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7. neděle velikonoční, cyklus C 

2. 6. 2019 

Ježíš prosí Otce, aby dal poznat svoji lásku všem, kdo uvěří.1 
V jistotě této lásky předložme Bohu své prosby: 

1. Prosme o nové vylití Ducha svatého na církev u nás i ve světě.2 

2. Prosme o jednotu mezi křesťany, zvláště mezi východními 
církvemi a západem.3 

3. Prosme o ochranu systému sociální pomoci potřebným v naší 
zemi a prosme o za ty, kteří nesou odpovědnost za rozdělování 
státních prostředků.4 

4. Nepřestávejme v modlitbě prosit za země Blízkého východu 
zmítané dalšími válečnými konflikty.5 

5. Prosme za země s totalitním režimem, zvláště za Severní Koreu 
a prosme za všechny oběti těchto režimů.6 

6. Prosme o vyřešení nedostatku učitelů v našich školách a prosme 
o požehnání pro práci všech pedagogů.7 

7. Prosme za všechny, kdo se připravují k prvnímu svatému 
přijímání nebo k biřmování.8 

 

 
Bože, děkujeme ti za dar Ducha svatého. Prosíme tě, naplň nás svým 
Duchem, abychom s odvahou vyznávali tvé jméno a šířili tvou slávu.9 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 7. neděle velikonoční – cyklus C evangelium. 
2 Svatodušní novéna, příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. 
3 7. neděle velikonoční – cyklus C evangelium. Rumunsko očekává papeže: Ekumenismus 

nenápadných gest.  
4 Maláčová chce najít miliardy na sociální služby v následujících dnech. Vraťte dotaci na linku 

pro toastový chleba, vyzvalo Babiše hnutí STAN.  Krize v sociálních službách: peníze dojdou v 

říjnu, pak přijde propouštění.  
5 Asad bombarduje poslední povstaleckou baštu Idlíb.  Syrský františkán: Bílé přilby rozšířily 

mnoho lží.  Vztah s Íránem přiostřuje. USA zvažují vyslat na Blízký východ 10 000 vojáků.  
6 Kim nechal popravit diplomaty, kteří dojednávali summit s Trumpem.  
7 Minus šest tisíc učitelů. Absolventi vysokých škol volná místa nezaplní 
8 Vrcholí příprava na biřmování. 
9 7. neděle velikonoční – cyklus C první čtení. 
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