PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
3. neděle adventní B – var. 1
Tváří v tvář utrpení, zklamání a opuštěnosti se mnozí domnívají, že žádný Bůh není.
My však víme, že je uprostřed světa přítomen, byť nenápadně a skrytě. Proto se
s důvěrou modleme: Pane, smiluj se. (Jan 1,26)
▪ Prosme za všechny křesťany i za ty, kdo se k církvi staví kriticky a nepřátelsky.
▪ Prosme za ty, kdo se nechávají oklamat ezoterikou, magií a pověrami.
▫ Prosme za zachování manželství a opravdových přátelství i za uzdravení
narušených vztahů.
▫ Prosme za ukončení válek, osvobození zotročených a nastolení spravedlnosti a
pokoje.
• Prosme za ty, kdo v nemoci, smutku a slabosti potřebují posílit a napřímit.
• Prosme za ty, kdo mají v důsledku ponižování podlomené sebevědomí. (Jan 1,22)
◦ Prosme za naše město (naši obec) a za všechny, kdo zde žijí.
◦ Prosme jedni za druhé, ať vytrváme v dobrém. (1Sol 5,23)
Pane, vyslyš naše prosby a dej,
ať všichni lidé pocítí radost
pramenící z tvé blízkosti.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (1Sol 5,16)

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 Homilií Miloslava Máši a http://coena.edunix.cz a s přihlédnutím k biblickým textům připravil J.R.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
3. neděle adventní B – var. 2
Milosrdný Hospodin činil a činí veliké věci. Proto se s důvěrou modleme za celý svět a
v upřímné pokoře říkejme: Prosíme tě, vyslyš nás. (Lk 1,49-50)
▪ Posiluj, Bože, víru, naději a lásku. Buď stráží své církve. Pomáhej jejím
služebníkům.
▫ Veď ty, kdo stojí v čele států. Zachovej národům mír. Prosazuj spravedlnost.
• Uhas nepřátelství. Sklíčené a smutné potěšuj. Strádajícím pomoz.
• Zastaň se pronásledovaných. Vyhnancům vrať vlast. Zajatce vysvoboď.
•▫ Pocestné provázej. Pokoušené posiluj. Nezkušené uč moudrosti.
• Ochraňuj slabé. Uzdrav nemocné. Stůj při umírajících.
◦ Chraň nás všeho zlého. Našim přátelům a blízkým žehnej. Zemřelým dej život
věčný.
Hospodine, rozpomeň se na své milosrdenství,
znovu se nás ujmi
a veď všechny lidi do svého království.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Lk 1,54)

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 Homilií Miloslava Máši a http://coena.edunix.cz a s přihlédnutím k biblickým textům připravil J.R.

