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Dodržet slovo 

(Mt 21,28-32) 
 

Pane Ježíši, 
jak často se podobáme 

druhému synu 
z tvého podobenství, 

který ochotně slíbil, že pomůže, 
 ale pak nešel. 
Pomoz nám, 

abychom se věrněji snažili 
plnit svá předsevzetí. 

Ať to, co říkáme, 
je v souladu s tím, co děláme. 

Amen. 
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