
POSTNÍČEK 

Za každý splněný úkol vybarvi  

část srdce.  

Jméno:___________________ 

Zelený čtvrtek 5.4.2012 
Připomeň si doma s rodiči Ježíšovu 
poslední večeři.     

Velký pátek 6.4.2012 
Zakryj doma kříž fialovou nebo 
tmavou látkou a jdi na křížovou 
cestu.     

Bílá sobota 7.4.2012 
Zkus se na celý den ztišit ve svém 
srdci i navenek.     

úkol navíc         

Neděle 
Slavnost 

Zmrtvýchvstání 
8.4.2012 

Přijď oslavit Vzkříšení Pána.  
Pán vstal z mrtvých, Aleluja! 

    



DEN DATUM ÚKOL SPLNĚNO 
PODPIS 
RODIČE 

Pátek 2.3.2012 
Jaký je tvůj křestní světec? Co o něm víš? V čem 
ti může být vzorem? 

    

Sobota 3.3.2012 
Pomodli se za své rodiče a sourozence. Třeba 
Desátek. 

    

úkol navíc         

2. neděle postní 4.3.2012 Vyplň si křížovky k postní době.     

Pondělí 5.3.2012 Pomoz doma s vařením nebo s nádobím.     

Úterý 6.3.2012 
Udělej nějaký dobrý skutek, aby o tom nikdo 
nevěděl. 

   x 

Středa 7.3.2012 
Nezapínej dnes počítač a zkus potěšit někoho, 
kdo je třeba nemocný nebo smutný. 

    

Čtvrtek 8.3.2012 
Zamysli se, co bys řekl o Ježíši kamarádům, kteří 
ho neznají. 

    

Pátek 9.3.2012 Běž na křížovou cestu .     

Sobota 10.3.2012 
Uvědom si, co po nás Bůh chce - kupovat mu 
drahé věci nebo mu věnovat čas při modlitbě? 

    

úkol navíc         

3. neděle postní 11.3.2012 
Podívej se na internet, jak dříve vypadal židovský 
chrám. 

    

Pondělí 12.3.2012 Řekni někomu něco pěkného, čím ho potěšíš.     

Úterý 13.3.2012 
Napiš nebo nakresli si seznam věcí, za které 
chceš Bohu poděkovat. 

    

Středa 14.3.2012 Nejez dnes žádné sladkosti.     

Čtvrtek 15.3.2012 Kdo byl sv. Longin?     

Pátek 16.3.2012 
Co to znamená jít za světlem? Zkus se nad  tím s 
rodiči zamyslet. 

    

Sobota 17.3.2012 Zjisti něco o sv. Patrikovi.     

úkol navíc         

4. neděle postní 18.3.2012 
Pomodli se k Pánu vlastními slovy a poděkuj mu 
za všechno pěkné.     

Pondělí  19.3.2012 Co víš o sv. Josefovi?     

Úterý 20.3.2012 Pomož slabšímu kamarádovi, třeba s úkolem. 
    

Středa 21.3.2012 
Nedívej se dnes na televizi a povídej si s rodiči a 
sourozenci.     

Čtvrtek 22.3.2012 Pomodli se za ty, kteří ještě Pána Ježíše neznají. 
    

Pátek 23.3.2012 
Přečti si o utrpení Pána Ježíše v Janově evangeliu 
- 19. kapitola.     

Sobota 24.3.2012 
Proč putovali Židé v Ježíšově době do 
Jerzualéma?     

úkol navíc         

5. neděle postní 25.3.2012 Přijď s rodiči na muzikál Živé Pašije do kostela. 
    

Pondělí  26.3.2012 
Běž s rodiči na pouť do Knířova. Zjisti, co je dnes 
za svátek.     

Úterý 27.3.2012 Co řekl anděl Panně Marii? Jak tomu rozumíš? 
    

Středa 28.3.2012 Pěkně si ukliď svůj pokojíček.     

Čtvrtek 29.3.2012 Nauč se písničku Hosana! 
    

Pátek 30.3.2012 Vzdej se dnes něčeho, co máš opravdu rád. 
    

Sobota 31.3.2012 
Dívej se chvíli na kříž a přemýšlej, jaké utrpení 
pro nás Ježíš z lásky podstoupil. 

    

úkol navíc         

Květná neděle 1.4.2012 Přines domů požehnanou větvičku kočiček. 
    

Pondělí 2.4.2012 
Včera jsi slyšel v evangeliu, jak lidé volali na 
Ježíše: Sláva! a Ukřižuj ho! Vzpomeneš si, při 
jakých příležitostech takto volali? 

    

Úterý 3.4.2012 
Poslední příležitost ke svátosti smíření. Popros 
Pána, aby ti odpustil hříchy. 

    

Středa 4.4.2012 
Který apoštol zradil Ježíše? Proč? Jak to s ním 
dopadlo?     


