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3. neděle velikonoční, cyklus C 

5. 5. 2019 

Pán Ježíš se dal poznat učedníkům na břehu moře.1 S důvěrou 
v jeho stálou blízkost předložme Bohu své modlitby: 

1. Prosme za církev v Africe, aby se stala kvasem jednoty mezi 
národy a znamením pro celý tento světadíl.2  

2. Prosme za ochranu naší justice před manipulací a omezením 
pravomocí.3 

3. Prosme o nalezení pokojného řešení politické situace 
ve Venezuele a Súdánu.4 

4. Prosme za lidi, kteří brzy budou ve volbách rozhodovat 
o budoucnosti Evropy.5 

5. Prosme o životodárný déšť pro naši zemi a prosme za státy 
sužované výkyvy počasí.6 

6. Prosme za všechny dlouhodobě nemocné, za jejich rodiny a za 
ty, kdo o ně pečují.7  

7. Prosme o dar odvahy nasadit síly pro hlásání evangelia pro naše 
společenství.8 

 

 
Bože, tobě přísluší chvála, čest, sláva i moc9. Vyslyš naše prosby a 
smiluj se nad námi, abychom tě mohli chválit navěky10. Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen. 

                               
1 3. neděle velikonoční – cyklus C evangelium. 
2 Květnový evangelizační úmysl. 
3 Benešová chce zeštíhlit justici, skončily by vrchní soudy i úřady. ‚Benešovou nechceme!‘ Lidé 

v českých městech protestovali proti výměně ministrů spravedlnosti. 
4 Guaidó hraje vabank. ‚Vojáci na jeho straně by mohli spustit dominový efekt‘   Jednání o 

účasti civilistů na súdánské vládě neuspěla. 
5 Grenzüberschreitende Wallfahrt vor EU-Wahl nach Mariazell.  15 let od vstupu ČR do EU.  
6 Česku kvůli suchu hrozí velká neúroda, požáry a prázdné studny. Pokud nezačneme jednat, 

budeme mít v Česku polopoušť...  Více než dva miliony lidí v Angole ohrožuje sucho.  
7 Sestry pro domácí péči upozornily na nízké platy. Na stromy uvázaly červené mašle.  
8 3. neděle velikonoční – cyklus C 1. čtení. 
9 3. neděle velikonoční – cyklus C 2. čtení. 
10 3. neděle velikonoční – cyklus C Žalm 30. 
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