
Památka svatého Atanáše,
 biskupa a učitele církve

2. května

S důvěrou v našeho Pána a Boha, který je stále s námi, prosme za církev 
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

▪ Prosme za nás, za křesťany – vyprošujme si zralou víru.

▪ Prosme za ty, kdo jsou pronásledováni kvůli své víře.

▫ Prosme za národy světa, za jejich vzájemný respekt a spolupráci.

• Prosme za všechny, kteří jsou ve vyhnanství, ztratili domov či své 
blízké.

◦ Prosme za naše blízké, zvláště za ty, kteří s námi nesdílejí naši víru.

◦ Prosme za všechny trpící, umírající a za ty, kteří už překročili 
práh smrti.

Neboť ty ses, Pane, stal člověkem,
abychom se my mohli stát Božími dětmi. 
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 Sarkandra, 
kněze a mučedníka 

6. května

S vírou v Ježíše Vzkříšeného, dárce věčného života, se modleme 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 jsou pronásledováni a mučeni pro svou víru.

▪ Prosme o moudrost, věrnost a odvahu pro všechny kněze.

▫ Prosme za země zmítané válkami a terorismem.

• Prosme o novou naději pro všechny, kdo trpí nemocí, bídou či 
osamělostí.

◦ Prosme za sebe navzájem, abychom byli pohotoví ke službě všude tam,
kam nás Pán pošle.

◦ Prosme za všechny zemřelé.

Neboť v tobě, Pane, 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 (◦).



Slavnost Výročí posvěcení kapucínského kostela 
Nalezení svatého Kříže v Brně 

7. května

S vírou v Ježíše Krista, který se stal pravým chrámem – místem setkání Boha 
a člověka –, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, 
smiluj se.)

▪ Prosme za křesťanská společenství, aby byla otevřená pro všechny, 
kdo se chtějí setkat s Bohem.

▪▫ Prosme za hledající, kteří si zachovávají od církve odstup. A prosme 
také za ty, kdo se v církvi setkali s nepřijetím.

▫ Prosme za zachování úcty v rodinách, společenstvích i mezi národy.

◦ Prosme za sebe navzájem, aby naše modlitby nebyly zatíženy hněvem 
a rozepřemi.

◦ Prosme za živé a zemřelé dobrodince tohoto kostela, za jeho stavitele, 
za místní společenství věřících a za ty, kteří zde pomáhají a slouží.

• Prosme za lidi trýzněné nemocemi a samotou, hladem a bídou, válkou 
či nesvobodou.

◦ Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, a 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 (◦).



Svátek svatého Matěje, apoštola
14. května

S důvěrou v Ježíše Krista, který zná naše srdce a volá nás jménem, se modleme 
za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

▪ Prosme o překonání toho, co rozděluje křesťanská společenství.

▪ Prosme o moudrost a pokoru pro služebníky církve, kteří hlásají 
evangelium, zabývají se výkladem Písma nebo jsou duchovními 
doprovázejícími.

▫ Prosme za všechny, kdo podle svého svědomí hájí pravdu, spravedlnost
a poctivost.

• Prosme za ty, kteří se pro svou nemoc, stáří, závislost, chudobu či 
provinění ocitli na okraji společnosti.

◦ Prosme za naše společenství, abychom ve shodě s Božími dary byli 
užiteční všude tam, kam nás Pán pošle.

◦ Prosme za trpící, umírající a za všechny zemřelé.

Neboť ty jsi, Pane, vzkříšení a život; 
tobě buď 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 Markéty z Cortony, 
kajícnice Třetího řádu svatého Františka z Assisi

15. května

S důvěrou v našeho Pána, Dobrého pastýře, prosme za církev a za celý svět. 
(Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

▪ Prosme za všechny 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 za všechny matky a otce, kteří své děti vychovávají sami.

• Prosme za ty, jejichž srdce je zastřeno temnotou viny, neodpuštění, 
smutku, beznaděje a utrpení.

◦ Prosme za sebe navzájem, abychom dokázali odpouštět křivdy 
a nezištně se dělit s potřebnými.

◦ 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 (◦).



Svátek svatého Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech 

16. května

S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána, od jehož lásky nás nemůže oddělit ani 
smrt, prosme spolu se svatým Janem Nepomuckým za církev, náš stát i celý 
svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

▪ Prosme o Ducha svatého pro všechny biskupy a kněze; prosme 
za jejich nezávislost na politické moci.

▫ Prosme o moudrost pro představitele České republiky; za jejich 
vstřícnost ke spolupráci s demokratickými zeměmi a za odvahu 
neustupovat totalitním režimům.

• Prosme o odvahu pro všechny, kdo jsou nuceni k tomu, aby zradili 
své svědomí a svou víru. 

• Prosme za všechny, kdo klesají pod tíhou stáří, nemoci, osamělosti, 
rozbrojů v rodině či ztráty zaměstnání.

◦ Prosme za naše společenství, abychom se nenechali nikým a ničím 
odloučit od Boží lásky.

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

Neboť ty jsi, Pane, zemřel za nás za všechny;
jen v tobě je naše naděje 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 (◦).



Památka svatého Bernardina ze Sieny,
kněze a františkána  

20. května

S důvěrou se obraťme k našemu Pánu, Ježíši Kristu, a prosme za církev 
a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

▪ Prosme za církev, aby dokázala do chaosu a nejistoty tohoto světa 
vnášet víru, naději a lásku.

▪ Prosme za řeholní a laická společenství, která žijí podle vzoru svatého 
Františka a svaté Kláry.

▫ Prosme o moudrost a odvahu pro všechny, kdo mohou zmírnit bídu 
a utrpení tohoto světa.

• Prosme za všechny nemocné, duchovně či materiálně strádající i za ty, 
kterým chybí světlo ve složitých životních situacích.

◦ Prosme za sebe navzájem – vyprošujme si odvahu každý den se znovu 
rozhodnout pro Krista.

◦ Prosme za všechny zemřelé.

Neboť ty jsi, Pane, světlo světa;
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 Výročí posvěcení 
katedrály svatého Petra a Pavla v Brně 

21. května

S vírou v Ježíše Krista, který se stal pravým chrámem – místem setkání Boha 
a člověka –, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, 
smiluj se.)

▪ Prosme za křesťanská společenství, aby zachovávala v podstatných 
věcech jednotu, v ostatních svobodu a ve všem lásku. 

▪ Prosme o moudrost a statečnost pro české a moravské biskupy.

▫ Prosme za překonání předsudků, které brání v dialogu mezi lidmi 
různých náboženství, etnik či názorů.

▫ Vyprošujme sobě i druhým smysl pro solidaritu, abychom otevřeli svá 
srdce potřebám těch, kteří trpí duchovním či materiálním nedostatkem.

◦ Prosme za naše společenství i celou brněnskou diecézi; prosme také 
za všechny hledající, kteří touží po Bohu a přicházejí mezi nás.

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

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 svaté Zdislavy 
30. května

S důvěrou v Boží milosrdenství se modleme za církev a za celý svět. (Budeme 
odpovídat: Pane, smiluj se.)

▪ Prosme za všechny, kdo se podílejí na charitativním díle církve.

▪ Prosme za mnišská, řeholní a laická společenství dominikánské rodiny.

▫ Prosme o moudrost a odvahu pro ty, kdo mohou přispět k ukončení 
nebo alespoň ke zmírnění ozbrojených konfliktů.

▫• Prosme za manžele a rodiny, zvláště za ty, ve kterých chybí láska, 
porozumění a odpuštění.

• Prosme za ty, kdo klesají pod tíhou stáří, nemoci, chudoby 
či nespravedlnosti.

◦ Prosme za naše společenství, abychom dokázali milovat nezištnou 
a obětavou láskou.

◦ Prosme za všechny zemřelé.

Neboť ty jsi, Pane, naše útočiště;
tobě buď sláva na věky věků. Amen.

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


