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„Modlete se i vy za nás!“ (1 Te 5,25) 

                 Diecéze plzeňská 
 

3.-9. března 

 

10.-16. března 

17.-23. března 

24.-30. března 

31. března –             

– 6. dubna 

7.-13. dubna 

14.-20. dubna 

 

Ostrov 

Planá u Mariánských 

Lázní 

Plánice 

Plasy 

Plzeň – Bory 

Plzeň – Litice 

 

Plzeň – Lobzy 

Pane, prosíme za farnost Ostrov, aby našla odvahu otevřít své srdce 
pro Boží záměry a stala se tak nositelem jeho světla uprostřed 
společnosti, která ho nezná. Aby lidé ve farnosti pocítili touhu 
otevřít se službě pro druhé a nežili uzavřeni do svých ideálů. 

Modleme se za oživení víry ve farnosti Planá u M. L., za nové 
konverze, autenticitu života z víry, za děti a mládež a jejich touhu po 
poznání osvobozující pravdy a za dobré a upřímné vztahy se sousedy 
z Německa – rodáky, kteří přicházejí do poutního kostela Sv. Anny. 

Prosíme za posvěcení, vzrůst a upevnění křesťanského života 
jednotlivců i rodin plánické farnosti. 

Prosíme o Ducha svatého pro farní společenství v Plasích, aby rostla 
jeho radost ze života s Kristem i touha, aby také ostatní lidé poznali 
Krista.  

Prosíme za růst osobního vztahu s Bohem pro věřící z farnosti Plzeň 
– Bory, za poznání živého Boha pro hledající a za jednotu všech. 

Pane, prosíme tě, dej celému farnímu společenství v Liticích nové 
nadšení pro evangelizaci, aby dokázali všude s odvahou svědčit 
o tvém vzkříšení.  

S vděčností za dosavadní obdarování farnosti Plzeň – Lobzy prosíme 
o schopnost naplňovat salesiánské poslání, připravovat cestu k víře 
těm, kteří užívají aktivit střediska mládeže, a o milost předávání víry 
ve farnosti dalším generacím. 
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21.-27. dubna 

28. dubna –  

– 4. května 

5.-11. května 

12.-18. května 

19.-25. května 

26. května –  

– 1. června 

Plzeň – Severní 

předměstí 

Plzeň – Slovany 

 

Plzeň – U katedrály 

sv. Bartoloměje 

Plzeň – Západ 

Poběžovice 

Přeštice 

Pane dej, aby farnost Plzeň – Severní předměstí budovala nový farní 
kostel a otevřené společenství na vzkříšeném Kristu. 

Prosíme za farnost Plzeň – Slovany, za prohlubování a rozšiřování 
prolínání kmenových a nově příchozích farníků, za Boží inspiraci pro 
mimoliturgický život farnosti a za zdokonalení krásy liturgie a 
aktivní účasti věřících při ní. 

Prosme za farnost u katedrály sv. Bartoloměje, za její duchovní 
oživení, za Boží pomoc pro rodiče, kteří křtem otevřeli svým dětem 
cestu k věčnému cíli, aby jim předávali dar víry, za mládež, aby se 
zapojovala do života farnosti a za všechny, kteří této farnosti slouží, 
zvláště nemocným a osamoceným. 

Ve své nekonečné dobrotě a lásce posiluj a utvrzuj svým svatým 
duchem srdce věřících ve farnosti Plzeň – Západ, kteří vytrvale a 
s důvěrou přicházejí do Tvého chrámu, aby byli živým příkladem pro 
lidi, kteří tam nacházejí nový domov nebo přicházejí hledat práci. 

Prosíme o Boží požehnání pro farnost Poběžovice. 

Ať farnost Přeštice pro své jednání v lásce k bližním čerpá posilu 
z časté účasti na mši svaté, přijímání svátostí, adorace, četby Písma 
svatého a každodenní modlitby. 

 


