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Eucharistická misijná pobožnosť 
„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ 

 

Pieseň: Klaniam sa Ti vrúcne 

 

Pane Ježišu, než si vystúpil do neba, povedal si svojim apoštolom: 

"Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu." Takto Tvoje slová 

zaznamenal sv. Marek. A evanjelista Matúš: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. 

Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého a 

naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal." 

Toto isté, čo si, Pane Ježišu, povedal svojim učeníkom, hovoríš aj nám. Praješ si, 

aby sme aj my išli do celého sveta a hlásali evanjelium, aby Ťa všetci ľudia poznali a 

všetci, ktorí v Teba uveria, boli spasení. 

 

Čo táto výzva pre nás znamená? Cirkev, ktorej sme od prijatia sviatosti krstu 

súčasťou, je misijnou od samého svojho vzniku. A tak my, ako údy a členovia tejto 

misijnej Cirkvi máme pokračovať v Tvojom diele. 

Máme byť svedkami Tvojho učenia, smrti a zmŕtvychvstania. Tvojho učenia. Že 

najväčším prikázaním je: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, 

celou svojou dušou a celou svojou mysľou! A druhým: "Milovať budeš svojho blížneho 

ako seba samého!" 

Máme byť svedkami Tvojej smrti. Že "Boh tak miloval svet, že dal svojho 

jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život." Že 

si dobrý pastier, ktorý na jeruzalemskej Kalvárii položil život za nás, svoje ovce. 

Máme byť svedkami Tvojho zmŕtvychvstania. Ako Mária Magdaléna, ktorá ráno 

prvého dňa v týždni prišla k prázdnemu hrobu a po stretnutí s Tebou zvestovala 

učeníkom: „Videla som Pána,“ tak aj my máme zvestovať Tvoje víťazstvo nad smrťou a 

že Ty si "vzkriesenie a život." 

 

Pri tejto pobožnosti sa Ti chceme poďakovať, preto spoločne voláme: 

Ďakujeme Ti, Pane Ježišu! 

 

- Svätý otec František hovorí, že "každý muž a každá žena je misiou. A to je dôvod, 

prečo žijeme tu na zemi." Ďakujeme, Pane, za to, že sa môžeme podieľať na misijnej 

činnosti cirkvi. 
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- „Ja som misia na tejto zemi, a preto som na tomto svete.“ Takto o sebe môže 

prehlásiť každý človek, hovorí pápež František. Ďakujeme, Pane, za to, že môžeme byť 

svedkami Tvojho učenia, smrti a zmŕtvychvstania. 

 

- Svätý otec František hovorí, že "mnohí muži a ženy veľkodušne darovali z lásky k 

evanjeliu seba samých v službe bratom, niekedy až po mučenícku smrť". Ďakujeme, 

Pane, za to, že môžeme zdieľať s druhými radosť, ktorú svetu prinášaš Ty a Tvoje 

evanjelium. 

 

- „Nikdy si nemysli, že nemáš, čo dať, alebo že nikoho nepotrebuješ. Mysli na to, že 

mnohí potrebujú teba. Každý z vás nech myslí v srdci na to: mnohí ľudia ma 

potrebujú,“ hovorí pápež František. Ďakujeme, Pane, za to, že si nás povolal k šíreniu 

lásky a dobra vo svete. 

 

Pieseň: Laudate omnes gentes 

 

Táto výzva („Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.") nám tiež 

pripomína, že dar viery nemáme len pre seba. Máme právo a povinnosť ju odovzdávať 

druhým. 

Odovzdávanie viery je srdcom našej misii a misii Cirkvi, zdôrazňuje pápež 

František. A pokračuje: „Viera je dar, ktorý si nemožno nechať len pre seba, ale o ktorý 

sa treba podeliť.“ 

 

Táto výzva ("Choďte do celého sveta") nám pripomína, že pravdu o tom, že sme 

Božími deťmi, máme právo a povinnosť odovzdať ďalším ľuďom. Že to všetko, čo sme 

sami od Teba dostali (svoje talenty a schopnosti) máme povinnosť darovať tým, čo sú 

na perifériách, chudobným, trpiacim. 

Aj apoštoli počuli od Teba: "Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných 

očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte." A náš čas na 

plnenie tejto úlohy je dnes a tu. Primerane naším možnostiam a okolnostiam. 

 

A tak v tejto chvíli (na príhovor Tvojich svätých a blahoslavených) Ťa chceme, Pane 

Ježišu, prosiť. Voláme: Vypočuj naše prosby! 

 

- Na príhovor sv. Františka Xaverského, patróna misií, prosíme za našu cirkev, pápeža 

Františka, biskupov, kňazov a diakonov, aby s plným nasadením a nadšením 

ohlasovali, že sme deťmi jediného Boha, ktorý nás miluje a za nás obetoval svoj život. 
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- Na príhovor spolupatrónky misií sv. Terézie z Lisieux prosíme za misionárov a 

misionárky, aby odvážne a obetavo ohlasovali evanjelium Božej lásky a aby Tvoja 

láska bola známa na celej zemeguli. 

 

- Na príhovor sv. Arnolda Janssena, zakladateľa misijnej Spoločnosti Božieho Slova, a 

sv. Jozefa Freinademetza, prvého misionára verbistu v Číne, prosíme za katechétov a 

katechétky, pomocný personál a dobrovoľníkov v ďalekých misiách, aby úspešne 

konali veľké dielo samého Boha. 

 

- Na príhovor bl. Márie Heleny Stollenwerk a bl. Jozefy Stenmanns, 

spoluzakladateliek Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, prosíme za 

všetkých apoštolov šírenia viery, nádeje a lásky, aby konkrétnou službou vedeli 

prinášať radosť a pravdu evanjelia tým, ktorí to najviac potrebujú. 

 

- Na príhovor bl. Titusa Zemana, mučeníka za povolania, prosíme za mladých ľudí, 

aby sa stávali misionármi čoraz zapálenejšími za Ježiša a jeho poslanie, až po samý 

kraj zeme. 

 

- Na príhovor bl. Zdenky Schellingovej prosíme za chorých a trpiacich, aby svoje 

modlitby, bolesti a kríže obetovali za misijné dielo cirkvi. 

 

- Na príhovor svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda prosíme za nás všetkých, aby sme 

mali veľké porozumenie pre dielo ohlasovania evanjelia a aby sme boli horlivými 

podporovateľmi misií po celom svete. 

 

Pieseň: Prosíme Ťa, Bože, vyslyš prosby naše 

 

Pane Ježišu, v podobenstve o dvoch synoch hovoríš, že jeden, na slová „Syn môj, 

choď dnes pracovať do mojej vinice,“ odpovedal: "Nechce sa mi." No potom to 

oľutoval a šiel. Druhý povedal: "Idem!" Ale nešiel. A pozývaš nás k osobnej 

zaangažovanosti na evanjelizácii sveta. 

V prítomnosti sv. Arnolda Janssena a Jozefa Freinademetza a na ich orodovanie 

chceme Ťa teraz prosiť o potrebné dary a milosti, aby sme aj my mohli privádzať iných 

k viere v Teba a v tvoju lásku, ktorú si nám zjavil. Preto voláme: 

 

Pane, zmiluj sa – Pane, zmiluj sa 

Kriste, zmiluj sa – Kriste, zmiluj sa 

Pane, zmiluj sa – Pane, zmiluj sa 

Otec na nebesiach, Bože, – zmiluj sa nad nami 

Syn, Vykupiteľ sveta Bože, – zmiluj sa nad nami 

Duch, Svätý Bože, – zmiluj sa nad nami 
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Svätá Trojica, jeden Boh, – zmiluj sa nad nami 

 

Svätá Mária, Matka Pána a naša Matka, – oroduj za nás 

Svätý Jozef, pestún Kristov a ochranca Cirkvi, – oroduj za nás 

Všetci svätí apoštoli a misionári, – orodujte za nás 

Všetci Boží anjeli a svätí, – orodujte za nás 

Svätí Arnold Janssen a Jozef Freinademetz, – orodujte za nás 

Mužovia veľkej viery, – orodujte za nás 

Mužovia vrúcnej modlitby, – orodujte za nás 

Mužovia hlbokej pokory, – orodujte za nás 

Verní Ježišovi učeníci, – orodujte za nás 

Verní ohlasovatelia evanjelia, – orodujte za nás 

Neúnavní robotníci na spáse ľudstva, – orodujte za nás 

Veľkí ctitelia Božského srdca, – orodujte za nás 

Horliví ctitelia Ducha Svätého, – orodujte za nás 

Vrúcni ctitelia Panny Márie, – orodujte za nás 

Všetko ste konali na Božiu slávu, – orodujte za nás 

Ustavične ste hľadali Božiu vôľu, – orodujte za nás 

Vždy ste súhlasili s Božou vôľou, – orodujte za nás 

Ochotne ste prijímali námahy a utrpenia, – orodujte za nás 

Znášali ste výsmech a pokorenie pre Krista, – orodujte za nás 

Niesli ste kríže ako učeníci ukrižovaného Pána, – orodujte za nás 

 

Zľutuj sa, Pane, nad nami – prosíme ťa, vyslyš nás 

Aby sme aj my mali živú vieru – prosíme ťa, vyslyš nás 

Aby sme lepšie poznali Božiu lásku – prosíme ťa, vyslyš nás 

Aby sme v skúškach nestrácali nádej – prosíme ťa, vyslyš nás 

Aby sme vždy mali silu plniť Božiu vôľu – prosíme ťa, vyslyš nás 

Aby sme počúvali Božie slovo a uskutočňovali ho – prosíme ťa, vyslyš nás 

Aby sme pristupovali k ľuďom s úctou – prosíme ťa, vyslyš nás 

Aby sme sa navzájom znášali v láske – prosíme ťa, vyslyš nás 

Aby sme si znova a znova odpúšťali – prosíme ťa, vyslyš nás 

Aby sme si vážili ľudí iných kultúr a náboženstiev – prosíme ťa, vyslyš nás 

Aby sme pracovali na spáse pre všetkých ľudí – prosíme ťa, vyslyš nás 

Aby sme vyznávali vieru, aj keď sa nám vysmievajú – prosíme ťa, vyslyš nás 

Aby sme milovali svätú Cirkev a zostali jej verní – prosíme ťa, vyslyš nás 

 

Baránok Boží, ty snímaš hriech sveta – zľutuj sa nad nami, Pane. 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – vyslyš nás, Pane. 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, – zmiluj sa nad nami. 

 



 

FB: @verbisti © Spoločnosť Božieho Slova www.verbisti.sk 

K: Svätý Arnold a Jozef, orodujte za nás, 

V: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení 

 

Modlime sa: 

Dobrý Bože, svätý Arnold Janssen a Jozef Freinademetz, plní sily Ducha 

Svätého, ohlasovali ľuďom radostnú zvesť o tvojej nesmiernej láske, daj, prosíme, aby 

sme aj my mohli na ich príhovor privádzať iných ku viere v tvoju lásku, ktorú si nám 

zjavil v Ježišovi Kristovi, tvojom Synovi, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote 

s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. 

 

Pane Ježišu, Ty si tiež povedal: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto 

proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!" V závere tejto pobožnosti 

Ťa chceme prosiť za nové a sväté duchovné povolania (ku kňazstvu, rehoľnému, 

zasvätenému a misijnému životu). 

 

Pane Ježišu Kriste, spasiteľ sveta, večný pastier, vrúcne ťa prosíme: neopusť 

svoje stádo v trápení, ale vzbuď v ňom ducha, ktorého si štedro vylial na apoštolov. 

Volaj čím viacerých do kňazského a rehoľného stavu, aby sa rozmnožil počet 

robotníkov tvojej Cirkvi. A tých, ktorých si si vyvolil, nech rozohňuje horlivosť za tvoju 

česť a spásu sveta. Tvoja milosť nech ich posväcuje a tvoj duch nech ich posilňuje vo 

všetkých protivenstvách. Pane Ježišu, daj nám kňazov a rehoľníkov podľa tvojho 

Srdca. 

 

Pieseň: Ctíme túto sviatosť slávnu... 

 

Modlitba pred požehnaním 

 

K.: Z neba si im dal chlieb.  

Ľ.: Ktorý má v sebe všetku slasť.  

 

K.: Modlime sa: 

Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku 

svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať 

tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy 

pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na 

veky vekov. 

Ľ.: Amen. 

 

Požehnanie 

 

Pieseň: Ježišu Kráľu neba i zeme 


