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Jan Křtitel připravoval 
cestu Pánu Ježíši. 
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Jan K řtitel a jeho úkol 

(Lk 1,57-66.80) 

Bože, 
když se Zachariášovi a Alžbětě 

narodil Jan Křtitel, 
měli z toho velkou radost. 

Bůh svěřil Janovi důležitý úkol: 
měl připravit lidi na příchod 

Ježíše Krista. 
Pomoz nám, abychom 

svým rodičům dělali radost 
a snažili se objevovat úkol, 

který máš pro každého z nás. 
Amen. 
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