2. neděle velikonoční B
S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, prosme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme o požehnání pro nově pokřtěné.
▪ Prosme o Ducha svatého pro všechny křesťany, kteří hledají nové
cesty, jak pravdivě a naplno žít s Bohem.
▫ Prosme za státy, firmy, společenství i rodiny, aby se dokázaly dělit
s potřebnými.
• Prosme za obrácení těch, kdo nedovedou být milosrdní k druhým lidem
ani sami k sobě.
• Prosme za lidi nemocné a osamělé, prosme také za ty, kdo ztratili práci
nebo žijí v hmotné nouzi.
◦ Prosme o požehnání pro své rodiny, přátele, společenství a kolegy
v zaměstnání; prosme také o požehnání pro ty, kteří nám ztrpčují život.
◦ Prosme za všechny zemřelé.

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 B
S důvěrou ve všemohoucího Boha a milosrdného Spasitele prosme za sebe, za
církev a za celý svět.
▪ Prosme za jednotu křesťanských společenství.
▫ Prosme o moudrost a odvahu pro vlády států, aby dokázaly hledat
účinná řešení pro ochranu životního prostředí.
• Prosme o mír pro válčící země.
• Prosme za uprchlíky, které z jejich země vyhnala válka nebo bída.
• Prosme o pomoc pro děti, které jsou týrané a zneužívané; prosme také
za děti, které hladoví, otrocky pracují, nemohou se vzdělávat nebo
vyrůstají bez rodiny.
◦ Prosme za naše společenství – za to, co nás trápí a s čím si nevíme
rady.
◦ Prosme za všechny trpící, umírající a za ty, kteří už překročili práh
smrti.
Neboť ty jsi 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 velikonoční B
S důvěrou v Ježíše Krista, Dobrého pastýře, se modleme za církev a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny, které Bůh volá ke kněžství nebo k řeholnímu
životu. Prosme 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 všechny, kdo se na manželství připravují, aby
rostla jejich vzájemná láska a důvěra.
• Prosme za ty, kdo žijí na okraji společnosti, cítí se být zbytečnými
a nenacházejí smysl života.
• Prosme za lidi, kteří přišli o svůj domov, žijí v bídě nebo si nemohou
najít práci.
◦ Prosme za naše společenství a za ty, které nám Bůh zvláštním
způsobem svěřil: za naše rodiny, přátele a za všechny, se kterými se
setkáváme.
◦ Prosme za nemocné, za umírající 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 B
Bůh nám poslal svého Syna, který navždy přemohl smrt a každému otevírá
cestu do Božího království. V této naději se modleme za církev a za celý svět.
▪ Prosme za nás, za křesťany – vyprošujme si Ducha svatého, abychom
dokázali správně rozlišovat, co máme dělat.
▫ Prosme o mír pro válčící státy a o svobodu pro země, v nichž vládne
autoritářský režim nebo diktatura.
• Prosme za obrácení těch, kdo chtějí řešit problémy naší společnosti
prostředky, které odporují demokratickým principům.
• Prosme o účinnou pomoc pro oběti přírodních katastrof; prosme také
za ty, kteří se jim snaží pomoci.
• Prosme za všechny, kdo klesají pod tíhou nemoci, stáří, osamělosti nebo
pod přemírou práce a starostí.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom uměli být bližními těm, kteří
potřebují naši pomoc.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby navěky směli přebývat v Boží
blízkosti.
Dobrý Bože, ty 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 (◦).

6. neděle velikonoční B
Bůh nás nazývá svými přáteli, s důvěrou mu proto odevzdejme své prosby.
▪• Prosme za křesťany, kteří jsou pronásledováni pro svou víru. Prosme
také za obrácení těch, kdo jim ukládají o život.
▪▫ Prosme za všechny, kdo hledají svůj vztah k Bohu a k církvi. Prosme
také za ty, kdo prožívají krizi své víry.
▪▫ Prosme za představitele států i církve, aby rozhodovali spravedlivě
a zasazovali se o nápravu křivd.
• Prosme za obrácení těch, kdo ve společnosti vyvolávají strach, rozpory
a rozdělení.
• Prosme za ty, kdo přišli o svou rodinu, ztratili práci nebo nemají, kde
bydlet.
◦ Prosme za překonání toho, co nám brání žít v lásce v rodinách, ve
společenstvích nebo na pracovištích.
◦ 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 (◦).

7. neděle velikonoční B
Bůh nám poslal svého jediného Syna, aby nás spasil. S důvěrou v jeho
nekonečnou lásku mu předložme své prosby.
▪ Prosme za jednotu křesťanských společenství.
▫ Prosme za všechny, kdo nejvíce ovlivňují veřejné mínění, aby sloužili
pravdě a spravedlnosti.
• Prosme o mír pro národy, které žijí uprostřed válečných konfliktů.
• Prosme o světlo Ducha svatého pro ty, kdo se nedokáží radovat ze
života a nepřejí radost ani druhým lidem.
• Prosme za všechny, kdo klesají pod tíhou nesvobody, bídy, nemoci,
závislosti, přemíry práce či starostí.
◦ Prosme za naše společenství, aby Duch svatý obnovil naše životy,
posílil naši víru a láskou naplnil naše vztahy.
◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Neboť tobě, Bože, patří všechno na nebi i na zemi;
ty vládneš po všechny 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 (◦).

