
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

31. neděle v mezidobí, cyklus B 

4. 11. 2018 

Ježíš je velekněz navěky1, když za nás podal oběť svého života 
a přimlouvá se za nás u Otce. Proto můžeme nyní s důvěrou 
předložit Bohu své prosby: 

1. Prosme za naše biskupy a kněze, aby milovali Boha, celým svým 
srdcem a celou svou silou.2 

2. Prosme o mír pro Sýrii a záchranu Jemenu před hladomorem 
a následky války.3 

3. Prosme za občany Spojených států, kteří ve volbách mohou 
ovlivnit další směřování světové politiky.4 

4. Prosme za Evropu, aby vzájemná nevraživost mezi státy 
a národy nepřinesla nové ohrožení celého regionu.5 

5. Prosme o to, aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad 
jazykem zbraní.6 

6. Prosme o odvahu naplňovat příkaz lásky k bližnímu 
v každodenních situacích.7 

7. Prosme o spásu všech našich blízkých, kteří nás předešli na 
věčnost, a prosme také o spásu pro všechny, jejichž život nebyl 
plně v souladu s evangeliem.8 

 
Bože, ty jsi naše skála a v tobě máme svou sílu9. Vyslyš naše 

prosby a doveď nás všechny do plnosti života věčného. Skrze 
Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 31. neděle v mezidobí, druhé čtení. 
2 31. neděle v mezidobí, evangelium. 
3 35 nemocnic, 27 mešit, 23 škol. Databáze mapuje ruské nálety na civilní obyvatelstvo v Sýrii.  

V Jemenu hrozí největší hladomor v dějinách lidstva. Umírají hlavně děti, varuje OSN.  
4 Týden do referenda o Trumpovi. Hraje se o kontrolu nad parlamentem i klíče od impeachmentu.  
5 Nebýt válečných škod, byli bychom moderní země, tvrdí Řecko. Chce reparace. Německo 

musí zaplatit válečné reparace, Polsko se nároku nevzdá, řekl Duda. 
6 Listopad: Ve službě míru a pokoje, tak zní úmysl papeže Františka.  
7 31. neděle v mezidobí, evangelium. 
8 Týden modliteb za zemřelé s možností získat odpustky pro duše zemřelých. 
9 31. neděle v mezidobí, Žalm 18. 

https://www.vira.cz/31-nedele-v-mezidobi-cyklus-b.html
https://www.vira.cz/31-nedele-v-mezidobi-cyklus-b.html
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/valka-v-syrii-databaze-bombardovani-nalet-rusko-ruska-armada-civilni-obeti_1811010710_pla
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/valka-v-jemenu-pravdepodobne-vyusti-v-nejvetsi-hladomor-v-de/r~0dee90acd86311e88782ac1f6b220ee8/?redirected=1541098456
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/midterms-usa-2018-volby-spojene-staty-americke-kongres-demokrate-republikani_1810301630_haf
https://zpravy.idnes.cz/recko-valecne-reparace-nemecko-de8-/zahranicni.aspx?c=A181029_160657_zahranicni_kha
https://zpravy.idnes.cz/andrzej-duda-polsko-reparace-nemecko-odskodneni-druha-svetova-valka-1gn-/zahranicni.aspx?c=A181028_161416_zahranicni_pmk
https://zpravy.idnes.cz/andrzej-duda-polsko-reparace-nemecko-odskodneni-druha-svetova-valka-1gn-/zahranicni.aspx?c=A181028_161416_zahranicni_pmk
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180704listopad-ve-sluzbe-miru-a-pokoje-tak-zni-umysl-papeze-frantiska
https://www.vira.cz/31-nedele-v-mezidobi-cyklus-b.html
https://www.vira.cz/31-nedele-v-mezidobi-cyklus-b.html

