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PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

 

33. neděle v mezidobí (B) 

 

Hospodin, od něhož pochází vše dobré, je také budoucností a cílem všeho. S důvěrou 

v jeho vůli a prosti strachu se modleme za celý svět a volejme: Pane, smiluj se. 

Nebo: 

Evangelium není poselstvím zkázy, ale naděje. V této naději a prosti strachu se 

modleme za celý svět a volejme: Pane, smiluj se. 

 

■ Prosme za křesťany a za všechny, kdo hledají naději a útěchu v Božím slově. 
(Mk 

13,31)
 

■ Prosme za ty, kdo ztratili duchovní směr a stali se kořistí těch, kdo jejich nejistotu 

zneužívají. 

□ Prosme za vítězství každého nepatrného dobra, které v tomto světě bývá ničeno 

zlem. 

□ Prosme za konec nepokojů, bídy, nevyléčitelných nemocí a všeho, čím se lidé 

trápí. 

● Prosme za ty, kdo jsou si dobře vědomi své slabosti a hříšnosti a velmi tím trpí. 

● Prosme za lidi, jimž se zhroutil svět, a ztrácejí půdu pod nohama, aby našli pomoc 

a východisko. 
(Mk 13,24-25) 

● Prosme za umírající, aby pro ně smrt byla hodinou smíření a spásy. 

○ Prosme, aby i skrze nás přicházelo do tohoto světa Boží království. 

 

Pane, náš Bože, svěřujeme ti tyto potřeby, 

protože tvá je veliká moc a sláva 

nyní i vždycky i na věky věků. Amen. 
(Mk 13,26) 
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33. neděle v mezidobí (B) - 2018 

 

Hospodin, od něhož pochází vše dobré, je budoucností a cílem všeho. S důvěrou se k němu 

modleme. (Pane, smiluj se. / Kyrie, eleison.) 

 

■ Prosme za církev, aby byla živým společenstvím, kde dochází k uzdravení a obnově. 

■ Prosme za ty, kdo ztratili duchovní směr a stali se kořistí těch, kdo jejich nejistotu 

zneužívají. 

□ Prosme na přímluvu svaté Anežky za obrácení těch, kdo pošlapávají svobodu a pohrdají 

pravdou a láskou. 

□ Prosme za studenty a mladé lidi, aby měli odvahu měnit sebe i svět k lepšímu. 

□ Prosme za ty, kdo zneužívají své postavení a moc, aby změnili smýšlení a přistupovali k 

druhým s respektem a úctou. 

● Prosme za ty, kdo byli zneužiti těmi, jimž důvěřovali, aby měli sílu řešit svá zranění bez 

touhy po pomstě. 

● Prosme za umírající, aby pro ně smrt byla hodinou smíření a spásy. 

○ Prosme, aby i skrze nás přicházelo do tohoto světa Boží království. 

 

Pane, náš Bože, svěřujeme ti tyto prosby, 

protože tobě patří skutečná moc; 

ty sesazuješ mocné z trůnu 

a povyšuješ ponížené. 

Tobě buď sláva nyní i vždycky i na věky věků. Amen. 


