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Svatí jsou Boží p řátelé 

(Mt 5,1-12a) 
 

Dobrý Bože, 
připomínáme si všechny svaté, 

i ty, co nejsou v kalendáři. 
Děkujeme ti za jejich život. 

Prosíme tě, veď nás, 
aby svatí pro nás byli příkladem 

a pomáhali nám na cestě 
k tobě. 

Kéž nezapomínáme na to, 
že všichni máme být svatí. 

Amen. 
  
 

  Svatí jsou Boží p řátelé 

(Mt 5,1-12a) 
 

Dobrý Bože, 
připomínáme si všechny svaté, 

i ty, co nejsou v kalendáři. 
Děkujeme ti za jejich život. 

Prosíme tě, veď nás, 
aby svatí pro nás byli příkladem 

a pomáhali nám na cestě 
k tobě. 

Kéž nezapomínáme na to, 
že všichni máme být svatí. 

Amen. 
  
 

  Svatí jsou Boží p řátelé 

(Mt 5,1-12a) 
 

Dobrý Bože, 
připomínáme si všechny svaté, 

i ty, co nejsou v kalendáři. 
Děkujeme ti za jejich život. 

Prosíme tě, veď nás, 
aby svatí pro nás byli příkladem 

a pomáhali nám na cestě 
k tobě. 

Kéž nezapomínáme na to, 
že všichni máme být svatí. 

Amen. 
  
 

  Svatí jsou Boží p řátelé 

(Mt 5,1-12a) 
 

Dobrý Bože, 
připomínáme si všechny svaté, 

i ty, co nejsou v kalendáři. 
Děkujeme ti za jejich život. 

Prosíme tě, veď nás, 
aby svatí pro nás byli příkladem 

a pomáhali nám na cestě 
k tobě. 

Kéž nezapomínáme na to, 
že všichni máme být svatí. 

Amen. 
  
 

          

          

Svatí jsou Boží p řátelé 

(Mt 5,1-12a) 
 

Dobrý Bože, 
připomínáme si všechny svaté, 

i ty, co nejsou v kalendáři. 
Děkujeme ti za jejich život. 

Prosíme tě, veď nás, 
aby svatí pro nás byli příkladem 

a pomáhali nám na cestě 
k tobě. 

Kéž nezapomínáme na to, 
že všichni máme být svatí. 

Amen. 
  
 

  Svatí jsou Boží p řátelé 

(Mt 5,1-12a) 
 

Dobrý Bože, 
připomínáme si všechny svaté, 

i ty, co nejsou v kalendáři. 
Děkujeme ti za jejich život. 

Prosíme tě, veď nás, 
aby svatí pro nás byli příkladem 

a pomáhali nám na cestě 
k tobě. 

Kéž nezapomínáme na to, 
že všichni máme být svatí. 

Amen. 
  
 

  Svatí jsou Boží p řátelé 

(Mt 5,1-12a) 
 

Dobrý Bože, 
připomínáme si všechny svaté, 

i ty, co nejsou v kalendáři. 
Děkujeme ti za jejich život. 

Prosíme tě, veď nás, 
aby svatí pro nás byli příkladem 

a pomáhali nám na cestě 
k tobě. 

Kéž nezapomínáme na to, 
že všichni máme být svatí. 

Amen. 
  
 

  Svatí jsou Boží p řátelé 

(Mt 5,1-12a) 
 

Dobrý Bože, 
připomínáme si všechny svaté, 

i ty, co nejsou v kalendáři. 
Děkujeme ti za jejich život. 

Prosíme tě, veď nás, 
aby svatí pro nás byli příkladem 

a pomáhali nám na cestě 
k tobě. 

Kéž nezapomínáme na to, 
že všichni máme být svatí. 

Amen. 
  
 

 
 


