
PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – var. 1 
 
Tento formulář je vhodný zvláště tehdy, když se o vigilii nekřtí. Tyto přímluvy uzavírají křestní 
bohoslužbu, resp. obnovu křestního vyznání (srov. Český misál s. 269, č. 49; Uvedení do 
křesťanského života č. 232). Je vhodné, aby je přednášeli nově pokřtění. 
 
Sestry a bratři, Pán Ježíš nás všechny povolal ke královskému kněžství. V důvěře v 
jeho zaslíbení budeme prosit za všechny lidi, za církev i za novokřtěnce a budeme k 
němu z celého srdce volat: Pane, smiluj se. / Kyrie, eleison. 
 

- Prosme za celý svět a za spravedlivý mír: 

- Prosme za všechny, kdo trpí: 

- Prosme za ty, kdo žijí bez víry: 

- Prosme za pokoj a jednotu křesťanských církví: 

- Prosme za všechny, kdo vyznávají Krista: 

- Prosme za všechny, kdo v těchto chvílích kdekoliv na světě přijímají křest: 

- Aby se narodili znovu z vody a z Ducha svatého: 

- Aby měli účast na Kristově smrti a vzkříšení: 

- Aby byli živou ratolestí vinného kmene, kterým je Kristus: 

- Aby se stali věrnými učedníky a učednicemi Kristovými: 

- Aby nepodléhali pokušení a hříchu: 

- Aby byli užiteční světu i bratřím a sestrám v církvi: 

- Aby zůstávali v Kristově lásce a vydávali jí svědectví: 

- Aby jejich spravedlností před soudem Božím byla milost Krista Spasitele: 

- Aby jejich dědictvím bylo Boží království: 
 
Neboť tys, Pane, naše útočiště a síla 
a tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyto přímluvy jsou převzaty z knihy: Z. B. Bouše: Malá katolická liturgika, Vyšehrad, Praha 2004. 



PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – var. 2 
 
Možno použít kdykoli v době velikonoční. Tyto přímluvy uzavírají křestní bohoslužbu, resp. 
obnovu křestního vyznání (srov. Český misál s. 269, č. 49; Uvedení do křesťanského života č. 
232). Je vhodné, aby je přednášeli nově pokřtění. 
 
Ježíš položil život za všechny lidi a jeho vzkříšení je zdrojem života v plnosti. Proto se 
s důvěrou modleme za život celého našeho světa a společně volejme: Pane, smiluj se. 
 
■ Prosme za křesťany i za vyznavače jiných náboženství, za ty, kdo upřímně hledají 
svou duchovní cestu, i za ty, kdo žijí bez víry. 

■ Prosme za evropské národy, aby znovu a nově objevili a přijali víru v Krista. 

□ Prosme za lásku manželů, pokoj a úctu v rodinách, spravedlivý mír ve světě a za 
dobrou budoucnost příštích generací. 

□ Prosme za odvrácení sucha i povodní, za mírný déšť a dobrou úrodu naší země, za 
větší ohleduplnost lidí vůči přírodě a zachování života na této planetě. 

● Prosme za nemocné a opuštěné, za ty, kdo doplácejí na sobectví a bezohlednost 
druhých, a za všechny trpící. 

● Prosme za ty, kdo musí žít a pracovat v nepřátelském prostředí, plném nenávisti. 

● Prosme za osvobození těch, kdo jsou spoutáni zlem v jakékoli jeho podobě. 

○ Prosme za všechny, kdo během staletí přijali víru v Krista, a za naše zemřelé 
předky hluboko do minulosti. 

○ Prosme za obyvatele této obce (tohoto města) a za celé lidstvo, aby Bůh dal 
každému, co potřebuje ke spáse, a sám byl všechno ve všem. 

 
Pane, nedokážeme ani pojmenovat všechny potřeby našeho světa, 
ani účinně pomáhat všude tam, kde je toho třeba; 
věříme však, že znáš každého člověka 
a že sám doplníš to, nač naše síly nestačí, 
neboť tvá je všechna moc nyní i na věky věků. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
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 (○). 

S přihlédnutím k příslušným biblickým textům připravil J.R. 

www.brevnov.cz 


