
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

17. neděle, cyklus C 

24. 7. 2022 

Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl: „Proste a dostanete.“ S důvěrou se 
k Tobě obracíme a předkládáme Ti své prosby1: 

1. Prosíme Tě za připravovaná prázdninová setkání mládeže a 
duchovní obnovy; požehnej jejich účastníkům i organizátorům.2 

2. Prosíme, Kriste, o požehnání pro cestu papeže Františka do 

Kanady, aby přinesla smíření a uzdravení.3 

3. Neustáváme v modlitbě za mír pro Ukrajinu, za záchranu země  
a za dobré řešení důsledků války na ekonomiku.4 

4. Prosíme Tě o zastavení smrtících požárů na jihu a západě 
Evropy.5 

5. Prosíme Tě o pomoc s řešením energetické krize v důsledku 
ruského omezování dodávek plynu do Evropy.6 

6. Prosíme Tě za ty, kdo žijí v pečovatelských ústavech a jsou 
odkázáni na péči druhých. 

7. Prosíme Tě, nauč nás modlit se s vytrvalostí a důvěrou.7 

 

 
Všemohoucí věčný Bože, Tvá dobrota trvá na věky, přijmi modlitby 
své církve a neopouštěj dílo svých rukou.8 Skrze Krista našeho 
Pána. Amen. 

                               
1 17. neděle v mezidobí – cyklus C, evangelium. 
2 Chystá se Celostátní setkání mládeže Hradec Králové 2022. Křesťanské tábory: Jump  

Runwaycamp  Entercamp  Taxiway  
3 František v Kanadě: Bude to cesta uzdravení.  
4 Ukrajina kvůli dopadům ruské agrese devalvovala měnu o 25 procent. Lavrov opět otočil: 

Naše zájmy už přesahují Donbas, teď chceme mnohem víc území.   Pokud se Západ skloní před 

Putinem, budou bomby padat i na Varšavu, Berlín či Paříž.  
5 Extrémní vedra narušila dopravu v Británii či Španělsku, Francii dál trápí masivní vlna lesních 

požárů. Na jihu Evropy zuří lesní požáry.   
6 Státy EU by měly omezit spotřebu plynu o 15 procent, navrhuje EK.  
7 17. neděle v mezidobí – cyklus C, evangelium. 
8 17. neděle v mezidobí – cyklus C, žalm. 
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