
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

4. neděle v mezidobí, cyklus C 

30. 1. 2022 

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 požehnání presynodálnímu procesu naslouchání a 
hledání Božích cest v našich diecézích.2  

2. Prosme o ochranu před agresí Ruska směrem k Ukrajině.3 

3. Prosme za země, které díky suchu, vnitřním sporům či nefunkční 
vládě propadají do humanitární krize.4 

4. Prosme za ty, kdo v naší zemi nyní rozhodují o rozpočtu a 
o projektech s dlouhodobým ekonomickým dopadem.5 

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

6. Prosme za ty, kteří ztratili úctu a respekt blízkých, zvláště za 
děti a staré lidi.7  

7. 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  Synodální den na AP.  
3  Papež: 26. ledna se modleme za mír na Ukrajině. Ruský ministr zahraničí představil 

požadavky na USA a NATO. Chce stažení vojsk z Rumunska a Bulharska.  Zneškodnili jsme 

Ruskem organizovanou skupinu chystající útoky, hlásí Ukrajina.   
4  ‚Už jsem prodala dvě dcery, teď i ledvinu.‘ Chudoba a hlad nutí Afghánce k zoufalým činům. 

Sbírejte byliny, nařídila lidem KLDR. Hodlá tak řešit nedostatek léků.  
5  Pomalejší růst ekonomiky a inflace 8,5 procenta. Ministerstvo zhoršilo prognózu. Šéf Fedu 

mluvil skoro hodinu a zlomil počáteční nadšení. Akciové indexy zamířily dolů. Sněmovna bude 

mít na schvalování rozpočtu opět méně času.  
6  27. leden Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Společnost nesmí přihlížet projevům 

agrese, řekli předsedové Parlamentu na památku obětí holokaustu.  
7  srov. 4. neděle v mezidobí - Cyklus C evangelium. 
8  4. neděle v mezidobí - Cyklus C druhé čtení. 
9  4. neděle v mezidobí - Cyklus C Žalm. 
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