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Prosinec 2021 

V tomto čase Ježíšova přicházení tě Otče prosíme za všechny obyvatele světa, aby se otevřeli tvému 
Duchu, který vše proniká a boří všechny bariéry. 

Prosíme tě také za naše farní společenství. Daruj nám otevřenost srdce a lásku, která touží obejmout 
každého. 

Leden 2022 

Otče, prosíme tě za všechny lidi na světě, aby hledali a nalézali svou důstojnost v proměně, kterou v nich 
může způsobit to, že se otevřou pro utrpení druhých. 

Prosíme tě také za naše farní společenství. Daruj nám ochotu ztotožňovat se se zranitelností druhých, 
abychom obnovovali porušené společenství a objímali ty, kdo jsou vyloučeni. 

Únor 2022               

Otče, prosíme tě za všechny lidi na světě, aby nacházeli odvahu dělat některé věci jen proto, že jsou dobré, 
bez ohledu na osobní zisk a návratnost. 

Prosíme tě také za naše farní společenství. Očisti naše srdce, abychom dovedli vidět všechno, co 
dostáváme, a navracet to tobě a tvým tvorům s díkůvzdáním. 

Březen 2021 

Otče, prosíme tě za každého z lidí žijících na zemi. Ať Ti dovolí obnovit porušené vztahy, které mají 
se světem, mezi sebou i s Tebou. 

Prosíme tě také za naše farní společenství. Ať nás naplní radost z možnosti být svědky Ježíšova utrpení a ať 
ji sdělujeme druhým.      

Duben 2022 

Vítězný Kriste, v dubnu tě prosíme: daruj našemu národu a každému národu lidi, kteří budou iniciovat 
ozdravné procesy a obnovovat setkání. 

Prosíme tě také za naše farní společenství, abychom pěstovali kající smýšlení a pomáhali tak uzdravovat 
minulost a osvobozovat budoucnost. 

Květen 2022 

Vzkříšený Ježíši, v květnu tě prosíme za všechny lidi, kteří hledají způsoby, jak globální krizi proměnit 
v novou šanci pro všechny. Dej nám svého Ducha, aby vedl naše snažení. 

Prosíme tě také za naše farní společenství. Dej každému, kdo po tom touží, aby v něm našel přijetí a 
domov, aby hořela naše srdce pro Otcovo království. 
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Červen 2022 

Bože Duchu svatý, v červnu tě prosíme za ty, kdo se zdráhají přijmout tvou lásku a spásu, a za ty, kdo je 
odmítají. 

Prosíme tě také za naše farní společenství, abychom tvou lásku a spásu vděčně přijímali a věrohodně 
dosvědčovali. 

Červenec 2022 

Prosíme tě za ty, kdo jsou vyháněni ze svých domovů válkami a přírodními katastrofami způsobenými a 
umocněnými globálním oteplováním. Ať dojdou vyslyšení a přijetí. 

Prosíme tě za naše farní společenství, abychom těm, kdo nemohou zůstat ve svých domovech rozrušených 
bojem, táním, bouřemi, záplavami a požáry, otevírali svá srdce. 

Srpen 2022 

Otče, prosíme tě za všechny křesťany, abys sejmul závoj lhostejnosti, který nám brání poznávat Ježíše 
a chválit tebe v erozi půd, v rozpadu ekosystémů, v zmatku uprchlíků. 

Prosíme tě také za naše farní společenství. Daruj nám svého Ducha, abychom rozvíjeli svůj vztah 
k stvoření. Ať tě tím, jak stvořeného světa užíváme, chválíme. 

Září 2022 

Spolu s papežem Františkem tě, Otče, aby trest smrti byl zrušen v každém státě světa. 

Prosíme tě také za naše farní společenství, abychom společně přispívali k tomu, že tvůj svět zůstane 
zachován pro ty, kdo přijdou po nás. 

Říjen 2022 

Otče, v říjnu tě prosíme za ty, kdo jsou na této zemi opuštění a zapomenutí. Dej nám rozpoznat jejich cenu 
a jim příležitost nalézt bezpečí a spravedlnost. 

Prosíme tě i za naše farní společenství. Vnes uzdravení do našich životů, abychom svět chránili a nekořistili 
z něho, abychom rozsévali krásu, ne znečištění a zničení. 

Listopad 2022 

V listopadu tě, Otče, prosíme za ty, kdo brání společnostem vzdát se své závislosti na fosilních palivech. 
Doplň, co jim chybí, a zahlaď rány, které způsobili tvému stvoření. 

Prosíme tě za naše farní společenství. Ať vyznáváme svůj podíl na ponížení tvého světa. Otevři nám a všem 
lidem novou budoucnost radosti a pokoje.  

 


