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Svěřme své starosti Bohu 

(Mt 6,24-34) 
 

Pane Ježíši, 
tys vyprávěl o tom, 

jak se nebeský Otec pečlivě stará 
o polní lilie i nebeské ptactvo. 
Jak by se potom nestaral o nás? 

Děkujeme ti, 
že se nemusíme 

přehnaně bát o svůj život. 
Nauč nás, 

abychom ti důvěřovali 
a svěřovali ti všechny své starosti.  

Amen. 
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