
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 
 

4. neděle postní C  
 
I když jsou lidé na svých životních cestách často Bohu vzdáleni, on je trpělivý a jde 
člověku vstříc. Proto se můžeme s důvěrou a nadějí modlit za všechny lidi a společně 
volat: Pane, smiluj se. (Lk 15,20.28) 
 
▪ Prosme o ducha laskavosti pro zpovědníky a odvahu k pravdě pro kajícníky; a 
prosme i za ty, kdo se nechtějí smířit se svou minulostí. (Lk 15,20-21) 
 
▪ Prosme za obrácení pro ty, kdo svou víru prožívají jako břemeno a je jim 
podezřelá každá radost. (Lk 15,25b-26) 
 
▪ Prosme také za ty, kdo jsou ve své spravedlnosti spokojeni sami se sebou. (Lk 15,25n) 
 
▫ Prosme za nezaměstnané i za ty, kdo v práci vidí jedinou hodnotu života. (Lk 15,15.25) 
 
▫ Prosme za lidi žijící mimo svou vlast, především za ty, kteří v cizině nenacházejí 
přijetí. (Lk 15,15) 
 
▫ Prosme za všechny, kdo se starají o mladé lidi a dávají jim svou důvěru, 
především za jejich rodiče a učitele. 
 
• Prosme za rodiče, kteří se nemohou radovat z osudu svých dětí. 
 
• Prosme za lidi, kteří jsou ochromeni strachem a obavami z čehokoli zlého. (Žl 34,5) 
 
• Prosme za lidi trpící samotou, nemocemi a hladem a za ty, kteří ztratili všechno. 
(Lk 15,14n) 
 
• Prosme za ty, kteří druhé odsuzují a nejsou ochotni odpouštět. (Lk 15,28) 
 
◦ Prosme za lidi, jejichž životním cestám nerozumíme, a za ty, kteří se nám vzdálili, 
a my toužíme opět se s nimi setkat. 

 
Pane, ty hledáš ztracené a raduješ se, 
když lidé žijí z tvého odpuštění. 
Vyslyš nás tedy, když se modlíme za život světa. 
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Lk 15,24.32) 
 
 


