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Učte se ode mne …  

(Mt 11,25-30) 
 

Pane Ježíši, 
tys přišel nejen pro ty, 

kdo jsou silní a úspěšní, 
ale také pro slabé a neúspěšné, 

pro ty, 
kdo nespoléhají jen na sebe. 

Pomoz nám, 
abychom se od tebe učili 

skromnosti 
a lásce ke všem lidem. 

Amen. 
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