Slavnost svatého Josefa
19. března
S důvěrou se obraťme k našemu Pánu a prosme za všechny, kteří nám byli
svěřeni, i za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)
▪ Prosme za všechny kněze, aby dokázali srozumitelně předávat
duchovní bohatství církve.
▫ Prosme za manžele, aby rostla jejich vzájemná láska a důvěra.
▫ Prosme také za děti, aby byly vychovávány v lásce, která vede ke
svobodě a zralosti.
• Prosme také za ty, kteří nedostávají spravedlivou mzdu nebo pracují
v nelidských podmínkách.
• Prosme za ty, kdo se ocitli ve složité životní situaci nebo jsou na
pokraji svých sil.
◦ Vyprošujme požehnání a pomoc pro naše blízké, prosme rovněž za ty,
se kterými si nerozumíme.
• Prosme za nemocné, za ty, kdo jsou blízko smrti, a za všechny zemřelé.
Neboť ty jsi, Pane, věrný a spravedlivý;
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 Zvěstování Páně
25. března
Bůh se z lásky k nám stal člověkem. S důvěrou ho proto prosme za církev
a za celý svět.
▪ Prosme za nás, za křesťany, abychom svým životem svědčili o Boží
lásce a milosrdenství.
▪▫ Prosme za ty, kdo hledají smysl života, i za ty, pro které není důležitý.
▫ Prosme za dobré mezilidské vztahy; za lásku, která je bez manipulace
a vede ke svobodě a zralosti.
▫• Prosme za těhotné ženy a jejich rodiny. Prosme také za děti, které se
nemohly narodit, a za jejich rodiče.
• Prosme za všechny, kdo nemají přístup k dostatku jídla, zdravotní péči
nebo ke vzdělání.
◦ Prosme za naše společenství – vyprošujme si pokorné srdce
a připravenost pro Boží výzvy.
◦ Prosme za všechny zemřelé.
Dobrý Bože, ty jsi poslal svého Syna,
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 (◦).

