
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

32. neděle v mezidobí, cyklus C 

10. 11. 2019 

Předložme nyní své starosti a modlitby našemu Pánu Ježíši Kristu a 
Bohu, našemu Otci, který nás miluje a ve své dobrotě nám dal 
nepomíjející útěchu a radostnou naději1: 

1. Prosme, aby nám Pán pomohl cele se zapojit do Evropy, kterou 
povede Duch Svatý. On ať je pramenem a silou nového 
odhodlání sloužit hodnotám spravedlnosti, svobody a míru.2 

2. Prosme za ty, kteří mohou ovlivnit stále se zhoršující stav 
zemského klimatu.3  

3. Prosme za naši zemi, za ty, kdo rozhodují o jejím hospodaření, a 
modleme se za vyřešení tíživé situace v řadě odvětví.4 

4. Prosme o požehnání pro učitele, jejich práci a modleme se i 
za nalezení způsobu, jak je spravedlivě odměnit.5 

5. Prosme za ženy, které zakusily násilí, neúctu a ponížení.6 

6. Prosme za lidi bez domova a za ty, kteří nemají žádné hmotné či 

lidské zázemí.7 

7. Modleme se za naše společenství, abychom slovo Páně přijímali 
s úctou a abychom byli osvobozeni od lidí zvrácených a zlých.8 

 
Bože, ty nás miluješ a ve své dobrotě nám dáváš nepomíjející útěchu a 
radostnou naději. Vyslyš naše prosby, posiluj nás a chraň od zlého.9 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 32. neděle v mezidobí – 2. čtení.  
2 Při příležitosti 30. výročí pádu Berlínské zdi žádají biskupové EU obnovený proces dialogu.  
3 Svět je ve stavu klimatické nouze, Země se může stát částečně neobyvatelnou, varuje 11 

tisíc vědců.    Smog v Dillí dosáhl kritické úrovně...  Jihoafrická republika přijala kvůli suchu 

nouzová opatření. Vodu bude vydávat pouze na příděl.  
4 Sněmovna schválila daňový balíček.  Dluhy nesužují jen malé špitály, ale i „fakultky“.   Stát z 

rezerv prodá kovy za miliardy, ale peníze na zásoby potravin nedá. Zahráváme si s 

bezpečností, říká Jurečka.  
5 Čeští učitelé si loni mírně polepšili, jejich platy jsou ale stále nejnižší v EU.  
6 Nastal den, odkdy ženy pracují vedle mužů zadarmo. Berou o pětinu méně. Znásilnily mě 

stovky mužů. Hlavou sítě byl ministr Belgie.  
7 Situace uprchlíků na Balkáně je kritická. Ne všichni zimu přežijí.  
8 32. neděle v mezidobí 2. čtení. 
9 32. neděle v mezidobí 2. čtení. 
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