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Květná neděle, cyklus B 

28. 3. 2021 

Ježíš vstoupil do Jeruzaléma, aby Velikonoce proměnil v okamžik 
záchrany každého člověka. S důvěrou předložme Bohu své prosby: 

1. Prosme za bratry a sestry, kteří nemají možnost účastnit se 
oslav velikonočních svátků.1 

2. Prosme za naši vládu a její rozhodování o budoucnosti naší 
země.2  

3. Prosme za oblasti sužované totalitními režimy či organizovaným 
zločinem.3 

4. Prosme o Boží pokoj pro napjaté vztahy mezi velkými státy 
světa.4 

5. Prosme o zastavení pandemie covidu a prosme za všechny, kdo 
nesou důsledky současné situace.5  

6. Prosme o dobré počasí pro úrodu a za země, kde sucho nebo 
záplavy ohrožují obyvatele.6 

7. Prosme za katechumeny, aby dostali sílu zříci se zla a opřít svůj 
život o Krista.  

 

 
Nebeský Otče, skláníme se před pokorou tvého Syna, který přijal kříž a 
položil za nás život. Pro jeho poslušnost7 vyslyš naše prosby a zahrň 
nás svým milosrdenstvím. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 
Amen. 

                               
1 Katolický týdeník: Jak oslavíme Velikonoce?   Velikonoce 2021: Vademecum pro kněze.  
2 Havlíček chce oslovit i Rosatom. Zabíjí jadernou energetiku v ČR, varuje Petříček.  
3 Varšava protestuje proti odsouzení šéfky Svazu Poláků v Bělorusku.  Papež: Mafie zneužívají 

pandemii. Ozbrojenci v západním Nigeru zabili 137 lidí.    
4 Čína oplácí Británii sankce kvůli Ujgurům.  Čína se obrací proti firmě H&M kvůli kritice 

zacházení s Ujgury.  Čínského velvyslance si ve Francii předvolali kvůli urážkám poslanců.  
5 Kříže na Staroměstském náměstí dostanou jména. Tomáš Vodňanský: Nechci z tátovy smrti 

nikoho obviňovat, nezbyl na něj ventilátor a vakcíny se nedočkal.    Sýrie, Jemen, Libye. 

Kromě bojů a chudoby je drtí také pandemie, nemocnice nemají vybavení.  
6 Kvůli záplavám bylo v Austrálii evakuováno dalších 6000 lidí. Hladiny řek stále stoupají.  
7 Květná neděle – cyklus B - druhé čtení Flp 2,6-11. 
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