
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

31. neděle v mezidobí, cyklus C 

30. 10. 2022 

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

1. Prosme za křesťany sužované kvůli své víře terorismem, zvláště 
v Nigérii.2 

2. Prosme o udržení svobody a vlády práva a spravedlnosti v naší 

zemi.3 

3. Prosme o mír pro Ukrajinu a prosme za všechny oběti války 
na obou stranách konfliktu.4 

4. Prosme za země zmítané politickými či občanskými nepokoji, 
zvláště za Irán.5 

5. Prosme za lidi v našem okolí, s nimiž jsou problémy a jejichž 
životy vnímáme jako nespořádané.6 

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

7. Prosme za nás, abychom přijali Pána s radostí do svého domu 
a otevřeli svá srdce všem potřebným.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 Pomozte nigerijským křesťanům, než bude pozdě, vyzývá tamní biskup Evropu.  
3 Připomínka 28. října – vznik samostatného Československa postaveného na demokratických 

principech republiky.  
4 Rusko za poslední den vyslalo na Ukrajinu desítky raket, uvádí Kyjev. Zasáhly i Záporoží. 

Rusové provádějí podezřelou aktivitu v Záporožské elektrárně, varuje provozovatel zařízení. 

Bídně vyzbrojené ruské brance poslali do první linie, ze 30 jich zbylo 13.    
5 Iran protests reignite at funerals and commemorations for those killed. Írán může potkat 

osud Sovětského svazu.  Případu zavražděné francouzské školačky se chopila krajní pravice, 

kritizuje imigrační politiku vlády.  
6 31. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. Nejedlová: Kauza Dominika Feriho je přelomová. Jeho 

chování může společnost odsoudit nehledě na soud.  
7 2. 11. je dnem Památky věrných zemřelých. Dušičkové odpustky a jejich letošní podmínky  
8 31. neděle v mezidobí – cyklus C druhé čtení. 
9 31. neděle v mezidobí – cyklus C žalm. 
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