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Klanění mudrc ů 

(Mt 2,1-12) 
 

Pane Ježíši, 
děkujeme ti, žes přišel na svět 

a narodil ses v Betlémě. 
Mudrci z východu se vydali 

na dalekou a namáhavou cestu, 
aby se ti poklonili. 

A my tě máme tak blízko! 
Chceme se ti poklonit  

a dát ti vzácný dar: 
sami sebe se vším, 
co jsme a co máme. 

  Amen. 
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