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Ježíš ukazuje na fíkovník 

(Lk 13,1-9) 
 

Pane Ježíši, 
tys vybízel všechny k obrácení. 

Vyprávěl jsi podobenství  
o fíkovníku, který nenesl ovoce. 

Každý by se měl snažit, 
aby jeho život nebyl planý. 

Když se nad sebou zamyslíme,  
jsme často bezradní. 

Pomoz nám odhalit naše chyby  
a najít způsob,  

jak je máme napravit. 
 Amen. 
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