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Ježíš nazna čuje, 
jakou smrtí zem ře 

(Jan 12,20-33) 
 

Pane Ježíši, 
tys mluvil o pšeničném zrnku: 
když padne do země a zemře, 

přinese velký užitek. 
Děkuji ti, že ses stal 

z lásky k nám 
také takovým zrnkem 
a svou smrtí na kříži 

jsi nás zachránil 
pro věčný život. 

Amen. 
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