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Pane, nauč nás modlit se! 

(Lk 11,1-11) 
 

Pane Ježíši, 
ty nás povzbuzuješ, 

abychom byli vytrvalí 
v modlitbě. 

Modlitba není odříkáváním 
naučených slov, 

ale nasloucháním 
a rozhovorem s tebou. 

Prosím tě, otevírej naše srdce, 
ať tě máme opravdu rádi 
a umíme vidět tvé dary. 

Amen. 
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