
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 (◦). 
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PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH 
 

Slavnost svatého Václava (2014) 
 
S důvěrou v Boha i v dobro lidských srdcí se modleme za náš národ i za celý svět a 
volejme: Pane, smiluj se. 
 
Nebo: 
Obraťme se k Pánu, našemu Bohu, neboť je dobrý. Prosme ho za naši vlast i za celý 
svět a volejme: Pane, smiluj se. 
 
▪ Prosme za jednotu a spolupráci křesťanských církví při hlásání evangelia. 
 
▪ Prosme za delegáty biskupské synody, která se bude zabývat situací rodin. (2014) 
 
▫ Prosme za lidi žijící bez víry i za ty, kterým je Bůh lhostejný. 
 
▫ Prosme za ty, kdo hledají svou duchovní cestu mimo křesťanství. 
 
▫ Prosme za ty, kdo usilují o dobro a žijí podle svého svědomí. 
 
▫ Prosme za obrácení těch, kdo pošlapávají lidskou důstojnost, poctivost, úctu a 
důvěru. 
 
▫ Prosme na přímluvu svatého knížete Václava za všechny, kdo mají moc a vliv. 
 
▫ Prosme za štěstí dětí, statečnost dospívajících, a za ty, kdo jim mají být vzorem. 
 
▫• Prosme za lásku snoubenců a manželů a také za rozvrácené rodiny. 
 
▫• Prosme za lidi na okraji společnosti, za bezdomovce, neúspěšné a příslušníky 
menšin. 
 
• Prosme za osamocené a opuštěné, a za ty, kdo už ztratili všechnu naději. 
 
• Prosme za těžce nemocné a trpící, staré, slabé a umírající. 
 
◦ Prosme jedni za druhé, za naše příbuzné, přátele i za nepřátele. 
 
▫ Prosme za víru Evropanů a za svobodu, mír a požehnání pro náš národ a celý svět. 

 
Neboť tobě, Pane, patří všechno na nebi i na zemi, 
v tvých rukou je síla a moc, 
ty vládneš po všechny věky věků. Amen. (1Kron 29,11c.12bc) 


