2. neděle velikonoční A
(neděle Božího milosrdenství)
S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby dokázala vnášet do světa odpuštění a smíření.
▪ Prosme za všechny, kdo prožívají krizi své víry.
▫ Prosme za státy, firmy, společenství i rodiny, aby se dokázaly o svůj
majetek dělit s potřebnými.
• Prosme za obrácení těch, kdo nedovedou být milosrdní k druhým lidem
ani k sobě.
• Prosme za všechny, kdo žijí v nemoci nebo v hmotné či duchovní bídě.
◦ Prosme za sebe navzájem, aby nám nechyběla radost a upřímnost
srdce.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby mohli vstoupit do Kristova světla
a pokoje.

Neboť tvé milosrdenství, Pane, je 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 (◦).

3. neděle velikonoční A
S důvěrou v Ježíše Krista, který jde s námi po cestě života, prosme za církev
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme o Ducha svatého pro všechny, kdo vykládají Písmo, i pro ty,
kdo mu naslouchají.
▫ Prosme za ty, kdo mají politický a společenský vliv, aby všechny
konflikty dokázali řešit cestou pokoje a spravedlnosti.
▫ Prosme za všechny mladé lidi, kteří hledají svou životní cestu.
• Prosme za obrácení těch, kdo své nejbližší zraňovali lží, ponižováním,
a násilím. Prosme také za ty, kdo se stali obětmi těch, kterým důvěřovali.
• Prosme o útěchu pro všechny, kdo jsou na své životní cestě obtíženi
nemocí, osamělostí, beznadějí či hmotným nedostatkem.
◦ Prosme jedni za druhé, abychom se nechali Bohem najít, když sejdeme
z cesty.
◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.

Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít věčně;
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 velikonoční A
S důvěrou v Ježíše Krista, Dobrého pastýře, se modleme za církev a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪▫ Prosme za všechny, kdo byli o Velké noci pokřtěni, i za ty, kdo se na
křest připravují.
▪ Prosme za všechny, které Bůh volá ke kněžství nebo zasvěcenému
životu, i za ty, kdo je budou na jejich cestě doprovázet.
▪ Prosme za kněze, jáhny a všechny muže a ženy, kteří se zasvětili Bohu.
Prosme také za ty, kteří prožívají krizi svého povolání.
▫ Prosme za manžele a za ty, kdo se na manželství připravují, aby rostla
jejich vzájemná láska a důvěra.
• Prosme za ty, kdo se ocitli v obtížné situaci a nevidí z ní východisko.
◦ Prosme za naše společenství, abychom dokázali rozeznávat Boží hlas
a jít za ním.
◦ Prosme za nemocné, za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.

Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít věčně;
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 velikonoční A
S vírou v Ježíše Krista, který nám otevřel cestu k věčnému životu, se modleme
za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom si ve všech životních situacích
dokázali uchovat živou velikonoční naději.
▪ Prosme za trvalé jáhny a jejich rodiny; za ty, kdo se připravují na
jáhenské svěcení, i za ty, kdo zvažují své povolání k této službě.
▫ Prosme za pokojné soužití lidí různých kultur a vyznání.
• Prosme o účinnou pomoc pro oběti válek, terorismu, hladomoru,
epidemií a přírodních katastrof.
• Prosme za ty, kdo žijí v zajetí sebeklamu, lži, úzkosti a strachu.
◦ Prosme za naše společenství, rodiny a přátele, za obyvatele našeho
města, zvláště za ty, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.
◦ Prosme za nemocné, umírající a za všechny zemřelé.

Neboť ty jsi, Pane, cesta, pravda 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 (◦).

6. neděle velikonoční A
S důvěrou v Boží blízkost se modleme za církev a za celý svět.
▪• Prosme za křesťany, kteří jsou pronásledováni a mučeni pro svou víru.
Prosme také za obrácení těch, kdo jim ukládají o život.
▪ Prosme za všechny, kdo budou o Letnicích biřmováni.
▫ Prosme za solidaritu bohatých států s chudými, za spravedlivé dělení
bohatství planety a zastavení devastace životního prostředí.
• Prosme za obrácení těch, kdo pohrdají lidmi a zneužívají je pro svůj
prospěch.
• Prosme za ty, kdo trpí nevyléčitelnou nemocí, ztratili své blízké nebo
přišli o práci.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si touhu zachovávat s láskou
Boží přikázání.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby mohli vstoupit do Kristova světla
a pokoje.

Dobrý Bože, do tvých rukou vkládáme své prosby,
neboť tobě patří všechno 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 (◦).

7. neděle velikonoční A
S vírou v Ježíše Krista, který nám dal věčný život, se modleme za církev a za
celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom zůstali věrni společenství církve.
▫ Prosme za lidi toužící po dobru, lásce a plnosti života.
• Prosme za obrácení těch, kdo ve světě vyvolávají strach, rozpory
a rozdělení.
• Prosme za ty, kdo vzdali svůj životní boj a propadli pocitu marnosti
a beznaděje.
• Prosme za všechny, kdo klesají pod tíhou nesvobody, bídy, nemoci,
závislosti, přemíry práce či starostí.
◦ Prosme za naše společenství, aby Duch Boží obnovil, posílil a posvětil
naše životy, naši víru a naše vztahy.
◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Neboť tobě, Pane, náleží veškerá 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 (◦).

Slavnost Seslání Ducha svatého ABC
(vigilie, v den slavnosti)
S důvěrou v Ježíše Krista, Pána a dárce pokoje, se modleme za církev a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za svatost všech věřících, zvláště těch, kdo budou o těchto
Letnicích biřmováni.
nebo v neděli večer:
▪ Prosme za svatost všech věřících, zvláště těch, kdo byli o těchto
Letnicích biřmováni.
▫ Prosme za všechny bratry a sestry, kteří nevyznávají Ježíše jako
Mesiáše; prosme také za ty, kdo žijí bez víry.
▫ Prosme za národy světa, aby se vzájemně respektovaly, kulturně
obohacovaly a spolupracovaly pro dobro všech.
▫ Prosme za dobré mezilidské vztahy; za lásku, která je bez manipulace
a vede ke svobodě a zralosti.
• Prosme o pomoc Ducha svatého pro všechny, kterým chybí naděje
a smysl života, a kdo žijí v zajetí zla, strachu, sobectví či neodpuštění.
◦ Prosme za to, co každému z nás teď nejvíce leží na srdci.
•◦ Prosme za bezmocné tohoto světa, za všechny trpící, umírající a za ty,
kteří už stanuli tváří v tvář Trojjedinému Bohu.
Neboť ty jsi, Pane, 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 (◦).

