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Ježíš vyhání prodava če 

(Jan 2,13-25) 
 

Pane Ježíši, 
tys vyhnal 

z jeruzalémského chrámu 
prodavače a směnárníky, 

aby chrám byl domem modlitby. 
Vyžeň, prosím, 

z našeho srdce to, 
co tam nepatří – zvláště hříchy 

a špatné náklonnosti. 
I já chci být chrámem, 
v němž přebývá Bůh. 

Amen.  
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