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Posílám vás 
jako ovce mezi vlky! 

(Lk 10,1-12.17-20) 
 

Pane Ježíši, 
tys poslal mnoho učedníků 

do míst, kam jsi chtěl  
sám přijít. 

Děkujeme ti, že i nás posíláš, 
abychom šířili dobro 

a radost, 
i když to není vždycky 

jednoduché. 
Amen. 
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