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6. neděle velikonoční, cyklus B 

9. 5. 2021 

Ježíš v dnešním evangeliu říká: „Otec vám dá všechno, oč ho 
budete prosit…“1 Opřeme se o toto ujištění a předložme Pánu své 
prosby.  

1. Modleme se  za záchranu křesťanů, kteří zažívají pronásledování 
a teror.2  

2. Modleme se za české politiky a prosme o nové kvalitní osobnosti, 

které by dokázaly proměnit politickou kulturu v naší zemi.3 

3. Modleme se za nalezení způsobu, jak ochránit českou ekonomiku 
před nebezpečným propadem do nesplatitelných dluhů.4 

4. Modleme se za pokojné řešení sporu na Ukrajině, za jeho oběti a 
za ty, které zasáhla bolest.5 

5. Modleme se za konec pandemie coronaviru a prosme o nalezení 
účinné pomoci zvláště v chudých zemích.6 

6. Prosme za mladé lidi, kteří vyrůstají v nepřijatelných 

podmínkách a mají jen malou šanci obstát ve světě. 

7. Modleme se  za nové vylití Ducha svatého pro naše společenství 
a  za odvahu naslouchat Božímu vedení.7 

 

 
Bože, toužíme vidět tvé podivuhodné skutky.8 Doveď do plnosti své 
lásky všechny, za které prosíme. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 6. neděle velikonoční - cyklus B evangelium. 
2 Den modliteb za pronásledované křesťany. Pastorace.cz: modlitba za pronásledované 

křesťany.  
3 Chtěl vyměnit Hamáček milion dávek Sputniku V za mlčení o Vrběticích? ‚Lež a spekulace,‘ 

reaguje ministr.   Šéf Vojenského zpravodajství: Rusko o vrbětické kauze vědělo s předstihem, 

na oznámení se připravilo.  
4 Chybí plán snižování deficitu... rozpočet se dostal na neudržitelnou dráhu.   
5 Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2021.  ‚Nucená 

loajalita i stvrzení výdobytků agrese.‘   
6 Růženec za ukončení pandemie.   Epidemie covidu je v Jižní Americe na vzestupu. Indie 

prochází peklem. Největší problém je šíření viru na venkově.  Nedá se to vydržet. Indická 

města se dusí v pachu hořících mrtvol. 
7 6. neděle velikonoční - cyklus B první čtení. 
8 6. neděle velikonoční - cyklus B srv. žalm 98. 
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