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V čem spo čívá štěstí? 

(Lk 6,17.20-26) 
 

Pane Ježíši,  
ty říkáš, 

že blahoslavení – šťastní – 
jsou lidé chudí, hladoví, 

plačící, odstrčení… 
Mohou být šťastní proto, 

že spoléhají na tebe, Bože. 
Pomoz nám, 

abychom nezapomínali,  
že největším naším pokladem 

je přátelství s tebou. 
Amen. 
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