PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
30. neděle v mezidobí A
Našimi vlastními silami nejsme schopni pomoci všem tak, jak potřebují. Proto se
s pokorou modleme za celý svět a volejme: Pane, smiluj se.
Nebo:
Ježíš se z lásky vydal za život všech. Účast na jeho poslední večeři nás učí sloužit
lidem. Proto, dřív než přistoupíme k jeho stolu, modleme se za celý svět a v upřímné
pokoře říkejme: Pane, smiluj se.
▪• Prosme za ty, kdo žijí v duchovní bídě, za ty, kdo mají strach a nevidí smysl
svého života, a za křesťany hlásající evangelium.
▫ Prosme za mladé lidi hledající své místo v životě a za jejich rodiče, vychovatele a
učitele.
▫• Prosme za pronásledované a za ty, kdo nemají žádný domov, za přistěhovalce a
za mocné tohoto světa. (Ex 22,20)
• Prosme za lidi, kterým se nedostává lásky: za ty, kdo propadli sobectví, i za
opuštěné a osamocené.
• Prosme za ty, jejichž rodina se rozpadla, a za děti, kterým chybí zázemí domova.
(Ex 22,21)

• Prosme za hladové, nemocné a trpící a za ty, kdo se jim snaží pomoci.
• Prosme za ty, kdo jsou okrádáni, vykořisťováni a vydíráni a nedovedou se bránit.
(Ex 22,24)

◦ Prosme za ty, kdo v našem okolí žijí bez víry, a prosme jedni za druhé.
◦ Prosme za ty, kdo nám předali víru a učili nás modlit se, za všechny, kdo nám
darovali svoji lásku, a za naše nejbližší.
◦ Prosme za ty, které nemáme rádi je nám zatěžko je milovat. (Mt 22,39)
Neboť tys naše síla a naše útočiště,
tobě náleží chvála nyní i na věky věků. Amen. (Žl 18,3-4)

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 (◦).
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