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Ježíš znovu p řijde 

(Mk 13,24-32) 
 

Pane Ježíši, 
mluvíš o konci světa 

a o tom, že pak znovu přijdeš. 
Všechny věci pominou, 

ale tvá slova nepominou. 
Prosím tě, Pane, 
za všechny lidi, 

aby tě poznali a uvěřili v tebe. 
Kéž i my žijeme vždycky tak, 

abychom tvůj příchod 
očekávali s radostí. 

Amen. 
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