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Jak na to?
Každý den, počínaje Popeleční středou, můžeš splnit jeden postní úkol – viz legenda.
Když úkol v ten den splníš, vybarvi si jakoukoliv barvou to políčko, které mu náleží. Políčka mohou být jednobarevná
nebo použij více barev podle fantazie. Ostatní obrázky s Pánem Ježíšem, které jsou na hracím poli, také libovolně
vybarvi. Nepodváděj a nepřeskakuj jednotlivá políčka.
Když úkol nesplníš, políčko nevybarvuj a pokračuj dál.
Každý hráč, který o Velikonocích přinese vybarvené pole panu faráři Zdeňkovi, dostane pěknou odměnu.
Legenda:
Popeleční středa
je půst, odřekni si nějakou dobrotu
Čtvrtek
utři nádobí
Pátek
pomodli se dnes Otče náš za nemocné lidi
Sobota
tatínkovi a mamince dej krásnou sladkou velikou pusu
1. neděle postní
pomoz mamince prostřít stůl k svátečnímu obědu
Pondělí
pomodli se Zdrávas Maria za všechny děti ve farnosti
Úterý
daruj nebo půjč bráškovi či sestřičce něco svého – bonbón, hračku, mobil
Středa
daruj úsměv lidem, které dnes potkáš. Úsměv nic nestojí a dělá radost ostatním.
Čtvrtek
ukliď si v pokojíčku
Pátek
vynechej dnes hry na počítači nebo mobilu. Je to moc těžké, ale zkus to!
Sobota
jistě máš rád/a Pána Boha. Řekni mu to vlastními slovy. Stačí potichu, ale upřímně.
2. neděle postní
navštiv babičku nebo dědu, nebo jim zavolej, popř. pošli sms
Pondělí
utři dnes nádobí
Úterý
večer jdi za tatínkem a popovídej mu, co jsi za celý den prožil. Zeptej se ho, jak se měl on.
Středa
pomodli se Otče náš za všechny, kteří umírají
Čtvrtek
pomoz sourozencům s domácím úkolem nebo jim nakresli obrázek
Pátek
odřekni si dnes televizi. Ani jednou ji nezapínej.
Sobota
popros rodiče nebo sourozence, ať si s Tebou zahrají deskovou hru
3. neděle postní
přečti si, nebo rodiče ať Ti přečtou, příběh z Bible – samozřejmě může být i z dětské
Pondělí
potěš něčím svoji maminku. Čím? To je na Tobě!
Úterý
vyčisti všem doma boty
Středa
pomodli se dnes k Panně Marii modlitbu navíc
Čtvrtek
něco pěkného vyrob, nebo nakresli obrázek a daruj prarodičům
Pátek
popros rodiče, aby s Tebou v přírodě utrhli větvičky kočiček. Budeš je potřebovat.
Sobota
pomoz mamince s nějakou domácí prací nebo tatínkovi v dílně
Květná neděle
dej větvičku kočiček na zahrádce do hlíny, pomodli se a poděkuj Bohu za celé stvoření
Pondělí
začíná Svatý týden. Popros rodiče, ať Ti řeknou, co jednotlivé dny v něm znamenají.
Úterý
pomoz mamince s přípravou večeře
Středa
vynechej televizi, místo toho si přečti pohádku
Zelený čtvrtek
pomodli se křížovou cestu, tak jako je ve Vánečku (www.farnostprotivanov.cz)
Velký pátek
dnes umřel Pán Ježíš na kříži. Odřekni si cukrovinky, maso a zábavu, mysli na Krista.
Bílá sobota
navštiv s rodiči v kostele hrob Pána Ježíše a pomodli se
Neděle Zmrtvýchvstání účastni se bohoslužby. Může být i on-line.

