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Ježíš je pok řtěn 

(Lk 3,15-16.21-22)) 
 

Pane Ježíši, 
v evangeliu jsme slyšeli o tom, 

jak jsi byl pokřtěn. 
Z nebe se ozval hlas: 

„Ty jsi můj milovaný Syn, 
v tobě mám zalíbení.“ 

Děkujeme ti, 
že i my jsme byli pokřtěni 

a stali se milovanými Božími dětmi. 
Pomoz nám, abychom se 

od Tebe nikdy neodloučili. 
Amen. 
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