
6. neděle velikonoční  
(A) 

 

  Nanebevstoupení Páně 
(A) 

 

  7. neděle velikonoční 
(A) 

 

  Seslání Ducha Svatého 
(A) 

 

Otec vám dá jiného 
pomocníka – Ducha pravdy. 

  Já jsem s vámi po všechny 
dny až do konce světa!

  Otče, prosím za ty, které 
zanechávám ve světě.

  Přijměte 
Ducha Svatého! 

          

          

Nejsvětější Trojice 

 

  9. neděle v mezidobí 
(A) 

  10. neděle v mezidobí 
(A) 

  11. neděle v mezidobí 
(A) 

 

Bůh tak miloval svět, že dal 
svého jednorozeného Syna. 

  Kdo má slova slyší a podle 
nich i jedná, staví na skále.

  Nepřišel jsem povolat 
spravedlivé, ale hříšníky.

  Žeň je hojná, 
ale dělníků málo. 



Seslání Ducha Svatého 
(Jan 20,19-23) 

 
Přijď, Duchu Svatý, 

naplň moje srdce 
a zapal v něm oheň své lásky. 

Chraň slabé, 
osvěcuj pochybující, 

posiluj sklíčené, 
dej vytrvalost nestálým, 
usmiř ty, kteří se hádají, 

probuď otupělé, 
veď hledající, 

rozehřej vlažné a lhostejné. 
Amen. 

  

  Ježíš se modlí s učedníky 
(Jan 17,1-11a) 

 
Pane Ježíši, 

ty ses modlil za učedníky, 
kteří na rozdíl od tebe 

měli fyzicky zůstat ve světě. 
Ježíši, tvoje modlitba 

byla i za nás! 
Pomoz nám, 

abychom žili ve světě tak, 
aby z našich slov i chování 

bylo poznat, 
že máš všechny lidi rád. 

Amen. 
 

  Ježíšovo nanebevstoupení 
(Mt 28,16-20) 

 
Pane Ježíši, 

když jsi vstoupil na nebe, 
neopustil jsi nás. 
Jsi stále s námi 

a vedeš svou církev. 
Děkujeme ti za všechny způsoby, 

v nichž se s tebou 
můžeme setkávat, 

zvláště za eucharistii. 
Pomoz mi, abych tě 

vždycky přijímal s úctou a vírou. 
Amen. 

 

  Ježíš těší apoštoly 
(Jan 14,15-21) 

 
Pane Ježíši, 

před svým nanebevstoupením 
jsi chtěl apoštoly potěšit 
a říct jim důležité věci 

pro budoucnost: 
že každému, kdo tě má rád 
a zachovává tvá přikázání, 

pošleš Ducha Svatého. 
Prosím Tě za všechny lidi, 

aby byli otevřeni 
pro dobro. 

Amen.  
 

          

          

Žeň je hojná 
(Mt 9,9-13) 

 
Pane Ježíši, 

dnes tě zvlášť prosím 
za kněze a za všechny lidi, 

kteří zasvětili svůj život Bohu. 
Pomoz jim, 

aby žili věrně podle povolání, 
které jsi jim dal. 

Kéž je jich dostatek, 
aby se každý člověk 

mohl skrze ně 
setkat s tebou. 

Amen. 

  Povolání Matouše 
(Mt 9,9-13) 

 
Pane Ježíši, 

vytýkali ti, že se stýkáš 
s celníky a hříšníky. 

Děkuji ti za to, 
že ty neposuzuješ lidi 
jen podle zevnějšku, 

ale zveš do své blízkosti každého, 
kdo je ochoten 

se s tebou setkat. 
Dej mi otevřené srdce 

pro tvé pozvání. 
Amen. 

  Nejen slyšet, ale i jednat 
(Mt 7,21-27) 

 
Pane Ježíši, 

tys vyprávěl o domě na skále 
a domě na písku. 

Kdo by tvá slova slyšel, 
ale nejednal podle nich, 
podobal by se člověku, 

který si postavil dům na písku. 
Pane, ať dům mého života 

stojí pevně. 
Dej mi sílu jednat vždycky 

podle evangelia. 
Amen. 

  Nejsvětější Trojice 
(Jan 3,16-18) 

 
Nebeský Otče, 

ty jsi jediný Bůh a Pán. 
 Máš nás tolik rád, 

že jsi poslal svého Syna 
Ježíše Krista, aby nás vykoupil, 

a dáváš nám Ducha Svatého, 
abychom se moudře rozhodovali 

a správně jednali. 
Chválím tě za to, Trojjediný Bože: 

Sláva Otci i Synu 
i Duchu Svatému. 

Amen. 

 
 


