
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus B 

21. 11. 2021 

Bůh proměnil bezmoc a zlomil vládu smrti, když svého Syna 
vzkřísil1 a učinil králem2 nebe i země. Proto mu svěřme své 
modlitby: 

1. Prosme za křesťany, kteří zakoušejí pronásledování a riskují 
život pro evangelium.3 

2. Prosme o Boží pomoc zvládnout novou vlnu covidu a prosme za 

ty, kteří na covid umírají.4 

3. Prosme za představitele naší země, aby respektovali zákony a 
chránili občany i stát.5 

4. Prosme za ty, na které dopadají důsledky navyšování cen 
za potraviny, energie či bydlení.6 

5. Prosme za politické vedení Běloruska a prosme za ty, kteří nesou 
důsledky této vlády.7  

6. Prosme za ty, kteří v tomto roce zahynuli na silnicích, a prosme 

za jejich blízké.8 

7. Prosme pro naše společenství o dar naděje uprostřed těžkostí a 
náročné doby.9 

 
 
Bože, ty jsi král10. Skláníme se před tvým majestátem a prosíme tě: 
vyslyš naše prosby a doveď nás do plnosti života ve svém království. 
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen 

                               
1 Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus B druhé čtení. 
2 Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus B  evangelium. 
3 24. 11. Den za pronásledované křesťany - Červená středa: www.cervenastreda.cz/  
4  Covid v Evropě na vzestupu. Rekordní přírůstky u sousedů, v Rusku nejvíc mrtvých. Tisková 

konference vlády po jednání o zpřísnění opatření. 
5 Zeman: Jednoho ministra Fialovi nejmenuji.  
6 Evropu drtí zdražování energií i jídla. Podle vědce čeká chudoba miliony lidí. Politici varují 

před celosvětovou krizí cen potravin.  Kvůli cenám energií nám hrozí sociální krize, která tu 

desítky let nebyla, říká Hůle.  
7 Poláci zadrželi stovku migrantů, kterým pomáhali přes hranice Bělorusové.   Přehledně: Co se 

to děje na polsko-běloruské hranici.  
8 Světový den dopravních nehod.  
9 Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus B  
10 Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus B evangelium. 
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