
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

22. neděle v mezidobí, cyklus C 

28. 8. 2022 

Veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi.1 Společně s celou církví 
svěřme Bohu naše modlitby: 

1. Provázej Duchem svatým kardinály, kteří budou společně jednat 
o reformě římské kurie.2  

2. Zastav ty, kteří rozdmýchávají válku na Ukrajině, a chraň svět 

před dopady tohoto válečného konfliktu.3  

3. Přijď na pomoc těm, kteří hledají řešení energetické krize 
Evropy.4 

4. Provázej svým požehnáním školáky i učitele, aby zvládli nový 
školní rok.5  

5. Sešli nám sílu své lásky, abychom dobře pečovali o tvůj dar  
stvoření.6 

6. Přijď na pomoc rodinám, na které doléhá zdražování 
a nezvladatelné požadavky.7  

7. Posilni nás, abychom měli odvahu být pokornými a pravdivými 
k sobě i k druhým.8 

 
Bože, ty se ve své dobrotě staráš9 o všechny, kdo potřebují pomoc. 
Prosíme tě, zahrň nás do této své péče a doveď nás do plnosti života. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

                               
1 22. neděle v mezidobí – cyklus C 1. čtení. 
2 Noví kardinálové pro univerzální a misijní církev.  
3 ‚Devět tisíc padlých hrdinů.‘ Ukrajina zveřejnila ztráty svých vojáků ve válce s Ruskem.   

Putin nařídil rozšířit řady ruské armády.  
4 Eurozóna už je v mírné recesi kvůli prudkému zdražování energií.  Další špatná zpráva: 

Francie prodlouží odstávku jaderných elektráren o další týdny. 
5 Škola nemá být přípravou na přijímačky, rozvíjí málo nadaných dětí.  Sebepoškozování a 

úzkosti. Studující medici jsou pod nadměrným stresem, může za něj i přístup učitelů. 
6 Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření.   Prázdná 

koryta řek, odkryté buddhistické sochy i mrtvé ryby. Čína pociťuje dopady nevídaných veder.  
7 Každá třetí rodina s dětmi nic neušetří. ‚Z takových rodin pochází často neprospívající děti´. 
8 22. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
9 22. neděle v mezidobí – cyklus C žalm. 
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