Modlitba na závěr putovní adorace

Modlitba na závěr putovní adorace

Modlitba na závěr putovní adorace

Modlitba na závěr putovní adorace

Pane Ježíši, jsme tady

Pane Ježíši, jsme tady

Pane Ježíši, jsme tady

Pane Ježíši, jsme tady

a chceme se modlit za sebe navzájem.

a chceme se modlit za sebe navzájem.

a chceme se modlit za sebe navzájem.

a chceme se modlit za sebe navzájem.

Prosíme za každého mladého člověka

Prosíme za každého mladého člověka

Prosíme za každého mladého člověka

Prosíme za každého mladého člověka

v našem děkanátu.

v našem děkanátu.

v našem děkanátu.

v našem děkanátu.

Dej, ať v Tobě nalézáme pravého

Dej, ať v Tobě nalézáme pravého

Dej, ať v Tobě nalézáme pravého

Dej, ať v Tobě nalézáme pravého

přítele.

přítele.

přítele.

přítele.

Prosíme za ty, kdo Tě neznají,

Prosíme za ty, kdo Tě neznají,

Prosíme za ty, kdo Tě neznají,

Prosíme za ty, kdo Tě neznají,

ať už je to z jakéhokoliv důvodu.

ať už je to z jakéhokoliv důvodu.

ať už je to z jakéhokoliv důvodu.

ať už je to z jakéhokoliv důvodu.

Sešli na nás, zde přítomné,

Sešli na nás, zde přítomné,

Sešli na nás, zde přítomné,

Sešli na nás, zde přítomné,

svého Ducha.

svého Ducha.

svého Ducha.

svého Ducha.

Ať dokážeme tyto hledající ovečky

Ať dokážeme tyto hledající ovečky

Ať dokážeme tyto hledající ovečky

Ať dokážeme tyto hledající ovečky

přivést k Tobě.

přivést k Tobě.

přivést k Tobě.

přivést k Tobě.

Ty sám je pak naplň radostí

Ty sám je pak naplň radostí

Ty sám je pak naplň radostí

Ty sám je pak naplň radostí

z Tvé přítomnosti.

z Tvé přítomnosti.

z Tvé přítomnosti.

z Tvé přítomnosti.

Panno Maria, maminko naše a také

Panno Maria, maminko naše a také

Panno Maria, maminko naše a také

Panno Maria, maminko naše a také

všech kněží,

všech kněží,

všech kněží,

všech kněží,

přimlouvej se za našeho kaplana,

přimlouvej se za našeho kaplana,

přimlouvej se za našeho kaplana,

přimlouvej se za našeho kaplana,

otce Martina

otce Martina

otce Martina

otce Martina

a za místního kněze (jméno).

a za místního kněze (jméno).

a za místního kněze (jméno).

a za místního kněze (jméno).

Ať dokáží svůj úkol pastýřů plnit

Ať dokáží svůj úkol pastýřů plnit

Ať dokáží svůj úkol pastýřů plnit

Ať dokáží svůj úkol pastýřů plnit

zodpovědně a s nadšením.

zodpovědně a s nadšením.

zodpovědně a s nadšením.

zodpovědně a s nadšením.

Maria, zahal svým pláštěm lásky také

Maria, zahal svým pláštěm lásky také

Maria, zahal svým pláštěm lásky také

Maria, zahal svým pláštěm lásky také

všechny naše animátory,

všechny naše animátory,

všechny naše animátory,

všechny naše animátory,

aby svým působením pomáhali tam,

aby svým působením pomáhali tam,

aby svým působením pomáhali tam,

aby svým působením pomáhali tam,

kde je to potřeba

kde je to potřeba

kde je to potřeba

kde je to potřeba

a byli tak dobrým příkladem druhým.

a byli tak dobrým příkladem druhým.

a byli tak dobrým příkladem druhým.

a byli tak dobrým příkladem druhým.

Zdrávas Maria,…

Zdrávas Maria,…

Zdrávas Maria,…

Zdrávas Maria,…

