PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
4. neděle adventní C
Bůh se ujal lidstva a v Ježíši Kristu nám ukázal, jaký skutečně je. Je třeba, abychom i
my opravdově uvěřili v jeho lásku a v této víře se modlili za celý svět. Společně tedy
volejme: Pane, smiluj se.
Nebo:
S důvěrou v přebohatou dobrotu milosrdného Boha, který se pro nás stává člověkem,
se společně modleme za celý svět a volejme: Pane, smiluj se.
▪ Prosme za církev, neboť každý křesťan je povolán přijmout Boží slovo a nést ho
druhým lidem. (Lk 1,39)
▪▫ Prosme za kazatele a za všechny, k nimž budou o Vánocích promlouvat.
▫ Prosme o mír, bezpečí a především o Boží pokoj pro obyvatele Betléma a pro celé
lidstvo. (Mich 5,1)
▫ Prosme za ty, kterým je zatěžko slavit Vánoce, protože se uzavírají evangeliu i
druhým lidem.
▫ Prosme o požehnání a ochranu pro ty, kdo budou o svátcích v práci a na cestách.
▫ Prosme za lidi, kteří chtějí obnovit a prohloubit své vztahy; prosme také za ty,
jejichž manželství, rodiny a přátelství jsou v krizi nebo se rozpadly.
▫• Prosme za nenarozené děti a za budoucí matky a otce, a také za ty, kdo děti mít
nemohou.
• Prosme za nemocné, chudé, opuštěné a staré lidi, aby se vždy našel někdo, kdo
k nim přijde a bude jim nablízku. (Lk 1,30-40)
◦ Prosme za toto město (tuto obec) a za náš národ, zvláště za lidi, kterým chybí
vnitřní pokoj.
Pane, vyslyš naši modlitbu: přijď a ochraňuj tento svět.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Žl 80,15-16)
Nebo:
Pane, děkujeme ti za tvou blízkost
a doufáme ve tvůj příchod do našeho světa a života.
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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