PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
3. neděle v mezidobí C
Také v naší přítomnosti se má splnit to, co jsme právě z úst Ježíšových slyšeli.
Modleme se proto za celý svět a volejme: Pane, smiluj se. (Lk 4,21)
Nebo:
Je nám dáno těšit se z Hospodinovy přízně, která spočívá v Ježíši Kristu. S touto
výsadou je spojena povinnost činit dobré a modlit se za všechny lidi. Volejme tedy:
Pane, smiluj se. (Lk 4,18-19)
▪ Prosme za pokoj a jednotu křesťanů, a za ty, kdo trpí rozdělením církve.
▪ Prosme za kazatele, biblisty, katechety a všechny služebníky církve, kterým je
svěřeno hlásání evangelia. (Neh 8,7-8)
▫ Prosme za děti a mladé lidi a za všechny, kdo je vychovávají a vzdělávají.
▫ Prosme za ty, kdo mají moc a vliv a tedy i největší díl odpovědnosti za blaho
společnosti.
• Prosme za ty, kterým se křivdí, a za ty, kdo bojují proti nespravedlnosti.
• Prosme za oběti válek a katastrof a za ty, kdo nasazují své životy pro záchranu
druhých.
• Prosme za zarmoucené, kteří touží po radostné zvěsti. (Neh 8,10; Lk 4,18)
• Prosme za ty, kdo žijí v zajetí politickém či duchovním, a za ty, kdo touží po
svobodě. (Lk 4,18)
• Prosme za lidi, o které se nikdo nezajímá, a za zemřelé, na které už nikdo
nepamatuje.
◦ Prosme za vstřícnost a porozumění v naší společnosti, církevní obci a v našich
rodinách.
Pane, stojíme před tebou s vírou,
že požehnáš každému úsilí o dobro
a sám doplníš, na co naše síly nestačí.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv předepsané Českým misálem na s. 27: za církev (▪), za svět (▫),
za trpící (•), za místní společenství (◦).
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