
2. postní týden 
Mt 17,1-9 

 
Ježíš vzal Petra, Jakuba a Jana 

na horu, aby se o samotě modlili. 
Byl před nimi proměněn. 

Úkol: 
Každý večer si přečíst malý úryvek 

z evangelia (třeba společně v rodině). 
Nezapomínat na modlitbu 

a neodkládat ji. 

  Každý den vybarvi jeden okvětní lístek. 
Po celý týden se snaž plnit úkol. 

 

Modlitba: 
Pane Ježíši, nauč mě naslouchat 

tvým slovům v Písmu svatém. 
Nauč mě modlit se tak, 

aby modlitba proměňovala mé srdce. 
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