
FA „Staň sa fatimským pastierikom“ ČERÍN 

Nedostatky pri modlitbe 

Obrázok František na kolenách – Povzbuďme sa 

k vrúcnejšej a pravidelnej modlitbe 

Rodičia pripomínali deťom, aby nepremárnili 

čas pri pasení ovečiek, ale aby sa pomodlili. Na 

začiatku si modlitbu skracovali. Po stretnutí s Pannou 

Máriou pochopili, že nie je správne zanedbávať modlitbu 

a páchať hriechy. Rozhodli sa zo všetkých síl a z celého 

srdca modliť a obetovať za obrátenie hriešnikov. Ako 

vyzerá naša modlitba? Každý kto chce byť nápomocný pri 

záchrane hriešnikov, musí sa modliť s veľkou láskou 

k Márii a Ježišovi.  

Úloha: 

Večernú modlitbu obetujem za deti, ktoré vedome 

zanedbávajú každodennú modlitbu 

 (Na druhú stranu kartičky napíš alebo nakresli  

ako sa ti podarilo splniť túto úlohu.)  

Potvrdzujem, že úloha bola splnená. 

Podpis oprávnenej osoby: 

Sv. ruženec som sa pomodlil dňa: dátum, podpis 
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