2. neděle v mezidobí C
S důvěrou v našeho Pána a Mesiáše se modleme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za překonání toho, co brání křesťanům různých denominací
ve vzájemném dialogu a spolupráci.
▪ Prosme za ochotu si vzájemně naslouchat a pomáhat také uvnitř
katolické církve.
▫ Prosme za posílení demokracie a občanské společnosti v naší zemi
i v celé Evropské unii.
• Prosme za lidi, kteří žijí v chudobě a v nesvobodě, bez naděje na lepší
budoucnost.
• Prosme za všechny nemocné, osamělé a malomyslné; prosme také
za ty, kdo se obávají stáří a smrti.
◦ Prosme za sebe navzájem – za překonání toho, co nás vzdaluje od Boha
a od druhých lidí.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, náš Vykupitel;
ve své věčné lásce ses nad námi slitoval.
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 C
S důvěrou v Boží milosrdenství prosme za církev a za celý svět.
▪ Prosme za spolupráci křesťanských společenství i o sílu odložit
předsudky vůči lidem jiného vyznání.
▫ Prosme za ukončení válečných konfliktů a za posílení míru ve světě.
• Prosme o novou naději pro uprchlíky i pro všechny, kdo přišli o své
zázemí nebo o rodinu.
• Prosme za ty, kteří žijí na okraji společnosti, zvláště prosme za mladé
lidi bez práce.
• Prosme za obrácení těch, kdo si nedokáží vážit druhých lidí.
◦ Prosme za ty, ke kterým jsme byli nespravedliví nebo jsme přehlíželi
jejich obtížnou situaci.
◦ Prosme za všechny trpící, umírající a za ty, kteří už překročili práh
smrti.
Neboť ty jsi nejvyšší dobro,
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 (◦).

4. neděle v mezidobí C
S důvěrou v Trojjediného Boha, jenž je pramenem lidské lásky a všeho dobra,
prosme za církev a za celý svět.
▪ Prosme o novou naději pro všechny, kdo přestali doufat v Boží ochranu
a pomoc.
▫ Prosme za židy, za naše starší bratry a sestry ve víře, aby se na nich
naplnilo Boží zaslíbení spásy.
• Prosme za rodiny i za řeholní společenství – především za ty, ve
kterých chybí láska, porozumění a odpuštění.
• Prosme za všechny, kdo žijí v bídě, trpí hladem a nedostává se jim ani
základní zdravotní péče.
• Prosme za nevyléčitelně nemocné, osamělé a zoufalé a za všechny, kdo
se ocitli v obtížné životní situaci.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si moudrost, odvahu a lásku
pro naše každodenní rozhodování.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Dobrý Bože, ty jsi naše pomoc, útočiště a síla;
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 (◦).

5. neděle v mezidobí C

6. neděle v mezidobí C

7. neděle v mezidobí C

8. neděle v mezidobí C

9. neděle v mezidobí C
Ježíš uzdravil nemocného služebníka; s vírou se modleme za uzdravení celého
světa (a volejme: Pane, smiluj se).
▪ Prosme o dar moudrosti pro všechny služebníky církve, kterým je
svěřeno hlásání evangelia.
▪ Prosme o Ducha svatého také pro ty, kdo Božímu slovu naslouchají.
▫ Prosme za všechny, kdo žijí bez Boha, i za ty, kdo ho hledají.
• Prosme za ty, kdo ztratili práci, nedostávají spravedlivou odměnu či
pracují v nelidských podmínkách.
• Prosme za všechny nemocné na duši i na těle a za duchovně vyprahlé,
kteří se cítí být odloučeni od Boží lásky.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom neztratili víru, naději a lásku.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Pane, tvá věrnost trvá navěky
a tvé milosrdenství nad námi mocně vládne.
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. neděle v mezidobí C
Prorok Eliáš se s důvěrou modlil a jeho prosba byla vyslyšena. I my se obraťme
k Pánu, prosme za celý svět a volejme: (Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za pronásledované křesťany i za obrácení těch, kteří jim
ukládají o život.
▫ Prosme za všechny země, kde jsou porušována lidská práva, bují
korupce a nedodržují se sociální ani ekologické zákony.
• Prosme za děti, které byly zneužívány a týrány, i za ty, které dosud trpí.
• Prosme za ty, kteří zápasí s nemocí, chudobou, závislostí či osamělostí.
• Prosme za všechny, kdo jsou ochromeni strachem z budoucnosti nebo
ztratili naději a smysl života.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si požehnání pro naše vztahy,
zvláště pro ty, které jsou zatížené vinou a neodpuštěním.
◦ Prosme za všechny zemřelé, zvláště za ty, kdo překročili práh smrti bez
usmíření s Bohem a lidmi.
Neboť ty jsi, Pane, naše útočiště a síla;
náš nářek obracíš v radost.
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 C
Ježíš přijal hříšnou ženu a pro její víru jí odpustil viny. Proto se i my k němu
s důvěrou obraťme a prosme za celý svět: (Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby byla otevřená pro všechny, kdo hledají Boha.
▫ Prosme za země zmítané válkami a terorismem.
▫ Prosme o moudrost a odvahu pro ty, kdo mají moc tyto konflikty
ukončit nebo alespoň zmírnit.
• Prosme za všechny, kdo ve svém svědomí nesou vinu, jejíž následky
nemohou napravit.
• Prosme za ty, kdo klesají pod tíhou nemoci, ztráty zaměstnání či
konfliktů v rodině.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si hlubokou a zralou víru.
◦ Prosme za všechny zemřelé a také za ty, kteří právě umírají.
Pane, ty odpouštíš naše hříchy
a zahrnuješ nás radostí ze záchrany.
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. neděle v mezidobí C
S důvěrou Božích děti předložme své prosby nebeskému Otci.
▪ Prosme za Abrahámovo potomstvo: za židy, křesťany a muslimy.
▪▫ Prosme za obrácení těch, kdo náboženství zneužívají pro své
politické cíle.
▫ Prosme o moudrost pro vlády zemí, kde jsou porušována lidská práva.
• Prosme za všechny, kdo žijí v materiální či duchovní bídě.
• Prosme za ty, kdo nedokáží odpustit sobě ani druhým.
◦ Prosme za ty, ke kterým jsme byli nespravedliví nebo jsme přehlíželi
jejich obtížnou situaci.
◦ Prosme za ty, kteří nás předešli ve smrti.

Tobě, Bože, předkládáme své prosby,
neboť tvá milost je lepší než 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 (◦).

13. neděle v mezidobí C
S vírou v Ježíše Krista, mocného a milosrdného, prosme za církev a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny, které Bůh volá ke kněžství nebo zasvěcenému
životu, i za ty, kdo je budou na jejich cestě doprovázet.
▫ Prosme za všechny země, aby zajistily svým obyvatelům právo
na život, svobodu a osobní bezpečnost.
• Prosme za politické vězně a za všechny, kdo se nebojí hájit svobodu
před svévolí.
• Prosme za všechny, kdo jsou nesvobodní pro své sobectví, žárlivost,
nenávist či závislost.
• Prosme za lidi trpící hladem, nemocemi, vyhnanstvím či válkami.
◦ Prosme za sebe navzájem, za své rodiny a přátele, i za ty, se kterými
si nerozumíme.
◦ Prosme za všechny zemřelé, zvláště za ty, kteří neunesli tíhu života.

Neboť, ty nám, Pane, ukazuješ cestu k životu,
u tebe je hojná radost.
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 C
S vírou v Ježíše Krista, našeho Spasitele, prosme za sebe, za církev a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme o Ducha svatého pro všechny, kdo hledají nové způsoby
pastorace a evangelizace.
▪▫ Prosme, aby v dialogu mezi křesťany a těmi, kdo nevyznávají Ježíše
jako Spasitele, nikdy nechyběla trpělivost a pokora.
▫ Prosme za politiky a státníky, aby svěřenou moc využívali pro dobro
všech lidí, zvláště těch, kteří jsou ve společnosti nejvíce zranitelní.
• Prosme o pokoj pro válčící země, znesvářená společenství a rozdělené
rodiny.
• Prosme za nemocné a trpící, osamocené a malomyslné a za všechny,
kdo potřebují útěchu.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si moudrost a odvahu pro naše
každodenní rozhodování.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Pane, přijmi tyto prosby jako projev naší starosti o celý svět.
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 (◦).

15. neděle v mezidobí C
Obraťme se k Hospodinu, svému Bohu, celým srdcem a celou duší; a prosme
za církev a za celý svět.
▪ Prosme za nás, za křesťany, za ochotu si vzájemně naslouchat
a pomáhat.
▫ Prosme za ohleduplnost lidí vůči všemu tvorstvu.
▫ Prosme za státy světa, za ochotu vlád spravedlivě řešit společenské
i hospodářské problémy.
▫ Prosme o požehnání pro ty, kdo pomáhají druhým lidem mírnit jejich
trápení.
• Prosme za všechny bezmocné: za oběti válečných konfliktů, za nespravedlivě vězněné, společensky vyloučené, za chudé a nemocné.
◦ Vyprošujme si odvahu vidět bídu druhých lidí a prosme také
o moudrost pro hledání cest, jak jim účinně pomoci.
◦ Prosme za všechny zemřelé a také za ty, kteří právě umírají.
Dobrý Bože, ty jsi nám blíž, než dokážeme pochopit;
ty se o nás stále staráš.
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 C
Spojeni s naším Pánem, pramenem věčného života, s důvěrou prosme
za potřeby lidí celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za křesťany, kteří v církvi zakusili nepochopení a odmítnutí.
▫ Prosme za pokoj a vstřícnost mezi národy i náboženskými skupinami.
• Prosme za manželství a rodiny – především za ty, ve kterých chybí
láska, porozumění a odpuštění.
• Prosme za všechny, kteří jsou přetíženi prací a nemají čas naslouchat
Bohu ani druhým lidem.
• Prosme o novou naději pro ty, kdo ve svých starostech, nemocech
a utrpení propadli zoufalství.
◦ Prosme o požehnání pro ty, kdo nám nepřejí dobro, kdo nám ublížili,
i za ty, se kterými nenacházíme společnou řeč.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, naše světlo a 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 (◦).

17. neděle v mezidobí C
Abrahám se u Hospodina přimlouval, aby kvůli deseti spravedlivým ušetřil
Sodomu. I my se přimlouvejme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane,
smiluj se.)
▪ Prosme za překonání toho, co rozděluje křesťanská společenství.
▫ A prosme také za ty, kterým nejednota křesťanů brání uvěřit v Boha.
• Prosme o mír pro válčící země a o usmíření pro znesvářená
společenství.
• Prosme za ty, kdo nechtějí nebo nedokáží odpustit sobě ani druhým.
◦ Prosme za ty, kterým jsme ublížili, i za ty, kteří ublížili nám.
• Prosme za všechny, kdo trpí samotou, nemocemi, hladem či
vyhnanstvím.
◦ Prosme za všechny zemřelé, zvláště za ty, kteří překročili práh smrti
bez usmíření s Bohem a s lidmi.
Pane, s vírou ti svěřujeme tyto prosby
a doufáme v tvou dobrotu a milosrdenství.
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 (◦).

18. neděle v mezidobí C
S důvěrou v Božího syna se modleme za církev a za celý svět. (Budeme
odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby se svěřeným majetkem hospodařila odpovědně
a ku prospěchu všech, zvláště těch nejpotřebnějších.
▫ Prosme o moudrost a odvahu pro ty, kdo mohou přispět ke zmírnění
chudoby ve světě.
• Prosme za všechny, kdo jsou kvůli své chudobě, ztrátě zaměstnání či
střechy nad hlavou nuceni žít ze dne na den.
• Prosme za lidi, kteří trpí pocitem zklamání a marnosti.
• Prosme za ty, kteří přišli o svou rodinu nebo musejí žít daleko od ní.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si vnímavé srdce pro potřeby
druhých lidí.
◦ Prosme 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 (◦).

19. neděle v mezidobí C
S vírou v Ježíše Krista, kterého Bůh z lásky k nám poslal na svět, prosme
za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, aby náš život nebyl pohoršením pro druhé.
▫ Prosme za ty, kdo usilují o poctivou správu věcí veřejných a pomáhají
rozvíjet občanskou společnost.
• Prosme za obrácení těch, kdo zneužívají svého postavení, podporují
korupci a bezpráví.
• Prosme za všechny, kdo ztratili své zázemí, žijí v nejistotě a obávají se
budoucnosti.
• Prosme za ty, kdo trpí sobectvím svých blízkých: za opuštěné manžele
a děti, za lidi osamělé, využívané a podvedené.
◦ Prosme za sebe navzájem, vyprošujme si odvahu, moudrost a lásku pro
překonání toho, co nás vzdaluje od Boha a od druhých lidí.
◦ Prosme za nemocné, za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Pane, s důvěrou prosíme za tento svět
a s nadějí očekáváme tvůj příchod.
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 C
S důvěrou v toho, který na sebe vzal kříž a za nás se obětoval, prosme za církev
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se).
▪ Prosme za spolupráci křesťanských společenství i o sílu odložit
předsudky vůči lidem jiného vyznání.
▫ Prosme za státy světa, za ochotu vlád spravedlivě řešit společenské
i hospodářské problémy.
▫ Prosme za porozumění a lásku v rodinách, za manželskou věrnost,
dobrou výchovu dětí a úctu ke stárnoucím rodičům.
• Prosme za ty, kdo jsou křivě obviněni a nespravedlivě vězněni.
• Prosme za všechny, kdo trpí duchovní nebo hmotnou nouzí.
◦ Prosme za sebe navzájem, za to, co nás nejvíce trápí.
◦ Prosme o pokoj pro ty, které svírá úzkost z přicházející smrti. Prosme
také za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, náš pomocník a zachránce.
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 C
S důvěrou v Boží milosrdenství prosme za církev a za celý svět.
▪ Prosme o Ducha svatého pro všechny křesťany, kteří hledají nové
cesty, jak pravdivě a naplno žít s Bohem.
▫ Prosme za rodiny, aby jejich vzájemná láska byla silnější než všechna
selhání a krize.
▫ Prosme o moudrost a odvahu pro ty, kdo mohou přispět k zastavení
nepokojů a válečných konfliktů.
• Prosme o účinnou pomoc pro uprchlíky, které z jejich země vyhnala
bída či válka.
• Prosme za všechny, kdo klesají pod tíhou nemoci, stáří či existenčních
problémů.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si odvahu urovnat křivdy,
kterých jsme se dopustili.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
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 (◦).

22. neděle v mezidobí C
S důvěrou v Ježíše Krista, který ukazuje tvář Božího milosrdenství, se modleme
za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny křesťany, zvláště za ty, kteří přestali doufat v Boží
blízkost.
▫ Prosme o moudrost pro představitele Evropské unie a také o vstřícnost
evropských států ke vzájemné spolupráci.
▫ Prosme za nezávislost veřejnoprávních médií; prosme také za ochotu
novinářů a majitelů médií sloužit pravdě.
• Prosme za děti, které vyrůstají bez lásky, i za seniory, kteří žijí
v osamění.
• Prosme za ty, kteří žijí v chudobě a nesvobodě, bez perspektivy lepší
budoucnosti.
◦ Prosme jedni za druhé, za naše blízké, za ty, se kterými si nerozumíme,
a za všechny, kterým jsme ublížili svou lhostejností.
◦ Prosme o posilu pro nemocné a o milosrdenství pro všechny zemřelé.
Neboť v tvém milosrdenství, Pane, je pramen naší 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 (◦).

23. neděle v mezidobí C
S vírou v Ježíše Krista, Spasitele světa, se modleme za církev a za spásu všech
lidí. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za společenství církve, aby rostlo v jednotě a lásce.
▫ Prosme za všechny, kdo hledají Boha.
• Prosme za ty, kdo přecenili své síly a jejichž životní plány ztroskotaly.
• Prosme za všechny, kdo jsou nespravedlivě vězněni nebo
pronásledováni pro svou víru.
• Prosme za ty, kdo žijí v nemoci či chudobě, kdo ztratili práci nebo
střechu nad hlavou.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si požehnání pro naše vztahy,
zvláště pro ty, které jsou zatížené vinou a neodpuštěním.
◦ Prosme za všechny zemřelé a také za ty, kteří právě umírají.
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 (◦).

24. neděle v mezidobí C
S důvěrou Božích dětí prosme za církev a za celý svět.
▪ Prosme za nás, za křesťany, vyprošujme si pravou radost a svobodu
srdce.
▫ Prosme o porozumění a úctu mezi většinovou společností a lidmi, kteří
tvoří kulturní, národnostní nebo náboženské menšiny.
• Prosme za ty, kdo nedokáží odpustit sobě ani druhým.
• Prosme za všechny, kdo žijí v nemoci, bídě a v podmínkách
nedůstojných člověka.
◦ Prosme za naše společenství a za všechny hledající, kteří s touhou
po Bohu přicházejí mezi nás.
◦ Prosme za všechny zemřelé, zvláště za ty, kteří překročili práh smrti
bez usmíření s Bohem a s lidmi.
Dobrý Bože, v tobě je naše jediná naděje;
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 (◦).

25. neděle v mezidobí C
S důvěrou v našeho Pána, který vydal sám sebe jako výkupné za všechny,
prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za vytrvalost, odvahu a svatost všech křesťanů.
▫ Prosme za ty, kdo mají politickou odpovědnost, aby svého postavení
využívali ke službě společnosti.
• Prosme za všechny, kdo nedostávají spravedlivou mzdu nebo pracují
v otrockých podmínkách.
• Prosme za obrácení těch, kdo podporují korupci a bezpráví.
• Prosme za všechny nemocné, osamělé, zoufalé a za ty, kdo jsou
na pokraji svých sil.
◦ Prosme o světlo do vztahů a situací, se kterými si nevíme rady.
◦ Prosme o útěchu pro umírající a o milosrdenství pro všechny zemřelé.
Pane, ty pozvedáš slabé a povyšuješ chudé;
smiluj se nad námi a nade všemi, za které jsme prosili.
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 C
S vírou v Ježíše Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého prosme za církev
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby se svěřeným majetkem hospodařila odpovědně
a ku prospěchu všech, zvláště těch nejpotřebnějších.
▫ Prosme o moudrost a odvahu pro ty, kdo mohou zmírnit bídu a utrpení
tohoto světa.
• Prosme za ty, kdo žijí na ulici nebo ve vězení.
• Prosme za lidi, kteří ztratili domov nebo práci.
• Prosme za všechny, kteří trpí lhostejností svých nejbližších.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si víru, lásku, trpělivost
a smysl pro spravedlnost.
◦ Prosme za nemocné, umírající a za všechny zemřelé.
Neboť v tobě je, Pane, 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 (◦).

27. neděle v mezidobí C
S důvěrou se obraťme k našemu Pánu a prosme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny, kdo přestali doufat v Boží starostlivost a útěchu.
▫ Prosme za posílení demokracie a občanské společnosti v naší zemi,
prosme také za kultivaci českého politického prostředí.
• Prosme za země, ve kterých vládne násilí a bezpráví.
• Prosme za lidi trpící hladem nebo nedostatkem zdravotní péče.
• Prosme za opuštěné manžele a děti, za lidi osamělé, využívané
a podvedené.
◦ Prosme za naše společenství i za celou brněnskou diecézi.
•◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť v tobě, Pane, 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 (◦).

28. neděle v mezidobí C
S vírou v Ježíše Krista, který vstal z mrtvých, se modleme za církev a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny, kdo se připravují na křest, i za ty, kdo je na cestě
víry doprovázejí.
▪ Prosme za pronásledované křesťany i za obrácení těch, kteří jim
ukládají o život.
▫ Prosme za státy světa, za ochotu vlád spravedlivě řešit společenské
i hospodářské problémy.
• Prosme za všechny, kdo přišli o svobodu nebo žijí v podmínkách
nedůstojných člověka.
• Prosme za ty, kdo jsou pro svou nemoc nebo odlišnost vyloučeni
ze společnosti.
◦ Prosme za sebe navzájem, vyprošujme si odvahu, moudrost a lásku
pro překonání toho, co nás vzdaluje od Boha a od druhých lidí.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Pane, ty jsi naše jediná naděje,
neboť zůstáváš věrný, i když my jsme nevěrní.
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 C
S důvěrou v Ježíše Krista, našeho spasitele a ochránce, se modleme za církev
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany – ať máme sílu hledat, jak pravdivě
a naplno žít s Bohem.
▫ Prosme za ukončení válečných konfliktů a za obnovu rozvrácených
zemí.
▫ Prosme za ty, kdo hájí právo a spravedlnost, a za obrácení těch, kdo
svého postavení zneužívají ke svému prospěchu.
• Prosme za všechny, kdo se nemohou dovolat práva, a setkávají se
s nepochopením a odmítáním.
• Prosme za ty, kteří v životě ztroskotali a nemají sílu k novému začátku.
◦ Prosme za to, co nás teď nejvíce trápí.
•◦ Prosme za nemocné, umírající a za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, náš zastánce
a stále se za nás přimlouváš.
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 C
S důvěrou v našeho Pána, který nám svou smrtí a zmrtvýchvstáním otevřel
přístup k Bohu Otci, se modleme za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj
se.)
▪ Prosme za misionáře a za všechny křesťany, kteří kvůli své víře riskují
nepřijetí, výsměch nebo pronásledování.
▫ Prosme za představitele států, aby ve svých zemích zajistili dodržování
lidských práv.
• Prosme za všechny, kteří žijí uprostřed válečných konfliktů,
v uprchlických táborech nebo jsou na útěku ze své země.
• Prosme za všechny, kdo jsou pro své stáří, nemoc či chudobu závislí
na pomoci druhých lidí.
• Prosme za manželství a rodiny – především za ty, v kterých chybí
láska, porozumění a odpuštění.
◦ Prosme za sebe navzájem, vyprošujme si odvahu nezaprodat se zlu.
◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, spravedlivý a milosrdný;
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 (◦).

31. neděle v mezidobí C
S důvěrou v našeho Pána, který hledá a zachraňuje, co zahynulo, se nyní
modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny biskupy, za jejich nezávislost na politické moci.
▫ Prosme za zachování svobody a demokracie v naší zemi.
• Prosme za obrácení těch, kdo rozdělují společnost a šíří nenávist.
• Prosme za všechny, kteří žijí na ulici nebo jsou ve vězení.
• Prosme za lidi trpící nemocí, chudobou či osamělostí.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si odvahu odpustit těm, kteří
nám ublížili.
◦ Prosme o milosrdenství pro všechny zemřelé.
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 (◦).

32. neděle v mezidobí C
S vírou v našeho Pána, který nám otevřel cestu k životu věčnému, se nyní
modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny, kdo jsou pronásledováni kvůli své víře.
▫ Prosme za mladé lidi, kteří hledají smysl života a své povolání.
• Prosme také o povzbuzení pro ty, kdo propadli pocitům marnosti
a beznaděje.
▫ Prosme za manželské páry, aby jejich láska vytrvala a posilovala je
na společné cestě k věčnému životu.
• Prosme za všechny nemocné a za ty, kdo trpí hmotným či duchovním
nedostatkem.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si lásku a trpělivost do našich
vztahů.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi Pán života a pramen naší spásy;
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 (◦).

33. neděle v mezidobí C
S důvěrou v našeho Pána, který je ve své lásce k nám věrný a nikoho se
nezříká, se modleme 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 o požehnání pro všechny, kdo usilují o spravedlnost
a dodržování lidských práv.
• Prosme za obyvatele zemí, v nichž vládne diktatura.
• Prosme za lidi trpící bídou, zotročováním či nezaměstnaností.
• Prosme za znesvářené rodiny a za ty, kteří musejí snášet manipulaci
a ponižování od svých nejbližších.
◦ Prosme za naše město, za dobrou správu věcí veřejných.
◦ Prosme za umírající 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 (◦).

34. neděle v mezidobí C
Slavnost Ježíše Krista Krále
S vírou v Ježíše Krista, Pána světa i dějin, prosme za sebe, za církev a za spásu
všech lidi. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, aby náš život nebyl pohoršením pro druhé.
▫ Prosme za zachování svobody a demokracie a za dodržování lidských
práv ve světě.
▫ Prosme za nezávislost veřejnoprávních medií a za odvahu novinářů stát
na straně pravdy.
• Prosme za ukončení válečných konfliktů a za obnovu rozvrácených
zemí.
• Prosme za všechny, kdo klesají pod tíhou nemoci, stáří či existenčních
problémů.
◦ Prosme za lidi, se kterými si nerozumíme, a za ty, kteří nám ublížili.
◦ Prosme o útěchu pro umírající a o milosrdenství pro 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 (◦).

