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Ježíš se modlí za jednotu 

(Jan 17,20-26) 
 

Pane Ježíši,  
ty ses modlil za své učedníky,  

aby byli jednotní  
a měli se navzájem rádi. 

Tvoje modlitba byla i za nás! 
Ježíši, prosíme tě, 

pomoz nám, 
 aby naše slova i skutky přispívaly 

k dobrým vztahům mezi lidmi, 
abychom dokázali odpouštět 

a šířit dobro. 
Amen. 
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