
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

23. neděle v mezidobí, cyklus B 

9. 9. 2015 

Podobně jako lidé z evangelia, kteří přivedli k Ježíši nemocného, 
aby ho uzdravil, také my předložme Bohu bolesti našeho světa, aby 
je mohl uzdravit: 

1. Prosme o požehnání pro děti a katechety, kteří vstupují do 
nového školního roku. 

2. Prosme za naše politiky, kteří využívají populismus k získání 

nových hlasů a ohrožují tak právo i ekonomickou stabilitu země.1 

3. Prosme o nalezení mírového řešení připravované války o syrský 
Idlíb.2 

4. Prosme za obyvatele Venezuely sužované hladem a 
hospodářským rozkladem komunistického státu.3 

5. Prosme, aby mladí lidé afrického světadílu měli přístup ke 
vzdělání a práci ve vlastní zemi.4 

6. Prosme za ty, kteří nezvládají pracovní nápor a jsou ohroženi 

syndromem vyhoření, zvláště za učitele.5 

7. Prosme o odvahu a čestnost pro naše společenství, abychom 
víru nespojovali se stranictvím k lidem.6 

 
 
Bože, ty zachováváš věrnost na věky, vyslyš naše prosby a vysvoboď, 
napřim a chraň7 všechny, za které Tě s důvěrou prosíme. Skrze 
Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 Asi je to protiústavní návrh. Ale i tak schvalme zdanění církevních restitucí, odhlasovali 

poslanci. Ministerstvo financí vládě předložilo rozpočet se schodkem 40 miliard korun. Výdaje 

na platy stoupnou skoro o 30 miliard. 
2 „Popelnice džihádu“ rozhodne, zda chce boj. Syrský františkán: Naší zbraní k osvobození 

Idlíbu je modlitba a půst. 
3 Venezuelský exodus ohrožuje celou Jižní Ameriku, zemi za čtyři roky opustilo 2,3 milionu lidí. 

Mít dvě jídla denně nebo kuře byl luxus, říká uprchlík. 
4 Všeobecný úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc září: Modleme se za vzdělání a práci pro 

Afričany, vyzývá papež. V Africe zemřelo 5 milionů dětí za 20 let. Války je odřízly od lékařů. 
5 Syndrom vyhoření trápí každého pátého českého pedagoga. 
6 23. neděle v mezidobí – cyklus B – 2 čtení. 
7 23. neděle v mezidobí – cyklus B - Žalm 146. 
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