Za náš národ a všechny národy na světě,

410. Modleme se k Bohu, našemu Otci,

aby se prosadila spravedlnost

skrze něhož máme život v Kristu:

a nastal mír tam, kde je válka,
prosme:

- za ty, kdo nám kdysi dali život,

Pane, smiluj se.

a za všechny, kdo nám od té doby darovali svou lásku:
Aby s Kristem získali pravý život.

Za lidi v nouzi a v tísni,

Modleme se k Pánu:

za hladovějící, aby se dočkali pomoci,

Pane, smiluj se!

prosme:
- za naše příbuzné, a za všechny,

Pane, smiluj se.

s nimiž žijeme a pracujeme:
Pane, zůstávej s námi se svým slovem

abychom spolu zůstávali ve dnech dobrých i zlých

a dary tvé dobroty.

v důvěře a vzájemném porozumění.

Přijď tvé království.

Modleme se k Pánu:

O to tě prosíme ve víře

Pane, smiluj se!

v Ježíše Krista, našeho Pána.
Amen.
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- za naše křesťanské církve:

409. V pokoji se modleme k Pánu:

aby dosvědčovaly a zvěstovaly Krista živého,

Za bdělé svědomí, za prominutí naší viny

aby se odpoutaly od strnulých tradic

a za otevřené, klidné srdce

a podílely se na otázkách a problémech dnešního světa.

prosme:

Modleme se k Pánu:

Pane, smiluj se.

Pane, smiluj se!
Za pochopení pro naše bližní,
- za ty, kdo hrají velkou roli ve světové politice:

za ochotu pomáhat a odvahu říkat pravdu

aby jejich rozhodnutí nepřinášela nikomu smrt,

prosme:

aby neutlačovali ani nevykořisťovali žádný národ

Pane, smiluj se.

a žádného člověka,
ale sloužili blahu lidí a míru.

Abychom byli schopni přistupovat k lidem tak,

Modleme se k Pánu:

že se při setkání s námi setkají s Boží láskou

Pane, smiluj se!

prosme:
Pane, smiluj se.

Za naši církev, za celé křesťanstvo,
abychom se navzdory všemu, co nás dělí,
stávali jedno ve víře i v jednání,
prosme:
Pane, smiluj se.
- 18 -
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Pane, náš Bože,
Všechno, co jsme a co máme,

tobě vděčíme za svůj život,

všechno, co v nás Bůh začal a dovedl ke konci,

uprostřed světa plného změn a pomíjivosti.

všechno, co jsme od Boha přijali

Posilni naši naději,

a smíme si ponechat pod jeho ochranou,

že se dobro ukáže jako silnější než zlo

to všechno svěřujeme jeho milosti

a život mocnější než smrt.

a moudrosti jeho vedení a vzdáváme mu čest navěky.

O to tě prosíme

Amen.

skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který nás předešel ve smrti a vzkříšení

(Deprecatio Gelasii, 5.stol.)

a žije s tebou nyní a vždycky a navěky.
Amen.
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Za všechny, kdo jsou trápeni nepřízní a odstrkováním,

Přímluvy v adventu

prosíme Pána, který zachraňuje, a říkáme:
420. Moudrosti Boží,

Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

Slovo, které vycházíš od Nejvyššího,
zahrnuješ počátek i konec

Za lidi, kteří s křesťanskou láskou podepírají trpící, prosíme

a vládneš všemu s mocí a mírností,

Pána, který je milosrdný, a říkáme:

přijď a nauč nás pravé cestě,

Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

abychom nalezli moudrost.
Přijď a neotálej.

Za všechny, kdo přišli na tyto bohoslužby,

Obec: Ano, přijď, Pane Ježíši.

aby hledali Boha a modlili se k němu,
prosíme Pána slávy a říkáme:

Pane, vévodo svého lidu,

Vyslyš nás Bože, a smiluj se.

ty, který ses ukázal v hořícím keři
a mluvil jsi ústy svých svatých proroků,

Za odpuštění všech našich hříchů

přijď a vykup nás svou mocnou paží.

prosíme našeho mírného Pána a říkáme:

Přijď a neotálej.

Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

Obec: Ano, přijď, Pane Ježíši.
Za klid a bezpečí pro všechny, kteří zesnuli v Pánu, prosíme
Pána živých i mrtvých a říkáme:
Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.
- 20 -
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Hvězdo jitřní,
Za všechny, kdo vládnou a vykonávají moc,

znamení vztyčené přede všemi národy,

prosíme o Boží přispění,

před tebou se sklánějí králové

aby se starali o právo a spravedlnost, a říkáme:

a po tobě se ptají pohané.

Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

Přijď a vykup nás.
Přijď a neotálej.

Za dobré počasí, příznivý déšť

Obec: Ano, přijď, Pane Ježíši.

a osvěžující vítr v proměnách ročních dob
prosíme Toho, který řídí běh světa, a říkáme:
Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

Klíči nebeského království
a žezlo Božího domu,
ty, který otevřeš a nikdo nemůže zavřít,

Za všechny, kdo uslyšeli volání k víře

ta, který zavřeš a nikdo neotevře.
Přijď a vyveď zajatce ze žalářů.

a zatoužili po Boží milosti,
prosíme o Boží smilování a říkáme:
Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

Přijď a neotálej.
Obec: Ano, přijď, Pane Ježíši.
Záři věčné slávy,

Za všechny, kdo se zamotali do lidských slabostí, povrchnosti
a omylů,

Slunce spravedlnosti,
přijď a osviť ty, kdo sedí v temnotě

prosíme o lásku našeho Spasitele a říkáme:
Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

a stínu smrti.
Přijď a neotálej.
Obec: Ano, přijď, Pane Ježíši.
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408. Vzývejme s věřícím srdcem Otce, Syna i svatého
Králi národů a útěcho všech,

Ducha:

kameni úhelný, který je pevně založen.

Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

Přijď a přines spásu svým tvorům,
Za církev živého Boha, rozptýlenou ve světě,

které jsi utvořil z prachu země.

a za bohatství božské dobroty, prosíme a říkáme:

Přijď a neotálej.

Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

Obec: Ano, přijď, Pane Ježíši.

Za všechny, kdo dosvědčují Boží smíření
Kníže vítězný, Králi náš a Mistře,
ty jenž jsi touhou i vykupitelem národů,

a slouží mu, prosíme a říkáme:
Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

přijď k naší spáse, Pane, náš Bože.
Přijď a neotálej.

Zvláště prosíme za všechny,

Obec: Ano, přijď, Pane Ježíši.

kdo mají zvěstovat slovo pravdy,
aby je pochopili v celé jeho plnosti, a říkáme:
Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.
Za všechny,
kdo se zřekli tělesných nebo duchovních požitků,
aby byli znamením Božího království,
prosíme Dárce duchovních darů a říkáme:
Vyslyš nás, Bože, a smiluj se.

-
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Modleme se k Pánu:

Pane, prosíme tě,

Pane, smiluj se.

pomoz svému lidu, aby s bdělostí očekával,
až se zjeví tvůj Syn,

Modleme se za všechny,

až povstane a navštíví zemi

kdo věří evangeliu,

svou spravedlností,

ať žijí kdekoli,

Ať nás nenalezne spící ve svých hříších,

aby rostli v lásce k Bohu a lidem.

ale pilné ve tvé službě

Modleme se za všechny církve,

a radostně tě chválící.

aby se nezabývaly jen samy sebou,

Ať s ním vejdeme k nebeské svatební hostině.

ale ve svědectví a službě světu

Skrze Ježíše Krista, tvého Syna,

následovaly volání svého Pána

který s tebou a Duchem svatým žije a vládne

a přijímaly Ducha toho,

odvěků navěky.

který je světlo a život, naděje a pokoj.
Modleme se k Pánu:
Pane, smiluj se.

O to všechno prosíme skrze Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
navěky. Amen.
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Přímluvy obecné (forma preces)

Modleme se za ovzduší úcty, taktu a lásky
v nemocnicích a psychiatrických léčebnách,

426. Prosme o pokoj, který pochází z nebe:

v rehabilitačních centrech a domovech důchodců,

Pane, ať nám tvé milosrdenství přinese pokoj.

a aby mezi námi našli své místo i ti,
kdo jsou jiní než my.

Prosme o víru:

Modleme se k Pánu:

- Pane, dej, abychom v tebe věřili až do konce.

Pane, smiluj se.

Prosme o svornost a jednomyslnost:

Modleme se za nešťastné a neuznávané,

- Pane, uchovej nás v jednom smýšlení a jednom duchu.

aby nebyli odmítáni ani zanedbáváni,
a za všechny, s nimiž je soužití těžké,

Prosme o trpělivost:

aby se setkali s trpělivostí a snášenlivostí.

- Pane, dej nám trpělivost v každé tísni až do konce.

Modleme se k Pánu:
Pane, smiluj se.

Prosme za všechny, kdo vedou tvou církev:
- Pane, uchovej je ve víře, aby nedělali ostudu tvé službě.

Modleme se za ty, kdo mají v tomto světě moc,
a za všechny,

Prosme za faráře, vikáře a presbytery:

kdo byli povoláni k vládě a správě země,

- Pane, dej jim horlivost a vytrvalost až do konce.

aby chránili život
a neustupovali násilí a zneužívání moci,
ale zasazovali se o právo a spravedlnost.
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407. Modleme se za naše bližní,
za všechny, kdo jsou svěřeni naší péči,

Prosme za všechny, kdo ve sboru nesou zodpovědnost:

za rodinu, kterou nám Bůh dal,

- Pane, pamatuj na jejich námahu ve skutcích lásky.

za všechny, kdo nám jsou blízko,
za všechny, s nimiž se denně stýkáme.

Prosme za ty, kdo vládnou:

Modleme se k Pánu:

- Pane, dej jim moudrost a bohabojnost.

Pane, smiluj se.
Prosme za celý svět:
Modleme se za životaschopnou a humánní společnost,

- Pane, postarej se o každého a dej mu, co mu prospívá.

za vzájemnou důvěru a solidaritu všude,
kde lidé společně žijí a pracují,

Prosme za ty, kdo jsou na cestách:

za poctivost v podnikání,

- Pane, veď je a drž svou pravicí.

za dobré pracovní podmínky a spravedlivé mzdy.
Modleme se k Pánu:

Prosme za pronásledované:

Pane, smiluj se.

- Pane, dej jim vytrvalost, aby obstáli.

Prosme za zemřelé:
- Pane, dej jim místo klidu u tebe.

-8-
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Prosme za ty, kdo se provinili:

Pomoz nám, Pane, a napřim nás ve své nekonečné lásce,

- Pane, nemysli na jejich pobloudění a zmírni jejich trest.

kterou nás obdarováváš skrze Ježíše Krista, tvého Syna.
Děkujeme ti a oslavujeme tvé jméno,

I my všichni potřebujeme přímluvu a prosíme Boha:

nyní i vždycky a navěky.

- Pane, ochraňuj nás a uchovej nám ducha tichosti.
(z liturgie svatého Jakuba, 4./5.stol.)
(Ticho k modlitbě)

Vyslyš nás, Pane, a přijmi naši modlitbu,
kterou před tebe přinášíme,
ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.
- Amen.

(Testamentum Domini nostri Iesu Christi, 4.století).
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aby jim Bůh pomohl z každé tísně -

PRAVOSLAVNÉ EKTENIE

prosme Pána:
Pane, smiluj se.

Ektenie z božské liturgie podle obřadu sv.
Tichona

Za lidi v zoufalství a bez naděje,

užívaná v anglikánské liturgii

za bezradné a ustrašené,
aby jim Bůh byl oporou a posilou;
za lidi, s nimiž nedokážeme žít v míru
aby nás Bůh navzájem smířil -

Všemohoucí a věčně živý Bože, ty jsi nás prostřednictvím
svých svatých apoštolů učil, abychom přede vším konali
prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi.

prosme Pána:

Pokorně tě prosíme: Přijmi ve své milosti naše (almužny a)

Pane, smiluj se.

obětní dary a vyslyš naše modlitby, které obětujeme tvé
Božské Vznešenosti.

Aby nám byl Bůh milostiv,
požehnal náš život až do naší poslední hodiny
a shromáždil nás před svou tváří spolu se všemi věřícími -

Naléhavě tě prosíme, abys stále naplňoval universální církev
duchem pravdy, jednoty a svornosti. A dej, ať se všichni, kdo

prosme Pána:

vyznávají tvé svaté Jméno, shodují v pravdě tvého svatého

Pane, smiluj se.

Slova a žijí v jednotě a božské lásce.

-6-

- 27 -

Rovněž tě naléhavě prosíme, abys řídil a vedl srdce všech

Za ty, kdo činí rozhodnutí ve vládě a ve sněmovně;,

křesťanských vládců; ať pravdivě a nestranně vykonávají

za všechny, kdo zastávají veřejné funkce

právo, aby zlé činy a neřesti byly potrestány, kdežto pravá

a zodpovídají za obecné dobro -

víra a ctnosti zůstaly zachovány.

prosme Pána:
Pane, smiluj se.

Svoji milost, nebeský Otče, daruj všem biskupům a ostatním
služebníkům církve, aby svými životy i učením dosvědčovali

Za mír na celém světě,

tvé pravdivé a živé slovo a řádně a důstojně spravovali tvé

za Boží požehnání pro naši práci,

svaté svátosti.

za dobré podmínky pro život,
za vezdejší chléb pro všechny,

A všemu svému lidu dej svou nebeskou milost, zvláště pak

za spravedlnost a svobodu v naší zemi -

zde shromážděné církevní obci, aby všichni s mírností a

prosme Pána:

opravdovou úctou slyšeli a přijímali tvé svaté slovo, a

Pane, smiluj se.

opravdově ti sloužili ve svatosti a spravedlnosti po všechny
Za naše děti a všechny mladé lidi, za jejich rodiče a všechny,

dny svého života.

kdo vyučují a vychovávají,
aby jim Bůh dal vzájemné pochopení a lásku;
za ovdovělé a osamělé,
za zapomenuté a za ty, kdo potřebují pomoc,
za vězně a lidi bez domova,
za nemocné a umírající,
- 28 -
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406. V pokoji vzývejme Pána:

A také tě pokorně prosíme, Pane: Potěš pro svou dobrotu

Pane, smiluj se.

všechny, kdo jsou v tomto časném životě v těžkostech,
zármutku, nouzi, nemocech a jiných zkouškách.

Za pokoj a za svou spásu
prosme Pána:

Blahoslavíme tvé svaté jméno také za všechny tvoje

Pane, smiluj se.

služebníky, kteří opustili tento život ve víře v tebe a bázni
Boží: Žádáme tě, abys nám dal milost následovat jejich

Za život a šíření

dobrého příkladu, tak abychom spolu s nimi směli mít účast

jedné, svaté, všeobecné a apoštolské církve,

na nebeském království. Daruj nám to, Otče, pro Ježíše

aby všem národům dosvědčovala evangelium v jednotě víry -

Krista, našeho jediného prostředníka a zastánce. Amen

prosme Pána:
Pane, smiluj se.

Za naši církevní obec a za všechny, kdo jí slouží
zvěstováním evangelia a skutky pomáhající lásky;
za všechny, kdo jsou s námi spojeni ve víře
a spolu s námi vzývají jméno Boží prosme Pána:
Pane, smiluj se.
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Ektenie z liturgie Jana Zlatoústého
dle znění z Heiler messe

Prosíme tě za všechny,
kdo dnes zvěstují a slyší tvé slovo,

D: V pokoji prosme Pána:

za všechny, kdo dnes tvé slovo neslyší

O: Pane smiluj se (tak po každé prosbě)

a nemohou se podílet na chvalozpěvu tvé místní církve.

Za pokoj Boží a za spásu svých duší prosme Pána!

Prosíme tě za nemocné, osamělé a za vězně,
za všechny, kdo tvé slovo slyšet nechtějí

Za mír celého světa, za prospěch svatých Božích

a pohrdají tvou církví,

církví a za jednotu všech prosme Pána!

aby i oni byli osvíceni tvou milostí.

Za tento dům modlitby, za ty kdo do něho vstupují ve víře,

Prosíme za ty, kdo odpadli, a za nevěřící,

zbožnosti a Boží bázni, prosme Pána!

i za všechny, které jsi povolal ke službě a kteří selhali.

Za pastýře církví, za jejich rozhodování a službu v Kristu, za

Prosíme za národy, aby se mezi nimi rozšířila tvá sláva,

všechen Boží lid a ty, kdo konají dílo Páně, prosme Pána!

za všechny, kdo sedí v temnotě a stínu smrti,
aby jim zazářilo tvé světlo

Za naši vlast a její představitele a za všechny, kdo spravují

a spolu s námi chválili a oslavovali tvé svaté jméno

veřejné záležitosti, prosme Pána!

navěky.
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Děkujeme ti za všechnu tvou lásku,

Za toto město (obec), a za všechny, kteří v něm bydlí,

kterou jsi nám prokázal skrze naše bratry a sestry ve víře,

prosme Pána!

děkujeme za tvou milost, která nás uchovává a s kterou jsi
bděl

Za zdravý vzduch, plodnost země a za pokojné časy prosme

nad našimi dušemi i těly

Pána!

a ochraňoval jsi nás v časech nouze a pokušení.
Za všechny, kdo jsou na cestách a na moři, za ty, kdo jsou
Děkujeme ti za společenství se všemi, kdo vzývají tvé jméno,

bez domova, za nemocné, zarmoucené, za sirotky a vdovy,

za tvou dobrotu, která nám bez přestání kynula a žehnala

za chudé, za trpící a uvězněné, za zarmoucené a za ty, kdo

nám

jsou v pokušení, za nemocné a umírající a za jejich spásu

z darů tvého stvoření,

prosme Pána!

za dar všech darů,
který jsi nám dal v Ježíši Kristu,

Za vysvobození ze všech zármutků, pohrom, nebezpečí a

a za naději, s níž ve tvém jménu kráčíme vstříc

tísně prosme Pána!

tvému velkému dni.
Pomoz nám, zachraň nás, smiluj se nad námi, Bože,
Za tyto a všechny ostatní dary

zachovej nás svou milostí.

ti děkujeme z hloubi našeho srdce.

-2-
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D: Pane, pamatuj na všechny zesnulé, dej jim vejít do místa

PŘÍMLUVNÉ MODLITBY Z ERNEUERTE

svého občerstvení, svého světla a míru.

AGENDE

O: Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí.

D: Se vzpomínkou na naši paní, blahoslavenou matku Boží a
vždy čistou Pannu Marii, sami sebe i druh druha a celý náš

Přímluvná modlitba obecná

život svěřme Kristu, našemu Pánu.

O: Tobě, Pane!

s volným vztahem k díkůvzdání za úrodu

403. Bože, ty jsi pramen života.

K: Neboť tobě patří všechna sláva a čast a klanění, Otci i
Synu i Duchu svatému, nyní i vždycky a na věky věků.
/Amen./

Děkujeme ti za pokoj a mír tohoto svatého dne,
kdy si připomínáme všechna tvá dobrodiní
a hledáme tvou tvář.

Děkujeme ti za všechny projevy tvého dobrodiní v našich
domech
a v našem životě,
především v této církevní obci.
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PŘÍMLUVNÉ MODLITBY
k užití při bohoslužbách
V této brožuře najdete několik tradičních i novějších
luterských a pravoslavných přímluvných modliteb, které vám
mohou být pomocí při sestavování přímluv při bohoslužbách.
Čísla odkazují na jejich zařazení v luterské Erneuerte
Agende. Překladatelem všech textů je Jaroslav Vokoun.
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