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Na cestě do Emauz 

(Lk 24,13-35) 
 

Pane Ježíši, 
když šli dva učedníci do Emauz, 

byli smutní. 
Ty ses k nim přidal 

a postupně jim vysvětloval, 
proč se to všechno muselo stát. 

Když tě pak poznali 
při lámání chleba, 

běželi vyprávět ostatním, že žiješ. 
Pane, ať i můj život 

o tom vypravuje. 
Amen. 
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