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Zázračný rybolov 

(Lk 5,1-11) 
 

Pane Ježíši,  
ty sis povolal apoštoly, 

aby se stali „rybáři lidí“. 
Za své spolupracovníky 

si nevybíráš jen 
 lidi ideální a bezchybné, 

ale ty, kteří dají na tvé slovo. 
Pane, i já se chci 

na tebe spolehnout 
a dělat všechno tak, 

jak chceš ty. 
Amen. 
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