
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

27. neděle v mezidobí, cyklus C 

2. 10. 2022 

Svatý Pavel píše: „Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha 
síly!“1 Proto Bohu předložme palčivé události světa i našeho okolí:  

1. Pane, oživ plamen Božího daru, který jsi vylil kdysi na církev, 
a znovu ji naplň duchem síly, lásky a rozvážnosti.2 

2. Přijď na pomoc všem, kteří trpí v důsledku války na Ukrajině.3  

3. Zmař aktivity Ruska a dalších zemí spojené s pácháním 
teroristických a válečných zločinů.4 

4. Pomoz těm, kteří nesou odpovědnost za naši ekonomiku.5 

5. Přijď se svojí útěchou a posilou ke starým lidem, kteří zůstali 
zcela opuštění.6 

6. Pomoz křesťanům ozřejmit smysl a podstatu křesťanského 
postoje vůči potratům.7 

7. Nauč nás pokoře a daruj nám odvahu opírat se o víru.8 

 

 

Bože, ty jsi skálou naší spásy a my jsme lid vedený tvojí rukou.9 
Vyslyš naše prosby a daruj nám více víry, abychom tě mohli 
oslavovat a chválit. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 27. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
2 27. neděle v mezidobí – cyklus C 2. čtení. 
3 Ukrajina se připravuje na ohrožení radiací. U Izjumu jsme našli další dva masové hroby se 

stovkami lidí, řekl Zelenskyj.   Rusko v pátek podle Peskova připojí čtyři oblasti.  
4 Ruský miliardář Prigožin prolomil ticho, poprvé přiznal napojení na žoldnéřskou Vagnerovu 

skupinu.  Rusko má právo v nezbytném případě použít jaderné zbraně, řekl Medveděv. V 

blízkosti poškození plynovodu Nord Stream se prý pohybovaly ruské lodě i ponorky. Při 

íránském ostřelování kurdské oblasti v Iráku zemřelo 13 lidí. Rusko raketami zaútočilo na 

humanitární konvoj u Záporoží, zahynulo nejméně 25 lidí.  
5 Kalousek: Rozpočtová politika je nejméně odpovědná v moderní historii.  
6 Od roku 1998 připadá na 1. října Mezinárodní den seniorů.   
7 Zastánci potratů zaútočili na katedrálu v Bogotě.  
8 27. neděle v mezidobí – cyklus C 1. čtení, evangelium. 
9 27. neděle v mezidobí – cyklus C žalm. 
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