MODLITBA VĚŘÍCÍCH
22. neděle v mezidobí, cyklus B
2. 9. 2018
Ježíš v dnešním evangeliu usvědčuje farizeje z falešnosti.1
Předstupme pravdivě před Pána a předložme mu naši starost o svět
okolo nás:
1. Prosme o očištění církve z bolestných skandálů a prosme o vůli
žít kvalitní život podle evangelia pro její představitele.2
2. Prosme o ochranu základních hodnot spojených s pojmem
rodiny.3
3. Prosme za všechny děti a pedagogy, kterým začíná nový školní
rok.4
4. Prosme za všechny lidi závislé na drogách a prosme o nalezení
forem, jak tento ničivý fenomén řešit.5
5. Prosme za lidi plné násilné nenávisti vůči migrantům.6
6. Prosme o Boží požehnání pro ty, kdo pečují o přírodu, zvláště
o udržení vody v krajině.7
7. Prosme o ochotu ujímat se sirotků a vdov v jejich tísni a uchovat
se neposkvrněnými od světa.8
Nebeský Otče, každý dokonalý dar přichází od tebe. Učiň nás
vnímavými pro slovo, které do nás vkládáš,9 a utiš naše starosti
o vlastní život i bolest lidí v tomto světě. Neboť ty žiješ a vládneš na
věky věků. Amen.

22. neděle v mezidobí – cyklus B.
Selhání papeže či emeritního vatikánského diplomata? Kardinál DiNardo: Chceme odpovědi
založené na nezvratných důkazech.
3
Apoštolská cesta Svatého otce do Irska.
4
Novinky na začátku školního roku.
5
Mezi tvrdými drogami vede pervitin. Uživatelů prudce přibylo.
6
Na východě Německa napadli a zbili dva přistěhovalce, mladíka ze Sýrie a muže z Eritreje.
,Táhni do Afriky.‘ Ulice Prahy 10 zaplavily nenávistné nápisy, jsou na chodnících i lavičkách.
Extremisté v Písku zaútočili na skupinu Indů, hrozí jim až pět let vězení.
7
Hergot!: Hospodin je největší umělec, říkají organizátorky festivalu. Papež: Ideálem není
rozvod, nýbrž jednotná rodina.
8
22. neděle v mezidobí – cyklus B 2. čtení.
9
srov. 22. neděle v mezidobí – cyklus B 2. čtení.
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