
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

24. neděle, cyklus A 

13. 9. 2020 

Pán vybízí učedníky, aby  uměli  odpustit svým bližním.1 Poslušni 
této výzvy se obraťme k Pánu a společně volejme: 

1. Prosme za církev, aby se stala tvůrcem pokoje a mohla tam, kde 
je nenávist a touha po pomstě, přinášet pokoj a milosrdenství.2 

2. Prosme za místa, kde vládne nesvoboda, zvláště za Bělorusko, 
Čínu, Čečensko a další země.3 

3. Prosme o odvahu pro politiky rozhodující o budoucnosti naší 
země v oblasti ekonomiky a zdraví.4 

4. Prosme o Boží pomoc  při zvládání  současné pandemie a o 
proměnění jejích  následků v pozitivní plody.5 

5. Prosme o Boží světlo pro vztah člověka k živé přírodě.6 

6. Prosme za ty, kteří si neváží sami sebe. 

7. Prosme o Boží milost odpustit těm, kteří nám ublížili, a za 
uzdravení všech našich vnitřních zranění.7 

 

 
Dobrý Bože, ty odpouštíš všechny naše viny a léčíš všechny naše 
neduhy.8  Uzdrav nás a dej nám sílu žít pro tebe. Skrze Krista, našeho 
Pána. Amen. 

                               
1 srov. 24. neděle v mezidobí – cyklus A evangelium. 
2 24. neděle v mezidobí – cyklus A 
3 Teenager kritizoval na sítích Kadyrova, režim ho donutil k sebeznásilnění. Hongkong šokoval 

brutální zásah policistů. Srazili dítě a klečeli na něm. Běloruské úřady zadržely posledního 

aktivního člena vedení opozice.   
4 Projídáme svou budoucnost. Vláda objevila kouzlo života na dluh.   Nejvyšší kontrolní úřad: 

Rozpočet je na mimořádné události připraven hůře než za ekonomické krize v 2008.  
5 Denní nárůst nakažených poprvé překročil 1000.   90 tisíc nakažených a 1000 mrtvých za 

den. Indie zaznamenala největší přírůstek nakažených na světě.    Učitelka s koronavirem 

zkolabovala při hodině, studenti už jí neuměli pomoci.   
6 Vydrancovaná příroda. Za půl století zmizely dvě třetiny volně žijících zvířat.  
7 24. neděle v mezidobí – cyklus A evangelium. 
8 24. neděle v mezidobí – cyklus A žalm. 
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