
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

23. neděle v mezidobí, cyklus C 

4. 9. 2022 

Ježíš vyzývá k odvážnému rozhodnutí pro Boha1. Svěřme Bohu 
nejen své životy, ale i starost o dění okolo nás: 

1. Modleme se za budoucnost církve v Evropě a prosme za nová 
povolání ke kněžství. 

2. Modleme za stvoření a za země, na které doléhají důsledky 

klimatických změn, v tyto dny zvláště za Pákistán a Filipíny.2  

3. Modleme se za státy Evropy, které řeší politickou nestabilitu, 
zvláště za Slovensko.3  

4. Modleme se o mír pro Ukrajinu, ukončení ruské válečné agrese a 
prosme o ochranu před válkou o Tchaj-wan.4 

5. Modleme se za učitele, žáky i o Boží pomoc proto, jak a co je 
dětem předáváno.5  

6. Modleme se za ty, které čeká důležité rozhodnutí, a nemají 
odvahu zvolit správné řešení.6  

7. Modleme se za nás a za naše společenství o sílu odpustit a 
přijmout lidi z našeho okolí, kteří selhali.7 

 

 
Bože, ty nás vedeš k moudrosti srdce. Dej nám odvahu nést svůj kříž a 
jít za Kristem. Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků.8 Amen. 

                               
1 23. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
2 Hladomor i Čínou vylovené ryby. Klimatická změna jde na Filipínách ruku v ruce s covidem. 

Evropští biskupové znovu vyzývají k ekologické konverzi.  Čtvrtek 1. září je Světovým dnem 

modlitby za stvoření.  Záplavy v Pákistánu nabírají rozměry historické povodně.  
3 Sulík je z kola venku, na Matoviče se čeká. Slovenská vládní krize se dostala na další úroveň.  
4 Protiofenziva pokračuje. Kyjev si podrobnosti o ní chrání a spoléhá na klamavé operace.   

Enerhoatom: V Záporožské JE byl po ruském ostřelování odpojen jeden z reaktorů. Taiwan 

shoots down drone off Chinese coast for first time.  
5 Ukrajinští středoškoláci se budou učit česky ve spádových školách.  Kdo by miloval děti z 

„laboratorního chovu“? Poláci se pohádali o učebnici.  
6 23. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
7 23. neděle v mezidobí – cyklus C druhé čtení. 
8 23. neděle v mezidobí – cyklus C Žalm.  
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