
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 www.bistum-trier.de, www.goscniedzielny.wiara.pl, www.coena.edunix.cz a s přihlédnutím k příslušným 
biblickým textům a komentáři Jeruzalémské bible připravil J.R. 
 

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

2. neděle postní C 
 
Abrám i Ježíš byli ujištěni, že Hospodin skutečně je záštitou života. S tímto vědomím 
se modleme za svět a volejme: Pane, smiluj se. (Žl 27,1; Gn 15,5; Lk 9,31) 
 
Nebo: 
Události, o kterých jsme četli, vedou k jistotě, že Hospodin je záštitou života. S tímto 
vědomím se modleme za svět a volejme: Pane, smiluj se. (Žl 27,1; Gn 15,5; Lk 9,31) 
 
▪ Prosme za ty, kdo se připravují na křest, a také za ty, kdo byli pokřtěni, ale nic to 
pro ně neznamená. 
 
▫ Prosme za věrnost všech, kdo se zavázali slibem či smlouvou, a také za ty, kdo 
byli svým partnerem zrazeni. (Gn 15,18) 
 
•▫ Prosme za nezaměstnané a také za ty, kdo mohou vytvořit nová pracovní místa, a 
za spravedlnost ve světě. 
 
• Prosme za uprchlíky a vyhnance, aby pominuly důvody jejich odchodu a mohli se 
vrátit do své země. (Gn 15,7.18) 
 
• Prosme za lidi stísněné a ochromené slabostí a strachem: za jejich odvahu a naději. 
(Gn 15,12; Lk 9,32) 
 
• Prosme za manžele, kteří nemohou mít vlastní děti. (Gn 15,5) 

 
• Prosme i za rodiče, kteří se svých dětí zřekli, a za ty, kdo se o sirotky a opuštěné 
děti starají. 
 
• Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti, i za ty, kdo už překročili její práh. (Lk 9,31) 

 
◦ Prosme za naše (farní) společenství, abychom byli pevně zakotveni v Kristu a 
navzájem se povzbuzovali v konání dobra. (Fil 4,1) 

 
Pane, záštito života, 
smiluj se a vyslyš nás, když se modlíme za svět. 
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Žl 27,1.7) 

 


