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Pán Ježíš vzk řísil mrtvého 

(Lk 7,11-17) 
 

Pane Ježíši, 
tys vzkřísil mrtvého chlapce  

a vrátils ho zpět jeho mamince.  
Jaká musela být její radost!  

To si ani nedovedeme představit!  
Dej, ať nikdy nezapomínáme, 

že nás máš rád, 
že o nás víš 

a že jsi s námi, 
i když prožíváme 

něco těžkého. 
Amen. 
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