Slavnost Všech svatých
1. listopadu
Sjednoceni v Duchu svatém a ve společenství se všemi spravedlivými
od počátku světa prosme všemohoucího Boha za církev a za celý svět.
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom byli sjednoceni s Kristem
a církví, a překonávali tak každé rozdělení.
▪▫ Prosme za ty, kdo hledají smysl života, kdo o něj bojují, kdo jej
ztrácejí, i za ty, pro které není důležitý.
▫ Prosme za všechny, kdo prokazují milosrdenství a usilují o pokoj
a spravedlnost.
• Prosme za trpící; za ty, kteří se nemohou dovolat práva, jsou
pronásledováni a tupeni.
◦ Prosme jedni za druhé, vyprošujme si touhu po nebeském domově
a odpovědnost k tomu pozemskému.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby mohli ve společenství svatých navěky
přebývat před Boží tváří.
Dobrý Bože, s důvěrou svěřujeme
do tvých rukou prosby za celý svět.
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 (◦).

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
2. listopadu
S vírou v Ježíše Krista, který rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil
z hrobu, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom dokázali svou víru dosvědčovat
skutky účinné lásky.
• Prosme za obrácení těch, kdo si neváží života svého ani druhých lidí.
• Prosme o naději a odvahu k pravdě pro ty, kdo se bojí smrti.
• Prosme o útěchu pro všechny, komu v této době zemřel nebo umírá
někdo blízký.
◦ Prosme za sebe navzájem, aby nás smrt nezastihla nepřipravené.
• Prosme o posilu pro ty, kdo jsou blízko smrti.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby mohli vstoupit do Kristova světla
a pokoje.
Neboť ty jsi, Pane, přemohl smrt
a svým vzkříšením obnovil 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 (◦).

Vzpomínka na všechny zemřelé serafínského řádu
3. listopadu
S vírou v Ježíše Krista, který rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil
z hrobu, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom dokázali svou víru dosvědčovat
skutky účinné lásky.
• Prosme za obrácení těch, kdo si neváží života svého ani druhých lidí.
• Prosme za ty, kdo trpí úzkostmi ze smrti, i za ty, kdo se ji snaží vytěsnit
ze svého života.
◦ Prosme za sebe navzájem, aby nás smrt nezastihla nepřipravené.
• Prosme o posilu pro ty, kdo jsou blízko smrti.
◦ Vyprošujme všem zemřelým radostné společenství s Bohem.
Pokud se nekryje s úmyslem mše svaté:
◦ Zvláště prosme za všechny zemřelé z františkánské rodiny: za zemřelé
bratry, sestry, příbuzné a dobrodince.

Neboť ty jsi, Pane, přemohl smrt
a svým vzkříšením obnovil 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 (◦).

Svátek Posvěcení lateránské baziliky
9. listopadu
S vírou v Ježíše Krista, který se stal pravým chrámem – místem setkání Boha
a člověka –, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane,
smiluj se.)
▪ Prosme za papeže Františka, za sbor biskupů a za všechny křesťany;
vyprošujme si neustálou obnovu v Duchu svatém, abychom dokázali
do tohoto světa vnášet naději a lásku.
▪ Prosme za ty, kdo v církvi nenacházejí svůj domov nebo se od církve
vzdálili.
▪ Prosme za obrácení těch, kdo zneužili nebo zneužívají pastýřské
autority, která jim byla v církvi svěřena. Prosme také za ty, kteří se
stali jejich oběťmi.
▫ Prosme za překonání předsudků, které brání v dialogu mezi lidmi
různých náboženství, etnik či názorů.
• Prosme za nemocné a trpící, za ty, kdo ztratili práci nebo svůj domov.
Také vyprošujme útěchu pro všechny sklíčené a novou naději pro ty,
kdo ztratili smysl života.
◦ Prosme za naše společenství a za všechny hledající, kteří s touhou
po Bohu přicházejí mezi nás.
◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a 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 (◦).

Svátek svaté Anežky České, panny a řeholnice
13. listopadu
S důvěrou ve všemohoucího Boha a milosrdného Spasitele prosme spolu se
svatou Anežkou Českou za náš národ, za církev a za spásu celého světa.
▪ Prosme o moudrost a odvahu pro naše biskupy, aby dokázali řešit
současné problémy církve, nepodbízeli se politické moci a vždy hájili
pravdu a spravedlnost.
▪ Prosme za františkánskou rodinu v naší zemi, za Řád křižovníků
s červenou hvězdou a o požehnání pro všechna dobrá charitativní díla.
▫• Prosme za posílení demokracie v naší zemi a vyprošujme svobodu
všem státům, kde vládnou autoritativní nebo totalitní režimy.
• Vyprošujme lásku a pokoj pro znesvářené rodiny, účinnou pomoc
pro sociálně slabé a posilu pro všechny, kdo se ocitli v obtížné životní
situaci.
• Prosme za všechny, kdo klesají pod tíhou nemoci, stáří, osamělosti
nebo strachu z budoucnosti.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si milosrdné srdce,
dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby se mohli navěky radovat
ve společenství s Trojjediným Bohem a se všemi svatými.
Neboť ty jsi, Bože, milosrdný a milostivý,
shovívavý a nadmíru dobrotivý.
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 Alžběty Uherské,
patronky 3. františkánského řádu
17. listopadu
S důvěrou v Boží milosrdenství se modleme za církev, za naši zemi a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za bratry a sestry, kteří patří do třetího řádu svatého Františka,
a také za ty, kdo zvažují přijmout tento způsob života.
▫ Prosme o požehnání pro všechny, kdo usilují o spravedlnost
a dodržování lidských práv.
▫ Prosme za manžele, aby si ve vzájemné lásce, úctě a důvěře pomáhali
na společné cestě k Bohu.
• Prosme za všechny, kteří pracují v otrockých podmínkách nebo
nedostávají spravedlivou mzdu. Prosme také za obrácení těch, kdo
svůj majetek získali nepoctivě.
• Prosme za lidi bez domova, za ty, kteří klesají pod tíhou nemoci, stáří,
osamělosti či existenčních problémů.
◦ 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 mohli navěky radovat
ve společenství s Trojjediným Bohem a se všemi svatými.
Neboť ty jsi, Pane, naše útočiště;
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 Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
21. listopadu
S důvěrou v Ježíše Krista, jenž přinesl spásu všem národům, prosme za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom usilovali o svatost, ke které jsme
byli křtem povoláni.
▪ Zvláště prosme za ty, kteří svůj život zasvětili Bohu slibem čistoty,
chudoby a poslušnosti.
▫ Prosme také za manžele, aby rostla jejich vzájemná láska a důvěra.
• Prosme za ty, kdo klesají pod tíhou nemoci, osamělosti, ztráty
zaměstnání či rozdělení v rodině.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si pokorné srdce
a připravenost pro Boží výzvy.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, milosrdný 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 (◦).

Svátek Všech svatých serafínského řádu
29. listopadu
Sjednoceni v Duchu svatém a ve společenství se všemi svatými serafínského
řádu prosme všemohoucího Boha za církev a za celý svět.
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom byli sjednoceni s Kristem
a církví, a překonávali tak každé rozdělení.
▫ Prosme za ty, kdo hledají smysl života, kdo o něj bojují, kdo jej
ztrácejí, i za ty, pro které není důležitý.
▫ Prosme za všechny, kdo prokazují milosrdenství a usilují o pokoj
a spravedlnost.
• Prosme za trpící; za ty, kteří se nemohou dovolat práva, jsou
pronásledováni a tupeni.
◦ Prosme za sebe navzájem, vyprošujme si touhu po nebeském domově
a odpovědnost k tomu pozemskému.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby mohli ve společenství svatých navěky
přebývat před Boží tváří.
Dobrý Bože, s důvěrou svěřujeme
do tvých rukou všechny 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 Ondřeje, apoštola
30. listopadu
S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána, prosme se svatým Ondřejem za církev
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za křesťany pravoslavné církve a za překonání toho, co nás
rozděluje.
▪ Prosme o moudrost a pokoru pro kněze, teology a pro všechny, kteří
se zabývají výkladem Písma.
▫ Prosme za všechny, kdo podle svého svědomí hájí pravdu, spravedlnost
a poctivost.
• Prosme za lidi, kteří nemají přístup k dostatku jídla, zdravotní péči
nebo ke vzdělání.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si moudrost a odvahu 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 (◦).

