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Ani Ježíš se nevyhnul 
pokušení 

(Mk 1,12-15) 

Pane Ježíši, 
ty ses na poušti modlil 

a byls pokoušen, 
ale satan nad tebou nezvítězil. 
I na nás doléhá řada pokušení. 

 Pomoz nám, 
ať v této postní době myslíme 

víc na tebe a na druhé lidi, 
ať si dokážeme něco odříct 
a tak odolávat pokušení. 

Amen. 
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