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MODLITBA  
TOMÁŠA MORUSA

Daj mi, Pane, dobré trávenie
a k tomu niečo na zjedenie.

Daj mi, Pane, zdravé telo
a vôľu starať sa oň čo najlepšie.
Daj mi, Pane, jednoduchú dušu,
ktorá vie oceniť čistotu a krásu

a nezľakne sa, keď vidí zlo,
ale obracia všetko na dobro.

Daj mi myseľ, ktorá sa nenudí,
ktorá nefňuká a nevzdychá.

Nenechaj ma robiť si starosti
nad maličkosťou, ktorá sa volá „ja“.

Daj mi, Pane, zmysel pre humor
a milosť chápať vtip,

nech sa môj život šťastným stane
a rozdáva šťastie ostatným. 

Amen.

MODLITBA ZA SLOVENSKO  
A PÁPEŽA FRANTIŠKA

Pane Ježišu, ďakujeme za nášho Svätého Otca, 
pápeža Františka. Ďakujeme ti za to, že si mu 
vnukol, aby prišiel na Slovensko a povzbudil 

nás vo viere, nádeji a láske. Prosíme ťa, na 
príhovor Panny Márie i všetkých svätých,  
o plnosť milostí pre jeho život a o odvahu,  
aby svedčil o tebe všade, kam prichádza. 

Aby sa jeho otcovské požehnanie rozlialo 
na každého z nás a premieňalo naše životy. 

Prihováraj sa k nám skrze jeho slovo, aby 
sme čoraz viac spoznávali a prežívali Božiu 
lásku, radosť a milosrdenstvo. Daj, aby sme 

mali odvahu odpúšťať  a milovať všade 
tam, kam nás posielaš. Nech nás posolstvo 
jeho návštevy znova otvorí pre život podľa 

evanjelia, aby sme sa čoraz viac podobali tebe  
a aby tvoje kráľovstvo bolo živé v našich 
farnostiach, spoločenstvách a rodinách. 

Amen.



MODLITBA  
TOMÁŠA MORUSA

Daj mi, Pane, dobré trávenie
a k tomu niečo na zjedenie.

Daj mi, Pane, zdravé telo
a vôľu starať sa oň čo najlepšie.
Daj mi, Pane, jednoduchú dušu,
ktorá vie oceniť čistotu a krásu

a nezľakne sa, keď vidí zlo,
ale obracia všetko na dobro.

Daj mi myseľ, ktorá sa nenudí,
ktorá nefňuká a nevzdychá.

Nenechaj ma robiť si starosti
nad maličkosťou, ktorá sa volá „ja“.

Daj mi, Pane, zmysel pre humor
a milosť chápať vtip,

nech sa môj život šťastným stane
a rozdáva šťastie ostatným. 

Amen.

(Pápež František sa túto modlitbu denne modlí.)



Modlime sa každý deň 
spoločný ruženec:
v kostole, doma 
alebo v spoločenstve 
za Slovensko
a za pápeža Františka

Vytvoríme duchovnú kyticu – 
každý zapojený bude mať jeden kvet

www.misijnediela.sk


