
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

26. neděle v mezidobí, cyklus B 

30. 9. 2018 

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 Boží milost, odpuštění a očištění, aby zveřejněné 
hrůzné činy zneužívání nezastavily hlásání evangelia.2 

2. Prosme za voliče v naší zemi, aby nasměrovali správu měst a 

obcí ke kvalitní budoucnosti.3 

3. Prosme o moudrost při rozhodování politiků o ekonomických 
krocích jak ve světě, tak v naší zemi.4 

4. Prosme za Evropu, její další budoucnost i ochranu před novými 
evropskými konflikty.5 

5. Prosme za lidi čelící válce a útlaku nebo nucené žít v nelidských 
podmínkách, zvláště v Číně, Jemenu a Kongu.6 

6. Prosme za lidi v naší zemi, kteří žijí pod hranicí chudoby díky 

exekucím, nedostatečné vzdělanosti či chování svých blízkých.7 

7. Prosme za naše společenství a zvláště za ty, kteří se strachují, 
že Bůh není dost mocný, aby ochránil své dílo.8 

 
Dobrý Otče, ty se k nám skláníš s láskou a trpělivostí. Vyslyš naše 
prosby a pomoz nám porozumět tvým záměrům9. Skrze Krista, 
našeho Pána. Amen. 

                               
1 26. neděle v mezidobí – cyklus B 2. čtení. 
2 Německá církev prosí za odpuštění.   Američtí biskupové vydali prohlášení a opatření k nedávným 

sexuálním.  26. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium. 
3 Svátek sv. Václava, Stovky obcí si přizpůsobily volební systém.  
4 Hypotéky pro desetitisíce lidí končí.  Udržte Británii v celní unii s EU a máte naši podporu...   
Donald Trump jako slon v porcelánu. 
5 Mnichov 1938: Někteří historici odmítají tezi o zradě, šlo podle nich o ...; Nekonečné kolony, hnijící 
jídlo. Evropští celníci očekávají „Den jedna“. Mayová ztrácí pro brexit bez dohody podporu svých ministrů. 
6 Život v lágru. Čína na Ujgurech testuje velkého bratra budoucnosti.  Mírové snahy OSN pro Jemen jsou 
naivní, soudí analytik. Dokonalá bouře, varuje WHO před šířením epidemie eboly v Kongu. Zhoršuje se i 
kvůli násilí. Extrémní chudoba ve světě klesá. Její vymýcení ohrožují války v Sýrii a Jemenu  
7 srov. Jak se žije chudým lidem v Česku?  Dětem z dětských domovů chybí péče psychologů. Dostanou 
se k nim jen v nejnutnějších případech, nedaří se tak odstraňovat traumata.  
8 26. neděle v mezidobí – cyklus B evangelium. 
9 26. neděle v mezidobí – cyklus B 1. čtení. 
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