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I my jsme Božím chrámem 

(Jan 2,13-22) 

Pane, slavíme svátek 
Posvěcení lateránské baziliky. 

Nejde nám jen o kostel, 
který se stal „matkou všech 

křesťanských chrámů“ a je v Římě. 
V tento den si připomínáme, 

že také každý z nás je 
chrámem Ducha Svatého. 

Bože, pomoz nám, 
aby naše srdce bylo čisté a krásné, 

aby v něm hřích neměl místo. 
Amen. 
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