
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

15. neděle v mezidobí, cyklus B 

15. 7. 2018 

„Bůh mluví o pokoji pro svůj lid.“1 Svěřme Bohu vše, co stojí 
v cestě tomuto Božímu pokoji: 

1. Modleme se za misionáře a hlasatele evangelia.2 

2. Modleme se za budoucnost naší země a za její novou vládu.3 

3. Modleme se za média a prosme o odvahu k pravdě i schopnost 
odhalit lež, pomluvy či manipulace.4 

4. Prosme za místa, kde lidé páchají velké zlo, ale unikají 
pozornosti světa, zvláště v Číně a na Blízkém Východě.5  

5. Prosme o vláhu pro naši zemi.6 

6. Modleme se za rodiny, které obtížně hledají možnost kvalitního 
bydlení, a prosme za ty, kteří to mohou ovlivnit.7 

7. Prosme o odvahu podílet se na hlásání evangelia pro nás a pro 
naše společenství.8 

 
Dobrý Otče, tys nás vyvolil, abychom vzdávali chválu tvé vznešené 
dobrotivosti. Vyslyš naše prosby a doveď své dílo stvoření k plné 
jednotě a pokoji9. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 
 

                               
1 15. neděle v mezidobí – cyklus B, Žalm 85. 
2 15. neděle v mezidobí – cyklus B, evangelium. 
3 Druhá Babišova vláda získala po více než patnácti hodinách jednání poslanců důvěru. Konec 

první České republiky.   
4 Američané už nevěří zprávám. Jourová: Budu chtít po státech EU, aby ukázaly, jak regulují 

politické kampaně na sociálních sítích.  
5 Čína staví devět krematorií pro půl milionu vězňů. Kriegsverbrechen im Jemen?  
6 Sucho se opět zhoršilo, nedostatek vláhy sužuje většinu republiky. Přehled sucha. Mšice 

v Česku ‚útočí‘ na zahrádky a pole. Kvůli suchu je jich letos extrémně hodně.    
7 Obavy kolem půjček na bydlení rostou, zájem je velký. Mladí chtějí vědět, zda se na ně 

dostane. Mladí Češi sotva dosáhnou na vlastní bydlení.  
8 15. neděle v mezidobí – cyklus B, evangelium. 
9 15. neděle v mezidobí – cyklus B, druhé čtení. 
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