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Prosby, ktoré môžete vo svojich farnostiach čítať vo sv. omši namiesto oficiálnych prosieb z
nedele, sú tu. Nech sa páči... :o)

Drahí bratia a sestry, ohlasovať Evanjelium o Kristovom víťazstve nad smrťou a hriechom je
nielen právo ale aj povinnosť každého jedného z nás. Preto otvorme svoje srdcia dokorán jeho
milostiam, aby sme s jeho pomocou dokázali veľkodušne odpovedať na jeho volanie do služby
jemu samého v biednych a opustených po celom svete.

Volajme: Pre svoju túžbu spasiť všetkých ľudí, vypočuj nás, Pane.
1. Prosíme Ťa, Pane, daj nášmu sv. otcovi pápežovi Benediktovi, všetkým biskupom i
kňazom cirkvi dostatok odvahy a sily hlásať radostnú zvesť o Tvojej smrti a zmŕtvychvstaní
celému svetu vhod či nevhod so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou, aby sa ich pričinením
Tvoje slovo šírilo do celého sveta.
2. Prosíme Ťa, Pane, daj, aby sme my – kresťania – dokázali byť v každodenných
okamihoch nášho života vernými a odvážnymi svedkami evanjelia Ježiša Krista, jeho lásky a
milosrdenstva.
3. Prosíme Ťa, Pane, daj, aby sa medzi nami – kresťanmi – vždy našli takí, ktorí by
odpovedali s radosťou na tvoje volanie aj za cenu veľkých obetí, aby boli ochotní opustiť svoju
vlasť a ísť hlásať evanjelium tam, kam ich ty pošleš.
4. Prosíme Ťa, Pane, za všetkých misionárov po celom svete, ktorí už odpovedali na tvoje
volanie a pracujú v Tvojej vinici, daj im dostatok síl, odvahy, múdrosti, pokoja, dôvery v Teba a
lásky k tým, ku ktorým si ich poslal, aby prostredníctvom misionárov všetci cítili, ako ich miluješ
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a ako túžiš po ich spáse.
5. Prosíme Ťa, Pane, daj otcom a matkám našich rodín dostatok milostí, aby sa v sile,
múdrosti a láske Ducha Svätého stali prvými a veľkými misionármi Tvojej lásky pre svoje deti.

Všemohúci a milosrdný Otče, daj, aby si každý jeden z nás uvedomoval, že naša viera
dozrieva do plnosti a krásy až vtedy, keď sa o ňu delíme s inými okolo seba, keď sa
pokúšame byť misionármi všade, kde žijeme, pracujeme, študujeme či pôsobíme, lebo Ty
žiješ a kraľuješ po všetky veky vekov. Amen.
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