
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.erzabtei-beuron.de, www.liturgie.de a s přihlédnutím k příslušným biblickým textům připravil J.R. 

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

27. neděle v mezidobí C 
 
Jsme jenom služebníci a v tuto chvíli máme povinnost modlit se za všechny lidi. Náš 
Pán nás ale nazval svými přáteli, a proto můžeme prosit s důvěrou. Říkejme společně: 
Pane, smiluj se. (Lk 17,10; Jan 15,15) 

 
▪ Pamatuj, Pane, na všechny, kdo v tebe věří: dej jim odvahu, sílu, lásku a 
rozvážnost. (2 Tim 1,7) 

 
▪▫ Pamatuj na svůj lid a daruj nová povolání k manželství, kněžství a řeholnímu 
životu. 
 
▫ Pamatuj na země, v kterých vládne násilí a bezpráví, a na oblasti, které jsou 
zpustošeny. (Hab 1,2) 

 
▫ Pamatuj na ty, kdo jsou ve své práci vyčerpáni a ztrácejí síly a nadšení. 
 
• Pamatuj na rodiny a lidská společenství, v nichž panují hádky, nesvornost a 
nejednota. (Hab 1,3) 

 
• Pamatuj na ty, jejichž manželství nebo přátelství se rozpadlo. 
 
• Pamatuj na ty, kdo se cítí být tebou i lidmi opuštěni. (Hab 1,1-2) 

 
• Pamatuj na lidi, kteří dlouho čekají na tvou pomoc, a posilni jejich naději. (Hab 2,2-4) 

 
• Rozpomeň se na ty, kteří trpí pocitem, že neslyšíš jejich prosby. (Hab 1,1-2) 

 
• Pamatuj na zotročené a pokoř ty, kdo jim upírají svobodu. (Lk 17,7-10) 
 
• Pamatuj na těžce nemocné a postižené: potěš je, podepři a podle své vůle jim 
navrať zdraví. 
 
◦ Pamatuj na našeho biskupa N., na našeho kněze N. (na naše kněze N., N.) a na nás 
všechny a posilni naši víru. (Lk 17,5) 

 
Pane, prosili jsme tě za současný svět, v němž je mnoho utrpení a nouze, 
neboť jen v tobě je naše budoucnost. 
Ty žiješ a vládneš po všechny věky věků. Amen. 


