
PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského 
 

Podle byzantské liturgie sv. Bazila Velikého (z anafory; Kappadocie, 4. století) 
 
Texty v závorkách je možné vynechat. 
 
Sjednoceni v Duchu svatém a ve společenství se všemi spravedlivými od počátku světa  
(se svatými patriarchy a proroky, apoštoly a mučedníky, vyznavači a učiteli,) a především s 
(nejsvětější, nejčistší, požehnanou a slavnou Paní naší,) Bohorodičkou a vždycky Pannou 
Marií, prosme všemohoucího Boha, našeho nebeského Otce. 
 

- Pamatuj, Bože, na svou svatou, obecnou a apoštolskou církev po celém světě a uděl jí 
svůj pokoj, neboť ona je tvůj lid, vykoupený předrahou krví tvého Krista, a upevni ji až 
do skonání věků. 
 
- Pamatuj, Bože, na ty, kdo ve tvých svatých církvích konají dobré skutky, a na ty, kdo 
pamatují na chudé, a odplať jim štědře svými dary duchovními: (za pozemské jim dej 
nebeské, za časné věčné, za pomíjející nepomíjející.) 
 
- (Pamatuj, Bože, na ty, kdo žijí v neporušenosti a zbožnosti, v kázni a v čistotě.) 
 
- Pamatuj, Bože, na ty, kdo vládnou, a vlož jim do srdce dobro a pokoj, abychom žili 
život pokojný a tichý, zbožný a svatý. 
 
- Pamatuj, Bože, na všechny přítomné i na ty, kdo nemohli přijít, a smiluj se nad nimi i 
nad námi: Domovy naplň vším potřebným; manželství zachovej v pokoji a svornosti; děti 
nakrm, mládež vychovej, starce podepři; malomyslné potěš, rozptýlené shromáždi; 
zbloudilé přiveď na pravou cestu; putuj s poutníky; zastaň se vdov; chraň sirotky; zajatce 
vysvoboď; nemocné uzdrav; a všem, kdo mají zármutek, bídu a nouzi nebo jsou 
v nebezpečí, ukaž své veliké slitování. 
 
- Pamatuj, Bože, na ty, kdo nás milují, a na ty, kdo nás nenávidí, a na ty, kdo se svěřili do 
našich modliteb. 
 
- A na všechen svůj lid, Bože, pamatuj, na všechny vylij svou bohatou milost a všem dej, 
co potřebují ke spáse. 
 
- Pamatuj, Bože, také na ty, které jsme nejmenovali, protože je neznáme nebo protože 
jsme na ně zapomněli, neboť ty znáš život i jméno každého člověka, tys pomoc těch, kdo 
jsou bez pomoci, naděje těch, kdo už nemají žádnou naději, tys spása a lék pro všechny 
nemocné, ty víš o každém, zač prosí a co ho tísní, buď tedy všechno ve všem. 
 
- Pamatuj, Bože, na tuto obec (toto město) a ochraňuj ji (ho), a chraň všechny obce a 
města od hladu, nemocí, zemětřesení, bouří, povodní, požárů a válek. 



 
- (Pamatuj, Bože, zvlášť na našeho papeže N., na našeho biskupa N. a na všechny 
pravověrné biskupy: zachovej nám je v pokoji a ve zdraví a dej, ať požívají úcty a ať 
dobře zvěstují slovo tvé pravdy.) 
 
- (Pamatuj, Bože, na všechny kněze (přednáší-li prosby někdo jiný než celebrant: 
zejména na našeho kněze N.) a na všechny služebníky církve a nedopusť, aby byli 
zahanbeni ti, kdo slouží u tvého stolu.) 
 
- Pamatuj, Bože, na nás na všechny, navštiv nás ve své dobrotě a zjev se nám ve svém 
milosrdenství, dej nám příznivé počasí a dobrou úrodu a žehnej naší práci; učiň nás syny 
světla a přijmi nás do svého království; daruj nám svůj mír a svou lásku a dej, ať jedněmi 
ústy a jedním srdcem chválíme tvé svaté jméno.  

 
Prosíme tě o to, Bože náš, Dárce všech darů, 
skrze milosrdenství a lásku tvého jednorozeného Syna. 
Skrze něho tě chválíme a velebíme 
v jednotě tvého svatého a životodárného Ducha 
nyní i vždycky i na věky věků. 
 


