
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 Žalmu 51 a s přihlédnutím k dalším biblickým textům připravil J.R. 

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

1. neděle postní A 
 

Tam, kde se nekoná obřad zařazení mezi čekatele křtu. 
 
V tomto čase obrácení a smíření se modleme za lepší život všech lidí a za spásu celého 
světa a volejme: Pane, smiluj se. 
 

▪ Modleme se za všechny křesťany: Očisti, Pane, sjednoť a obnov celou svou 
církev. 
 
▪ Modleme se za katechumeny: Dej jim svého Ducha, aby spolu s církví zvěstovali 
tvou chválu. 
 
▪ Modleme se také za ty, kdo je připravují a doprovázejí, a za církevní obce, aby je 
přijaly do svého středu. 
 
▫ Modleme se za rodiče a učitele, politiky a ekonomy, za novináře a za všechny, kdo 
mají společenskou odpovědnost: Naplň jejich srdce pokojem. 
 
• Modleme se za lidi, na které dopadá nespravedlnost a bída tohoto světa: Smiluj se 
nad nimi pro své slitování. 
 
• Modleme se za ty, kdo jsou utištěni neodpuštěnou vinou: Smiluj se nad nimi pro 
své velké milosrdenství. 
 
• Modleme se za nemocné, opuštěné a za všechny trpící: Smiluj se nad nimi a 
vysvoboď je. 
 
▫ Modleme se za všechny, kdo chtějí změnit svůj život: Smiluj se nad nimi a posilni 
je. 
 
▫ Modleme se za ty, kdo bojují se zlem a pokušením: Smiluj se nad nimi a chraň je. 
 
◦ Modleme se za sebe navzájem: Neopouštěj nás a veď nás k sobě. 

 
Shlédni k nám a vyslyš nás, 
smiluj se, Pane, 
neboť tys naše útočiště a síla 
v tomto životě 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 Žalmu 51 a s přihlédnutím k dalším biblickým textům připravil J.R. 

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

1. neděle postní A 
 

Tam, kde se koná obřad zařazení mezi čekatele křtu (srov. Uvedení do křesťanského 
života č. 136 a 140). 
Přímluvy lze použít nejen při mši, kdy se zařazení koná, ale i při dalších mších v dané 
farnosti. V tom případě se místo modlitby se vztaženýma rukama použije závěr 
přímluv, který je uveden v první variantě. 
 
V tomto čase obrácení a smíření se modleme za tyto vyvolené (tuto vyvolenou / tohoto 
vyvoleného), za lepší život všech lidí a za spásu celého světa a volejme: Pane, smiluj 
se. 
 

▪ Modleme se za všechny křesťany: Očisti, Pane, sjednoť a obnov celou svou 
církev. 
 
◦ Modleme se za naše katechumeny (naší katechumenku / našeho katechumena): 
Dej jim (jí / mu) svého Ducha, aby spolu s námi zvěstovali (zvěstovala / zvěstoval) 
tvou chválu. 
 
◦ Modleme se také za ty, kdo je (ji / ho) připravují a doprovázejí, a za naši církevní 
obec, abychom je (ji / ho) přijali do svého středu. 
 
▫ Modleme se za rodiče a učitele, politiky a ekonomy, za novináře a za všechny, kdo 
mají společenskou odpovědnost: Naplň jejich srdce pokojem. 
 
• Modleme se za lidi, na které dopadá nespravedlnost a bída tohoto světa: Smiluj se 
nad nimi pro své slitování. 
 
• Modleme se za ty, kdo jsou utištěni neodpuštěnou vinou: Smiluj se nad nimi pro 
své velké milosrdenství. 
 
• Modleme se za nemocné, opuštěné a za všechny trpící: Smiluj se nad nimi a 
vysvoboď je. 
 
▫ Modleme se za všechny, kdo chtějí změnit svůj život: Smiluj se nad nimi a posilni 
je. 
 
▫ Modleme se za ty, kdo bojují se zlem a pokušením: Smiluj se nad nimi a chraň je. 
 
◦ Modleme se za sebe navzájem: Neopouštěj nás a veď nás k sobě. 

 
Přímluvy uzavírá modlitba se vztaženýma rukama nad čekatele (Uvedení do 
křesťanského života č. 137). 


