
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

18. neděle v mezidobí, cyklus B 

1. 8. 2021 

Kdo přichází ke Kristu, nebude nikdy hladovět.1 Spěchejme tedy 
k našemu Pánu a svěřme mu všechny potřebné: 

 

1. Modleme se o požehnání pro všechna prázdninová duchovní  
setkání mladých lidí a za všechny formy prázdninové misie.2 

2. Modleme se za oběti prudkých dešťů, požárů a prosme za 
postižené aktuálními přírodními živly.3 

3. Modleme se za místa ve světě bojující s mohutnou vlnou 
pandemie coronaviru a prosme za umírající.4 

4. Modleme se za Afganistán a jeho obyvatele, kteří touží po 
svobodném životě.5 

5. Modleme se za politiky v naší zemi, kteří usilují vstoupit do 
parlamentních voleb.6  

6. Modleme se za lidi plné hořkosti, hněvu a sebelítosti, aby poznali 
Boží pokoj.7 

7. Modleme se, abychom naplno uvěřili v Krista.8 

 

Bože, ty nám dáváš chléb silných a posíláš nám svůj pokrm. Vyslyš 
naše prosby a doveď nás do svého království.9 Skrze Krista, našeho 
Pána. Amen. 

                               
1 18. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium. 
2 http://jump.cho.cz/; https://runwaycamp.cz/; https://antiochia.cz/; http://entercamp.cz/  
3 Jako když prší kameny. Italové ukázali další záběry devastujícího krupobití.   Sardinie v plamenech. Na 
Aljašce udeřilo zemětřesení, úřady varovaly před tsunami.     
4 Barma se stává superšiřitelem covidu, staví deset nových krematorií.  Thajsko bojuje s mutací delta. 

Dobrovolníci staví polní nemocnice, králova firma nestíhá vyrábět vakcíny.  Varianta delta změnila průběh 
pandemie v USA. Vrací se roušky, a to i pro očkované.  
5 Jestli je zavraždí, je to naše vina, varují kvůli Afgháncům britskou vládu bývalí generálové.  
6 Prohlášení předsedy ČBK k některým kandidaturám do poslanecké sněmovny.  
7 srov. 18. neděle v mezidobí – cyklus B 1. čtení. 
8 srov. 18. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium. 
9 18. neděle v mezidobí – cyklus B žalm. 
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