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Ježíš povolává první apoštoly  

(Mk 1,14-20) 

Pane Ježíši, 
tys povolal apoštoly 
Šimona, Ondřeje, 

Jakuba, Jana a další. 
I dnes povoláváš lidi, 

aby hlásali evangelium. 
Prosím tě za biskupy, 

kněze, misionáře, 
ale také za všechny pokřtěné, 

aby dobře svědčili 
o Boží lásce. 

Amen.  
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