
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

28. neděle, cyklus A 

11. 10. 2020 

Náš Bůh je přebohatý, pomáhá nám skrze Krista Ježíše ve všem1, o 
co žádáme s důvěrou: 

1. Modleme se, aby ti, kdo mají jakoukoli pravomoc v Božím lidu, ji 
vykonávali pro dobro všech a pro šíření evangelia.2 

2. Prosme o zastavení války v Náhorním Karabachu a modleme se 
za všechny aktéry, kteří tuto válku rozdmychávají.3 

3. Prosme o Boží pomoc při zvládání pandemie coronaviru a 
o proměnění jejích  následků v pozitivní plody.4 

4. Prosme o nalezení spravedlivé a rozumné odpovědi na 
pokračující migraci z chudých zemí islámského světa do Evropy.5 

5. Prosme o milost najít způsoby, jak ochránit stále více 
ohrožovanou přírodu a s ní spojený ekosystém.6 

6. Prosme za ty, kdo se ocitli v nouzi bez pomoci blízkých a bez 
podpory společnosti. 

7. Prosme za naše společenství, abychom nepřeslechli Boží pozvání 
a vydali se za Bohem. 

 

 
Bože, ty jsi náš pastýř, ty občerstvuješ naši duši.7 Chraň nás a 
vysvoboď z moci všeho zla. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 
 

                               
1 28. neděle v mezidobí – cyklus A 2. čtení Flp 4,19. 
2 Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc říjen 2020.  
3 ‚Příměří je v Náhorním Karabachu v nedohlednu...‘  
4 Výzva Stálé rady ČBK k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19. Za středu přibylo 

5335 případů nákazy koronavirem.   
5 Boj o imigraci začíná. Středomoří razí solidaritu, Visegrád ochranu hranic.  Ne cizím imámům, 

děti do škol. Macron vyhlásil boj islámskému „separatismu“.  Soužití starých a nových 

Francouzů drhne.  
6 Únik chemikálií poblíž Kamčatky zabil většinu života v moři.  Nizozemí zoufale rychle plánuje 

výstavbu až deseti jaderných bloků.   Bečva zažila havárie už dříve, vytekly do ní kyanidy.  
7 srov. 28. neděle v mezidobí – cyklus A Žalm 23. 
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