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24. neděle v mezidobí, cyklus C 

11. 9. 2022 

Bůh jako milující otec s láskou vyhlíží své ztracené syny1. Svěřme 
mu s nadějí naše prosby. Milosrdný Bože: 

1. Stůj při těch, kdo hlásají a žijí evangelium, zvláště v zemích, kde 
jsou ohrožováni teroristickými útoky.2 

2. Požehnej těm, kteří mohou do české a slovenské politiky přinést 

spravedlnost a reálnou péči o vlastní zemi.3  

3. Vyveď národy východní Asie ze vzájemné nevraživosti a zastav 
všechny snahy ohrozit druhé.4 

4. Nezapomínej na válkou sužovanou Ukrajinu a dej, aby se 
myšlenky a projekty porozumění a pokoje šířily po celém světě.5 

5. Přijď na pomoc Pákistánu stiženému katastrofálními důsledky 
záplav.6  

6. Uzdrav zahořklé a zklamané, kteří žijí v otroctví vlastního 
perfekcionismu a výčitek.7  

7. Pomoz našemu společenství přijmout ty, kteří nás zklamali a 
provinili se proti nám.8 

 

 
Bože, ty jsi poslal svého Syna na svět, aby zachránil hříšníky. Stvoř 
nám čisté srdce a neodnímej nám svého Svatého Ducha.9 Neboť ty 
žiješ a vládneš na věky věků. Amen. 

                               
1 24. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
2 Církev truchlí za italskou řeholní sestru zabitou při útoku v Mosambiku.  
3 Janeček rozjel kampaň v metaverzu, zatím je v něm sám.  Před komunálními volbami je v 

Poděbradech nečekaně dusno.    Slovensko přestává fungovat. Hrozí, že se obyvatelé obrátí k 

antisystémovým stranám, varuje sociolog.   
4 Napětí ve Východočínském moři stoupá, Japonci zde zastavují čínské lodě.  
5 Papež: Prožíváme světovou válku. Zastavme ji, prosím!  Až 1,6 milionu deportovaných 

Ukrajinců.    Rusům kvůli sankcím dochází munice, začali ji proto nakupovat od Kim Čong-una. 

Rusové se necítí na prohru. Chtějí prý celý východ Ukrajiny i s Kyjevem. Jedné noci můžeme 

přijít. Erdogan nepokrytě vyhrožuje Řecku.  
6 Smrtící povodně v Pákistánu mohou být humanitární katastrofou epických rozměrů.  
7 srov.  24. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
8 24. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
9 24. neděle v mezidobí – cyklus C druhé čtení a žalm. 
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