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Ježíš učí v dom ě farizea 

(Lk 14,1.7-14) 
 

Pane Ježíši, 
tys poučil farizeje, aby si nesedali  
na přední místa, protože každý,  
kdo se povyšuje, bude ponížen,  

a kdo se ponižuje, bude povýšen. 
Tys nám všem dal příklad 

a ponížil ses tak,  
že jsi za nás zemřel na kříži. 
Tím jsi nás všechny vykoupil  

k věčnému životu. 
Děkujeme Ti za to. 

Amen. 
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