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Vzkříšení dcery Jairovy 

(Mk 5,21-43) 
 

Pane Ježíši, 
v dnešním evangeliu jsme slyšeli, 

že jsi vzkřísil Jairovu dceru. 
Její otec věřil, 

že pro ni uděláš to nejlepší. 
Děkujeme ti, 

že i my ti můžeme 
vždycky věřit, 

protože ty máš každého 
člověka moc rád 

a děláš zázraky i dnes.  
Amen. 
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