
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

30. neděle v mezidobí, cyklus C 

27. 10. 2019 

Pokorně prosící celník dosáhl vyslyšení své modlitby1. S pokorou a 
upřímností předstupme před Boha a společně prosme: 

1. Chraň církev před pokušením uzavírat se do sebe a před 
pastorálním pesimismem a otevři její srdce pro radost z novosti 
evangelia.2 

2. Požehnej naší zemi a provázej naše politiky svým světlem, aby 

chránili základní principy svobodného světa.3  

3. Přines řešení do míst zmítaných konflikty, protesty a strachem a 
pomoz chudým, kteří žijí v bídných podmínkách.4  

4. Chraň svět před lidmi, kteří touží vše ovládat bez ohledu na 
právo, svobodu a spravedlnost.5 

5. Rozšiř světlo nové naděje mezi lidi, pro něž je současný svět 
příliš komplikovaný.6 

6. Smiluj se nad našimi blízkými, kteří nás již předešli na věčnost.7 

7. Chraň naše společenství před pokušením zakládat si na tom, že 
my jsme ti spravedliví, a ostatními pohrdat.8 

 
Bože, ty jsi blízko všem, kdo mají zkroušené srdce.9 Zachraň nás a 
doveď do plnosti svého království. Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

                               
1 30. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
2 Promluva papeže před modlitbou Anděl Páně 20. října, nám. sv. Petra. Světový den misií.  
3 Výročí vzniku republiky - 28. října. 
4 Hongkongského aktivistu při rozdávání letáků pobodali. ‚Zkazili jste Hongkong!‘ volal jeho 

útočník . Chilský prezident zrušil zvýšení cen jízdného. Při nepokojích v hlavním městě zemřeli 

tři lidé . V Libanonu kvůli protestům skončila část ministrů. Premiér chce ekonomickou krizi 

zmírnit reformami.   Příznivci jednotného Španělska protestovali v Barceloně. Separatisté podle 

nich neznají historii. srov. 30. neděle v mezidobí – cyklus C 1. čtení  
5 Erdogan nejprve přivedl Turecko k nebývalému rozkvětu, aby ho pak začal kvůli osobnímu 

prospěchu potápět. Trump podmínil vojenskou pomoc Ukrajině vyšetřováním Bidena. 

Prokurátor jako Kočnerův podřízený.  
6 Nové byty v Praze zdražily o 11 procent.  Nostalgie po socialismu je signál, že se řadě Čechů 

nežije dobře, říká Kroupa z Paměti národa.  
7 Blíží se Památka věrných zemřelých. 
8 30. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
9 30. neděle v mezidobí – cyklus C Žalm 34. 
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