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Ježíš posílá i nás 

(Mk 6,7-13) 
 

Pane Ježíši, 
tys posílal své učedníky 

ke všem lidem, 
aby je uzdravovali 

a přinášeli jim radostnou zprávu 
o Boží lásce. 
Děkujeme ti, 

že i k nám se tato zpráva dostala. 
Díky, že i nás posíláš, 

a že se na tebe můžeme 
vždycky spolehnout. 

Amen.  
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