
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

30. neděle v mezidobí, cyklus B 

24. 10. 2021 

V evangeliu Ježíš oslovuje slepce: „Co chceš, abych pro tebe 
udělal?“ S důvěrou, že Pán rozumí našim starostem, předložme 
Bohu své modlitby1: 

1. Prosme o požehnání pro misionáře a jejich dílo.2 

2. Prosme o Boží pomoc s omezením další vlny pandemie.3  

3. Prosme o zachování míru a moudrost, jak čelit nové vlně 
zbrojení ve světě.4  

4. Prosme o Boží pomoc s řešením krize v energetice, která dopadá 
na průmysl, zaměstnanost i chudobu lidí.5  

5. Prosme o Boží požehnání pro projekt „milostivé léto“ a prosme 
za všechny, na které doléhají důsledky exekucí.6 

6. Prosme o odvahu pro naše společenství podílet se na hlásání 
evangelia a misiích.7 

 

 
Bože, činíš s námi veliké věci a naplňuješ nás radostí. Proměňuj náš 
svět, abychom dosáhli věčné radosti ve tvém království, kde žiješ 
a vládneš na věky věků.8 Amen. 
 

                               
1 30. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium. 
2 Misijní neděle 2021.  
3 New "Super Variant" Is Behind Latest COVID Comeback In UK. Česko má za středu 3276 

případů covidu. Rusko v krizové situaci vyhlásilo týdenní volno, lidé ve velkém skupují zájezdy.  
4 Čínská hypersonická raketa obletěla Zemi a zaskočila americké tajné služby.   A new crisis 

between America and Iran looms.    Když může Austrálie, tak my taky. Írán chce jaderné 

ponorky.  Severokorejský diktátor Kim Čong-un testuje balistické rakety jako o závod.  
5 Čína má Evropu v hrsti, za pár týdnů dojde hořčík.  Příběh čínské energetické krize: Výpadky 

elektřiny začaly sankcemi na australské humry, víno a uhlí. Čínská společnost Evergrande 

směřuje ke krachu, otřes hrozí celé zemi. Škoda Auto kvůli nedostatku čipů omezuje výrobu.  
6 Díky milostivému létu se žena může dluhu zbavit. Hra o 16 miliard ohrožuje „milostivé léto“. 

Dluhy na dvě části rozdělovat musíme, tvrdí VZP.  
7 Misijní neděle 2021. 
8 srov. 30. neděle v mezidobí – cyklus B žalm. 
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