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Neděle

První nešpory srov. GK 35

Ty, Otče, jsi vylil o Letnicích Ducha Sv. na Církev
a obohatil jsi ji množstvím různých charizmat,
– dej, aby ti, které jsi povolal ke kněžské službě,
nacházeli v životě sv. Františka z Assisi a v Řeholi
SFŘ pomoc pro lepší naplnění jejich povolání.

Ranní chvály srov. Řehole čl. 4

Ty,  Otče milosrdenství,  jsi  nás  povolal,  abychom
žili v duchu evangelního pokání podle příkladu sv.
Františka,
– učiň, ať pozorným čtením Tvého Slova přechází-
me od evangelia k životu a od života k evangeliu.

Nešpory srov. GK 1.1

Neustále nás, Otče náš, voláš ke svatosti ve spole-
čenství církve,
– dej,  abychom pohnuti  Duchem Sv.  plnili  naši
profes  a  žili  evangelium  zachováváním  Řehole
schválené církví.

Pondělí

Ranní chvály srov. Řehole čl. 6

Ty, který jsi nás ve křtu spojil se smrtí a vzkříšením
Ježíše Krista a učinil nás živými údy Církve,

Pátek

Ranní chvály srov. Řehole čl. 10

Ty, který se nikdy neunavíš voláním k obrácení a
s otcovskou  láskou  nás  očekáváš  a  chystáš  nám
slavnostní hostinu,
– dej,  abychom  mohli  stále  následovat  Krista
chudého a  ukřižovaného  a  svědčili  o  něm  i
v těžkostech a pronásledováních.

Nešpory srov. GK čl. 36. 1

Ty voláš některé k životu v soukromém zasvěcení,
abys pomohl duchovnímu a apoštolskému rozvoji
našeho Řádu
– dej,  aby  tito tito bratři  a  sestry horlivě  konali
v Duchu Blahoslavenství  a více se  věnovali  rozjí-
mání a službě bratrskému společenství.

Sobota

Ranní chvály srov. Řehole, čl. 9

Ty, který jsi Pannu Marii učil  svému slovu a své
vůli a dal nám ji pod křížem za matku a obhájky-
ni,
– dej,  abychom ji  napodobovali  v její  nezměrné
odevzdanosti Ducha a osvědčili jí svou planoucí a
nevýslovnou lásku, jako to dělal náš otec sv. Fran-
tišek.
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oslavován v Duchu a v pravdě všude na cestách na-
šeho života,
– dej, abychom mohli z modlitby a rozjímání uči-
nit střed našeho bytí a konání.

Nešpory srov. Řehole čl. 24

Ty, Pane všeho Stvoření, jsi ustanovil manželství za
základ  lidského  společenství  a  učinil  jsi  ho  svá-
tostným znamením,
– dej,  aby  manželé  nalézali  v Řeholi  SFŘ  uži-
tečnou pomoc na vlastní cestě  křesťanským živo-
tem.

Čtvrtek

Ranní chvály srov. GK 14. 2

Tys nám v chlebě a víně Eucharistie daroval Tělo a
Krev svého syna Ježíše Krista, abys nás živil na naší
cestě,
– dej, ať každý z nás a celá naše bratrská společen-
ství nacházejí v Eucharistii pramen a vrchol celého
života.

Nešpory srov. GK 18.1. a 20.2

Ty,  Otče  svatý,  nás  voláš  k tomu,  abychom bu-
dovali spravedlivý a bratrský svět a civilizaci, jejíž
základem je důstojnost lidské bytosti,
– dej, abychom následovali příklad sv. Ludvíka IX.
Francouzského, našeho patrona, a přijímali v du-
chu služby naši občanskou a společenskou odpo-
vědnost.

– učiň nás též svědky a nástroji svého záměru s lid-
mi, abychom hlásali Krista životem i slovem.

Nešpory srov. Řehole čl. 11

Ty,  Pane,  jsi  nám  daroval  Slovo  věčného  života
v nové  smlouvě  s naším Spasitelem Ježíšem Kris-
tem,
– dej, ať v Duchu Blahoslavenství osvobodíme své
srdce  od  veškeré  náklonnosti  a  žádostivosti  po
majetku a moci.

Úterý

Ranní chvály srov. Řehole čl. 7

Ty, který nás povoláváš v profesi kajících bratří a
sester, abychom se připodobnili Kristu,
– učiň, aby naše cesta obrácení pokračovala každý
den, překonávala naši lidskou křehkost a nenecha-
la se přemoci nedůvěrou.

Nešpory srov. GK čl. 45.1

Pane, Ty nás neustále povoláváš k cestě evangelní-
ho pokání, tak jak jsi povolal i naši patronku sv.
Alžbětu Uherskou,
– uděl  milost  františkánského  povolání  ve  světě
prostřednictvím  svědectví  našich  bratří  a  půso-
bením Ducha Sv.

Středa

Ranní chvály srov. Řehole čl. 8

Ty,  který  jsi  nás  skrze  Ježíše  učil,  že  chceš  být


