MODLITBA VĚŘÍCÍCH
24. neděle v mezidobí, cyklus B
16. 9. 2018
Ježíš řekl učedníkům, že Syn člověka bude muset mnoho trpět,
bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých.1 S nadějí na
Boží vítězství nad zlem společně volejme k Bohu:
1. Prosme o pročištění a uzdravení církve od skandálních událostí.2
2. Prosme za církevní školy, jejich vedení, učitele a o stálý růst
jejich kvality.3
3. Prosme o dar vláhy pro naši zemi a prosme za místa ve světě
zasažená hurikány a záplavami.4
4. Prosme o mír pro svět a prosme za Čínu a Rusko, aby se nestaly
původci nové války.5
5. Prosme o nalezení řešení, jak čelit zvyšující se nevraživosti mezi
přistěhovalci a místními obyvateli Evropských zemí.6
6. Prosme za mladé lidi, které se dlouhodobě nedaří zařadit
z dětských domovů do normálního života.7
7. Prosme o dar víry, která je naplněna konkrétními skutky.8

Bože, ty nás voláš k následování i přes mnohé těžkosti a kříže.9 Naplň
naše srdce odvahou, dej nám sílu nezdráhat se a doveď celý svět ke
spáse. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

24. neděle v mezidobí - cyklus B evangelium.
Papež František přijme vedení Biskupské konference Spojených států.
3 Církevní školy v ČR slaví svůj den.
4 Česko se lépe připraví na nedostatek vody, vzniknou komise pro sucho. Proč v krajině chybí remízky?
Za stráně odvádí zemědělci na daních pětkrát tolik co za pole. Meteorolog k hurikánu Florence: Spadne až
metr vody... Jihovýchodní Asii zasáhne bouře silnější než hurikán Florence.
5 Russia and China hold the biggest military exercises for decades. Pacifik přestává být americkým
hřištěm, největší námořnictvo už má Čína.
6 Vzdali jsme se. Vídeňská učitelka popsala problémy s muslimskými žáky. Pohled na migranty rozdělil
Chemnitz i celé Německo… Jiří Pehe: Migrační rozbušky na západě a východě Evropy.
7 Z děcáku na ulici. Státu se dlouhodobě nedaří zařadit mladé lidi z ústavů do normálního života, rychle
se zadluží a propadají drogám.
8 24. neděle v mezidobí - cyklus B druhé čtení.
9 24. neděle v mezidobí - cyklus B evangelium i první čtení.
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