PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
4. neděle adventní A (2013)
Záchrana světa začíná jako iniciativa Boží, ale hned od počátku vyžaduje spolupráci a
věrnost člověka. Vezměme i my na sebe svůj díl odpovědnosti a modleme se za celý
svět. Volejme: Pane, smiluj se. (Mt 1,20-21)
Nebo:
S důvěrou se obraťme se k Pánu, neboť on přišel do tohoto světa a je nám blízko.
Modleme se za všechny lidi a volejme: Pane, smiluj se.
▪ Prosme za pokoj všeho křesťanstva, za katechumeny a za ty, kdo hlásají
evangelium. (Řím 1,5.7)
• Prosme za ty, kdo se cítí být Bohem i lidmi opuštěni. (Iz 7,14; Mt 1,23)
▫ Prosme za ty, kdo tento čas tráví jen starostí o hmotné požitky a nepečují o svůj
vnitřní život.
▫ Prosme za rodiny, aby nadcházející svátky prožily v pravé radosti a pokoji.
▫ Prosme za lidi i národy žijící v nepřátelství a nenacházející cestu k usmíření.
▫ Prosme za pokojné a spravedlivé vyřešení situace na Ukrajině.
• Prosme za lidi pohaněné a pomlouvané, jejichž důstojnost byla pošlapána. (Mt 1,19)
• Prosme za těžce nemocné a za všechny, kdo hledí do budoucnosti se strachem. (Mt
1,20)

• Prosme za osamocené matky, za jejich děti a za všechny, kdo potřebují zastání.
• Prosme za naději a dobrou budoucnost všech slabých a chudých. (Iz 7,14)
◦ Prosme jedni za druhé, abychom s odvahou přijali své místo v Božím plánu i
každou výzvu ke konání dobra. (Mt 1,20)
Náš Pane, pravdivý Emanueli,
smiluj se a přednes tyto naše prosby svému Otci,
s nímž v jednotě Ducha svatého žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. (Řím 1,4)

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 (◦).
Podle www.liturgie.de, www.erzabtei-beuron.de a s přihlédnutím k příslušným biblickým textům připravil J.R.

