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Hlavní p řikázání 

(Mk 12,28b-34) 
 

Pane Ježíši, 
tys řekl, že největší přikázání 
je milovat Boha nade všechno 

a svého bližního jako sám sebe. 
Dokázat to, Pane, 

je velmi těžké. 
Pomoz nám, 

abychom tento velký úkol 
začali plnit 

aspoň malými všedními 
skutky lásky k Bohu i bližnímu. 

Amen. 
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