PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Při svatbě – varianta 1
Úvod:
Modleme se teď za naše novomanžele a také za celý svět – zvláště pak za ty, kterým není
dopřáno tolik štěstí a radosti, jako dnes nám. Volejme společně slovy: Pane, smiluj se.
▪ Prosíme tě, Pane, za N a N: přiznej se k jejich naději, neopouštěj je v jejich starostech a
žehnej jim.
▪ Prosíme za nás za všechny: pomoz nám, abychom je věrně provázeli a byli připraveni jim
pomáhat.
▪ Prosíme tě za celý svět, neboť se neobejde bez tvého životodárného Ducha:
- Prosíme za ty, kdo mají moc a vliv, za ty, kdo rozhodují o míru či válce, za rodiče, učitele
a vychovatele.
- Prosíme za jednotu a svornost všech křesťanů a za vzájemnou úctu lidí různých kultur a
vyznání.
- Prosíme za zachování přírody a za dobrý život příštích generací.
- Prosíme za mladé lidi, aby nacházeli odvahu odevzdat se navždy jeden druhému (– tak,
jak to právě učinili N a N).
▪ Prosíme za všechny lidi, kteří v tomto světě trpí:
- Prosíme za smutné a truchlící, za opuštěné a osamocené, za chudé a nezaměstnané, za
bezdomovce a uprchlíky, za staré a nemocné, za opovrhované a ponižované, za mučené a
týrané.
- Prosíme za ty, jejichž láska vychladla: za odvahu, sílu a fantazii, aby hledali a nacházeli
nové cesty k obnově svého vztahu.
▪ Prosíme za naše zemřelé předky, příbuzné a přátele: ať je naše láska cestou, která nás
s nimi navěky spojuje.
▪ Prosíme tě znovu za N a N: Ať se jejich manželství stane požehnáním pro jejich blízké a
především pro jejich děti.
- Ať se jejich manželství stane znamením tvé lásky a dobré budoucnosti, kterou chystáš
všem ve svém království.
Závěr při svatbě beze mše:
A všechny prosby – i ty, které zůstaly nevysloveny – vložme do modlitby Páně: Otče náš...
Následuje modlitba za manžele (Svatební obřady č. 104, 242, 244.)
Závěr při svatbě ve mši:
Neboť tys, Pane, naše útočiště a síla;
tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Při svatbě – varianta 2
Úvod:
Nyní se my všichni společně modleme za N. a N. a také za svět, v němž budou jako manželé
žít. Volejme spolu: Kyrie, eleison.
▪ Prosme za N. a N., aby rostla jejich láska1, aby jeden druhému byli zdrojem radosti2, aby
se navzájem ctili a pomáhali si3 a aby nepřestávali děkovat Bohu a chválit ho4.
▪ Prosme za N. a N., aby jim bylo dopřáno štěstí otcovství a mateřství a aby se na svých
dětech dočkali radosti.
▪ Prosme za N. a N., aby se spolu dožili spokojeného stáří a jednou mohli vidět děti svých
dětí.5
▪ Prosme za požehnání pro jejich práci, aby byla přínosem pro naši společnost.
▪ Prosme za rodiny, z nichž oba pocházejí, za jejich rodiče, sourozence a všechny příbuzné,
a také za jejich zemřelé předky (zvláště za N.).
▪ Prosme za všechny, kdo žijí v manželství, aby se Hospodin přiznal k jejich naději,
neopouštěl je v jejich starostech a žehnal jim.
▪ Prosme za ty, kterým není dopřáno tolik štěstí a radosti, jako dnes nám, protože jejich
láska vychladla: za odvahu, sílu a inspiraci, aby hledali a nacházeli nové cesty k obnově
svého vztahu.
▪ Prosme za ty, kdo zatím bez úspěchu hledají životního partnera, aby našli toho, s kým
budou moci sdílet všechno dobré i zlé.
▪ Prosme za všechny, kdo trpí: za smutné a truchlící, za opuštěné a osamocené, za chudé a
nezaměstnané, za bezdomovce a uprchlíky, za staré a nemocné, za opovrhované a
ponižované, za mučené a týrané a za ty, kdo už ztratili všechnu naději.
▪ Prosme za zachování přírody a života na Zemi a za dobrou budoucnost příštích generací.
▪ Prosme za celý svět, za blízké i vzdálené, za známé i neznámé, za všechny a za všechno,
neboť nikdo a nic se neobejde bez životodárného božího Ducha.
Závěr při svatbě beze mše:
A všechny prosby – i ty, které zůstaly nevysloveny – vložme do modlitby Páně: Otče náš...
Následuje modlitba za manžele (Svatební obřady č. 104, 242, 244.)
Závěr při svatbě ve mši:
Bože, vyslyš naše prosby
a dej, ať tito novomanželé i my všichni
dokážeme s tvou pomocí činit náš svět lidštějším.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.
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PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Při svatbě – varianta 3
My všichni teď podpořme N. a N. svou modlitbou a prosme také za svět, v němž
budou jako manželé žít. Říkejme společně: Pane, smiluj se.
- Modleme se za N. a N., aby byli v manželství šťastni.
- Modleme se za jejich rodiče a za všechny, kdo je na život připravovali.
- Modleme se za všechny, kdo žijí v manželství, aby spolu vytrvali v radosti i
bolesti.
- Modleme se za ty, kdo jsou smutní, protože jsou sami, aby našli toho, kdo je bude
milovat a sdílet všechno dobré i zlé.
- Modleme se za ty, jejichž vztahy jsou zasaženy sobectvím, aby našli odvahu
k odpuštění a smíření.
- Modleme se za spravedlivý mír a za zachování přírody, abychom my i ti, kdo
přijdou po nás, mohli žít v pokoji a bezpečí.
- Modleme se za celý svět, aby lidé různě věřící a různě smýšlející žili ve vzájemné
úctě.
- Modleme se za všechny, kdo trpí, aby nezůstali ve své bolesti osamoceni a bez
pomoci.
- Modleme se za naše předky hluboko do minulosti, aby dosáhli plnosti života
v Boží náruči.
- Modleme se v tomto shromáždění jedni za druhé, abychom žili poctivě, pravdivě a
šťastně.
Závěr při svatbě beze mše:
A všechny prosby – i ty, které zůstaly nevysloveny – vložme do modlitby Páně: Otče
náš...
Následuje modlitba za manžele (Svatební obřady č. 104, 242, 244.)
Závěr při svatbě ve mši:
Bože, vyslyš naše prosby
a dej, ať dokážeme s tvou pomocí činit náš svět lidštějším.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

