MODLITBA VĚŘÍCÍCH
14. neděle v mezidobí, cyklus B
8. 7. 2018
Bohu záleží na člověku, proto poslal svého Syna1, aby nám
zvěstoval Boží záchranu. Proto se obraťme s vírou k Bohu a
předložme mu své modlitby:
1. Modleme se, aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí
zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném
vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.2
2. Prosme o déšť pro naši zemi a prosme o ochranu před ničivými
požáry a škůdci.3
3. Prosme o návrat k politické kultuře respektující základní politická
pravidla demokracie v naší zemi.4
4. Prosme o vyřešení otázek migrace rozdělujících celou Evropu.5
5. Prosme o záchranu pravidel spravedlnosti a práva v Polsku
i v dalších zemích Evropy.6
6. Prosme za oblasti Sýrie a Blízkého východu, kde stovky tisíc lidí
stále trpí pod tlakem neustávajících bojů.7
7. Prosme za všechny naše blízké, kteří nepřijali evangelium.8

Bože, zvedáme své oči k tobě a doufáme, že se nad námi smiluješ
a zachráníš nás.9 Vždyť jedině ty přinášíš do světa pokoj a spásu.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
14. neděle v mezidobí – cyklus B první čtení Ez 2,2-5.
Červencový úmysl Celosvětové sítě modliteb s papežem.
3
Vyschlá půda se podepisuje zejména na stavu rostlin... Požár zastavil dopravu z Lovosic do
Ústí.
4
Sebelepší ústava nezajistí elementární politickou kulturu. Ministryně Malá opisovala i v práci
o chovu králíků, ukázaly analýzy.
5
Merkelová a Seehofer se dohodli. Po klíčové dohodě v Německu chystá Rakousko opatření na
své jižní hranici. Snad teď Itálie a Řecko zavřou hranice, vítá Babiš změnu kurzu Německa.?
6
Předsedkyně nejvyššího soudu v Polsku přišla do práce navzdory zákonu. Ruští poslanci mají
zakázáno kritizovat oddálení odchodu do důchodu.
7
Kvůli bojům na jihozápadě Sýrie opustilo domovy přes 120 tisíc lidí. Izraelská armáda kvůli
příhraničním bojům poslala k Sýrii další tanky a dělostřelectvo.
8
14. neděle v mezidobí – cyklus B první čtení i evangelium.
9
14. neděle v mezidobí – cyklus B Žalm 123.
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