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Ježíš je uprost řed nás 

(Mt 18,15-20) 
 

Pane Ježíši, 
děkujeme ti za to, 

že jsi všude tam, kde se lidé 
sejdou v tvém jménu. 

Dej, ať dokážeme 
šířit radost a pokoj. 

Ať se s druhými lidmi 
shodneme na dobré věci. 
Prosíme tě také za kněze, 

kterým jsi dal moc 
„svazovat a rozvazovat“. 

Amen. 
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