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Nebojme se být „poslední“  

(Lk 13,22-30) 
 

Pane Ježíši, 
vybízíš nás, 

abychom vešli těsnými dveřmi, 
které vedou do Božího království. 

Pomoz nám a veď nás, 
abychom se dobře rozhodovali 

a dokázali odložit to, 
co nás od tebe vzdaluje, 

i za cenu toho, 
že v očích druhých lidí 

budeme vypadat jako ti „poslední“. 
Amen. 
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