
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

13. neděle v mezidobí, cyklus B 

27. 6. 2021 

Bůh si nelibuje v žádné bolesti či utrpení, ale stvořil všechno, aby to 
přinášelo prospěch.1 Proto svěřme Bohu své starosti: 

1. Prosme za představitele církve, aby byli nositeli uzdravení, 
milosrdenství a vzájemné podpory.2 

2. Prosme za obyvatele Jižní Moravy postižené tornádem a 
za řešení tamní kritické situace.3 

3. Neustávejme v modlitbě o zastavení pandemie coronaviru a 
prosme za země, které nákaze nedokáží vůbec čelit.4 

4. Prosme za Etiopii, Afghánistán, Mali a další země, které jsou 
zmítány útoky armády a násilím na civilním obyvatelstvu.5 

5. Prosme o nalezení řešení složité problematiky zvládání lidí pod 
vlivem drog a přístupu k nim.6 

6. Prosme za prarodiče a staré lidi a zvláště za ty, kteří zůstali 
sami.7 

7. Prosme o odvahu a moudrost k nalezení způsobu, jak pomoci 
chudým v našem společenství.8 

 

Bože, ty nás vysvobozuješ z pout smrti a vedeš nás k životu. Vyslyš 
naše prosby a pomoz nám podílet se na budování díla lásky.9 Skrze 
Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 13. neděle v mezidobí – cyklus B 1. čtení. 
2 13. neděle v mezidobí – cyklus B 1. čtení. Papež: Volání Sýrie nedoléhá k těm, kdo rozhodují 

o osudech národů.   
3 Po tornádu na jižní Moravě je už pět mrtvých... Přímluvy za všechny, kteří byli zasaženi.  
4 Pandemie covidu-19 má globálně přes 4 miliony obětí. Nejvážnější situace zůstává v Latinské 

Americe.   Případů mutace delta je už skoro stovka, komunitně se může šířit na Liberecku.  

Delta děsí Evropu. Státy přistupují k omezením.  
5 Hladovění a sexuální útoky se v Tigraji stávají válečnou zbraní. ‚Nelze popřít hrozné scénáře.‘ 

USA kvůli Tálibánu zvažují zpomalit tempo stahování vojáků. Další puč v Mali.  Thirteen U.N. 

peacekeepers, most German, wounded in northern Mali attack.  
6 Kleknutím na šíji se agresor neudusí, tvrdí instruktor. Záchranář upozorňuje na rizikové 

faktory požití drog.  
7 V neděli 25. července se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí.  
8 13. neděle v mezidobí – cyklus B 2. čtení. 
9 13. neděle v mezidobí – cyklus B 2. čtení. 
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