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Protože je nám Boží láska vylita do srdce skrze Ducha svatého, 
naše naděje neklame.1 V jeho moci se můžeme obracet 
k nebeskému Otci a předložit mu všechny své prosby: 

1. Modleme se, abychom v plnosti otevřeli svá srdce Duchu 
Svatému proudícímu z Kristova Srdce.2 

2. Modleme se o mír pro celý svět a novou odvahu budovat 

společné dobro.3 

3. Modleme se za Maďarsko a další země Východní Evropy, aby 
neztratily svobodu a možnost demokraticky spravovat svoji 
zemi.4  

4. Modleme se za ochranu naší země před finančními a politickými 
machinacemi.5 

5. Modleme se za ty, kteří svojí lhostejností nechrání sebe ani 
ostatní před zneužíváním počítačové techniky.6 

6. Modleme se za přírodu naší země, za její zachování a správnou 
obnovu zvláště v oblastech, kde usychají velké plochy lesů.7  

7. Modleme o Boží pokoj pro celé naše společenství.  

 

 
Nebeský Otče, ty jsi nám skrze svého Syna odhalil tajemství svého 
vnitřního života. Sešli nám svého Ducha svatého, abychom byli 
uvedeni do celé pravdy.8 Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 Slavnost Nejsvětější trojice – cyklus C druhé čtení. 
2 Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2019.  
3 Na dva tankery někdo zaútočil. Americký ministr zahraničí Pompeo obvinil Írán.  Americká cla 

mohou Česko připravit až o 25 tisíc pracovních míst a 12 miliard na tržbách. 
4 Konec nezávislosti vědy v Maďarsku.  
5 K vesnickému zámečníkovi, který měl pomoci Agrofertu k dotaci, se nyní nikdo nehlásí.  

Protesty proti Babišovi se přesunuly znovu do regionů.  Kancléř Mynář lobboval u ministrů.  
6 Čechy šmírují tisíce nezabezpečených kamer.  Neudělejte chybu jako Ovčáček. Ověřovací kód 

nikdy nikomu neposílejte. 
7 Borové lesy v Polabí usychají.  Kůrovec a sucho mohou postihnout desetkrát větší plochu 

českých lesů než loni.  
8 Slavnost Nejsvětější trojice – cyklus C evangelium. 
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