
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

27. neděle v mezidobí, cyklus B 

3. 10. 2021 

Ježíš podstoupil smrt za všechny lidi1. Vyprosme záchranu celému 
světu a zvláště těm, kteří se ocitají v náročných situacích: 

1. Prosme o odvahu otevírat církev ve všech rovinách rodinám, 
dětem a také lidem na okraji zájmu.2 

2. Prosme o nové politiky schopné vidět skutečné potřeby 
a nestavět politiku na populismu.3 

3. Prosme za blížící se volby do českého parlamentu, prosme o Boží 
moudrost pro všechny voliče.4 

4. Prosme o nalezení řešení závažné situace v oblasti energetiky 
v Evropě.5  

5. Prosme za země, kde lidé žijí v extrémní chudobě, zvláště 
za Venezuelu.6 

6. Prosme o Boží pomoc pro ty, kdo prožívají manželskou krizi, 
a prosme o ochotu k nalezení cest z těchto napětí.7  

7. Prosme za sebe navzájem o sílu a ochotu zříkat se „kamenného“ 
srdce.8  

 
 
 
Dobrý Bože, ty otevíráš svoji náruč každému, kdo tě hledá s upřímným 
a čistým srdcem. Žehnej všem, kdo kráčejí po tvých cestách.9  
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

                               
1 27. neděle v mezidobí – cyklus B 1. čtení 
2 27. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium. 
3 Majerová Zahradníková tvrdí, že pandemie covidu nebyla.  Svatováclavská mše... Orbán 

dorazil do Ústeckého kraje, kde kandiduje Babiš.   
4 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021).  
5 Nebezpečná evropská dieta. Unie se chystá k ekonomické sebevraždě.  Další oběť rekordních 

cen plynu.   Nedostatek elektřiny v Číně zavírá továrny, analytici zhoršují výhledy růstu.  

Evropě hrozí temná zima. Energie zdražují o desítky procent, roste riziko blackoutů.  
6 Tři čtvrtiny Venezuelanů žijí v extrémní chudobě.  
7 27. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium. Videopozvánka k Roku rodiny Amoris laetitia.  
8 27. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium. 
9 27. neděle v mezidobí – cyklus B žalm a evangelium. 
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