
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.liturgie.de, www.goscniedzielny.wiara.pl a s přihlédnutím k příslušným biblickým textům připravil 
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PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

13. neděle v mezidobí C (2013) 
 
Neustávejme v modlitbách a svými prosbami teď podpořme všechny lidi, zvláště ty, 
kteří nejvíce potřebují Boží pomoc. Společně volejme: Pane, smiluj se. 
 
▪ Prosme za všechny křesťany, aby žili mocí svatého Ducha v opravdové svobodě a 
v lásce si navzájem sloužili. (Gal 5,13.16) 
 
▪ Prosme za služebníky církve, kteří už dosáhli stáří, aby se našli ti, kdo budou 
pokračovat v jejich díle. (1Král 19,16b) 
 
▫ Prosme za země, ve kterých vleklé války nespějí ke konci a nedaří se zmírnit 
lidskou bídu. 
 
▫ Prosme za obrácení těch, kdo touží po pomstě a násilí. (Lk 9,54-56) 

 
• Prosme za lidi, kteří nejsou spokojeni se svým životem a hledají víc, než pouhé 
bezpečí a materiální zajištění. 
 
• Prosme za oběti dopravních nehod a za větší ohleduplnost mezi lidmi. 
 
• Prosme za ty, kdo nemají kam složit hlavu, za nezaměstnané a opuštěné. (Lk 9,58) 
 
• Prosme za ty, kdo jsou vyčerpáni prací a nasazením pro druhé, především za ty, 
kterým nezbývá čas na odpočinek. 
 
• Prosme za oběti povodní, zvláště za ty, kdo jsou jí zasaženi opakovaně, a prosme 
za příznivé počasí a dobrou úrodu naší země. (povodně 2013) 
 
•◦ Prosme za ty z nás, kdo mají velké starosti, a také za to, co nám nejvíc leží na 
srdci. 
 
◦ Prosme za děti i rodiče, aby prožili klidné prázdniny a dovolené a na jejich konci 
se všichni vrátili domů. 

 
Pane, vyslyš naše prosby, 
které jsme přednesli s vírou ve tvou moc a dobrotu. 
Tobě buď sláva na věky věků. Amen.  


