
Večné Slovo,


Jednorodený Syn Boží,

nauč nás pravej veľkodušnosti.


Nauč nás Tebe slúžiť, ako si to právom 
zasluhuješ.

Aby sme dávali a nepočítali,


aby sme bojovali a nedbali na rany,


aby sme pracovali a netúžili po 
odpočinku,

aby sme sa obetovali a nečakali inú 
odmenu ako vedomie,


že sme splnili Tvoju svätú vôľu. Amen.




Dobrý Bože, 


posilňuj vo mne živú vieru,veď ma jej 
radostnou cestou.

Nauč ma jednoduchosti a pravdivosti, 
nauč ma zodpovednosti a dôvere.


Uč ma dobrovoľne slúžiť a obetovať sa,


rásť v úcte a solidarite so všetkými

a tak vytvárať otvorené spoločenstvo


z viery žijúcich a v láske konajúcich ľudí. 
Amen.



Svätí košickí mučeníci, Štefan, Melichar         
a Marek, orodujte za nás.
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