
Modlitba k červené středě 2021 

Ježíš nám v Lukášově evangeliu říká, že „království Boží je mezi vámi!“ 

(Lk 17,21).  

Bůh své království nabízí každému z nás. Bez ohledu na to, kdo jsme, kde žijeme nebo jaký je 

náš život, jsme si všichni navzájem v Božích očích rovni. On každého z nás miluje a zve 

nás, abychom se dělili o radostnou zvěst hlásající jeho království.  

  

Prosíme za svobodu věřit v Boha a praktikovat víru i za náboženskou svobodu jak těch, kdo 

vyznávají jiné náboženství, tak těch, kdo nevyznávají žádné. Prosíme za mír v našem světě a 

především tam, kde pro lidi může být obtížné svou víru praktikovat.  

Prosíme za to, aby náš svět byl místem, kde se respektují všechna vyznání.  

Prosíme zejména za obyvatele míst, kde pro náboženské přesvědčení hrozí zranění nebo i 

smrt.  

Prosíme o sílu a odvahu mluvit za ty, kdo jsou pro svou víru diskriminováni.  

  

Prosíme, Pane, aby se lidé v Sýrii dostali k pomoci, kterou potřebují, a děkujeme ti za ty, kdo 

jim tuto pomoc a podporu poskytují.  

Modlíme se za mír v Sýrii a prosíme tě, abys do srdcí svého lidu, který tam žije, vlil pokoj. 

Prosíme tě, dávej jim i nadále sílu a odvahu, aby se dokázali postavit každodenním výzvám. 

  

Pane, modlíme se za křesťanský lid v Mosambiku.  

Prosíme za ty, kdo přišli o život při násilnostech, i za ty, kdo kvůli nim truchlí. Děkujeme ti za 

lidi, kteří do svého společenství přijali druhé,  

a prosíme za všechny, kdo žijí ve strachu. 

Chceme se upřímně a vroucně modlit za mír, za každého člověka, který pro svou víru trpí, i za 

toleranci pro všechny věřící. 

  

Modlíme se za to, aby se vysídlení obyvatelé severní Nigérie mohli jednoho dne vrátit do 

svých domovských měst a vesnic a tam navázat na svůj dřívější život. Nechápeme, proč je v 

našem světě tolik nenávisti a násilí, víme ale, že ty své sliby dodržíš a že z každého zla 

vyvodíš nějaké větší dobro. 



  

Modlíme se, aby se situace libanonského lidu zlepšila.  

Boží království není královstvím moci a bohatství.  

Ježíš nám ukázal, že jeho království je královstvím lásky, pokoje, radosti a obětavosti.  

Obyvatelé Libanonu projevili skutečnou dobrosrdečnost vůči těm, které přivítali ve své zemi. 

Prosme dnes za ty, kdo v Libanonu trpí hladem, smutkem, strachem nebo bolestí.  

  

Modlíme se za to, aby křesťanský lid v Iráku i nadále věřil v tebe, Pane,  

a prosíme, aby neskomírala laskavost a štědrost všech lidí celého světa, kteří Iráčanům 

pomáhají vrátit se ke dřívějšímu životu. 

Prosíme, abys dál vléval naději všem, kdo žijí v zoufalé situaci. 

  

Modlíme se ve víře za obyvatele Pákistánu, kteří jsou vystaveni extrémní chudobě, i za 

tamní křesťany, kteří trpí diskriminací, násilím a únosy.  

Modlíme se za Mairu a její rodinu i za všechny ostatní dívky a ženy, které jsou oběťmi násilí. 

Dej, prosíme, naději všem, kdo cítí beznaděj a jsou ztracení.  

  

Modlíme za dílo všech, kdo bojují proti náboženské diskriminaci a pronásledování, 

jako i za všechny lidi, sbory, farnosti, kulturní instituce a školy zapojené letošní 

Červené středy.  

Děkujeme ti, Pane Ježíši za každé dobré dílo, které poskytuje tolik potřebnou pomoc a 

podporu pronásledovaným celého světa. Amen 

 


