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Předsevzetí – 3. postní týden 

Mladší děti: 
Poslechnu maminku a tatínka. 

Starší děti: 
Když vím, co je dobré a správné, 

udělám to, i kdyby to ostatní 
nedělali. 

Dospělí: 
Budu se snažit o pravdivost 
a laskavost v mých slovech 

i v mém jednání. 
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