MODLITBA VĚŘÍCÍCH
19. neděle v mezidobí, cyklus C
11. 8. 2019
Ježíš nás ujišťuje, že se nemusíme bát1. S touto nadějí předložme
Bohu své modlitby:
1. Prosme, ať je znovu objevována krása a důležitost služebného
kněžství v současné společnosti.2
2. Prosme za politiky a jejich ochotu nezůstat lhostejnými k vývoji
klimatu.3
3. Prosme o moudrost pro ty, kteří mohou ovlivnit hospodářství
naší země před nebezpečím hrozící ekonomické krize.4
4. Prosme za ty, kteří rozhodují o budoucnosti fungování sociálních
služeb, a prosme za ty, kteří v těchto službách pracují.5
5. Prosme za ty, kteří se otevřeli zlu, hněvu a nenávisti.6
6. Prosme za rodinu, její budoucnost a za ty kdo zpochybňují její
nezaměnitelnou roli vůči dětem i vůči celé společnosti.7
7. Prosme o odvahu opřít se vírou o Boha a postavit svůj život na
něm.8
Bože, ty bdíš nad těmi, kdo doufají v tvoji milost. Prosíme tě, ať na
nás spočine tvé milosrdenství.9 Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

19. neděle v mezidobí – cyklus C, evangelium.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc srpen 2019.
3
Hořící Sibiři pomůže jen déšť, obnova lesů potrvá století. Dým z oblasti větší než Morava je
vidět i z vesmíru. Odlesňování v Brazílii stále narůstá, prezident dává přednost ekonomice.
Zemědělský ústav povolil jedy proti hrabošům. Uškodí ptákům, je to krok o 50 let zpět,
kritizuje ministerstvo.
4
Německý autoprůmysl je v kritické situaci. Firmám padají zisky, první už zkrachovala a další
chtějí propouštět. Britská ekonomika se oproti předchozímu čtvrtletí nečekaně propadla.
5
Peníze na sociální služby kvůli byrokracii čekají na krajích. Organizacím pořád hrozí kolaps.
6
Největší festival extrémního metalu ve střední a východní Evropě – Brutal Assault u Jaroměře
– blackmetalové skupiny stále zpívají o násilném boji s křesťanstvím.
7
Debatu o stejnopohlavním manželství ovládá strach a předsudky. Dětem by ale pomohlo, říká
právnička. Tradiční rodina nepotřebuje deklaraci, řekl k Prague Pride Hřib.
8
19. neděle v mezidobí – cyklus C, evangelium.
9
19. neděle v mezidobí – cyklus C, žalm.
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