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Jan K řtitel ukazuje na Ježíše:  
Hle, Beránek Boží! 

(Jan 1,29-34) 

Pane Ježíši, 
v jsme evangeliu slyšeli 
od Jana Křtitele, kdo jsi: 

Beránek Boží, 
který je ochoten obětovat se 

pro druhé. 
Děkuji ti za to, 

žes nás zachránil 
a nepřestáváš nás mít rád, 
i když si to nezasloužíme.. 

Amen. 
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