
5. neděle velikono ční 
(C) 

 
 

  5. neděle velikono ční 
(C) 

 
 

  5. neděle velikono ční 
(C) 

 
 

  5. neděle velikono ční 
(C) 

 
 

Nové přikázání vám dávám: 
mějte se navzájem rádi! 
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Lidé vás poznají po lásce 

(Jan 13,31-33a.34-35) 
 

Pane Ježíši, 
tys vybízel apoštoly, 

aby se měli navzájem rádi. 
Podle chování by měli lidé poznat, 

že jsou tvými učedníky. 
Také na nás se lidé dívají, 
ale ne vždy jim dáváme 

dobrý příklad. 
Pane, pomoz nám, 

ať se máme mezi sebou rádi, 
a nejen kvůli druhým! 

Amen. 
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