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Podle nedávné tradice je tato neděle nejen oslavou Kristova 
vzkříšení, ale také slavností Božího milosrdenství1. Proto s nadějí 
v Boží milosrdenství přednesme Pánu své starosti: 

1. Prosme za nově pokřtěné, aby vytrvali ve víře, a za jejich 
kmotry. 

2. Prosme o mír pro místa zmítaná válkou, zvláště na Ukrajině.2 

3. Prosme za Francii, která rozhoduje o dalším směřování své země 
i celé Evropy.3 

4. Prosme za země Severní Afriky a další chudé státy, které sužuje 
obrovský nárůst cen potravin.4 

5. Prosme za ohroženou přírodu, prosme za ty, kteří mohou 
rozhodnout o zmírnění ekologické zátěže, a prosme o déšť.5 

6. Prosme o Božího ducha pro naše společenství, abychom byli 
svědky Vzkříšeného Pána a jeho milosrdenství.6 

 

 
Dobrý Bože, ty přinášíš pokoj a odpuštění. Naplň nás svou milostí, 
požehnej nám a dopřej nám světlo7 svého Ducha. Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen. 
 

                               
1 Neděle Božího milosrdenství.  
2 ‚Mariupol byl zničen.‘ Podle Zelenského zahynuly při ruském útoku na město deseti-tisíce lidí. 

Boje na východě Ukrajiny jsou „zkušební“, ofenziva ještě neodstartovala. V obřím ruském kotli 

mohou uváznout desetitisíce vojáků Ukrajiny  
3 Francouzské prezidentské volby se blíží. O jejich výsledku mohou rozhodnout levicoví voliči.  

Prezidentská debata: Le Penová děkovala Macronovi za ‚hlas míru‘. Tím ale harmonie skončila.  
4 Sever Afriky je na hraně zlomu. Zdražuje jídlo a lidi nemají kde brát. Sri Lanka’s default could 

be the first of many | The Economist.  Kvůli válce zdraží potraviny až o 37 procent, varuje šéf 

Světové banky.   
5 Amazonie je ztracena, říká přírodovědec.  Třemi nejhoršími stupni sucha je zasažena čtvrtina 

republiky.  
6 2. neděle velikonoční – cyklus C evangelium, neděle Božího milosrdenství. 
7 2. neděle velikonoční – cyklus C evangelium a žalm 118. 
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