
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

26. neděle v mezidobí, cyklus B 

26. 9. 2021 

Svatý Jakub ve svém listě ostře kritizuje nespravedlnost, kterou 
vidí ve svém okolí1. Buďme i my pozorní ke světu okolo nás a 
společně se modleme:  

1. Prosme o ochranu církve před vnitřními spory a neschopností 
postavit Krista do středu církevního života.2 

2. Prosme za voliče v naší zemi, aby nasměrovali správu státu ke 

kvalitní budoucnosti.3 

3. Prosme o Boží pomoc, aby svět neklesnul do kaskády krizí 
způsobených klimatickými změnami, vzestupem dezinformací a 
turbulentní ekonomikou.4 

4. Prosme o nové kvalitní zdravotníky a odvahu mladých lidí 
věnovat se této práci v naší zemi.5 

5. Prosme za pracovníky nasazující síly ve všech oblastech charity 
a prosme o Boží pomoc pro jejich projekty.6 

6. Prosme za ty, kteří se cítí nepochopeni, odmítáni nebo ztratili 
své nejbližší. 

7. Prosme za naše společenství a zvláště za ty, kteří se strachují, 
že Bůh není dost mocný, aby ochránil své dílo.7 

 
Dobrý Otče, ty se k nám skláníš s láskou a trpělivostí. Vyslyš naše 
prosby a pomoz nám porozumět tvým záměrům8. Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen. 
 

                               
1 26. neděle v mezidobí – cyklus B 2. čtení. 
2 26. neděle v mezidobí – cyklus B žalm, evangelium. Papež k evropským biskupům: reflektovat, 
obnovovat a vidět.  
3 Svátek sv. Václava, Parlamentní volby 2021  
4 Svět míří do propasti, varuje šéf OSN. Kritizuje nedostatek vakcín pro Afriku. Čínský Evergrande 

kolabuje kvůli obřím dluhům.  Ceny v průmyslu rostou rekordním tempem, nejvíce za 28 let.  Vlastní 
bydlení je utopií. 
5 Nejsou lékaři, nemocnice zavírají oddělení. Nepomáhají ani vyšší platy. Vyčerpání a sebevražedné 
myšlenky. Lékaři z první covidové linie bojují s depresí.  
6 Celostátní akce Den Charity začala.   
7 26. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium. 
8 26. neděle v mezidobí – cyklus B 1. čtení. 
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