
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, www.coena.edunix.cz a s přihlédnutím k příslušným biblickým 
textům připravil J.R. 
 

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

28. neděle v mezidobí C 
 
Než přistoupíme ke stolu Páně, abychom děkovali za život, víru a spásu, modleme se 
za všechny lidi a volejme společně: Pane, smiluj se. 
 
▪ Prosme za ty, kdo se obrátili k Bohu a připravují se na křest, a za ty, kteří je na 
cestě víry provázejí. (1. čtení) 
 
▫ Prosme Pána, aby všude tam, kde panuje nepřátelství, ukazoval cestu 
k porozumění a smíření. (Lk 17,16b) 
 
▫ Prosme za politiky, soudce a právníky, za pracovníky médií, ekonomy a 
podnikatele a za všechny, kdo mají moc a vliv. 
 
▫ Prosme za všechny nesvobodné, utlačované a chudé, a za lidi trpící násilím a 
nepokojem. 
 
▫ Prosme za ty, kdo jsou pro svou nemoc, slabost nebo odlišnost vyloučeni ze 
společnosti. (Lk 17,12) 
 
• Prosme za ty, kdo jsou léčeni z nemocí těla, ale nejsou přijati jako lidské bytosti. 

 
• Prosme za uprchlíky, aby v cizině našli jistotu a bezpečí domova. 
 
• Prosme za ty, kdo trpí nevděkem těch, kterým pomohli. (Lk 17,17-18) 
 
• Prosme za ty, kdo zapřeli svou víru, a za ty, kdo zemřeli bez naděje na věčný 
život. (2 Tim 2,11-12) 
 
◦ S vděčností za to, že můžeme žít v Ježíšově blízkosti, prosme Pána, aby s námi 
zůstával a zachoval nás ve svém jménu. 
 
▫ A prosme i za ty, kdo věří jinak než my a zachovávají si od církve odstup. (Lk 17,12b) 

 
Rozpomeň se, Pane, na svou dobrotu a věrnost, 
vyslyš prosby těch, kdo v tebe doufají, a smiluj se nad celým světem. 
Neboť tobě patří všechna moc na věky věků. Amen. (Žl 98,3ab) 


