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Ježíš v Káně učinil první zázrak, zjevil tak svou slávu a jeho 
učedníci v něj uvěřili1. Opřeme se vírou o Boží moc a předložme 
Bohu své modlitby: 

1. Prosme o ducha jednoty mezi všemi křesťanskými církvemi a 
sbory.2 

2. Prosme o odvahu zastat se práva či svobody a prosme za ty, 

kteří svými pevnými postoji hájí tyto hodnoty.3   

3. Prosme za pozitivní posun projektu společné Evropy a prosme za 
ochranu před vznikem nové vzájemné nevraživosti jednotlivých 
národů.4 

4. Prosme o Boží ochranu před propuknutím nové eskalace 
jaderného zbrojení.5 

5. Prosme o Boží požehnání pro ekonomiku a její spravedlivé 
fungování.6 

6. Prosme za naše zdravotnictví, řešení nedostatku odborníků a 
posun od lhostejnosti lidí vůči závažným nemocem.7 

7. Prosme o darování nových duchovních darů našemu 
společenství.8 

 
 
Bože, ty kraluješ, ty řídíš národy podle práva. Prosíme tě, rozzáři svoji 
spásu jako pochodeň, aby všechny národy uviděly tvou spravedlnost a 
slávu9. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 2. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium  
2 Týden modliteb za jednotu křesťanů.   
3 Student Jan Palach.   Jan Palach nebyl jedinou ‚živou pochodní‘  
4 Termín eurovoleb vyhlášen ve Sbírce zákonů. Začala kampaň před květnovým hlasováním.  

Čeká nás tvrdý brexit, odhadují po pondělním výsledku čeští europoslanci Poc a Zahradil.  

Pokud se unie nezreformuje podle našich představ, chceme ‚dexit‘, schválila si německá AfD.  
5 Smlouva o raketách se hroutí. Záchranná jednání zkrachovala.  
6 Německá ekonomika výrazně zpomaluje.   Zpomalujícího Německa se už české firmy bojí více 

než brexitu nebo rostoucích mezd. Evropští auditoři začali s kontrolami na ministerstvech. 

Důvodem je Babišův možný střet zájmů.  
7 Kvůli odmítačům hrozí spalničky či černý kašel všem.  Česku hrozí nedostatek lékařů pro děti.  
8 2. neděle v mezidobí – cyklus C 2 čtení. 
9 2. neděle v mezidobí – cyklus C Žalm. 
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