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Petr krá čí po vod ě 

(Mt 14,22-33) 
 

Pane Ježíši, 
Petr chce jít za tebou i po vodě, 

ale má malou víru, 
přestože už s tebou 
zažil velké zázraky. 

I my někdy pochybujeme 
a nepočítáme s tvou pomocí. 

Prosíme tě, 
podej nám ruku 

a zachraň nás vždycky, 
když jsme ohroženi zlem. 

Amen. 
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