
V modlit�ě
desátku s�ěřím

Pánu všechny lid�,
kteří v so�ě nosí

nenávis�.
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Pomodlím se
Korunku k Božímu
milosrdenství za

umírající.

Pomodlím se modlitbu
Anděl Páně za všechny
nastávající mamink�.
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a popřemýšlím nad
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náš.

V modlit�ě se
zamyslím nad svým
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Napíšu si 3 �ěc�, které
chci u se�e změnit a v
modlit�ě poprosím o
sílu začít s nimi

bojova�.
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Povzbuď k s�. smíření t�,
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nepřijal�.
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Pomodlím se za
pokoj a odpuštění

v rodinách
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Dnes budu více
pamatovat na s�ého
anděla strážného a

budu ho prosit o pomoc

Zjistím s�, jak
probíhají

�elkopáteční obřady
a přečtu si Pašije
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Zajdu na chvíli do
kostela a pomodlím
se za t�, kdo budou
o Velikonocích

pokřtěni Zajdu na chvíli do
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Pomodlím se
k Duchu S�. za

všechny
zpo�ědníky

Dnes si odřeknu televizi
nebo Facebook a

o�ětuji to za lidi trpící
nouzí
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s �elikonočním

pozdra�em někom�,
komu jsem

dlouho nepsal Napíšu pohlednici
s �elikonočním

pozdra�em někom�,
komu jsem

dlouho nepsal Při �ečerní modlit�ě
poprosím za mladé muž�,
kteří se letos přihlásí

do semináře
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Pomodlím se
modlitbu Anděl
Páně za všechny

nastávající
maminky Pomodlím se

modlitbu Anděl
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ochranu tvou poprosím
za lid�, kteří se nachází
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zkouškách
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Smířím se s tí�,
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pohádal nebo
jsem se s ním
dlouho nebavil Smířím se s tí�,

s kým jsem se
pohádal nebo
jsem se s ním
dlouho nebavil

Ráno si u�ědomí�,
že chci prožít den
v radosti a budu se
usmívat na t�, které

potkám
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O�ětuji nějakou
svou bolest nebo
neús�ěch za lidi
pronásledované

pro víru
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Navštívím někoh�, o kom
ví�, že se cítí sám nebo je

nemocný
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nemocný

Dnes si odepřu něco
dobrého k jídlu
a o�ětuji to

za všechn�, kdo se
namáhají

s přípravou jídla pro
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Modlitbou Zdrávas,
Královno poprosím za
lid�, kteří rozhodují o
�eřejných záležitostech
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Dnes se budu s �elkou
�ečlivostí soustředit na
vypracování domácích

úkolů
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Navštívím jakýkoli
koste�, �e kterém
jsem ještě nebyl a
pomodlím se v něm
za svou rodinu
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Pomodlím se
desátek růžence
za naši rodinu
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Udělám si čas na s�é
rodiče nebo sourozence a
popovídám si s nimi
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Zavolám někom�,
s kým jsem už
dlouho nebyl v

kontaktu Zavolám někom�,
s kým jsem už
dlouho nebyl v

kontaktu

Budu se 20 minut
�ěnovat čet�ě nějaké
knížky s duchovní

tématikou

Budu se 20 minut
�ěnovat čet�ě nějaké
knížky s duchovní

tématikou


