PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
5. neděle v mezidobí (B) – 2015
Ježíš konal své mocné činy v síle modlitby. I nás modlitba činí schopnými dělat, co je
třeba. Proto prosme za celý svět a volejme: Pane, smiluj se.
Nebo:
Dějiny světa nevytvářejí jen lidé, kteří mají moc, ale také ti, kdo se modlí. Proto
s důvěrou prosme: Pane, smiluj se.
■ Prosme za naše sestry a bratry, kteří jsou pronásledováni a zabíjeni pro svou víru.
■ Prosme za ty, kdo se neumějí modlit a v životě spoléhají jen na vlastní síly.
□ Prosme za ty, v jejichž rukou je soustředěno nejvíc moci a majetku, aby měli na
mysli dobro všech.
□ Prosme za ty, kdo touží po chvílích ticha, odpočinku a modlitby, ale nemohou si
je dopřát pro přemíru práce. (Mk 1,35)
● Prosme za ty, kterým neštěstí nebo nemoc změnily život, a za ty, kdo přišli o
všechno.
● Prosme za ty, jejichž dny plynou bez naděje a radosti, v úzkosti a strachu. (Job 7,6)
● Prosme za oběti obchodu s lidmi: kéž jsou vysvobozeni, uzdraveni na duši i těle a

najdou sílu hledět s nadějí do budoucnosti. (den proti obchodu s lidmi 2015)
○ Prosme za lidi, pro které se máme stát vším, abychom jim mohli hlásat
evangelium. (1Kor 9,22)
○ Prosme jedni za druhé a za naše spolupracovníky, aby Bůh provázel naši práci a
všechno naše konání svým požehnáním.
Pane, náš Bože, ty znáš bídu našeho světa
i každou lidskou nemoc a slabost.
Vyslyš tyto naše prosby.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

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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