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Pán říká i mn ě: Pojď za mnou!  

(Mt 9,9-13) 
 

Pane Ježíši, 
tys povolal celníka Matouše, 
aby se stal tvým apoštolem. 

Děkujeme ti, žes přišel 
na svět pro všechny lidi. 
Přišels, abys zachránil 

hříšníky, protože uzdravení 
potřebují nemocní, ne zdraví. 

Díky, že i nám odpouštíš hříchy 
a voláš nás, abychom s tebou 
spolupracovali v šíření dobra. 

Amen.  
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