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Svátek Křtu Páně, cyklus A 

8. 1. 2023 

Jan Křtitel dosvědčil o Kristu: „To je Syn Boží.“1 S důvěrou svěřme 
Bohu skrze Krista v Duchu svatém starosti, které sužují nás i svět. 

1. Modleme se za katechumeny, kteří se připravují na křest. 

2. Modleme se za prezidentské volby v naší zemi, aby přinesly 
pokoj a vládu spravedlnosti.2 

3. Modleme se za lidi, kteří trpí pro svoji národnost, odvahu hájit 
pravdu či jen obyčejnou lidskost.3 

4. Modleme se za mír pro Ukrajinu a prosme za padlé a zraněné 
z této války.4 

5. Modleme se za ochranu proti novým variantám covidu a za 
státy, které dnes znovu čelí vysokému počtu vážně nemocných.5 

6. Modleme se za všechny, kteří organizují, pomáhají nebo 
přispívají do tříkrálové sbírky.6 

7. Modleme se za věčný život v blízkosti Pána pro papeže 
Benedikta.7 

 

 

Bože, ty jsi mocný a plný slávy. Sešli nám svého Ducha, abychom 
v jeho moci poznali tvoji spásu a mohli okoušet tvoji uzdravující 
moc.8 Skrze Krista, našeho Pána.  
 

                               
1 Svátek Křtu Páně – cyklus A evangelium. 
2 Prezidentské volby 2023  
3 V Minsku soudí nositele Nobelovy ceny Bjaljackého. Běloruskému disidentovi hrozí až 12 let .  
4 Putin nařídil zastavit palbu na Ukrajině od 6. do 7. ledna. V té době jsou pravoslavné Vánoce. 

Boje u Bachmutu pokračují. Město je podle gubernátora zničeno z více než 60 procent. Rusko 

nasadilo loď vybavenou hypersonickými střelami. Vplout má i do Středozemního moře.   
5 V USA se rozmohla nová forma varianty omikronu. Dokáže obejít imunitu vůči covidu.  Čína 

vyhrožuje státům odvetou za testy na covid.  Hořící těla v ulicích, miliony nakažených denně. 

Covid v Číně nabírá na síle.  
6  www.trikralovasbirka.cz  
7 Benedikt XVI. ve slovech Rogitu: Zanechává odkaz o pravdách víry.  
8 Svátek Křtu Páně – cyklus A 2. čtení a Žalm 29. 
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