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Odpušt ění 

(Mt 18,21-35) 
 

Pane Ježíši, 
nikdo nemůže říct, 
že je bez hříchu. 

Každý den nám velkoryse 
odpouštíš naše provinění. 
Kéž i my dokážeme být 

vůči druhým plni pochopení, 
lásky a opravdového odpuštění. 

Ať se usmíří 
v našich rodinách 

všechny pokažené vztahy. 
Amen. 
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