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Ke komu bychom šli? 

(Jan 6,60-69) 

Pane Ježíši, 
pro některé lidi bylo a je těžké 

uvěřit tomu, 
že ty jsi slíbený zachránce, 

že jsi Boží Syn. 
Ty však každému dáváš svobodu 

a nikoho nenutíš. 
Pomoz nám, 

abychom dokázali věřit 
a vyznat jako apoštol Petr: 

Pane, ty máš slova věčného života! 
Amen. 
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