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6. neděle v mezidobí, cyklus C 

17. 2. 2019 

Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu, ale Kristus z mrtvých vstal, 
a to jako první z těch, kteří zesnuli.1 Proto k němu s odvahou 
volejme: 

1. Prosme za biskupy, kteří budou hledat řešení na vatikánském 
summitu o ochraně nezletilých.2 

2. Prosme o překonání úzkosti, odložení cynismu a odvahu 
ke spolupráci s Božími záměry pro naši zemi i celou Evropu.3 

3. Prosme o ukončení válek v Sýrii a Jemenu a prosme 
o spravedlivé mírové řešení krize ve Venezuele.4 

4. Prosme o nalezení řádné formy narovnání sociální 
nespravedlnosti mezi velmi bohatými a obyčejnými lidmi.5  

5. Prosme o Boží ochranu před všemi formami manipulace 
s informacemi.6 

6. Prosme o požehnání a růst lásky pro všechny, kteří svůj 
partnerský vztah směřují k manželství.7 

7. Prosme o odvahu doufat v Hospodina a nespoléhat pouze na 
člověka.8  

 
Bože, ty dbáš o cestu spravedlivých. Neopouštěj nás 
v protivenstvích a daruj nám věčnou odměnu v nebi.9 Skrze Krista, 

našeho Pána. Amen. 

                               
1 6. neděle v mezidobí – cyklus C, druhé čtení. 
2 Vatikánská schůzka o ochraně nezletilých.  
3 Německo se těsně vyhnulo hospodářské recesi. Rusové se snaží otevřít v Evropě další frontu. 

V Bruselu působí stovky ruských a čínských agentů. Další porážka pro Mayovou. Dolní 

sněmovna odmítla její brexitovou dohodu.  
4 Dvanáctiletá Jemenka váží jen deset kilo, v zemi zuří hladomor. Vyhněte se krvavému střetu, 

napsal papež Madurovi do Venezuely. Svědectví z poslední bašty Islámského státu.  
5 Máme odpovědnost za snížení majetkových rozdílů mezi lidmi, říká Branson. 6. neděle 

v mezidobí – cyklus C, evangelium. 20. 2. je světový den sociální spravedlnosti. 
6 Manafort úmyslně lhal vyšetřovatelům v kauze ruského vměšování do voleb. Finanční správa 

dostala za slídění v soukromí lidí anticenu Big Brother. 
7 V Praze leží svatý Valentýn.  
8 6. neděle v mezidobí – cyklus C, první čtení. 
9 6. neděle v mezidobí – cyklus C, žalm.  
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