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Modlitba p řekonává 
všechny zkoušky 

(Lk 21,25-28.34-36) 
 

Pane Ježíši, 
v adventní době 

víc myslíme na to, 
že jednou znovu přijdeš 

na konci časů a každý člověk 
se s tebou setká. 

Děkujeme ti, že už teď se s tebou 
můžeme setkávat v modlitbě. 

Pomoz nám, 
abychom byli věrní a vytrvalí.   

Amen. 
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