1. neděle adventní A
S vírou, že jednoho dne všechno nalezne své dovršení v Božím království
pokoje a spravedlnosti, se modleme za potřeby tohoto světa. (Budeme
odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby dokázala do tohoto světa vnášet naději.
▫ Prosme za všechny, kdo hledají Boha, i za ty, kdo žijí bez něj.
▫ Prosme o mír pro země zasažené válkou či terorismem.
• Prosme za všechny, kdo trpí nemocí, závislostí, ztrátou zaměstnání
či lhostejností svých nejbližších.
• Prosme za ty, kdo mají strach z budoucnosti a ztrácejí životní sílu
a odvahu.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom adventní čas prožili v požehnaném
očekávání Boží věčnosti.
◦• Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, ale nejsou na ni připraveni,
a také prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, vzkříšení a život;
v tobě je naše jediná naděje.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦).

2. neděle adventní A
S důvěrou v našeho Pána, který je spravedlivý a věrný, se modleme za církev
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom hledali dobro pro druhé a mohli
společně oslavovat Boha.
▫ Prosme o moudrost pro všechny, kdo mají politickou odpovědnost, aby
rozhodovali spravedlivě a podle práva.
• Prosme o pokoru pro ty, kdo šíří nenávist a rozbroje.
• Prosme za všechny, kdo žijí v nemoci, bídě a v podmínkách
nedůstojných člověka.
• Prosme za ty, kdo nemají trpělivost s druhými ani sami se sebou.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si milost pravého obrácení.
◦ Prosme za všechny zemřelé, zvláště za ty, kteří překročili práh smrti
bez usmíření s Bohem a lidmi.
Neboť tobě, Pane, patří všechna moc na nebi i na zemi;
tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦).

3. neděle adventní A
S vírou v Ježíše Krista, v němž je naše jediná naděje, se modleme za církev
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za vytrvalost, odvahu a jednotu všech křesťanů.
▪ Prosme o posilu pro ty, jejichž víra prochází krizí, a prosme také za
všechny, kdo přestali doufat v Boží pomoc a Boží milosrdenství.
▫ Prosme za lidi, kteří hledají smysl života a podle svého svědomí konají
dobro.
• Prosme za všechny, kdo trpí nemocí, bídou, vyhnanstvím nebo pracují
v otrockých podmínkách.
• Prosme za ty, kdo žijí ve strachu, podléhají malomyslnosti nebo je drtí
vina či neodpuštění.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom pod tíhou svých starostí neztráceli
víru, naději a lásku.
◦ Vyprošujme všem zemřelým radostné společenství s Bohem.
Neboť ty jsi, Pane, přišel,
aby nikdo z lidí navěky nezahynul.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦).

4. neděle adventní A
S důvěrou v Ježíše Krista, mocného Božího Syna, který nám získal ztracený
přístup ke svobodě Božích dětí, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme
odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za ty, které si Bůh vyvolil jako první – za naše židovské bratry
a sestry.
▪ Prosme za nás, za křesťany – vyprošujme si moudrost a odvahu pro
plnění našeho apoštolského povolání.
▫▪ Prosme za všechny, kdo hledají Boha, i za ty, kteří se s ním dosud
nesetkali.
• Prosme za rodiny zkoušené nemocemi a chudobou, a za ty, které jsou
trýzněné nesvorností, nevěrou či neodpuštěním.
• Prosme za všechny, kdo se ocitli na okraji společnosti nebo žijí
odloučeni od svých blízkých.
◦ Prosme za naše společenství – ať dokážeme s odvahou přijmout své
místo v Božím plánu i každou výzvu ke konání dobra.
◦ Prosme za ty, které si Bůh právě povolává k sobě; prosme také za
všechny zemřelé.
Neboť v tobě, Pane, je naše spása;
tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦).

