
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

28. neděle v mezidobí, cyklus C 

9. 10. 2022 

Deset malomocných z evangelia prosilo Krista: „Smiluj se nad 
námi!“  A Ježíš je uzdravil. Prosme i my s důvěrou v Boží slitování:1 

1. Modleme se za místní církve, které zakouší pronásledování ze 
strany státu, zvláště v Nikaragui.2  

2. Modleme se za politiky, kteří mohou změnit ekonomická a 
politická napětí ve světě.3 

3. Modleme se za představitele Ruské federace, aby zastavili 
spirálu násilí a smrti na Ukrajině, i za představitele Ukrajiny, aby 
zůstali otevřeni seriózním návrhům na mír.4 

4. Modleme se za lidi těžce psychicky nemocné a za nalezení 
způsobu, jak dlouhodobě těmto lidem pomoci.5  

5. Modleme se za rodiče a zvláště za děti, kteří procházejí 
rozpadem vlastní rodiny. 

6. Modleme se za nemocné, aby u Pána nalezli uzdravení a posilu.6 

7. Modleme se za nás, abychom dokázali být vděční za vyslyšené 
modlitby v našich životech.7 

 

 
Bože, ty jsi dobrý a věrný. Rozpomeň se na svou dobrotu a věrnost a 
dej nám uzřít tvoji spásu.8 Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

                               
1 28. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
2 Sedm představitelů katolické církve v Nikaragui čelí obvinění ze spiknutí. Katoličtí věřící v 

Minsku zřejmě přijdou o důležitý kostel.  
3 Turecko u jednoho stolu s Arménií a Ázerbájdžánem. V Praze se setkaly země v konfliktu. 

Severní Korea vypálila další dvě balistické střely. Japonský premiér to označil za naprosto 

nepřijatelné. Financial Times: OPEC+ vyvolal šok velkým snížením těžby ropy.  
4 Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc říjen 2022.   Papež: Ustavičně 

prosme Pána o dar pokoje a modleme se za trýzněnou Ukrajinu. Při ruském raketovém útoku 

na obytné domy v Záporoží zemřela nejméně jedna žena.  
5 Další utajované zprávy z ministerstva odhalují zásahy do lidských práv v psychiatrii.  
6 28. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. srov. Světový den paliativní a hospicové péče  
7 28. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
8 srov. 28. neděle v mezidobí – cyklus C žalm. 
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