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Děkujeme ti, Pane Ježíši! 

(Jan 3,13-17) 

Pane Ježíši Kriste, 
tvůj kříž je znamením 

velké Boží lásky k člověku. 
Je také znamení naděje, 
že smrtí život nekončí 
a že jednou vstaneme 

k novému životu.  
Ať každý den začínáme 

i končíme znamením kříže: 
Ve jménu Otce i Syna 

i Ducha Svatého. 
Amen.  
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