
MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

28. neděle v mezidobí, cyklus C 

13. 10. 2019 

Deset malomocných prosilo: „Smiluj se nad námi!“  A Ježíš je 
uzdravil. Prosme i my s důvěrou v Boží slitování:1 

1. Prosme za církev, aby ji inspirace Ducha Svatého vedla k 
novému rozkvětu misií.2 

2. Prosme o vzdělané lidsky zralé představitele politiky, veřejných 
institucí a veřejného života.3 

3. Prosme o mír a pokoj pro oblasti zmítané novým válečným 
konfliktem na Blízkém Východě.4 

4. Prosme o zastavení zla černobílého vidění světa šířeného 
radikály nebo totalitními ideologiemi.5 

5. Prosme o proměnu nenávisti zaplavující sociální sítě a 
veřejnost.6 

6. Prosme za nemocné, aby u Pána nalezli uzdravení a posilu.7 

7. Prosme o dar vděčnosti Bohu uvnitř našeho společenství.8 

 

 
Bože, ty jsi dobrý a věrný. Vyslyš naše pokorné prosby a dej nám uzřít 
tvoji spásu.9 Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

                               
1 28. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
2 Apoštolát modlitby na říjen je za misijní jaro církve.  
3 Exředitel Dbalý nemocnice Na Homolce dostal 8,5 let vězení . Senát filozofické fakulty ke 

smlouvě s Home Creditem: Vedení univerzity by mělo vyvodit osobní odpovědnost . 

Goulardová nebude eurokomisařkou. ‚Stala se předmětem politické hry,‘ tvrdí Elysejský palác.  
4 Turecká armáda zasáhla již 181 objektů kurdských milic.  Írán nečekaně poslal armádu k 

hranici s Tureckem. Cvičí tam i letectvo.  
5 Útočník z pařížské prefektury měl přístup k osobním údajům policistů.  Podomácku vyrobené 

zbraně a nadávky Židům. Manifest sepsaný střelcem z Halle. Další způsob, jak zničit identitu 

Ujgurů. Čínské úřady devastují hřbitovy s ostatky jejich předků. Zabraňte popravě profesora 

Tashpolata, žádají čeští rektoři čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.  
6 Veřejná debata Rozděleni svobodou. Rozděleni svobodou: Nenávist není názor.  Viděl jsem 

strach..., říká senátor Goláň... Německo po útoku v Halle vášnivě debatuje o antisemitismu.  
7 28. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
8 28. neděle v mezidobí – cyklus C evangelium. 
9 srov. 28. neděle v mezidobí – cyklus C žalm. 
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