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4. neděle v mezidobí, cyklus C 

3. 2. 2019 

Svatý Pavel píše: „Láska má zármutek, když se dělá něco špatného, 
ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy.“1 Proto společně volejme 
k Bohu: 

1. Prosme o nové vzdělané a odvážné kněze a hlasatele evangelia.2  

2. Prosme o ochranu před vypuknutím nové války mezi Ruskem a 
Ukrajinou3 a prosme o mírové řešení napjaté situace ve 

Venezuele.4 

3. Prosme za ty, kdo nyní rozhodují o projektech s dlouhodobým 
ekonomickým dopadem na celou naši zemi.5 

4. Prosme o odpuštění a uzdravení hrůz spojených s holokaustem a 
prosme za ochranu před všemi formami podobného zla.6 

5. Prosme  o zdraví, posilu a naději pro nemocné a slabé.7 

6. Prosme o dar skutečné lásky k Bohu a bližním pro každého 
z nás.8 

 

 
Dobrý Bože, ty jsi naše skála a tvrz. Ve své spravedlnosti k nám 
nakloň svůj sluch a zachraň nás.9 Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 
 
 

                               
1  4. neděle v mezidobí - Cyklus C první čtení.  
2  4. neděle v mezidobí - Cyklus C první čtení, Hromnice - svátek setkání.  
3 Hrozba, že Rusko zaútočí na Ukrajinu, je nejvyšší od roku 2014.  Petříček při návštěvě Kyjeva 

mluvil o ruské agresi.   Zaútočí Rusko na Ukrajinu? Západ se bojí nejhoršího.  
4 Venezuelané vyšli do ulic, aby podpořili opozičního lídra Guaidóa.   Venezuelská opozice se 

tajně setkává s armádou, tvrdí vůdce.  
5 Praha shání až sto miliard na metro a vnitřní okruh.  Praha kývla na vládní čtvrť. O modelu 

stavby jaderného bloku by mohlo být jasno do dubna.  
6 Hrůzy holocaustu se projevují na lidském mozku.  Svět si připomíná 74 let od osvobození  

Osvětimi.   
7 Chřipka je tady, přichází pravidelná epidemie.  
8  4. neděle v mezidobí - Cyklus C druhé čtení. 
9  4. neděle v mezidobí - Cyklus C Žalm. 
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