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11. neděle v mezidobí, cyklus B 

13. 6. 2021 

Každý, kdo se opírá o Boha, může čerpat z jeho požehnání.1 V této 
víře nyní předložme Pánu naše prosby:  

1. Modleme se za církev, aby nebránila růstu Božího království ve 
světě.2 

2. Modleme se za odvahu pro lidi ochotné vstoupit do politiky a 
přispět ke kvalitní vládě v naší zemi.3 

3. Modleme se za mír a spravedlnost pro Svatou zemi, Myanmar a 
za africký kontinent, který naléhavě mír potřebuje.4 

4. Modleme se za Bělorusko a lidi nesoucí důsledky totalitního 
režimu.5 

5. Modleme se za požehnání hospodářského rozvoje firem, které 
staví na kvalitě a solidnosti své produkce. 

6. Modleme se za odvrácení dalších vln pandemie a prosme za 
zodpovědnost lidí odjíždějících na dovolenou.6 

7. Modleme se za dar důvěry v milujícího Boha pro všechny 
pochybující a hledající.7 

 
Bože, ty máš moc proměnit lidskou slabost8. 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 evangelium. 
3 Po Babišovi i Mynář. Evropský OLAF se začal zajímat o dotaci pro penzion hradního kancléře v 

Osvětimanech.  Čeští europoslanci k rezoluci o střetu zájmů: Špatná vizitka pro Česko, 

ovlivnění voleb nedává smysl.  
4 Papež: Modleme se za Svatou zemi a Myanmar. Masakr v Burkina Faso. Naléhavý úmysl 

Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2021.  
5 Zeman podpořil Cichanouskou a běloruskou opozici v boji proti diktátoru Lukašenkovi.   

Z Běloruska je Severní Korea, režim nastolil peklo. Věřím v to co Havel, říká Cichanouská. 
6 Je tu velké riziko podzimní vlny covidu, varuje WHO.  
7 11. neděle v mezidobí – cyklus B 2. čtení 2 Kor 5,5-6. 
8 11. neděle v mezidobí – cyklus B  evangelium. 
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