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Ježíš je sv ětlem sv ěta 

(Lk 2,22-40) 
 

Pane Ježíši, 
o Hromnicích si připomínáme, 

že tys přišel na svět 
pro všechny lidi. 

Prosíme tě, 
abychom nezapomínali, 

že jsi naším světlem 
a že jsi stále s námi. 
Pomoz nám žít tak, 

aby se tvé světlo šířilo 
a lidé poznali tvou lásku a dobrotu. 

Amen.  
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