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Ježíš je národům dán jako světlo, aby se Boží spása rozšířila až do 
končin země.1 Předložme mu s důvěrou své modlitby:  

1. Prosme za nové kněze, kteří nyní přijímají kněžská svěcení, i za 
ty, kdo se pro kněžství rozhodují.2 

2. Prosme o dar jednoty mezi církvemi, ať se zdatněji ubírají 
cestami Ducha, neboť v Ježíši jsou zbořeny všechny přehrady 
rozdělení a přemoženo každé nepřátelství.3 

3. Prosme o mír v Jemenu a na dalších zapomenutých místech 
světa, kde se válčí.4 

4. Prosme o odvahu poznat dějiny naší země i Evropy v plné 
pravdě.5 

5. Prosme o vláhu pro naši zemi.6 

6. Prosme za všechny, kdo se vydají v tomto týdnu na prázdniny. 

7. Prosme o milost Ducha svatého, abychom jako společenství 
dokázali svědčit o Kristu a Božím díle záchrany.7 

 

 
Bože, chválíme tě, že nás skrze své posly, jakým byl i svatý Jan 
Křtitel, voláš k obrácení. Staň se naší silou a dej, aby se tvá spása 

rozšířila až do končin země.8 Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 Srov. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – cyklus B, 1. čtení. 
2 Přichází čas nových kněží. 
3 Srov. Vystoupení papeže Františka na setkání Světové rady církví v Ženevě. 
4 Apoštolský vikář Jižní Arábie vyhlásil na sobotu den modliteb za mír v Jemenu. Nedaleko od 

Česka se válčí, na Ukrajině zemřely tisíce lidí. Vojáci v Jemenu slaví postup. 
5 Heliodor Píka: Studí mne hořká lítost nad tím, že zmizela spravedlnost.  Rozkaz 

k poválečnému povraždění dal Ludvík Svoboda. Merkelová: K odsunu Němců neexistovalo 

morální ospravedlnění.  
6 V řekách kvůli suchu chybí voda. Sucho v Česku: nejhorší situace je na jihu Moravy a ve 

východních Čechách. Obilí postihl šok z horka a sucha. 
7 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – cyklus B. 
8 Srov. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele – cyklus B, žalm. 
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