
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 (◦). 
Podle Homilií Miloslava Máši a s přihlédnutím k biblickým textům připravil J.R. 

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

6. neděle v mezidobí A 
 
Před Bohem se nelze nijak zajistit – ani konáním dobrých skutků. Bůh vidí do srdce a 
zná naše úmysly. Proto z celého srdce a ze vší síly opět a opět volejme k Pánu: Pane, 
smiluj se. (Mt 5,20) 
 
Nebo: 
Naše modlitba za církev a za svět kéž vychází z upřímného srdce a kéž v ní mají 
základ naše činy, kterými se snažíme o prosazení dobra. Z celého srdce a ze vší síly 
opět a opět volejme k Pánu: Pane, smiluj se. (Mt 5,20) 
 
▪ Prosme za všechny pokřtěné, aby našli k Bohu hluboký a důvěrný vztah. (Mt 5,20)  
 
▪ Prosme za židy, ať věrně zachovají smlouvu, kterou s nimi Hospodin uzavřel. (Mt 

5,17) 

 
▫ Prosme, aby se lidé vzájemně ctili a úctou aby byly prodchnuty všechny 
mezilidské vztahy. (Mt 5,28) 

 
▫ Prosme za obrácení a usmíření těch, kdo ve svém srdci chovají hněv a nenávist. (Mt 

5,22) 

 
▫ Prosme, aby se lidé mohli spolehnout jedni na druhé a poctivě hledali pravdu. (Mt 

5,34) 

 
• Prosme za ty, kdo se dopustili těžkých zločinů, aby došli lítosti a odpuštění. (Mt 

5,21.27.33.29-30) 

 
• Prosme za ty, kdo trpí pokušením, aby se vzepřeli zlu a vytrvali v dobrém. (Mt 5,29-

30) 
 
• Prosme za ty, kdo jsou blízko konce životní cesty, aby se smířili s lidmi i 
s Bohem. (Mt 5,25) 
 
◦ Prosme, aby naše svědectví o Kristu bylo přesvědčivé a srozumitelné. (Mt 5,19) 

 
Pane, bez tvé pomoci se nemůže uskutečnit nic z toho, zač jsme prosili. 
Tys naše útočiště a síla, 
tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen. 


