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Stát na pevném základ ě 

(Mt 21,33-43) 
 

Pane Ježíši, 
děkuji ti, že sis mne vyvolil, 

že jsem se křtem 
stal Božím dítětem, 

že mohu poznávat tvou lásku 
a tvé učení, 

a že smím počítat s tvou pomocí. 
Buď pevným základem 

mého života, 
ať se od tebe nevzdálím 
 a přináším dobré ovoce. 

Amen. 
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