
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 knihy T. Halíka Oslovit Zachea, Homilií Miloslava Máši a s přihlédnutím k biblickým textům připravil J.R. 
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PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

2. neděle postní (B) 
 
Skrze svědectví Petra, Jakuba a Jana je i nám dáno zahlédnout budoucí slávu a mít 
naději, kterou mnozí neznají. V této naději se modleme za náš svět, plný utrpení a 
bídy, a volejme: Pane, smiluj se. (Mk 9,2-10) 

 
Nebo: 
Náš Pán ukázal učedníkům budoucí slávu, ale potom je přivedl dolů z hory – zpět do 
všední reality. Nebuďme tedy slepí k potřebám lidí, modleme se za tento náš svět a 
s vírou volejme: Pane, smiluj se. (Mk 9,2-10) 

 
■ Prosme za katechumeny i za dávno pokřtěné, zvláště je-li jejich víra otřesena 
nebo těžce zkoušena. (Gn 22,1) 

■ Prosme za křesťany všech církví, aby na cestě víry zachovali svobodu a uměli se 
správně rozhodovat. (Gn 20,1-17) 

□ Prosme za vzájemné porozumění lidí různých národností, kultur a náboženství. 
(Mk 9,4) 

□ Prosme za ty, kdo mají všeho dostatek, jsou se sebou spokojeni a od Boha nic 
neočekávají. 

● Prosme o milosrdenství pro ty, kdo zmařili lidský život, zvláště život dítěte. (Gn 22) 

● Prosme za děti a mladé lidi, kteří za svůj krátký život zažili víc bolesti než štěstí. 

● Prosme za ty, kdo zažívají krutou nejistotu, protože zkrachovaly jejich plány nebo 
přišli o hmotné zajištění a lidské zázemí. 

○ Prosme za toto naše město (tuto naši obec), za všechny, kdo zde žijí s vírou i bez 
ní. 

 
Pane, náš Bože, ty znáš potřeby a utrpení tohoto světa; 
ty jsi jeho jedinou nadějí. 
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Mk 9,2-10) 

 
Nebo: 
Pane, ty všechno dáváš a všechno můžeš žádat zpět; 
tvá je minulost i budoucnost. 
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Gn 20,1-17) 


