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Ježíš všem pomáhá 

(Mk 7,31-37) 
 

Pane Ježíši, 
v evangeliu jsme slyšeli o tom, 
jak jsi uzdravil hluchoněmého. 

Lidé, kteří to viděli, žasli. 
Ty sis všímal 

každého lidského utrpení 
a všem lidem jsi pomáhal. 

Otevři moje oči a uši, Pane, 
ať i já jsem pozorný k tomu, 

co druzí kolem mne potřebují, 
a dokážu jim pomáhat. 

Amen. 
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