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Nezáviďme druhým, 
Bůh má rád všechny lidi. 
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Závidíš, že jsem dobrý? 

(Mt 20,1-16a) 
 

Pane Ježíši, 
často máme sklon 

srovnávat se s druhými lidmi 
a závidíme jim. 

Jsme schopni prokazovat dobro 
těm, které máme rádi, 

nebo kteří nám aspoň poděkují. 
Ty, Pane, jsi však nekonečně dobrý 

ke všem, i k těm, 
kteří si to vůbec nezaslouží. 

Dej i nám přející srdce! 
Amen. 
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