
 

 

 

 

Popeleční středa 
1.3. Pomodlím se za celou svou rodinu 

Čtvrtek              
2.3. Věnuji svůj úsměv svým blízkým  

Pátek                   
3.3. Pomůžu některému členovi rodiny s jeho úkolem v domácnosti 

Sobota                 
4.3. Budu se snažit o dochvilnost, nenechám na sebe čekat své blízké 

1. neděle postní   
5.3. Pomodlím se za svého partnera 

Pondělí                 
5.3. Budu se modlit za poznání své role a svých povinností  v rodině 

Úterý                    
7.3. Přijmu slabost některého člena své rodiny s trpělivostí  

Středa                   
8.3. Nebudu šetřit laskavostí k druhým  

Čtvrtek               
9.3. Uklidím po sobě i po druhých  

Pátek                    
10.3. Pomodlím se desátek růžence za lásku, úctu a věrnost v rodinách 

Sobota             
11.3. Budu si uvědomovat dobré vlastnosti svého partnera 

2. neděle postní 
12.3.  Budu se snažit o větší vděčnost za dar Eucharistie 

Postní kalendář 2017 pro rodiny 
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Pondělí               
13.3. 

Pomodlím se za uzdravení zranění v rodinách 

Úterý                
14.3. 

Budu se modlit za poznání své role a svých povinností  v rodině 

Středa               
15.3. 

Pomodlím se za celou svou rodinu 

Čtvrtek             
16.3. 

Věnuji svůj úsměv svým blízkým  

Pátek                 
17.3. 

Pomůžu některému členovi rodiny s jeho úkolem v domácnosti 

Sobota              
18.3. 

Budu se snažit o dochvilnost, nenechám na sebe čekat své blízké 

3. neděle postní 
19.3. 

Pomodlím se za svého partnera 

Pondělí              
20.3. 

Budu se modlit za poznání své role a svých povinností  v rodině 

Úterý                 
21.3. 

Přijmu slabost některého člena své rodiny s trpělivostí  

Středa               
22.3. 

Nebudu šetřit laskavostí k druhým  

Čtvrtek               
24.3. 

Uklidím po sobě i po druhých  

Pátek                   
25.3. 

Budu si uvědomovat dobré vlastnosti svého partnera 

Sobota           
25.3. 

Pomůžu některému členovi rodiny s jeho úkolem v domácnosti 

4. neděle postní 
26.3.  

Budu se snažit o větší vděčnost za dar Eucharistie 

Pondělí               
27.3. 

Budu se snažit o dochvilnost, nenechám na sebe čekat své blízké 

Úterý                
28.3. 

Pomodlím se za uzdravení zranění v rodinách 

Středa               
29.3. 

Přijmu slabost některého člena své rodiny s trpělivostí  

Čtvrtek             
30.3. 

Budu se modlit za poznání své role a svých povinností  v rodině 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pátek                 
31.3. 

Budu se modlit za poznání své role a svých povinností  v rodině 

Sobota              
1.4. 

Pomůžu některému členovi rodiny s jeho úkolem v domácnosti 

5. neděle postní 
2.4. 

Budu se snažit o větší vděčnost za dar Eucharistie 

Pondělí              
3.4. 

Budu se snažit o dochvilnost, nenechám na sebe čekat své blízké 

Úterý                 
4.4. Pomodlím se za poznání Boží vůle pro mé blízké 

Středa               
5.4. 

Věnuji svůj úsměv svým blízkým  

Čtvrtek               
6.4. 

Pomodlím se za celou svou rodinu 

Pátek                   
7.4. 

Budu si uvědomovat dobré vlastnosti svého partnera 

Sobota             
8.4. Pomodlím se za uzdravení zranění v rodinách 

Květná neděle 
9.4. 

Pomodlím se za svého partnera 

Pondělí                 
10.4. 

Budu se modlit za poznání své role a svých povinností  v rodině 

Úterý                     
11.4. 

Budu se snažit o dochvilnost, nenechám na sebe čekat své blízké 

Středa                          
12.4. 

Přijmu slabost některého člena své rodiny s trpělivostí  

Čtvrtek                      
13.4. 

Budu si uvědomovat dobré vlastnosti svého partnera 

Pátek                       
14.4. 

Pomodlím se za celou svou rodinu 

Sobota                       
15.4. 

Budu ve se snažit ztišit ve svém srdci i navenek 

Zmrtvýchvstání 
Páně  16.4. 

Budu se společně se svými blízkými radovat z naplnění velikonoč-
ního tajemství  
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