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Sobota je pro člověka, 
a ne člověk pro sobotu 

(Mk 2,23–3,6) 

Pane Ježíši, 
ty nám svými slovy ukazuješ, 

že každý zákon, i ten nejposvátnější, 
má přinášet člověku prospěch. 

Pomoz nám, 
abychom lépe chápali 

Boží přikázání 
a nezapomínali, 

že jsou zde proto, 
aby mezi lidmi bylo víc lásky. 

Amen. 
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