
1. neděle postní B

S vírou v Ježíše Krista, který vytrpěl smrt za naše hříchy, prosme za své 
obrácení a za spásu celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

▪ Prosme za katechumeny a jejich církevní obce, aby je přijaly do svého 
středu.

▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom se obrátili a nechali Boha 
vstoupit do našeho života.

▫ Prosme za všechny, kdo svým vlivem mohou přispět k ukončení válek, 
zachování míru, ke zmírnění chudoby a k ochraně života na Zemi. 

• Prosme za ty, kteří chtějí napravit chyby a urovnat staré křivdy.

• Prosme za nemocné, opuštěné a trpící, a za všechny, kteří bojují se 
zlem a pokušením.

◦ Prosme o světlo do situací, které bychom chtěli změnit a se kterými si 
nevíme rady.

◦ Prosme za všechny zemřelé, zvláště za ty, kteří překročili práh smrti 
bez usmíření s Bohem a lidmi.

Neboť ty jsi, Pane, zemřel, 
abychom my mohli žít.
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 postní B

S důvěrou se obraťme k našemu Pánu, Ježíši Kristu, který je po Boží pravici 
a přimlouvá se za nás, a svěřme mu své prosby za církev a za celý svět. 
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

▪ Prosme za ty, kdo se vydali na cestu víry a budou o Velikonocích 
pokřtěni.

▪ Prosme za všechny, kdo jsou sami se sebou spokojení a od Boha nic 
neočekávají.

▫ Prosme za vzájemné porozumění lidí různých národností, kultur 
a náboženství.

• Prosme o milosrdenství pro ty, kdo se trápí tím, že zmařili lidský život.

• Prosme za všechny, kdo ztratili své zázemí, žijí v nejistotě a obávají se 
budoucnosti.

◦ Prosme za naše společenství, abychom si na své cestě víry zachovali 
svobodu a dokázali se správně rozhodovat.

◦ Prosme za bezmocné tohoto světa, za všechny trpící, umírající a za ty, 
kteří už stanuli tváří v tvář Trojjedinému Bohu.

Neboť ty, Pane, znáš utrpení tohoto světa, 
a jsi naší jedinou nadějí.
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 postní B

S vírou v Ježíše Krista, který nás vysvobodil z otroctví hříchu a smrti, se 
modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

▪ Prosme za nás, za křesťany; prosme také za všechny, kdo Boha hledají,
i za ty, pro které není důležitý.

▫ Prosme za porozumění a lásku v rodinách, za dobrou výchovu dětí a za
úctu ke stárnoucím rodičům.

• Prosme za nalezení účinné pomoci pro země, v nichž kvůli válce, 
terorismu či korupci vládne chaos a beznaděj.

• Prosme za lidi, kteří žijí v chudobě a nesvobodě, bez perspektivy lepší 
budoucnosti.

• Prosme za všechny nemocné, osamělé a malomyslné; prosme také za 
ty, kdo se obávají stáří a smrti.

◦ Prosme za sebe navzájem, vyprošujme si odvahu hledat pravdu a podle
ní také jednat.

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

Neboť ty jsi, Pane, náš Vykupitel;
ve své věčné lásce ses nad námi slitoval.
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 postní B

S důvěrou v nekonečně milosrdného Boha prosme za své obrácení, za církev 
a za spásu celého světa.

▪ Prosme o Ducha svatého pro všechny, kdo hledají nové způsoby 
pastorace a evangelizace.

▫ Prosme za obrácení těch, kdo podněcují nenávist a násilí mezi lidmi.

• Prosme o účinnou pomoc pro uprchlíky, které z jejich země vyhnala bída
či válka.

• Prosme za všechny, kdo klesají pod tíhou nemoci, stáří nebo 
existenčních problémů. Prosme také za ty, kdo ztratili blízkého člověka.

• Prosme o posílení naděje pro ty, kdo jsou ochromeni křivdami 
z minulosti nebo se obávají budoucnosti.

◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si trpělivost a milosrdenství 
do všech našich vztahů.

◦ Prosme za všechny zemřelé, aby mohli vstoupit do Kristova světla 
a pokoje.

Neboť tobě, Bože, patří všechna moc na nebi i na zemi;
ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

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



5. neděle postní B

S vírou v Ježíše Krista, který nám svou obětí na kříži otevřel nebe, se modleme 
za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

▪ Prosme za nás, pokřtěné, abychom svým životem neodrazovali ty, kteří
hledají cestu k Bohu.

▫ Prosme o požehnání pro všechny, kdo při své práci nasazují život pro 
druhé.

▫ Prosme také o požehnání pro ty, kdo usilují o poctivou správu věcí 
veřejných a pomáhají rozvíjet občanskou společnost. 

• Prosme o účinnou pomoc pro všechny, kdo strádají hmotným 
nedostatkem, dlouhodobě nemohou najít zaměstnání nebo se z různých 
důvodů ocitli na okraji společnosti.

• Prosme za ty, kdo jsou ve svých starostech a utrpení osamoceni. 

◦ Prosme za sebe navzájem, vyprošujme si odvahu, moudrost a lásku pro
překonání toho, co nás vzdaluje od druhých lidí.

◦ Prosme o pokoj pro ty, které svírá úzkost z přicházející smrti. Prosme 
také 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 (◦).


