Květná neděle
S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti
na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj
se).
▪ Prosme za jednotu církve a za svatost všech věřících.
▪ Prosme za katechumeny a za jejich kmotry.
▫ Prosme za ty, kdo nevyznávají Ježíše jako Krista.
▫ Prosme za ty, kdo nesou největší díl odpovědnosti za naši společnost.
• Prosme za ty, kdo se skrze své utrpení stávají podobnými Kristu.
• Prosme za ty, kdo se už Kristu stali podobnými ve smrti.
◦ Prosme za to, co každému z nás teď nejvíce leží na srdci.
▫ Prosme za spásu celého světa.
Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.
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pondělí Svatého týdne
S důvěrou v našeho Pána, který je milosrdný a spravedlivý, se modleme za
církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za ty, kdo se odvrátili od Boha a opustili církev.
▪▫ Prosme za obrácení těch, kdo náboženství zneužívají pro své
politické cíle.
• Prosme o proměnu všech, kdo si neváží svého života ani života
druhých lidí.
• Prosme o novou naději pro všechny, kdo žijí v nedostatku lásky
a v hmotné bídě.
◦ Prosme za sebe navzájem, aby i skrze nás přicházelo do světa
Boží království.
▫ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, naše světlo a naše spása.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.
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úterý Svatého týdne
S vírou v Ježíše Krista, Božího Syna, se modleme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny pokřtěné, aby naše víra dokázala obstát ve všech
zkouškách.
▫ Prosme za ty, kdo nepoznali Boží lásku zjevenou skrze Ježíšův kříž.
• Prosme za všechny, kdo jsou zotročeni hříchem, slabostmi či strachem.
• Prosme za ty, kdo klesají pod tíhou nemoci, stáří či osamělosti.
◦ Prosme za ty, kterým jsme ublížili, i za ty, kteří ublížili nám.
▫ Prosme za všechny zemřelé a za ty, které si Bůh právě povolává k sobě.
Neboť ty jsi, Pane, blízko všem, kdo se k tobě utíkají.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.
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středa Svatého týdne
S důvěrou v našeho Pána, jenž přišel spasit svůj lid od hříchů, prosme za církev
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny křesťany, kteří trpí pro církev, i za ty, kteří v církvi
zakusili nepochopení a odmítnutí.
▫ Prosme o smíření pro válčící země, rozdělená společenství
a znesvářené rodiny.
• Prosme za všechny, kteří od svých nejbližších zakoušejí ponižování,
týrání a křivdy.
• Prosme za ty, kdo nedokáží odpustit sobě ani druhým.
◦ Prosme za sebe navzájem, za své rodiny a přátele, i za ty, se kterými
si nerozumíme.
◦ Prosme za nemocné, za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Neboť ty, Pane, znáš utrpení tohoto světa;
ty jsi jeho jedinou nadějí.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.
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Zelený čtvrtek
mše svatá na památku Večeře Páně
S důvěrou se obraťme k našemu nebeskému Otci a prosme za církev a za celý
svět.
▪ Prosme za křesťanská společenství: veď nás, Otče, k jednotě
a k vzájemnému porozumění.
▫ Prosme za ty, kdo pro nejednotu křesťanů nemohou uvěřit: smiluj se
nad nimi a nám odpusť tento hřích.
▪ Prosme za kněze: zachovej je ve věrnosti a posiluj je v jejich službě.
▫ Prosme za celý svět: chraň každého člověka a nedopusť, aby někdo
z lidí navěky zahynul.
▫ Prosme za ty, kdo nesou politickou odpovědnost: ať usilují o
spravedlnost a mír pro všechny národy.
• Prosme za trpící a opuštěné: podepři je a přiveď k nim ty, kteří jim
pomohou.
◦ Prosme za toto naše shromáždění: posvěť nás pravdou, zachovej nás
od zlého a dej nám plnost své radosti.
◦ Prosme za naše zemřelé: ať v tobě žijí navěky.
Dobrý Bože, ty jsi pramen veškerého bytí;
tobě patří všechno na nebi i na zemi.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.
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Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
S vírou v Ježíše Krista, který nás křtem povolal ke královskému kněžství, se
modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▫ Prosme za spásu celého světa.
• Prosme za všechny, kdo trpí.
▫ Prosme za ty, kdo žijí bez víry.
▪◦ Prosme za pokoj a jednotu křesťanských společenství.
▪◦ Prosme za všechny, kdo vyznávají Krista.
▪ Prosme za ty, kdo v těchto chvílích přijímají křest a rodí se z vody
a Ducha svatého:
▪ aby prohlubovali svou účast na Kristově smrti a vzkříšení.
▪ aby se stali věrnými učedníky a učednicemi Kristovými.
▪ aby dokázali vzdorovat pokušení a hříchu.
▪ aby byli užiteční světu i bratřím a sestrám v církvi.
▪ aby zůstávali v Kristově lásce a vydávali jí svědectví.
Neboť ty jsi, Pane, naše útočiště a síla.
Tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen.
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Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
S důvěrou v Ježíše Krista, který je soudcem nad živými i mrtvými, se modleme
za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny křesťany, abychom usilovali o svatost, ke které
jsme byli křtem povoláni.
▫ Prosme za všechny, kdo sice Boha neznají, ale konají to, co je v jeho
očích správné.
▫ Prosme za mír pro všechny národy.
• Prosme za všechny, kterým utrpení a samota brání prožívat opravdovou
radost.
◦ Prosme za naše společenství, abychom byli pravdivými a věrohodnými
svědky radostné zvěsti o spáse.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby navěky mohli přebývat v Boží
blízkosti.
Neboť ty jsi, Pane, vzkříšení a život.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.
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