
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 www.bistum-trier.de, www.goscniedzielny.wiara.pl,  http://coena.edunix.cz a s přihlédnutím k biblickým 
textům připravil J.R. 

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

5. neděle v mezidobí C 
 
Ježíš volá člověka k spolupráci a činí to, co je v našich očích nemožné. Modleme se 
tedy za svět, do něhož jsme posláni, a s vírou volejme: Pane, smiluj se. (Lk 5,4) 
 
Nebo: 
Hospodin je přítomný a působí i v naší době a v životě každého z nás. Proto mu 
s důvěrou přednesme prosby za náš svět a říkejme: Pane, smiluj se. 
 
▪ Prosme za církev, aby sjednocovala lidi s Bohem i mezi sebou navzájem. 
 
▫ Prosme za všechny, kdo mají moc, ať se jim daří nacházet moudrá a spravedlivá 
řešení problémů společnosti. 
 
▫ Prosme o pokoj ve všech srdcích, v kterých se rozmáhá násilí a nenávist. 
 
▫ Prosme za stvoření svěřené do našich rukou a za ty, kdo se snaží lépe zacházet 
s přírodou. 
 
• Prosme za nemocné, opuštěné, chudé a jakkoli trpící a také za nás, abychom jim 
dokázali podle svých možností pomáhat. 
 
• Prosme za lidi bez práce a také za mladé, kteří stojí před volbou školy a povolání. 
 
• Prosme o odvahu k dobrému pro všechny, kdo v důsledku svých minulých hříchů 
propadají strachu a beznaději. (Iz 6,5; Lk 5,8) 

 
• Prosme za všechny, kdo přišli o život při nehodách, katastrofách a ve válkách, a za 
jejich rodiny a přátele. 
 
◦ Prosme o požehnání pro naše vztahy i pro naši práci. 
 
◦ Prosme za ty, k nimž se nedostalo evangelium, a za sebe prosme, abychom jim 
uměli posloužit k víře. (1Kor 15,3) 

 
Bože, vyslyš nás, když k tobě voláme, 
a v naší duši rozhojni sílu, 
abychom byli svědky tvé dobroty a věrnosti, 
a tak šířili ve světě slávu tvého jména. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. (Žl 138,2-3) 


