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PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

30. neděle v mezidobí C 
 
S vědomím, že si nic na Bohu nemůžeme vynutit, ale i s nadějí, že nás ve své dobrotě 
může vyslyšet, prosme za celý svět a volejme: Pane, smiluj se. 
 
Nebo: 
S pokorou se obraťme k Pánu a prosme ho za celý svět, neboť je spravedlivý a nikomu 
nestraní. Volejme společně: Pane, smiluj se. (Sir 35,15b) 
 

▪ Prosme za křesťany, za jejich sílu a pravdivost při hlásání evangelia. (2 Tim 4,17) 

 
▫ Prosme za mír a bezpečí všech národů a za spolupráci a svornost celého lidstva. 

 
▫ Prosme za manželství a rodiny – především za ty, v kterých chybí láska, 
porozumění a odpuštění. 
 
▫ Prosme za všechny, kdo mají na starosti výchovu a vzdělání dětí a mládeže. 
 
• Prosme za ty, jejichž naděje byly zničeny válkou, vyhnanstvím, chudobou, 
nemocí, odchodem partnera, smrtí blízkých nebo jakýmkoli jiným neštěstím. (Žl 33,19) 
 
• Prosme za lidi utištěné a ponižované, opovrhované a pohrdané, týrané a 
nesvobodné. (1.čtení; Lk 18,9) 

 
• Prosme za ty, kdo mají z Boha strach, a za ty, kdo se k němu neumějí nebo 
neodvažují modlit. (Lk 18,13) 

 
• Prosme za ty, kdo jsou blízko smrti a za všechny zemřelé. (2 Tim 4,6n) 

 
◦ Prosme za naše (farní) společenství: ať se zde nikdo necítí osamocen a ať si 
dokážeme vzájemně pomáhat i odpouštět. (2 Tim 4,16) 

 
Pane, smiluj se, abychom mohli s žalmistou vyznat, 
že jsme volali a tys slyšel, 
že jsme prosili a tys nás vysvobodil z tísně. 
Tobě buď sláva na věky věků. Amen. (Žl 33,18; 2 Tim 4,18) 
 


