PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
33. neděle v mezidobí C
Mnohé z toho, co předpovídá dnešní evangelium, se děje a lidem to přináší utrpení.
Svobodný, důstojný a klidný život zůstává pro mnohé nesplněným přáním. A v této
realitě máme být Kristovými svědky. Modleme se proto za náš svět a volejme: Pane,
smiluj se.
▪ Prosme za křesťany, kteří jsou pronásledováni, vězněni a zabíjeni. (Lk 21,12)
▪ Prosme za věřící, kteří se upínají jen k věcem vnějším a ne ke Kristu. (Lk 21,5-6)
▫ Prosme za studenty a za mladé lidi, za jejich odvahu měnit sebe i svět k lepšímu.
(výročí 17. 11)

▫ Prosme za pokoj, mír a spravedlnost na celém světě a za ukončení a odvrácení
válek. (Lk 21,10)
• Prosme za lidi, kteří v minulosti pro naši svobodu trpěli a položili život.
• Prosme za obyvatele Číny, Severní Koreje, Kuby, Barmy a dalších zemí, v nichž
vládne totalitní režim. (Lk 21,10)
• Prosme za ty, kdo jsou nuceni jednat proti svému svědomí.
• Prosme za ty, kdo stojí tváří v tvář násilí a nenávisti a nemají sílu se bránit.
• Prosme za ty, kdo byli zrazeni svými partnery, příbuznými a přáteli. (Lk 21,16)
• Prosme za ty, kdo trpí chudobou, nemocemi a přírodními katastrofami. (Lk 21,11)
• Prosme za lidi, kteří mají strach z budoucnosti. (Lk 21,7.9)
◦ Na přímluvu svaté Anežky prosme Pána, aby nám pomáhal naplňovat dar svobody
poctivou a tvůrčí prací. (výročí 17. 11)
Neboť tys, Pane, útočiště a síla trpících a naděje nás všech.
Tobě patří chvála a klanění nyní i na věky věků. Amen.

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 a s přihlédnutím k příslušným biblickým textům připravil J.R.

