
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 (◦). 
S přihlédnutím k příslušným biblickým textům připravil J.R. 

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

24. neděle v mezidobí C 
 
Bůh nám jde vstříc a zahrnuje nás soucitem a dobrými dary ještě dřív, než stačíme 
vyslovit svá přání. Prosme ho za všechny lidi a volejme: Pane, smiluj se. (Lk 15,20) 

 
▪ Prosme o Boží sílu a milosrdenství, víru a lásku pro všechny křesťany. (1 Tim 1,12-14) 

 
▪ Prosme za všechny ty, kdo se odvrátili od Boha a opustili církev. (Ex 32,8; Lk 15,32) 

 
▫ Prosme za ty, kdo zneužívají svou svobodu a za lidi nedospělé ve víře. (Lk 15,13-14.31) 

 
▫ Prosme za ty, kdo na Boží místo postavili své zájmy a svůj prospěch nebo 
jakoukoli jinou modlu. (Ex 32,8) 

 
▫ Prosme za obrácení těch, kdo ve světě vyvolávají strach, rozpory a rozdělení. 

 
▫ Prosme za kulturní, národnostní nebo náboženské menšiny, především za muslimy 
žijící v Evropě a za křesťany v arabských zemích. 
 
• Prosme za ty, kteří se cítí být daleko od Boha, a za ty, kdo prožívají krizi víry. (Lk 

15,17) 

 
• Prosme za ty, kdo touží po Božím i lidském odpuštění a potřebují útěchu. 
 
• Prosme za lidi, kteří nedokáží odpustit sobě ani druhým. 
 
• Prosme za lidi, kteří se nedovedou radovat. (Lk 15,5.9.28) 
 
• Prosme za všechny, kdo žijí v nemoci, bídě a v podmínkách nedůstojných člověka. 
(Lk 15,15-16) 

 
◦ Prosme za naše (farní) společenství, ať se podobá Otcovu domu, v němž jsou 
hříšníci přijímáni a s radostí zváni ke společnému stolu. (Lk 15,2) 

 
Rozpomeň se, Pane, na všechny, za které jsme prosili. 
Tobě buď sláva a klanění po všechny věky věků. Amen. (Ex 32,13; 1 Tim 1,17) 

 
Nebo: 
Pane, ty sám nejlépe víš, co kdo potřebuje. 
V tobě je naše naděje, 
tobě buď sláva a klanění po všechny věky věků. Amen. (1 Tim 1,17) 


