Památka svaté Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře,
učitelky církve
1. října
Svatá Terezie poznala Boha jako milosrdnou Lásku, která se k nám sklání a ke
které smíme přistupovat. S touto důvěrou se obraťme k našemu Pánu a prosme
za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme o dary Ducha svatého pro všechny misionáře.
▪▫ Prosme za všechny, kdo neví o Boží lásce, i za ty, kteří ji hledají
a touží po ní.
▪ Prosme za mnišská a řeholní společenství karmelitánské rodiny.
• Prosme za všechny, kdo žijí v nemoci, bídě a v podmínkách
nedůstojných člověka.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom se modlitbou a svědectvím života
stávali misionáři tam, kde žijeme a pracujeme.
◦ Prosme za 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 svatých andělů strážných
2. října
Věříme, že naši andělé stojí před Boží tváří a přimlouvají se za nás. Spolu
s nimi teď vyprošujme pomoc a ochranu pro církev a pro celý svět.
▪ Prosme za křesťanská společenství, aby byla otevřená pro všechny, kdo
hledají Boha.
▫ Prosme za všechny, kdo podle svého svědomí hájí pravdu
a spravedlnost, bezmocné proti mocným.
• Prosme za nemocné a trpící, osamocené a malomyslné a za všechny,
kdo jsou na pokraji svých sil.
• Prosme za ty, kdo nechtějí nebo nedokáží přijmout Boží pomoc.
◦ Prosme za naše společenství, abychom byli pohotoví ke službě všude
tam, kam nás Pán pošle.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby mohli spolu s anděly, ve společenství
svatých navěky přebývat před Boží tváří.
Dobrý Bože, 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 (◦).

Slavnost svatého Františka z Assisi,
jáhna, zakladatele tří řádů
4. října
S důvěrou ve všemohoucího Boha a milosrdného Spasitele prosme spolu se
svatým Františkem za církev a 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 nikomu neodpláceli zlem za
zlo, 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 svaté Terezie od Ježíše,
učitelky církve
15. října
S důvěrou se obraťme k našemu Pánu a spolu se svatou Terezií prosme
za obnovu církve a spásu všech lidí. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby v každé době dokázala rozlišit, co je v její tradici
živé a nosné, od toho, co je umírající a bez perspektivy.
▪ Prosme o nová kněžská a řeholní povolání pro celou karmelitánskou
rodinu.
▫ Prosme za obnovu států postižených válkou, špatnou správou věcí
veřejných či nedodržováním lidských práv.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si milost pravého obrácení.
◦ 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.

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

Památka svatého Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
17. října
S vírou v našeho Pána a spasitele Ježíše Krista prosme spolu se svatým
Ignácem za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za překonání toho, co rozděluje křesťanská společenství.
▫ Prosme za národy světa, za jejich vzájemný respekt a spolupráci.
▫ Prosme za rodiny, komunity a společenství, aby je sjednocovala
láska a ochota ke službě druhým.
• Prosme za lidi, kteří žijí na okraji společnosti, i za ty, kdo se
cítí osamělí a nepřijatí.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si moudrost, odvahu a lásku
pro naše každodenní rozhodování.
◦ Prosme za 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 svatého Lukáše, evangelisty
18. října
S důvěrou v Boží milosrdenství, o kterém psal i kázal svatý Lukáš, prosme
za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom dokázali šířit poselství evangelia
slovem i svým příkladem.
▪ Prosme za nová kněžská, řeholní a misijní povolání.
• Prosme za obrácení těch, kdo nedovedou být milosrdní k druhým lidem
ani sami k sobě.
◦ Prosme za naše blízké, zvláště za ty, kteří s námi nesdílejí naši 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 Jana Kapistránského,
kněze a františkána
23. října
S důvěrou v dobrého Boha, Pána nebe i země, prosme spolu se svatým Janem
Kapistránským za církev, za celou františkánskou rodinu a za spásu všech lidí.
▪ Prosme za překonání toho, co rozděluje křesťanská společenství.
▪ Prosme za církev, aby dokázala odvážně a věrohodně přinášet poselství
evangelia všem lidem.
▫ Prosme o moudrost, odvahu a vytrvalost pro ty, kdo mohou posílit
spravedlnost, solidaritu a mír ve světě.
• Prosme za oběti pogromů, terorismu, válečných konfliktů
a diktátorských režimů.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si důvěru v Boží ochranu
a pomoc.
◦ Prosme za všechny trpící, umírající a za ty, kteří už překročili práh
smrti.
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 (◦).

Svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů
28. října
S důvěrou Božích synů a dcer prosme za církev a za celý svět. (Budeme
odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪▫ Prosme, aby v dialogu mezi křesťany a těmi, kdo nevěří v Boha nebo
nevyznávají Ježíše jako Spasitele, nikdy nechyběla trpělivost a pokora.
▫ Prosme za solidaritu bohatých států s chudými a za jejich vstřícnost
ke vzájemné spolupráci.
• Prosme za uzdravení komunit, společenství a rodin, ve kterých jsou
vztahy rozkládány sobectvím, neupřímností a strachem.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si sílu odpustit těm, kdo
nám ublížili.
◦ Prosme za nemocné, umírající a za 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 (◦).

