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Ježíš neodsuzuje 

(Jan 8,1-11) 
 

Pane Ježíši, 
tys hříšnou ženu neodsoudil, 

ale vyzvals ji, aby už nehřešila. 
Ty, kteří ji chtěli ukamenovat,  

jsi přiměl,  
aby se nad sebou zamysleli. 

Pane, ty neodsuzuješ,  
ale vyzýváš k obrácení. 

Pomoz nám, ať i my  
místo odsouzení 

dokážeme lidem pomoci. 
Amen. 
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