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Apoštol Jan byl Ježíši přítelem nejen 
v době, kdy byl slavný, ale i tehdy, kdy 
ho všichni opustili. Zkus být takový i ty. 
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Předsevzetí – 2. postní týden 

Mladší děti: 

Půjčím hračku kamarádovi, 
nehádám se o ni. 

Starší děti: 

Budu se bavit i se spolužáky, 
kteří nejsou ve třídě tak oblíbení. 

Dospělí: 

Ušetřím něco (peníze, oblečení, 
potraviny) pro lidi v nouzi. 
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