
Тиждень _____________________ 

Протягом цих 90 днів, я постановляю позбутися наступних гріхів і спокус: (перелік) 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________       

Завдання на щодень 

 

 

 

Додаткові заходи протягом формації: 

- Носіння коричневого скапулярію (або скапулярію-медалі) 
- Підтримка один одного: відвідування зустрічей братства (3-8 осіб) 1-3 рази на тиждень особисто або онлайн, та комунікація із своїм «якорем» щодня (або 

мінімум 3 рази на тиждень) 
- Неділя – день відпочинку, але не розслаблення! 

Обов’язково щомісячна сповідь (або негайно після вчинення смертного гріха!).  

Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя 
 
Щоденна молитва 
� Ранкова молитва 
� «Ангел Господній» 
(6 ранку, полудень, 6 
вечора) 
� Розарій 
� Година тихої 
молитви (або хоча б 
20хв) 
� Молитва перед 
сном, іспит совісті 
 
Здоров’я та 
самопочуття 
� Заняття спортом 
� Здоровий сон 
(7год і більше) 
 
Відмова від:  
� Алкоголю 
� Солодощів 
� Перекусів між 
основними 
прийомами їжі 
� Солодких 
газованих та 
негазованих напоїв 
 
Споживання медіа-
продукту: 
� Відмова від 
перегляду 
телепрограм чи 
фільмів (можна 
новини) 
� Слухати тільки 
музику, яка підносить 
до Бога 
� Відмова від 
перегляду спортивних 
програм (можна 
тільки 1 раз на 
тиждень) 
� Обмежений час на 
використання 
комп’ютера, 
смартфона та 
соцмереж 
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