Návrhy prosieb do spoločných modlitieb veriacich
Lektor spoločných modlitieb veriacich vyberie jednu z nasledujúcich prosieb podľa tipu a zaradí ako druhú v poradí.

Modlime sa za Cirkev, aby sme spoločne dokázali kráčať jeden vedľa druhého po tej
istej ceste.
Modlime sa za jednotu kresťanov, aby dialóg medzi kresťanmi rôznych denominácií,
spojenými jediným krstom, zažiaril na synodálnej ceste novým leskom.
Modlime sa za všetky farské spoločenstvá našej diecézy, aby popri synodálnej práci
rástli vo viere a stávali sa miestami bratského spoločenstva.
Prosme si o milosť správne hovoriť a „vyjadrovať sa“, aby sme sa na synodálnej ceste
cítili povzbudení hovoriť s odvahou, v slobode, v pravde a s láskou.
Prosme sa synodálnu cestu slovenskej cirkvi, aby Duch Svätý, láska Otca a Syna,
zhromaždil Božie deti v spoločenstve, ktoré svetu zjavuje tajomstvo života Najsvätejšej
Trojice.
Aby sme mali uši, ktoré počúvajú, a tak sme dokázali druhým načúvať s otvorenou
mysľou i srdcom a bez predsudkov, prosme Pána.
Aby sme spoločným kráčaním po synodálnej ceste rástli v spoluzodpovednosti za
poslanie, ktoré nám bolo krstom zverené, prosme Pána.
Aby sa cesta Cirkvi zvolanej na synode stala pre nás všetkých príležitosťou obnoviť našu
pripútanosť k Ježišovi Kristovi a v škole evanjelia učiť sa žiť vieru v súčasnej dobe,
prosme Pána.
Aby nebeský Otec, ktorý nás pozýva k svojmu stolu, našiel nás pripravených aktívne sa
zúčastňovať na slávení svätých tajomstiev a tým aj na tajomstve Cirkvi, svojho ľudu,
prosme Pána.
Pane, sprevádzaj nás na našej synodálnej ceste, aby sme v spoločenstve Cirkvi otvárali
svoje srdcia pri počúvaní Božieho slova a slávení Eucharistie.
Pane, zošli svojho Ducha Svätého, a vlej do našich sŕdc svoju lásku, aby pod jeho
vedením Cirkev mohla kráčať ako spoločenstvo lásky a pokoja.
Pane, prosíme ťa, aby počas tejto dlhej synodálnej cesty nám nechýbala pozorná
a zodpovedná účasť na ľudskom a kresťanskom raste našich spoločenstiev.
Pane Ježišu, prosíme ťa za nás samých, aby našej synodálnej ceste nikdy nechýbal
priestor na skutočné počúvanie a prijímanie tých, ktorí sa z rôznych dôvodov necítia
uznaní a vítaní naším cirkevným spoločenstvom.

