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Ježíš mluví s Nikodémem 

(Jan 3,14-21) 
 

Pane Ježíši, 
tys vyprávěl Nikodémovi 

o velké lásce, 
kterou má Bůh k nám lidem. 
Děkuji ti, žes přišel na zem 

jako jeden z nás 
a stal ses světlem 

pro náš život. 
Kéž dokážeme naslouchat 

tvému slovu a jednat podle něj – 
jako Nikodém. 

 Amen. 
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