MODLITBA VĚŘÍCÍCH
4. neděle velikonoční, cyklus B
25. 4. 2021
Dobrý pastýř Kristus dal za nás svůj život. V nikom jiném není
spásy.1 Proto mu s důvěrou předložme své prosby:
1. Prosme za křesťany pronásledované pro svoji víru, zvláště
v zemích Afriky.2
2. Prosme o nalezení cesty, jak
humanitární krizi na Ukrajině.3
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3. Prosme za českou vládu a státní představitele, aby dokázali čelit
hrozbám ohrožujícím naši zemi.4
4. Prosme o zastavení šíření coronaviru a prosme za lidi, na něž
dolehly důsledky této pandemie.5
5. Prosme za státy i jednotlivce, kteří se dostali do neřešitelné
situace kvůli chybným půjčkám.6
6. Prosme o dar naděje, zvláště pro ty, kdo žijí ve strachu a
obavách.
7. Prosme o nové kněze a prosme za mladé lidi, kteří nemají
odvahu k odevzdání svého života Bohu.7

Bože, tys nám dopřál stát se tvými dětmi8 a my tě smíme nazývat
Otcem. Vyslyš naše prosby a doveď nás do plnosti svého pokoje. Skrze
Krista, našeho Pána. Amen.

4. neděle velikonoční – cyklus B evangelium a 1. čtení.
Ve třetině zemí světa lidé trpí závažným porušováním náboženské svobody.
3
Papež prosí o modlitbu za Ukrajinu. Na hranicích s Ukrajinou bude až 120 tisíc ruských
vojáků. Rusko přemisťuje na základny na Krymu vojenská letadla. Rusko nacvičuje na Krymu
útočnou operaci.
4
Do výbuchu ve Vrběticích byli podle zjištění BIS zapojeni příslušníci ruské tajné služby. V
určité formě nové studené války už nejspíš asi jsme, říká Petr Pavel... Protimafiánská jednotka
zadržela pět lidí spojených s boji na Ukrajině.
5
Nemocnice se vracejí k plánovaným operacím. Arenberger: Směřuje k otevření obchodů
nejpozději 3. května. Připravujeme i plán rozvolňování.
6
Černá Hora se dostala do finančních kleští kvůli stavbě předražené dálnice Číňany.
7 Dnes si církev připomíná „neděli Dobrého pastýře“.
8 4. neděle velikonoční – cyklus B 2. čtení.
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