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Kdo má, tomu bude dáno 
a bude mít nadbytek. 
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Svěřené hřivny 

(Mt 25,14-30) 
 

Pane Ježíši, 
každý člověk má od Boha 

různé dary. 
Není důležité, 

kolik jich kdo dostal, 
ale jak s nimi zachází. 

Pomoz nám 
objevovat naše hřivny, 

děkovat ti za ně, 
radovat se z nich 

a využívat je k dobrému. 
Amen. 
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