
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, www.erzabtei-beuron.de, www.liturgie.de, www.kirchenweb.at a s přihlédnutím 
k biblickým textům připravil J.R. 

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

33. neděle v mezidobí A (2014) 
 
Bůh je dárce života a všech dobrých darů. Jeho Syn přišel, aby osvobozoval, pomáhal 
a sloužil. Proto se můžeme s pevnou nadějí modlit a s důvěrou volat: Pane, smiluj se. 
 
Nebo: 
Církvi bylo svěřeno mnoho hřiven, aby mohla sloužit potřebným. Jednou z těch hřiven 
je modlitba. Prosme proto za celý svět a volejme: Pane, smiluj se. (Př 31,19-20) 
 

• Prosme za lidi, kteří mají z Boha strach, a za ty, kteří si neváží života, aby změnili 
smýšlení, radovali se a byli mu vděčni. (Mt 25,25) 

 
▪ Prosme za křesťany, aby nehledali falešné jistoty, ale tvořivě násobili svěřené 
Boží dary. (Mt 25,18.16-17) 

 
▫ Prosme o ducha jednoty a pokoje pro celé lidstvo a především pro ty, kdo stojí 
v čele států a náboženských společenství. 
 
▫ Prosme na přímluvu svaté Anežky za obrácení těch, kdo pošlapávají lidskou 
svobodu a pohrdají pravdou a láskou. 
 
▫ Prosme na přímluvu svaté Anežky za ty, kdo v Severní Koreji, Hongkongu i jinde 
čelí násilí, totalitě, lži a nenávisti a nemají sílu se bránit. 
 
▫ Prosme na přímluvu svaté Anežky za studenty a mladé lidi, za jejich odvahu měnit 
sebe i svět k lepšímu. 
 
• Prosme za lidi na okraji společnosti, za bezdomovce, nezaměstnané, za uprchlíky 
a za dělníky z chudých zemí, aby mohli žít důstojným životem. 
 
• Prosme za ty, kdo postrádají oporu nejbližších, a za rodiče, kteří se trápí osudem 
svých dětí. 
 
• Prosme za nemocné, postižené a nešťastné, aby i oni přijali svůj těžký život jako 
dar a nalezli jeho smysl a naplnění. 
 
◦ Prosme jedni za druhé, za ulehčení našich starostí, za naše blízké a za naše drahé 
zemřelé. 

 
Pane, spoléháme tvou lásku a starostlivost, 
která se ujímá nás i všech, za něž jsme prosili. 
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Př 31,19-20) 

 



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, www.erzabtei-beuron.de, www.liturgie.de, www.kirchenweb.at a s přihlédnutím 
k biblickým textům připravil J.R. 

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

33. neděle v mezidobí A 
 
Bůh je dárce života a všech dobrých darů. Jeho Syn přišel, aby pomáhal a sloužil. 
Proto se můžeme s pevnou nadějí modlit a s důvěrou volat: Pane, smiluj se. 
 
Nebo: 
Církvi bylo svěřeno mnoho hřiven, aby mohla sloužit potřebným. Jednou z těch hřiven 
je modlitba. Prosme proto za celý svět a volejme: Pane, smiluj se. (Př 31,19-20) 
 

• Prosme za lidi, kteří mají z Boha strach, a za ty, kteří si neváží života, aby změnili 
smýšlení, radovali se a byli mu vděčni. (Mt 25,25) 

 
▪ Prosme za křesťany, aby nehledali falešné jistoty, ale tvořivě násobili svěřené 
Boží dary. (Mt 25,18.16-17) 

 
▫ Prosme o ducha jednoty a pokoje pro celé lidstvo a především pro ty, kdo stojí 
v čele států a náboženských společenství. 
 
▫ Prosme za mladé lidi, kteří hledají své místo v životě, aby rozpoznali své talenty, 
správně zvolili povolání a ve službě druhým nacházeli své štěstí. 
 
• Prosme za lidi na okraji společnosti, za bezdomovce, nezaměstnané, za uprchlíky 
a za dělníky z chudých zemí, aby mohli žít důstojným životem. 
 
• Prosme za ty, kdo postrádají oporu nejbližších, a za rodiče, kteří se trápí osudem 
svých dětí. 
 
• Prosme za nemocné, postižené a nešťastné, aby i oni přijali svůj těžký život jako 
dar a nalezli jeho smysl a naplnění. 
 
◦ Prosme jedni za druhé, za ulehčení našich starostí, za naše blízké a za naše drahé 
zemřelé. 

 
Pane, spoléháme tvou lásku a starostlivost, 
která se ujímá nás i všech, za něž jsme prosili. 
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Př 31,19-20) 


