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Ježíš nás posílá do sv ěta 

(Jan 17,11b-19) 
 

Pane Ježíši, 
ty ses modlil k nebeskému Otci 
za ty, které jsi zanechal ve světě. 

To jsme i my, Pane! 
Děkuji ti, 

že nám dáváš své slovo 
a chráníš nás od zlého. 
Pomoz mi a veď mne, 

abych ve světě 
dával dobrý příklad 

a obstál s čistým srdcem. 
Amen. 
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