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Přijmout pozvání 

(Mt 22,1-14) 
 

Pane Ježíši, 
děkujeme ti za vzácné pozvání 

k nebeské hostině. 
Děkujeme ti také za to, 

že už teď se s tebou 
můžeme setkávat 

na hostině mše svaté. 
Dej, ať si tvého pozvání 

opravdově vážíme 
a přicházíme k tobě 

s čistým srdcem. 
Amen.  
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