
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

32. neděle v mezidobí – cyklus A 

8. 11. 2020 

Boží moudrost se dává poznat těm, kdo ji hledají.1 Modleme se o 
tuto moudrost pro církev, pro nás, ale také pro svět: 

1. Prosme o smíření zla vzešlého z náboženských válek, 
radikalismu a teroru.2 

2. Prosme o zastavení pandemie coronaviru.3 

3. Prosme o sílu a ochranu pro všechny lékaře a zdravotníky.4 

4. Prosme o mír v celém světě, v Náhorním Karabachu, Etiopii i ve 
Spojených Státech.5  

5. Prosme o uzdravení všech důsledků vyvolaných totalitními 
režimy a zvláště komunistickou revolucí.6  

6. Prosme za všechny zemřelé, zvláště za ty, kdo podlehli 
coronaviru.7  

7. Prosme o Boha o prozíravost a moudrost.8 

 

 
Bože, stal ses naším pomocníkem. Pomoz nám bdít, abychom mohli 
spatřit tvou moc a slávu.9 Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. 
Amen. 
 

                               
1 srov. 32. neděle v mezidobí – cyklus A  první čtení. 
2 Iniciativa smíření 2020 k 400. výročí bitvy na Bílé Hoře.  Ve Vídni útočil muž s kořeny v 

Severní Makedonii.  Neznámý pachatel před kostelem v Lyonu postřelil pravoslavného kněze.   

Papež připomenul bezbranné oběti terorismu.  
3 Za středu se nákaza koronavirem prokázala u 15 729 lidí.  Odloučení seniorů je dramatické, 

strádají.  ‚Není jiná cesta než zpřísnění opatření,‘ říká imunolog Hořejší.  
4 Ředitel Uherskohradišťské nemocnice: Jsme na hranici svých možností.  
5 Napětí na severu Etiopie.  Trump mluví o volebních podvodech.  Američané vyšli do ulic. 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na listopad 2020 .  
6 The persecution of the Uyghurs is a crime against humanity. 103 let od VŘSR.  
7 Česko má najväčší počet obetí koronavírusu za deň.  
8 32. neděle v mezidobí – cyklus A  první čtení a evangelium. 
9 32. neděle v mezidobí – cyklus A  žalm. 
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