PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
31. neděle v mezidobí C
Ježíš hledá a zachraňuje člověka. Proto se s důvěrou modleme za celý svět a volejme:
Pane, smiluj se. (Lk 19,5)
Nebo:
Náš Pán je dobrý a má soucit se všemi svými tvory. Proto se s důvěrou modleme za
celý svět a volejme: Pane, smiluj se. (Žl 145,9)
▪ Prosme za všechny křesťany, zvláště za představené církevních obcí: za jejich
otevřenost a pochopení vůči lidem přicházejícím. (Lk 19,4-5)
▪▫ Prosme za ty, kdo s církví sympatizují, ale z různých důvodů do ní nevstupují. (Lk
19,3-4)

▪ Prosme za ty, kdo stojí na okraji církevního společenství, zvláště za ty, kdo
v církvi nenašli přijetí.
▪ Prosme za ty, kdo se církvi vzdálili a odcizili.
▫ Prosme za všechny lidi, aby do svých srdcí nechali vstoupit dar spásy. (Lk 19,9)
▫ Prosme za ty, kdo nesou politickou odpovědnost, a za ty, kdo mohou zmírnit
chudobu a odvrátit konflikty a války.
▫ Prosme za všechny, kdo v těchto dnech – s nadějí i bez ní – přicházejí k hrobům
svých blízkých.
• Prosme za ty, jejichž svědomí je zatíženo těžkou vinou. (Lk 19,7)
• Prosme za hříšníky, kterým chybí pravá motivace k obrácení. (Lk 19,5)
• Prosme za ty, o které se nikdo nezajímá a které nikdo nepostrádá. (Lk 19,10)
• Prosme za nemocné a opuštěné, slabé a bezbranné, pronásledované a utiskované a
za všechny trpící.
◦ Prosme v tomto společenství jedni za druhé: ať nás Pán svou mocí zdokonalí,
abychom měli zálibu v konání dobra. (2Sol 1,11)
Pane, ty miluješ život a dáváš mu smysl a naději.
Zastaň se těch, za které jsme prosili,
a dej, ať všichni lidé naleznou budoucnost tam,
kde žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. (Mdr 11,26)
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.erzabtei-beuron.de, www.liturgie.de, www.bistum-trier.de a s přihlédnutím k příslušným biblickým
textům připravil J.R.

