Slavnost Matky Boží, Panny Marie
1. ledna
S důvěrou Božích dětí se obraťme ke svému nebeskému Otci a spolu
s Bohorodičkou, Pannou Marií, prosme za celý svět.
▪ Prosme za církev, aby byla otevřená pro všechny, kdo upřímně hledají
svou duchovní cestu.
▪ Prosme za křesťany, aby naše víra byla zralá a plodná ve skutcích
lásky.
▫▪ Prosme za představitele církve, států, politických stran a za všechny,
kdo ovlivňují život společnosti, aby odvážně hájili pravdu
a spravedlnost.
• Prosme za bezmocné tohoto světa, za lidi žijící v bídě, nemoci, osamění
a beznaději.
◦ Prosme o požehnání do nového roku pro své blízké i pro ty, se kterými
nenacházíme společnou řeč.
◦ Prosme za všechny, kteří už stanuli tváří v tvář Trojjedinému Bohu.
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 Zjevení Páně
6. ledna
S důvěrou v Ježíše Krista, který sestoupil z nebe a stal se člověkem, aby nikdo
z lidí navěky nezahynul, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme
odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪▫ Prosme za lidi neklidného srdce, věřící i nevěřící, kteří hledají pravou
moudrost a smysl života.
▫ Prosme za všechny, kterým je svěřena politická moc, aby respektovali
důstojnost člověka jako Božího stvoření.
▫ Prosme za manžele a snoubence, aby rostla jejich vzájemná láska
a důvěra.
• Prosme za obrácení těch, kdo vidí Boha jako svého nepřítele a druhé
lidi jako své konkurenty.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom i přes každodenní starosti
a těžkosti nepřestávali hledat cestu k Bohu.
•◦ Prosme za bezmocné tohoto světa, za všechny trpící, umírající a za ty,
kteří už stanuli tváří v tvář Trojjedinému Bohu.
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 Berarda a druhů, mučedníků
16. ledna
S důvěrou v Ježíše Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého prosme spolu se
svatým Berardem za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za pronásledované křesťany a za obrácení těch, kdo jim
ukládají o život.
▫ Prosme za politiky, soudce a za všechny, kdo rozhodují o osudech lidí.
• Prosme o lásku pro znesvářené rodiny a rozdělená společenství.
• Prosme o novou naději pro všechny, kdo jsou vyčerpaní, opuštění
nebo sužovaní nemocí.
◦ Prosme za naše společenství, abychom pravdivě a statečně svědčili
o své víře.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, vzkříšení a život;
v tobě je naše jediná naděje.
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 Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
18. ledna
S důvěrou se nyní obraťme ke svému nebeskému Otci a spolu s Matkou Boží,
Pannou Marií, prosme za církev a za celý svět.
▪ Prosme, aby spolupráce křesťanů umenšila pohoršení nejednoty,
které svým rozdělením dáváme světu.
▫ Prosme za národy světa, aby se vzájemně respektovaly, kulturně
obohacovaly a spolupracovaly pro dobro všech.
▫ Prosme za rodiny, komunity a společenství, aby je sjednocovala
láska a ochotná služba druhým.
◦ Prosme za sebe navzájem – za překonání toho, co nás vzdaluje od Boha
a od druhých lidí.
• Prosme za lidi, kteří žijí na okraji společnosti, i za ty, kdo se
cítí osamělí a nepřijatí.
•◦ Prosme za všechny trpící, umírající a za ty, kteří už překročili
práh smrti.
Dobrý Bože, ty chceš ve svém Synu sjednotit celé lidstvo,
abychom se mohli setkávat ve vzájemné lásce.
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 Anežky Římské, panny a mučednice
21. ledna
S důvěrou v Ježíše Krista, Beránka pro nás zabitého, prosme spolu se svatou
Anežkou za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za křesťany, kteří jsou pronásledováni a zabíjeni pro svou víru.
▫ Prosme za všechny mladé lidi, kteří hledají svou životní cestu.
• Prosme za obrácení všech, kdo šíří nenávist a rozdělují společnost.
• Prosme za všechny, kterým zemřel někdo blízký, prosme také za ty,
kdo musejí žít daleko od své rodiny.
◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si věrnost a odvahu, abychom
obstáli ve zkouškách, které nás čekají.
◦ Prosme za nemocné, umírající a 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 (◦).

Svátek svatého Tomáše Akvinského,
kněze a učitele církve
28. ledna
S důvěrou v milosrdného Boha a všemohoucího Stvořitele prosme za církev
a za celý svět.
▪ Prosme za církev, aby dokázala vést konstruktivní dialog s vědci,
filozofy i představiteli jiných vyznání.
▪ Prosme za mnišská, řeholní a laická společenství dominikánské rodiny.
▫ Prosme, aby žádnému člověku nebyla upírána jeho lidská důstojnost.
▫ Prosme za všechny učitele a vychovatele, prosme také za jejich žáky
a studenty.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si bdělé srdce a vůli
neustále hledat Boha.
◦ Prosme za všechny nemocné a umírající, prosme také za ty, kteří nás
předešli ve smrti.
Neboť ty jsi Bůh pravý a věčný,
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 Hyacinty Mariscotti,
panny Třetího řádu svatého Františka z Assisi
30. ledna
S důvěrou v našeho Pána, který hledá a zachraňuje, co zahynulo, prosme za
církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za nás, za křesťany, vyprošujme si milost pravého obrácení.
▪ Prosme za bratry a sestry Třetího řádu svatého Františka a také za ty,
kdo zvažují přijmout tento způsob života.
▫ Prosme o požehnání pro ty, kdo pomáhají druhým lidem mírnit jejich
zármutek a bolest.
• Prosme za nemocné, opuštěné a trpící, a za všechny, kteří bojují se
zlem a pokušením.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom otevřeli svá srdce potřebám těch,
kteří trpí duchovním či materiálním nedostatkem.
◦ Prosme za všechny zemřelé, zvláště za ty, kteří překročili práh smrti
bez usmíření s Bohem a s lidmi.
Neboť tvé milosrdenství, Pane, je věčné;
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 Boska, kněze
31. ledna
S vírou v Ježíše Krista, našeho Boha a Spasitele, prosme za mladé lidi,
za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme o Ducha svatého pro ty, kdo hledají nové způsoby pastorace
a evangelizace dětí a mladých lidí.
▫ Vyprošujme lásku, moudrost a trpělivost všem rodičům, učitelům
a vychovatelům.
• Prosme za děti, které vyrůstají bez rodičů, nemají přístup ke vzdělání
nebo žijí na ulici.
• Prosme o novou šanci pro mladé lidi, kteří jsou ve vězení nebo se
nechali naverbovat teroristickými organizacemi.
◦ Vyprošujme si odvahu a moudrost pomáhat dětem či rodinám, které
to právě potřebují.
◦ Prosme za nemocné, trpící a za všechny zemřelé.
Neboť ty, Pane, pamatuješ na každého člověka;
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 (◦).

