
Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat. 
Připravil J.R. 
 

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

Slavnost Narození Páně – V noci (varianta 1) 
 
Uprostřed svaté noci, v níž Bůh nečekaným způsobem vzal lidský život za svůj, se modleme 
za náš svět a za všechny lidi. Z celého srdce a ze vší síly společně volejme: Pane, smiluj se. 
 
Nebo: 

Bůh dobře ví, co znamená být člověkem. Proto se s důvěrou modleme za celý svět a 
volejme: Pane, smiluj se. 
 
- Myslíme na všechny křesťany po celém světě a prosíme, aby zachovali víru, naději a 
lásku. 

- Myslíme na vyznavače jiných náboženství i na ty, kdo žijí bez víry, a prosíme, abychom 
v úctě stáli vedle sebe a tak přispívali k zachování pokoje na Zemi. 

- Myslíme na ty, kdo mají moc a vliv, a prosíme, ať usilují o svobodu, spravedlnost, mír a 
bezpečí pro všechny národy. 

- Myslíme na přírodu, často vykořisťovanou a ničenou člověkem, a prosíme za 
ohleduplnost a úctu lidstva vůči všemu živému. 

- Myslíme na chudé a nemocné, staré a slabé, a na všechny, kdo trpí, a prosíme, aby měli 
ducha hrdinství a abychom jim uměli pomáhat. 

- Myslíme na rozvrácené rodiny a prosíme za uzdravení všech nemocných mezilidských 
vztahů. 

- Myslíme na ty, kdo trpí násilí, a prosíme za obrácení těch, kdo rozsévají nenávist. 

- Myslíme na ty, kdo v této noci zvlášť tíživě zakoušejí osamocenost a zoufalství, a 
prosíme, aby neztratili naději. 

- Myslíme na všechny obyvatele tohoto našeho města (této naší obce) a prosíme o 
požehnání pro ně pro všechny. 

- Myslíme na své nejbližší, na naše rodiny a přátele, a prosíme, aby byli uchráněni všeho 
zlého. 

- Myslíme i na naše nepřátele a prosíme o sílu k odpuštění a smíření. 

- Myslíme na své předky a předchůdce a prosíme, aby obstáli před Božím soudem a u 
Boha našli plnost života. 

- Myslíme na naše děti, na ty, kdo přijdou po nás, a prosíme, aby vedli život poctivý a 
šťastný. 

 
Pane, tobě je vzácný každý člověk; 
veď nás, abychom sloužili potřebným, 
a sám pomoz tam, kde naše síly nestačí. 
Neboť tvá je všechna moc na věky věků. Amen. 
 



Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat. 
Připravil J.R. 
 

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

Slavnost Narození Páně – V noci (varianta 2) 
 
Uprostřed svaté noci, v níž se Bůh stal člověkem, mysleme v modlitbě na potřeby našeho 
světa a všech lidí. Z celého srdce a ze vší síly společně volejme: Pane, smiluj se. 
 
Nebo: 

Uprostřed svaté noci, v níž Bůh vzal lidský život za svůj, mysleme v modlitbě na potřeby 
našeho světa a všech lidí. Z celého srdce a ze vší síly společně volejme: Pane, smiluj se. 
 
Nebo: 

Bůh dobře ví, co znamená být člověkem. Proto se s důvěrou modleme za celý svět a 
volejme: Pane, smiluj se. 
 
Nebo (zvláště jsou-li přítomni lidé, kteří se bohoslužeb účastní jen zřídka): 

Každý, kdo věří v sílu modlitby, může se nyní připojit k naší modlitbě za celý svět a za 
všechny lidi a spolu s námi může říkat: Pane, smiluj se. 
 
Prosme Pána za všechny pokřtěné, za jejich víru, naději a lásku. 

Prosme za ty, kdo hledají Boha, a za ty, kdo žijí bez víry. 

Prosme Pána za svobodu, spravedlnost, mír a bezpečí pro všechny národy. 

Prosme za zachování přírody a za dobrou budoucnost příštích generací. 

Prosme za mladé lidi, za jejich poctivost, pravdivost a odvahu v konání dobra. 

Prosme za ty, kdo mají moc a vliv, i za bezmocné, na které nikdo nebere ohled. 

Prosme Pána za lidi chudé a nemocné, staré a slabé, a za všechny, kdo trpí. 

Prosme za rozpadající se manželství a za děti, kterým chybí láska rodičů. 

Prosme za ty, kdo trpí násilí, a za obrácení těch, kdo rozsévají nenávist. 

Prosme za bezdomovce a za všechny, kdo žijí na okraji společnosti. 

Prosme za lidi, kteří pod tlakem samoty a zoufalství chtějí ukončit svůj život. 

Prosme Pána za obyvatele tohoto města (této obce) a za náš národ. 

Prosme za naše rodiny a přátele i za naše nepřátele. 

Prosme za to, co každému z nás nyní nejvíce leží na srdci. 

 
Pane, nedokážeme ani pojmenovat všechny potřeby světa, 
ani účinně pomáhat všude tam, kde je toho třeba; 
věříme však, že znáš každého člověka 
a že sám doplníš to, nač naše síly nestačí, 
neboť tvá je všechna moc nyní i na věky věků. Amen. 


