
Ľaliový život 
v týždni od _____ do ____________ po 1. úlohe modulu Skautský zákon 

 

 pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa 

výmena zlozvyku za 
čnosť* 

       

* v budúcnosti, keď  tento prvý zlozvyk už úplne nahradíš čnosťou, čiže opačným dobrým návykom, vyber si ďalší 

podobný zlozvyk a nahraď aj ten. Takto pokračuj dovtedy, kým už nebudeš mať vôbec žiadne nedostatky, ani zlé 

návyky… čo zase až tak skoro asi nebude…  

 

  



Ľaliový život 
v týždni od _____ do ____________ po 2. úlohe modulu Skautský zákon 

 

 pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa 

výmena zlozvyku za 
čnosť 

       

Prežil som svoj deň v 
hlbokej vnútornej 

radosti 

       

 

 

  



Ľaliový život 
v týždni od _____ do ____________ po 3. úlohe modulu Skautský zákon 

 

 pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa 

výmena zlozvyku za 
čnosť 

       

Prežil som svoj deň v 
hlbokej vnútornej 

radosti 

       

Navonok som 
vystupoval ako 

dôstojný veľvyslanec 
a reprezentant Boha 

       

 

  



Ľaliový život 
v týždni od _____ do ____________ po 4. úlohe modulu Skautský zákon 

 

 pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa 

výmena zlozvyku za 
čnosť 

       

Prežil som svoj deň v 
hlbokej vnútornej 

radosti 

       

Navonok som 
vystupoval ako 

dôstojný veľvyslanec 
a reprezentant Boha 

       

Objavil som v jednej 
všednej veci jej krásu 

       

Mám oči otvorené 
pre krásu okolo mňa a 

srdce pre žasnutie a 
vďačnosť. 

       

 

 

  



Ľaliový život 
v týždni od _____ do ____________ po 5. úlohe modulu Skautský zákon 

 

 pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa 

výmena zlozvyku za 
čnosť 

       

Prežil som svoj deň v 
hlbokej vnútornej 

radosti 

       

Navonok som 
vystupoval ako 

dôstojný veľvyslanec 
a reprezentant Boha 

       

Mám oči otvorené 
pre krásu okolo mňa a 

srdce pre žasnutie a 
vďačnosť. 

       

Mám vytipovaných 10 
ľudí môjho okolia a 
poslúžil som aspoň 
niektorému z nich. 

       

 

  



Ľaliový život 
v týždni od _____ do ____________ po 6. úlohe modulu Skautský zákon 

 

 pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa 

výmena zlozvyku za 
čnosť 

       

Prežil som svoj deň v 
hlbokej vnútornej 

radosti 

       

Navonok som 
vystupoval ako 

dôstojný veľvyslanec 
a reprezentant Boha 

       

Mám oči otvorené 
pre krásu okolo mňa a 

srdce pre žasnutie a 
vďačnosť. 

       

Mám vytipovaných 10 
ľudí môjho okolia a 
poslúžil som aspoň 
niektorému z nich. 

       

Moja služba týmto 10 
ľuďom zodpovedala u 

každého  jeho 
kategórii 

       

 

  



Ľaliový život 
v týždni od _____ do ____________ po 7. úlohe modulu Skautský zákon 

 

 pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa 

výmena zlozvyku za 
čnosť 

       

Prežil som svoj deň v 
hlbokej vnútornej 

radosti 

       

Navonok som 
vystupoval ako 

dôstojný veľvyslanec 
a reprezentant Boha 

       

Mám oči otvorené 
pre krásu okolo mňa a 

srdce pre žasnutie a 
vďačnosť. 

       

Mám vytipovaných 10 
ľudí môjho okolia a 
poslúžil som aspoň 
niektorému z nich. 

       

 

  



Ľaliový život 
v týždni od _____ do ____________ po 9. úlohe modulu Skautský zákon 

 

 pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa 

výmena zlozvyku za 
čnosť 

       

Prežil som svoj deň v 
hlbokej vnútornej 

radosti 

       

Navonok som 
vystupoval ako 

dôstojný veľvyslanec 
a reprezentant Boha 

       

Mám oči otvorené 
pre krásu okolo mňa a 

srdce pre žasnutie a 
vďačnosť. 

       

Mám vytipovaných 10 
ľudí môjho okolia a 
poslúžil som aspoň 
niektorému z nich. 

       

Neplytval som 
zdrojmi (peniaze, 

veci,…)  

       

neplytval som svojim 
časom 

       

neplytval som svojimi 
silami a energiou 

       

 

  



Ľaliový život 
v týždni od _____ do ____________ po 3. úlohe modulu Katolík 

 

 pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa 

výmena zlozvyku za 
čnosť 

       

Prežil som svoj deň v 
hlbokej vnútornej 

radosti 

       

Navonok som 
vystupoval ako 

dôstojný veľvyslanec 
a reprezentant Boha 

       

Mám oči otvorené 
pre krásu okolo mňa a 

srdce pre žasnutie a 
vďačnosť. 

       

Mám vytipovaných 10 
ľudí môjho okolia a 
poslúžil som aspoň 
niektorému z nich. 

       

Neplytval som 
zdrojmi (peniaze, 

veci,…)  

       

neplytval som svojim 
časom 

       

neplytval som svojimi 
silami a energiou 

       

Hlavná denná 
modlitba 

       

Skriptúra 
 

       

Lektúra 
 

       

 

 

 


