
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

12. neděle v mezidobí, cyklus C 

23. 6. 2019 

Všichni jsme Boží děti skrze víru v Krista Ježíše.  A když patříme 
Kristu, jsme dědici podle zaslíbení.1 S touto nadějí se obraťme na 
našeho Pána: 

1. Prosme o ochranu svobody vyznávat a žít vlastní víru.2 

2. Prosme o dar jednoty mezi jednotlivými duchovními proudy a 
hnutími uvnitř církve.3 

3. Prosme o mír a nalezení pokoje pro země Blízkého Východu.4 

4. Prosme o ochranu před bouřlivými zvraty v evropské 
ekonomice.5 

5. Prosme za staré lidi, kteří dnes nezvládají žít v náročných 
ekonomických podmínkách.6 

6. Prosme o požehnání pro ty, kteří připravují prázdninové tábory a 
aktivity. 

7. Prosme o odvahu otevřít vlastní srdce Ježíšově nabídce osobního 

vztahu s ním.7  

 

 
Bože, tvá milost je lepší než život, dopřej nám, abychom viděli tvou 
moc a slávu a velebili tě ve svém životě.8 Neboť ty žiješ a kraluješ na 
věky věků. Amen. 
 
 

                               
1 12. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
2 Střet s komunisty na Boží tělo 19. června 1949. Eritrejská vláda znárodnila všechny katolické 

nemocnice.   Lidé si připomněli 77. výročí lidické tragédie. 
3  12. neděle v mezidobí – cyklus C druhé čtení. Papež František: O Skutcích apoštolů.  
4 Miny, hořící lodě a zdražující ropa. Opakuje se íránsko-americká ‚tankerová válka‘?  
5 Německé ochlazení už cítí i Česko.  Důvěra v německou ekonomiku prudce klesla. V zemi 

začíná klíčit recese.  Tory candidates are misleading people about a no-deal Brexit. Itálie 

zvažuje zavedení paralelní měny. Komise by ji tvrdě potrestala. 
6 Když důchod nestačí. Senioři v nájmu mají problém vyjít s penězi.  Místo klidného dožití v 

bytě musí manželé řešit dluhy a exekuci.  
7 12. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
8 srov. 12. neděle v mezidobí – cyklus C žalm. 

https://www.vira.cz/12-nedele-v-mezidobi-cyklus-c.html
http://www.katyd.cz/clanky/stret-s-komunisty-na-bozi-telo.html
https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2019-06/eritrejska-vlada-znarodnila-vsechny-katolicke-nemocnice.html
https://www.vaticannews.va/cs/cirkev/news/2019-06/eritrejska-vlada-znarodnila-vsechny-katolicke-nemocnice.html
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190618lide-si-pripomneli-77-vyroci-lidicke-tragedie
https://www.vira.cz/12-nedele-v-mezidobi-cyklus-c.html
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2019-06/o-skutcich-apostolu-jazyky-jako-z-ohne.html
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/omansky-zaliv-tankery-hormuzsky-pruliv-ropa-persky-zaliv-iran-usa-blizky-vychod_1906190700_haf
https://archiv.ihned.cz/c1-66593260-nemecke-ochlazeni-uz-citi-i-cesko-objednavky-firem-se-propadaji-o-desitky-procent
https://zahranicni.ihned.cz/c1-66592130-investori-maji-obavy-z-vyvoje-nemecke-ekonomiky-prudky-pokles-indexu-duvery-predcil-ocekavani
https://zahranicni.ihned.cz/c1-66592130-investori-maji-obavy-z-vyvoje-nemecke-ekonomiky-prudky-pokles-indexu-duvery-predcil-ocekavani
https://www.economist.com/britain/2019/06/13/tory-candidates-are-misleading-people-about-a-no-deal-brexit
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/paralelni-mena-mini-bot-italie-lira-ekonomika-eu-zadluzeni.A190617_145248_eko-zahranicni_fih
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/paralelni-mena-mini-bot-italie-lira-ekonomika-eu-zadluzeni.A190617_145248_eko-zahranicni_fih
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/seniori-duchodci-najem-cinze-praha-brno.A190618_482927_ekonomika_rts
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/seniori-byt-privatizace-krytinarova-podvod-penize-exekuce-dluhy-praha_1906140809_lac
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/seniori-byt-privatizace-krytinarova-podvod-penize-exekuce-dluhy-praha_1906140809_lac
https://www.vira.cz/12-nedele-v-mezidobi-cyklus-c.html
https://www.vira.cz/12-nedele-v-mezidobi-cyklus-c.html

