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Není dar jako dar 

(Mk 12,38-44) 
 

Pane Ježíši, 
tys pochválil chudou vdovu, 

která dala pro chrám 
dvě drobné mince. 

Její dar byl ve skutečnosti větší 
než hromada peněz, 

protože dala všechno, co měla. 
Pane, pomoz nám, 

ať jsme velkorysí a opravdoví, 
když něco dáváme tobě 

nebo druhým. 
Amen. 
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