17.3.

18.3.
19.3.
20.3.
Pomôž
Uprac si pekne svoje Pomodli sa za nášho
2. PÔSTNA NEDEĽA
spolužiakovi alebo
veci.
pápeža Františka.
Chváľ na sv. omši Pána
sa zastaň
Ježiša modlitbou a spevom.
slabšieho.
Buď pozorný.
24.3.
3. PÔSTNA NEDEĽA
Na sv. omši sa pomodli za
tých, ktorí nepoznajú Pána
Ježiša.
31.3.
4. PÔSTNA NEDEĽA
Prečítaj si ešte raz dnešné
evanjelium
(Lk15,1-3.11-32)

Skús nakresliť jeden výjav
z dnešných pašií.

23.3.
Čím nám môže byť
vzorom sv. Tarzícius?
Prečítaj si jeho
životopis.

26.3.
Pomodli sa
vlastnými slovami.
Vzdaj Pánu Bohu
chválu a vďaku.

27.3.
Odpusť si dnes
sladkosti.

28.3.
29.3.
Urob niekomu
Pomodli sa za
radosť vlastnoručne
trpiacich
urobeným
a hladujúcich ľudí
darčekom.
na celom svete.

30.3.
Prečítaj si o sv.
Bernadete
Soubirousovej.

1.4.
Pomodli sa za
rodičov, poďakuj
im za to, čo pre
teba robia.

2.4.
Vzdaj sa dnes
pozerania televízie.

3.4.
Urob niečo, čo si
mal urobiť už
dávnejšie, ale stále
to len odkladáš.

4.4.
5.4.
Skús dnes nehnevať
Pomodli sa
rodičov a rob im
bolestný ruženec
radosť.
alebo si pripomeň
jeho tajomstvá.

6.4.
Prečítaj si životopis
sv. Dominika Savia.

8.4.
Urob dobrý
5. PÔSTNA NEDEĽA
skutok, aby o ňom
nikto nevedel.
Povedz dnes niekomu niečo,
čím ho potešíš.

KVETNÁ NEDEĽA

22.3.
Vzdaj sa dnešný
deň počítača,
telefónu, tabletu.

25.3.
Napíš alebo
nakresli zoznam
vecí, za ktoré
chceš Pánu Bohu
poďakovať.

7.4.

14.4.

21.3.
Urob dnes nejakú
prácu naviac –
doma, v škole,...

15.4.
Pozeraj sa chvíľu
na kríž
a premýšľaj, aké
utrpenie za nás
Pán Ježiš podstúpil

9.4.
Pomôž rodičom
s domácimi
prácami.
16.4.
Vzdaj sa dnes
niečoho, čo máš
naozaj rád.

10.4.
11.4.
12.4.
Pomodli sa za
Je čas pripraviť sa na
Prečítaj si 53.
kňazov a rehoľníkov. sviatosť zmierenia. kapitolu z proroka
Prečítaj si 10 Božích
Izaiáša.
prikázaní.
17.4.
Pomodli sa
zastavenia krížovej
cesty.

18.4.
Prečítaj si
o poslednej večeri
Pána Ježiša. S kým
bol, čo sa tam stalo?
(Jn13,1-15)

21.4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Príď dnes osláviť zmŕtvychvstanie Pána.
Pán vstal z mŕtvych, Aleluja!

19.4.
Pokús sa dnes čo
najviac stíšiť vo
svojom srdci
i navonok. Choď
na krížovú cestu.

13.4.
Vieš, kto bola
Laura Vicuña?
Prečítaj si jej
životopis.
20.4.
Pokús sa dnes čo
najviac stíšiť vo
svojom srdci
i navonok.

