
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

14. neděle v mezidobí, cyklus C 

7. 7. 2019 

Ježíš poslal své učedníky hlásat evangelium a zvěstovat Boží 
pokoj1. V síle tohoto poslání se obraťme k Bohu s našimi prosbami: 

1. Na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje prosme o dar víry pro 
naši zemi.2 

2. Prosme o Boží ochranu pro čínské křesťany, kterým státní režim 
znemožňuje svobodu vyznání.3  

3. Prosme o mír pro Libyi, Súdán a další země Afriky, kde vládne 
chaos či probíhají boje.4 

4. Prosme o ochranu projektu sjednocené Evropy a prosme za ty, 
kteří tento projekt mají dále rozvíjet.5 

5. Prosme o zachování demokratických pravidel v české politice.6 

6. Prosme za ty, kteří rozhodují o financování sociálních služeb 
v naší zemi.7  

7. Prosme o ochranu a požehnání pro všechny vedoucí dětských 

prázdninových programů.8 

 

 
Bože, ty neodmítáš naše prosby a neodňal jsi nám svou lásku9. Vyslyš 
naše volání, abychom zahlédli, jak podivuhodně jednáš s lidmi10. 
Skrze Krista našeho Pána. 

                               
1 14. neděle v mezidobí - Cyklus C evangelium. 
2 Hlavní pouť na Velehradě  
3 Misionář o represích v Číně: Církev se má stát státní institucí, kněží úředníky.   
4 Libyjští dozorci stříleli na migranty utíkající před náletem, uvedla  OSN. Radu bezpečnosti 

zablokovaly USA.  Při útoku v Mali zemřelo 23 civilistů. Konflikt si od ledna vyžádal již 250 

mrtvých.   Počet obětí během demonstrace v súdánském Chartúmu vzrostl na deset.   
5 Novým předsedou Evropského parlamentu se stal italský socialista Sassoli.  Evropskou 

centrální banku může poprvé řídit žena. Evropští lídři se shodli na Lagardeové.  
6 Rozklad demokracie nebolí hned, zatím jsme v anestezii, říká signatář Charty 77 Doležal. 

Zemanova nečinnost není v souladu s ústavním pořádkem.  
7 Hrozí konec domácí péče? Poskytovatelům chybí asi miliarda korun.   Po roce 2020 Česku z 

evropských fondů připadne o pětinu méně na sociální projekty. 
8 Plameny vyhnaly desítky dětí z tábora na Příbramsku.  
9 14. neděle v mezidobí - Cyklus C Žalm 66. 
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