Svátek Uvedení Páně do chrámu
2. února
S důvěrou v Ježíše Krista, jenž přinesl spásu všem národům, prosme za celý
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za církev, aby dokázala do světa vnášet světlo křesťanské
naděje.
▪ Prosme za všechny, kteří svůj život zasvětili Bohu, i za ty, kteří své
povolání teprve hledají.
▫ Prosme za ty, které si Bůh povolal jako první – za židovské bratry
a sestry.
• Prosme za všechny, kdo přestali doufat v Boží posilu a útěchu.
• Prosme za ty, kdo klesají pod tíhou nemoci, osamělosti, ztráty
zaměstnání či rozkolu v rodině.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si lásku a trpělivost
do všech našich vztahů.
◦ 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 (◦).

Památka svatého Petra Křtitele, Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
6. února
S vírou v Ježíše Krista, který nás 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 všechny, kdo jsou pronásledováni a zabíjeni pro svou víru.
▪ Prosme o požehnání pro apoštolské a misijní dílo františkánské rodiny
a Tovaryšstva Ježíšova.
• Prosme za země, kde lidé trpí válečnými konflikty, bídou
a nesvobodou.
◦ 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 (◦).

Památka svaté Scholastiky, panny
10. února
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, za naše rodiny a společenství, aby byly
otevřené Božímu působení a Boží lásce.
▪ Prosme za mnišská a řeholní společenství, která žijí podle pravidel
svatého Benedikta.
▫ Prosme za vlády světa, za jejich ochotu k dialogu a vzájemné
spolupráci.
• Prosme za všechny strádající a utiskované, které společnost přehlíží
a jejichž hlas není slyšet.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom modlitbou a prací sloužili Bohu
i lidem.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
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 Stolce svatého Petra
22. února
S důvěrou v Ježíše Krista, dobrého a věčného Pastýře, prosme za církev
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za papeže Františka, za biskupy a za všechny kněze.
▪ Prosme za církev, aby v každé době dokázala rozlišit, co je v její tradici
živé a nosné, od toho, co je umírající a bez perspektivy.
▫ Prosme za všechny bratry a sestry, kteří nevyznávají Ježíše jako
Mesiáše.
• Prosme o pokoru pro ty, kdo bezohledně zneužívají svého postavení
k vlastnímu prospěchu.
• Prosme za všechny, kdo trpí duchovním či hmotným nedostatkem.
◦ Prosme za sebe navzájem, abychom nebyli překážkou pro ty, kdo
hledají Boha.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Neboť ty chceš, Pane, shromáždit
celou svou církev a vést ji po cestě spásy.
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 (◦).

