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Věčnost za číná teď 

(Lk 16,19-31) 
 

Pane Ježíši, 
stále je mnoho lidí, kteří strádají, 
a na druhé straně mnoho boháčů, 

kteří svoje srdce uzavřeli. 
Mezi těmito lidmi je propast,  

kterou na věčnosti 
už nebude možno překlenout. 
Pomoz nám a otevři nám oči, 

abychom viděli, co druzí potřebují, 
a dělali dobro hned teď, 
dokud žijeme na zemi. 

Amen. 
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