PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
15. neděle v mezidobí C
Nevyhýbejme se potřebám světa a to, nač naše síly nestačí, svěřme Hospodinu, neboť
je milosrdný. Volejme společně: Pane, smiluj se. (Lk 10,31-32)
Nebo:
Obraťme se k Hospodinu, svému Bohu, celým srdcem a celou duší, prosme ho za
všechny lidi a volejme: Pane, smiluj se. (Dt 30,10)
▪ Prosme za všechny křesťany, za jejich upřímnost a pravdivost. (Dt 30,14)
▫ Prosme, aby se nevytrácela, ale naopak rostla a sílila láska a obětavost mezi lidmi.
▫ Prosme za politiky a za ty, kdo mají moc a vliv, i za lidi, kteří jsou bezmocní.
▫ Prosme za ty, kdo bojují proti bezpráví a násilí, i za ty, kdo mají z válek prospěch.
▫ Prosme za lidi, kteří se nezištně starají o potřebné, i za ty, kdo jsou lhostejní
k utrpení ostatních. (Lk 10,31-34)
• Prosme za lidi, kteří se snaží zachovávat přikázání, i za ty, kterým se to nedaří. (Dt
30,10; Lk 10,26.28)

• Prosme za lidi na okraji společnosti a za ty, kdo se cítí opovrhováni a přehlíženi.
• Prosme za nemocné, za všechny, kdo trpí jakoukoli tělesnou nebo duševní bolestí,
a za umírající.
◦ Prosme jedni za druhé, abychom nacházeli způsoby, jak si navzájem pomáhat, a
jak pomáhat našim nepřátelům, kteří jsou v nouzi. (Lk 10,33)
▫ Prosme za všechny lidi, blízké i vzdálené, vyprošujme jim Boží milosrdenství a
věčnou spásu. (Lk 10,37)
Pane, obrať se k nám a vyslyš nás;
tvá pomoc ať ochrání všechny potřebné.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Žl 69,17.30)

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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