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Ježíš pomáhá druhým 

(Mk 1,29-39) 

Pane Ježíši, 
tys uzdravoval nemocné 

a pomáhal všem potřebným. 
Sílu k tomu jsi čerpal 

z modlitby. 
Pomoz mi, 

abych také já nezapomínal 
na modlitbu, 

protože sám nedokážu nic. 
Jen ve spojení s tebou 

mohu být užitečný druhým. 
Amen. 
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