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15. neděle v mezidobí, cyklus C 

10. 7. 2022 

Ježíš potvrzuje základní pravidlo milovat bližního jako sebe1. Proto 
věnujme pozornost místům, kde potřebujeme Boží pomoc: 

1. Prosme o odvahu k dialogu uvnitř církve a o pokoru slyšet, kam 
nás chce vést Duch Svatý.2  

2. Prosme o zastavení válečné agrese vůči Ukrajině a prosme 

o proměnu všech, kteří rozpoutávají zlo.3  

3. Prosme o zklidnění a pokoj, který by zavládl ve světě, a prosme 
za oběti atentátů posledních dní.4   

4. Prosme za ochranu všech, kdo odjíždějí na prázdniny 
a dovolené.5 

5. Prosme za lidi svázané úzkostmi, strachem, anebo sužované 
posttraumatickým syndromem. 

6. Prosme o požehnání a ochranu pro pracovníky humanitárních 
organizací a charit.6 

7. Modleme se za sílu a odvahu milovat své bližní.7 

 

 
Nebeský Otče, ty jsi skrze svého Syna usmířil všechno tvorstvo8. 
Prosíme tě, zachraň nás a doveď do plnosti své slávy. Neboť ty žiješ 
a kraluješ na věky věků. Amen.  
 

                               
1 15. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
2 Národní synodální setkání: V synodálním procesu budeme pokračovat.   Mistr Jan Hus? Čtyři 

hradecké artikuly k jeho odkazu pro současnost.  
3 Porazit nás na bojišti? Ať to zkusí, vzkázal Putin Západu.  Moskva dobyla stotisícový 

Lysyčansk. Exploze se ovšem ozývají i v ruském Belgorodu. 
4 Ve Švédsku zemřela žena po útoku nožem během politického festivalu.  Po střelbě v 

kodaňském nákupním centru zůstalo na místě několik mrtvých. Po střelbě na předměstí 

Chicaga zůstalo šest mrtvých.  Zastřelen zezadu. Atentátník zavraždil bývalého nejdéle 

sloužícího japonského premiéra Šinzóa Abeho. Šéfové MI5 a FBI bezprecedentně varovali před 

čínskou hrozbou. „Je skutečná a naléhavá,“ apelují 
5 Při sesuvu ledovce v Dolomitech zemřeli dva Češi, potvrdilo ministerstvo. 
6 srov. 15. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
7 15. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
8 15. neděle v mezidobí – cyklus C druhé čtení. 
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