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6. neděle velikonoční, cyklus C 

26. 5. 2019 

Pán Ježíš nás povzbuzuje, aby se naše srdce neděsilo a nebálo1. 
Proto předložme Bohu své obavy a starosti:  

1. Modleme se o dar naděje a záchrany pro všechny 
pronásledované křesťany.2 

2. Modleme se za mír a řešení napětí v oblastech Blízkého východu, 
zvláště v Íránu, Jemenu a Sýrii.3  

3. Modleme se za vládu v naší zemi a prosme za její představitele.4  

4. Prosme za nemohoucí, staré a sociálně slabé v naší zemi 
a prosme o nalezení správných forem jejich podpory.5 

5. Prosme za děti, které se staly obětí sexuálního obtěžování skrze 
internet, a prosme o nalezení řešení, jak děti chránit.6  

6. Modleme se o velkorysost a schopnost něhy, které budou hrází 
proti hořkosti, pohrdání a cynismu.7  

7. Modleme se za všechny, kdo se připravují na biřmování, 
a prosme o dary Ducha svatého pro celé naše společenství.8 

 

 
Bože, ty jsi pravé slunce, které nikdy nezapadá. Do tvých rukou 
s důvěrou svěřujeme všechny své starosti a prosíme tě, sešli nám 
přímluvce, Ducha svatého, aby nás naučil všemu9. Skrze Krista, 

našeho Pána. Amen. 
 

                               
1 6. neděle velikonoční – cyklus C. 
2 Výzva k modlitbám za pronásledované křesťany. Násilná smrt misionáře v Mozambiku.  
3 Trump pohrozil Íránu použitím „velké síly“. Spojené státy podezřívají Sýrii z použití 

chemických zbraní v Idlibu.  
4 Střet zájmů českého premiéra bude řešit evropská ombudsmanka. Desetitisíce demonstrantů 

vyzvaly Benešovou i Babiše k demisi.   
5 Poslanci tvrdí, že letos chybí na sociální služby kolem dvou miliard a hrozí jejich kolaps.  
6 Sexuální lovci dětí na síti vždy nechají stopy. Rodiče se při seznamování dětí na webu bojí 

pedofilů, ostatní hrozby neřeší.  
7 Papežské poselství mladým ke dni zákonnosti.  
8 6. neděle velikonoční – cyklus C. 
9 6. neděle velikonoční – cyklus C, evangelium a druhé čtení. 
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