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□ navštívit kostel, chvilku v něm setrvat v tichu
□ zúčastnit se duchovního programu (lze i on-line)
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Ježíš řekl: „Nesuďte, a nebudete souzeni,
nezavrhujte, a nebudete zavrženi.
Odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“
(Lk 6,37)
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je důležité, aby láska k Bohu a k bližnímu
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□ zúčastnit se liturgie velikonočního třídení
□ upéct nekvašený chleba, beránka
□ uspořádat v rodině/s přáteli pesachovou večeři
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□ střídat se v rodině přes noc na modlitební stráži
□ vyzdobit dům
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