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Matúš 6
9 Vy sa teda modlite takto: Otče náš  ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, 10 príď kráľovstvo 
tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. 11 Chlieb náš každodenný daj nám dnes 12 a odpusť 
nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. 13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás 
zlého.

Lukáš 11
2 Ježiš im povedal: Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo.  
3 Chlieb náš každodenný nám dávaj každý deň, 4 a odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame 
každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia. 5 A potom im povedal: Niekto z vás má 
priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ, požičaj mi tri chleby, 6 lebo prišiel ku mne 
priateľ z cesty a nemám ho čím ponúknuť. 8 Hovorím vám: Keď aj nevstane a nedá mu preto, že je 
jeho priateľom, vstane a dá mu, čo potrebuje, pre jeho neodbytnosť. 9 A ja vám hovorím: Proste  
a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.

Lukáš 18
Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. 2 V jednom meste bol 
sudca, ktorý sa nebál Boha, ani človeka sa nehanbil. 3 V tom meste bola aj vdova, ktorá k nemu 
chodila s prosbou: Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi! 4 On síce dlho nechcel, no potom si 
povedal: Čo sa aj Boha nebojím a človeka sa nehanbím, 5 zastanem sa tej vdovy, keď ma už toľko 
unúva. Nech ma napokon nedokaličí!

Skutky apoštolov 12
1 V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých z cirkvi a robil im zle. 2 Mečom zahubil Jánovho 
brata Jakuba, 3 a keď videl, že sa to Židom páči, dal chytiť aj Petra. Boli práve dni Nekvasených 
chlebov. Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch  
vojakoch. Po Veľkej noci ho chcel predviesť pred ľud. 
7 Zrazu zastal pri ňom Pánov anjel a v miestnosti zažiarilo svetlo. Anjel udrel Petra do boku, zobudil 
ho a povedal: Rýchlo vstaň! Reťaze mu spadli z rúk 8 a anjel mu povedal: Opáš sa a obuj si sandále. 
Peter to urobil. Anjel mu potom povedal: Prehoď si plášť a poď za mnou! 10 Prešli cez prvú i cez 
druhú stráž a prišli k železnej bráne, ktorá viedla do mesta. Tá sa im sama otvorila. Vyšli von, prešli 
jednou ulicou a tam mu anjel zmizol. 12 S tým vedomím prišiel k domu Márie, matky Jána, ktorý sa 
volal Marek. Tu bolo mnoho zhromaždených, ktorí sa modlili. 13 Keď zabúchal na dvere brány, vyšla 
von slúžka menom Rodé a načúvala. 15 Oni jej povedali: Šalieš?! No ona tvrdila, že je to tak. Oni 
však povedali: To je jeho anjel.  
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