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3. 5. 2020 

Kristus je dobrý pastýř, který zná své ovce jménem1. S důvěrou mu 
svěřme starosti o naše blízké i o celý svět: 

1. Prosme o nové kvalitní kněze a prosme za mladé lidi ochotné 
zasvětit svůj život Kristu.2 

2. Prosme za politiky a za jejich zodpovědnost vůči naší zemi.3 

3. Prosme o obnovení naší ekonomiky a prosme za lidi, kteří přišli o 
práci.4 

4. Prosme za země, které ekonomický propad zcela ochromil a 
dostaly se na hranice hladomoru.5 

5. Prosme za žáky a studenty, kteří by měli skládat maturitu či 
příjímací zkoušky.6 

6. Prosme za ty, kdo zemřeli v těchto dnech odděleni od blízkých a 
bez možnosti smíření.7 

7. Prosme o nové obrácení pro ty, kdo ve své víře vyprahli a hledají 

nové podněty za hranicemi křesťanství.8  

 
Bože, ty jsi dobrý pastýř, který nás vodí po správných cestách9. Veď 
nás životem tak, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě.10 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 4. neděle velikonoční – cyklus A evangelium.  
2 Poselství k Světovému dni modliteb za duchovní povolání. 
3 ODS kritizuje návrh na posílení pravomocí ministra zdravotnictví.  Předseda Senátu J. Kubera 

byl před smrtí pod obrovským tlakem kvůli cestě na Tchaj-wan. Ministerstvo zdravotnictví tají 

zásadní zdravotnická data.   
4 11 procent dotázaných přišlo o práci, ekonomických dopadů se Češi bojí víc než viru.  Před 

potravinovými bankami na kraji Paříže rostou fronty. Lidí závislých na pomoci kvůli recesi 

přibývá. 
5 Hladoví Libanonci zapalují banky a vládě vzkazují: Jdeme si pro vás.  V zemích třetího světa 

působí restrikce větší škody než virus. The race to feed Africa during a pandemic. 
6 Deváťáci by se mohli vrátit do škol 11. května, stejně jako maturanti, říká ministr Plaga.  
7 srov. modlitba papeže Františka Modleme se dnes za ty...  
8 4. neděle velikonoční – cyklus A 1. čtení Sk 2,37. 
9 4. neděle velikonoční – cyklus A Žalm 23. 
10 4. neděle velikonoční – cyklus A 2. čtení 1 Petr 2,24. 
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