
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 (○). 
Podle www.bistum-trier.de, www.goscniedzielny.wiara.pl, www.coena.edunix.cz, Uvedení do křesťanského 
života a s přihlédnutím k příslušným biblickým textům připravil J.R. 

www.brevnov.cz  

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

4. neděle postní (A) – var. 1  
 
Tam, kde se nekoná skrutinium, nebo kde se po jeho skončení konají obvyklé přímluvy za 
církev a svět (srov. Uvedení do křesťanského života č. 162 a 168). 
 
Ježíš nepřehlédl slepého a jistě věnuje pozornost každému člověku. Proto se s důvěrou 
modleme za celý svět a volejme: Pane, smiluj se. (Jan 9,1) 

Nebo: 

Podobně jako pastýř pečuje Hospodin o každého člověka. Proto se s důvěrou modleme 
za celý svět a volejme: Pane, smiluj se. (Žl 23) 
 
■ Prosme za křesťany: ať žijí spravedlivě a pravdivě a všem lidem prokazují dobro. 
(Ef 5,9) 

■ Prosme za katechumeny, aby byli vedeni Duchem svatým a jejich víra aby sílila. 

□ Prosme za vzájemné porozumění mezi lidmi a za lásku v rodinách. 

□ Prosme za politiky, aby přispívali k míru a spravedlnosti ve světě. (1. čtení) 

□ Prosme za osvobození od mocných, kteří utlačují lidi a pronásledují své odpůrce. 

● Prosme za ty, kdo jsou nespravedlivě posuzováni a s nimiž ostatní nepočítají. (1. 

čtení; Jan 9,2-3.16.24.34) 

● Prosme za ty, jejichž srdce je zastřeno temnotou hříchu, smutku nebo utrpení. 

● Prosme za ty, kdo se nechávají vést strachem, a za ty, kdo jsou blízko smrti. (Jan 

9,22; Žl 23,4) 

● Prosme za strádající, jejichž potřeby jsou přehlíženy. (Jan 9,1) 

○ Prosme v tomto společenství jedni za druhé: uzdrav, Pane, naši víru a otevři naše 
oči všude tam, kde je toho třeba. 

 
Pane, náš Bože, ty sám jsi světlo osvěcující každou temnotu, 
ty vidíš do srdce a víš, co kdo potřebuje. 
Tobě buď chvála nyní i na věky věků. Amen. (Jan 9,39; 1 Sam 16,7) 
 



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 (○). 
Podle www.bistum-trier.de, www.goscniedzielny.wiara.pl, www.coena.edunix.cz, Uvedení do křesťanského života a 

s přihlédnutím k příslušným biblickým textům připravil J.R. 

www.brevnov.cz  

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

4. neděle postní (A) – var. 2 
 
Tam, kde se koná skrutinium a je nutné spojit prosby za čekatele křtu s obvyklými přímluvami za 
církev a svět (srov. Uvedení do křesťanského života č. 162 a 168). 
K prosbám za čekatele křtu se připojí: 
 
■ Prosme za křesťany: ať žijí spravedlivě a pravdivě a všem lidem prokazují dobro. (Ef 5,9) 

□ Prosme za vzájemné porozumění mezi lidmi a za lásku v rodinách. 

□ Prosme za osvobození od mocných, kteří utlačují lidi a pronásledují své odpůrce. 

● Prosme za ty, kdo jsou nespravedlivě posuzováni a s nimiž ostatní nepočítají. (Jan 9,2-

3.16.24.34) 

● Prosme za ty, kdo se nechávají vést strachem, a za ty, kdo jsou blízko smrti. (Jan 9,22; Žl 

23,4) 

● Prosme za strádající, jejichž potřeby jsou přehlíženy. (Jan 9,1) 

○ Prosme v tomto společenství jedni za druhé: uzdrav, Pane, naši víru a otevři naše oči 
všude tam, kde je toho třeba. 

 
Následuje exorcismus (Uvedení do křesťanského života č. 163). 



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 (○). 
Podle www.bistum-trier.de, www.goscniedzielny.wiara.pl, www.coena.edunix.cz, Uvedení do křesťanského života a 

s přihlédnutím k příslušným biblickým textům připravil J.R. 

www.brevnov.cz  

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

4. neděle postní (A) – var. 3  
 
Tyto přímluvy lze použít ve farnosti, v níž se při jiné mši konalo nebo bude konat skrutinium. 
 
Ježíš nepřehlédl slepého a jistě si všímá každého člověka. Proto se s důvěrou modleme za 
naše katechumeny (našeho katechumena / naši katechumenku) i za všechny lidi a volejme: 
Pane, smiluj se. (Jan 9,1) 

Nebo: 

Podobně jako pastýř pečuje Hospodin o každého člověka. Proto se s důvěrou modleme za 
naše katechumeny (našeho katechumena / naši katechumenku) i za všechny lidi a volejme: 
Pane, smiluj se. (Žl 23) 
 
■ Prosme za naše katechumeny (našeho katechumena / naši katechumenku), aby byli 
vedeni (byl veden / byla vedena) Duchem svatým a jejich (jeho / její) víra aby sílila. 

■ Prosme za křesťany: ať žijí spravedlivě a pravdivě a všem lidem prokazují dobro. (Ef 5,9) 

□ Prosme za vzájemné porozumění mezi lidmi a za lásku v rodinách. 

□ Prosme za politiky, aby přispívali k míru a spravedlnosti ve světě. (1. čtení) 

□ Prosme za osvobození od mocných, kteří utlačují lidi a pronásledují své odpůrce. 

● Prosme za ty, kdo jsou nespravedlivě posuzováni a s nimiž ostatní nepočítají. (1. čtení; Jan 

9,2-3.16.24.34) 

● Prosme za ty, jejichž srdce je zastřeno temnotou hříchu, smutku nebo utrpení. 

● Prosme za ty, kdo se nechávají vést strachem, a za ty, kdo jsou blízko smrti. (Jan 9,22; Žl 

23,4) 

● Prosme za strádající, jejichž potřeby jsou přehlíženy. (Jan 9,1) 

○ Prosme v tomto společenství jedni za druhé: uzdrav, Pane, naši víru a otevři naše oči 
všude tam, kde je toho třeba. 

 
Pane, náš Bože, ty sám jsi světlo osvěcující každou temnotu, 
ty vidíš do srdce a víš, co kdo potřebuje. 
Tobě buď chvála nyní i na věky věků. Amen. (Jan 9,39; 1 Sam 16,7) 


