
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

Svátek Křtu Páně, cyklus C 

9. 1. 2022 

V Kristu se projevila dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska 
k lidem1. Proto mu s důvěrou přednesme své prosby: 

1. Modleme se za všechny, kdo jsou diskriminováni kvůli své víře; 
ať jsou uznána jejich práva a důstojnost, pramenící ze 
skutečného lidského bratrství.2 

2. Modleme se za ukončení pandemie coronaviru a za zvládnutí její 

další vlny.3 

3. Prosme za naši zemi, za její ekonomickou i politickou 
budoucnost.4 

4. Modleme se za Evropu, aby dokázala řešit bezpečnostní 
i energetická ohrožení.5  

5. Modleme se za místa zmítaná nepokoji, násilím a potlačováním 
spravedlnosti, zvláště za Súdán a Kazachstán.6 

6. Modleme se za děti, které nesou těžké psychické následky 

covidové doby a prosme za zneužívané a týrané.7 

7. Modleme za ty, kdo se připravují ke křtu v našich farnostech.8 

 

 
Bože, zjevil si nám v Kristu svoji dobrotu. Sešli nám svého Ducha, 
abychom ospravedlněni tvojí milostí dostali vytoužený život9. Skrze 
Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 Křest Páně - Cyklus C 2. čtení. 
2 Lednový úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem.  
3 Nemohou dýchat, mají horečky, jsou dehydratované. Hospitalizovaných dětí s covidem 

přibývá.   Vláda zkrátila dobu karantény na pět dnů.  Monoklonální látky na omikron nezabírají.   
4 Tohle nevypadá dobře. Vláda Petra Fialy až moc rychle couvá od předvolebních slibů.  
5 Svět je brutální a Evropa nikoho nezajímá, varuje Francie.  Skončí zbraně jako uhlí? Zbrojaři 

se bojí nových unijních pravidel, která mohou oslabit celou Evropu.   
6 Po střetu demonstrantů s policií jsou v Almaty ranění a mrtví.  Je to jako Hra o trůny, 

popisuje kazachstánský rodák.   Přes 50 mrtvých demonstrantů proti vojenskému převratu.   
7 Stovky lidí se jí svěřily s traumaty z dětství.  
8 Dnešní slavnost byla v tradici církve jedním ze dnů, kdy se křtili dospělí katechumeni. 
9 Křest Páně - Cyklus C žalm. 
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