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Podle nedávné tradice je tato neděle nejen oslavou Kristova 
vzkříšení, ale také slavností Božího milosrdenství1. Proto s nadějí 
v Boží milosrdenství přednesme Pánu své starosti: 

1. Prosme za nově pokřtěné, aby vytrvali ve víře, a za jejich 
kmotry. 

2. Prosme o ochranu naší země před omezováním nezávislé 

a spravedlivé soudní moci.2 

3. Prosme o mír a spravedlnost pro místa zmítaná násilím či 
válkou, zvláště na Donbase a v Súdánu.3 

4. Prosme o Boží ochranu před rostoucí nenávistí a pomstychtivostí 
mezi národy, náboženstvími či politickými stranami.4 

5. Prosme o déšť pro naši zemi.5 

6. Prosme za ohroženou přírodu, prosme o její obnovu a odvahu 
pro ty, kteří zemi neúměrně zatěžují.6 

7. Prosme o Božího ducha pro naše společenství, abychom byli 
svědky Vzkříšeného Pána a jeho milosrdenství.7 

 

 
Dobrý Bože, ty přinášíš pokoj a odpuštění. Naplň nás svou milostí, 
požehnej nám a dopřej nám světlo8 svého Ducha. Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen. 
 

                               
1 Neděle Božího milosrdenství.  
2 Soudcovská unie žádá lepší vysvětlení pro výměnu Kněžínka.  Ministři spravedlnosti se 

střídají jako svatí na orloji.   Zeman podepíše zdanění církevních restitucí...   
3 Putin podepsal ‚humanitární‘ dekret pro Donbas, povstalci získají snazší přístup k ruskému 

občanství.  Sudan and Algeria overthrow despots but not their political systems.  
4 Islamističtí tygři vážně destabilizovali Srí Lanku. Policie ví, kdo hajloval na demonstraci SPD.   
Ke smrti novinářky v Londonderry se přihlásila Nová IRA. 
5 Z hlediska zemědělství a sucha rozhodne tento víkend.   Sucho letos přišlo o měsíc dříve...  
6 Tři čtvrtiny hmyzu u nás už vyhynuly. Na vině je intenzivní zemědělství. Zkáza kolonie 

tučňáků na Antarktidě.  
7 2. neděle velikonoční – cyklus C evangelium, neděle Božího milosrdenství. 
8 2. neděle velikonoční – cyklus C evangelium a žalm 118. 
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