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Ježíš k řísí Lazara 

(Jan 11,1-45) 
 

Pane Ježíši, 
tys dokázal vzkřísit Lazara, 

i když byl 
už čtvrtý den v hrobě. 

Prosím tě za lidi, 
kteří jsou v těžké 

nebo zdánlivě beznadějné situaci. 
Dej jim poznat svou blízkost. 

Naplň je nadějí a vírou, 
že ty můžeš všechno zlé 

využít k dobrému. 
Amen. 
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