1. Ježišu, Dobrý pastier, zjednocuj okolo svojho Srdca všetkých kresťanov
a daj, aby ťa vždy prijímali s radosťou a s túžbou konať skutky lásky.
R. Prosíme ťa, vyslyš nás.
2. Ježišu, láskavý strážca, bdej nad mravmi a náboženskou slobodou na
celom svete.
3. Ježišu, priateľ detí, daj, aby prvoprijímajúce deti mali radosť, že budú
mať hlbšiu účasť na sviatostnom živote svätej Cirkvi.
4. Ježišu, prítomný v Eucharistii; posilni v nás ochotu modliť sa, a tak sa
dostávať bližšie k tebe.
5. Ježišu, brána do večnosti, daruj pokoj a blaženosť v nebi našim
zosnulým, ktorí ťa prijímali v Oltárnej sviatosti.

1. Prosme za Svätého Otca M., za biskupa M. i za nášho duchovného otca
aby ako Boží služobníci viedli ľud k spáse.
R. Prosíme ťa, vyslyš nás.
2. Prosíme za rodiny a za duchovných pastierov, aby v dobrej spolupráci
zaručili kresťanskú výchovu všetkých detí.
3. Modlime sa za deti, aby sa vzmáhali vo viere a láske a boli v obľube
u Boha i u ľudí.
4. Modlime sa za rodičov, starých rodičov, súrodencov a krstných rodičov,
aby žili v Božej láske a milosti.
5. Modlime sa za celý svet, aby zmŕtvychvstalý Kristus priniesol všade svoj
pokoj a radosť.

1. Pane Ježišu, odmeň a požehnaj všetkých našich kňazov, ktorí sa starajú
o duchovný život detí, aby s radosťou slávili sväté tajomstvá.
R. Prosíme ťa, vyslyš nás.
2. Žehnaj našu vlasť a chráň ju od každého zla, aby sme žili v pokoji
a bratskej láske.
3. Posilňuj svoj ľud chlebom z neba, aby sa zveľaďoval v láske k tebe.
4. Povzbuď rodičov i krstných rodičov, aby svoje deti viedli k tebe a boli
im prvými učiteľmi a svedkami viery.
5. Žehnaj všetky deti na svete a pomáhaj im, aby sa stretli s tebou.
6. Zachovaj vo svojej láske a milosti deti, ktoré dnes prvý raz prijímajú
tvoje telo (a krv), aby žili v radosti, ktorú im nik nevezme.
1.

(Otec:) Modlime sa za naše deti, aby sa vzmáhali vo viere a v láske
a boli v obľube u boha i u ľudí.

R. Prosíme ťa, vyslyš nás.
2.

(Matka:) Prosme za naše rodiny i za duchovných pastierov, aby sme
v dobrej spolupráci s nimi zaručili kresťanskú výchovu našich detí.

3.

(Chlapec:) Modlime sa za našich rodičov, starých rodičov, súrodencov
i krstných rodičov, aby boli zdraví a žili v Božej láske a milosti.

4.

(Dievča:) Modlime sa za všetky deti a svete, aby poznali a milovali Pána
Ježiša.

5.

(Krstný otec:) Modlime sa za Svätého Otca M., za biskupa M. i za nášho
duchovného otca, aby ako Boží služobníci viedli ľud k spáse.

6.

(Krstná matka:) Modlime sa za celý svet, aby zmŕtvychvstalý Kristus
priniesol všade pokoj a radosť.

