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23. neděle v mezidobí, cyklus B 

5. 9. 2021 

Podobně jako lidé z evangelia, kteří přivedli k Ježíši nemocného, 
aby ho uzdravil, také my předložme Bohu bolesti našeho světa, aby 
je mohl uzdravit: 

1. Prosme o požehnání pro děti a katechety, kteří vstupují do 
nového školního roku. 

2. Prosme za blížící se volby, aby se do čela naší země dostali ti, 

kteří své jednání staví na hodnotách pravdy a svobody.1 

3. Prosme za naše politiky, kteří nesou odpovědnost za nakládání 
se státními prostředky.2 

4. Prosme za místa ve světě, kde se nedostává srážek a hrozí 
neúroda a hlad.3 

5. Prosme o odvahu uskromnit se tak, aby náš životní styl byl 
šetrný k přírodě.4 

6. Prosme za lidi s nízkými příjmy, kteří jsou ohroženi současným 

tempem zdražování.5  

7. Prosme o odvahu a čestnost pro naše společenství, abychom 
víru nespojovali se stranictvím k lidem.6 

 
 
Bože, ty zachováváš věrnost na věky, vyslyš naše prosby a vysvoboď 
všechny, za které Tě prosíme.7 Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1   40denní modlitební síť za politiky a volby.  Migrace z Afghánistánu může ovlivnit volby. Hodí 

se Okamurovi, je to špatná zpráva pro obě koalice, míní experti.  
2 Nejhorší srpnový výsledek od vzniku ČR. Schodek rozpočtu stoupl ke konci měsíce na 

rekordních 298,1 miliardy.  
3 Vysychající Eufrat hrozí katastrofou. Milionům lidí chybí voda, elektřina i jídlo.   Madagaskar 

čelí „hororu jako z filmu“, lidé nemají co jíst. USA musí omezit využívání největší nádrže, 

Arizona přijde o pětinu vody.  
4 1. 9. byl Světovým dnem modliteb za péči o stvoření. "Zamysleme se nad svým životním 

stylem", vybízí papež.  
5 Zdražování zboží a služeb zdaleka nekončí. Růst cen naopak ještě zrychlí.   Bytová nouze 

trápí více než desetinu Čechů. Stát i nadále dává od smysluplné politiky bydlení ruce pryč.  
6 23. neděle v mezidobí – cyklus B – 2 čtení. 
7 23. neděle v mezidobí – cyklus B - Žalm 146. 
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