
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

29. neděle v mezidobí, cyklus B 

16. 10. 2022 

Pozvedněme své ruce a jako Mojžíš volejme k Bohu za ty, kteří to 
nejvíce potřebují1 

1. Prosme, aby synodální principy života církve stále nacházely 
odezvu jak u biskupů, tak mezi laiky.2 

2. Prosme za politiky, kteří mohou změnit současné napětí ve světě 

jak v ekonomice, tak v otázkách bezpečnosti.3   

3. Prosme, ať Bůh na přímluvu Matky Boží osvobodí Ukrajinu 
od všeho zla a rozptýlí temnotu válkami sužovaného světa.4 

4. Prosme za rodiny s dětmi, které obtížně zvládají současnou 
ekonomickou situaci i vysoké nároky škol.5 

5. Prosme o nalezení cest, které zachrání přírodu před nevratnými 
dopady lidské činnosti.6 

6. Prosme o moudrost, jak rozlišit falešné a zkreslené zprávy 
od skutečností popisující pravdu.7  

7. Prosme o odvahu pro naše společenství stále se modlit 
a neochabovat.8 

 

 
Bože, od tebe nám přichází pomoc. Vyslyš naše prosby a vysvoboď 
nás ode všeho zlého.9 Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 29. neděle v mezidobí – cyklus B  první čtení. 
2 Před šedesáti lety se konal první akt koncilu.  Sekretariát synody vydal poselství k výročí 

Druhého vatikánského koncilu.    
3 ‚Jasné varování nepřátelům.‘ Kim Čong-un dohlížel na odpálení dvou strategických raket 

dlouhého doletu.  Méně ropy? Zájem všech, tvrdí Saúdové. Vykrucování Rusku, zní z USA.   
4 Prosme Matku Boží za mír na Ukrajině, apeluje ve stínu nových ruských útoků papež. 143 ze 

193 členských zemí OSN odsoudilo ruskou anexi.  ONLINE: Západní část Ukrajiny pod palbou. 

Rusko zasáhlo vojenský objekt u Lvova.  
5 Průměrný důchodce na tom dnes není špatně, stoupl počet ohrožených domácností s dětmi.  
6 Příroda se vyprazdňuje. Planeta za půl století přišla o dvě třetiny volně žijících živočichů.  
7 Video má ukazovat přistání amerického bombardéru v Polsku. Jde ale o záběry z Anglie.   Šéf 

BIS: Nebezpečí ruských podvratných operací trvá. Mezi účinnými prostředky jsou 

dezinformace. Rusko cílí na zmatené lidi v šedé zóně. Je třeba bojovat proti dezinformátorům.   
8 29. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium. 
9 29. neděle v mezidobí – cyklus B žalm. 
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