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Já jsem dobrý pastý ř 

(Jan 10,1-10) 
 

Pane Ježíši, 
tys o sobě řekl, 

že jsi dobrý pastýř, 
který zná své ovce 

a stará se o ně. 
Děkuji ti, 

že se staráš i o mě 
a o celou naši rodinu. 

Pomoz nám, 
ať dokážeme poznávat tvůj hlas 

a nikdy se ti nezatouláme. 
Amen. 
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