ORATIO FIDELIUM SEU UNIVERSALIS
VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
(PŘÍMLUVY)
pro všední dny liturgického mezidobí

2

Autor: ThDr. Josef Bradáč
Upravil a doplnil: Mgr. Jan Rückl

Zdroj: www.dekanstvivm.horacko.com
Církevní schválení uděleno Biskupstvím brněnským č.j. Ep/1281/06 dne 18.10.2006

3

4

Obsah
1. den každého měsíce v mezidobí ................................................................................. 8
2. den každého měsíce v mezidobí ................................................................................. 9
3. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................... 10
4. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................... 11
5. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................... 12
6. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................... 13
7. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................... 14
8. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................... 15
9. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................... 16
10. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 17
11. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 18
12. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 19
13. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 20
14. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 21
15. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 22
16. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 23
17. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 24
18. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 25
19. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 26
20. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 27
21. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 28
22. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 29
23. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 30
24. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 31
25. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 32
26. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 33
27. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 34
28. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 35
29. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 36
30. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 37
31. den každého měsíce v mezidobí ............................................................................. 38

5

6
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1. den každého měsíce v mezidobí
Bratři a sestry, prosme Stvořitele nebe i země, aby po celém světě zachoval své
vyvolené skrze svého Syna Ježíše Krista.
Bože, v tebe skládáme svou naději. Přispěj nám na pomoc a ujímej se nás.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
Dej, ať všichni poznají, že jsme tvůj lid a ovce tvé pastvy.
Dej, ať všechny národy poznají tebe i tvého Syna Ježíše Krista.
Veď lidstvo po svých cestách, aby poznalo, co se ti líbí, a co je dobré.
Vysvoboď ty, kdo jsou souženi, a skloň se k ubohým a nepatrným.
Pozvedni ty, kteří klesli, a přijď na pomoc potřebným.
Slituj se nad svými služebníky a odpusť nám naši nepravost a nespravedlnost.
Obrať k nám svoji milostivou tvář, abychom v pokoji užívali tvých darů.
Ty z nás, kteří bloudí, uveď na pravou cestu.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Vyslyš naše prosby za ...
Bože, skrze Velekněze a Pastýře našich duší, Ježíše Krista,
vyznáváme tvou slávu a velebnost,
neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
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2. den každého měsíce v mezidobí
Bratři a sestry, nyní budeme prosit Boha za církev a za celý svět. Vzývejme ho s vírou
skrze jeho Syna, našeho Pána Ježíše Krista.
Bože, drž nad svým lidem svou mocnou pravici, aby byl vysvobozen ode všeho
zla.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
Dej svornost a pokoj nám i všem obyvatelům země, jako jsi ho dával našim
otcům.
Dej našim představeným a všem, kteří nám vládnou, ať poznají, co je dobré.
Veď myšlenky a činy lidí k spravedlnosti, aby došli milosti v tvých očích.
Dej chléb hladovějícím a osvoboď zajaté.
Podepři slabé a potěš malomyslné.
Odpusť všem jejich hříchy a provinění a očisti jejich srdce.
Dej, ať vždycky konáme, co se ti líbí.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Vyslyš naše prosby za ...
Neboť ty jediný, Bože náš, můžeš toto všechno,
ty můžeš učinit mnohem víc.
Proto tě oslavujeme, chválíme, vzýváme a prosíme
skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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3. den každého měsíce v mezidobí
Bratři a sestry, Bůh dává pokorným svoji milost. Prosme ho tedy s důvěrou dítěte a
volejme: Pane, smiluj se.
Modleme se za všechny, kdo žijí v bázni Boží, aby nikdy nepřestali Bohu sloužit.
Odp.: Pane, smiluj se.
Modleme se za mír a blaho světa i křesťanských obcí, aby nám všemohoucí Bůh
dal svůj věčný a neporušitelný mír a vylil na nás bohatství své milosti.
Modleme se za naše nemocné, aby jim Bůh dal sílu a vysvobodil je z nemoci,
aby se mohli mezi nás ve zdraví vrátit.
Modleme se za všechny naše nedospělé, aby jim Bůh dal milost dospět do plnosti
Kristovy.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Modleme se dnes zvláště za ...
Všemohoucí Bože, v tobě je všechna naše naděje.
Buď pomocníkem svého lidu a žehnej všem národům
skrze Krista našeho Pána. Amen.
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4. den každého měsíce v mezidobí
Bratři a sestry, prosme Stvořitele, který nás povolal ze tmy do světla a z nevědomosti k
poznání svého vznešeného Jména, a volejme k němu: Pane, smiluj se.
Modleme se za svatou, obecnou a apoštolskou církev na celém světě, aby její
stavbu založenou na skále chránil Bůh před nebezpečím a uchoval ji až do
naplnění věků.
Odp.: Pane, smiluj se.
Modleme se za všechny manžele, rodiče a děti, aby je Bůh zachoval v jednotě a
lásce.
Modleme se za všechny, kdo jsou na cestách, a za ty, kdo jsou bez domova, za
vězně, zajatce a za všechny, kdo trpí.
Modleme se za sebe navzájem, aby nás Bůh svou milostí zachoval až do konce.
Modleme se, aby nás Bůh vysvobodil od zlého, chránil nás před každým
pokušením a přijal nás do svého království.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Modleme se dnes zvláště za ...
Všemohoucí Bože, vykoupil jsi svůj lid drahocennou krví svého Krista.
Skrze něho ti náleží všechna čest a klanění
v Duchu svatém,
nyní i po všechny věky věků. Amen.
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5. den každého měsíce v mezidobí
Náš Pán Ježíš Kristus přišel na svět, aby spasil všechny lidi. A my věříme, že je právě
teď uprostřed nás. Proto se v jeho jménu s pokorou modleme a vroucně volejme k
Bohu: Pane, smiluj se.
Modleme se za naši diecézi a za všechny církevní obce, abychom žili nadějí
Božího království a nikdy nepřestali Bohu sloužit.
Odp.: Pane, smiluj se.
Modleme se za všechny, kteří pomáhají chudým a potřebným a za všechny
dobrodince, aby jim Bůh stonásobně odplatil a dal jim život věčný.
Modleme se za všechny, kteří Krista neznají, a za ty, kdo bloudí, aby je Bůh
přivedl k sobě.
Modleme se za svoji víru, aby ji Pán udržel v čistotě a dal nám žíznit po dobru.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Modleme se dnes zvláště za ...
Bože, ty dáváš spásu všem a chceš, aby nikdo nezahynul.
Dej svému lidu, aby ti v pokoji sloužil
a celý svět aby došel svého cíle
skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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6. den každého měsíce v mezidobí
Prosme společně s Pannou Marií a se všemi svatými za církev a její služebníky i za
blaho celého světa a volejme: Pane, smiluj se.
Modleme se za všechny naše biskupy, aby je milosrdný Bůh svému lidu zachoval
v pokoji i ve zdraví a dal jim ducha zbožnosti a svatosti, aby dobře hlásali jeho
slovo.
Odp.: Pane, smiluj se.
Modleme se za naše kněze, aby Bůh chránil jejich důstojnost a neporušenost.
Modleme se také za jáhny a za všechny služebníky a služebnice církve, aby jim
Bůh dal milost dobře vykonávat svěřenou službu.
Modleme se za všechny lidi, aby je Bůh upevnil v dobrém a posilnil.
Modleme se za naše nepřátele a za ty, kdo nás nenávidí a pronásledují.
Modleme se za nedávno pokřtěné i za katechumeny a katechumenky.
Modleme se za nás za všechny, aby Pán přijal naše modlitby a vyslyšel nás.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Modleme se dnes zvláště za ...
Věčný Veleknězi, vyslyš naše prosby
a dej, ať se tvůj lid, který je královským kněžstvem,
stane požehnáním pro celou zemi.
Vždyť ty žiješ a vládneš po všechny věky věků. Amen.
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7. den každého měsíce v mezidobí
Jako Kristovi učedníci jsme povoláni sloužit všem lidem. Prosme tedy Pána o pomoc
pro všechny své bratry a sestry. Volejme: Pane, smiluj se.
Prosme za pokoj a blaho papeže N., našeho biskupa N., všech kněží a celého
křesťanského lidu.
Odp.: Pane, smiluj se.
Prosme za všechny věřící, kteří přinášejí ovoce dobrých skutků a kteří nás žádali
o modlitbu.
Prosme za všechny, kteří nezapomínají na strádající a trpící.
Prosme za příznivé počasí a za hojnou sklizeň.
Prosme za všechny staré a slabé, nemocné a nešťastné, aby jim Bůh dal zdraví,
sílu a útěchu.
Prosme za ty, kdo jsou mimo domov, na cestách, ve vězení a v zajetí.
Prosme za nás za všechny, za odpuštění našich hříchů, za vysvobození ode všech
strastí, hněvu, nebezpečí a nouze.
Prosme za vyslyšení a přijetí našich modliteb a za dosažení Božího království.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Prosme dnes zvláště za ...
V tobě, Pane, mají původ všechny úmysly i jejich naplnění.
Dej, ať se ti zalíbí naše skutky,
abychom si mohli vyprošovat dobrodiní od tebe,
jenž žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
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8. den každého měsíce v mezidobí
Vítězství našeho Pána Ježíše Krista nad hříchem a smrtí otevřelo všem lidem novou
naději. S důvěrou se tedy pomodleme za celý svět.
Pamatuj, Bože, na všechen svůj lid, na všechny vylij svou bohatou milost a všem
dej, co potřebují ke spáse.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
Pamatuj na ty, kdo žijí v neporušenosti a zbožnosti i v bázni a čistotě.
Pamatuj na všechny obce a ochraňuj je: chraň je od hladu, nemocí, zemětřesení,
povodní, požárů a válek.
Pamatuj na ty, kdo nezapomínají na chudé, a odplať jim štědře svými
duchovními dary.
Pamatuj na ty, kdo se svěřili do našich modliteb: dej jim co potřebují ke spáse.
Pamatuj na ty, kdo nemohli přijít: staré podepři, malomyslné potěš a rozptýlené
shromáždi.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Pamatuj, Bože, na ...
Bože, spoléháme na tvé milosrdenství,
neboť tys naše jediná záchrana.
Tobě buď sláva a čest na věky věků. Amen.
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9. den každého měsíce v mezidobí
Kdykoliv se shromažďujeme k modlitbě, Pán je uprostřed nás. Svěřme mu proto spásu
celého světa.
Pamatuj, Pane, na našeho papeže N.: zachovej nám ho v pokoji a ve zdraví.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
Pamatuj, Pane, na všechny biskupy a kněze: dej, ať požívají všude úcty a ať tvoje
slovo dobře hlásají.
Pamatuj, Pane, na ty, kdo vládnou: vlej jim do srdcí dobro a pokoj.
Pamatuj, Pane, také na ty, které nejmenujeme, protože je neznáme: vždyť ty znáš
jméno i život každého člověka.
Pamatuj, Pane, na nás na všechny: navštiv nás ve své dobrotě a zjev se nám ve
svém hojném milosrdenství.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Pamatuj, Pane, na ...
Bože, ty dáváš každému, kdo prosí,
a otevíráš každému, kdo tluče.
Přijmi a vyslyš naše prosby,
které jsme vyslovili ve společenství s Kristem, naším Pánem. Amen.
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10. den každého měsíce v mezidobí
S důvěrou prosme všichni svého Pána a Spasitele Ježíše Krista, za církev a za celý svět
a volejme: Pane, smiluj se.
Prosme za mír od Boha sestupující a za spásu všech lidí.
Odp.: Pane, smiluj se.
Prosme za blaho církve Boží a za sjednocení všech křesťanů.
Prosme za naši vlast a za náš národ i za všechny, kteří mu slouží.
Prosme za příznivé počasí, za hojnou úrodu zemskou a za pokojné časy.
Prosme za ty, kdo jsou na cestách, za uvězněné i zajaté: prosme za jejich ochranu
a vysvobození.
Prosme za nemocné a trpící: prosme za konec jejich trápení.
Prosme za tento dům Boží a za všechny, kdo do něj přicházejí s vírou a
zbožností.
Prosme za sebe za všechny lidi, abychom byli vysvobozeni ze všeho zármutku,
hněvu, nebezpečí a nouze.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Prosme dnes zvláště za ...
Pane, ujmi se nás a spas nás,
ochraňuj nás svou štědrou milostí,
když se ti odevzdáme s celým svým životem,
neboť tobě patří čest i sláva na věky věků. Amen.
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11. den každého měsíce v mezidobí
Vzývejme s důvěrou svého Pána, aby vyslyšel naše modlitby, aby splnil touhu našich
srdcí a zničil naše hříchy pro svou velikou lásku. Volejme k němu: Pane, smiluj se.
Prosme Pána za zdraví a sílu pro našeho papeže N. a pro všechny biskupy, kněze
a jáhny.
Odp.: Pane, smiluj se.
Prosme Pána za hlasatele Božího slova a za všechny služebníky církve.
Prosme Pána za naše obce i země a za všechny, kteří v nich s vírou přebývají.
Prosme Pána za pokoj celého světa a za svatost církve Boží.
Prosme Pána za odpuštění a prominutí veškerých lidských hříchů.
Prosme Pána za ty, kdo zemřeli s pravou a upřímnou vírou.
Prosme Pána za to, abychom tuto eucharistii i zbytek dne prožili v pokoji.
Prosme Pána za to, aby i nás zachránila jeho oběť na kříži.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Prosme Pána dnes zvláště za ...
Pane, sešli pomoc nám i celému světu,
který doufá v tvé hojné milosrdenství.
Tobě buď chvála a díkůčinění nyní i na věky věků. Amen.
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12. den každého měsíce v mezidobí
Náš Pán slíbil těm, kdo se shromáždí v jeho jménu, že bude uprostřed nich. V důvěře v
jeho slova se budeme modlit a volat: Pane, smiluj se.
Prosme za služebníky církve: dej, Pane, ať služebníci a služebnice tvé církve
neztratí tvého ducha, aby tobě a tvému lidu sloužili horlivě až do konce.
Odp.: Pane, smiluj se.
Prosme za naši zem: dej, ať v naší zemi vždy vládne spravedlnost a mír.
Prosme za víru: chraň v lidech víru, aby stále spoléhali na tebe.
Prosme za trpělivost: dej trpělivost každému v jeho zkouškách.
Prosme za Ducha, kterého dal Bůh svatým prorokům: dej, ať naplníme svůj život
poslušností tvému slovu.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Prosme dnes zvláště za ...
Neboť tys náš Přímluvce a Velekněz
a skrze tebe vzdáváme čest a slávu Bohu Otci v Duchu svatém
nyní i na věky věků. Amen.
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13. den každého měsíce v mezidobí
Pán je milosrdný ke všem, kdo v něho doufají. Proto se k němu s důvěrou obraťme a
volejme: Pane, smiluj se.
Prosme za služebníky církve: dej, ať je práce a láska služebníků a služebnic tvé
církve vytrvalá a ať přináší hojné ovoce.
Odp.: Pane, smiluj se.
Prosme za celý svět: pamatuj na všechny lidi a dej každému, co potřebuje.
Prosme za trpící a nemocné: přiveď k nim ty, kteří jim pomohou.
Prosme za věřící na celém světě: uchovej víru všech věřících neporušenou.
Prosme za Ducha, který byl dán apoštolům: dej ať se ti líbíme, jako se ti líbili
tvoji apoštolové.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Prosme dnes zvláště za ...
Pane, utíkáme se k tobě se všemi svými starostmi a potřebami,
neboť tys naše útočiště a náš život je ve tvých rukou.
Zůstávej s námi nyní i po všechny věky věků. Amen.
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14. den každého měsíce v mezidobí
Pán, náš Bůh, je blízko všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v pravdě. Prosme
ho tedy s důvěrou o požehnání pro církev a pro celý svět a volejme: Pane, smiluj se.
Za naši církev prosíme, aby nás Pán zachoval až do konce ve společenství Ducha
svatého.
Odp.: Pane, smiluj se.
Za celý svět prosíme, aby Pán bděl nad jeho smýšlením a aby do myslí všech lidí
vložil touhu po tom, co je dobré a prospěšné.
Za všechny věřící prosíme, aby jim Pán dal odpuštění hříchů a vtiskl jim pečeť
posvěcení.
Za všechny trpící a nemocné prosíme, aby je sám Pán potěšil a podepřel.
Za svatou tichost prosíme, aby nás Pán ve svém milosrdenství učinil tichými.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Dnes zvláště prosíme za ...
Pro tělo a krev tvého Syna tě prosíme, Bože:
zapiš tuto naši žádost do knihy života
a pamatuj na nás v místě odpočinku svatých ve svém světle,
abychom tě na věky chválili.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
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15. den každého měsíce v mezidobí
S důvěrou všichni prosme svého Pána a Spasitele Ježíše Krista za církev a za celý svět
a volejme: Pane, smiluj se.
Za našeho papeže N. prosíme, aby nám ho Pán dlouho zachoval, aby mu dal
dobře hlásat slovo víry a aby byl věrným strážcem církve.
Odp.: Pane, smiluj se.
Za všechny správce veřejných věcí prosíme, aby jim Pán dal ducha moudrosti a
spravedlnosti.
Za ty, kdo zhřešili, prosíme, aby Pán neživil svůj hněv proti nim, ale slitoval se
nad nimi, aby jim dal dobré svědomí a dobrou naději.
Za trpící a strádající prosíme, aby je Pán nezanechal bez své útěchy.
Za nás samotné prosíme, aby Pán posiloval naši víru, naději a lásku.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Dnes zvláště prosíme za ...
Neboť Pán je náš Přímluvce a Velekněz
a skrze něj vzdáváme čest a slávu Bohu Otci v Duchu svatém
nyní i na věky věků. Amen.
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16. den každého měsíce v mezidobí
Pán Ježíš řekl: „O cokoli budete Otce prosit v mém jménu, učiní to.“ Proto se
pomodleme za církev a za celý svět a volejme: Pane, smiluj se.
Za naše biskupy a kněze prosíme, aby Pán od nich neodnímal ducha svého
kněžství, aby jim dal vytrvalou horlivost, a aby jim dal jednou vidět ovoce jejich
práce.
Odp.: Pane, smiluj se.
Za vláhu prosíme, aby Pán letos poslal déšť na místa, která ho potřebují.
Za přírodu prosíme, aby ji Pán chránil a zachoval příštím generacím.
Za smutné a ztrápené prosíme, aby jim Pán dal plnost útěchy.
Za všechny hladové prosíme, aby jim Pán dal vezdejší chléb.
Za nás všechny, kteří jsme spojeni v modlitbě prosíme, aby nás Pán naplnil
duchem míru a aby přijal naše modlitby a vyslyšel nás.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Dnes zvláště prosíme za ...
Pane, svým jménem přednes tyto naše prosby nebeskému Otci,
neboť s ním a Duchem svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
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17. den každého měsíce v mezidobí
Sjednoceni Duchem svatým ve víře v jednorozeného Syna Božího se všichni modleme
a volejme: Pane, smiluj se.
Za svatou církev Boží po celém světě prosme Pána, neboť nevyčerpatelný je
poklad jeho dobroty.
Odp.: Pane, smiluj se.
Za spravedlnost a právo ve světě vzývejme Pána, neboť jemu je dána všechna
moc na nebi i na zemi.
Za ty, kteří se začínají otevírat Božímu slovu a zatoužili po nebeské milosti,
vzývejme Pána, neboť on je všemohoucí a milosrdný.
Za ty, kdo trpí, vzývejme Pána, neboť on je neskonale soucitný.
Za ty, kdo vcházejí do tohoto svatého domu Božího, kdo se zde shromažďují s
pokorou a bázní Boží, prosme Pána, neboť on je král slávy.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Dnes zvláště prosme Pána za ...
Pane, do tvých rukou svěřujeme všechno, co jsme a co máme,
neboť ty sám jsi původce a dárce všeho,
ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
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18. den každého měsíce v mezidobí
Dříve než budeme slavit eucharistii, předložme svému Pánu potřeby a starosti všech
věřících i celého světa a volejme: Pane, smiluj se.
Za všechny věrné zvěstovatele evangelia snažně prosíme Pána, neboť on je
všudypřítomné slovo a moudrost.
Odp.: Pane, smiluj se.
Za ty, kdo se věnují službě lásky a pomáhají trpícím, prosíme Pána, neboť on je
pramen všeho milosrdenství.
Za ty, kdo trpí nouzí, bezprávím nebo nepřátelstvím, pokorně se modlíme k
Pánu, neboť on je náš zachránce.
Za odpočinutí věrných zemřelých, zvláště kněží, kteří sloužili této obci věřících,
prosíme Pána, neboť on je nejvyšší soudce všech lidí.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Dnes zvláště prosíme Pána za ...
Pane, spoléháme na tvé milosrdenství,
neboť tys naše jediná záchrana.
Tobě buď sláva a čest na věky věků. Amen.

25

19. den každého měsíce v mezidobí
Duchem Božím jsme všichni spojeni v jedno tělo, takže starosti bližních jsou i našimi
starostmi. Prosme proto za církev a za celý svět.
Za ty, kdo se zříkají sebe samých a pracují pro Boží království, vzývejme Pána,
neboť on je štědrý dárce duchovních darů.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
Za spravedlnost a právo ve světě vzývejme Pána, neboť jemu je dána všechna
moc na nebi i na zemi.
Za ty, kdo Boží pravdu nepoznali nebo nepřijali a za ty, kdo ji hledají, prosme
Pána, neboť on sám je pravda.
Dej nám, Pane, bázeň před hříchem a opravdovou lásku.
Dej nám, Pane, řádný život a dobrou smrt.
Dej nám, Pane, anděla pokoje a útěchu svatých.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Dnes zvláště prosme Pána za ...
Bože, ty jsi Pán všech;
ty jsi štědrý ke všem, kdo tě vzývají.
Tobě buď sláva na věky věků. Amen.

26

20. den každého měsíce v mezidobí
V každé nouzi a ve všech našich starostech stojí Pán při nás, neboť nás miluje.
S důvěrou se tedy k němu obraťme a volejme: Pane, smiluj se.
Prosíme tě, Pane, za všechny biskupy, kněze a jáhny a za všechny služebníky a
služebnice církve.
Odp.: Pane, smiluj se.
Prosíme tě za mír a pokojné časy pro církev po všech končinách země.
Prosíme tě za všechny nositele úřadů a hodností.
Prosíme tě za všechny opuštěné a bezbranné.
Prosíme tě za ty, na které doléhá lidská slabost a křehkost.
Prosíme tě za ty, které ohrožuje duch zla nebo zaslepuje svět.
Prosíme tě za čistotu našich duší a našich srdcí.
Pokorně tě prosíme za odpuštění všech našich hříchů.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Prosíme tě dnes zvláště za ...
Pane, spoléháme na tvé milosrdenství,
neboť tys naše jediná záchrana.
Tobě buď sláva a čest na věky věků. Amen.
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21. den každého měsíce v mezidobí
S důvěrou se nyní obraťme na Krista, neboť Otec ho poslal, aby byl celý svět
zachráněn.
Pane Ježíši, Synu Boha živého, žehnej našemu papeži N. a všem biskupům.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
Dej věřícím ducha odpovědnosti za církev a za svět.
Dej všem národům mír a svobodu.
Dej všem zemím spravedlivý sociální řád.
Dej nevěřícím poznat pravdu evangelia.
Ukaž se jako přítel chudých, nemocných, vdov, sirotků a všech opuštěných.
Shlédni milostivě na všechny zde shromážděné a na celou naši farnost (celé naše
společenství).
Pohleď dobrotivě na všechny naše živé i zesnulé příbuzné a přátele.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Vyslyš naše prosby za ...
Náš Pane, nehleď na hříchy, nýbrž na víru své církve
a vyslyš naše prosby.
Vždyť tvá je všechna moc na věky věků. Amen.
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22. den každého měsíce v mezidobí
Bůh vždycky prokazoval svému lidu mnoho dobrodiní. Proto mu společně předložme
své prosby.
Bože pokoje a útěchy, provázej svůj lid na jeho cestě do země tvého zaslíbení.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
Naplň svým pokojem všechny, kdo vyznávají tvoje jméno.
Veď všechny národy k míru a vzájemné spolupráci.
Žehnej všem, kteří se snaží o dorozumění mezi lidmi i národy.
Dopřej hříšníkům radost z návratu do otcovského domu.
Pomáhej rodinám ve všech starostech a každou jejich bolest proměň v radost.
Zbav nás nesvornosti a zlé vůle, abychom byli šiřiteli pokoje.
Chraň všechny bratry a sestry naší farnosti (našeho společenství) před neštěstím a
náhlou smrtí.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Vyslyš naše prosby za ...
Bože, původce a dárce všeho dobra,
ty jsi spásou a nadějí všech lidí;
dej svůj mír celému světu
skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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23. den každého měsíce v mezidobí
Ten, který se slitovával nad zástupy, je náš Pán a Mistr. Svěřme proto do jeho rukou
potřeby celého světa.
Pane Ježíši, Spasiteli světa, dej, ať stále roste víra a jednota tvé církve.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
Veď své věrné, aby tě následovali ve tvém milosrdenství ke všem lidem.
Daruj celému světu pokoj a mír a posiluj v lidech bratrskou lásku.
Dej rodičům víru, vychovatelům moudrost a dětem šťastnou budoucnost.
Slituj se nade všemi, kteří trpí nouzí a žijí bez domova.
Ujmi se našich zemřelých a dej, ať se s nimi jednou shledáme při hostině v
království tvého Otce.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Vyslyš naše prosby za ...
Náš Pane, odevzdáváme se do tvé vůle.
Posiluj naši oddanost
a ve své dobrotě se nad námi i nad celým světem smiluj
nyní i na věky věků. Amen.
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24. den každého měsíce v mezidobí
Shromáždili jsme se ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který před svým
ukřižováním řekl: „Až budu povýšen ze země, všechny potáhnu k sobě.“ Vložme tedy
do jeho rukou život všech lidí.
Učiň, Pane, aby tvá církev byla všem lidem pravdivým znamením spásy.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
Učiň, ať spojí tvá láska vjedno všechny, kdo vyznávají tvé jméno.
Chraň všechny národy před hrůzami války a přírodních katastrof.
Uděl zejména mládeži opravdovou velkodušnost.
Vlej novou naději těm, kdo ztratili důvěru v lidi i v tebe.
Dej, ať tě v lásce křesťanů poznají také ti, kdo v tebe nevěří.
Posvěť naši práci i naše utrpení.
Naplň nás duchem pokání, abychom změnili svůj život.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Vyslyš naše prosby za ...
Pane, smiluj se nad lidem, který touží po spáse
a vyslyš naše prosby.
Tys naše útočiště a síla nyní i na věky věků. Amen.
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25. den každého měsíce v mezidobí
Bohu patří země a všechno, co ji naplňuje. Prosme tedy za celý svět, aby uzřel svoji
spásu.
Všemohoucí Bože, veď svou církev, aby celému světu hlásala evangelium.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
Posiluj nástupce svatého Petra a všechny biskupy v jejich apoštolské službě.
Dej, ať všechny národy usilují o mír a spravedlivý řád.
Dej, ať z našich dětí vyrostou poctiví a charakterní lidé.
Ukaž se jako zachránce těm, kdo očekávají slíbeného Mesiáše.
Potěš zarmoucené, uzdrav nemocné a neopouštěj umírající.
Dej starým lidem, aby se mohli radovat z ovoce své práce.
Obnovuj nás stále milostí našeho křtu a biřmování.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Vyslyš naše prosby za ...
Bože, zjev své milosrdenství lidu, který k tobě volá,
naplň ho svým pokojem
a dej všem lidem plnost života
skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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26. den každého měsíce v mezidobí
Kristova láska je tak veliká, že přesahuje veškeré naše chápání. Proto mu s důvěrou
předložme prosby celé církve.
Pane Ježíši, dej, ať tvá církev žije z tvého slova a je plná útěchy a síly.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
Odpusť své církvi její slabost a dej jí sílu, aby ti vydávala svědectví.
Dej, ať duch evangelia pronikne všechna společenství a národy celého světa.
Dej všem lidem, aby lačněli a žíznili po spravedlnosti a po míru.
Obrať nevěřící a hříšníky na cestu spásy.
Pomáhej všem, na něž doléhá utrpení a nauč je chápat jeho smysl.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Vyslyš naše prosby za ...
Pane, ty všechny lidi dobře znáš a víš, co potřebujeme.
Slituj se nad námi a dej nám hojnost svých darů.
Vždyť tys naše jediná naděje nyní i na věky věků. Amen.
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27. den každého měsíce v mezidobí
Bratři a sestry, pamětliví slov svého Pána, jediného Prostředníka u Otce, přednášejme
mu svoje společné prosby.
Pane Ježíši, posiluj všechny věřící ve věrnosti tvému evangeliu.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
Povzbuzuj křesťany ve vzájemné úctě.
Učiň, ať občané naší vlasti a celého světa požívají stálého míru a blahobytu.
Pomáhej lidem v jejich starostech a povinnostech stavu a povolání.
Vlej sílu k nesení kříže všem zarmouceným a sklíčeným.
Daruj všem nemocným a umírajícím naději i trpělivost v bolestech.
Rozněcuj v nás všech stále více jasné světlo své milosti.
Uchraň nás tvrdosti srdce i veškeré nelaskavosti.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Vyslyš naše prosby za ...
Pane Ježíši Kriste, přijmi naše prosby
a posilni naši naději ve tvou ustavičnou lásku.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
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28. den každého měsíce v mezidobí
Prosme Boha, který posiluje všechny slabé a pomáhá těm, kteří se k němu utíkají.
Bože, naše útočiště a sílo, zachovej své církvi svobodu při hlásání tvé pravdy.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
Požehnej práci a úsilí našeho papeže N. a všech biskupů.
Povzbuzuj představitele států, aby neochabovali ve snaze zajistit světu pokoj.
Chraň naši vlast od zlého a obdař ji mírem.
Stůj při všech trpících v hodině soužení a malomyslnosti.
Nauč nás posvátné bázni před tvým spravedlivým soudem.
Pomoz nám věrně plnit tvou svatou vůli v rodinách i v našem povolání.
Posiluj nás ke skutkům milosrdné lásky.
Ulehči zemřelým dobu jejich očišťování a bolestného pokání.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Vyslyš naše prosby za ...
Všemohoucí Bože,
u tebe je nevyčerpatelný poklad pokoje a štěstí.
Potěš nás tedy splněním všech našich proseb
skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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29. den každého měsíce v mezidobí
Bratři a sestry, volejme ke Kristu, který je z Otcovy vůle Spasitelem lidstva.
Pane Ježíši, Synu Boha živého, žehnej papeži a všem biskupům.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
Vyburcuj věřící k vědomí odpovědnosti za církev a za svět.
Dej všem zemím sociální řád, který je spravedlivý k rodinám.
Uděl naší vlasti i všem národům pokoj a svobodu.
Přiveď nevěřící ke světlu evangelia.
Projev se jako dobrodinec chudých, nemocných, vdov i opuštěných dětí.
Shlédni na tento Boží dům a na celou naši farnost (celé naše společenství).
Pohleď milostivě na naše zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Vyslyš naše prosby za ...
Pane, veď nás pozemským životem, abychom neztratili dobra věčná,
a přiveď všechny lidi tam, kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
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30. den každého měsíce v mezidobí
Bratři a sestry, vzpomeňme na dobrodiní našeho Pána a na jeho smlouvu s námi a
prosme o jeho dary.
Bože veškeré útěchy, provázej putující církev do zaslíbené vlasti.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
Dej, ať jsou jednotní v pravdě všichni, kdo nesou jméno Kristovo.
Nedopusť, aby manželství bylo narušováno sobectvím, neúctou a nevěrností.
Pomáhej mládeži všech zemí, ať se jí dostane dobrého vzdělání.
Posiluj všechny kněze, kteří v tvé službě zemdleli nebo onemocněli.
Dej nové srdce a nového ducha těm, kdo jsou od tebe daleko.
Nedopusť, abychom malomyslněli, když je tvá církev tupena a pronásledována.
Podepři všechny trpící a nemocné, osamocené a zoufalé.
Učiň, ať následujeme Ježíše Krista a žijeme jako tvé milované děti.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Vyslyš naše prosby za ...
Pane, náš Bože, smiluj se,
abychom dosáhli toho, co vyprošujeme sobě i celému světu
skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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31. den každého měsíce v mezidobí
Bratři a sestry, od Stvořitele vesmíru dostáváme jen dobré dary. Proto společně prosme
o jeho milost.
Posiluj všechny, kdo vyznávají tvé jméno před lidmi.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.
Žehnej všem věřícím, kteří prokazují milosrdenství.
Dej našemu národu věřící rodiče a schopné vychovatele.
Pomoz národům budovat spravedlivý sociální řád.
Vzbuď novou naději ve všech, kdo ztratili důvěru v tebe nebo lidi.
Proměň starosti a bolesti rodin ve vděčnost za tvoji pomoc.
Odstraň zlo z našeho středu a nauč nás sjednávat smíření mezi lidmi.
Dopřej spásu těm, které nejdříve povoláš z našeho středu.
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:

Vyslyš naše prosby za ...
Všemohoucí Bože, pokorně tě prosíme,
abys od lidstva odvrátil všechno škodlivé
a dopřál nám všechno, co je prospěšné
skrze Krista, našeho Pána. Amen.
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