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Ježíš sv ěřuje svou církev 
Petrovi 

(Mt 16,13-20) 

Pane Ježíši, 
tys založil církev a svěřil jsi ji 

Petrovi a jeho nástupcům. 
Církev je jako budova, 

která se skládá z živých kamenů 
– to jsme my a ostatní lidé. 

Děkujeme ti, Pane, 
že do tvé církve smíme patřit. 
Prosíme tě za Svatého otce: 

dej mu potřebné dary, 
aby tvou církev moudře vedl. 

Amen. 
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