20.06.2017:
SPOLEČNÝ ÚMYSL MODLITBY
Bože, děkujeme za čas prázdnin, za krásu stvoření, za možnost
odpočinku a trávení času s rodinou a s mladými a prosíme tě:
- o doprovázení všech dětí a mladých během prázdnin
- o tvou přítomnost, lásku a sílu při všech našich prázdninových aktivitách
- za našeho hlavního představeného a za jeho návštěvu v České republice

20.06.2017:
OSOBNÍ ÚMYSLY MODLITBY
Prosíme také za tyto naše bratry a sestry:
– za uzdravení manželství, za děti a za Boží požehnání pro celou rodinu
– za posilu pro Mariana Cútha a jeho rodinu při prožívání onkologické nemoci
– za duchovní posilu pro Marušku Stodolovou, která prožívá těžce své neštěstí, a sílu pro
Honzu a jejich děti
– za Jana Kuchaře, aby úspěšně zvládl léčbu, a za dar síly a naděje pro něj i celou rodinu
– za bratrance Majky Čurdové, který ztrácí sluch, za posilu pro něj a rodinu
– za pomoc a dary Ducha svatého pro Madlenku Větrovskou a za další zvládání nemoci
– za posilu pro rodinu Husákovu po odchodu Dáši do nebeské náruče
– za ty naše bratry a sestry, kteří prožívají těžké chvíle a jejichž jméno zde není
uvedeno

20.06.2017:
NA PŘÍMLUVU IGNÁCE STUCHLÉHO
– za uzdravení neslyšícího Michaela Kamaráda
– za malého Marka Vondřejce a jeho dlouhodobou léčbu očí

SPOLEČNÉ PŘÍMLUVY DO BREVIÁŘE
Pomáhej nám Pane, abychom byli neustále pozorní k tvému hlasu
- a ať stále dorůstáme k plnosti lásky v našem životě křesťana a salesiána spolupracovníka.
Bože, obdař silou Ducha svatého představitele náboženského i veřejného života
- ať za všech okolností otevřeně hájí pravdu.
Prosíme tě Pane za mládež
- ať hledá a nachází pravé životní hodnoty.
Prosíme tě Pane za naše rodiny a společenství
- ať v nich stále vládne tvůj Duch a tvá láska.
Prosíme tě Pane za ty, kteří potřebují naše modlitby
- uzdrav naše nemocné, potěš všechny zarmoucené a posiluj těžce zkoušené.

