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Zmrtvýchvstalý Ježíš 
a učedníci 

(Jan 20,19-31) 
 

Pane Ježíši, 
 když ses ukázal po zmrtvýchvstání 

svým učedníkům, 
dal jsi jim Ducha Svatého 
a moc odpouštět hříchy. 

Děkuji ti, 
že máme svátost smíření 

a můžeme k tobě kdykoliv přijít. 
Prosíme tě za kněze, 

aby jich bylo dost a byli svatí. 
Amen. 
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