
                    Spoločné modlitby veriacich  

                  pred Svätými misiami v Záhradnom 

                                               (2017) 

• Bože, prosíme ťa, dopraj nám všetkým prežiť Sväté misie                             

ako čas milosti a návratu do tvojho otcovského náručia. 

• Pane, pomáhaj nám úprimne a pokorne prijímať pravdy,                           

ktoré budeme poznávať počas Svätých misií, aby sme prinášali 

duchovnú úrodu v každodennom živote. 

• Pane, prosíme ťa, nech všetci veriaci našej farnosti,                                  

prijmú pozvanie na Sväté misie. 

• Otče, rozmnožuj vo svojej Cirkvi počet ochotných misionárov,              

ktorí navštevujú farnosti a ohlasujú veľkosť tvojho milosrdenstva. 

• Modlime sa, aby sme sa čo najlepšie pripravili na Sväté misie 

a odchádzali z nich naplnení Božou milosťou a odhodlaní niesť 

radostnú zvesť do svojich domovov. 

• Modlime sa za misionárov, aby ich ohlasovanie v našej farnosti 

počas Svätých misií bolo plné moci Ducha Svätého a ich slovo 

schopné osloviť a pohnúť ľudí k dobru. 

• Za naše farské spoločenstvo, aby sme sa čo najlepšie pripravili na 

Sväté misie a v sebe pocítili ovocie týchto dní a pokračovali 

v nadšenom prežívaní svojej viery, prosme Pána. 

• Aby všetci veriaci našej farnosti prijali pozvanie na Sväté misie, 

prosme Pána. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



                   Keď je svätá omša obetovaná za členov Bratstva sv. ruženca: 

Pane, prosíme ťa za členov ružencového spoločenstva,                            

aby svojimi modlitbami prispeli k príprave na Sväté misie a mali 

radosť z účasti na živote Cirkvi. 

alebo: 

Za členov ružencového spoločenstva, aby prispeli k príprave na 

Sväté misie, posilňovali svoju vieru v spoločnej modlitbe                                   

a vydávali svedectvo o pravom kresťanskom živote,                                   

prosme Pána. 

       

 

      Keď je svätá omša obetovaná za zosnulých členov Bratstva sv. ruženca: 

Pane, prosíme ťa za zosnulých bratov a sestry                                                            

z ružencového spoločenstva, a za zosnulých, ktorí sa v roku 1947 

zúčastnili Svätých misií, aby sa v nebi radovali                                  

s Kráľovnou posvätného ruženca. 

                                                          alebo: 

Za zosnulých bratov a sestry z ružencového spoločenstva,                                          

a za zosnulých, ktorí sa v roku 1947 zúčastnili Svätých misií,                                        

aby sa v nebi radovali s Kráľovnou posvätného ruženca,                               

prosme Pána. 

 

 

 

 


