
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

5. neděle postní, cyklus B 

21. 3. 2021 

Pán Ježíš nás svojí smrtí a vzkříšením vysvobodil od nadvlády zla, hříchu a 
smrti.1 Proto mu předložme své prosby: 

1. Modleme se za papeže Františka a prosme o požehnání pro jeho 
službu.2 

2. Modleme se za unavené a vyčerpané zdravotníky a učitele.3 

3. Modleme se za Boží pomoc pro očkovací kampaň u nás, ale i 
v zemích třetího světa.4 

4. Modleme se za ty, kteří zneužívají současnou situaci pro svůj osobní 
prospěch.5 

5. Modleme se za děti a mladé lidi, kterým díky současné situaci chybí 
schopnost zdravého života i motivace k němu.6  

6. Modleme se za rodiny, aby unesly obtíže současného života.7   

7. Modleme se za naše společenství o dar „nového“ srdce, naplněného 
radostí z Boha, odvahou i kajícností.8 

 
Bože, smiluj se nad námi pro své milosrdenství, daruj nám svého Svatého 
Ducha a posilni naši velkodušnost.9 Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 srov. 5. neděle postní – cyklus B 2. čtení a evangelium.  
2 Papež František vstupuje do devátého roku svého pontifikátu.  
3 Učitelé bez očkování nebudou mít zvláštní výjimky, do školy musí nastoupit.  Děti se do škol 

vrátí nejdřív až v druhé půlce dubna... Pomáhám jiným lidem, když už nemůžu vlastní mamce.    
4 Vakcína AstraZenecy nezvyšuje podle lékové agentury EU riziko krevních sraženin.  Johnson: 

Buďme už konečně sobci. Přestaňme pomáhat jiným...  
5 Hackeři napadli zdravotnické zařízení ministerstva vnitra.  Na tři pražské polikliniky zaútočili 

hackeři.   
6 Rok bez tělocviku bude mít na ekonomiku možná horší vliv, míní obezitolog...  Mladí se fotí 

nazí většinou dobrovolně, ale 11 procent kvůli zveřejnění uvažovalo o sebevraždě.  
7 Začíná „Rok rodiny Amoris laetitia”.  
8 5. neděle postní – cyklus B první čtení.  
9 5. neděle postní – cyklus B žalm. 
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