
1. týden – ODVAHA – být odvážný

1.
Odvážný v boji se zlem – 

neboj se říci zlu ne!
Dnes nebudu odmlouvat rodičům.

2.

Odvážný v dobru – 
neboj se druhému, udělat radost

Dnes ustelu sourozenci postel 
(uklidím hračky).

3.

Odvážný v kamarádství – 
neboj se získat si nové kamarády

Dnes oslovím ty, o kterých vím, 
že nemají tolik kamarádů.

4.

Odvážný v dávání – 
neboj se dát, i když to bude těžké

Dnes se s druhými rozdělím 
např. o sladkosti.

5.

Odvážný v odpuštění – 
neboj se odpustit, když ti někdo ublíží

Dnes odpustím každému, 
kdo se ke mně nebude chovat hezky.

6.

Odvážný v hlásání – 
neboj se říci druhým o tom, čím žiješ

Dnes povím někomu o tom, 
co jsem zajímavého zažil.

2. týden – VÍRA – být věřící

1.
Mít víru v Ježíše, který je laskavý

Dnes se budu také já snažit chovat 
ke všem laskavě.

2.
Mít víru v Ježíše, který je plný radosti

Dnes se budu usmívat na lidi, 
které neznám nebo jsou mi nepříjemní.

3.

Mít víru v Ježíše, 
který je tvůrcem pokoje
Dnes se budu snažit usmířit 

pohádané kamarády a nevyvolávat spory.

4.
Mít víru v Ježíše, který je dobrý

Dnes udělám někomu radost 
dobrým skutkem.

5.
Mít víru v Ježíše, který je věrný
Dnes budu věrný v maličkostech – 

neodejdu od rozdělané práce.

6.

Mít víru v Ježíše, který je tichý 
a pokorný srdcem

Dnes se budu snažit nemít poslední slovo 
(nehádat se).

3. týden – PRAVDA – být pravdivý

1.
Být pravdivý v rodině

Dnes nebudu nic svádět na sourozence.

2.
Být pravdivý ve škole

Dnes nebudu vyrušovat při vyučování 
ve škole (školce).

3.

Být pravdivý na hřišti
Dnes nebudu podvádět při hře nebo si 

upravovat pravidla podle svého 
(vybrat takovou hru, kterou chtějí všichni, ne jenom já).

4.

Být pravdivý sám před sebou (ve svém ♥)
Dnes se zaměřím na to, co můžu ve svém 
životě zlepšit (své chování, vztahy s kamarády, 

využívání času, pořádek ve svých věcech).

5.

Být pravdivý před Bohem
Dnes večer se zaměřím na důkladné 
zpytování svědomí a poprosím Boha 

o odpuštění.

6.

Být pravdivý za každých okolností
Přiznám se, pokud jsem něco provedl 

nebo udělal chybu (dostal jsem špatnou známku, 
neudělal úkol, něco jsem rozbil).

4. týden – POKORA – žít v pokoře

1.
Mít oči otevřené k pomoci druhým

Dnes udělám jakýkoliv dobrý skutek, 
o kterém nebudu nikomu říkat.

2.

Mít oči otevřené k tomu, 
co mi Bůh dává

Dnes si budu všímat věcí, které mi Bůh dává, 
a při modlitbě za ně poděkuji.

3.

Mít oči otevřené k věcem, 
které nejsou vidět

Dnes napíšu pět věcí, které nejsou vidět, 
ale jsou pro život důležité.

4.

Mít oči otevřené v každou chvíli
Dnes si dám pozor, abych se na druhé 

nedíval závistivě, podezíravě 
nebo je schválně přehlížel.

5.
Mít oči otevřené celý den

Dnes si zkusím uvědomit, 
na co všechno se celý den moje oči dívají.

6.
Mít oči otevřené pro dobro

Dnes se budu dívat na pěkné věci kolem sebe. 
(Půjdu do přírody, podívám se na pěkné obrázky 

v knížce, půjdu se podívat do kostela.)



Modlitba:

Pane Ježíši, prosím Tě, daruj mi 
velkou víru, díky které uvidím věci 

v právem světle. 
Daruj mi víru, která nebude pochybovat 

o Tvé velké lásce k nám lidem. 
Daruj mi víru, jakou měli apoštolové 

a svatí, kteří Ti věřili a svou víru 
uchovali i přes všechny těžkosti, 

které je v životě potkaly. 
Amen.

Modlitba:

Pane Ježíši, chci být odvážný jako Ty, 
abych nepodlehl zlému pokušení. 

Dej mi prosím takovou odvahu, 
jakou jsi měl Ty, abych se mohl 
postavit zlému ve Tvém jménu. 

Ty jsi svou smrtí na kříži zlo přemohl. 
Dej, abych měl také odvahu 

konat dobré věci 
a nikdy se nestyděl za Tebe 

a za Tvé evangelium. 
Amen.

Modlitba:

Pane Ježíši, Ty nám říkáš: 
Učte se ode mě, neboť jsem tichý 

a pokorný srdcem. 
Prosím Tě o dar pokory, 

abych správně viděl Tebe, 
sebe i druhé a dokázal Ti 

za všech okolností důvěřovat. 
Amen.

Modlitba:

Pane Ježíši, toužím žít pravdivým 
a dobrým životem, ale vím, 

že na to sám nestačím. 
Potřebuji k tomu Tvoji pomoc. 

Pomoz mi prosím, abych dokázal 
říkat pravdu za všech okolností, 

a tak dával druhým najevo, 
že je mám rád, a mohl mít podíl 

na Tvém věčném životě. 
Dej mi také prosím milost, 

abych této pravdě učil ostatní. 
Amen.



5. týden – NADĚJE – mít naději

1.

Mít naději, když se bojím
Dnes řeknu Ježíši o věcech, 

ze kterých mám strach, a poprosím ho, 
aby se o všechny tyto věci postaral.

2.

Mít naději, když jsem smutný
Dnes si zkusím všimnout kamarádů, 

kteří jsou smutní, 
a milými slovy je povzbudím.

3.
Mít naději, když se mi něco nedaří

Dnes se nebudu rozčilovat, 
když se mi něco nebude dařit.

4.

Mít naději, když se druzí 
nechovají správně

Dnes se budu snažit vidět na každém 
něco dobrého.

5.
Mít naději, i když hřeším

Dnes požádám někoho o odpuštění, 
jestliže jsem mu ublížil.

6.
Mít naději, že s Ježíšem získám 

věčný život
Dnes se pomodlím za zemřelé.

6. týden – LÁSKA – mít rád

1.

Mít rád velkoryse
Dnes projevím svoji lásku Pánu Bohu 

(pomůžu v kostele s úklidem, dám kytičku ke kříži, 
půjdu na mši svatou ve všední den, 

půjdu ministrovat nebo zpívat).

2.
Mít rád s odvahou

Dnes připravím někomu tajně 
milé překvapení.

3.
Mít rád ty, kteří jsou mi nejblíž

Dnes řeknu rodičům, že je mám rád.

4.
Mít rád bez odměny

Dnes udělám dobrý skutek někomu, 
kdo mi to nemůže oplatit.

5.
Mít rád z lásky k Ježíši

Dnes si z lásky k Ježíši odepřu maso 
a sladkosti.

6.

Mít rád, i když je to těžké
Dnes se překonám a z lásky udělám 

nějaký pro mě nepříjemný úkol 
(pomůžu doma s úklidem).



Modlitba:

Pane Ježíši, prosím Tě, 
dej mi podíl na své lásce a nauč mě, 
co to znamená mít opravdově rád. 

Dej mi sílu, abych nikdy nepřestal věřit, 
že mě máš nadevše rád, 

a mohl této lásce naučit druhé. 
Amen.

Modlitba:

Pane Ježíši, dej mi prosím 
velkou naději v Tebe. 

Dej mi naději vždycky, 
když ji ztrácím a svět mi připadá 

silnější než Ty. 
Dej, ať nikdy nezapomenu, 

že Ty jsi přemohl svět, 
abychom my mohli žít s Tebou. 

Děkuji Ti, že se postaráš 
o všechny záležitosti, 

které mě trápí, a že mě nikdy 
nenecháš samotného. 

Amen.


