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Jak být nejv ětší? 

(Mk 9,29-36) 
 

Pane Ježíši, 
často toužíme po tom, 

abychom byli v něčem první, 
abychom vynikli nad druhé. 

Ale tys řekl pravý opak: 
„Kdo chce být první, 

ať je ze všech poslední!“ 
Pane, pomáhej mi, 

abych dokázal ustoupit 
a neprosazoval jen to, 

co chci já. 
Amen. 
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