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Ježíš může udělat zázrak 
tam, kde je víra 

(Mk 6,1-6) 

Pane Ježíši, 
lidé žasli a divili se 

tvé moudrosti 
a tvým zázrakům, 

přesto však nechtěli uvěřit, 
že jsi Boží Syn. 

Děkujeme ti za dar víry 
a prosíme tě za lidi, 

kteří tě dosud nepoznali, 
aby uvěřili, že ti na nich záleží. 

Amen. 
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