MODLITBA VĚŘÍCÍCH
18. neděle, cyklus C
31. 7. 2022
Kristus varuje před lpěním na majetku. Ti, kdo skládají důvěru
v Boha, dojdou slitování.1 Proto předložme Pánu své modlitby:
1. Prosme za církev, aby nepodporovala postoje
neslučitelné s evangeliem.2

a

praktiky

2. Prosme za místa světa, kde zuří hlad, nemoci a násilí, zvláště za
Jižní Súdán, Myanmar či Srí Lanku.3
3. Prosme za zastavení agrese Ruska na Ukrajině a omezení jeho
aktivit vyvolávajících další napětí ve světě.4
4. Prosme o nalezení řešení pro ta odvětví průmyslu, na která
nejvíce dolehne růst cen energií.5
5. Prosme za všechny, kdo nasazují síly v boji proti požárům a
prosme i za všechny poškozené.6
6. Prosme o pomoc při další vlně covidu a prosme za všechny těžce
nemocné.7
7. Prosme o moudrost, abychom získali zdravý odstup od všech
forem závislosti na majetku.8

Bože, slituj se nad svými služebníky a nasyť nás svou slitovností, ať
jásáme a radujeme se po celý život!9 Skrze Krista našeho Pána.
Amen.
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18. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium, žalm.
Prosba o odpuštění za postoje neslučitelné s evangeliem.
3
Utrpení tisíců lidí, kteří uprchli před násilím v jihosúdánském městě Agok. Myanmar: Who
are the rulers who have executed democracy campaigners?
4
Rusko je strůjcem největších uprchlických vln posledních desetiletí. Maminku zastřelili při
evakuaci, lebku mu poranil granát.
5
Cenový šok nekončí. Elektřina na burze prolomila historickou hranici 200 eur/MWh.
6
Online: První fotka ukazuje Pravčickou bránu po požáru. Na Zlínsku hoří les, na místě
zasahuje 23 jednotek hasičů. Požáry dále sužují svět. U Yosemitského parku znovu hoří,
plameny zachvátily Lesbos i Tenerife.
7
Vir evolučně pokročil. Vyvinul variantu se schopností prolamovat imunitu. Epidemie stále
sílí, v pondělí přibylo 3771 nakažených covidem.
8
18. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium
9
18. neděle v mezidobí – cyklus C žalm.
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