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Být bohatý p řed Bohem 

(Lk 12,13-21) 
 

Pane Ježíši, 
dnešní evangelium 

nás upozornilo, 
že chamtivost je špatná. 

Dej, ať si nezakládáme na tom, 
co máme, nebo co umíme, 

protože všechno 
máme od tebe a díky tobě. 

Nauč nás „hromadit“ 
pravé bohatství: 

jednat tak, jak chceš ty.  
Amen. 
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