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PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

19. neděle v mezidobí C 
 
Být bdělý znamená starat se o to, co se právě děje, a být připraven na to, co přijde – 
věrně žít v přítomnosti a ve víře očekávat budoucnost. Prosme tedy za náš současný 
svět i za příchod Božího království a volejme: Pane, smiluj se. 
 
▪ Prosme za všechny křesťany, aby neztráceli jistotu víry a byli pro ostatní 
znamením naděje. (Žd 11,1-2.8-19) 
 
▪ Prosme za biskupy, za teology a za všechny, kdo v církvi hledají nové způsoby 
služby evangeliu a lidem. 
 
▫ Prosme za všechny, kdo považují Abraháma za otce své víry: za židy, křesťany a 
muslimy, za jejich pokoj a soužití v míru. (Žd 11,8) 
 
• Prosme za lidi, kterým se vede špatně: za lidi sužované přírodními katastrofami, 
epidemiemi a hladem, a za všechny nemocné a trpící. 
 
• Prosme za lidi žijící ve válce, za zajatce a uprchlíky, za ty, kdo jsou mučeni a 
zabíjeni, a za ty, kterým jsou upírána jejich práva a důstojnost. 
 
• Prosme za ty, kdo se cítí být opuštěni Bohem a za ty, jejichž víra slábne. 
 
• Prosme za ty, kdo bezradně stojí před těžkými úkoly a rozhodnutími. 
 
• Prosme za ty, kdo už od života a od lidí nic dobrého nečekají. 
 
• Prosme za lidi, jejichž životní cesta se chýlí ke konci. 
 
• Prosme za zemřelé: za ty, kdo umírali s touhou po nebeské vlasti, i za ty, kdo 
zemřeli bez víry. (Žd 11,13,-16) 
 
◦ Prosme jedni za druhé; prosme zvláště za ty, kdo mezi námi nenašli domov a naše 
(farní/řeholní/církevní) společenství opustili. (Žd 11,8) 

 
Pane, věříme, že nad námi nepřestáváš bdít. 
Smiluj se nad naší přítomností 
a ty sám se staň budoucností všech lidí, 
vždyť žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 


