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Bou ře na mo ři 

(Mk 4,35-40) 
 

Pane Ježíši, 
když jsi byl s učedníky na lodi 

a strhla se velká bouře, 
apoštolové se báli, 

že zahynou. 
Tys jim řekl: „Proč se bojíte? 

Pořád ještě nemáte víru?“ 
Pane, pomoz nám, 

abychom nezapomínali, 
že jsi s námi v každé chvíli 

a že se nemusíme bát. 
Amen.  
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