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  Základem tohoto svazku jsou přímluvy ThDr. Josefa Bradáče, které jsou s církevním 
schválením Biskupství brněnského (č.j. Ep/1281/06 ze dne 18. 10. 2006) dostupné na 
www.dekanstvivm.horacko.com. Tato předloha byla místy doplněna a upravena, místy 
úplně přepracována tak, aby odpovídala Všeobecným pokynům k Římskému misálu (čl. 
69 a 70). Zvláště úvodní výzvy a závěrečné modlitby se snaží navázat na příslušná 
biblická čtení. 
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Pondělí po 1. neděli adventní 
 
Bratři a sestry, Bůh nám dává časná dobra, aby v nás probudil touhu po nepomíjejícím 
štěstí, které očekáváme. Prosme ho tedy o pomoc v potřebách těla i duše. 
 

Naplň, Bože, církev duchem služby, aby pečovala o časný i věčný život lidí. 
  
Posiluj a osvěcuj zpovědníky v jejich svaté službě. 
 
Pomáhej národům, ať mohou v pokoji budovat spravedlivý sociální řád. 
 
Pomoz mládeži všech zemí k získání dobrého vzdělání i povolání. 
 
Vyslyš modlitby rodičů za jejich syny a dcery. 
 
Dej, ať ochotní lidé pomáhají mladým lidem, kteří se dostali na scestí. 
 
Ochraňuj děti naší farnosti od špatného příkladu a svodů ke zlému. 
 
Nedopusť, aby naši nemocní odmítali svátosti. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Pane, náš Bože, nemůžeme se spoléhat na žádné své zásluhy, důvěřujeme ale v tebe. 
Zahrň nás svým nekonečným milosrdenstvím a neodpírej nikomu dar své spásy. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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Úterý po 1. neděli adventní 
 
Všemohoucí Bože, vyvolil jsi nás z tohoto světa, abychom viděli a očekávali to, co 
svět nedovede chápat. Chceme tě tedy prosit nejen za sebe, ale za všechny lidi. 
 

Dej, ať svým životem svědčíme před světem o tobě, o Synu a o Duchu svatém. 
  
Posiluj naši víru v tvé mocné působení zde na zemi. 
 
Uděl nám světlo v temnotách našeho nedostatečného rozumu. 
 
Povznes všechny lidi k touze po tobě a po věčném životě. 
 
Dopřej lidstvu odpuštění veškerých hříchů. 
 
Osvěcuj lidi ve všech jejich pochybnostech svou moudrostí. 
 
Potěš trpící a nemocné v jejich nedostatku. 
 
Dej nám sílu k životu z víry ve slovech i ve skutcích. 
 
Uděl dary své božské lásky celému našemu (farnímu) společenství. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, ty miluješ a chceš zachránit všechny lidi. Veď každého po cestách života a 
pomáhej nám svou milostí. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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Středa po 1. neděli adventní 
 
Bratři a sestry, náš Pán uzdravoval nemocné a sytil hladové, a tak jim dával zakoušet 
předchuť onoho věčného Dne, který očekáváme. V Ježíšově jménu prosme našeho 
nebeského Otce. 
 

Pomáhej, Bože, církvi zvát lidi k hostině své lásky. 
  
Přiveď všechny křesťany ke společnému eucharistickému stolu. 
 
Shlédni milostivě na ty, kdo mají v rukou politickou moc a vliv. 
 
Nedopusť, aby se lidstvo samo zahubilo válkou a bezohledností k přírodě. 
 
Proměň bolest nemocných a nešťastných v požehnání. 
 
Pomoz všem, kdo pečují o nemocné, chudé, slabé a trpící lidi. 
 
Buď milostivým soudcem všech, kdo nepochopili tvoje pozvání. 
 
Pomoz nám, ať dokážeme ochránit jiné před zlem a hříchem. 
 
Dej, ať pomůžeme povstat těm, kteří klesli. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, podej svou pomocnou ruku všem lidem, posiluj je v pozemském životě a dej, 
aby dosáhli také věčné radosti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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Čtvrtek po 1. neděli adventní 
 
Bratři a sestry, ve všech svých potřebách vzývejme Boha, vždyť on je dárce spásy. 
 

Dopřej, Bože, (v pohnutých dobách) své církvi oporu Ducha svatého. 
  
Dej, ať všichni křesťané jako praví bratři společně svědčí o tvém Synu. 
 
Uchraň politiky a státníky před zneužíváním jejich moci. 
 
Všechny národy chraň před živelnými pohromami. 
 
Uzdrav nemocné, posilni bezmocné a zatvrzelé přiveď k sobě. 
 
Dej, aby se navzájem snášeli lidé žijící spolu v rodinách i jiných společenstvích. 
 
Vzbuzuj v našich srdcích pohotovost k činorodé pomoci potřebným. 
 
Očisti duše našich zemřelých od poskvrn lidské slabosti. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, dej, ať světlo tvé spásy vede životem všechny lidi, aby dosáhli její bezpečné 
plnosti ve tvém království věčném. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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Pátek po 1. neděli adventní 
 
Bratři a sestry, Bůh je naše útočiště a náš ochránce, je naším pomocníkem v každé 
nesnázi. Prosme ho tedy o jeho milost. 
 

Posiluj, Bože, věřící i služebníky církve, aby vydávali svědectví o své víře. 
  
Dej církvi milost, aby mohla všude sloužit v plné svobodě. 
 
Udržuj ducha spravedlnosti mezi všemi národy světa. 
 
Ukaž krásu své božské radosti těm, kteří znají jen radosti časné. 
 
Dej, ať osamělí okusí bratrskou lásku bližních. 
 
Sejmi z úzkostlivých lidí tíživé břímě pochybností a přílišných starostí. 
 
Upevňuj naši mládež ve víře a posiluj ji v dobrém. 
 
Přijmi naše zemřelé do své slávy. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, neodpírej nikomu svou otcovskou pomoc a posiluj nás ve víře, abychom s nadějí 
očekávali den, kdy se naplní tvá zaslíbení. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 
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Sobota po 1. neděli adventní 
 
Bratři a sestry, Bůh obvazuje a uzdravuje naše rány. Modleme se k němu za církev, 
vlast a celé lidstvo. 
 

Dej, Bože, ať se staneme svornou rodinou tvých synů a dcer, shromážděných v 
Kristově církvi. 
  
Dej, ať všichni křesťané spolupracují na díle spásy. 
 
Dej, aby v naší vlasti, ve všech národech světa i mezi národy navzájem zavládlo 
pravé bratrství. 
 
Požehnej úsilí všech, kdo hledají obecné dobro. 
 
Žehnej práci každého, kdo pečuje o lidi trpící, staré a opuštěné. 
 
Zachraň všechny, kteří jsou v nebezpečí ztráty víry v lidi i v tebe. 
 
Zažehni v našem srdci lásku a nadšení pro všechno dobré. 
 
Přiveď naše zemřelé k blažené účasti na svém životě. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Nebeský Otče, dej všem lidem zakusit už v tomto životě uzdravující moc tvého 
blížícího se království a veď lidstvo k jeho plnosti. Prosíme o to skrze Krista, našeho 
Pána. Amen. 
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Pondělí po 2. neděli adventní 
 
Bratři a sestry, náš nebeský Otec ví, co potřebujeme. Předložme mu proto s důvěrou 
záležitosti své i celého světa. 
 

Dobrý a věrný Bože, ve slabosti církve nech projevit svou sílu. 
  
Posiluj kazatele při hlásání tvého slova. 
 
Posiluj učitele a vychovatele, aby pracovali podle svých nejlepších schopností. 
 
Dej, ať umělci svým dílem oslavují tvé jméno. 
 
Potěš všechny, kterým se zdá, že jimi ostatní pohrdají. 
 
Pomáhej všem, aby zášť a nepřátelství přemáhali odpuštěním. 
 
Zachovej v našich rodinách vzájemnou lásku.  
 
Přiveď naše zesnulé k věčnému životu. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, volali jsme k tobě s vírou ve tvá veliká zaslíbení a o tvou pomoc jsme prosili 
skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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Úterý po 2. neděli adventní 
 
Prosme teď Boha za všechny lidi, především pak za ty, kdo potřebují potěšit ve svých 
nesnázích a starostech. 
 

Posiluj nás, Bože, abychom o druhých lidech smýšleli jen dobře. 
  
Veď nás, abychom svým bližním ze srdce odpouštěli. 
 
Žehnej upřímným snahám o dosažení pokoje a míru. 
 
Nedopusť, aby se lidé navzájem odsuzovali a pohrdali slabšími. 
 
Nedopusť, aby zlo bylo opláceno zlem. 
 
Potěš všechny zarmoucené, nešťastné, opuštěné a zoufalé. 
 
Nauč nás žít v křesťanské svobodě, kázni a radosti. 
 
Uděl požehnání zvláště naší mládeži. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, ty chceš, aby všichni lidé byli spaseni. Nepřestávej pečovat o lidstvo – tak jako 
dobrý pastýř, když hledá ztracenou ovci. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 
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Středa po 2. neděli adventní 
 
Bratři a sestry, vzývejme svého Boha, neboť on všechny lidi zná a každého volá 
jménem. 
 

Posiluj, Bože, kazatele, katechety a teology k věrnému hlásání tvého slova. 
  
Dej, ať věřící i ve všedních chvílích života radostně vyhlížejí čas vykoupení. 
 
Posiluj učitele a vychovatele, aby zodpovědně vykonávali své povolání. 
 
Dej růst lidskému poznání, abychom dovedli rozlišovat dobré a zlé. 
 
Daruj všem trpícím důvěru ve tvou otcovskou dobrotu. 
 
Odstraň zatvrzelost srdcí mezi lidmi. 
 
Zachovej v rodinách (naší farnosti) vzájemnou lásku. 
 
Upevňuj nás v upřímné důvěře a oddané trpělivosti. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, povzbuzuj srdce těch, kdo na cestě životem ztrácejí vytrvalost a naději a dej 
všem najít útěchu ve tvých zaslíbeních. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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Čtvrtek po 2. neděli adventní 
 
Bratři a sestry, veliké je milosrdenství našeho Boha a jeho slitovnost zahrnuje všechny, 
kdo se k němu obracejí. Prosme ho tedy jednomyslně o milost. 
 

Dej, Bože, ať církev přináší užitek ke spáse celého světa. 
  
Dej, ať kazatelé nacházejí správná slova pro lidi dnešních dnů. 
 
Dej vládám a parlamentům prozíravost, aby hledaly a nacházely cestu do budoucna. 
 
Požehnej organizacím, které usilují o rozvoj chudých zemí. 
 
Dej všem přepracovaným lidem sílu a trpělivost jejich rodinám. 
 
Naplň malověrné a stísněné důvěrou ve tvou prozřetelnost. 
 
Nedopusť, abychom zbožňovali peníze nebo jiné časné věci. 
 
Zachovej ve věrnosti všechny, kdo se zde shromáždili k tvé službě. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, učiň si z nás pro spásu světa věrné služebníky. Prosíme o to skrze Krista, našeho 
Pána. Amen. 

 17



 
 

Pátek po 2. neděli adventní 
 
Bůh, Otec všech lidí, nám dává tento čas milosti. Prosme nejen za sebe, ale za všechny 
lidi, aby žili pravdivě a spravedlivě. 
 

Bože, ať je tvá církev s pomocí Panny Marie znamením spásy všemu lidstvu. 
  
Ať tvůj Duch života a svatosti pronikne až do hloubi našich srdcí. 
 
Dej, ať jsme pozorní k potřebám svých bratří a sester. 
 
Dej, ať je úspěšné úsilí těch, kdo se snaží sloužit lidem. 
 
Buď nadějí a světlem těm, kdo tě hledají a dosud neznají. 
 
Dej, aby tě neopustili ti, kdo tě již nalezli a věří v tebe. 
 
Učiň, ať následujeme Ježíše a žijeme jako tvé dcery a tvoji synové. 
 
Dej, ať nás tvůj Duch obnoví a na celý život sjednotí s Kristem. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože nekonečně dobrý, vyslyš modlitby, které nám vnuká tvůj Duch. Prosíme o to 
skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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Sobota po 2. neděli adventní 
 
V tento čas smíření a obnovy prosme všemohoucího Boha za sebe i za všechny lidi. 
 

Sejmi z nás, Bože, každou úzkost a bezdůvodný strach o naši spásu. 
  
Otevři naše srdce slovům tvé pravdy. 
 
Nepřestávej silou svého Ducha stále obnovovat církev. 
 
Pomoz všem znesvářeným lidem i národům najít cestu ke smíření. 
 
Dej nám, abychom i ve všem zdánlivě obyčejném poznávali tvůj stvořitelský záměr. 
 
Všechny zklamané, trpící a sužované posiluj nadějí na věčný život. 
 
Ochraňuj svou milostí ty, kteří jsou vystaveni těžkým pokušením. 
 
Nauč nás vyvarovat se domýšlivosti při vlastním úspěchu. 
 
Dej, ať umíme být vděční za všechny dary, které od tebe stále přijímáme. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože dej nám i všem vnímavé srdce, abychom poznali čas tvého navštívení. Prosíme o 
to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od 17. prosince se užívá textů určených pro tyto dny. 
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Pondělí po 3. neděli adventní 
 
Připadne-li tento den na 17. prosinec nebo po něm, neužívají se tyto přímluvy. 
Adventní ferie od 17. do 24. prosince mají vlastní texty. 
 
Bratři a sestry, vzývejme milosrdenství našeho Boha, který ve své prozřetelnosti 
věnuje pozornost každému kroku naší životní cesty. 
 

Posilni v nás, Bože, naději na věčný život. 
  
Dej nám úctu před tvou božskou velebností. 
 
Vyveď nás z otroctví hříchu ke svobodě tvých dětí. 
 
Naplň věřící lidi odvahou k opravdovému křesťanskému životu. 
 
Dej, ať na cestě k dosažení svého cíle nespoléháme jenom na sebe. 
 
Dej sílu všem ubohým, kteří se v utrpení podobají tvému Synu. 
 
Veď nás, abychom se ve všem řídili tvými přikázáními. 
 
Posilni společenství našeho (farního) společenství se svým Synem. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, s vírou v moc tvého Syna jsme ti svěřili tyto prosby. Prosíme, vyslyš je skrze 
něho, našeho Pána. Amen. 
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Úterý po 3.neděli adventní 
 
Připadne-li tento den na 17. prosinec nebo po něm, neužívají se tyto přímluvy. 
Adventní ferie od 17. do 24. prosince mají vlastní texty. 
 
Bratři a sestry, Bůh nás stvořil a vykoupil. Prosme ho svorně, aby pro svoje svaté 
jméno ochránil církev i svět. 
 

Vzbuzuj, Bože, ve svých věřících obětavou lásku. 
  
Udržuj a rozmnožuj v lidech svou milost z bohatých duchovních zdrojů církve. 
 
Dej světu mír a nepopusť, aby vymizela mezi lidmi láska. 
 
Obnov v naší době úctu k životu lidskému i k životu všech tvorů a celé přírody. 
 
Sešli světlo všem, kdo marně hledají východisko ze své nouze. 
 
Dej svůj pokoj těm, kdo jsou zatíženi přemírou práce a starostí. 
 
Veď nás životem na tomto světě k věčné blaženosti. 
 
Chraň nás i naše přátele před zlem a hříchem. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, shlédni na naše prosby, a když doufáme v tvé jméno, dej, ať nikdy 
nepostrádáme tvou pomoc. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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Středa po 3. neděli adventní 
 
Připadne-li tento den na 17. prosinec nebo po něm, neužívají se tyto přímluvy. 
Adventní ferie od 17. do 24. prosince mají vlastní texty. 
 
Bratři a sestry, Ježíš je ten, kdo uzdravuje. V jeho jménu přednesme  Bohu své prosby. 
 

Veď, Bože, církev, aby pečovala o časný i věčný život lidí. 
  
Ochraňuj našeho papeže, biskupy, kněze a všechen svůj lid. 
 
Pomáhej národům, ať mohou v pokoji budovat spravedlivý sociální řád. 
 
Dej, aby mládež ve všech zemích mohla získat dobré vzdělání a práci. 
 
Vyslyš modlitby rodičů za jejich syny a dcery. 
 
Pamatuj na všechny nemocné a trpící a podle své vůle jim navrať zdraví. 
 
Ochraňuj v naší farnosti děti a podepři lidi staré a slabé. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, ty dáváš štěstí a dopouštíš i neštěstí. Ve své nevýstižné moudrosti vyslyš tyto 
prosby, které jsme vyslovili ve jménu Krista, tvého Syna a našeho Pána. Amen. 
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Čtvrtek po 3. neděli adventní 
 
Připadne-li tento den na 17. prosinec nebo po něm, neužívají se tyto přímluvy. 
Adventní ferie od 17. do 24. prosince mají vlastní texty. 
 
Bratři a sestry, Bůh nás má rád. Proto ho s důvěrou prosme za církev i za svět. 
 

Dej nám, Bože, vnímavé srdce, abychom nepřehlíželi ty, kdo se v našich farnostech 
cítí osamoceni. 
  
Zachovej a obnov mír tam, kde je toho třeba. 
 
Ochraňuj a posiluj zaměstnané a opuštěné ženy a matky. 
 
Pomáhej chudým a pokorným očekávat tvou spásu. 
 
Nasyť všechny, kdo trpí hladem duchovním nebo tělesným. 
 
Pomoz nemocným a všem, kteří o ně pečují. 
 
Veď nás, abychom jako Maria šli trpělivě cestou víry. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, s velkým slitováním se nás znovu ujmi 
a ve své věčné lásce se slituj nad všemi lidmi. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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Pátek po 3. neděli adventní 
 
Připadne-li tento den na 17. prosinec nebo po něm, neužívají se tyto přímluvy. 
Adventní ferie od 17. do 24. prosince mají vlastní texty. 
 
Bratři a sestry, Bůh chce shromáždit všechny národy a jeho spása je blízko. Proto se 
k němu s důvěrou modleme za celý svět. 
 

Sjednoť, Bože, všechny pokřtěné ve víře a v lásce. 
 
Vzbuď ve věřících pocit odpovědnosti vůči světu. 
 
Ukaž odpovědným činitelům naší vlasti i celého světa cestu spravedlnosti. 
 
Obdař mírem a svorností národy, které sužuje válka a rozepře. 
 
Otevři pochybujícím a nevěřícím oči, aby poznali tvou pravdu. 
 
Ukaž zatvrzelým hříšníkům, co jim slouží k pokoji. 
 
Požehnej těm, kdo v tomto domě vzývají tvé jméno. 
 
Požehnej také všem, kdo se neumějí k tobě modlit. 
 
Pomáhej našim spolupracovníkům a přátelům. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, vyslyš naše prosby a žehnej celému světu. Prosíme o to skrze Krista, našeho 
Pána. Amen. 
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17. prosince 
 
Bratři a sestry, po všechna pokolení provázel Hospodin svůj lid. Prosme ho, aby se i 
v naší době smiloval nad celým světem. 
 

Bože, učiň církev znamením své přítomnosti a péče o všechny lidi. 
  
Osvěcuj a posi1uj ty, kdo nesou odpovědnost za věci veřejné. 
 
Posiluj ve všech lidech odhodlání žít ve vzájemném porozumění a spolupráci. 
 
Ukaž lidu Staré smlouvy svého Syna jako slíbeného Mesiáše. 
 
Probuď naději ve všech, kdo ztratili důvěru v tebe nebo v lidi. 
 
Ujmi se nemocných a trpících, slabých a opuštěných lidí. 
 
Dej, ať vyznáváme svou víru slovy i skutky. 
 
Přiveď všechny naše zemřelé předky do věčného života. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, ochránce všech, kdo doufají v tvá zaslíbení, vyslyš naše prosby, které jsme 
vyslovili ve jménu tvého přicházejícího Krista, našeho Pána. Amen. 

 25



 
 

18. prosince 
 
Bratři a sestry, Bůh je s námi. Proto se k němu můžeme modlit s důvěrou. 
 

Dej, Bože, ať křesťané po vzoru Panny Marie trpělivě jdou cestou víry. 
  
Veď politiky, aby vládli moudře a hledali právo a spravedlnost. 
 
Pomáhej rodinám rozvráceným nesváry a vzájemnou nedůvěrou. 
 
Obdař lidi rozrušené a pobouřené darem vnitřního pokoje. 
 
Osvoboď všechny zotročené a vyhnancům a uprchlíkům pomoz najít domov. 
 
Dej odvahu těm, kteří jsou sevřeni strachem.  
 
Dej, ať jsme vnímaví při četbě tvého slova. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Přijď, Bože, a vysvoboď nás, 
ujmi se nás a dej spásu celému světu. 
Neboť v tobě je naše naděje 
nyní i vždycky i na věky věků. Amen. 
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19. prosince 
 
Bratři a sestry, Hospodin Bůh činí svou mocí veliké věci. Proto ho prosme za sebe i za 
celý svět.  
 

Bože, posiluj víru, naději a lásku všech křesťanů. 
  
Nepřestávej volat mladé lidi ke službě kněžské a k manželskému životu. 
 
Dej, ať lidé mohou poctivě pracovat a nestanou se otroky zisku a peněz. 
 
Ukaž vládám a národům cestu ke spolupráci v míru. 
 
Otevři pochybovačům a nevěřícím srdce, aby poznali tvou pravdu. 
 
Posiluj všechny, kdo se obávají stáří a smrti. 
 
Zachovej v našich rodinách vzájemnou lásku. 
 
Ujmi se všech trpících a potěš opovrhované a opuštěné. 
 
Doprovoď naše zemřelé do společenství svatých. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, neprodlévej se svou pomocí, 
vždyť tys naším ochráncem a oporou, 
tys nadějí celého světa. 
Tobě buď chvála nyní i vždycky i na věky věků. Amen. 
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20. prosince 
 
Bratři a sestry, s vírou v Boží dobrotu a v přímluvu Panny Marie se modleme za církev 
a za všechny lidi. 
 

Zahrň, Bože, svou milostí všechny křesťany, abychom byli tvými věrnými svědky. 
  
Posiluj ty, kdo vládnou, aby usilovali a pečovali o skutečné hodnoty lidské 
společnosti a kultury. 
 
Posílej dobré pastýře a průvodce těm, kdo nevidí pravý smysl života. 
 
Neopouštěj potomky Izraele, vždyť oni byli první, kdo poznali tvé jméno. 
 
Podepři a potěš lidi trpící, nemocné a osamocené, zvláště ty, kteří svou situaci chtějí 
řešit sebevraždou. 
 
Víru dětí naší farnosti přiveď k dospělosti a víru mladých lidí zachovej. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, u tebe není nic nemožné. Prosíme tě, ať tvé mocné slovo přinese vnitřní 
svobodu všem lidem a ať je pozve do tvého království, kde žiješ a vládneš na věky 
věků. Amen. 
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21. prosince 
 
Bratři a sestry, s vírou, že Bůh ve své moudrosti splní to, zač prosíme, se modleme za 
církev i za celý svět. 
 

Dej, Bože, křesťanům citlivá  a čistá srdce, aby vnímali přítomnost tvého Syna. 
  
Upevňuj mír ve světě a odstraň všechnu zášť a nepřátelství. 
 
Žehnej manželům, aby žili věrně a šťastně a byli tak obrazem tvého vztahu 
k lidstvu. 
 
Slituj se nad bídou těch, kteří tonou ve vezdejších starostech. 
 
Ochraňuj všechny, které tříbíš a zkoušíš, před ztrátou naděje. 
 
Ulehči trpícím, nemocným a opuštěným a nauč nás prokazovat jim milosrdenství. 
 
Posiluj nás v důvěře v tvou prozřetelnost. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože blízký, smiluj se, 
přijď a dej všem svou spásu. 
Neboť tys naděje, na níž čekáme, 
ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

 29



 
 

22. prosince 
 
Bratři a sestry, než přistoupíme ke stolu Páně, abychom děkovali za dílo spásy, prosme 
za potřeby celého světa. 
 

Posiluj, Pane, všechny, kdo vyznávají tvé jméno a skládají naději ve tvá zaslíbení. 
  
Dopřej své církvi stálý růst, obnovu a jednotu ve víře. 
 
Chraň náš národ před vším zlem a dej, aby i naše země přispívala k světovému 
míru.  
 
Povolej hříšníky k radostnému návratu do otcovského domu. 
 
Pozvedni chudé a ponižované k pravé lidské důstojnosti. 
 
Prokazuj své milosrdenství našim dětem i všem dalším generacím. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Pane, přijď a pozvedni z prachu všechny ubohé, 
přijď a spas celé lidstvo. 
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. 
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23. prosince 
 
Bratři a sestry, Bůh plní své sliby, jeho spása je blízko. Modleme se k němu za celý 
svět, aby všichni lidé poznali jeho pomoc. 
 

Nauč, Bože, svou církev připravovat ti cestu k lidem naší doby. 
  
Otevři lidská srdce k pokání a obrácení. 
 
Veď národy cestou pokoje, spravedlnosti a svornosti. 
 
Rozpomeň se na svůj vyvolený národ a žehnej těm, kdo jsou věrni Staré smlouvě. 
 
Posiluj ty, kdo pomáhají nemocným, chudým a sociálně slabým. 
 
Dej, ať v našich a ve všech rodinách vládne porozumění a svornost. 
 
Dopřej našim zesnulým se všemi svatými podíl na své spáse. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Bože, buď blízko všem, kdo potřebují pomoc a touží po spáse. Prosíme o to skrze 
Krista, našeho Pána. Amen. 
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24. prosince při ranní mši 
 
Bratři a sestry, náš Bůh je blízko a stará se o nás. Prosme ho za celý svět. 
 

Dej, Bože, všem křesťanům svého Ducha, aby žili pravdivě podle svého svědomí. 
  
Smiluj se nad těmi, kdo tě neznají. 
 
Pomoz ukončit války a nepřátelství mezi lidmi různých kultur a národů. 
 
Přines svůj pokoj do rodin, v kterých je málo lásky a porozumění. 
 
Potěš všechny smutné a zarmoucené, buď s těmi, kteří dnes nemají mnoho důvodů 
k radosti. 
 
Pamatuj zvláště na nemocné a opuštěné, na bezdomovce a vyhnance, uprchlíky a 
vězně. 
 
Zmírni každé lidské utrpení. 
 
Dej nám prožít nadcházející svátky v pravém pokoji a radosti. 
 
Tam, kde je zvykem zmiňovat úmysl mše:  
Vyslyš naše prosby za ... 

 
Požehnaný jsi Hospodine, Bože Izraele a Bože náš, 
neboť víme, že o nás pečuješ, 
a vidíme, že se tvá zaslíbení naplňují. 
V tobě je naše naděje nyní i vždycky i na věky věků. Amen. 
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