
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

20. neděle v mezidobí, cyklus C 

14. 8. 2022 

S pohledem upřeným na Ježíše1 předložme Bohu své prosby: 

1. Modleme se o pomoc Ducha Svatého pro mladé lidi, kteří se 
chtějí zapojit do hlásání evangelia a služby v církvi.2 

2. Modleme se o Boží pokoj pro Ukrajinu.3  

3. Modleme se  za mír v oblasti Tchajwanu a za ochranu před 
rozhořením celosvětového válečného konfliktu.4 

4. Modleme se o návrat práva a svobody do Nikaraguy a Mali.5 

5. Modleme se za naše státní představitele, aby jejich jednání bylo 
motivováno nasazením pro společné dobro.6  

6. Modleme se za ty, kteří žijí v rozdělených rodinách, a za ty, na 
něž dopadla tíha odmítnutí.  

7. Modleme se o dar Ducha svatého, aby jeho moc prostoupila naši 
farnost  (naše společenství) a vlila nám odvahu žít evangelium. 

 
Dobrý Bože, doufáme v tebe. Skloň se k nám a vyslyš naše volání, 
vždyť ty jsi náš pomocník a zachránce.7 Skrze Krista našeho Pána. 
Amen. 

                               
1 20. neděle v mezidobí - Cyklus C druhé čtení. 
2 Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové.  
3 Rusové ostřelovali Dněpropetrovskou oblast. Zemřelo 13 lidí a 11 je zraněno, uvedl šéf 

oblasti.  Další ohrožení Záporožské elektrárny. Do areálu dopadlo 10 střel, nikdo nebyl zraněn  
4 Čína hrozí silou, pokud USA budou bránit sjednocení s Tchaj-wanem. Američany viní i z krize 

na Ukrajině.   V Jihočínském moři už cvičí i tchajwanská armáda. Simuluje obranu ostrova   

Konflikt na Ukrajině může být první vlaštovka světové války, obává se historik a ukrajinista  
5 Solidarita s nikaragujskou církví po útocích na svobodu projevu. Putin jednal s malijským 

vůdcem Goitou o dodávkách potravin a pohonných hmot.  
6 Babiš je kontroverzní lídr. Provokace na mítincích směřoval i proti policistům, říká poslanec 

Žáček.    Byt ve Španělsku za miliony a nevysvětlené vedlejší příjmy. Hlubuček doplnil 

majetkové přiznání   Babišova slova znechutila potomky obětí holokaustu. Vyzývají ho k 

odchodu z veřejného života.  
7 20. neděle v mezidobí - Cyklus C Žalm.  
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