2. neděle v mezidobí B
S vírou v Ježíše Krista, Božího beránka, prosme za všechny křesťany
a za spásu celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪▫ Prosme za překonání toho, co rozděluje křesťanská společenství,
a za ty, kdo pro nejednotu křesťanů nemohou uvěřit.
▫ Prosme za porozumění a úctu mezi národy, kulturami a věřícími
různých náboženství.
• Prosme za obrácení všech, kdo náboženství zneužívají k šíření násilí.
• Prosme za ty, kdo se denně setkávají s bolestí druhých, starají se
o potřebné a pečují o nemocné.
• Prosme za lidi trýzněné nemocemi, hladem a bídou, válkou
a nesvobodou.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom dokázali svou rodinu, přátele
a známé pozvat na cestu víry.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby směli navěky přebývat v Boží
blízkosti.
Neboť ty jsi, Pane, přišel splnit Otcovu vůli
a nám jsi darovat 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 (◦).

3. neděle v mezidobí B
S důvěrou v Boží milosrdenství se modleme za sebe, za církev a za celý svět.
▪ Prosme za nová kněžská a řeholní povolání. Prosme rovněž za svatá
povolání k rodičovství.
▫ Prosme za posílení demokracie v zemích Evropské unie
a za vzájemnou spolupráci mezi státy.
• Prosme za země ničené válkou, diktaturou nebo chudobou.
• Prosme za obrácení těch, kdo podněcují nenávist a násilí mezi lidmi.
▫ Prosme za lásku v rodinách, za dobrou výchovu dětí a za úctu
ke stárnoucím lidem.
◦ Prosme za naše společenství, abychom dokázali být bližními všem,
kteří potřebují naši pomoc.
◦ Prosme za bezmocné tohoto světa, za všechny trpící, umírající a za ty,
kteří už stanuli tváří v tvář Trojjedinému Bohu.
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 (◦).

4. neděle v mezidobí B
Bůh nám poslal svého Syna, který navždy přemohl smrt a každému otvírá cestu
do Božího království. V této naději se modleme za církev a za celý svět.
▪ Prosme o pokoru a moudrost pro všechny biskupy; zvláště prosme
za ty, kteří svůj úřad z různých důvodů zanedbávají.
▫ Prosme za státy světa, aby společně usilovaly o mír a dodržování
lidských práv.
• Prosme za země zmítané násilím.
• Prosme o pomoc a novou naději pro všechny, které teror a válka
vyhnaly z jejich země.
• Prosme za rodiny, které žijí v bídě, musejí pracovat v nelidských
podmínkách a svým dětem nemohou zajistit vzdělání ani zdravotní péči.
◦ Vyprošujme požehnání a pomoc pro naše blízké, prosme rovněž za ty,
se kterými si nerozumíme a které přehlížíme.
◦ 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 (◦).

5. neděle v mezidobí B
S důvěrou v našeho Pána, který hledá a zachraňuje, co zahynulo, prosme
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 vlády světa a představitele nadnárodních korporací, aby se
zasadili o dobré pracovní podmínky a spravedlivou odměnu pro všechny
pracující.
• Prosme za ty, kdo se stali obětmi obchodu s lidmi či nucené práce.
• Prosme za obrácení všech, kdo páchají zločiny proti lidskosti.
◦ Vyprošujme si odvahu vidět bídu druhých lidí a prosme také
o moudrost, která by nám pomohla najít cesty, jak jim pomoci.
• Prosme za všechny, kdo klesají pod tíhou nemoci či stáří, prosme rovněž
za ty, jejichž dny plynou bez naděje a radosti.
◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, naše útočiště;
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 (◦).

6. neděle v mezidobí B
S důvěrou v Boží milosrdenství prosme za církev a za celý svět. (Budeme
odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, aby náš způsob života nebyl pohoršením
pro druhé.
▫ Prosme za ohleduplnost lidí vůči všemu stvoření a za spravedlivé
rozdělování bohatství planety.
▫ Prosme za dobré mezilidské vztahy a za lásku bez manipulace.
• Prosme o novou naději pro všechny uprchlíky, zvláště prosme za ty,
kteří hledají útočiště v naší zemi.
• Prosme o pomoc pro ty, kdo jsou ze společnosti vyloučeni pro svou
nemoc, postižení nebo chudobu.
◦ Prosme za naše rodiny a přátele, abychom si vzájemně pomáhali
na cestě ke spáse.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Vyslyš, Pane, naše prosby
a uzdrav, co je v našich srdcích malomocné.
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. neděle v mezidobí B

8. neděle v mezidobí B

9. neděle v mezidobí B

10. neděle v mezidobí B
S vírou v našeho Pána, pro nás ukřižovaného a vzkříšeného, prosme za sebe,
za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany – vyprošujme si důvěru v Boží blízkost,
pomoc a milosrdenství.
• Prosme za všechny, kdo utíkají před Bohem a bojí se mu svěřit své
bolesti.
▫ Prosme za dobrou úrodu a prosme také za spravedlivé rozdělování
bohatství planety.
• Prosme za všechny, kteří trpí hladem, žijí v bídě, nemají práci, přišli
o domov a ztratili i naději na lepší budoucnost.
◦ Prosme za naše rodiny, přátele a společenství, abychom společně
dokázali překonávat všechny těžkosti.
• Prosme o posilu pro ty, kdo žijí ve strachu z blížící se smrti.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, milosrdný ke všem,
kdo se k tobě s důvěrou utíkají.
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. neděle v mezidobí B
S důvěrou, že náš život a každé dobré dílo je v Božích rukou, se modleme
za celý svět.
▪ Prosme za naše bratry a sestry, kteří jsou pronásledováni a zabíjeni
kvůli své víře.
▫ Prosme o posilu pro všechny, kteří se snaží spravedlivě a účinně řešit
politické, sociální a hospodářské problémy ve své zemi či ve světě.
• Prosme také o posilu pro ty, kdo své úsilí o změny k lepšímu už vzdali
a propadli pocitu beznaděje.
• Prosme za děti, které vyrůstají bez funkční rodiny, prosme také za
stárnoucí rodiče, o které jejich děti nemají zájem.
• Prosme ze všechny, pro které je nedostupné vzdělání nebo základní
zdravotní péče.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom dokázali vidět dobré věci kolem
sebe a uměli se z nich radovat.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby směli navěky přebývat v Boží
blízkosti.
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 (◦).

12. neděle v mezidobí B
S vírou v našeho Pána, který je stále s námi, prosme 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 vlády světa, aby společnými silami usilovaly o účinnou
ochranu životního prostředí na naší planetě.
• Prosme za všechny, kteří žijí v oblastech ozbrojených konfliktů, a také
za ty, kdo byli ze své země vyhnáni.
• Prosme za lidi v nejchudších částech světa, za všechny, kteří strádají
hmotným nedostatkem a jsou nuceni pracovat v otrockých podmínkách.
• Prosme za uzdravení společenství a rodin, v nichž jsou vztahy
rozkládány sobectvím a neupřímností.
◦ Modleme se za sebe navzájem – prosme o Ducha svatého, aby nás vedl
k pravdě a zbavoval nás otrocké mentality strachu.
◦ Prosme za nemocné, za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, blízko všem, kdo se k tobě utíkají,
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 (◦).

13. neděle v mezidobí B
Pán Ježíš nás povzbuzuje, abychom se nebáli a uvěřili v jeho milosrdnou lásku,
s důvěrou mu proto odevzdejme své prosby. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, vyprošujme si touhu po životě s Bohem
a trpělivost při hledání Boží vůle.
▫ Prosme o požehnání pro humanitární organizace, které hledají
a nabízejí účinnou pomoc trpícím lidem.
• Vyprošujme mír a společenskou i hospodářskou obnovu pro země, které
jsou ničeny dlouhodobými válečnými konflikty.
• Prosme o novou šanci pro ty, kdo se vracejí z vězení, pro lidi, kteří žijí
na ulici, i pro ty, kdo se chtějí dostat z područí své závislosti.
• Prosme za uzdravení těch, kdo nemají rádi sebe ani druhé, a své okolí
deptají zlobou a šířením beznaděje.
◦ Prosme za naše společenství, abychom dokázali s láskou, ale
i rozumem pomáhat těm, kteří to potřebují.
◦ Prosme za všechny, kteří se obávají blížící se smrti, i za ty, kteří
už prošli její branou.
Neboť ty, Pane, ze své lásky nikoho nevylučuješ.
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 (◦).

14. neděle v mezidobí B

15. neděle v mezidobí B
S důvěrou v Ježíše Krista prosme za svět, do kterého jsme byli posláni.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za jednotu křesťanských společenství a za odpovědnost nás,
křesťanů, za tento svět.
▫ Prosme za státy evropského kontinentu, za ochotu vlád spravedlivě
řešit společenské i hospodářské problémy.
• Prosme o účinnou pomoc pro uprchlíky, které z jejich země vyhnala
válka, pronásledování nebo bída.
• Prosme za osvobození všech, kdo jsou zotročeni zlobou a nenávistí.
• Prosme za lidi poznamenané těžkou nemocí, postižením nebo
utrpením, které nemohou unést.
◦ Prosme za naše rodiny a společenství, vyprošujme si lásku a úctu
k druhým, touhu odpouštět i sílu prosit o odpuštění.
◦ Prosme 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 (◦).

16. neděle v mezidobí B
S vírou v našeho Pána, spravedlivého a milosrdného, se modleme za církev
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za biskupy a kněze; za ty, kteří jsou dobrými pastýři,
i za obrácení těch, kteří zneužívají svého postavení.
▫ Prosme za představitele států a za všechny, kteří mají moc, aby ji
užívali moudře.
▫ Prosme za obrácení těch, kdo ve světě vyvolávají strach, rozpory
a rozdělení.
• Prosme za ty, kteří jsou šikanováni nebo nespravedlivě pronásledováni
a nemohou se dovolat pomoci.
• Prosme za všechny, kdo klesají pod tíhou nemoci, přemíry práce či
existenčních starostí.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom na sebe ani na druhé nekladli
břemena, která není možné unést.
◦ Prosme za všechny umírací a za ty, kdo už překročili práh smrti.
Neboť ty jsi Pane naše pomoc a útěcha.
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 (◦).

17. neděle v mezidobí B
S důvěrou Božích dětí nyní předložme své prosby za sebe, za církev a za celý
svět.
▪ Prosme za překonání toho, co rozděluje křesťanská společenství.
▫ Prosme o požehnání pro soudce, kteří hájí právo a spravedlnost;
prosme také za obrácení těch, kteří podlehli korupci.
• Prosme za všechny, kteří trpí hladem, nedostatkem pitné vody,
následky válečných konfliktů či přírodních katastrof.
▫ Prosme také o moudrost a odvahu pro ty, kteří hledají účinné způsoby,
jak těmto lidem pomoci.
• Prosme o posilu pro ty, kterým se v jejich nemoci, osamělosti či trápení
nedostává podpory od nejbližších lidí.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si pokoru, mírnost
a trpělivost do všech našich vztahů.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi Bůh jediný a pravý;
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 (◦).

18. neděle v mezidobí B

19. neděle v mezidobí B
S vírou v Ježíše Krista, který zemřel, abychom my mohli žít, se modleme
za potřeby světa a spásu všech lidí. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme o posilu pro všechny, kteří prožívají duchovní únavu nebo krizi
své víry.
▫ Prosme za státy světa, aby se dokázaly spojit a účinně chránit životní
prostředí na naší planetě.
• Prosme o pomoc pro všechny, kteří jsou nespravedlivě pronásledováni.
• Prosme o novou naději pro ty, kterým se zhroutily jejich pozemské
jistoty a nemají sílu ani odvahu pokračovat ve své životní cestě.
• Prosme za lidi bez domova, za ty, kteří musejí žít uprostřed války nebo
strádají nedostatkem jídla či pitné vody.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom byli k sobě dobří, milosrdní
a jeden druhému odpouštěli.
◦ Prosme za těžce nemocné, za umírající a za ty, kteří už překročili práh
smrti.
Neboť ty, Pane, neodmítáš nikoho,
kdo se k tobě obrací s důvěrou.
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 (◦).

20. neděle v mezidobí B
S touhou po jednotě s naším Pánem prosme za potřeby tohoto světa. (Budeme
odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny pokřtěné, zvláště za ty, kteří z jakýchkoliv důvodů
nemohou přistupovat ke stolu Páně.
▫▪ Prosme za představitele církve, států, politických stran a za všechny,
kdo ovlivňují život společnosti, aby odvážně hájili pravdu
a spravedlnost.
▫ Prosme za manžele a snoubence, aby rostla jejich vzájemná láska
a důvěra.
• Prosme za lidi, kteří ztratili práci, domov nebo blízkého člověka.
• Prosme za všechny, kteří trpí hladem, nedostatkem pitné vody
či nedostupností zdravotní péče.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si odvahu odpustit těm,
kteří nám ublížili, a prosme o moudrost urovnat křivdy, kterých jsme se
dopustili my sami.
◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Neboť v tobě, Pane, je jediný pramen života.
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 (◦).

21. neděle v mezidobí B
S vírou v Božího Syna prosme za sebe, za církev a za celý svět. (Budeme
odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany – vyprošujme si otevřenost pro nové výzvy
přichystané od Boha a důvěru v Boží pomoc a ochranu.
▫ Prosme za porozumění a lásku v rodinách, za manželskou věrnost,
dobrou výchovu dětí a úctu ke stárnoucím rodičům.
• Prosme za všechny, kdo od svých nejbližších zakoušejí ponižování,
týrání a křivdy.
• Prosme o novou naději pro ty, kdo jsou na útěku ze své země kvůli
válce či bídě.
• Prosme za ty, kdo jsou přetíženi prací a starostmi, kdo jsou na pokraji
svých sil a podléhají malomyslnosti.
◦ Prosme za naše blízké, přátele a známé, zvláště za ty, kteří s námi
nesdílejí naši křesťanskou víru.
◦ Prosme za všechny trpící, umírající a za ty, kdo už překročili práh
smrti.
Neboť ty jsi, Pane, blízko všem,
kteří se k tobě s důvěrou utíkají.
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 (◦).

22. neděle v mezidobí B
S důvěrou vložme do Božích rukou naše prosby za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme o požehnání pro charitní dílo církve.
▫ Prosme o mír a spravedlnost pro válčící země.
• Prosme za obrácení těch, kdo ve světě šíří nenávist, strach, násilí
a korupci.
• Prosme za ty, kdo klesají pod tíhou nemoci, závislosti, existenčních
problémů či starostí, ze kterých nevidí východisko.
• Prosme za opuštěné děti a za rodiče, kterým děti zemřely.
• Prosme také za ty, kteří ztratili svého partnera, a za všechny, kteří trpí
osamělostí.
◦ Vyprošujme si lásku, moudrost a trpělivost do všech našich vztahů.
Prosme také za překonání toho, co naše vztahy narušuje.
◦ Prosme za všechny zemřelé, zvláště za ty, kteří překročili práh smrti
bez usmíření s Bohem a s lidmi.
Neboť ty, Pane, ze své lásky nikoho nevylučuješ.
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 (◦).

23. neděle v mezidobí B
S vírou, že nás Bůh slyší, prosme za sebe, za církev a za spásu všech lidí.
▪ Prosme za všechny pokřtěné, zvláště za ty, kdo přestali doufat
v Boží pomoc a milosrdenství.
▫ Prosme za vlády světa, aby se ve svých zemích zasadily
o spravedlivější sociální poměry.
• Prosme za obrácení všech, kdo náboženství zneužívají k šíření násilí.
• Prosme za všechny, kdo žijí na ulici nebo ve vězení.
• Prosme za uzdravení těch, kdo jsou uzavřeni ve svém sobectví, zlobě
či ukřivděnosti.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si otevřená srdce
pro potřeby našich bližních.
◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Dobrý Bože, i když my jsme nevěrní,
ty zůstáváš milosrdný, laskavý a věrný.
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 (◦).

24. neděle v mezidobí B
S vírou v Ježíše Krista, ukřižovaného a zmrtvýchvstalého, se modleme za církev
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za křesťany, kteří jsou pronásledováni kvůli své víře.
▫ Prosme za státy Evropské unie, aby společně hledaly účinná
a spravedlivá řešení pro lidi, kteří utíkají před válkou.
• Vyprošujme mír a společenskou i hospodářskou obnovu pro země, které
jsou ničeny dlouhodobými válečnými konflikty.
• Prosme za ty, kdo se denně setkávají s bolestí druhých, starají se
o potřebné a pečují o nemocné.
• Prosme za všechny, kteří kvůli své nemoci, stáří či existenčním
problémům rezignovali na život.
◦ Prosme jedni za druhé, abychom tváří v tvář utrpení a nespravedlnosti
neztratili víru, naději a lásku.
◦ Prosme za všechny zemřelé, zvláště za ty, kteří překročili práh smrti
bez usmíření s Bohem a s lidmi.
Neboť ty jsi, Pane, milostivý a spravedlivý.
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 (◦).

25. neděle v mezidobí B
S důvěrou v našeho Pána a Mesiáše se modleme za sebe, za církev a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme o Ducha svatého pro nás, křesťany, aby nás vedl k pravdě
a zbavoval nás otrocké mentality strachu.
▫▪ Prosme za politiky, představitele církve a za všechny, kteří mají moc,
aby ji užívali moudře a spravedlivě.
• Prosme za obrácení těch, kdo šíří strach, nenávist a násilí.
• Prosme za všechny, kdo se stali obětmi terorismu a náboženského
fundamentalismu.
• Prosme za děti z nefunkčních rodin i za ty, kterým není dostupné
vzdělání ani zdravotní péče.
◦ Prosme za naše společenství, za to, co nás nejvíce trápí.
◦ Prosme za nemocné, umírající a za všechny zemřelé.
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 (◦).

26. neděle v mezidobí B
S důvěrou se obraťme k našemu Bohu, jehož smíme nazývat Otcem, a svěřme
mu své prosby za církev a za celý svět.
▪ Prosme za překonání toho, co rozděluje křesťanská společenství.
▪ Prosme o Ducha svatého pro kazatele a biblisty, zvláště prosme za ty,
kdo zkreslují a zatemňují Boží slovo.
▫ Prosme za solidaritu bohatých států s chudými a také za naši odvahu
k solidaritě s těmi, kdo žijí v bídě.
• Prosme za obrácení těch, kdo svým zaměstnancům upírají spravedlivou
mzdu.
• Prosme za rodiny a za společenství, jejichž vztahy jsou narušeny
sobectvím, žárlivostí a neodpuštěnými křivdami.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom nebyli překážkou a pohoršením
pro ty, kdo hledají Boha.
◦ Prosme za bezmocné tohoto světa, za všechny trpící, umírající a za ty,
kteří už stanuli tváří v tvář Trojjedinému Bohu.
Neboť ty jsi naše útočiště a síla;
tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen.

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

27. neděle v mezidobí B
S důvěrou v našeho Pána, který je milosrdný, shovívavý a plný lásky, prosme
za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za křesťanská společenství, aby byla otevřená pro všechny,
kdo hledají Boha.
▫ Prosme za manžele, aby rostla jejich vzájemná láska a důvěra.
▫ Prosme také za ty, kdo hledají svého životního partnera nebo už
směřují do manželství.
• Prosme o sílu a inspiraci k obnově vztahu pro ty, jejichž láska
vychladla.
• Prosme za rozvedené, kteří svému partnerovi ani sobě nedovedou
odpustit.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom byli trpěliví k druhým lidem
i k sobě samým.
◦ Prosme za všechny trpící, za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny
zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, blízko všem, kdo se k tobě utíkají.
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 (◦).

28. neděle v mezidobí B
S důvěrou ve všemohoucího Boha a milosrdného Spasitele prosme za církev
a za spásu celého světa.
▪ Prosme za nás, za křesťany – vyprošujme si moudré a svobodné srdce,
nezatížené zbytečnými strachy.
▫ Prosme za země, které jsou ničeny dlouhodobými válečnými konflikty.
• Prosme za obrácení těch, kterým majetek zkorumpoval srdce.
• Prosme za všechny, kteří žijí v bídě nebo pracují v otrockých
podmínkách.
• Prosme o novou šanci pro ty, kdo se vracejí z vězení, pro lidi, kteří žijí
na ulici, i pro ty, kdo se chtějí dostat z područí své závislosti.
◦ Prosme za naše společenství, aby naše jednota při slavení eucharistie
nebyla popírána pomluvami, závistí či nepřátelstvím.
◦ Prosme o posilu pro ty, kdo žijí ve strachu z blížící se smrti. Prosme
také za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro,
Pán 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 (◦).

29. neděle v mezidobí B
S vírou v Ježíše Krista, který přišel, aby dal svůj život jako výkupné za všechny,
se modleme za sebe, za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj
se.)
▪▫ Prosme, aby v dialogu mezi křesťany a těmi, kdo nevyznávají Ježíše
jako Spasitele, nikdy nechyběla trpělivost a pokora.
▫▪ Prosme za politiky, představitele církve a za všechny, kteří mají moc,
aby ji užívali ke službě druhým.
• Prosme za všechny, kteří se nemohou dovolat spravedlnosti nebo se
ocitli v situaci, ze které nevidí východisko.
• Prosme za uzdravení komunit, společenství a rodin, v nichž jsou vztahy
rozkládány sobectvím, neupřímností a strachem.
• Prosme za lidi poznamenané těžkou nemocí, postižením nebo
utrpením, které nemohou unést.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom se modlitbou a svědectvím života
stávali misionáři tam, kde žijeme a pracujeme.
◦ Prosme za všechny umírající, aby nezemřeli bez usmíření s Bohem
a s lidmi. Prosme také za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, naše pomoc a záchrana;
ty nechceš, aby někdo z lidí navždy zahynul.
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. neděle v mezidobí B
S důvěrou v Ježíše Krista, Božího Syna, prosme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, ať dokážeme vidět nouzi bližního a podle
svých sil také pomoci.
▫ Prosme za překonání předsudků, které brání v dialogu mezi lidmi
různých náboženství, etnik či názorů.
• Prosme za ty, kdo se denně setkávají s bolestí druhých, starají se
o potřebné a pečují o nemocné.
• Prosme za všechny, kdo žijí v bídě, trpí hladem a podvýživou
a nedostává se jim ani základní zdravotní péče.
• Prosme za ty, kteří prožívají vnitřní zahořklost a prázdnotu.
◦ Prosme za naše rodiny, společenství i obyvatele našeho města, zvláště
prosme za ty, kteří potřebují pomoc, ale nemohou se jí dovolat.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby směli navěky přebývat v Boží
blízkosti.
Neboť ty, Pane, ze své lásky nikoho nevylučuješ.
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. neděle v mezidobí B

32. neděle v mezidobí B
Ježíš kvůli nám prošel branou smrti a otevřel nám cestu k Bohu Otci. S důvěrou
mu proto svěřme své prosby. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme o posilu pro všechny, kdo obtížně hledají svou duchovní cestu
nebo prožívají krizi své víry.
▫ Prosme za představitele evropských států, aby společně hledali účinná
a spravedlivá řešení pro lidi, kteří utíkají před válkou.
• Prosme za děti, které vyrůstají bez funkční rodiny, prosme také za
stárnoucí rodiče, o které jejich děti nemají zájem.
• Prosme za rodiny, které žijí v bídě, musejí pracovat v nelidských
podmínkách a svým dětem nemohou zajistit vzdělání ani zdravotní péči.
• Prosme za lidi poznamenané těžkou nemocí, postižením nebo
utrpením, které nemohou unést.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si pravdivost ve všem, co
konáme.
◦ Prosme za umírající a za ty, kdo o ně pečují. Prosme také za všechny
zemřelé.
Neboť ty, Pane, neodmítáš nikoho,
kdo se k tobě obrací s důvěrou.
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 (◦).

33. neděle v mezidobí B
S vírou v Ježíše Krista, na jehož druhý příchod čekáme, prosme za sebe,
za církev a za spásu celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby dokázala do chaosu a nejistoty tohoto světa
přinášet víru, naději a lásku.
▫ Prosme za státy světa, aby společně usilovaly o mír, o dodržování
lidských práv a také o spravedlivější sociální poměry.
• Prosme za všechny nespravedlivě pronásledované a vězněné.
• Prosme za oběti válečných konfliktů, terorismu a přírodních katastrof.
• Prosme za lidi, kteří žijí v hmotné bídě nebo duchovní prázdnotě.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom dokázali důvěřovat Bohu a zůstali
mu věrní až do konce.
◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, aby nezemřeli bez usmíření
s Bohem a s lidmi. Prosme také za všechny zemřelé.
Neboť jen v tobě, Pane, je naše 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 (◦).

34. neděle v mezidobí B
Slavnost Ježíše Krista Krále
S vírou v Ježíše Krista, Pána světa i dějin, prosme za sebe, za církev a za spásu
všech lidí. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za křesťany, kteří jsou pronásledováni pro svou víru.
▫ Prosme za mír a pokoj mezi národy i mezi náboženskými skupinami
různého vyznání.
• Prosme za obrácení všech, kdo šíří nenávist, strach a násilí.
▫ Prosme za politiky a také za ty, kteří je mají kontrolovat, aby byli
moudří, stateční a nepodléhali korupci.
• Prosme za všechny, kdo jsou pro své stáří, nemoc či chudobu závislí
na pomoci druhých lidí.
◦ Prosme za sebe navzájem, aby i skrze nás přicházelo do tohoto světa
Boží království.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť tobě, Pane, patří všechna moc 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 (◦).

