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Ježíš vydal sám sebe za nás. S důvěrou v jeho nesmírnou lásku 
předložme Bohu své prosby: 

1. Prosme o dar vítězství pravdy a ducha pokání v církvi a 
za všechny oběti sexuálního zneužívání.1 

2. Prosme o odvahu a odpovědnost pro politiky, kteří hledají pomoc 
lidem zatíženým exekucemi.2 

3. Prosme o statečnost pro ty, kteří mohou zastavit zločinné 
jednání poškozující ostatní.3  

4. Prosme o nalezení řešení, jak země sužované válkou a hladem 
přivést k pokoji, zvláště prosme za Libyi, Jemen a Jižní Súdán.4 

5. Prosme o ochranu před novodobým zotročováním pomocí 
technologií a za ochranu lidství a svobody člověka.5 

6. Prosme o dobré počasí a dostatek vláhy pro zemědělství a 
lesnictví.6 

7. Prosme o požehnání všem, kdo se budou podílet na přípravách a 
průběhu velikonočních obřadů. 

 

 

 
Bože, tvůj syn náš Pán Ježíš Kristus se ponížil, byl poslušný až 
k smrti a to k smrti na kříži.7 Vyslyš naše pokorné prosby a dej nám 
zakusit plody tvé spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

                               
1  Řeholnice se budou na Květnou neděli modlit za vítězství pravdy a ducha pokání v církvi v 

naší zemi a za všechny oběti sexuálního zneužívání.  Týden modliteb za mládež.  
2 Lidé, kteří byli zadluženi ještě jako děti, by měli mít v insolvenci úlevy alespoň jako důchodci. 
3 Zachránili jsme Opavu od ekologické katastrofy. Pomohl policii rozbít gang z Polska.  
4 Proč se bojuje o Tripolis a kdo chce vládnout v Libyi?  Římský biskup zakončil duchovní 

obnovu pro jihosúdánské politiky.   Další rána pro Jemen. Po hladomoru hrozí zemi sužované 

válkou epidemie cholery. 
5 Rudá knížka pro 21. století. Ve svém mobilu ji musí mít každý, kdo chce v Číně něco dokázat.  
6 Aktuální stav sucha v České republice. Počasí děsí: Česko zasáhne sucho. Voda se nedoplnila.  
7 Květná neděle – cyklus C druhé čtení. 
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