
1. neděle adventní B

Ve svobodě Božích dětí a s odpovědností za tento svět se modleme za církev, 
za naši společnost a za spásu všech lidí. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

▪ Prosme za církev, aby neustále byla otevřeným prostorem, v němž 
může působit Duch svatý.

▫ Prosme za otevřenost států, národů a společenství pro vzájemnou 
spolupráci na ukončení válek, zmírnění bídy a na vytváření 
spravedlivější společnosti.

• Prosme za všechny nemocné, zvláště za ty, kterým se nedostává 
zdravotní péče.

• Prosme za lidi, kteří žijí uprostřed válečných konfliktů, a za ty, kteří 
před násilím museli utéct ze své země.   

• Prosme za ty, kdo jsou uzavřeni pro vše nové a žijí jen minulostí. 
Prosme také za ty, kdo mají strach z budoucnosti a ztrácejí životní sílu 
a odvahu.

◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si bdělost a otevřenost pro 
nová Boží oslovení skrze události našeho života.

◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, ale nejsou na ni připraveni, a také 
prosme za všechny zemřelé.

Neboť tobě, Pane, patří minulost, přítomnost i budoucnost; 
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 (◦).



2. neděle adventní B

S důvěrou v Trojjediného Boha, v jehož očích je každý člověk drahocenný 
a vzácný, společně prosme za celý svět. 

▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom svá srdce obrátili k Bohu, 
a otevřeli mu tak cestu do našich rodin a společenství.

▫ Prosme za představitele států, církve, hnutí a nadnárodních společností, 
aby svůj vliv využívali ke službě všem lidem.

▫• Prosme za země, kde jsou porušována lidská práva. Prosme za 
všechny, kdo jsou pronásledováni kvůli své víře či přesvědčení.

• Prosme za všechny, kdo žijí v bídě, ztratili střechu nad hlavou nebo 
pracují v otrockých podmínkách.

• Prosme za ty, kdo klesají pod tíhou tělesného nebo duševního utrpení.

◦ Prosme za sebe navzájem, abychom dokázali být blízko lidem, kteří 
potřebují naši pomoc.

◦ Prosme za spásu všech lidí a těm, kteří nás předešli ve smrti, 
vyprošujme radostné společenství s Nejsvětější Trojicí.

Dobrý Bože, ty jsi naše útočiště;
ty jsi láska, milosrdenství a odpuštění;
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 (◦).



3. neděle adventní B

S vírou v našeho Pána, věrného a spravedlivého, prosme za církev a za celý 
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

▪ Prosme za papeže Františka, sbor biskupů a všechny kněze, aby 
dokázali věci správně rozlišovat a vždy stáli na straně dobra.

▫ Prosme za mír a spravedlnost pro všechny národy.

• Prosme za rozdělené rodiny, znesvářená společenství a za uzdravení 
pokřivených mezilidských vztahů.

• Prosme o svobodu pro všechny, kdo žijí v zajetí nespravedlnosti, 
strachu, sobectví, viny či neodpuštění.

• Prosme za všechny nemocné, osamělé, strádající a za ty, kdo se už 
nedokáží radovat ze života.

◦ Prosme za naše společenství – ať dokážeme s vděčností přijímat 
všechno, co pro nás Bůh koná.

◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.

Neboť jen v tobě, Pane, je naše spása a věčný 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 (◦).



4. neděle adventní B

S důvěrou, že u Boha není nic nemožného, prosme za církev a za celý svět.

▪ Prosme za křesťanská společenství, aby byla prostorem, v němž může 
bez překážek působit Duch svatý.

▫ Prosme za pokojné soužití lidí různých kultur a vyznání.

▫• Prosme za těhotné ženy a jejich rodiny. Prosme také za děti, které se 
nemohly narodit, a za jejich rodiče.

• Prosme o účinnou pomoc pro oběti válek, terorismu, hladomoru 
a epidemií.

• Prosme o útěchu pro všechny, kdo jsou na své životní cestě obtíženi 
nemocí, osamělostí, beznadějí či hmotným nedostatkem.

◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si pokorná srdce 
a připravenost pro Boží výzvy.

◦ Prosme za ty, které si Bůh právě povolává k sobě, a také prosme za 
všechny zemřelé.

Neboť ty jsi Bůh živý, věčný a všemohoucí,
tobě patří všechno na nebi i na zemi;
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 (◦).


