
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

30. neděle v mezidobí, cyklus C 

23. 10. 2022 

Pokorně prosící celník dosáhl vyslyšení své modlitby1. S pokorou 
a upřímností předstupme před Boha a společně prosme: 

1. Dobrý Bože, provázej církev, aby v síle Ducha svatého hlásala 
evangelium všem národům a vedla je ke Kristu.2 

2. Dotkni se těch, kteří ovlivňují nakládání se státními prostředky, 

a chraň naši zemi před korupcí.3  

3. Pokorně tě prosíme o zastavení války spojené s ničením klíčové 
infrastruktury na Ukrajině.4  

4. Zmař všechny plány na dobyvačnou válku i v jiných částech 
světa, zvláště v případě Tchaj-wanu.5 

5. Přijď na pomoc zemím zasaženým povodněmi, zvláště Čadu.6 

6. Rozšiř světlo nové naděje mezi ty lidi, pro něž je současný svět 
příliš komplikovaný.7 

7. Chraň naše společenství před pokušením zakládat si na tom, 
že my jsme ti spravedliví.8 

 

 
Bože, ty jsi blízko všem, kdo mají zkroušené srdce.9 Zachraň nás a 
doveď nás do plnosti svého království. Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

                               
1 30. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
2 Světový den misií – Misijní neděle 23. října 2022  
3 Úplatek 50 milionů za mírnější trest pro Metrostav? Sedm lidí a dvě firmy obvinila policie v 

kauze městských domů v Brně.   
4 Putin vyhlásil válečný stav ve čtyřech okupovaných oblastech. Další důkaz vojenské porážky, 

myslí si ruský politolog.  Nabijte, co můžete, včetně powerbank. Ukrajinci se po ruských 

útocích připravují na přerušení dodávek elektřiny.   
5 Obří čínsko-americká válka kvůli Tchaj-wanu přijde do pěti let. Těžce zasáhne i Evropu.   Ke 

sjednocení s Tchaj-wanem využijeme všechny prostředky. Si Ťin-pching zahájil sjezd čínské 

komunistické strany.  
6 Čad vyhlásil nouzový stav, záplavy v zemi postihly přes milion lidí.  
7 30. neděle v mezidobí – cyklus C 1. čtení. 
8 30. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
9 30. neděle v mezidobí – cyklus C Žalm 34. 
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