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Ježíš se ptá: 
Kým jsem pro vás? 

(Lk 9,18-24) 
 

Pane Ježíši, 
Petr vyznal za všechny apoštoly,  

že jsi Mesiáš. 
Tys ho však upozornil, 
že tě brzy čeká utrpení  

a že také každý, 
kdo ti chce být nablízku, 

to nebude mít lehké. 
Pane, ty jsi můj Pán, 

pomoz mi, ať tě nikdy neopustím. 
Amen. 
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