
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

31. neděle v mezidobí, cyklus C 

3. 11. 2019 

Ježíš říká: „Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“1 
S důvěrou v Ježíšova slova se společně modleme: 

1. Prosme o svobodu pro křesťany pronásledované kvůli své víře.2 

2. Prosme o ekonomickou prosperitu pro naši zemi postavenou na 
moudrosti a zodpovědnosti.3 

3. Prosme o ochranu pravdy v české žurnalistice a prosme za 
odvážné novináře ochotné pravdu hájit.4 

4. Prosme o nalezení míru a spravedlivého poválečného uspořádání 
pro oblasti Sýrie.5 

5. Prosme o Boží světlo, jak zastavit matoucí formy lživé 
propagandy, a prosme o odvahu k pravdě.6 

6. Prosme za spásu všech, kteří nás předešli na věčnost.7 

7. Prosme, aby nás Bůh svou mocí zdokonalil, takže budeme mít 
zálibu v konání dobra.8 

 
Dobrý Bože, ty jsi milosrdný, milostivý, shovívavý a plný lásky. Vyslyš 
naše prosby a nauč nás vypravovat o slávě tvého království a o tvé 
síle.9 Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen 
 
 

                               
1 31. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
2 Papežská nadace Kirche in Not: Náboženská svoboda - priorita v agendě velkých mocností.   
3 Zemím V4 končí zlaté časy, zdroje bohatství vysychají. V Česku může zlom přijít do dvou let.   

Česko je nejlepší zemí pro podnikání v Evropě, tvrdí Babiš. Čísla ale ukazují opak.  
4 Kellner a Nova? Největší boháči se drží v šachu, to je špatná zpráva, říká šéf fondu nezávislé 

žurnalistiky.  
5 Erdogan hrozí další ofenzivou proti Kurdům. Nesplnili prý ultimátum na stažení ze severu 

Sýrie. 
6 Střelec od jihofrancouzské mešity uvěřil, že za požár Note-Dame mohou muslimové. Chtěl se 

pomstít.   Německá vláda schválila balíček pro boj s pravicovým extremismem. Chce kontrolu 

i nad sociálními sítěmi.  
7 2. 11. je dnem Památky věrných zemřelých. 
8 31. neděle v mezidobí – cyklus C druhé čtení. 
9 31. neděle v mezidobí – cyklus C žalm. 
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