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

1. Prosme o jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od 
Boha a rozdělení křesťanského společenství.2 

2. Prosme Pána o prozřetelnost pro světové politiky, aby svým 
jednáním neotevřely cestu k velké ekonomické krizi.3  

3. Prosme dobrého Boha, aby chránil Evropu před všemi formami 
rozbrojů či útoků, zvláště na Balkáně a z východu Evropy.4 

4. Prosme Boha o odvahu změnit současný životní styl tak, aby 
jeho důsledky nevedly ke zkáze přírody a nedostatku vláhy.5 

5. Prosme nebeského Otce, aby vzbudil nová povolání k učitelství, 
ochotná nasadit se pro kvalitní vzdělávání a výchovu.6 

6. Prosme Boha za ženy, které neumí řešit svoji životní situaci 
a zvažují potrat.7 

7. Prosme Pána o odvahu vložit náš život do jeho rukou.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 Říjnový úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem.  
3 Německo očekává pokles ekonomiky. Na vině je vyjednávání o brexitu i obchodní válka mezi 

USA a Čínou.  
4 Russia’s growing threat to north Europe. Bosna se drolí, národní tenze sílí. Země zůstává 

rozdělena podle etnického klíče. Nizozemsko zhatilo ruský hackerský útok, vyhostilo čtyři 

agenty. Diplomatické spory kvůli ruským kyberútokům pokračují, ozvala se Riga. 
5 Pršet příliš nebude. Je čtvrt hodiny po dvanácté, říká hospodář o hrozící zkáze borových lesů. 

Z české přírody mizí ptáci. Na vině je příliš intenzivní zemědělství.  
6 Vyučující matematiky? Ohrožený druh. Ve školách chybí tisíce učitelů.   
7 Jít na potrat je jako najmout si vraha, prohlásil papež František. 
8 28. neděle v mezidobí – cyklus B, evangelium.  
9 28. neděle v mezidobí – cyklus B, žalm. 
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