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Těla a krve Pán ě 

(Lk 9,11b-17) 
 

Pane Ježíši, 
když jsi požehnal  

pět chlebů a dvě ryby,  
najedlo se dosyta mnoho lidí 

a ještě zbylo. 
Děkujeme ti, že také nás sytíš  

svým Tělem a Krví  
v podobě chleba a vína. 

Pomáhej nám, 
ať tě vždycky přijímáme  

s čistým srdcem! 
Amen. 
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