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Ježíš vypráví o nebeském Otci  

(Lk 15,1-3.11-32) 
 

Pane Ježíši, 
na příkladu marnotratného syna 
vidíme nejen návod k obrácení,  

ale ukazuješ nám,  
jak je nebeský Otec milosrdný. 
Dej, ať si to vždy pamatujeme 

a nežárlíme 
na „marnotratné syny“  

ve svém okolí, 
 kteří k Bohu naleznou cestu 

třeba po delší době. 
Amen. 
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