PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
3. neděle postní A
Tyto přímluvy se použijí při mších, při nichž se nekoná skrutinium. Pokud se
skrutinium koná včetně proseb za katechumeny (Uvedení do křesťanského života č.
152), použijí se tyto přímluvy po propuštění katechumenů (Uvedení do křesťanského
života č. 158).
Spolehněme se na pomoc Ducha svatého, který nám byl dán, s nadějí prosme za celý
svět a říkejme: Pane, smiluj se. (Řím 5,5)
▪ Prosme za všechny církevní obce, které o Velikonocích přijmou do svého středu
nově pokřtěné.
▪ Prosme za křesťany a za všechny, kdo věří v jediného Boha, aby žili v duchu a v
pravdě. (Jan 4,23)
▫ Prosme za národy i jednotlivce, kterým jsou upírána jejich práva, lidská důstojnost
a svoboda. (Jan 4,27)
▫ Prosme o pomoc Ducha svatého pro lidi, kteří jsou bezradní. (Ex 17,3)
• Prosme za oběti násilí, teroru, hladu, různých neštěstí a přírodních katastrof.
• Prosme za ty, kdo pro svou slabost, stáří nebo nemoc trpí pocitem zbytečnosti.
• Prosme za lidi, kteří vykonali dobro, ale trpí nevděkem a výčitkami. (Ex 17,3)
◦ Prosme i za naše společenství, abychom změnili své smýšlení, napravili svá srdce
a naplnili život láskou, a tak se připravili na slavení Velikonoc.
▫ A prosme za celý svět; modleme se, aby Pán dal sílu slabým, aby napřímil
zlomené, aby ztraceným ukázal cestu a aby všechno spasil.
Pane, prameni života,
vyslyš naše prosby, vždyť jsme tvá církev
a modlíme se za celé lidstvo.
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 (◦).
Podle www.bistum-trier.de, Uvedení do křesťanského života a s přihlédnutím k příslušným biblickým textům
připravil J.R.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
3. neděle postní A
Tyto přímluvy se použijí při skrutiniu a nahrazují prosby za katechumeny (Uvedení do
křesťanského života č. 152). Přímluvy po propuštění katechumenů se pak již nekonají
(Uvedení do křesťanského života č. 158)
Spolehněme se na pomoc Ducha svatého, který nám byl dán, s nadějí prosme za naše
katechumeny (našeho katechumena / naši katechumenku) i za celý svět a říkejme:
Pane, smiluj se. (Řím 5,5)
◦ Prosme, aby tito vyvolení (tento vyvolený / tato vyvolená) ukládali (ukládal/a)
Boží slovo ve svém srdci a den ze dne mu lépe rozuměli (rozuměl/a).
◦ Prosme, aby se tito vyvolení (tento vyvolený / tato vyvolená) zřekli (zřekl/a)
všeho, co se v jejich (jeho / jejím) životě se slovem Božím nesrovnává.
Zde je možné připojit ještě další prosby za katechumeny z Uvedení do křesťanského
života č. 152, vždy ale s odpovědí: Pane, smiluj se.
▪ Prosme za křesťany a za všechny, kdo věří v jediného Boha, aby žili v duchu a v
pravdě. (Jan 4,23)
▫ Prosme za národy i jednotlivce, kterým jsou upírána jejich práva, lidská důstojnost
a svoboda. (Jan 4,27)
▫ Prosme o pomoc Ducha svatého pro lidi, kteří jsou bezradní. (Ex 17,3)
• Prosme za oběti násilí, teroru, hladu, různých neštěstí a přírodních katastrof.
• Prosme za ty, kdo se pro svou slabost, stáří nebo nemoc cítí být neužiteční.
• Prosme za lidi, kteří vykonali dobro, ale trpí nevděkem a výčitkami. (Ex 17,3)
◦ Prosme i za naše společenství, abychom změnili své smýšlení, napravili svá srdce
a naplnili život láskou, a tak se připravili na slavení Velikonoc.
▫ A prosme za celý svět; modleme se, aby Pán dal sílu slabým, aby napřímil
zlomené, aby ztraceným ukázal cestu a aby všechno spasil.
Následuje exorcismus (Uvedení do křesťanského života č. 153).

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 (◦).
Podle www.bistum-trier.de, Uvedení do křesťanského života a s přihlédnutím k příslušným biblickým textům
připravil J.R.

