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6. neděle v mezidobí – cyklus A 

16. 2. 2020 

S důvěrou v Boha, který zná každý lidský skutek,1 předložme své 
modlitby, obavy i naděje a spojme je do společných proseb: 

1. Modleme se za odvahu v církvi uchovávat identitu jednotlivých 
kultur, hnutí i jednotlivců a dokázat s nimi vést skutečný dialog.2 

2. Modleme se za soudce a soudy, prosme o dar odvahy jednat 
spravedlivě a nestranně a potrestat skutečné viníky.3 

3. Modleme se za evropské země, kterým hrozí ekonomický 
propad, zvláště za Německo.4  

4. Prosme o zastavení vlny zloby, nenávisti a všech forem tvrdého 
nacionalismu.5 

5. Modleme se za země Afriky sužované náporem sarančat a 
prosme o vyřešení hrozícího hladomoru.6 

6. Prosme o dostatek srážek pro přírodu v naší zemi.7 

7. Modleme se za sebe navzájem, abychom měli odvahu a 

statečnost být pravdivými k sobě i k ostatním lidem.8 

 
 
Bože, pouč nás, ať zachováme tvůj zákon a chráníme ho celým svým 
srdcem, abychom žili navěky.9 Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1  6. neděle v mezidobí – cyklus A 1. čtení. 
2 Srov. Exhortace Querida Amazonia papeže Františka... Identita a dialog jsou dvě klíčová 

slova...  
3 Odvolání Duška z čela drážních odborů bylo neplatné, řekl soud po třinácti letech.  Soudy 

ztrácejí znalce. Horší odměny než pro kopáče, teď půlmilionové.  
4 Německý průmysl spadl do ještě hlubšího útlumu. Pokles je největší od poslední globální 

krize.  
5 Irskem otřásl úspěch levicových nacionalistů.  Slovenská předvolební kampaň, Kotleba a 

násilí v ulicích.  V USA se čím dál více šíří rasistická propaganda. 
6 Východní Afriku pustoší stamiliony sarančat, lidé se obávají hladomoru.  
7 Zásoby vody jsou podle ministerstva zemědělství malé. Hrozí, že na jaře vyschnou menší 

řeky a potoky. 
8 6. neděle v mezidobí – cyklus A evangelium. 
9 6. neděle v mezidobí – cyklus A žalm. 
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