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PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

Památka všech zemřelých 
 
Hospodin není Bohem mrtvých, ale živých. Obraťme se k němu a s důvěrou ho 
prosme nejen za zemřelé, ale za život světa, a volejme: Prosíme tě, vyslyš nás.  (Nebo: 
Pane, smiluj se.) (Lk 20,38) 
 

- Posiluj, Bože, naději všech, kdo vyznávají jméno tvého Syna. 
 
- Potěš slovem evangelia lidi, kteří neznají naději ve vzkříšení. 
 
- Pokoř ty, kdo ve světě zasévají nenávist a rozpoutávají války, a zbav moci 
každého, kdo své zájmy prosazuje násilím. 
 
- Daruj všem zemřelým plnost života ve svém království. 
 

Následujících sedm proseb je možné vynechat: 
- Přijmi k sobě naše příbuzné a přátele, kteří šli s námi cestou života. 
 
- Smiluj se nad našimi zemřelými předky hluboko do minulosti. 
 
- Daruj věčný život našim dobrodincům, kterým jsme zavázáni vděčností. 
 
- Přijmi do své slávy ty, od kterých jsme se učili a v jejichž práci pokračujeme. 
 
- Smiluj se nad zemřelými, kteří nikdy o tobě a tvé spáse neslyšeli. 
 
- Zahrň svou láskou ty zemřelé, na které již nikdo blízký nevzpomíná. 
 
- Smiluj se nad těmi, kdo zemřeli bez smíření s lidmi i s tebou. 

 
- Podepři ty, kdo jsou blízko smrti, a zastaň se těch, kdo umírají bez naděje. 
 
- Pomoz nám pečovat o naše děti, aby vyrostly ve zralé osobnosti. 
 
- Pamatuj na ty, kdo patřili do našeho (farního) společenství a v tomto roce 
překročili práh smrti. 
 
- Všem lidem pomoz, aby prožili dobrý život a každému daruj podíl na věčné spáse. 

 
Dobrý Otče, vyslyš prosby přednesené ve jménu tvého milovaného Syna, 
který rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu. 
On s tebou a Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen. (Exsultet) 
 
Nebo: 
Bože, tys neučinil smrt a netěší tě, když lidé umírají. 
Vyslyš prosby, které jsme přednesli s důvěrou ve tvou dobrotu.  
Tobě buď sláva na věky věků. Amen. (Mdr 1,13) 


