
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

3. neděle postní, cyklus C 

24. 3. 2019 

Bůh slyší a zná bolest svého lidu1. Proto mu s důvěrou předložme 
své modlitby: 

1. Prosme o podporu Ducha svatého pro ty, kteří mají přijmout 
o velikonocích křest.2 

2. Prosme za církev, aby v současné době obstála a nepřestala 
svědčit o Kristu a jeho spáse.3 

3. Prosme za ochranu všech projektů a snah, které měly ochránit 
Evropu i svět před novými celosvětovými konflikty.4 

4. Prosme, aby pravda získala opět nezpochybnitelné místo 
v právním i společenském chápání.5  

5. Prosme za svět, ve kterém nyní žijeme, a za ty, kteří sevřeni 
strachem utíkají ke zkratovitému jednání.6 

6. Prosme za lidi žijící v místech sužovaných hladem, záplavami a 
důsledky lidské nezodpovědnosti.7 

7. Prosme o dar plného obrácení, abychom přinesli Pánu dobré 
ovoce.8  

 
Bože, ty jsi nám zjevil své jméno.9 Dej nám, prosíme, odvahu, 
abychom v síle tvé milosti10 dokázali reagovat na potřeby světa, ve 
kterém žijeme. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

                               
1 3. neděle postní – cyklus C  první čtení. 
2 O této neděli probíhají první skrutinia. 
3 Kardinál Barbarin o audienci u papeže a odchodu do ústraní. Dva kněží zabití v Africe.  
4 Mayová požádala o odklad brexitu. Juncker to nedoporučil. Evropští lidovci pozastavili členství 

Orbánovu Fideszu.  Jaderná elektrárna jako zbraň. Na dohled od hlavního litevského města 

dokončuje Rusko dva bloky elektrárny Ostrověc. 
5 Herbicid Roundup je karcinogenní, rozhodl soud v USA, Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin (EFSA) rozhodl naopak. Jak je možné, že o vědeckém faktu rozhodují soudy? 
6 Řidič unesl u Milána autobus plný dětí, pak ho zapálil. Žluté vesty rabovaly obchody a 

restaurace v Paříži.  Útočník zabil v novozélandských mešitách 50 lidí. 
7 Lékaři ve Venezuele vyhrožovali ukončením léčby. Východ Afriky zasáhla cyklóna. Zemřelo 

přes 150 lidí. Jedině církev upozorňuje na kritický stav na Haiti. 
8 3. neděle postní – cyklus C evangelium. 
9 3. neděle postní – cyklus C první čtení. 
10 3. neděle postní – cyklus C druhé čtení. 
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