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Připravujme cestu Pánu 

(Mk 1,1-8) 
 

Pane Ježíši, 
Jan Křtitel lidi vyzýval, 

aby se polepšili 
a připravili svá srdce 

na tvůj příchod. 
I já si přeji, 

abys zůstával v mém srdci. 
Pomoz mi odstranit všechno, 

co tomu brání, 
a dej, abych se od tebe 

nikdy neodloučil. 
Amen. 
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