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Pane, dej jim v ěčný život 

(Mt 25,31-46) 

Bože, vzpomínáme 
na naše drahé zemřelé. 

Věříme, že jako Ježíš Kristus 
umřel a vstal z mrtvých, 

tak také oni vstanou 
k věčnému životu. 

Modlíme se: 
Odpočinutí věčné 

dej zemřelým, Pane, 
a světlo věčné ať jim svítí. 

Ať odpočinou v pokoji. 
Amen. 
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