PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
1. neděle postní C
Tam, kde se nekoná obřad zařazení mezi čekatele křtu.
V duchu pokání, s vědomím vlastních chyb a slabosti, ale i s pevnou důvěrou se modleme
za potřeby našeho světa a volejme: Pane, smiluj se.
▪ Prosme za křesťany všech církví, abychom v úctě vedle sebe stáli a naše svědectví
evangeliu aby bylo pravdivé.
▪ Prosme za katechumenky a katechumeny, kteří o Velikonocích přijmou křest,
biřmování a budou slavit eucharistii; prosme také za ty, kdo je připravují a doprovázejí, a
za církevní obce, aby je přijaly do svého středu.
▫ Prosme za obrácení těch, kdo se klanějí a svůj život podřizují falešným bohům. (Lk 4,8)
▫ Prosme za ty, kdo se snaží svěřenou moc vykonávat odpovědně, i za ty, kdo po moci
prahnou, a také za bezmocné a slabé. (Lk 4,6)
▫ Prosme za ty, kdo si neváží života, a za ty, kdo na lidskou bezohlednost doplácejí. (Lk 4,9)
▫ Prosme za pokojný, bezpečný a důstojný život všech lidí a za spásu světa.
• Prosme za lidi týrané, sužované a zotročené, zvláště nemohou-li se bránit. (Dt 26,6)
• Prosme za lidi žijící v nedostatku lásky a v hmotné bídě. (Dt 26,7)
• Prosme za oběti hříchů členů církve, zvláště za mladistvé, kteří byli zneužiti těmi, jimž
důvěřovali.
• Prosme za lidi, kteří jsou na pokraji sil, za nemocné a za ty, kdo jsou blízko smrti.
◦ Prosme za sebe a za všechny lidi: když jsme sváděni na cestu zla, ať je Kristus naší
silou.
Pane, vyslyš nás, když k tobě voláme,
stůj při těch, za které jsme prosili,
zachraň je a přiveď do slávy.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Žl 91,15)

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 Uvedení do křesťanského života, www.bistum-trier.de, www.goscniedzielny.wiara.pl, www.coena.edunix.cz a
s přihlédnutím k příslušným biblickým textům připravil J.R.

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
1. neděle postní C
Tam, kde se koná obřad zařazení mezi čekatele křtu (srov. Uvedení do křesťanského života
č. 136 a 140).
Přímluvy lze použít nejen při mši, kdy se zařazení koná, ale i při dalších mších v dané
farnosti. V tom případě se místo modlitby se vztaženýma rukama použije závěr přímluv,
který je uveden v první variantě.
V duchu pokání, s vědomím vlastních chyb a slabosti, ale i s pevnou důvěrou se modleme
tyto vyvolené (tuto vyvolenou / tohoto vyvoleného) a za potřeby našeho světa a volejme:
Pane, smiluj se.
▪ Prosme za křesťany všech církví, abychom v úctě vedle sebe stáli a naše svědectví
evangeliu aby bylo pravdivé.
▪ Prosme za katechumenky a katechumeny (katechumenku / katechumena), kteří (která /
který) o Velikonocích přijmou (přijme) křest, biřmování a budou (bude) s námi slavit
eucharistii; prosme také za ty, kteří je (ji / ho) připravují a doprovázejí a za naši církevní
obec, abychom je (ji / ho) přijali do svého středu.
▫ Prosme za obrácení těch, kdo se klanějí a svůj život podřizují falešným bohům. (Lk 4,8)
▫ Prosme za ty, kdo se snaží svěřenou moc vykonávat odpovědně, i za ty, kdo po moci
prahnou, a také za bezmocné a slabé. (Lk 4,6)
▫ Prosme za ty, kdo si neváží života, a za ty, kdo na lidskou bezohlednost doplácejí. (Lk 4,9)
▫ Prosme za pokojný, bezpečný a důstojný život všech lidí a za spásu světa.
• Prosme za lidi týrané, sužované a zotročené, zvláště nemohou-li se bránit. (Dt 26,6)
• Prosme za lidi žijící v nedostatku lásky a v hmotné bídě. (Dt 26,7)
• Prosme za oběti hříchů členů církve, zvláště za mladistvé, kteří byli zneužiti těmi, jimž
důvěřovali.
• Prosme za lidi, kteří jsou na pokraji sil, za nemocné a za ty, kdo jsou blízko smrti.
◦ Prosme za sebe a za všechny lidi: když jsme sváděni na cestu zla, ať je Kristus naší
silou.
Přímluvy uzavírá modlitba se vztaženýma rukama nad čekatele (Uvedení do křesťanského
života č. 137).
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 Uvedení do křesťanského života, www.bistum-trier.de, www.goscniedzielny.wiara.pl, www.coena.edunix.cz a
s přihlédnutím k příslušným biblickým textům připravil J.R.

