
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

6. neděle velikonoční, cyklus A 

17. 5. 2020 

Tak jako v apoštolských dobách1 i dnes Bůh chce konat mocné činy. 
Proto mu s důvěrou svěřme své modlitby. 

1. Prosme za ty, kteří v následujících dnech pokřtěni či biřmováni.2 

2. Prosme o zastavení pandemie koronaviru a o zmírnění jejích 
následků.3 

3. Prosme za politiky, kteří v této době rozhodují o budoucnosti 
ekonomiky a míru ve světě.4 

4. Prosme o zastavení všech forem rozdělení světa a Boží 
požehnání pro všechny, kteří usilují o pokoj mezi národy.5 

5. Prosme za ty, kteří jednají zle, překrucují pravdu či manipulují 
veřejností.6 

6. Prosme o dar vláhy pro naši zemi.7 

7. Prosme o nové vylití Ducha svatého do našeho společenství, aby 
i zde Bůh mocně působil.8 

 
Dobrý Bože, ty podivuhodně jednáš s lidmi. Neodmítej naše prosby a 
neodnímej nám svou lásku.9 Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. 
Amen. 
 

                               
1 Srov. 6. neděle velikonoční – cyklus A 1. čtení Sk 8,5-8. 
2 Mnohde se odložil křest katechumenů na Svatodušní svátky. 
3 Čeká nás temná zima, tvrdí imunologové. Druhá vlna koronaviru se potká s dalšími 

infekcemi.  
4 Trump je zklamán jednáním Číny. Nechce jednat...    Německo musí pomoci sousedům s 

oživením ekonomiky po koronavirové krizi, říká Merkelová  Vláda s podporou ekonomiky šetří, 

restart bude pomalý.  Americké námořnictvo poslalo raketový torpédoborec do Tchajwanského 

průlivu.   
5 Krvavá jatka v Kábulu: Útočníci stříleli rodící ženy na sále.  
6  6. neděle velikonoční – cyklus A 2. čtení 1 Petr 3,15-18.  
7 Katastrofální sucho: Řežeme si pod sebou větev, místy už je poušť, varuje pedolog Vopravil.   

Sucho uspíší stavbu nových přehrad. Takřka veškerá voda z Česka odtéká do ostatních států.  
8 6. neděle velikonoční – cyklus A 1. čtení Sk 8,5-8. 
9 6. neděle velikonoční – cyklus A Ž 66. 
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