
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

32. neděle v mezidobí, cyklus C 

6. 11. 2022 

Předložme nyní své starosti a modlitby našemu Pánu Ježíši Kristu a 
Bohu, našemu Otci, který nás miluje a ve své dobrotě nám dal 
nepomíjející útěchu a radostnou naději1: 

1. Prosme za církev, aby vedena Duchem svatým dokázala 
odpovědět na složité otázky současné společnosti.2 

2. Prosme za naše politické představitele, aby v obtížné době 

dokázali najít řešení složité ekonomické situace.3 

3. Prosme za voliče ve Spojených státech, kteří budou rozhodovat 
o dalším směřování své země i budoucnosti světa.4 

4. Prosme o vítězství Božího pokoje a spravedlnosti v probíhající 
válce na Ukrajině, prosme o ukončení bojů, ochranu před dalšími 
škodami a ztrátami na životech.5  

5. Prosme o zastavení radikalizace názorových skupin ve světě, 
prosme o dar pokoje mezi národy a politickými skupinami.6 

6. Prosme za lidi bez domova a za ty, kteří nemají žádné hmotné či 
lidské zázemí. 

7. Prosme za zemřelé z našich rodin i z našeho společenství, aby je 
Pán přijal do své slávy.7 

 
Bože, ty nás miluješ a ve své dobrotě nám dáváš nepomíjející útěchu a 
radostnou naději. Vyslyš naše prosby, posiluj nás a chraň od zlého.8 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 32. neděle v mezidobí – 2. čtení.  
2 Papež v Bahrajnu podpoří společný postup při řešení světových problémů.  
3 Moody's snížila výhled ratingu bank šesti zemí EU, včetně České republiky.  Česko se ocitlo 

na prahu recese. Dluhy českých domácností u bank v září stouply o 7,8 miliardy.    
4 Američané rozhodnou o novém složení Kongresu. Bidenovi hrozí, že skončí v izolaci.  
5 Rusku dochází dělostřelecká munice, tajně ji dováží z KLDR.  Moldavsko si ruské vměšování 

nenechá líbit.  Asi je to past. Ukrajincům se zdá ruské stahování z Chersonu podezřelé.    
6 Izraelci rozhodli: Bibi je zpět. Nástup nábožensko-nacionalistické pravice je ale nebezpečný. 

Brazilský prezident vyzval své příznivce k ukončení blokád silnic.  Útok na Pelosiho: Dokud 

bude Trump rozdmýchávat konspirace, násilí neskončí.  
7 Týden modliteb za zemřelé  
8 32. neděle v mezidobí 2. čtení. 
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