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6. neděle v mezidobí, cyklus B 

14. 2. 2021 

Ježíš se dotkl nemocného a uzdravil ho1. S důvěrou položme před 
našeho Pána své prosby, aby se „dotkl“ nemocí našeho světa a 
uzdravil je: 

1. Prosme za nemocné, slabé a umírající a také za ty, kdo je 
ošetřují.2 

2. Prosme o Boží pomoc s omezením vlivu nové mutace 

coronaviru.3 

3. Prosme za obyvatele Myanmaru a tamní odpovědné 
představitele, aby společně usilovali o službu společnému 
dobru a národnímu smíření.4 

4. Prosme za země, které omezují svobodu slova a lidská práva.5 

5. Prosme za ty, kteří žijí stigmatizováni a vyčleněni ze 
společnosti.6 

6. Prosme za mladé lidi, aby nalezli odvahu uzavřít plnohodnotné 
manželství.7 

7. Prosme za nemocné členy našeho společenství a zvláště za ty, 
kteří nemohou přicházet mezi nás. 

 
 
Dobrý Otče, ty nás očišťuješ a uzdravuješ. Pomoz nám, ať všechno, 
co žijeme a děláme, konáme ke tvé oslavě8. Skrze Krista, našeho 
Pána. Amen. 
 

                               
1 6. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium. 
2 XXIX. Světový den nemocných. Mění se kvůli ní trasování a podle expertů bude do 14 dnů 

dominovat. Co víme o britské mutaci koronaviru? Slovo biskupů k 29. dni nemocných.  
3 V Česku je přítomnost britské mutace v řádu desítek procent, situace je alarmující. Vláda 

omezila kvůli šíření covidu pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov.  
4 Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2021.  
5 Polská média protestují proti vládním plánům na novou daň z reklamy.  ‚Tak si jeď do 

Ameriky. Tady školu nedokončíš.‘ Účastníci protestů v Rusku čelí nátlaku a výhrůžkám.  Režim 

v Rusku lidi dusí. Výhrůžky mi chodí dodnes, říká novinářka z Ingušska.   
6 6. neděle v mezidobí – cyklus B první čtení. 
7 13. února památka sv. Valentýna. 
8 6. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium a 2. čtení. 
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