Památka svatého Alfonsa z Liguori,
biskupa a učitele církve
1. srpna
S důvěrou v Ježíše Krista, dobrého Pastýře, se modleme za církev a celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby měla odvahu vycházet na periferii společnosti
a přinášet sem naději evangelia.
▪ Prosme o požehnání pro apoštolské dílo redemptoristických společenství; prosme také o nová povolání pro tento způsob zasvěceného
života.
▫ Prosme o moudrost a odvahu pro všechny, kdo mohou zmírnit bídu
a utrpení tohoto světa; prosme také za ty, kdo hájí bezmocné proti
mocným.
• Prosme za všechny, které okolnosti donutily žebrat, krást nebo si
vydělávat prostitucí.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si důvěru v Boží dobrotu.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, naše útočiště a síla,
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 Panny Marie Královny andělů
2. srpna
S důvěrou Božích synů a dcer se obraťme k našemu nebeskému Otci a spolu
s Pannou Marií a svatým Františkem prosme za spásu celého světa.
▪ Prosme za nás, za křesťany – vyprošujme si pravou víru, pevnou
naději, dokonalou lásku, moudrost a poznání, abychom dokázali plnit
Boží vůli.
▪ Prosme za řeholní a laická společenství, která žijí podle vzoru svatého
Františka a svaté Kláry. Prosme také za všechny, kdo se cítí být povoláni
k tomuto způsobu života.
▫ Prosme za národy světa, aby se vzájemně respektovaly, kulturně
obohacovaly a spolupracovaly pro dobro všech.
• Prosme za všechny nemocné, za ty, kdo žijí v bídě nebo osamělosti.
Prosme také o svobodu pro ty, kdo jsou malomocní hříchem.
◦• Prosme za naše společenství, abychom dokázali odpouštět křivdy
a druhým vyprošovat Boží milosrdenství.
◦ Prosme za spásu všech lidí, aby nikdo neumíral bez usmíření s Bohem
a s lidmi.
◦ Vyprošujme všem zemřelým radostné společenství s Bohem.
Neboť ty jsi dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro,
Pán 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 (◦).

Památka svatého Jana Maria Vianneye,
kněze
4. srpna
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 kněze, zvláště za ty, kteří vedou farnost.
▪ Prosme za všechny, kdo doprovázejí druhé na jejich cestě víry.
▫ Vyprošujme požehnání pro ty, kteří pomáhají sociálně slabým rodinám
nebo se starají o vzdělání chudých dětí.
• Prosme za ty, které zotročuje pýcha, zloba, lakomství, závist,
neodpuštění a strach.
◦ Prosme o požehnání pro lidi, se kterými se denně setkáváme.
◦ Prosme za všechny trpící, umírající a za ty, kteří už překročili práh
smrti.
Neboť ty, Pane, sestupuješ do lidské bídy,
abys nám z lásky daroval sám sebe.
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 Proměnění Páně
6. srpna
S vírou v Ježíše Krista, Pána světa i dějin, prosme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom svým životem svědčili o Boží
lásce.
▫ Prosme za ty, kdo nevyznávají Ježíše jako Božího syna a spasitele.
• Prosme za všechny malověrné, sklíčené a zoufalé, a za ty, kdo
nedoufají ve věčný život.
◦ Prosme za naše společenství, abychom dokázali žít v Boží přítomnosti
a naslouchat Božímu slovu.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby mohli navěky žít v Božím světle.
▫ Prosme za spásu celého světa.
Neboť tys, 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 (◦).

Svátek svatého Dominika,
kněze a zakladatele Řádu kazatelů
8. srpna
S důvěrou v Ježíše Krista, vtělené Boží Slovo, prosme za církev a celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby s pokorou hlásala a svým životem dosvědčovala
radostnou zvěst evangelia.
▪ Prosme za mnišská, řeholní a laická společenství dominikánské rodiny.
▫ Prosme za ty, kteří touží po společenství s Bohem, prosme také
za křesťany, kteří Boha už nehledají.
• Prosme za všechny nemocné, za ty, kdo žijí v bídě, ztratili střechu nad
hlavou nebo jsou sužováni válečnými konflikty.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si odvahu být pravdivými
před Bohem.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť jen v tobě, Pane, je naše spása,
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 svaté Terezie Benedikty od Kříže,
mučednice, patronky Evropy
9. srpna
Svatá Terezie Benedikta od Kříže se nabídla Bohu jako smírná oběť za
židovský a německý národ. I my prosme za ochranu církve a celého světa.
▪ Prosme za ty, které si Bůh vyvolil jako první: za naše židovské bratry
a sestry.
▪ Prosme za mnišská a řeholní společenství, která žijí podle
karmelitánské řehole.
▫ Prosme za všechny, kteří hledají pravdu a smysl života.
▫• Prosme za vlády světa, aby nedopustily vznik genocid a válečných
konfliktů.
• Prosme za oběti fanatismu a předsudků, teroru a válek.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom dokázali následovat Pána až
na kříž.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Dobrý Bože, s důvěrou ti předkládáme své prosby.
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 Vavřince,
jáhna a mučedníka
10. srpna
Spojeni s naším Pánem, pramenem věčného života, s důvěrou prosme za potřeby
lidí celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby se svěřeným majetkem hospodařila odpovědně
a ku prospěchu všech, zvláště těch nejpotřebnějších.
▪▫ Prosme za všechny, kdo se podílejí na charitativním díle církve, státu
nebo nevládních organizací.
• Prosme za země, kde jsou lidé pronásledováni kvůli své víře nebo kvůli
svým politickým názorům.
• Prosme za sociálně slabé, nezaměstnané a za lidi na okraji společnosti.
◦ Prosme jedni za druhé, abychom tváří v tvář utrpení a nespravedlnosti
neztratili víru, naději a lásku.
◦ Prosme o pokoj pro ty, které svírá úzkost z přicházející smrti. Prosme
také za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, naše světlo a spása.
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 svaté Kláry z Assisi, panny
11. srpna
S vírou v Božího Syna, který se nám stal cestou, se spolu se svatou Klárou
modleme za spásu celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom dokázali do tohoto světa vnášet
pokoj a naději.
▪ Prosme o vytrvalost pro ženy, které žijí podle řehole svaté Kláry,
zvláště prosme za sestry ve Šternberku a v Soběšicích.
▫ Prosme za všechny, kteří hledají smysl života a své místo
ve společnosti.
• Prosme za nemocné, za ty, kdo žijí v bídě nebo osamělosti. Prosme
také za uzdravení těch, kdo jsou malomocní hříchem.
◦ Prosme za naše společenství, abychom dokázali být vděční za Boží
dary a s láskou sloužili druhým.
◦ Prosme za spásu všech lidí, aby nikdo neumíral bez usmíření
s Bohem a s lidmi.
Neboť ty jsi věrný ve všech svých slovech
a svatý ve všech svých činech.
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 (◦).

Památka svatého Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
14. srpna
S důvěrou v našeho Pána, ukřižovaného a vzkříšeného, se spolu se svatým
Maxmiliánem modleme za církev a za spásu všech lidí. (Budeme odpovídat:
Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby dokázala v každé době stát na straně pravdy
a spravedlnosti a aby jí nechyběla láska, pochopení a milosrdenství.
▫ Prosme za vlády světa, aby usilovaly o mír a dodržování lidských práv.
• Prosme za všechny, kteří se stali oběťmi fanatismu, teroru a válečných
konfliktů.
• Prosme za obrácení těch, kdo rozdělují společnost, šíří násilí a pohrdají
životy druhých lidí.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si odvahu a moudrost
pomáhat těm, kteří to právě potřebují.
◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Neboť jen v tobě, Pane, je smysl a plnost života;
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 Nanebevzetí Panny Marie
15. srpna
(vigilie, v den slavnosti)
Maria byla vzata do nebeské slávy s tělem i s duší a jako nebeská královna
se za nás přimlouvá. Spolu s ní prosme za církev a za celý svět. (Budeme
odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, zvláště za ty, kteří přestali doufat v Boží
lásku a milosrdenství.
▪ Prosme o věrnost pro ty, kdo se zavázali slibem manželství nebo svůj
život zasvětili Bohu v čistotě, chudobě a poslušnosti.
▫ Prosme za všechny, kdo usilují o dobro, jsou pohotoví ke službě
druhým lidem a rozdávají se v obětavé lásce.
• Prosme o novou naději pro ty, kdo trpí hladem, nemocemi či ponížením.
▫ Prosme za spásu světa, aby nikdo z lidí navěky nezahynul.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Pane, do tvých rukou svěřujeme církev i celý svět,
neboť ty jsi 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 (◦).

Památka svatého Pia X., papeže
21. srpna
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 za církev, aby dokázala vést partnerský dialog s vědci, zástupci
sekulární společnosti i se stoupenci jiných náboženství.
▫ Prosme za národy světa, aby usilovaly o mír a spolupráci pro dobro
všech.
▫ Prosme o moudrost a trpělivost pro všechny učitele.
• Prosme za ty, kdo trpí duchovním či hmotným nedostatkem.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom nebyli pohoršením pro ty, kteří
hledají Boha.
◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
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 (◦).

Svátek svatého Bartoloměje, apoštola
24. srpna
S vírou v Ježíše Krista, Božího syna, prosme za celý svět. (Budeme odpovídat:
Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za ty, kdo doprovázejí druhé na jejich cestě víry.
▫ Prosme za všechny, kdo hledají Boha.
• Prosme o změnu pro země, kde vládne chaos, korupce a bezpráví.
• Prosme za lidi na okraji společnosti, za bezdomovce, nezaměstnané,
uprchlíky a za dělníky z chudých zemí.
◦ Prosme za naše společenství, rodiny a přátele, zvláště za ty, kteří
s námi nesdílejí křesťanskou víru.
◦ 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.

Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•),
za místní společenství (◦).

Památka svatého Ludvíka IX.,
krále, patrona 3. františkánského řádu
25. srpna
S důvěrou v Ježíše Krista, pramen věčné moudrosti, prosme spolu se svatým
Ludvíkem za církev, za naši zemi i za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane,
smiluj se.)
▪ Prosme za bratry a sestry, kteří patří do třetího řádu sv. Františka,
a také za ty, kdo zvažují přijmout tento způsob života.
▫ Prosme za vlády světa, za jejich ochotu ke spolupráci a k dodržování
mezinárodních úmluv.
▫ Prosme také za soudce, za jejich spravedlivé a nezávislé rozhodování.
• Prosme za všechny nemocné, za ty, kdo žijí v bídě nebo osamělosti.
◦ Prosme za naše město, za dobrou správu věcí veřejných. Prosme také
za celou brněnskou diecézi.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby se mohli navěky radovat
ve společenství s Trojjediným Bohem a se všemi svatými.
Neboť jen v tobě, Pane, je naše spása a věčný 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 (◦).

Památka svaté Moniky
27. srpna
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 za křesťanská společenství a za překonání toho, co nás
rozděluje.
▪▫ Prosme, aby v dialogu mezi křesťany a těmi, kdo nevyznávají Ježíše
jako Spasitele, nikdy nechyběla trpělivost a pokora.
▫ Prosme za porozumění a lásku v rodinách, za manželskou věrnost,
dobrou výchovu dětí a úctu ke stárnoucím rodičům.
• Prosme za všechny, kdo se ocitli v těžké životní situaci; prosme také
za jejich rodiny či přátele, kteří se za ně modlí a snaží se jim pomoci.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom byli trpěliví k druhým lidem
i k sobě samým.
◦ Prosme za všechny trpící, za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny
zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, blízko všem, kdo se k tobě utíkají.
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 (◦).

Památka svatého Augustina,
biskupa a učitele církve
28. srpna
S důvěrou v Trojjediného Boha, jenž je pramenem krásy, lásky a veškerého
dobra, prosme za církev a za celý svět.
▪ Prosme za církev, aby byla pravdivým obrazem jednoty a lásky
Trojjediného Boha.
▪▫ Prosme za všechny, kdo hledají pravdu a pokoj. Prosme také za
křesťanská společenství, aby jim v tomto hledání dokázala být oporou.
• Prosme za země trýzněné válečnými konflikty a za obrácení těch, kdo
k prosazování svých zájmů používají násilí, zastrašování či korupci.
• Prosme za všechny, kdo se bojí budoucnosti a kdo se snaží utéct před
těžkostmi tohoto světa.
◦ Prosme jedni za druhé – vyprošujme si touhu po upřímném hledání
živého Boha.
◦ Prosme za nemocné, umírající a za ty, kdo už překročili práh smrti.
Dobrý Bože, i když my jsme nevěrní,
ty zůstáváš milosrdný, shovívavý,
velkorysý, laskavý a věrný.
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 (◦).

Památka umučení svatého Jana Křtitele
29. srpna
S vírou v Ježíše Krista, Božího beránka, prosme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, křesťany, abychom se ve svém každodenním
rozhodování se pro Boha neuchylovali ke kompromisům.
▫ Prosme za všechny, kdo hájí právo a spravedlnost.
• Prosme za obrácení těch, kdo zneužívají svého mocenského
postavení a nechávají své oponenty zabíjet, zavírat do vězení či
posílat do vyhnanství.
• Prosme za všechny nespravedlivě pronásledované a vězněné.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si odvahu s láskou říkat
druhým lidem pravdu a také prosme o ochotu pravdu přijímat.
•◦ Prosme za bezmocné tohoto světa, za všechny trpící, umírající a za ty,
kteří už stanuli tváří v tvář Trojjedinému Bohu.
Neboť ty jsi, Pane, přemohl svět,
a smrt ztratila své vítězství.
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 (◦).

