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Maria svého syna Ježíše Krista celý 

život podporovala v jeho díle. Dokážeš 
se pro druhého vzdát svého pohodlí? 
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Předsevzetí – 1. postní týden 

Mladší děti: 
O něco dobrého se rozdělím 

s ostatními. 

Starší děti: 
Dokážu se domluvit s ostatními 
bez hádek, v něčem ustoupím. 

Dospělí: 
Obětuji svoje pohodlí, 

abych podpořil své blízké 
(vyslechnu je, pomůžu jim); 
budu víc myslet na druhé. 
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