
FA „Staň sa fatimským pastierikom“ ČERÍN 

Zodpovedné a vytrvalé plnenie povinností 

Obrázok ovečka – pripomína nám,     

aby sme lepšie plnili svoje 

každodenné povinnosti. 

 

Fatimskí pastierikovia si navzájom pomáhali s veľkou 

radosťou a láskou. Ako prispievať k vykúpeniu sveta? 

Celkom jednoducho, môžeme sa učiť od Hyacinty, 

Františka a Lucie. Nie je dôležité, či sa hráme, 

pasieme ovečky, pomáhame alebo umývame riad. 

Dôležité je, aby sme všetko konali s láskou k Panne 

Márii a Ježišovi.  

Úloha:Dôsledne, svedomito a s láskou si vykonaj  

svoje každodenné úlohy a povinnosti. 

(Na druhú stranu kartičky napíš alebo nakresli aké povinnosti a úlohy si 

svedomito plnil.)  

Potvrdzujem, že úloha bola splnená. 

Podpis rodičov : 

Sv. ruženec som sa pomodlil dňa: dátum, podpis 
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