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Začali rozum ět Písmu 

(Lk 24,35-48) 
 

Pane Ježíši, 
 učedníci se nejdříve polekali, 

když tě po zmrtvýchvstání 
znovu uviděli. 

Tys jim dovolil, 
aby se tě dotkli a pochopili, 

proč se to všechno muselo stát. 
Prosím Tě, dotkni se i nás 

a otevři naši mysl, 
abychom i my rozuměli 

slovům Písma. 
Amen. 
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