MODLITBA VĚŘÍCÍCH
22. neděle, cyklus A
30. 8. 2020
Povznesme v modlitbě své dlaně k Bohu, aby se nám i celému
světu stal pomocníkem:1
1. Prosme za církev v naší zemi, aby neztratila z mysli věci božské
a neutonula ve starostech lidských!2
2. Prosme o zastavení pandemie coronaviru a prosme o moudrost
pro řešení jejích následků.3
3. Prosme
o
zlomení
nekončících
vln
4
na křesťanech, zvláště v Nigérii a Sýrii.

násilí

páchaného

4. Prosme o zachování míru, především v Bělorusku,
Tureckem a Řeckem a v oblasti Jihočínského moře.5

mezi

5. Prosme o požehnání a ochranu pro žáky nastupující do škol a
také o moudrost pro učitele.6
6. Prosme o pomoc při ochraně stvoření
spáchaných proti světu, v němž žijeme.7

a

zahlazení hříchů

7. Prosme o odvahu vzít svůj kříž a nabídnout svůj život Bohu.8
Bože, tvá pravice nás podpírá a tvá milost je lepší než život.9 Doveď nás
k patření na tvou slávu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Srov. 22. neděle v mezidobí – cyklus A Žalm 63.
22. neděle v mezidobí – cyklus A Evangelium
3 Bývalá ministryně Šlechtová se nakazila koronavirem. Jedenáct poslanců musí do karantény.
Od pondělí přibylo více než tisíc případů koronaviru. Ve středu testy odhalily 399 nakažených.
Je vidět světlo na konci tunelu, vakcína bude do devíti měsíců, věří Hajdúch z poradní skupiny vlády.
4 Nigérie - 40 dní modliteb za osvobození od násilí. Aleppský arcibiskup: Pomozte nám zůstat v Sýrii.
5 Běloruská armáda: početné speciální síly a vojáci, kteří by s Rusy nebojovali. ‚Hra s ohněm.‘ Mezi členy
NATO bobtná spor o těžbu ropy a plynu, padají i slova o použití vojenské síly. Čína odpálila do
Jihočínského moře dvě rakety středního doletu. Hájí se, že nemohla ohrozit dopravu. Pokračuje zatýkání
běloruských demonstrantů. Nositelka Nobelovy ceny odmítla vypovídat.
6 ‚Budou hrát hry, nebo notebook skončí v zastavárně.‘ Ani miliarda od vlády nemusí zajistit dálkovou
výuku.
7 1. září: Světový den modliteb za péči o stvoření. Prohlášení předsedů CEC a CCEE pro „Dobu stvoření“
2020.
8 Srov. 22. neděle v mezidobí – cyklus A Evangelium Mt 16,24-25 a 2. čtení Řím 12,1.
9 22. neděle v mezidobí – cyklus A Žalm 63.
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