
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv: za církev (▪), za svět (▫), za trpící (•), za místní společenství (◦). 
Připravil J.R. 
 

PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

Mše s mládeží – varianta 1 

 
Bůh mnohokrát slíbil lidem, že je bude provázet. A jeho vtělený Syn se s láskou a 
porozuměním dívá na každého člověka. Proto se s důvěrou modleme za celý svět a volejme: 
Pane, smiluj se. 
  

▪ Prosme Pána za všechny křesťany, za jejich víru, naději a lásku. 

▪ Prosme za jednotu všech křesťanských církví. 

▪ Prosme za ty, kdo vyznávají jiná náboženství a duchovní směry. 

▪ Prosme i za ty, kdo žijí bez víry. 

▫ Prosme Pána za hojnost a blaho na celém světě a za spásu všech lidí. 

▫ Prosme za politiky a za všechny ty, kdo mají na starosti věci veřejné. 

▫ Prosme za upokojení těch, kdo skrze násilí vyvolávají ve světě strach a rozpory. 

▫ Prosme za pokojné soužití lidí různých kultur, národností a náboženských vyznání. 

▫ Prosme za lidi, kteří se cítí být přehlíženi a vyloučeni ze společnosti. 

▫ Prosme za zachování přírody a příznivého životního prostředí. 

• Prosme Pána za všechny, kdo trpí. 

• Prosme za nemocné a staré, opuštěné a osamocené lidi. 

• Prosme za chudé a hladové, za nezaměstnané a za bezdomovce. 

• Prosme za lidi závislé na drogách a alkoholu. 

• Prosme za ty, kterým chybí rodinné zázemí, prosme za rozvedené manžele a opuštěné 
děti. 

◦ Prosme Pána za sebe navzájem a za všechny mladé lidi na celém světě. 

◦ Prosme za dospívající, zvláště za ty z nich, kteří nemají žádné životní cíle. 

◦ Prosme za ty, kdo se připravují na manželství, i za ty, kteří svého životního partnera 
hledají. 

◦ Prosme za ty, kteří se připravují ke službě v církvi, a za ty, kteří jsou povoláni 
k řeholnímu životu. 

◦ Prosme za lásku, porozumění a odpuštění v našich rodinách. 

◦ Prosme za naše příbuzné, přátele a kamarády i za farnosti, z kterých pocházíme. 

- Prosme Pána za všechny a za všechno. 
 
Neboť tys, Pane, naše útočiště a síla; 
a tvá je všechna moc a sláva na věky věků. Amen. 
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PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 

 
Mše s mládeží – varianta 2 

 
Ježíš položil život za nás a za všechny. Proto se my – jeho církev – modleme za sebe a za 
celý svět a volejme: Pane, smiluj se. 
 

▪ Prosme za všechny křesťany, za představené církevních obcí a za jednotu všech 
pokřtěných. 
 
▪ Prosme za katechumeny a za ty, kdo je provázejí: za jejich víru, naději a lásku. 
 
▫ Prosme za celý náš svět: za zachování přírody, za mír a bezpečí, spravedlnost, svobodu 
a spásu všech lidí. 
 
• Prosme za ty, kdo ztratili rodinné zázemí nebo práci, a za všechny, kdo jsou v životě 
neúspěšní a nešťastní. 
 
• Prosme za mladé lidi, kteří jsou závislí na drogách, a za ty, kteří našli zázemí 
v extremistických skupinách, které vyznávají násilí a nenávist. 
 
• Prosme za lidi chudé, nemocné a slabé, staré a opuštěné, za utlačované a týrané a za 
všechny trpící, jejichž bolest neznáme. 
 
• Prosme za všechny, kdo se dostali do těžké životní situace, nevědí si rady a nenacházejí 
pomoc a podporu. 
 
◦ Prosme za naše přátele, příbuzné a kamarády, kteří žijí bez víry. 
 
◦ Prosme za naše sourozence a rodiče a také za předky, kteří již překročili práh smrti. 
 
◦ Prosme za sebe navzájem, za naši budoucnost: za naše životní partnery, za lidi, 
s kterými se setkáme a kteří budou svěřeni do naší péče. 
 
◦ Prosme o požehnání pro naše studium a práci, prosme za pokoj a blaho naší vlasti. 
 
◦ Prosme o dary svatého Ducha, abychom žili z víry a aby se nám dařilo být věrohodnými 
svědky evangelia. 

 
Pane, ty jsi nade všemi a působíš skrze všechny a ve všech: 
svou účinnou silou můžeš učinit všechno, 
mnohem víc než oč prosíme nebo čemu rozumíme. 
Tobě buď sláva nyní i na věky věků. Amen. (Ef 4,6; 3,20-21) 


