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Předsevzetí – 4. postní týden 

Mladší děti: 
Udobřím se. Když něco provedu, 

omluvím se: „Promiň.“ 

Starší děti: 
Dokážu se omluvit za to, 

co jsem udělal. 

Dospělí: 
Přiznám si své chyby, pokusím 
se odpustit těm, kdo mi ublížili, 
pomodlím se za své nepřátele. 
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