MODLITBY NA ZÁŘÍ
Sestry a bratři, každý může přijít za farářem a vyzvat - požádat jej, aby do obsahu
modliteb přidal i jeho konkrétní: za blízké, za nemocné, za to, aby dobře proběhly
určité události (oslavy narozenin apod.) a další. Doufáme, že této možnosti využijete
a že se budeme modlit. Jde jen o návod, pomoc, samozřejmě nelze nikomu přesně
určit, jak se má modlit. Přijměte to s velkorysostí a laskavostí…
Měsíc září je spojený s nástupem do školy a přelomem do podzimního období. Mezi
významné svátky patří narození Marie, Matky Páně a samozřejmě sv. Václav.
Zajímavostí je, že při zrodu Církve československé, 8. ledna 1920, byl
shromážděním na závěr zazpíván svatováclavský chorál… Tato tradice je nám tedy
blízká stejně jako cyrilometodějská, husitská a reformační. Těšit se můžeme na další
číslo diecézní časopisu Setkávání, které bude v půli měsíce k dispozici.
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůni?
Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi.
Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka.
Ž 113, 5-7
Dobrý Bože, chválíme tvé jméno a připomínáme si mučedníka Václava,
který byl zabit pro věrnost křesťanské víře. Prosíme tě, přijmi naše srdce
jako oběť tobě milou a daruj nám podíl na čisté a spásné oběti tvého Syna!
• 8. 9. Marie, matka Páně – narození
• 15. 9. Sv. Ludmila (+)
• 28. 9. Sv. Václav – Den české státnosti

Prosme v pokoji Pána: PANE, SMILUJ SE.
Prosme za prarodiče, aby po příkladu Ludmily přiváděli svá vnoučata k víře
a k hodnotám, které přináší světu a každému člověku Ježíš ve svém evangeliu.
Prosíme o požehnání a ochranu pro všechny žáky nastupující do škol a
také o moudrost a trpělivost pro učitele…
Modlíme se za děti této doby, aby pro časné věci a starosti neztratily věčnost…
Prosme o odvahu vzít svůj kříž a nabídnout svůj život Bohu…
Za všechny, kdo vládnou, aby spravedlivě řídili věci veřejné k prospěchu
a k blahu národů…
Za všechny, kdo trpí válkou, hladem a nouzí…
Za všechny, kteří jsou nemocní a jsou sužováni bolestmi…
Prosme za sociální pracovnice a pracovníky a za všechny, kteří pečují o
druhé, aby je Bůh posiloval v jejich tak potřebném a náročném povolání.

Za Husův sbor, dům modlitby, náš duchovní domov, ať i nadále slouží
věřícím k setkání s Tebou. Ochraňuj náš stánek a všechny, kdo do něj
s důvěrou vcházejí a obracejí se k Tobě.
Všem, kdo v našem společenství slaví v měsíci září narozeniny, vyprošujeme zdraví, štěstí,
radost, Boží pokoj a požehnání!
Prosíme tě, Bože, nekonečného milosrdenství, za všechny lidi; rozestři svou dobrotu nade
všemi: nad muži i ženami, nad starými i mladými, nad silnými i slabými, nad chudými
i bohatými; nade všemi se smiluj a veď je k sobě..
Neboť ty jsi náš zachránce a náš dobrodinec, ty jsi náš Pán a Král; a my ti
předkládáme své modlitby skrze tvého jednorozeného Syna, Ježíše Krista.
Skrze něho ti vzdáváme čest a slávu v Duchu svatém nyní i na věky věků.
Amen.

V roce 2002 dostal Nobelovu cenu za ekonomii Izraelec Daniel Kahneman, což není ekonom, ale
psycholog. Zaujal totiž svou prospektovou teorií, v níž, zjednodušeně, buší na vrata ekonomie a
volá – pozor, pokud teď získáte tisíc korun, udělá vám to radost, ale když za čas o tisíc korun
přijdete, způsobí vám to nepoměrně větší smutek, než byla ona radost, ač jde o stejnou částku!
Neboli tisíc nerovná se za všech okolností tisíc. Každá emoce, v tomto případě plusová a
minusová, je totiž jiná a adekvátně tomu se chováme. Jakmile tedy někomu o trošku rozšíříte
svobodu, bude rád a bude říkat – „no konečně“, ovšem když mu pak sáhnete jen na něco málo z
toho nedávno nabytého, bude se bouřit, i kdyby dosud mlčel. S tím neumíme v běžném životě
zacházet. Naopak leckteří politici toho dokážou šikovně využít k manipulaci s lidmi, protože s
přirozenými lidskými reakcemi v určitých situacích počítají předem…
…V roce 2017 si Nobelovu cenu za ekonomii odnesl Američan Riachard Thaler, zakladatel
behaviorální ekonomie. Dokázal, že při ekonomických úvahách je nutné zohlednit chování lidí,
jnak jsou všechny předpovědi či plány zavádějící. Jednoduchý příklad: budu-li připravovat
rozpočet stavby, musím si uvědomit, že každý člověk přirozeně utíká do komfortní zóny, takže
kopáči, co tam mají vykopat příkop, budou pracovat 80 procent času, bude-li tam jejich šéf, a
jen 20 procent času, pokud tam nebude. Nemůžu tedy kalkulovat náklady tak, že pouze
propočítám holá čísla – délku příkopu, hodinový výkon, počet kopáčů a hodinovou mzdu.
Výsledné číslo je hausnumero.
Z knižního rozhovoru R. Červenkové s Marianem Jelínkem: Život na uzdě, s. 95-96

