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Člověk svými silami sebe ani svět nezachrání. Avšak co je pro 
člověka nemožné, je  možné pro našeho Pána1. Proto se k němu 
s důvěrou obraťme: 

1. Prosme o požehnání pro začínající proces světové synody 
o společné cestě laiků, duchovních a papeže v církvi.2 

2. Prosme o Boží pomoc při sestavování nové vlády pro naši zemi.3 

3. Prosme o Boží pomoc s řešením celosvětové energetické krize.4 

4. Prosme za ochranu míru pro Tchaj-wan a prosme za rozvojové 
země ohrožované chybnými půjčkami.5  

5. Prosme o moudrost pro ty, kteří mohou zmírnit dopady změn 
ve světové ekonomice a ovlivňují vývoj v naší zemi.6  

6. Prosme za vědce, kteří pomáhají rozvíjet lidské poznání.7 

7. Prosme za sebe navzájem, abychom dokázali odolat svázanosti 
majetkem a měli odvahu opřít se o Boha.8 

 

 
Bože, slituj se nad svými služebníky! Nasyť nás brzy svou 
slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život!9 Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen. 
 

                               
1 28. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium. 
2 Světová synoda začíná. 
3 Volby 2021 Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky: kompletní přehled.  
4 Víc než polovina indických elektráren nemá uhlí ani na tři dny, energetická krize brzdí i Čínu.  

The age of fossil-fuel abundance is dead.  
5 Čína drží rozvojové země ve finančních kleštích, tíží je bilionové dluhy. V pátek 38 letounů, v 

sobotu 39. Čína druhý den v řadě narušila vzdušný prostor Tchaj-wanu.   Válka může 

vypuknout kdykoliv. Tchaj-wan děsí čínské manévry, bojí se invaze.  
6 Guvernér ČNB Rusnok: Proinflační rizika jsou velmi silná. A zřejmě budou bohužel působit 

dlouho.  
7 Nobelovu cenu za chemii získali dva vědci za nástroje pro stavbu molekul. 
8 28. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium.  
9 28. neděle v mezidobí – cyklus B žalm. 
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