
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

14. neděle v mezidobí, cyklus C 

3. 7. 2022 

Ježíš poslal své učedníky hlásat evangelium a zvěstovat Boží 
pokoj1. V síle tohoto poslání se obraťme k Bohu s našimi prosbami: 

1. Na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje prosme za nového 
pražského arcibiskupa a nového sídelního biskupa v Brně.2 

2. Prosme o Boží pomoc pro českou vládu v souvislosti s novými 

úkoly vůči Evropě.3 

3. Prosme o odhalení korupčních praktik našich politiků a prosme 
o férovou kulturu nakládání se stáními prostředky.4 

4. Prosme za ochranu před další agresí Ruska směrem do Evropy a 
prosme o mír pro Ukrajinu.5 

5. Prosme za další místa světa, kde hrozí válka, zvláště za Tchaj-
wan.6  

6. Prosme o ochranu dětí, které se vydávají na prázdniny, 
a prosme za všechny, kdo odjíždějí na dovolené.7  

7. Prosme o odvahu svědčit o své víře druhým lidem.8 

 

 
Bože, ty neodmítáš naše prosby a neodňal jsi nám ani svou lásku. 
Vyslyš naše volání, abychom zahlédli, jak podivuhodně jednáš 
s lidmi.9 Skrze Krista našeho Pána. 

                               
1 14. neděle v mezidobí - Cyklus C evangelium. 
2 Věřící přivítali nově jmenovaného 14. diecézního biskupa brněnského Mons. Pavla Konzbula.   

Slavnostní uvedení nového pražského arcibiskupa do úřadu.  
3 Předsednický kalendář: summity, schůzky i kultura. Přinášíme výběr hlavních událostí 

následujícího půl roku.  
4 Dozvuky policejního Dozimetru: VZP nařizuje audit IT zakázek. Náměstek si měl říkat o 

provize.  Místo vývoje nanotechnologií nakupovali modely vláčků.  Agrofert čerpal dotaci, 

dceřinka dodávala. Zemědělský audit vyměřil Česku pokutu nejen za střet zájmů.  
5 Kaliningradská oblast jako ‚Achillova pata‘ západních zemí. Rusko přístupem k Litvě testuje 

jednotu. Litva se odstřihla od ruských energií. Kvůli špatným vztahům se země obává vpádu.    

Bulhaři vyhostili sedmdesát Rusů z ambasády. Spojují je s pádem vlády.  
6 Tchajwanci se hojně zapojují do výcvikových kurzů. Obavy z čínské invaze sílí.  
7 Končí školní rok a začínají prázdniny. Pro vysvědčení si přišly i děti uprchlíků z Ukrajiny.  
8 14. neděle v mezidobí - Cyklus C evangelium. 
9 14. neděle v mezidobí - Cyklus C Žalm 66. 
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