
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

10. neděle v mezidobí, cyklus B 

6. 6. 2021 

Svatý Pavel nás učí: „Čím více se rozmnoží milost, tím větší počet 
lidí bude projevovat vděčnost k Boží oslavě.“ Proto se společně 
modleme1: 

1. Prosme za naše biskupy a kněze, aby plnili Boží vůli, jak ji Ježíš 
předkládá v evangeliu.2 

2. Prosme o odvahu bránit a prosazovat svobodu u nás i ve světě.3 

3. Prosme za ty, kteří řídí naši zemi a její hospodaření.4 

4. Prosme za děti, které nezvládají psychický tlak a utíkají se 
k sebepoškozování.5 

5. Prosme o zastavení pandemie covidu a prosme za země, které 
nedokáží s touto pandemií účinně bojovat.6 

6. Prosme za všechny, kdo zakoušejí zneužívání ze strany 
silnějších.7  

7. Prosme za ty, kteří prožívají těžká pokušení a selhávají v nich.8 

 
 
Bože, doufáme v tebe, ty jsi naše naděje. Zahrň nás svým slitováním a 
svojí moudrostí9. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 
 

                               
1 10. neděle v mezidobí – cyklus B 2. čtení. 
2 10. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium. 
3 Barma na cestě k občanské válce. Ozbrojených skupin a milic přibývá, junta mění taktiku.  

Výkon trestu je mučením, tvrdí Navalnyj.   Ruská policie vyvedla z letadla exšéfa Otevřeného 

Ruska. Následovala série domovních prohlídek . 
4 Schillerová navrhla rozpočet pro příští rok s deficitem 390 miliard. ‚Nikomu z nás to neřekli.‘ 

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo v tichosti další výzvu o unijní peníze.  Zahraniční výbor 

Senátu se usnesl, že prezident Zeman není schopen vykonávat funkci.  
5 Stres kolem maturit a přijímaček na vysokou je letos pro žáky enormní.  
6 Proočkovat 70 procent populace nemusí na vznik kolektivní imunity stačit.  Británie se potýká 

s nástupem třetí vlny covidu, varují experti. Šíření indické varianty budí nové obavy.   
7 ,Rodiny si zaslouží znát pravdu.‘ V Britské Kolumbii se našly ostatky 215 dětí původních 

obyvatel Kanady.  Naše společnost nerespektuje oběti znásilnění.  
8 10. neděle v mezidobí – cyklus B 1. čtení. 
9 10. neděle v mezidobí – cyklus B žalm. 
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