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Ježíšovo narození 

(Lk 2,15-20) 
 

Pane Ježíši, 
mám velkou radost z toho, 

že oslavujeme 
tvoje narození. 

Děkuji za všechny dárky, 
které jsem o Vánocích dostal. 

Dej, ať nezapomínám, 
že ty jsi největším darem 

a že ostatní dárky 
nám připomínají 

Boží štědrost. 
Amen. 
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