Svátek svatého Tomáše, apoštola
3. července
S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, se modleme za církev a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za uzdravení ran, které rozdělily křesťanské společenství.
▫• Prosme za uzdravení ran, které zůstaly po válkách, teroristických
útocích a přírodních katastrofách.
• Prosme za uzdravení ran způsobených chudobou, epidemiemi,
zotročováním a korupcí.
• Prosme za uzdravení ran, kterými trpí rozdělené rodiny.
•◦ Prosme za uzdravení ran, které jsme způsobili druhým i sami sobě.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
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 (◦).

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
5. července
S vděčností za dar křesťanské víry se obraťme k Bohu, našemu Otci, a prosme
za církev a za celý svět.
▪ Prosme za křesťany východních církví a za překonání toho, co nás
rozděluje.
▪ Prosme o moudrost a pokoru pro všechny, kdo hlásají evangelium,
i pro ty, kteří je k této službě připravují.
▫ Prosme o dobré mezilidské vztahy; o lásku, která je bez manipulace
a vede ke svobodě a zralosti.
• Prosme za všechny, kdo nemají přístup k dostatku jídla, zdravotní péči
nebo ke vzdělání.
◦ Prosme za naše společenství, abychom byli věrohodnými svědky naší
víry.
◦ Prosme za ty, kteří nás předešli ve smrti.
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 (◦).

Svátek svaté Veroniky Giuliani,
panny, klarisky-kapucínky
10. července
S vírou v Ježíše Krista pro nás ukřižovaného prosme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny, kdo doprovázejí druhé na jejich cestě víry.
▪ Prosme za řeholní a laická společenství, která žijí podle vzoru svatého
Františka a svaté Kláry.
▫ Prosme o odvahu a vytrvalost pro mladé lidi, kteří hledají smysl života
a své povolání.
• Prosme za všechny, kteří zakoušejí křivdy, ponižování a nedůvěru
od svých nejbližších.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si touhu po modlitbě
a po vnitřním obrácení.
◦ Prosme za nemocné, umírající a za všechny zemřelé.
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 svatého Benedikta,
opata, patrona Evropy
11. července
S důvěrou v Boží milosrdenství se modleme za církev a za celý svět.
▪ Prosme za církev, aby dokázala do chaosu a nejistoty tohoto světa
vnášet víru, naději a lásku.
▪ Prosme za mnišská a řeholní společenství, která žijí podle pravidel
svatého Benedikta.
▫ Prosme o moudrost pro představitele Evropské unie a také o vstřícnost
evropských států ke vzájemné spolupráci.
▫• Prosme o solidaritu Evropy s chudými zeměmi jiných kontinentů.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom modlitbou a prací sloužili Bohu
i lidem.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Dobrý Bože, s důvěrou ti předkládáme své prosby,
chraň všechny, za které jsme se modlili.
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 Bonaventury z Bagnoregia,
biskupa a učitele církve
15. července
S důvěrou ve všemohoucího a milosrdného Boha prosme spolu se svatým
Bonaventurou za církev a za celý svět.
▪ Prosme za nás, za křesťany – vyprošujme si touhu poznávat, milovat
a následovat našeho Pána Ježíše Krista.
▪ Prosme za řeholní a laická společenství, která žijí podle vzoru svatého
Františka a svaté Kláry.
▪▫ Prosme o moudrost, odvahu a lásku pro představitele církve, států
a pro všechny, kteří jsou ve vedoucí pozici.
• Prosme za lidi, kteří trpí hmotnou nouzí nebo duchovní prázdnotou.
◦ Prosme za naše společenství, město i celou diecézi – vyprošujme si
schopnost jeden druhému naslouchat a vzájemně si pomáhat.
◦ 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 (◦).

Svátek svatého Vavřince z Brindisi,
kněze a učitele církve,
zakladatele a spolupatrona českomoravské provincie kapucínů
21. července
S důvěrou v našeho Pána, který je Pramenem moudrosti, prosme spolu se svatým
Vavřincem za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny, kteří vykládají Písmo nebo hledají účinné cesty
evangelizace pro dnešní dobu.
▪ Prosme za českomoravskou provincii kapucínů, za sestry klarisky-kapucínky a za dobrodince řádu.
▫ Prosme o mír a stabilitu pro všechny národy.
• Prosme za bezmocné tohoto světa, za všechny strádající a za ty, kdo se
nemohou dovolat spravedlnosti.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si živou víru a pravdivost
v každém našem konání.
◦ Prosme za umírající a za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, pravé a nejvyšší dobro;
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 Marie Magdalény
22. července
S vírou v Ježíše Krista, našeho Mistra a Pána, prosme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany – vyprošujme si milost pravého obrácení.
▪▫ Prosme za ty, kdo se dosud nesetkali s živým Bohem; prosme
za všechny, kdo ho hledají, i za ty, kteří o jeho lásku nestojí.
• Prosme za ty, které zotročuje pýcha, zloba, lakomství, závist,
neodpuštění a strach.
• Prosme za nemocné a všechny trpící, za lidi žijící v bídě a v osamění.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si lásku, která neúnavně hledá
Boha.
◦ Prosme za všechny zemřelé, zvláště za ty, kteří překročili práh smrti
bez usmíření s Bohem a s lidmi.
Neboť ty, Pane, ze své lásky nikoho nevylučuješ;
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 Brigity Švédské,
patronky Evropy
23. července
S důvěrou Božích dětí prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat:
Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za křesťany z protestantských společenství a za překonání
toho, co nás rozděluje.
▪ Prosme za všechny, kdo se připravují na manželství nebo zasvěcený
život, i za ty, kteří své povolání teprve hledají.
▪ Prosme za křesťanská manželství, aby jejich vzájemná láska a společná
modlitba upevňovala jejich vztah a posvěcovala církev i svět.
▫• Prosme za všechny strádající i za ty, kdo se nasazují ve službě
potřebným.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si lásku a moudrost pro naše
každodenní rozhodování.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Pane, s důvěrou v tvé milosrdenství 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 Jakuba, apoštola
25. července
S vírou v Ježíše Krista vzkříšeného se modleme za církev a za celý svět.
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny, kdo nasazují svůj život ve službě církve.
▫ Prosme za politiky, soudce a státní úředníky, aby svého postavení
využívali ke službě lidem a k rozvoji občanské společnosti.
▫ Prosme za všechny, kdo podle svého svědomí hájí pravdu
a spravedlnost, bezmocné proti mocným.
• Prosme o novou naději pro všechny, kdo jsou zoufalí, vyčerpaní,
opuštění a sužovaní nemocemi, bídou či pronásledováním.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom byli pohotoví ke službě Bohu
i lidem.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
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 (◦).

Památka svatého Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie
26. července
Spolu se svatým Jáchymem a Annou prosme za církev a za celý svět. (Budeme
odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za křesťanská společenství, abychom se vzájemně respektovali,
doplňovali a duchovně obohacovali, a tak docházeli jednoty.
▫ Prosme o porozumění a lásku v rodinách, o manželskou věrnost,
dobrou výchovu dětí a úctu ke stárnoucím rodičům.
• Prosme za děti, které jejich rodiče opustili, a za rodiče, na které jejich
děti zapomněly.
• Prosme za všechny, kdo od svých nejbližších zakoušejí ponižování,
týrání a křivdy.
◦ Prosme o požehnání pro naše rodiny.
◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, 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 (◦).

Památka svatého Gorazda a druhů
27. července
S vděčností za dar křesťanské víry a s důvěrou v milosrdného Boha prosme
za církev a za celý svět.
▪ Prosme o moudrost, pokoru a trpělivost pro všechny, kdo chtějí
předávat druhým lidem křesťanskou zkušenost víry.
▪ Prosme za všechny biskupy, za jejich nezávislost na politické moci.
▫ Prosme o svobodu svědomí a náboženského vyznání pro všechny lidi.
• Prosme za všechny, kdo nemají přístup k dostatku jídla, zdravotní péči
nebo ke vzdělání.
◦ Prosme za naše blízké, přátele a známé, zvláště za ty, kteří s námi nesdílejí
křesťanskou víru.
◦ Prosme za všechny zemřelé, aby směli navěky přebývat v Boží
blízkosti.
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 (◦).

Památka svaté Marty
29. července
S vírou v Ježíše Krista, Mesiáše a Božího syna, se modleme za církev a za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za křesťany – vyprošujme si touhu po naslouchání Božímu
slovu.
▫ Prosme za všechny, kdo hledají pravdu, konají dobro a hájí lidskou
důstojnost.
• Prosme o posilu pro ty, kdo mají strach ze smrti.
• Prosme za všechny, kdo se pro svou nemohoucnost či chudobu ocitli
na okraji společnosti.
◦ Prosme jedni za druhé, abychom modlitbou a prací sloužili Bohu
i lidem.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, vzkříšení a 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 svatého Ignáce z Loyoly, kněze
31. července
S důvěrou v Trojjediného Boha, jenž je pramenem krásy, lásky a veškerého
dobra, prosme za církev a za celý svět.
▪ Prosme za nás a za všechny křesťany, vyprošujme si milost pravého
obrácení.
▪ Prosme za řeholní a laická společenství, která žijí ignaciánskou
spiritualitu.
▫ Vyprošujme lásku, moudrost a trpělivost všem učitelům
a vychovatelům.
▫• Prosme za vojáky a za jejich rodiny. Prosme také za vnitřní proměnu
těch, kteří bojují ve zločineckých armádách.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si zralou víru účinnou
ve skutcích lásky.
◦ Prosme za nemocné, trpící a za všechny zemřelé.
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 (◦).

