
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 (◦). 
Podle Homilií Miloslava Máši a s přihlédnutím k biblickým textům připravil J.R. 

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

24. neděle v mezidobí A 
 
Odpuštění Boží je naší záchranou, Bůh chce spasit celý svět. Proto ze svých modliteb 
nevynechávejme nikoho a prosme: Pane, smiluj se. 
 
Nebo (v r. 2011): 
Lidé na celém světě si dnes připomínají tragickou událost, která nám dala zvlášť 
bolestně pocítit sílu zla a smrti. Modleme se proto naléhavě za celé lidstvo a za vše, co 
je v našem světě třeba uzdravit. Z celého srdce prosme: Pane, smiluj se. 
 

▪ Prosme za všechny naše sestry a bratry věřící v Krista. 

▫ Prosme za vzájemnou úctu vyznavačů různých náboženství. 

▫ Prosme za vzájemnou úctu věřících a nevěřících. 

▫ Prosme za usmíření nepřátel a za pokoj celého světa. 

▫ Prosme za spravedlivý mír a bezpečí v arabských zemích. 

▫ Prosme za ty, kdo se navzájem odcizili a hledají k sobě novou cestu. 

• Prosme za obrácení těch, kdo touží po pomstě. (Sir 28,1) 

• Prosme za obrácení těch, kdo v srdci chovají zášť. (Sir 28,5) 

• Prosme za ty, kdo nemohou zapomenout na utrpěnou křivdu. 

• Prosme za ty, kdo nemají sílu odpustit. 

• Prosme za ty, kdo nemají z čeho zaplatit své dluhy. (Mt 18,25) 

• Prosme za trpící na těle i na duši. 

• Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti. (Sir 28,6) 

◦ Prosme za ty, kterým dlužíme odpuštění. 

◦ Prosme za ty, kteří jsou nám lhostejní. 

▫ Prosme za vítězství dobra v tomto světě. 

 
Pane, ty odpouštíš viny, 
uzdravuješ ze všech nemocí, 
vykupuješ ze záhuby lidský život, 
jsi milosrdný a slitovný; 
proto ti svěřujeme tyto prosby. 
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Žl 103,3-4) 

 


