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Připravme cestu pro Pána 

(Lk 3,1-6) 
 

Pane Ježíši, 
Jan Křtitel vyzýval lidi, 
aby odstranili překážky 

a vyrovnali cesty, 
které vedou k Bohu. 

Jeho slova platí 
i pro nás. 

Pomoz nám, Pane, 
abychom se zbavili 

svých hříchů 
a snažili se být lepšími. 

Amen. 
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