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U mne nebude nikdo hladov ět 

(Jan 6,24-35) 
 

Pane Ježíši, tys řekl: 
„Já jsem chléb života. 
Kdo přichází ke mně, 

nebude nikdy hladovět, 
a kdo věří ve mne, 

nebude nikdy žíznit.“ 
Děkujeme ti, 

že k tobě můžeme přicházet 
a že tě smíme přijímat. 

Dej, ať se od tebe 
nikdy neodloučíme.  

Amen. 
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