Památka svatého Františka Xaverského, kněze
3. prosince
S vírou v Ježíše Krista, který nás všechny vykoupil svou krví, prosme za církev
a za spásu celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪▫ Prosme, aby v dialogu mezi křesťany a těmi, kdo nevyznávají Ježíše
jako Boha a Spasitele, nikdy nechyběla úcta, pokora a trpělivost.
• Prosme za odpuštění hříchů, kterých se katolická církev dopustila při
šíření své víry.
▪ Prosme o požehnání pro apoštolské dílo Tovaryšstva Ježíšova; prosme
také za bratry a sestry, kteří žijí ignaciánskou spiritualitu.
▫• Prosme za země, které trpí vleklými válečnými konflikty, korupcí
a bídou. Zvláště prosme za ty, kterým vládne autoritářský režim nebo
diktatura.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom se modlitbou a svědectvím života
stávali misionáři tam, kde žijeme a pracujeme.
•◦ Prosme za všechny nemocné, umírající a za ty, kteří už překročili
práh smrti.
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 (◦).

Slavnost Panny Marie
počaté bez poskvrny prvotního hříchu
8. prosince
S důvěrou Božích dětí se obraťme k našemu nebeskému Otci a spolu
s Bohorodičkou, Pannou Marií, prosme za celý svět.
▪ Prosme za církev, aby dokázala do chaosu a nejistoty tohoto světa
vnášet víru, naději a lásku.
▫ Prosme za všechny, kdo svým vlivem mohou přispět k ukončení válek,
k zachování míru a zmírnění chudoby.
• Prosme o pomoc Ducha svatého pro ty, kdo stojí před těžkým
rozhodnutím.
• Prosme za rodiny – především za ty, ve kterých chybí láska,
porozumění a odpuštění.
◦ Prosme za sebe navzájem – za překonání toho, co nás vzdaluje od Boha
a od druhých lidí.
◦ Prosme o posilu pro nemocné a o milosrdenství pro všechny zemřelé.
Dobrý Bože, ty jsi pramen veškerého bytí.
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 Narození Páně
25. prosince
(vigilie, v den slavnosti)
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného
Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme za církev a za
celý svět.
▪ Prosme za křesťanská společenství, aby zachovávala v podstatných
věcech jednotu, v ostatních svobodu a ve všem lásku.
▫ Prosme za všechny bratry a sestry, kteří nevyznávají Ježíše jako
Mesiáše, abychom se vzájemně poznávali a společně bránili zneužití
náboženství ke zničujícím konfliktům.
▫ Prosme za národy světa, aby se vzájemně respektovaly, kulturně
obohacovaly a spolupracovaly pro dobro všech.
▫ Vyprošujme sobě i druhým smysl pro solidaritu, abychom otevřeli svá
srdce potřebám těch, kteří trpí duchovním či materiálním nedostatkem.
• Prosme o svobodu pro všechny, kdo žijí v zajetí nespravedlnosti,
beznaděje, sobectví, viny či neodpuštění.
◦ Prosme za naše společenství, abychom zachovali víru, naději a lásku.
•◦ Prosme za bezmocné tohoto světa, za všechny trpící, umírající a za ty,
kteří už stanuli tváří v tvář Trojjedinému Bohu.
Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul,
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 (◦).

Svátek svatého Štěpána,
jáhna a mučedníka
26. prosince
S vírou v Ježíše Krista, který nám svou smrtí a zmrtvýchvstáním otevřel nebe,
se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme o požehnání pro všechny jáhny a o odvahu pro ty, které Pán
k této službě volá.
▪ Prosme o Ducha svatého pro nás, křesťany, abychom pravdivě
a statečně svědčili o své víře.
▫ Prosme za národy, společenství, komunity a rodiny, aby své spory
řešily se vstřícností, moudrostí a pokojem.
• Prosme za všechny nespravedlivě obviněné a odsouzené.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom dokázali odpouštět, neztratili
naději na spásu a vytrvali v dobrém až do konce.
◦ 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 (◦).

Svátek svatého Jana,
apoštola a evangelisty
27. prosince
S vírou v Ježíše, Mesiáše a Syna Božího, se modleme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za křesťanská společenství, aby byla pravdivým obrazem
jednoty a lásky Trojjediného Boha.
▪ Prosme za církev, aby dokázala srozumitelně a bez manipulace
předávat své duchovní bohatství.
▫▪ Prosme za duchovně hledající, kteří touží po společenství s Bohem,
i za křesťany, kteří Boha už nehledají.
• Prosme za všechny, kdo žijí v nemoci, bídě a v podmínkách
nedůstojných člověka.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom svá srdce obrátili k Bohu.
◦ Prosme za ty, kteří nás předešli ve smrti.
Neboť ty jsi, Pane, první i poslední, počátek i konec;
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 svatých Betlémských dětí, mučedníků
28. prosince
S vírou v Ježíše Krista, na jehož výkupné oběti mají účast také zavraždění
betlémští chlapci, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat:
Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za pronásledované křesťany i za obrácení těch, kteří jim
ukládají o život.
▫ Prosme za ty, kdo hájí svobodu a spravedlnost, a vyprošujme pokoru
pro ty, kdo šíří bezpráví a nenávist.
• Prosme za všechny, kdo se stali obětí zneužívání a týrání nebo jsou
nuceni žít v podmínkách nedůstojných člověka.
• Prosme za rodiče, kterým zemřely děti, i za děti, které musejí vyrůstat
bez rodičů.
• Prosme za děti, které se nemohly narodit.
◦ Prosme za všechny, kterým jsme ublížili, i za ty, kdo ublížili nám.
◦ Prosme za nemocné, umírající a 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 (◦).

