Slavnost Narození Páně
25. prosince
(vigilie, v den slavnosti)
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného
Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme za církev a za
celý svět.
▪ Prosme za křesťanská společenství, aby zachovávala v podstatných
věcech jednotu, v ostatních svobodu a ve všem lásku.
▫ Prosme za všechny bratry a sestry, kteří nevyznávají Ježíše jako
Mesiáše, abychom se vzájemně poznávali a společně bránili zneužití
náboženství ke zničujícím konfliktům.
▫ Prosme za národy světa, aby se vzájemně respektovaly, kulturně
obohacovaly a spolupracovaly pro dobro všech.
▫ Vyprošujme sobě i druhým smysl pro solidaritu, abychom otevřeli svá
srdce potřebám těch, kteří trpí duchovním či materiálním nedostatkem.
• Prosme o svobodu pro všechny, kdo žijí v zajetí nespravedlnosti,
beznaděje, sobectví, viny či neodpuštění.
◦ Prosme za naše společenství, abychom zachovali víru, naději a lásku.
•◦ Prosme za bezmocné tohoto světa, za všechny trpící, umírající a za ty,
kteří už stanuli tváří v tvář Trojjedinému Bohu.
Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul,
s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět.
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 (◦).

Svátek svatého Štěpána,
jáhna a mučedníka
26. prosince
S vírou v Ježíše Krista, který nám svou smrtí a zmrtvýchvstáním otevřel nebe,
se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme o požehnání pro všechny jáhny a o odvahu pro ty, které Pán
k této službě volá.
▪ Prosme o Ducha svatého pro nás, křesťany, abychom pravdivě
a statečně svědčili o své víře.
▫ Prosme za národy, společenství, komunity a rodiny, aby své spory
řešily se vstřícností, moudrostí a pokojem.
• Prosme za všechny nespravedlivě obviněné a odsouzené.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom dokázali odpouštět, neztratili
naději na spásu a vytrvali v dobrém až do konce.
◦ Prosme za všechny trpící, umírající a za ty, kteří už překročili práh
smrti.
Neboť ty jsi, Pane, vzkříšení a život;
tobě buď sláva na věky věků. Amen.

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

Svátek svatého Jana,
apoštola a evangelisty
27. prosince
S vírou v Ježíše, Mesiáše a Syna Božího, se modleme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za křesťanská společenství, aby byla pravdivým obrazem
jednoty a lásky Trojjediného Boha.
▪ Prosme za církev, aby dokázala srozumitelně a bez manipulace
předávat své duchovní bohatství.
▫▪ Prosme za duchovně hledající, kteří touží po společenství s Bohem,
i za křesťany, kteří Boha už nehledají.
• Prosme za všechny, kdo žijí v nemoci, bídě a v podmínkách
nedůstojných člověka.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom svá srdce obrátili k Bohu.
◦ Prosme za ty, kteří nás předešli ve smrti.
Neboť ty jsi, Pane, první i poslední, počátek i konec;
tobě buď sláva na věky věků. Amen.

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

Svátek svatých Betlémských dětí, mučedníků
28. prosince
S vírou v Ježíše Krista, na jehož výkupné oběti mají účast také zavraždění
betlémští chlapci, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat:
Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za pronásledované křesťany i za obrácení těch, kteří jim
ukládají o život.
▫ Prosme za ty, kdo hájí svobodu a spravedlnost, a vyprošujme pokoru
pro ty, kdo šíří bezpráví a nenávist.
• Prosme za všechny, kdo se stali obětí zneužívání a týrání nebo jsou
nuceni žít v podmínkách nedůstojných člověka.
• Prosme za rodiče, kterým zemřely děti, i za děti, které musejí vyrůstat
bez rodičů.
• Prosme za děti, které se nemohly narodit.
◦ Prosme za všechny, kterým jsme ublížili, i za ty, kdo ublížili nám.
◦ Prosme za nemocné, umírající a za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, vzkříšení a život;
tobě buď sláva na věky věků. Amen.

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

29. prosince
S vírou v našeho Pana, který se z lásky k nám stal člověkem, se modleme
za církev a za cely svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom se otevřeli Boží přítomnosti
a nechali se jí proměnit.
▫ Prosme za dobré mezilidské vztahy; za lásku, která je bez manipulace
a vede ke svobodě a zralosti.
• Prosme za ty, kdo přestali doufat v Boží posilu, oporu a útěchu, i za ty,
kdo spoléhají jen na své schopnosti.
• Prosme o novou naději pro všechny, kdo žijí v nedostatku lásky
a v hmotné bídě.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom nebyli lhostejní ke svým bližním.
◦ Prosme za všechny, kdo překročili práh smrti.
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 (◦).

30. prosince
S důvěrou v Ježíše Krista, našeho Vykupitele, se modleme za církev a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za ty, kdo svůj život důvěrněji zasvětili Boží službě a dobru
církve.
▫ Prosme za všechny, kdo Boha neznají nebo ho hledají.
• Prosme za rozvrácené rodiny a za uzdravení pokřivených mezilidských
vztahů.
• Prosme za všechny, kdo klesají pod tíhou nemoci a osamělosti.
◦ Prosme jedni za druhé, abychom byli oddáni Bohu a do něj vkládali
svou naději.
◦ Prosme za umírající a za všechny zemřelé.

Neboť ty jsi, Pane, naše vysvobození;
ty nechceš, abychom žili v otroctví hříchu.
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 (◦).

31. prosince
S vírou v našeho Pána, jednorozeného Syna Božího, jenž spočívá v náručí
Otcově, se modleme za církev a za cely svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj
se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom zůstali věrní společenství církve.
▫ Prosme za ty, kdo nepřijali Ježíše jako Mesiáše.
• Prosme za příslušníky menšin, za lidi opovrhované a žijící na okraji
společnosti.
• Prosme za ty, kdo jsou uzavřeni ve svém sobectví, ukřivděnosti
a zoufalství.
◦ Prosme za naše společenství, abychom dokázali s vděčností přijmout
vše, co má Bůh pro nás v nadcházejícím roce připraveno.
◦ Prosme za nemocné, umírající a za všechny zemřelé.

Neboť ty jsi, Pane, milosrdenství a pravda.
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 (◦).

Svátek Svaté Rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
S důvěrou v Trojjediného Boha, jenž je pramenem lidského otcovství
i mateřství, prosme za rodiny, církev i za celý svět.
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom byli obrazem lásky Nejsvětější
Trojice.
▫ Prosme za manžele a za ty, kdo se na manželství připravují, aby rostla
jejich vzájemná láska a důvěra.
▪ Prosme za rozvedené a znovu sezdané manžele, aby v církvi našli
pochopení a pomoc pro svou obtížnou situaci.
▫ Prosme za manžele, kteří nemohou mít vlastní děti.
▫ Prosme za všechny, kterým se nedaří najít životního partnera.
• Prosme za znesvářené rodiny a za všechny, kdo od svých nejbližších
zakoušejí ponižování, týrání a křivdy.
◦ Prosme za naše zemřelé rodiče a příbuzné.
Dobrý Bože, ty jsi naše útočiště;
ty jsi láska, milosrdenství a odpuštění;
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 (◦).

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
1. ledna
S důvěrou Božích dětí se obraťme ke svému nebeskému Otci a spolu
s Bohorodičkou, Pannou Marií, prosme za celý svět.
▪ Prosme za církev, aby byla otevřená pro všechny, kdo upřímně hledají
svou duchovní cestu.
▪ Prosme za křesťany, aby naše víra byla zralá a plodná ve skutcích
lásky.
▫▪ Prosme za představitele církve, států, politických stran a za všechny,
kdo ovlivňují život společnosti, aby odvážně hájili pravdu
a spravedlnost.
• Prosme za bezmocné tohoto světa, za lidi žijící v bídě, nemoci, osamění
a beznaději.
◦ Prosme o požehnání do nového roku pro své blízké i pro ty, se kterými
nenacházíme společnou řeč.
◦ Prosme za všechny, kteří už stanuli tváří v tvář Trojjedinému Bohu.
Dobrý Bože, ty jsi pramen veškerého bytí.
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. ledna
S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným
a kompetentním hlasem.
▫ Prosme za všechny, kdo nepoznali Ježíše jako Mesiáše, ale hledají
pravdu a smysl života.
• Prosme za ty, pro které je nedostupné vzdělání a zdravotní péče.
• Prosme za lidi trpící nemocí, chudobou či osamělostí.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si věrnost našemu Pánu.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby směli navěky přebývat v Boží
blízkosti.
Neboť jen v tobě, Pane, je naše spása;
tobě buď sláva na věky věků. Amen.

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

3. ledna
S důvěrou Božích dětí se obraťme k našemu nebeskému Otci a prosme za
církev a za celý svět.
▪ Prosme za církev, aby dokázala do chaosu a nejistoty tohoto světa
vnášet víru, naději a lásku.
▫ Prosme za porozumění a úctu mezi národy, kulturami a věřícími
různých náboženství.
• Prosme za všechny malověrné, sklíčené a zoufalé, a za ty, kdo
nedoufají ve věčný život.
• Prosme za ty, které válka nebo chudoba vyhnaly z domova.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom svá srdce obrátili k Bohu. Prosme
také za naše blízké, kteří s námi nesdílejí naši víru.
◦ Prosme za nemocné, umírající a za všechny zemřelé.
Neboť tobě, Bože, patří všechno na nebi i na zemi;
ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

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

4. ledna
S vírou v Ježíše Krista, Božího beránka, se modleme za sebe, za církev a za
celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby dokázala oslovit a doprovázet ty, kdo hledají
pravdu a smysl života.
▫ Prosme za všechny, kdo svým vlivem mohou přispět k ukončení válek,
zachování míru, zmírnění chudoby a k ochraně života na Zemi.
• Prosme za rozpadlé rodiny a za uzdravení pokřivených mezilidských
vztahů.
• Prosme za všechny, kdo klesají pod tíhou utrpení.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si hlubokou a zralou víru.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, vzkříšení a život;
tobě buď sláva na věky věků. Amen.

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

5. ledna
S vírou v našeho Pána, který z lásky k nám zemřel na kříži, prosme za církev
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom s láskou překonávali to, co nás
rozděluje.
▫ Prosme za sebe i za druhé, abychom měli srdce otevřená potřebám
těch, kdo trpí duchovním či materiálním nedostatkem.
▫ Prosme za všechny, kdo nasazují svůj život ve službě druhým lidem.
• Prosme za lidi na okraji společnosti, za vězně, bezdomovce,
nezaměstnané, uprchlíky a za dělníky pracující v otrockých podmínkách.
◦ Prosme za naše blízké, za ty, se kterými si nerozumíme, a za všechny,
kterým jsme ublížili svou lhostejností.
◦ Prosme za nemocné, umírající a za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, nejvyšší dobro
a tvá věrnost a milosrdenství jsou věčné;
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 (◦).

Slavnost Zjevení Páně
6. ledna
S důvěrou v Ježíše Krista, který sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby nikdo
z lidí navěky nezahynul, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme
odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪▫ Prosme za lidi neklidného srdce, věřící i nevěřící, kteří hledají pravou
moudrost a smysl života.
▫ Prosme za všechny, kterým je svěřena politická moc, aby respektovali
důstojnost člověka jako Božího stvoření.
▫ Prosme za manžele a snoubence, aby rostla jejich vzájemná láska
a důvěra.
• Prosme za obrácení těch, kdo vidí Boha jako svého nepřítele a druhé
lidi jako své konkurenty.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom i přes každodenní starosti
a těžkosti nepřestávali hledat cestu k Bohu.
•◦ Prosme za bezmocné tohoto světa, za všechny trpící, umírající a za ty,
kteří už stanuli tváří v tvář Trojjedinému Bohu.
Neboť ty jsi, Pane, vzkříšení a život;
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 (◦).

7. ledna
S vírou v Ježíše Krista, Božího syna, se modleme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme o moudrost a pokoru pro všechny, kdo hlásají evangelium.
▫ Prosme také za ty, kdo kvůli nevěrohodnému hlásání radostné zvěsti
nedokázali uvěřit.
▫ Prosme za všechny, kdo nesou politickou, hospodářskou
a společenskou odpovědnost.
• Prosme za ty, kdo klesají pod tíhou nemoci, ztráty zaměstnání či
konfliktů v rodině.
◦ 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 s lidmi.
Neboť ty, Pane, ze své lásky nevylučuješ nikoho.
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 (◦).

8. ledna
S důvěrou v milosrdného Boha, který si nás zamiloval, prosme za sebe, za
církev a za celý svět.
▪ Prosme za křesťanská společenství, aby se dokázala otevřít všem, kdo
hledají Boha.
▫ Prosme za všechny, kdo usilují o lepší a spravedlivější řád ve světě.
• Prosme za odpuštění křivd mezi národy, společenstvími i v rodinách.
• Prosme za všechny strádající, nemocné, osamělé a za ty, kdo jsou na
pokraji svých sil.
◦ Prosme jedni za druhé, abychom se dokázali s druhými dělit o to, co
jsme z Boží dobroty dostali.
◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Dobrý Bože, ty ses nad námi smiloval
a dal jsi nám svého jediného Syna,
abychom skrze něj měli věčný život.
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 (◦).

9. ledna
S vírou v Ježíše Krista, Spasitele světa, se modleme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom se nechali Bohem vést
k dokonalé lásce.
▫ Prosme za obrácení těch, kdo ve světě vyvolávají strach, rozpory
a rozdělení.
• Prosme za manželství a rodiny – především za ty, ve kterých chybí
láska, porozumění a odpuštění.
• Prosme za sociálně slabé, nezaměstnané a za lidi na okraji společnosti.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom dokázali v druhých lidech vidět
své bližní.
◦ Prosme za všechny trpící, umírající a za ty, kteří už překročili práh
smrti.
Neboť ty jsi, Pane, láska, milosrdenství a odpuštění.
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 (◦).

10. ledna
S důvěrou v našeho Pána, který nás osvobodil od nadvlády temnoty a hříchu,
prosme za sebe, za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny, kdo nazývají Boha svým otcem.
▫ Prosme za ty, kdo hájí právo a spravedlnost.
• Prosme za nemocné a opuštěné, slabé a bezbranné, pronásledované
a utiskované a za všechny trpící.
• Prosme za ty, kdo nedokážou odpustit sobě ani druhým.
◦ Prosme za naše společenství, abychom byli milosrdní k druhým
i k sobě samým.
◦ Prosme za umírající a za všechny zemřelé.
Neboť jen 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 (◦).

11. ledna
S důvěrou ve všemohoucího Boha a milosrdného Spasitele se modleme za
církev a za spásu všech lidí.
▪ Prosme za papeže Františka, za sbor biskupů a za všechny křesťany –
vyprošujme si obrácení srdce, abychom dokázali do tohoto světa vnášet
naději a lásku.
▫ Prosme o moudrost a odvahu pro ty, kdo mohou zmírnit bídu a utrpení
tohoto světa.
• Prosme za všechny, kdo přestali doufat v Boží pomoc a milosrdenství.
• Prosme za ty, kdo klesají pod tíhou nemoci nebo stáří. Prosme také za ty,
kdo jsou malomocní hříchem.
◦ Prosme o požehnání pro naše vztahy i pro naši práci. Také prosme
o požehnání pro ty, kteří nám ublížili nebo které přehlížíme.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby směli navěky přebývat v Boží
blízkosti.
Neboť ty jsi naše útočiště a záchrana,
Bůh živý a pravý;
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 (◦).

12. ledna
S vírou v Ježíše Krista, živého a pravého Boha, se modleme za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny pokřtěné a také za ty, kdo se na křest připravují.
▫ Prosme za rodiny, aby jejich vzájemná láska byla silnější než všechna
selhání a krize.
• Prosme za oběti válečných konfliktů, hladomorů a epidemií.
• Prosme za těžce nemocné, zoufalé a za všechny, kteří jsou u konce se
svými silami.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si odvahu říkat s láskou
druhým lidem pravdu a také prosme o ochotu pravdu přijímat.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť jen v tobě, Pane, máme věčný život;
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 po Narození Páně
S důvěrou v Ježíše Krista, plného milosti a pravdy, se modleme za církev a za
celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny, kdo jsou s námi spojeni křtem.
▫▪ Prosme za ty, kdo víru v Trojjediného Boha nepřijali nebo ji ztratili.
▫ Prosme za všechny, kdo se snaží zmírnit bídu tohoto světa.
• Prosme za ty, kdo jsou bezbranní, přehlížení nebo žijí na okraji
společnosti.
• Prosme o světlo naděje pro všechny, kdo žijí v temnotě sobectví, viny
či neodpuštění.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom byli bližními všem, kdo nás
potřebují.
◦ Prosme za nemocné, umírající a za ty, kteří už stanuli tváří v tvář
Trojjedinému Bohu.
Neboť v tobě, Pane, je věčný život;
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 (◦).

Svátek Křtu Páně
S důvěrou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám stal člověkem a spolu
s hříšníky se nechal pokřtít v Jordánu, se modleme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom usilovali o svatost, ke které jsme
byli křtem povoláni.
▪ Prosme za katechumeny a za ty, kteří ve svém srdci nosí touhu po křtu.
▫ Prosme za ty, kdo byli pokřtěni, ale nežijí s Kristem a z Krista.
▫ Prosme za všechny, kdo sice Boha neznají, ale konají to, co je v jeho
očích správné.
• Prosme o povzbuzení pro ty, kdo chtějí změnit svůj život k lepšímu,
touží po odpuštění a odčinění svých vin.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom ve svém životě naplňovali Boží
vůli.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby navěky mohli přebývat v Boží
blízkosti.
Neboť ty jsi, Pane, vzkříšení a život;
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 (◦).

