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Čistota vn ější a vnit řní 

(Mk 7,1-8a.14-15.21-23) 
 

Pane Ježíši, 
tys napomenul farizeje, 

kteří se starali hlavně o to, 
co je vidět, 

všechno dělali naoko poctivě, 
ale ve skutečnosti to tak nemysleli. 

Pane Ježíši, 
vezmi si mé srdce do své ochrany, 

aby ti bylo blízko, 
abych dělal všechno opravdově 

a s čistým úmyslem. 
Amen. 
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