PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
3. neděle adventní A
Mnozí lidé čekají lepší budoucnost: pomoc ve svých starostech a vysvobození od utrpení a
nouze. Za ně a za celý svět se teď modleme a volejme: Pane, smiluj se. (Iz 35,5-6a.10)
Nebo:
Kristovým příchodem se na první pohled vůbec nic nezměnilo, takže i Jan pochyboval o
jeho moci a síle. A přesto jen v něm je pravé uzdravení a život a jediná naděje. V této naději
se modleme za celý svět a volejme: Pane, smiluj se. (Mt 11,3-5)
▪ Prosme za vytrvalost, odvahu a jednotu všech křesťanů. (Jak 5,7-9)
▫ Prosme za ty, kdo nesdílejí naši víru.
▫ Prosme za všechny, kdo touží po spravedlnosti, míru a bezpečí na Zemi.
▫ Prosme za zachování přírody a všeho života na naší planetě.
• Prosme za osamocené, kteří čekají na lidskou blízkost.
• Prosme za nejpotřebnější – za ty, jejichž nouze si nikdo nevšímá.
• Prosme za nemocné a za všechny, kdo žijí ve strachu a bolestech a touží po uzdravení.
(Iz 35,5-6a)

• Prosme za ty, kdo trpí nejistotou a těžkými pochybnostmi. (Mt 11,3)
• Prosme za ty, kdo jsou zatíženi vinou, a za všechny, kdo jsou vnitřně zlomeni.
• Prosme za ty, kterým schází štěstí, láska a vnitřní pokoj.
▫ Prosme za ty, kterým nic nechybí a netouží po spáse. (Mt 11,5b-6)
◦ Prosme v tomto společenství jedni za druhé, aby nás Pán nenechal podlehnout našim
starostem.
Pane, zachovej svou věrnost,
přijď a zachraň tento svět.
Tobě buď chvála po všechen čas a na věky věků. Amen. (Žl 145,6; Iz 35,4)
Nebo:
Pane, pomoz nám měnit tento svět k lepšímu,
pomoz nám zvěstovat chudým radostnou zvěst;
a doplň svou milostí to, nač naše síly nestačí.
Neboť tvá je všechna síla a moc na věky věků. Amen. (Mt 11,5)
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 (◦).
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