
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

11. neděle v mezidobí, cyklus B 

17. 6. 2018 

Každý, kdo se opírá o Boha, může čerpat z jeho požehnání1. Proto 
se k němu s důvěrou obraťme a předložme mu naše modlitby:  

1. Prosme o dar důvěry v milujícího Boha pro všechny pochybující a 
hledající.2 

2. Prosme Pána o pomoc s prosazením práva a poctivé správy 
veřejných věcí v naší zemi.3  

3. Prosme o ochranu naší země před všemi podobami totality a 
extremismu.4  

4. Prosme za Severní Koreu, její obyvatele a zastavení všech podob 
ohrožení jadernými zbraněmi v této oblasti.5 

5. Prosme o Boží pokoj a osvobození pro lidi, kteří zakusili 
nenávist, válku a pošlapání lidské důstojnosti.6  

6. Prosme za Boží pomoc lidem a zvláště mladým, kteří se ocitli na 
pokraji nezvladatelné chudoby.7 

7. Prosme o požehnání pro aktivity našeho společenství, aby 
přinášely skutečný růst Božího království.8 

 
Bože, ty máš moc proměnit lidskou slabost v dobré dílo, které přináší 
plody9. Vyslyš naše prosby a pomoz všem, kteří se k tobě s důvěrou 
utíkají. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 11. neděle v mezidobí – cyklus B Žalm 92, evangelium.  
2 11. neděle v mezidobí – cyklus B 2. čtení 2 Kor 5,5-6. 
3 Komunisté řekli, co chtějí za podporu vlády - posty ve vedení státních podniků.    Zeman v 

hradní zahradě spálil červené trenýrky...  
4 Témata extrémní pravice převzala Okamurova SPD.   Lidice si připomněly 76 let od vypálení 

obce nacisty. Babiš při pietě ocenil podíl EU a NATO na zajištění míru.  
5 Kvůli odzbrojení KLDR lze podle Trumpa upozadit lidská práva. Dřív měl Kima za šílence.   

Donald Trump is undermining the rules-based international order. 
6 11. neděle v mezidobí – cyklus B 2. čtení, evangelium. Bitva, která ohrožuje 250 000 lidí: 

Saúdská Arábie se spojenci útočí na jemenský přístav Hudajdá.   Statisíce kádrů učí Ujgury, jak 

milovat Komunistickou stranu Číny. 
7 Češi jsou chudší, než ukazují statistiky.  Vězení chudoby bude zbořeno Boží mocí. ČBK a 

Charita ČR: Pětina mladých je ohrožena chudobou.  
8 11. neděle v mezidobí – cyklus B Žalm 92, evangelium. 
9 11. neděle v mezidobí – cyklus B  evangelium. 
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