Pondělí velikonočního oktávu
S vírou v Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného prosme za církev a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za vstřícnost křesťanských společenství ke všem, kteří hledají
Boha.
▫ Prosme za pokoj a vstřícnost mezi národy i náboženskými skupinami.
• Prosme za všechny, kdo jsou ochromeni strachem z budoucnosti nebo
ztratili naději a smysl života.
• Prosme za lidi trýzněné nemocí, chudobou či osamělostí.
◦ Prosme za naše blízké, zvláště za ty, kteří s námi nesdílejí naši víru.
◦ Prosme za umírající a za všechny zemřelé.
Neboť jen v tobě, Pane, je naše naděje a věčný život;
tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Úterý velikonočního oktávu
S důvěrou v našeho Pána a Mesiáše se modleme za sebe, 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 hledají Boha, a za ty, kteří v srdci nosí touhu
po křtu.
• Prosme za ty, kdo chtějí změnit svůj život k lepšímu.
• Prosme za lidi bez domova a za ty, kteří ztratili práci.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si požehnání pro naše vztahy,
zvláště pro ty, které jsou zatížené vinou a neodpuštěním.
◦ Prosme o posilu pro trpící a o milosrdenství pro všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, přišel,
aby nikdo z lidí navěky nezahynul.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Středa velikonočního oktávu
S vírou v Ježíše Krista, který nás vysvobodil z moci smrti, prosme za církev
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby dokázala být oporou pro ty, kdo prožívají krizi
své víry.
▫ Prosme o požehnání pro ty, kdo pomáhají druhým lidem mírnit jejich
trápení.
• Prosme o svobodu pro ty, kdo žijí v zajetí nespravedlnosti a beznaděje.
• Prosme za všechny, kdo žijí v chudobě a musejí pracovat v nelidských
podmínkách.
◦ Vyprošujme si odvahu vidět bídu druhých lidí a prosme také o moudrost
pro hledání cest, jak jim účinně pomoci.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby se směli navěky radovat v Boží
blízkosti.
Neboť ty jsi, Pane, vzkříšení a život.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Čtvrtek velikonočního oktávu
S důvěrou v našeho Pána, svatého a spravedlivého, se modleme za církev a za
spásu celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▫ Prosme o moudrost a pokoru pro kněze, teology a pro všechny, kteří se
zabývají výkladem Písma.
▫ Prosme za všechny, kdo svým vlivem mohou přispět k ukončení válek,
zachování míru, zmírnění chudoby a k ochraně života na Zemi.
• Prosme za všechny nespravedlivě pronásledované a vězněné.
• Prosme za lidi poznamenané těžkou nemocí, postižením nebo
utrpením, které nemohou unést.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si hlubokou a zralou víru.
◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, naše útočiště a síla;
tobě buď sláva na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Pátek velikonočního oktávu
S důvěrou v Boží milosrdenství prosme za církev a za celý svět.
▪ Prosme za křesťany a za všechny, kdo upřímně hledají Boží království.
▫ Prosme za porozumění a lásku v rodinách.
• Prosme o pomoc pro ty, kdo jsou malomocní hříchem.
• Prosme za všechny strádající, nemocné, sklíčené a za ty, kdo jsou na
pokraji svých sil.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si moudrost, odvahu a lásku pro
naše každodenní rozhodování.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi nejvyšší dobro,
Bůh živý a pravý;
tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Sobota velikonočního oktávu
S vírou v Ježíše Krista, Spasitele světa, se modleme za církev a za spásu všech
lidí. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme o moudrost a pokoru pro všechny, kdo hlásají evangelium,
i pro ty, kteří je k této službě připravují.
▫ Prosme za státy světa, za ochotu vlád spravedlivě řešit společenské
i hospodářské problémy.
• Prosme za lidi, kteří žijí v totalitních režimech nebo uprostřed
válečných konfliktů.
• Prosme za ty, pro které je nedostupné vzdělání a zdravotní péče.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si odvahu říkat s láskou
druhým lidem pravdu a také prosme o ochotu pravdu přijímat.
◦ Prosme za všechny trpící, umírající a za ty, kteří už překročili práh
smrti.
Neboť ty, Pane, ze své lásky nevylučuješ nikoho.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Pondělí 2. velikonočního týdne
S důvěrou Božích dětí se modleme za církev a za celý svět.
▪ Prosme o Ducha svatého pro nás, pro křesťany, aby nás vedl k pravdě
a zbavoval nás otrocké mentality strachu.
▫ Prosme o požehnání pro všechny, kdo usilují o spravedlnost
a dodržování lidských práv.
• Prosme za všechny, kdo jsou sužováni hladem, nemocemi
či bezprávím.
• Prosme za ty, kdo žijí v zajetí hříchu, viny či neodpuštění.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si milost pravého obrácení.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby směli navěky přebývat v Boží
blízkosti.
Neboť ty jsi, Bože, stvořil nebe i zemi;
ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Úterý 2. velikonočního týdne
S vírou v našeho Pána, který pro nás sestoupil z nebe, prosme za církev a za
celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za pokoj a jednotu křesťanských společenství.
▫ Prosme o mír pro válčící země a vyprošujme svobodu státům, kde
vládnou autoritativní nebo totalitní režimy.
• Prosme za všechny, kdo jsou pro své stáří, nemoc či chudobu závislí na
pomoci druhých lidí.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si vnímavé srdce pro potřeby
druhých lidí.
◦ Prosme za ty, kteří nás předešli ve smrti.
Neboť jen v tobě, Pane, je naše spása a věčný život;
tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Středa 2. velikonočního týdne
S důvěrou v Boží lásku, která nám přinesla spásu, prosme za církev a za lidi na
celém světě. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby dokázala do tohoto světa vnášet naději.
▫ Prosme za obrácení těch, kdo rozdělují společnost a šíří nenávist.
• Prosme za rozvrácené rodiny a za uzdravení pokřivených mezilidských
vztahů.
• Prosme za všechny ponižované, chudé a za ty, kterým je upřena
spravedlivá mzda.
◦ Prosme za sebe navzájem – za překonání toho, co nás vzdaluje od Boha
a od druhých lidí.
◦ Prosme za nemocné, za umírající a za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, přišel,
aby nikdo z lidí navěky nezahynul.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Čtvrtek 2. velikonočního týdne
S vírou v Ježíše Krista, Božího syna, se modleme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za vytrvalost, odvahu, jednotu a svatost všech křesťanů.
▫ Prosme za posílení demokracie a občanské společnosti v naší zemi,
prosme také za kultivaci českého politického prostředí.
• Prosme za lidi na okraji společnosti, za bezdomovce, nezaměstnané,
uprchlíky a za dělníky z chudých zemí.
• Prosme za nemocné a trpící, osamělé a malomyslné a za všechny,
kdo jsou na pokraji svých sil.
◦ Prosme za naše společenství a za všechny hledající, kteří s touhou po
Bohu přicházejí mezi nás.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi Pán života a pramen naší spásy;
tobě buď sláva na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Pátek 2. velikonočního týdne
S důvěrou v našeho Pána, který se nám z lásky dává v eucharistii, prosme za
církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny křesťany, kteří jsou pronásledováni pro svou víru.
▫ Prosme za židy, naše starší bratry a sestry ve víře, aby se na nich
naplnilo Boží zaslíbení spásy.
• Prosme o naději na lepší život pro ty, kdo byli propuštěni z vězení,
prosme také za všechny dosud uvězněné.
• Prosme za obrácení těch, kdo jsou zotročeni sobectvím, zlobou
a nenávistí.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si odvahu odpustit těm, kteří
nám ublížili.
◦ Prosme za všechny zemřelé, zvláště za ty, kteří překročili práh smrti
bez usmíření s Bohem a s lidmi.
Neboť ty jsi, Pane, naše světlo a spása.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Sobota 2. velikonočního týdne
S vírou v Ježíše Krista, mocného a milosrdného, prosme za církev a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ 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 manžele a snoubence, aby rostla jejich vzájemná láska
a důvěra.
• Prosme za ty, kdo jsou přetíženi prací a starostmi, kdo jsou na pokraji
svých sil a podléhají malomyslnosti.
• Prosme za ty, kdo klesají pod tíhou nemoci, stáří či osamělosti.
◦ Prosme za ty, ke kterým jsme byli nespravedliví nebo jsme přehlíželi
jejich obtížnou situaci.
◦ Prosme za umírající a za všechny zemřelé.
Neboť ty, Pane, sestupuješ do lidské bídy,
abys nám z lásky daroval sám sebe.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Pondělí 3. velikonočního týdne
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 všechny, kdo přestali doufat v Boží starostlivost a útěchu.
▫ Prosme za ty, kdo nesou politickou, hospodářskou a společenskou
odpovědnost v naší zemi.
• Prosme za všechny, kdo nedokážou odpustit sobě ani druhým.
• Prosme za ty, kdo klesají pod tíhou nemoci, ztráty zaměstnání či
konfliktů v rodině.
◦ Vyprošujme si ochotu pomáhat těm, kdo se ocitli v obtížné životní
situaci.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť v tebe, Pane, doufáme;
v tobě je naše jediná naděje a spása.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Úterý 3. velikonočního týdne
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 za jednotu křesťanských společenství.
▫ Prosme za národy, společenství, komunity a rodiny, aby své spory
řešily pokojně, se vstřícností a moudrostí.
• Prosme za všechny nespravedlivě obviněné a odsouzené.
• Prosme za obrácení těch, kdo podporují korupci.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si lásku a trpělivost do
všech našich vztahů.
◦ 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.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Středa 3. velikonočního týdne
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 církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným
a kompetentním hlasem.
▪▫ Prosme za všechny, kdo jsou pronásledováni a zabíjeni pro svou víru.
• Prosme za ty, kdo žijí v bídě, ztratili zaměstnání nebo pracují
v nelidských podmínkách.
• Prosme za nevyléčitelně nemocné, zoufalé a za všechny, kdo ztratili
naději na lepší budoucnost.
◦ Prosme za naše společenství, abychom dokázali být milosrdní
k druhým i k sobě samým.
◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Neboť ty, Pane, neodmítáš nikoho, kdo k tobě přichází.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Čtvrtek 3. velikonočního týdne
S vírou v Trojjediného Boha, jenž nám dal účast na svém životě, se modleme za
církev a za celý svět.
▪ Prosme za otevřenost křesťanských společenství pro ty, kteří hledají
Boha.
▪ Prosme o Ducha svatého pro všechny, kdo vykládají Písmo, i pro ty,
kdo Božímu slovu naslouchají.
▫ Prosme za manžele a za ty, kdo se na manželství připravují, aby rostla
jejich vzájemná láska a důvěra.
• Prosme za všechny, kdo jsou na své životní cestě obtíženi nemocí,
osamělostí, beznadějí či hmotným nedostatkem.
◦ Vyprošujme požehnání a pomoc pro naše blízké, prosme rovněž za ty,
se kterými si nerozumíme.
◦ Prosme o útěchu pro umírající a o milosrdenství pro všechny zemřelé.
Dobrý Bože, ty ze své lásky nikoho nevylučuješ.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Pátek 3. velikonočního týdne
S důvěrou v našeho Pána, který přinesl spásu celému lidstvu, prosme za církev
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za překonání toho, co rozděluje křesťanská společenství.
▫ Prosme za obrácení těch, kdo šíří nenávist vůči lidem jiné víry.
• Prosme za lidi, kteří nemají přístup k dostatku jídla, zdravotní péči
nebo ke vzdělání.
• Prosme za všechny, kdo klesají pod tíhou nemoci či stáří, prosme také
za ty, kdo bojují se svou závislostí.
◦ Prosme za naše společenství i za celou brněnskou diecézi.
◦ Prosme za všechny zemřelé, zejména za ty, kdo neunesli tíhu života.
Neboť ty, Pane, nikomu neodpíráš dar své spásy;
tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Sobota 3. velikonočního týdne
S vírou v Ježíše Krista, který je nám neustále nablízku a má moc nás zachránit,
se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za ochotu biskupů a kněží naslouchat druhým lidem.
▫ Prosme za solidaritu bohatých států s chudými a za spravedlivé
rozdělování bohatství planety.
• Prosme za ty, kteří přišli o svou rodinu nebo musejí žít daleko od ní.
• Prosme za všechny, kdo žijí v nemoci, bídě a v podmínkách
nedůstojných člověka.
◦ Prosme za naše město, za dobrou správu věcí veřejných.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby se směli navěky radovat v Boží
blízkosti.
Neboť ty jsi, Pane, blízko všem, kdo se k tobě utíkají;
tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Pondělí 4. velikonočního týdne
S důvěrou v Ježíše Krista, Dobrého pastýře, se modleme za církev a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby dokázala být partnerem pro všechny, kdo hledají
Boha.
▪▫ Prosme za hledající, kteří si zachovávají od církve odstup. A prosme
také za ty, kdo se v církvi setkali s nepřijetím.
• Prosme za lidi, kteří žijí v hmotné nebo duchovní bídě.
• Prosme za ty, kdo v životě ztroskotali a nemají sílu k novému začátku.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom na sebe ani na druhé nekladli
břemena, která není možné unést.
◦ Prosme za všechny trpící, umírající a za ty, kteří už překročili práh
smrti.
Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít věčně;
tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Úterý 4. velikonočního týdne
S důvěrou se obraťme k našemu Bohu, jehož smíme nazývat Otcem, a svěřme
mu své prosby za církev a za celý svět.
▪ Prosme za křesťany a za všechny, kdo upřímně hledají Boží království.
▫ Prosme o moudrost a odvahu pro ty, kdo mohou zmírnit bídu a utrpení
tohoto světa.
• Prosme za všechny, kdo jsou nespravedlivě pronásledováni a vězněni.
• Prosme za ty, kdo ztratili životní zázemí, blízkého člověka nebo práci,
a za ty, kdo bojují s nemocí.
◦ Prosme jedni za druhé, za to, co nás nejvíce trápí.
◦ Prosme za ty, kteří nás předešli ve smrti.
Dobrý Bože, i když my jsme nevěrní,
ty zůstáváš milosrdný, shovívavý,
velkorysý, laskavý a věrný.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Středa 4. velikonočního týdne
S vírou v Ježíše Krista, našeho Spasitele, prosme za sebe, za církev a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▫ Prosme o moudrost a pokoru pro kněze, teology a pro všechny, kteří se
zabývají výkladem Písma.
▫ Prosme za všechny země, aby zajistily svým obyvatelům právo na
život, na svobodu a na osobní bezpečnost.
• Prosme za manželství a rodiny – především za ty, ve kterých chybí
láska, porozumění a odpuštění.
• Prosme za nemocné a opuštěné, slabé a bezbranné, pronásledované
a utiskované a za všechny trpící.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si vnímavost pro Boží slovo.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, naše světlo a spása.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Čtvrtek 4. velikonočního týdne
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 za ty, které si Bůh povolal jako první – za židovské bratry
a sestry, aby se na nich naplnil příslib spásy.
• Prosme o účinnou pomoc pro uprchlíky, které z jejich země vyhnala bída
či válka.
• Prosme za sociálně slabé, nezaměstnané a za lidi na okraji společnosti.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si vnímavé srdce pro potřeby
druhých lidí.
•◦ Prosme za nemocné, za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny
zemřelé.
Neboť v tvém milosrdenství, Pane, je pramen naší naděje;
tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Pátek 4. velikonočního týdne
S vírou v našeho Pána, ukřižovaného a vzkříšeného, prosme za církev a za
spásu celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za ty, kdo doprovázejí druhé na jejich cestě víry.
▪ Prosme za odpuštění hříchů, kterých se církev dopustila při šíření své
víry.
▫ Prosme za solidaritu mocných a bohatých s chudými a bezmocnými.
• Prosme za ty, kdo trpí nemocí, samotou, neodpuštěním či lhostejností od
svých nejbližších.
◦ Prosme jedni za druhé, za naše blízké, za ty, se kterými si nerozumíme,
a za všechny, kterým jsme ublížili svou lhostejností.
◦ 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 smysl a plnost života;
tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Sobota 4. velikonočního týdne
Bůh nám poslal svého Syna, který navždy přemohl smrt a každému otvírá cestu
do Božího království. V této naději se modleme za celý svět.
▪ Prosme za církev, aby se svěřeným majetkem hospodařila odpovědně
a ku prospěchu všech, zvláště těch nejpotřebnějších.
▫ Prosme za porozumění a úctu mezi národy, kulturami a věřícími
různých náboženství.
• Prosme za ty, kteří chtějí změnit svůj život k lepšímu, napravit chyby
či urovnat staré křivdy.
• Prosme za všechny nemocné i za ty, kdo se obávají stáří a smrti.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si moudrost a odvahu pro naše
každodenní rozhodování.
◦ Prosme za ty, kteří nás předešli ve smrti.
Neboť tobě, Bože, patří všechno na nebi i na zemi;
ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Pondělí 5. velikonočního týdne
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 o pokoru a moudrost pro všechny biskupy; zvláště prosme za
ty, kteří svůj úřad z různých důvodů zanedbávají.
▫ Prosme za porozumění a lásku v rodinách, za manželskou věrnost,
dobrou výchovu dětí a za úctu k rodičům.
• Prosme o útěchu a pokoj pro všechny, kdo nedokážou vidět dobré věci,
které dostáváme z Božích rukou.
• Prosme za ty, kdo jsou vyloučeni ze společnosti pro svou nemoc,
postižení, chudobu nebo slabost.
◦ Prosme za společenství našeho kostela i za všechny brněnské farnosti.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby se směli navěky radovat v Boží
blízkosti.
Neboť ty jsi, Pane, blízko všem, kdo tě hledají.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Úterý 5. velikonočního týdne
S vírou v Ježíše Krista, dárce pokoje, se modleme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany – vyprošujme si věrnost Bohu v našich
životních zkouškách.
▫ Prosme o moudrost a odvahu pro ty, kdo mohou přispět k zastavení
nepokojů a válečných konfliktů.
• Prosme za všechny malomyslné, za ty, kdo se bojí budoucnosti
a ztrácejí životní sílu a odvahu.
• Prosme za všechny, kdo žijí v bídě, pracují v otrockých podmínkách
nebo se nemohou dovolat práva.
◦ Prosme za nás zde přítomné, abychom byli milosrdní k druhým
i k sobě samým.
◦ Prosme za nemocné a trpící, zvláště prosme za ty, kdo jsou blízko
smrti, a za všechny zemřelé.
Neboť v tobě, Pane, je naše spása.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Středa 5. velikonočního týdne
Spojeni s naším Pánem, pramenem věčného života, s důvěrou prosme za
potřeby lidí celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za společenství církve, aby rostlo v jednotě a lásce.
▫ Prosme o pokoru pro všechny, kdo získali vlivné postavení, aby zůstali
otevřeni potřebám druhých lidí.
• Prosme o novou naději pro všechny, kdo kvůli své nemoci, závislosti či
finančním problémům rezignovali na život.
• Prosme za znesvářené rodiny a za všechny, kdo od svých nejbližších
zakoušejí ponižování, týrání a křivdy.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si odvahu urovnat křivdy,
kterých jsme se dopustili.
◦ Prosme za umírající a za všechny zemřelé.
Neboť ty, Pane, ze své lásky nikoho nevylučuješ.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Čtvrtek 5. velikonočního týdne
S vírou v Ježíše Krista, který nám projevil svou lásku až do krajnosti, se
modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za ochotu biskupů a kněží naslouchat druhým lidem.
▫ Prosme za rodiny, aby jejich vzájemná láska byla silnější než všechna
selhání a krize.
• Prosme za obrácení těch, kdo nepřejí dobro druhým lidem.
• Prosme za všechny nemocné, osamělé, malomyslné a za ty, kterým
chybí chuť do života a světlo ve složitých životních situacích.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si odvahu odpustit těm, kteří
nám ublížili.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, vzkříšení a život;
tobě buď sláva na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Pátek 5. velikonočního týdne
S důvěrou v Ježíše Krista, který si nás zamiloval a nazval nás svými přáteli, se
modleme 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 všechny, kdo hledají Boha.
• Prosme za země, kde se válčí nebo kde vládne diktatura a korupce.
• Prosme za všechny, kdo klesají pod tíhou nemoci, stáří či existenčních
problémů.
◦ Prosme za naše rodiny a přátele; za všechny, se kterými se denně
setkáváme, zvláště za ty, se kterými si nerozumíme.
◦ Prosme za všechny zemřelé, zvláště za ty, kteří překročili práh smrti
bez usmíření s Bohem a s lidmi.
Neboť ty jsi, Pane, láska, milosrdenství a odpuštění;
tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Sobota 5. velikonočního týdne
S důvěrou v našeho Pána, vyvýšeného na kříž, prosme 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 všechny, kdo jsou pronásledováni kvůli své víře.
• Prosme za všechny nespravedlivě obviněné a odsouzené.
• Prosme za ty, kdo ztratili práci nebo mají nejisté pracovní místo.
◦ Prosme za uzdravení ran, které jsme způsobili druhým i sami sobě.
◦ Prosme za nemocné, umírající a za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, pravdivý
a věrný ve všech svých slibech.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Pondělí 6. velikonočního týdne
S důvěrou se obraťme k našemu Pánu, milosrdnému a věrnému, a prosme za
sebe a za všechny, kteří potřebují pomoc. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby dokázala do chaosu a nejistoty tohoto světa
vnášet víru, naději a lásku.
▪▫ Prosme za obrácení těch, kdo neváhají zabíjet lidi kvůli jinému
vyznání.
• Prosme o lásku pro znesvářené rodiny a rozdělená společenství.
• Prosme o novou naději pro všechny, kdo jsou vyčerpaní, opuštění či
sužovaní nemocí.
◦ Prosme za nás, zde přítomné, abychom dokázali pravdivě a statečně
svědčit o své víře.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, naše jediná naděje;
tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Úterý 6. velikonočního týdne
S vírou v Ježíše Krista, pro nás ukřižovaného a vzkříšeného, se modleme za
církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme o dar moudrosti a odvahy pro papeže Františka, biskupy, kněze
a všechny služebníky církve.
▫ Prosme za představitele států, aby ve svých zemích zajistili dodržování
lidských práv.
• Prosme za ty, které ochromuje strach z budoucnosti, i za ty, kteří ztratili
naději a smysl života.
• Prosme za nemocné, chudé, opuštěné a za ty, kdo jsou blízko smrti.
◦ Prosme o světlo do vztahů a situací, se kterými si nevíme rady.
◦ Prosme za umírající a za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, přemohl svět
a smrt ztratila své vítězství.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Středa 6. velikonočního týdne
S důvěrou v Trojjediného Boha, který stvořil svět i všechno, co je v něm,
prosme za sebe, za církev a za spásu všech lidí.
▪ Prosme o Ducha svatého pro všechny, kdo mají druhým otvírat
a vysvětlovat Písmo.
▫ Prosme za odpuštění křivd mezi národy, společenstvími i v rodinách.
• Prosme za ty, kdo jsou přetíženi prací a starostmi, kdo jsou na pokraji
svých sil a podléhají malomyslnosti.
• Prosme za všechny, kdo žijí na ulici nebo ve vězení, kdo strádají
osamělostí v domovech pro seniory, v ústavech či v nemocnicích.
◦ Prosme za naše společenství a za všechny hledající, kteří s touhou po
Bohu přicházejí mezi nás.
◦ Prosme za všechny, kteří už překročili práh smrti.
Neboť ty jsi Bůh nebe i země,
ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Čtvrtek 6. velikonočního týdne
Slavnost Nanebevstoupení Páně
cyklus A, B, C

Pátek 6. velikonočního týdne
S vírou v Ježíše Krista, který je zdroj naší pravé radosti, se modleme za církev
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, za ochotu si vzájemně naslouchat
a pomáhat.
▫ Prosme o moudrost a pokoru pro ty, kdo rozhodují o vině či nevinně
souzených.
• Prosme za nespravedlivě vězněné, ale také za ty, kteří byli odsouzeni
právem.
• Prosme za všechny, kdo jsou kvůli své chudobě nuceni žít ze dne
na den.
◦ Prosme o požehnání pro ty, kdo nám nepřejí dobro, kdo nám ublížili,
i za ty, se kterými nenacházíme společnou řeč.
◦ Prosme za nemocné, za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, vzkříšení a život;
tobě buď sláva na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Sobota 6. velikonočního týdne
Pán řekl: „Proste, a dostanete.“ S důvěrou v jeho slova se modleme za sebe, za
církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za ty, kdo v církvi nenacházejí svůj domov nebo se od církve
vzdálili.
▫ Prosme za mír a pokoj mezi národy i mezi náboženskými skupinami
různého vyznání.
• Prosme za ty, kdo trpí sobectvím svých blízkých: za opuštěné manžele
a děti, za lidi osamělé, využívané a podvedené.
• Prosme za všechny, kdo žijí v nemoci či chudobě, kdo ztratili práci nebo
střechu nad hlavou.
◦ Prosme jedni za druhé, abychom modlitbou a prací sloužili Bohu
i lidem.
◦ Prosme za všechny zemřelé, zvláště za ty, kdo neunesli tíhu života.
Neboť ty jsi, Pane, přišel,
aby nikdo z lidí navěky nezahynul.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Pondělí 7. velikonočního týdne
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 Ducha svatého pro všechny, kdo hledají nové způsoby
pastorace a evangelizace.
▫ Prosme za všechny, kdo svým vlivem mohou přispět k ukončení válek,
zachování míru a ke zmírnění chudoby.
• Prosme o moudrost a odvahu pro ty, kdo chtějí napravit své chyby
a urovnat staré křivdy.
• Prosme za všechny nemocné, osamělé a malomyslné; prosme také za
ty, kdo se obávají stáří a smrti.
◦ Prosme za naše rodiny a přátele, abychom si vzájemně pomáhali na
cestě ke spáse.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť tobě, Bože, patří všechno na nebi i na zemi;
ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Úterý 7. velikonočního týdne
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 politiky a státníky, aby svěřenou moc využívali pro dobro
všech lidí, zvláště těch, kteří jsou ve společnosti nejvíce zranitelní.
• Prosme o odvahu a posilu pro všechny, kdo stojí před obtížným úkolem
nebo se ocitli v těžké životní situaci.
• Prosme za všechny, kdo klesají pod tíhou nemoci, stáří nebo
existenčních problémů.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si účinnou víru, obětavou
lásku a vytrvalou naději.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby směli navěky přebývat v Boží
blízkosti.
Dobrý Bože, ty jsi naše útočiště;
ty jsi láska, milosrdenství a odpuštění;
tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Středa 7. velikonočního týdne
S vírou v našeho Pána Ježíše Krista, který hledá a zachraňuje, co zahynulo,
prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme o Ducha svatého pro papeže Františka a sbor biskupů, aby
rozhodovali spravedlivě a usilovali o nápravu křivd v církvi i ve světě.
▫ Prosme za vlády světa, aby se ve svých zemích zasadily o spravedlivější
sociální poměry.
• Prosme za lidi na okraji společnosti, za bezdomovce, nezaměstnané,
uprchlíky a za dělníky pracující v otrockých podmínkách.
• Prosme za všechny, kdo ztratili blízkého člověka nebo musejí žít
daleko od své rodiny.
◦ Prosme za sebe navzájem, za to, co nás nejvíce trápí.
◦ Prosme za nemocné, za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, vzkříšení a život;
tobě buď sláva na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Čtvrtek 7. velikonočního týdne
S důvěrou v Božího syna se modleme za církev a za celý svět. (Budeme
odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪▫ Prosme za překonání toho, co rozděluje křesťanská společenství, a za
ty, kdo pro nejednotu křesťanů nemohou uvěřit.
▫ Prosme za dobrou spolupráci mezi politickými představiteli, zástupci
nevládních organizací, církví a náboženských skupin.
• Prosme za obrácení všech, kdo náboženství zneužívají k šíření násilí.
• Prosme za lidi, kteří žijí v chudobě a nesvobodě, bez naděje na lepší
budoucnost.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si odvahu a moudrost
pomáhat těm, kteří to právě potřebují.
◦ Prosme za všechny trpící, umírající a za ty, kteří už stanuli tváří v tvář
Trojjedinému Bohu.
Neboť ty jsi náš Pán a náš Bůh;
tobě buď sláva na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Pátek 7. velikonočního týdne
S vírou v Ježíše Krista, ukřižovaného a zmrtvýchvstalého, prosme za spásu
celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪▫ Prosme za všechny, kteří jsou pronásledováni a zabíjeni pro svou víru.
▫ Prosme o požehnání pro ty, kdo hájí právo a spravedlnost.
• Prosme za země, kde vládne chaos, korupce a bezpráví.
• Prosme za ty, kdo jsou ve svých starostech a utrpení osamoceni.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom na sebe ani na druhé nekladli
břemena, která není možné unést.
◦ Prosme o pokoj pro ty, které svírá úzkost z přicházející smrti. Prosme
také za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, přišel,
aby nikdo z lidí navěky nezahynul.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

Sobota 7. velikonočního týdne
S důvěrou v našeho Pána, vyvýšeného na kříž, 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 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 všechny umírající a za ty, kteří už překročili práh smrti.
Neboť ty jsi, Pane, pravdivý
a věrný ve všech svých slibech.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦). Inspirováno: brevnov.cz/CS/primluvy.

