MODLITBA VĚŘÍCÍCH
18. neděle v mezidobí, cyklus B
5. 8. 2018
Jestliže pravý chléb z nebe nám dává nebeský Otec1, pak je zřejmé,
že Bůh je dárcem i všech dalších milostí. Proto se na něj obraťme
s našimi modlitbami:

1. Modleme se o požehnání pro všechna prázdninová duchovní
setkání mladých lidí a za všechny formy prázdninové misie.2
2. Modleme se za Rusko a jeho aktivity spojené s expanzí mimo
své území.3
3. Modleme se za oběti sucha a požárů v Řecku i na dalších místech
Evropy.4
4. Modleme se o požehnání přírodě a o déšť a prosme o vnímání
přírody jako daru, ve kterém se Bůh zjevuje.5
5. Modleme se za lidi, kteří jsou
národnost, víru nebo kulturu.6
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6. Modleme se za lidi sužované strachem či úzkostmi, které jim
znemožňují žít běžný život.7
7. Modleme se, abychom naplno uvěřili v Krista, kterého Otec, Bůh
poslal.8
Bože, ty nám dáváš chléb silných a posíláš nám svůj pokrm. Vyslyš
naše prosby a doveď nás do své svaté země.9 Skrze Krista, našeho
Pána. Amen.
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18. neděle v mezidobí – cyklus B, evangelium.
Http://jump.cho.cz/; https://runwaycamp.cz/; https://antiochia.cz/.
Rusko i nadále pokračuje ve snaze ovlivňovat americké volby, varoval šéf tajných služeb. Českým
politikům se na Krymu líbilo, považují ho za ruský, píše moskevský vládní list. Ve Středoafrické
republice zabili tři novináře, natáčeli o žoldnéřích působících na Ukrajině a v Sýrii.
Řecko pohřbívá oběti požárů. Některé ostatky se možná nikdy nepodaří identifikovat.
Modlitební úmysl na srpen. Vědci hlásí rekordní množství skleníkových plynů. Mění se globální klima.
Meteorologové naměřili nejteplejší letošní den. Teploty se vyšplhaly až na 38 stupňů.
Jestli se vrátím, čeká mě poprava.
Katolický týdeník: Strach není dobrý společník.
Srov. 18. neděle v mezidobí – cyklus B, evangelium.
18. neděle v mezidobí – cyklus B, žalm.

