Památka svatého Karla Lwangy
a druhů, mučedníků
3. června
S důvěrou v Ježíše Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého prosme spolu se
svatým Karlem Lwangou za církev, obyvatele Afriky i za celý svět. (Budeme
odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za křesťany v Africe; zvláště za ty, kteří jsou pronásledováni
pro svou víru.
▫ Prosme o moudrost a odvahu pro vlády afrických států i pro zástupce
mezinárodního společenství, aby dokázali spravedlivě a účinně řešit
politické a hospodářské problémy afrického kontinentu.
• Prosme za odpuštění vin, kterých se Evropané v posledních stoletích
dopustili na národech Afriky.
• Prosme za obyvatele afrických států, které jsou zmítané občanskými
válkami, terorismem, diktaturou, korupcí, důsledky klimatických změn
či likvidací životního prostředí těžbou surovin.
• Prosme také za všechny oběti genocid, epidemií a hladomorů.
◦ Prosme za naše společenství, abychom dokázali otevřít svá srdce
potřebám těch, kteří trpí duchovním či materiálním nedostatkem.
◦ 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 (◦).

Památka svatého Bonifáce,
biskupa a mučedníka
5. června
S vírou v Ježíše Krista, vtělené Boží Slovo, se modleme za církev a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪▫ Prosme, aby v dialogu mezi křesťany a těmi, kdo nevyznávají Ježíše
jako Spasitele, nikdy nechyběla trpělivost a pokora.
▪ Prosme o dary Ducha svatého pro všechny misionáře.
▫ Prosme za státy střední Evropy, zvláště za obyvatele Německa;
vyprošujme si vzájemné odpuštění vin a ochotu ke spolupráci.
• Prosme za ty, kdo trpí duchovním či hmotným nedostatkem.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom se modlitbou a svědectvím života
stávali misionáři tam, kde žijeme a pracujeme.
◦ 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 (◦).

Památka svatého Norberta, biskupa
6. června
S důvěrou v Ježíše Krista, který sám sebe přinesl jako oběť pro naše vykoupení,
se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby dokázala oslovit a doprovázet ty, kteří hledají
pramen a smysl života.
▪ Prosme za řeholní a laická společenství premonstrátské rodiny.
▪▫ Prosme za lidi toužící po obrácení a obnově.
• Prosme za všechny, kdo nemohou mít děti, i za ty, kteří své děti
nepřijali.
◦ Prosme za naše rodiny a přátele, a také za ty, se kterými si nerozumíme.
◦ Prosme za všechny trpící, za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny
zemřelé.
Neboť ty jsi Pán života a pramen naší spásy;
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 Barnabáše,
apoštola
11. června
S důvěrou v Ježíše Krista, dárce naší víry, se modleme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme o překonání toho, co rozděluje křesťanská společenství.
▪▫ 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 národů s chudými, za ochotu států světa
spolupracovat pro dobro všech.
• Prosme za ty, kdo touží po obrácení a po novém začátku; prosme také
za ty, kdo nedokáží odpustit a odmítají smíření.
◦ Prosme za naše společenství, abychom ve shodě s Božími dary byli
užiteční všude tam, kam nás Pán pošle.
◦ Prosme za všechny nemocné, umírající a 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 Antonína z Padovy,
kněze a františkána, učitele církve
13. června
S důvěrou v Ježíše Krista, pro nás vtěleného, se spolu se svatým Antonínem
modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za svatost všech křesťanů.
▪ Prosme za řeholní a laická společenství, která žijí podle vzoru svatého
Františka a svaté Kláry.
▫ Prosme o moudrost a odvahu pro ty, kdo mohou zmírnit bídu a utrpení
tohoto světa.
▫ Prosme za všechny, kdo pomáhají chudým a nemocným, pronásledovaným a vězněným, i těm, které bída či válka vyhnaly z domova.
• Prosme za bezmocné tohoto světa, za všechny strádající a za ty, kdo
se nemohou dovolat spravedlnosti.
◦ Prosme za naše společenství, abychom dokázali odpouštět křivdy
a druhým vyprošovat Boží milosrdenství.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, pravé a nejvyšší dobro;
u tebe je všechno odpuštění, všechna milost,
všechna sláva na věky věků. Amen.

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

Slavnost Narození svatého Jana Křtitele
24. června
(vigilie, v den slavnosti)
S vírou v Ježíše Krista, milosrdného a věrného, se modleme za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby byla v tomto světě prorockým hlasem, který
vede ke Kristu.
▪ Prosme za ty, které si Bůh vyvolil jako první: za naše židovské bratry
a sestry.
▫▪ Prosme za lidi toužící po obrácení a obnově.
• Prosme za bezmocné tohoto světa, za všechny trpící i za ty, kdo žijí
v zajetí sobectví, viny či neodpuštění.
◦ Prosme za naše společenství, abychom byli pravdivými svědky Božího
království.
◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, náš Bůh a spasitel;
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 svatých Petra a Pavla
29. června
(vigilie, v den slavnosti)
Náš Pán zbudoval svou církev na apoštolech a my jsme do ní vestavěni jako
živé kameny. S vědomím odpovědnosti a s důvěrou v Trojjediného Boha se
modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za papeže Františka, biskupy a za všechny kněze.
▪ Prosme za křesťanská společenství, aby zachovávala v podstatných
věcech jednotu, v ostatních svobodu a ve všem lásku.
▪ Prosme za celou církev, aby byla prorockým, statečným a kompetentním
hlasem, jenž by vstupoval do diskuse o problémech současnosti.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom do svého života víry zahrnuli také
odpovědnost za stav naší společnosti a celé planety.
▫ 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 (◦).

