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Ježíš těší apoštoly 

(Jan 14,15-21) 
 

Pane Ježíši, 
před svým nanebevstoupením 

jsi chtěl apoštoly potěšit 
a říct jim důležité věci 

pro budoucnost: 
že každému, kdo tě má rád 
a zachovává tvá přikázání, 

pošleš Ducha Svatého. 
Prosím Tě za všechny lidi, 

aby byli otevřeni 
pro dobro. 

Amen.  
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