
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

13. neděle v mezidobí, cyklus B 

1. 7. 2018 

Bůh si nelibuje v žádné bolesti či utrpení, ale stvořil všechno, aby to 
přinášelo prospěch.1 Proto svěřme Bohu své starosti: 

 

1. Prosme na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje o novou odvahu 
k hlásání evangelia v naší zemi. 

2. Prosme za novou vládu naší země a prosme o zachování 
spravedlnosti, svobody a práva v naší zemi.2 

3. Prosme za místa, kde se bojuje, zvláště za oblasti Jemenu, a 
prosme o Boží pokoj pro všechna místa vyhrocených nesvárů.3 

4. Prosme o Boží ochranu projektu spolupracující Evropy a všech 
institucí chránících před chaosem a nepřátelstvím v této 
oblasti.4 

5. Prosme o sílu, vytrvalost a pomoc pro všechny, kteří pečují o 
nemocného ve své rodině.5  

6. Prosme o ochranu před rozpadnutím modelu manželství jako 
společenství muže, ženy a dětí.6 

7. Prosme o odvahu a moudrost k nalezení způsobu, jak pomoci 
chudým v našem společenství.7 

 

Bože, ty nás vysvobozuješ z pout smrti a vedeš nás k životu. Vyslyš 
naše prosby a pomoz nám podílet se na budování díla lásky.8 Skrze 
Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 13. neděle v mezidobí – cyklus B 1. čtení. 
2 Prezident jmenoval vládu bez Pocheho.    Advokát, insolvenční správce i sponzor hnutí ANO. 

Kdo je manžel ministryně spravedlnosti Malé? Čeká nás největší dělení moci od roku 1989.  

Modlitba v Pankrácké věznici. Lidé si připomněli 68 let od justiční vraždy Milady Horákové.  
3 Syrská armáda bombarduje provincii Dará. 
4 Merkelová: Migrace by se pro EU mohla stát osudovou.   Těží ze solidarity, ale prosazují 

egoismus. Macron je pro finanční sankce vůči zemím EU odmítajícím azylanty. 
5 13. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium. 
6 Petici na podporu svateb gayů a leseb podepsalo přes 70 tisíc lidí.  Istanbulská úmluva není 

posilou přátelství muže a ženy, píšou biskupové.  
7 13. neděle v mezidobí – cyklus B 2. čtení. 
8 13. neděle v mezidobí – cyklus B 2. čtení. 

http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/13-nedele-v-mezidobi-cyklus-B-3.html
https://zpravy.idnes.cz/jmenovani-vlady-babis-ano-cssd-tolerance-kscm-fa2-/domaci.aspx?c=A180626_231642_domaci_kop
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hnuti-ano-tatana-mala-manzel-insolvence-ministerstvo-spravedlnosti_1806270602_kno
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hnuti-ano-tatana-mala-manzel-insolvence-ministerstvo-spravedlnosti_1806270602_kno
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/sabina-slonkova-investigativni-zurnalistika-jan-kuciak_1806271655_per
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/milada-horakova-komunismus-pietni-akce_1806271859_per
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/syrie-bombardovani-valka-dara-obeti_1806281329_mls
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/angela-merkelova-summit-eu-brusel-migrace_1806281030_kro
https://zahranicni.ihned.cz/evropa-slovensko/c1-66176980-tezi-ze-solidarity-ale-prosazuji-egoismus-macron-je-pro-financni-sankce-vuci-zemim-eu-odmitajicim-azylanty
https://zahranicni.ihned.cz/evropa-slovensko/c1-66176980-tezi-ze-solidarity-ale-prosazuji-egoismus-macron-je-pro-financni-sankce-vuci-zemim-eu-odmitajicim-azylanty
http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/13-nedele-v-mezidobi-cyklus-B-3.html
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/svatba-gayove-lesbicky-jsme-fer-petice-snatky-homosexualu_1806261345_dp
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180513istanbulska-umluva-neni-posilou-pratelstvi-muze-a-zeny-pisou-biskupove
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180513istanbulska-umluva-neni-posilou-pratelstvi-muze-a-zeny-pisou-biskupove
http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/13-nedele-v-mezidobi-cyklus-B-3.html
http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/13-nedele-v-mezidobi-cyklus-B-3.html

