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Ježíš p řipravoval apoštoly 
na budoucí události 

(Mk 9,1-9) 

Pane Ježíši, 
tys vzal své nejbližší apoštoly 

a vyvedl je na horu, 
kde byli s tebou sami. 

Pak uviděli tvou budoucí slávu. 
Děkuji ti, že si každého člověka 

vedeš a připravuješ na to, 
co ho v budoucnu čeká. 

Pane, všechno, co přichází, 
chci prožívat s tebou. 

Amen. 
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