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PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

10. neděle v mezidobí C (2013) 
 
Prorok Eliáš se s důvěrou modlil a jeho prosba byla vyslyšena. Podobně jako on se i 
my obraťme k Pánu, prosme za celý svět a volejme: Pane, smiluj se. (1Král 17,22) 
 
▪ Prosme za všechny křesťanské církve, aby v nich Duch svatý působil a přiváděl je 
k jednotě. 
 
▪ Prosme za kazatele, biblisty a za všechny, kterým je svěřen úkol vykládat Písmo. 
(1Král 17,24) 
 
▫ Prosme za nalezení řešení závažných problémů lidstva: za zmírnění chudoby, za 
zachování životního prostředí a za mír a bezpečí na celém světě. 
 
• Prosme za lidi, kteří ztratili naději a perspektivu, aby zaslechli mocné Boží slovo 
volající k životu. (Lk 7,14) 

 
• Prosme za všechny pochybující, aby mohli zažít, že Boží slovo je pravdivé. (1Král 

17,24) 

 
• Prosme za ty, kdo ztratili své blízké, a za všechny trpící, kteří potřebují slyšet 
slovo útěchy. (Lk 7,13) 
 
• Prosme za oběti povodní, zvláště za ty, kdo jsou jí zasaženi opakovaně, a prosme 
za příznivé počasí a dobrou úrodu naší země. (povodně 2013) 
 
◦ Prosme za naše drahé, kteří už překročili práh smrti, aby směli vejít do života 
věčného. 
 
◦ Prosme za ty, kterým jsme ublížili, i za ty, kteří ublížili nám, abychom jedni u 
druhých nalezli odpuštění a přijetí. (2. čtení) 

 
Pane, ty stojíš na straně života. 
Změň osud lidí, kteří nemají mnoho důvodů k radosti, 
a vyslyš naše prosby, 
abychom tě mohli všichni společně chválit nyní i na věky věků. Amen. (Žl 30,12-13) 
 
Nebo: 
Neboť tys, Pane, naše útočiště a síla; 
tvá je všechna moc nyní i na věky věků. Amen. 


