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PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

Popeleční středa 
nebo kdykoli v době postní – varianta 1 

 
Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil. Modleme se proto za spásu celého 
světa a společně volejme: Pane, smiluj se. 
 

- Obnov, Pane, svou církev a připrav nás na slavení Velikonoc. 
  
- Přiveď katechumeny ke křestnímu prameni a k eucharistickému stolu a dávej jim 
dary svatého Ducha. 
 
- Dej, ať je všude ve světě respektována svoboda lidského svědomí. 
 
- Žehnej těm, kdo spolu žijí v lásce, a pomoz těm, kdo ještě nenašli své osobní 
štěstí. 
 
- Pomáhej nám, abychom rozvazovali nespravedlivá pouta, dělili se s chudými a 
hladovými a nikdy nebyli neteční k potřebám bližních. 
 
- Veď nás k pravému obrácení a zbav nás neupřímnosti a přetvářky. 
 
- Pamatuj na všechny, kdo nás předešli ve smrt. 

 
Pane, obnov a chraň celé lidstvo, 
neboť ve tvých rukou je všechna moc 
nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 
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PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

 
Popeleční středa 

nebo kdykoli v době postní – varianta 2 
 
Pán si nepřeje smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil. S pokorou se modleme za všechny 
lidi a volejme: Pane, smiluj se. 
 

- Prosme za všechny, kdo chtějí začít znovu a nově: za ty, kdo touží po domově, za 
ty, kdo hledají práci, za ty, kdo chtějí založit rodinu. 
  
- Prosme za ty, kdo touží prohloubit svou víru: za ty, kdo čtou Písmo, za ty, kdo 
konají duchovní cvičení, za ty, kdo se postí a modlí. 
 
- Prosme za lidi utištěné těžkou vinou, kteří nezažívají odpuštění, protože mají 
strach, protože se jim jejich situace zdá bezvýchodná, protože nedokáží věřit v sílu 
obrácení. 
 
- Prosme za všechny, kdo se připravují na křest, slavení eucharistie a přijetí 
biřmování, a za ty, kdo je na jejich cestě doprovázejí a připravují. 

 
Slitovný Pane, tys nám slíbil, že naše prosby budou vyslyšeny: 
Provázej všechny lidi svou blízkostí a přiveď je k poznání spásy. 
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. 



Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat. 
Podle www.liturgie.de, www.erzabtei-beuron.de a s přihlédnutím k biblickým textům připravil J.R. 

 
PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

 
Popeleční středa 

nebo kdykoli v době postní – varianta 3 
 
Ježíš Kristus je náš pokoj a naše smíření. V jeho jménu prosme za celý svět a volejme: 
Prosíme tě, vyslyš nás. 
 

- Očisti, Bože, nás a všechny křesťany, pomoz nám obrátit se a konat pokání. 
  
- Uzdrav svět od viny, nenávisti a hněvu. 
 
- Smiluj se nade všemi, kdo k tobě volají v nouzi a tísni. 
 
- Pamatuj na ty, kdo zemřeli s nadějí v tebe. 

 
Všemohoucí Bože, ty jsi milostivý a plný slitování. 
Přijď a pomoz nám i všem v tomto čase spásy.  
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

Popeleční středa 
nebo kdykoli v době postní – varianta 4 

 
Pán si nepřeje smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil. S pokorou se modleme za všechny 
lidi a volejme: Pane, smiluj se. 
 

- Prosme za katechumeny a za ty, kdo je doprovázejí na cestě k veliké noci. 
 
- Prosme za lidi toužící po obrácení a obnově – za ty, kdo se chtějí zříci svých 
závislostí a žít svobodně. 
 
- Prosme za ty, kdo se stydí za svou chudobu a slabost a chybí jim zdravé 
sebevědomí. 
 
- Prosme za všechny oběti hříchů členů církve, zvláště za mladistvé, kteří byli 
zneužiti těmi, jimž důvěřovali. 
 
- Prosme za všechny, kdo ve svém svědomí nesou vinu, jejíž následky nemohou 
napravit. 
 
- Prosme za ty, kdo zahynuli pro svou vášeň, v touze překonat sebe sama. 
 
- Prosme za ty, kdo se domnívají, že lásku Boží i lidskou si musí zasloužit svými 
výkony. 
 
- Ve vzájemné solidaritě prosme jedni za druhé. 

 
Pane, pamatuj na všechny, za něž jsme se modlili. 
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. 


