
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 (◦). 
S přihlédnutím k příslušným biblickým textům připravil J.R. 
 

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Nový rok) – varianta 1 
 
Na prahu nového roku prosme spolu s Ježíšovou Matkou nebeského Otce za církev i 
za celý svět. Modleme se slovy: Prosíme tě, vyslyš nás. 
 
▪ Dej, Bože, všem křesťanům svého životodárného Ducha, aby uchovávali tvá 
tajemství ve svých srdcích. (Lk 2,19) 
 
▫ Dopřej všem národům prožít právě začínající rok v míru, bezpečí a hojnosti. 
 
• Rozjasni svou tvář nad všemi trpícími a nešťastnými lidmi. (Nm 6,25) 
 
◦ Rozjasni svou tvář i nad námi a žehnej všem našim blízkým, žehnej naší církvi, 
národu a celému světu. (Nm 6,25) 

 
Abba Otče, vyslyš prosby těch, 
které jsi mocí svého Ducha přijal za syny a dcery 
skrze Krista, našeho Pána. Amen. (Gal 4,6) 



PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Nový rok) – varianta 2 
 
Náš Pán slíbil, že s námi bude po všechny dny až do konce časů. Jistě je s námi i v této 
chvíli. V jeho jménu a na přímluvu Bohorodičky prosme Boha za celý svět a volejme: 
Pane, smiluj se. 

 
- Neopouštěj svou církev, ale dej jí poznání hříchů, ducha kajícnosti i touhu po 
jednotě. 

- Pomáhej jejím služebníkům a kazatelům svěřuj své slovo. 

- Manželům chraň věrnost a sám vyučuj naše děti. 

- Všechny, kdo vyznávají Krista, naplň jeho smýšlením, ať se skrze ně zjevuje tvá 
láska ke všem lidem. 

- Ukaž se těm, kdo tě hledají, a nezříkej se těch, kdo se zřekli tebe. 

- Pomoz prosadit ve světě spravedlnost a pokoř ty, kdo chtějí válku. 

- Pomoz napravit křivdy – zvláště ty, které jsme způsobili my. 

- Ulehči těm, kdo trpí, a zůstávej s opuštěnými. 

- Osvěť slepé a potěš smutné, slabé posilni a znavené podepři. 

- Ujmi se těch, kdo jsou v pokušení. 

- Malomyslným a zoufalým dej naději, šťastným zachovej jejich štěstí. 

- Provázej putující a ukaž cestu těm, kdo zbloudili. 

- Stůj při těch, kdo jsou ve smrtelné úzkosti. 

- Mocí svého odpuštění a smíření uhas nepřátelství. 

- Žehnej našim příbuzným a přátelům. 

- Pamatuj na naše bratry a sestry, kteří nemohou být v tuto chvíli mezi námi. 

- Zemřelým dej svůj život věčný. 

- A nade všemi se smiluj: nad těmi, o nichž víme, i nad těmi, o nichž nevíme; nad 
těmi, které si připomínáme, i nad těmi, na které jsme zapomněli. 

 
Neboť tys, Hospodine, naše síla 
a naše útočiště, 
a v tebe doufáme a na tebe očekáváme 
a o to všechno tě prosíme 
skrze našeho Pána a bratra Ježíše Krista, 
neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. 
 
 
 
 
 
 
Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat. Podle textu Bonaventury Boušeho OFM připravil J.R. 


