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Ježíš volá k následování 

(Mt 4,12-23) 
 

Pane Ježíši, 
tys povolal apoštoly, 

aby šli za tebou 
a stali se rybáři lidí. 
I mne povoláváš, 

abych svým životem 
svědčil o tvé dobrotě. 

Pomoz mi, 
abych to dělal tak ochotně, 

jako apoštolové, 
a nikdy tě neopustil. 

Amen. 
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