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Setník a jeho víra 

(Lk 7,1-10) 
 

Pane Ježíši, 
římský setník si vyprosil 

uzdravení pro svého služebníka 
díky své velké víře v tebe. 
Setníkova slova opakujeme 

při každé mši svaté: 
„Pane, nezasloužím si, 

abys ke mně přišel, 
ale řekni jen slovo…“ 
Pane, kéž i já ti dokážu 

v každé situaci důvěřovat. 
Amen. 
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