Svátek svatého Vojtěcha,
biskupa a mučedníka
23. dubna
S důvěrou v našeho Pána, Dobrého pastýře, prosme spolu se svatým Vojtěchem
za církev, za národy Evropy i za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny biskupy – vyprošujme jim otevřenost pro vanutí
Ducha svatého a schopnost naslouchat druhým lidem.
▪ Vyprošujme milost nového obrácení těm, kteří svůj život zasvětili
Bohu řeholními sliby.
▫ Prosme za spolupráci evropských států, za zachování spravedlnosti,
vzájemné solidarity a mírového soužití.
•▫ Prosme za všechny, kdo v Evropě hledají nový domov.
• Prosme o pomoc pro ty, kteří žijí na okraji společnosti bez naděje
na lepší budoucnost.
◦ Prosme za naše rodiny a přátele i za obyvatele našeho města, abychom
dokázali žít ve vzájemné úctě a navzájem se podporovali v dobrém.
◦ Prosme za všechny trpící, umírající a za ty, kteří už překročili práh
smrti.
Neboť 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 (◦).

Svátek svatého Marka,
evangelisty
25. dubna
S důvěrou v Ježíše Krista, Božího Syna, se modleme 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 za křesťany v Africe; zvláště za ty, kteří jsou pronásledováni
pro svou víru.
▫ Prosme za zlepšení společenských a hospodářských poměrů afrických
států.
• Prosme o novou naději pro všechny nespravedlivě obviněné
a odsouzené.
◦ Prosme za sebe navzájem, vyprošujme si odvahu, moudrost a lásku pro
překonání toho, co nás vzdaluje od Boha a od druhých lidí.
◦ Prosme o posilu pro trpící a o milosrdenství pro všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, vzkříšení a život;
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 (◦).

Svátek svaté Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve, patronky Evropy
29. dubna
S důvěrou se obraťme k našemu Pánu a prosme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se).
▪ Prosme, aby spolupráce křesťanů umenšila pohoršení nejednoty,
které svým rozdělením dáváme světu.
▪ Prosme za mnišská, řeholní a laická společenství dominikánské rodiny.
▫ Prosme o moudrost pro představitele Evropské unie a také o vstřícnost
evropských států ke vzájemné spolupráci.
▫• Prosme za všechny nemocné a strádající i za ty, kdo se nasazují
ve službě potřebným.
◦ Prosme za naše společenství, za překonání toho, co nás vzdaluje
od Boha a druhých lidí.
◦ 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 (◦).

