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Bůh má pro každého úkol 

(Lk 1,26-38) 
 

Panno Maria, 
tys byla obyčejnou dívkou, 

ale dostalas od Boha velký úkol. 
Skrze tebe 

přišel na svět Boží Syn, 
protože u Boha 

není nic nemožné. 
Kéž bych i já 

vždycky souhlasil s Božím plánem 
a splnil úkol, 

který Bůh pro mne má. 
Amen. 

  Bůh má pro každého úkol 

(Lk 1,26-38) 
 

Panno Maria, 
tys byla obyčejnou dívkou, 

ale dostalas od Boha velký úkol. 
Skrze tebe 

přišel na svět Boží Syn, 
protože u Boha 

není nic nemožné. 
Kéž bych i já 

vždycky souhlasil s Božím plánem 
a splnil úkol, 

který Bůh pro mne má. 
Amen. 

  Bůh má pro každého úkol 

(Lk 1,26-38) 
 

Panno Maria, 
tys byla obyčejnou dívkou, 

ale dostalas od Boha velký úkol. 
Skrze tebe 

přišel na svět Boží Syn, 
protože u Boha 

není nic nemožné. 
Kéž bych i já 

vždycky souhlasil s Božím plánem 
a splnil úkol, 

který Bůh pro mne má. 
Amen. 

  Bůh má pro každého úkol 

(Lk 1,26-38) 
 

Panno Maria, 
tys byla obyčejnou dívkou, 

ale dostalas od Boha velký úkol. 
Skrze tebe 

přišel na svět Boží Syn, 
protože u Boha 

není nic nemožné. 
Kéž bych i já 

vždycky souhlasil s Božím plánem 
a splnil úkol, 

který Bůh pro mne má. 
Amen. 

          

          

Bůh má pro každého úkol 

(Lk 1,26-38) 
 

Panno Maria, 
tys byla obyčejnou dívkou, 

ale dostalas od Boha velký úkol. 
Skrze tebe 

přišel na svět Boží Syn, 
protože u Boha 

není nic nemožné. 
Kéž bych i já 

vždycky souhlasil s Božím plánem 
a splnil úkol, 

který Bůh pro mne má. 
Amen. 

  Bůh má pro každého úkol 

(Lk 1,26-38) 
 

Panno Maria, 
tys byla obyčejnou dívkou, 

ale dostalas od Boha velký úkol. 
Skrze tebe 

přišel na svět Boží Syn, 
protože u Boha 

není nic nemožné. 
Kéž bych i já 

vždycky souhlasil s Božím plánem 
a splnil úkol, 

který Bůh pro mne má. 
Amen. 

  Bůh má pro každého úkol 

(Lk 1,26-38) 
 

Panno Maria, 
tys byla obyčejnou dívkou, 

ale dostalas od Boha velký úkol. 
Skrze tebe 

přišel na svět Boží Syn, 
protože u Boha 

není nic nemožné. 
Kéž bych i já 

vždycky souhlasil s Božím plánem 
a splnil úkol, 

který Bůh pro mne má. 
Amen. 

  Bůh má pro každého úkol 

(Lk 1,26-38) 
 

Panno Maria, 
tys byla obyčejnou dívkou, 

ale dostalas od Boha velký úkol. 
Skrze tebe 

přišel na svět Boží Syn, 
protože u Boha 

není nic nemožné. 
Kéž bych i já 

vždycky souhlasil s Božím plánem 
a splnil úkol, 

který Bůh pro mne má. 
Amen. 

 
 


