PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
Slavnost Seslání Ducha svatého – vigilie
(možno použít i v den slavnosti)
Lidský život je křehký a přináší mnoho těžkostí a trápení, takže často ani nevíme, jak a
za co se máme modlit. A v této naší slabosti přichází Duch Boží a nevyslovitelným
způsobem naši modlitbu podporuje. S důvěrou v jeho pomoc prosme za celý svět a
volejme: Pane, smiluj se. (Řím 8,26-27)
■ Prosme za jednotu a pravdivost všech křesťanů.
■ Prosme za víru, naději a lásku těch, kdo jsou letos biřmováni.
□ Prosme za vyznavače židovství, islámu i jiných náboženství.
□ Prosme za ty, kdo hledají svou duchovní cestu, i za ty, kdo žijí bez víry.
□ Prosme za svornost a vzájemnou ohleduplnost celého lidstva. (Gn 11,1)
□ Prosme za ty, kdo rozhodují o veřejných záležitostech.
● Prosme za lidi, kteří v utrpení a starostech naléhavě potřebují pomoc Ducha
Božího.
● Za ty, kterým chybí naděje, chuť do života a jeho smysl. (Ez 37,1-14; Sk 2,3)
● Za bezradné a za ty, kdo chtějí svůj život změnit. (Sk 2)
● Za ty, kteří si s druhými nerozumějí a nenacházejí cestu ke shodě. (Sk 2,4-11)
● Za opovrhované a osamocené, slabé a nemocné, staré a umírající.
● Za lidi zotročené strachem, zlem a sobectvím. (Sk 2,2)
○ A prosme také za sebe – za to, co každému z nás nejvíce leží na srdci.
○ Prosme jedni za druhé a za celou naši církevní obec (za celé naše společenství).
Neboť tys, Pane, naše útočiště a síla,
tvá je všechna moc a sláva 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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