
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

32. neděle v mezidobí, cyklus B 

7. 11. 2021 

Bůh zachovává věrnost a zjednává právo utlačeným.1 Proto se 
k němu s důvěrou obraťme: 

1. Prosme pro církev a její představitele o odvahu nabídnout Bohu 
všechny své prostředky a síly.2  

2. Prosme o moudrost pro ty, kteří se mají ujmout vlády v naší 
zemi.3 

3. Prosme o požehnání pro vědce a politiky, kteří přispívají 
k záchraně klimatu.4 

4. Prosme o Boží pomoc se zastavením pandemie covidu.5 

5. Prosme o ochranu chudých lidí v situaci, kdy prudce rostou ceny 
energií a náklady na bydlení.6 

6. Prosme za Etiopii zmítanou občanskou válkou, za její budoucnost 
a dopady na migraci a ekonomiku.7 

7. Prosme za sebe navzájem o odvahu dát Bohu celý svůj život 

a spolehnout se na něj.8 

 

 
Bože, tvůj Syn nám skrze svoji oběť přináší spásu9. Dej, ať z tohoto 
daru můžeme stále čerpat nejen my, ale také celý svět. Skrze 
Krista, našeho Pána. Amen. 
 

                               
1 32. neděle v mezidobí žalm. 
2 srov. 32. neděle v mezidobí evangelium. 
3 Rýsuje se nová vláda. Bude mít osmnáct ministrů.  
4 První velká dohoda. Světoví lídři na COP26 přislíbili, že do roku 2030 zastaví odlesňování.  
5 Německo hlásí 33 949 nových případů koronaviru za den, nejvíce od začátku pandemie. 

Počet nově nakažených covidem za den se přiblížil hranici 10 tisíc.  Situace smrdí, hrozí, že se 

na Vánoce zavře úplně všechno, varoval Válek.   
6 Drahé hypotéky jsou varování. Reformy budou bolestivé, říká ekonom.  Kvůli cenám energií 

nám hrozí sociální krize, která tu desítky let nebyla, říká Hůle. Bytová krize požírá většinu 

společnosti. Stavět nestačí, shodují se experti.  
7 Válka v Etiopii metastázuje. Boje se blíží k Addis Abebě, vláda mobilizuje.  
8 32. neděle v mezidobí evangelium. 
9 32. neděle v mezidobí druhé čtení. 
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