
Moje postní doba

Pomodlím se
za svou
rodinu.

Pomodlím se za
toho,

s kým si
nerozumím.

Pomodlím se
korunku
k Božímu

milostdenství.

Pomodlím se
korunku
k Božímu

milostdenství.

Strávím pět
minut

v kostlele
v tichu.

Zamyslím se, co mi v mém životě
chybí, abych byl/a klidnější

a spokojenější. Udělám jednu věc,
která mi v tom pomůže. 

Odevzdám
v modlitbě to,
z čeho mám

největší strach.

Udělám něco
dobrého, co by
ode mě nikdo

nečekal.

Odevzdám
v modlitbě to,

z čeho mám největší strach.

Půjdu ke
svátosti
smíření.

Dnes budu na
všechny

vlídný/vlídná.

Dnes budu jíst skromně, i když
není Popeleční středa ani Velký

pátek.
Najdu tři dobré

vlastnosti na
člověku,
kterého

nemám rád/a.

Zamyslím se, na které své
negativní vlastnosti chci nejvíce

zapracovat.

Udělám pro
sebe něco
hezkého. 

Udělám něco
hezkého pro

svého
blízkého.

Zamyslím se,
co můžu udělat

pro zlepšení
vztahu, který
je pro mě nyní

náročný. 

Najdu si 10
minut na
duchovní

četbu.

Napíšu 6 věcí,
za které můžu

být Bohu
vděčný/á za
tento týden.

Co je pro mě
nejnáročnější
si odříct? Na
jeden den to

zkusím.

Slíbil/a jsem někomu modlitbu,
a nakonec jsem se jí něvěnoval/a?
Promyslím to. Pokud si na někoho
takového vzpomenu, pomodlím se

za něj. 

Pomodlím se 
 libovolný

žalm.

Přečtu si
evangelium na

dnešní den. 

Napíšu 6 věcí,
za které můžu

být Bohu
vděčný/á za
poslední rok.

Vymyslím si
vlastní úkol

nebo impuls.

Odevzdám
Bohu

v modlitbě
kněze ze své

farnosti.

Zamyslím se,
jak bych chtěl/a

prožít celou
postní dobu. 

Pomodlím se na
úmysl papeže

Františka. 

Svěřím Bohu
v modlitbě naše

politiky
a státníky,

obzvlášť ty,
se kterými

nesouhlasím
a kteří mě
rozčilují.

Udělám něco,
co už dlouho

odkládám.

Impulsům se lze věnovat v libovolném pořadí.

Zamyslím se,
co se mi za

poslední rok
podařilo

a poděkuji za
to.

Ozvu se
někomu, kdo je
sám, nebo jej

navštívím.

Ozvu se
někomu,

s kým už dlouho
nejsem v
kontaktu.

Vstanu o 10
minut dřív,
abych chvíli
byl/a v tichu

s Bohem. 



Moje postní doba


