11.–17. srpna

Tachov

Prosíme za farnost Tachov, za mládež, za dar
víry pro děti a za navrácení křesťanství do tohoto kraje.

18.–24. srpna

Teplá

Modleme se za farní společenství v Teplé, aby
dokázalo žít ve vzájemné jednotě i přes věkovou rozdílnost. Pane, prosím dej, ať se místní
farníci podobají sv. Janu Křtiteli, aby jako on
svým životem poukazovali na Beránka Božího,
zachránce lidského pokolení.

25.–31. srpna

Teplá-Klášter

Prosme o dary Ducha svatého pro farnost
Teplá-Klášter a poutníky.

1.–7. září

Zbiroh

Na přímluvu sv. Václava prosíme za všechny
rodiny a lidi žijící na území farnosti Zbiroh,
prosíme o Boží moudrost, lásku, víru a o Boží
milosrdenství a dar věčného života pro
všechny zemřelé.

8.–14. září

Žlutice

Prosíme o milost pro žlutické farníky, aby
dokázali být Kristu za všech okolností věrni.
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„Modlete se i vy za nás!“
(1 Te 5,25)

2.–8. června

Rokycany

Prosíme Tě, Bože, za rokycanskou farnost, ať
Duch svatý ji naplňuje, oživuje, sjednocuje
a vede cestou spásy.

9.–15. června

Skalná

Na přímluvu Panny Marie, Matky Církve, prosíme o dary Ducha svatého pro farnost Skalná,
za uzdravení vzájemných vztahů a za věrnost
Evangeliu v každodenním životě.

16.–22. června

Sokolov

Dej, Pane, aby se lidé v sokolovské farnosti
obrátili k tobě, Bohu milujícímu a živému.

23.–29. června

Spálené Poříčí

Prosíme o dary Ducha svatého ke správnému
řešení farních a rodinných záležitostí, za svátost manželství pro mladé lidi a za celkové
prohloubení a upevnění víry ve farnosti Spálené Poříčí.

30. června – 6. července

Staňkov

Prosíme za farnost Staňkov, ať Bůh na přímluvu Matky Boží a svatého Jakuba dá své požehnání všem farníkům a návštěvníkům farnosti
a prosíme za dar nebe pro všechny zemřelé.

7.–13. července

Stanovice

Pane, dej, ať stanovičtí farníci vnímají blízkost
Tvého království a svědčí o něm v tomto světě.

14.–20. července

Starý Plzenec

Pane, prosíme Tě za děti a mládež ve farnosti
Starý Plzenec, za otevřenost křesťanského
společenství dovnitř i navenek a za otevřenost
vanutí Ducha svatého, který působí jednotu
a svornost.

21.–27. července

Stod

Prosíme za farnost Stod, za obnovu živého
vztahu se Vzkříšeným a schopnosti vydávat
o něm účinné svědectví.

28. července – 3. srpna

Stříbro

Dobrotivý Bože, prosíme Tě za ty, kteří kdysi
patřili do farnosti Stříbro: někteří zemřeli, jiní
se odstěhovali, onemocněli, na Boha zapomněli
nebo církev opustili. Dej nemocným zdraví,
zemřelým věčnou spásu a živým víru, radost
a naději.

4.–10. srpna

Švihov

Prosme za oživení kořenů víry ve farnosti Švihov, za její předávání mezi generacemi, za
svornost, lásku a úctu v rodinách, za vedení
dětí a mládeže ke Kristu, za schopnost oslovit
lidi mimo farnost a přivádět zbloudilé ovce zpět
do otcovského domu. A prosíme o dary Ducha
svatého pro všechny, aby vše, co konají,
spojovali s Kristovou obětí.

