PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Zelený čtvrtek – Večerní mše na památku večeře Páně
V tento večer, kdy nám Pán dal příklad své lásky a začal pro nás trpět, obraťme se plni
naděje k Hospodinu, našemu Otci, modleme se za všechny lidi a říkejme: Prosíme tě,
vyslyš nás. (Jan 13,1.15)
■ Prosme za křesťanské církve: zachovej je, Otče, ve svém jménu a sjednoť je u
stolu svého Syna. (Jan 17,11)
■ Prosme za ty, kdo pro rozdělení křesťanů nemohou uvěřit: smiluj se nad nimi a
nám odpusť tento hřích. (Jan 17,21)
□ Prosme za celý svět: chraň každého člověka a nedopusť, aby někdo z lidí zahynul
navěky. (Jan 17,12)
□ Prosme za ty, kdo nesou odpovědnost za společnost a státy: ať je jejich vláda
pokojná a přinese lidem mír.
● Prosme za trpící a opuštěné: podepři je a přiveď k nim ty, kteří jim pomohou.
● Prosme za ty, kdo s námi pro těžkou nemoc nebo nutnou práci nemohou slavit
tuto eucharistii: buď s nimi v jejich údělu.
○ Prosme za toto naše společenství: posvěť nás pravdou, zachovej nás od zlého a
dej nám plnost své radosti. (Jan 17,17.15.13)
○ Prosme za naše zemřelé: dej se jim poznat, ať v tobě žijí věčně.

Otče svatý,
vyslyš tyto naše prosby, vždyť jsme tvůj lid.
A neprosíme jen za sebe,
ale za všechny lidi – i za ty, kdo neuvěřili v tvého Krista,
který s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. (Jan 17,9.20)
Nebo:
Spravedlivý Otče, vyslyš tyto prosby,
vždyť jsou to prosby tvého Syna, kterého miluješ.
On s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. (Jan 17,25.23)

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 (○).
S přihlédnutím k příslušným biblickým textům připravil J.R.
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