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Každý člověk je náš bližní 

(Lk 10,25-37) 
 

Pane Ježíši, 
vyprávěl jsi příběh 

o milosrdném Samaritánovi. 
Ten měl soucit s člověkem, 

kterého vůbec neznal, 
a pomohl mu, 

přestože patřil k cizímu národu. 
Pane Ježíši, 

ať i my dokážeme pomáhat 
v pravý čas každému, 

kdo to potřebuje 
Amen. 
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