
5. postní týden 
Jan 11,1-45 

 
Ježíš vzkřísil Lazara, 

i když se to zdálo nemožné. 
Kdo v věří v Ježíše, má život věčný. 

Úkol: 
Najít v okolí svého bydliště nějaký 
symbol víry (kříž, kapličku apod.). 

Na tomto místě Bohu poděkovat (nahlas 
nebo v duchu) za dar víry. 

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

 

Modlitba: 
Pane Ježíši, děkuji ti za dar víry 

a za tvá slova, že každý, 
kdo v tebe věří, neumře navěky. 

  5. postní týden 
Jan 11,1-45 

 
Ježíš vzkřísil Lazara, 

i když se to zdálo nemožné. 
Kdo v věří v Ježíše, má život věčný. 

Úkol: 
Najít v okolí svého bydliště nějaký 
symbol víry (kříž, kapličku apod.). 

Na tomto místě Bohu poděkovat (nahlas 
nebo v duchu) za dar víry. 

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

 

Modlitba: 
Pane Ježíši, děkuji ti za dar víry 

a za tvá slova, že každý, 
kdo v tebe věří, neumře navěky. 

          
          

5. postní týden 
Jan 11,1-45 

 
Ježíš vzkřísil Lazara, 

i když se to zdálo nemožné. 
Kdo v věří v Ježíše, má život věčný. 

Úkol: 
Najít v okolí svého bydliště nějaký 
symbol víry (kříž, kapličku apod.). 

Na tomto místě Bohu poděkovat (nahlas 
nebo v duchu) za dar víry. 

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

 

Modlitba: 
Pane Ježíši, děkuji ti za dar víry 

a za tvá slova, že každý, 
kdo v tebe věří, neumře navěky. 

  5. postní týden 
Jan 11,1-45 

 
Ježíš vzkřísil Lazara, 

i když se to zdálo nemožné. 
Kdo v věří v Ježíše, má život věčný. 

Úkol: 
Najít v okolí svého bydliště nějaký 
symbol víry (kříž, kapličku apod.). 

Na tomto místě Bohu poděkovat (nahlas 
nebo v duchu) za dar víry. 

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

 

Modlitba: 
Pane Ježíši, děkuji ti za dar víry 

a za tvá slova, že každý, 
kdo v tebe věří, neumře navěky. 
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