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Ježíšovo prom ěnění 

(Mt 17,1-9) 
 

Pane Ježíši, 
když ses šel modlit na horu, 

vzal jsi s sebou 
Petra, Jakuba a Jana 

– své nejbližší. 
Zažili tam tvé proměnění 

a muselo to být tak krásné, 
že se jim vůbec nechtělo vracet. 

I já chci být 
v tvé blízkosti 

a stále víc tě poznávat. 
Amen. 
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