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Marie Magdaléna se otevřela Boží lásce 

a změnila svůj život. Byla s Ježíšem 
v době, kdy umíral na kříži. 

Máš Ježíše rád?  
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Předsevzetí – 5. postní týden 

Mladší děti: 
Potěším, pohladím smutného. 

Starší děti: 
To, co dělám, udělám pořádně. 

Dospělí: 
Budu ve své modlitbě 

více děkovat Bohu a říkat mu, 
že ho mám rád. 
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