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Máme být p řipraveni 

(Mk 13,33-37) 
 

Pane Ježíši, 
každý den je tvým darem 

a nikdy nevím, 
který den bude můj poslední. 

Pomoz mi, 
abych dělal pořádně to, 

co mám dělat, 
a neodkládal to 

na pozdější dobu. 
Tak budu vždycky připraven 

na setkání s tebou. 
Amen. 
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