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Pokušení na poušti 

(Mt 4,1-11) 
 

Pane Ježíši, ty jsi byl 
opravdovým člověkem 

jako my, 
neminulo tě ani pokušení. 

Sílu překonat ho 
jsi získal v modlitbě na poušti. 

Pane, nauč mne modlit se 
vytrvale a věrně, 
abych se dokázal 
vyhýbat hříchu 

a překonávat pokušení. 
Amen. 
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