
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

8. neděle v mezidobí, cyklus C 

3. 3. 2019 

Bůh nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.1 Proto 
mu s důvěrou svěřme své modlitby: 

1. Prosme o Boží milost obnovy naší tváře a našeho srdce křesťanů 
skrze pokání, konverzi a odpuštění.2 

2. Prosme za politiky, kteří u nás i v Evropě ovlivňují ekonomiku 
a budoucnost našich zemí.3  

3. Prosme o nalezení mírového řešení sporů mezi Pákistánem 
a Indií a vyřešení politické krize ve Venezuele.4 

4. Prosme o zastavení všech forem faktického ohrožení jadernými 
zbraněmi zvláště v oblasti Koreje.5 

5. Prosme za oběti organizované kyberšikany, pronásledování 
a za lidi žijící v podmínkách nesvobody.6  

6. Prosme o uzdravení hříchů způsobených představiteli církve.7 

7. Prosme o milost vydávat z pokladnice našeho srdce dobro.8 

 

 
Bože, dobré je chválit tvé jméno, hlásat tvé milosrdenství a tvou 
věrnost.9 Vyslyš naše prosby a přijď nám na pomoc. Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen. 

                               
1 8. neděle v mezidobí – cyklus C, žalm. 
2 Poselství papeže Františka k postní době 2019. 6. 3. začíná postní doba.  
3 Před 70 lety začala násilná kolektivizace. Hra o 70 miliard: Vláda má na stole zrušení 

zdravotního pojištění dětí a seniorů z rozpočtu. Evropané žijící v Británii se obávají brexitu. 

Budoucí krizi si vyrábíme sami, jedinou obranou je rychle změnit českou ekonomiku…  
4 Pákistánská armáda sestřelila nad Kašmírem dva indické letouny. Napětí mezi Indií 

a Pákistánem po útoku sílí. Venezuelská opozice hledá cesty, jak na Madura. Ve hře je 

i zahraniční vojenská intervence.  
5 O denuklearizaci jsme nejednali, přiznal Trump po schůzce s Kimem. Letní sídlo Trumpa nebo 

Pentagon. Rusko zveřejnilo seznam cílů v USA. Signatáři petice mají potíže. 
6 Francií otřásla kyberšikana organizovaná novináři. Výročí vraždy novináře Jána Kuciaka...   

Desetitisícový dav si v Moskvě připomněl výročí vraždy ruského opozičního politika Němcova.  
7 Konkrétní kroky po vatikánské konferenci o ochraně nezletilých. Prefekt Kongregace pro 

klérus: Má-li kněz dítě, má povinnost je vychovávat. Australský soud odsoudil kardinála Pella. 
8 8. neděle v mezidobí – cyklus C, 2. čtení. 
9 8. neděle v mezidobí – cyklus C, žalm.  
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