PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
1. neděle postní (B) – var. 1
Tam, kde se nekoná obřad zařazení mezi čekatele křtu, nebo kde se po jeho skončení konají
obvyklé přímluvy za církev a svět (srov. Uvedení do křesťanského života č. 136 a 140). V tom
případě se 1. a 2. prosba může vynechat.

Bůh neodsuzuje svět ani nás, ale otevírá budoucnost – své království, které přichází.
Proto s nadějí i pokorou říkejme: Pane, smiluj se. (Mk 1,15; Gn 9,8)
■ Prosme za katechumeny, kteří o Velikonocích přijmou plnou účast na životě
církve, i za ty, kdo je připravují a doprovázejí, a za církevní obce, aby je přijaly do
svého středu.
■ Prosme také za jejich rodiny, příbuzné a přátele, zvláště pokud nemají pro jejich
víru pochopení.
□ Prosme za ty, kdo svým vlivem mohou přispět k ukončení válek, zachování míru,

zmírnění chudoby a k ochraně života na Zemi.
□ Prosme za ty, kdo bojují sami se sebou a touží být lepší, ale nemají k tomu

dostatek sil.
● Prosme za lidi, zvláště mladé, kteří trpí pocitem prázdnoty a ztráty smyslu a mají

sklony k násilí.
● Prosme za ty, kdo hledají útěchu v drogách a naplnění života v bezcenné zábavě,

ale také za ty, kdo na tom vydělávají.
● Prosme za ty, kdo jsou nuceni stále se postit, protože jsou velmi chudí, nemají

práci nebo byli zasaženi přírodní katastrofou.
○ Prosme za to, co bychom chtěli změnit, co nám působí starosti, zvláště za to,
s čím si nevíme rady.
Pane, náš Bože, pamatuj ve svém milosrdenství nejen na toto všechno,
ale i na potřeby, které jsme nevyslovili.
Neboť tvá je všechna moc na věky věků. Amen. (Žl 25,7)

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv, srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu čl. 70[46]: za
církev (■), za svět (□), za trpící (●), za místní společenství (○).
Podle Uvedení do křesťanského života a s přihlédnutím k biblickým textům připravil J.R.
www.brevnov.cz

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
1. neděle postní (B) – var. 2
Tam, kde se koná obřad zařazení mezi čekatele křtu a je nutné spojit prosby za čekatele křtu s
obvyklými přímluvami za církev a svět (srov. Uvedení do křesťanského života č. 136 a 140).
K prosbám za čekatele křtu se připojí:

□ Prosme za ty, kdo svým vlivem mohou přispět k ukončení válek, zachování míru,
zmírnění chudoby a ochraně života na Zemi.
□ Prosme za ty, kdo bojují sami se sebou a touží být lepší, ale nemají k tomu
dostatek sil.
● Prosme za lidi, zvláště mladé, kteří trpí pocitem prázdnoty, nejistoty a ztráty
smyslu a mají sklony k násilí.
● Prosme za ty, kdo hledají útěchu v drogách a naplnění života v bezcenné zábavě,
a za ty, kdo na tom vydělávají.
● Prosme za ty, kdo jsou nuceni stále se postit, protože jsou velmi chudí nebo byli
zasaženi přírodní katastrofou.
○ Prosme za to, co bychom chtěli změnit, co nám působí starosti, zvláště za to,
s čím si nevíme rady.
Přímluvy uzavírá modlitba za čekatele (Uvedení do křesťanského života č. 137).

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv, srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu čl. 70[46]: za
církev (■), za svět (□), za trpící (●), za místní společenství (○).
Podle Uvedení do křesťanského života a s přihlédnutím k biblickým textům připravil J.R.
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PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
1. neděle postní (B) – var. 3
Tyto přímluvy lze použít ve farnosti, v níž se při jiné mši konalo nebo bude konat zařazení
mezi čekatele křtu.

Bůh neodsuzuje svět ani nás, ale otevírá budoucnost – své království, které přichází.
Proto s nadějí i pokorou říkejme: Pane, smiluj se. (Mk 1,15; Gn 9,8)
○ Prosme za naše katechumeny (naši katechumenku / našeho katechumena), kteří
(která / který) o Velikonocích přijmou (přijme) křest, biřmování a budou (bude)
s námi slavit eucharistii.
○ Prosme za ty, kdo je (ji / ho) připravují a doprovázejí a za naši církevní obec,
abychom je (ji / ho) přijali do svého středu.
○ Prosme také za jejich rodiny (její / jeho rodinu), příbuzné a přátele, zvláště pokud
nemají pro jejich (její / jeho) víru pochopení.
□ Prosme za všechny, kdo svým vlivem mohou přispět k ukončení válek, zachování
míru, zmírnění chudoby a k ochraně života na Zemi.
□ Prosme za ty, kdo bojují sami se sebou a touží být lepší, ale nemají k tomu
dostatek sil.
● Prosme za lidi, zvláště mladé, kteří trpí pocitem prázdnoty a ztráty smyslu a mají
sklony k násilí.
● Prosme za ty, kdo hledají útěchu v drogách a naplnění života v bezcenné zábavě,
ale také za ty, kdo na tom vydělávají.
● Prosme za ty, kdo jsou nuceni stále se postit, protože jsou velmi chudí, nemají
práci nebo byli zasaženi přírodní katastrofou.
■○ A prosme za všechny křesťany i za sebe: za to, co bychom chtěli změnit, co nám
působí starosti, zvláště za to, s čím si nevíme rady.
Pane, náš Bože, pamatuj ve svém milosrdenství nejen na toto všechno,
ale i na potřeby, které jsme nevyslovili.
Neboť tvá je všechna moc na věky věků. Amen. (Žl 25,7)

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv, srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu čl. 70[46]: za
církev (■), za svět (□), za trpící (●), za místní společenství (○).
Podle Uvedení do křesťanského života a s přihlédnutím k biblickým textům připravil J.R.
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