VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Na začátku školního roku:
▫ Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za
děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.
▫ Prosme za děti, které jdou letos poprvé do školy: ať se jim dostane dobrého vzdělání
a ať poznají radost z dobře vykonané práce.
▫ Prosme za dospívající mladé lidi, zvláště za ty z nich, kteří nemají žádné životní cíle.
Při mši přenášené rozhlasem:
◦ A prosme také za všechny, kdo jsou s námi spojeni rozhlasem: za lidi nemocné, staré
a opuštěné, za ty, kdo jsou v práci nebo na cestách, a za jejich rodiny a blízké.
Nebo:
◦ Prosme také za všechny, kdo jsou s námi spojeni rozhlasem: za lidi nemocné, staré a
opuštěné, za ty, kdo se starají o své blízké, jsou v práci nebo na cestách, a za jejich
rodiny a přátele.
Při křtu jednoho dítěte:
◦ Prosme za toto dítě (za N): ať se jednou stane věrným učedníkem Kristovým (věrnou
učednicí Kristovou).
◦ Prosme za jeho (její) rodiče a kmotry (kmotra / kmotru) a za rodinu, ve které bude N
vyrůstat, i za celou naši farnost.
Místo závěru přímluv následuje vzývání svatých.
Při křtu více dětí:
◦ Prosme za N a N: ať se jednou stanou věrnými učedníky (učednicemi) Kristovými.
◦ Prosme za jejich rodiče a kmotry a za rodiny, ve kterých budou děti vyrůstat, i za
celou naši farnost.
Místo závěru přímluv následuje vzývání svatých.
V době přípravy dětí na 1. sv. přijímání
◦ Prosme za děti, které letos poprvé přistoupí ke stolu Páně: Dej, ať si nikdy
nepřestanou vážit tohoto pozvání.

Nebo:
◦ Prosme za děti, které letos poprvé (v naší farnosti) přistoupí ke stolu Páně, za jejich
rodiče, sourozence a katechety.
Nebo:
◦ Prosme za děti, které letos poprvé přistoupí ke stolu Páně, aby se stali věrnými
učednicemi a učedníky Kristovými.
Při výročí posvěcení kostela:
◦ Prosme za stavitele tohoto kostela (N) a za všechny, kdo se o něj starali a starají.
◦ Prosme za všechny, kterým byl tento kostel duchovním domovem, a za všechny, kdo
zde konali kněžskou službu.
◦ Prosme jedni za druhé a za všechny, kdo sem přicházejí s vírou i s pochybnostmi,
v radosti i v neštěstí.
Nebo:
◦ Prosme za všechny, kdo během staletí přicházeli do tohoto kostela s vírou i s
pochybnostmi, v radosti i v neštěstí.
◦ Prosme za ty, kdo jsou zde pohřbeni a za všechny naše zemřelé předky hluboko do
minulosti.
▫ Prosme za všechny obyvatele této obce a tohoto kraje a za celé lidstvo, aby Bůh dal
každému, co potřebuje ke spáse, a sám byl všechno ve všem.
Při výročí posvěcení břevnovské baziliky sv. Markéty:
◦ Prosme za stavitele této baziliky a za všechny, kdo se o ní starali a starají.
◦ Prosme za všechny, kterým byl tento kostel duchovním domovem, a za všechny, kdo
zde konali kněžskou službu.
◦ Prosme za ty, kdo zde trpěli a zemřeli v době prusko-rakouských válek.
◦ Prosme za nás a za všechny, kdo sem přicházejí s vírou i s pochybnostmi, v radosti i
v neštěstí.
Při životním výročí:
◦ Prosme za své rodiče a za všechny, kdo nám darovali svou lásku.
V době povodní:

• Prosme za oběti povodní (u nás i v okolních zemích): za přeživší i za zemřelé, za
všechny záchranáře a za příznivé počasí a zachování přírody.
Nebo:
• Prosme za oběti povodní, zvláště za ty, kdo jsou jí zasaženi opakovaně, a prosme za
příznivé počasí a dobrou úrodu naší země.
V době sucha:
◦ Prosme za příznivé počasí, mírný déšť, dobrou úrodu a za zachování přírody.
Nebo:
▫ Prosme za odvrácení sucha i povodní, za mírný déšť a dobrou úrodu naší země, za
větší ohleduplnost lidí vůči přírodě a zachování života na této planetě.
Po katastrofě nebo neštěstí:
• Modleme se za všechny, kdo při … (různých katastrofách) přišli o život, o své blízké
a přátele, o domov a majetek.
V době vakance biskupského stolce nebo v průběhu kanonického procesu volby
biskupa:
◦ Prosme, aby Duch svatý dal svou moudrost těm, kdo jsou odpovědni za volbu
nového (např. pražského) biskupa.
V době vakance papežského stolce nebo v průběhu konkláve:
▪ (Spojeni v modlitbě s emeritním papežem N.) prosme, aby Duch svatý dal svou
moudrost kardinálům, kteří budou volit (volí) jeho nástupce / nového papeže.
Po zvolení papeže:
▪ Prosme za papeže N., aby byl pravdivým svědkem Kristovým a služebníkem jednoty
všech křesťanů.
V době přípravy na významnou pastorační událost (např. Kurzy Alfa):
◦ Prosme, aby Duch svatý – Pán a dárce života – sám vedl a ke svým záměrům použil
... (např. Kurzy Alfa) v naší farnosti.
V čase výročí událostí listopadu 1989 (tj. okolo 17. 11.):
- Prosme za ty, kdo se zasloužili o naši svobodu, předně za ty, kdo pro ni dali život.
- Prosme za ty, kterým jsme svěřili politickou moc.

- Prosme na přímluvu svaté Anežky za ty, kdo v N. čelí násilí, totalitě, lži a nenávisti a
nemají sílu se bránit.
- Prosme za český a slovenský národ, za svobodu a rozvoj našich zemí a za svornost
nás všech.
- Prosme na přímluvu svaté Anežky za víru našich spoluobčanů a za dobrou
budoucnost našeho národa.
- Na přímluvu svaté Anežky prosme Pána, aby nám pomáhal naplňovat dar svobody
poctivou a tvůrčí prací.
- Prosme na přímluvu svaté Anežky za obrácení těch, kdo pošlapávají lidskou svobodu
a pohrdají pravdou a láskou.
- Prosme na přímluvu svaté Anežky za studenty a mladé lidi, za jejich odvahu měnit
sebe i svět k lepšímu.
V den památky obětí nacismu (27. ledna):
▫ Prosme za oběti nacismu a jiných totalitních režimů a prosme za obrácení těch, kdo i
dnes šíří násilí a nenávist.
V době krátce po volbách:
▫ Modleme se za ty, kterým jsme svěřili ve volbách politickou moc, aby ji vykonávali
v duchu služby.
Při dožínkách (děkování za úrodu):
▫ Prosme za zachování přírody, odvrácení katastrof a za dobrý život příštích generací.
• Prosme za lidi trpící hladem a bídou, za oblasti, v kterých se neurodilo nebo úrodu
zničila přírodní či ekologická katastrofa.
Za misie:
▪ Prosme za křesťany, za jejich sílu a pravdivost při hlásání evangelia. (2 Tim 4,17)
▪▫ Prosme za misionáře a za všechny ty, kdo jsou posláni pracovat daleko od svého
domova.
◦ Prosme Pána za sebe, aby nám odpustil, pokud jsme někdy o něm vydali
nevěrohodné svědectví.
Za jednotu křesťanů (zvláště v týdnu modliteb za jednotu křesťanů):

▫ Prosme za ty, kdo se nad nejednotným křesťanstvem pohoršili.
◦ Prosme za vnitřní jednotu a svornost našeho (farního) společenství.
V místech, kde působí nekatolické církve:
◦ Prosme za křesťany jiných denominací, kteří žijí v našem městě (v naší obci).
Závěr přímluv za jednotu:
Pane, obnov svůj lid a sjednoť ho u svého stolu,
aby celý svět poznal a přijal tvou spásu.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.
Za pronásledované křesťany
▪ Prosme za pronásledované křesťany, aby navzdory utrpení šířili ve světě pokoj a
naději.
V době (hrozící) války nebo nepokojů
▫ Prosme za spravedlivý mír v … a všude tam, kde panuje válka, nepokoj a bezpráví.
▫ Prosme za pokoření těch, kdo šíří nepokoj a své zájmy prosazují násilím.
Před volbou prezidenta
▫ Prosme na přímluvu svatého knížete Václava o moudrost pro občany naší země a pro
toho, kdo bude zvolen příštím prezidentem.
Po volbě prezidenta
▫ Prosme na přímluvu svatého knížete Václava za zvoleného prezidenta (za zvolenou
prezidentku), aby svěřený úřad vykonával/a moudře a v duchu služby.

