
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

12. neděle mezidobí, cyklus A 

21. 6. 2020 

Ježíš nás vybízí: „Nebojte se!“1 Proto se s důvěrou obraťme na 
Nebeského Otce a předložme mu své prosby: 

1. Modleme se za novokněze, kteří v těchto dnech přijímají kněžská 
svěcení.2 

2. Modleme se za zastavení pandemie koronaviru, zvláště v zemích 
s nejvyšším počtem nakažených.3 

3. Modleme se za mír pro Koreu, Libyi, Sýrii a modleme se za ty, 
kteří napětí vyvolávají a šíří.4 

4. Modleme se za skutečnou rovnoprávnost mezi lidmi a ochranu 
před laciným řešením napětí.5 

5. Modleme se za ochranu dětí i dospělých, kteří vyjedou na 
prázdniny a dovolené. 

6. Modleme se za příznivé počasí pro úrodu i pro zvládnutí následků 
povodní.6 

7. Modleme se o milost prohloubení úcty k eucharistii v našem 
společenství.7 

 

 
Bože, tvá láska je dobrotivá, obrať se k nám se svým nesmírným 
slitováním a vyslyš nás ve své veliké lásce.8 Skrze Krista, našeho 
Pána. Amen. 

                               
1 12. neděle v mezidobí A evangelium Mt 10,31. 
2 V těchto dnech probíhají v diecézích kněžská svěcení.  
3  Čína hlásí nejvíce nakažených za dva měsíce. V Brazílii přibylo bezmála 900 mrtvých.  

Koronavirus ve světě.  
4 Řecko s Tureckem si vyhrožují kvůli plynu ve Středomoří. Uvědomte si, kde je vaše místo, 

vzkazuje Erdogan. Turecko podniklo pozemní ofenzivu proti Kurdům v Iráku.  Na Korejském 

poloostrově roste napětí. KLDR znovu pošle vojáky do dvou demilitarizovaných oblastí.   

Pondělní střet mezi Indií a Čínou si vyžádal život 20 vojáků, napětí mezi zeměmi trvá.  
5 Brookse zabily dvě střely do zad, prokázala pitva. ‚Nepředstavoval žádnou hrozbu,‘ uvedl 

státní zástupce.   Vandalové ve Francii posprejovali sochu bývalého prezidenta de Gaulla. 

‚Otrokář,‘ napsali na podstavec.  
6 Zatopené sklepy, auta, náves, povodňové stupně. Silný déšť zaměstnává hasiče.  
7 Na čtvrtek připadnul slavnost Těla a Krve Páně.  
8 12. neděle v mezidobí A Žalm 69. 
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