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33. neděle v mezidobí, cyklus C 

17. 11. 2019 

Ježíš upozorňuje na vratkost našich jistot.1 Svěřme na přímluvu 
svaté Anežky Bohu své starosti s nadějí, že on má v rukou 
budoucnost naši i celého světa: 

1. Prosme o pomoc Ducha svatého při hlásání Božího slova v naší 
zemi.2 

2. Děkujme Pánu za třicet let svobody a prosme za ty, pro které 

tento čas znamenal zásadní změnu života.3 

3. Prosme o pokoj, odstranění chudoby a zastavení sílícího napětí 
po celém světě.4  

4. Prosme za země, které po rozpadu Sovětského Svazu zápasí 
o spravedlnost, svobodu a rovné příležitosti pro všechny.5 

5. Prosme za lidi trpící depresemi, prosme i za jejich lékaře 
a rodiny.6 

6. Prosme za všechny, kteří zahynuli na silnicích, a prosme i 

za nezodpovědné a bezohledné řidiče, aby změnili své jednání.7  

7. Prosme za naše společenství, abychom nežili ve strachu 
z budoucnosti, ale s důvěrou v moc našeho Pána.8 

  
Bože, ty jsi přišel, abys spravoval svět ve spravedlnosti. Staň se i pro 
nás sluncem spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení.9 
Vždyť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen. 

                               
1 33. neděle v mezidobí – cyklus C  evangelium. 
2 Dopis Dominika kardinála Duky ke dni Bible 2019.  
3 Vášariová:Komunisti dokázali mnoha lidem zlomit páteř, donášel každý sedmý...  Milion 

chvilek dá na Letné Babišovi ultimátum. Světový den chudých.  
4 John Bercow:  Brexit je největší chyba v naší poválečné historii.  Švédsko drtí bombové 

útoky.    Na Blízký východ přišlo nové arabské jaro.   Vyšetřování Trumpa v kongresu.  
5 Konfiskace majetku zkorumpovaných činitelů může postihnout i jejich  přátele, rozhodl ruský 

ústavní soud.  Brutální historie ruské emigrace.  Slovenským poslancům se nelíbí rozpuštění 

vyšetřovacího týmu vraždy  Kuciaka.  Polsko se ničí, u moci je toxicky anti evropská a 

xenofobní garnitura,  říká Michnik.  
6 Depresí přibývá, psychiatři nejsou.  
7 Tragická nehoda u Nitry, zemřelo 12 lidí. Světový den obětí dopravních nehod.  
8 33. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
9 33. neděle v mezidobí – cyklus C  
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