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Ježíš – dobrý pastý ř 

(Jan 10,27-30) 
 

Pane Ježíši, 
tak jako dobrý pastýř  
neváhá položit život 

za své ovce, 
ani tys neváhal položit život  

za všechny lidi. 
Děkujeme ti a prosíme tě:  

ať jako ovce,  
které dobře slyší hlas  

svého pastýře, 
i my jdeme za tebou! 

Amen. 
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