PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
4. neděle velikonoční (B)
Nyní máme možnost před Bohem vyslovit, na čem nám záleží. Jistě to nebudou jen
naše soukromé starosti, ale i potřeby celé církve a světa. Modleme se s důvěrou slovy:
Pane, smiluj se. (Jan 10,13)
■ Prosme za církevní obce, aby měly dostatek těch, kdo jim budou dobře a věrně
sloužit.
■ Prosme za farnosti, které nemají kněze a nemohou pravidelně slavit eucharistii.
■ Prosme za církve, aby si křesťané navzájem rozuměli a nebyli si lhostejní a cizí.
□ Prosme za ty, kdo v množství hlasů tohoto světa zatím nerozeznali hlas Boží. (Jan
10,16)

□ Prosme za obrácení těch, kdo nesnášejí a nenávidí lidi, kteří se od nich odlišují.
(Jan 10,16)

□ Prosme za ty, kdo žijí, pracují a trpí pro druhé, i za ty, kdo myslí jen na sebe.

(Jan

10,11)

● Prosme za ty, kdo nemají žádné zázemí, kde by se mohli cítit bezpečně.
● Prosme za nemocné na duši i na těle, a za ty, kdo byli zrazeni.
○ Prosme za ty, kdo jsou nám svěřeni a podřízeni, a neseme za ně odpovědnost.
○ Prosme za naše (farní/řeholní) společenství, abychom se navzájem měli v úctě a
byli k sobě ohleduplní, laskaví a trpěliví.
Dobrý Pane, záleží ti na lidech
a dáváš za ně svůj život.
Dej, abychom se ti v tom (alespoň trochu) podobali.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Jan 10,11.13)
Nebo:
Dobrý Pane, záleží ti na lidech
a dáváš za ně svůj život.
Proto se ve tvém jménu modlíme za celý svět.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Jan 10,11.13)

Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv, srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu čl. 70[46]: za
církev (■), za svět (□), za trpící (●), za místní společenství (○).
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