Postni koledar 2012

Zivi preprosto in solidarno

Navodila: Za vsako opravljeno nalogo v postnem času odtrgaj
kvadratek, nato na plakatu "Živi preprosto in solidarno" poišči datum
opravljene naloge in kvadratek prilepi.
Če vam naloge ta dan ne bo uspelo opraviti, jo lahko opravite v
naslednjih dneh ali nadomestite z drugim dobrim delom in tedaj
nalepite kvadratek na plakat.

Pripravila Slovenska karitas v sodelovanju s Pastoralno službo ljubljanske nadškofije. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Nosilka projekta je Slovenska Karitas v sodelovanju s Karitas Slovaško. Stališča izražena na plakatu ne odražajo nujno stališč EU in MZZ RS.

2. apr

3. apr

Ali govoriš s sošolci, prijatelji
po resnici?
Danes bodi še posebno
pozoren na svoje besede.

Skupaj s starši speci pecivo in
ga deli s svojo družino in s
prijatelji.

26. mar

27. mar

4. apr
Povabljen si, da odpuščaš
svojim prijateljem za njihove
napake.

Petkov postni dar, 6. apr
VELIKI PETEK

7. apr
VELIKA SOBOTA

8. apr

Jezus je za svoje učence pripravil
zadnjo večerjo in na ta dan zlomil
kruh. Danes bodi skrben do kruha,
pazi na drobtine in ga ne meči
proč. Tudi ti si danes "zamesil in
spekel" kruh svojih dejanj.

Skozi celo leto nadaljuj z dobrimi
deli, ki si jih storil v tem postnem
času. Skupaj z družinskimi člani
pobarvajte pirhe in pripravite
velikonočno košaro.

Danes imej dan za premišljanje.
Poskušaj dan preživeti brez TV,
radia, mobitela, računalnika.

ALELUJA!
Vesela Velika noč!

VELIKI ČETRTEK, 5. apr

28. mar

29. mar

Petkov postni dar, 30. mar

31. mar

6. postna CVETNA nedelja, 1. apr

Na črte napiši zakaj vse
uporabljamo vodo:

Srce, ki vidi, je lahko
razdajanje z malimi dejanji, s
pozitivno mislijo … Danes
objemi svoje prijatelje, jih
pozdravi ...

Pozanimaj se, zakaj se pred
vstopom v cerkev pokrižamo z
blagoslovljeno vodo. Prosi
starše, da danes skupaj odidete
k sv. maši in se zavestno
pokrižajte.

Skupaj s starši izdelajte
butarico ali šopek zelenja za
cvetno nedeljo. Ob tem se
pogovorite o deželah, ki
nimajo zelenja, vode ….

Preberi svetopisemski
odlomek:
Janezov evangelij 12,20-33

Napiši zahvalo, pismo,
spodbudno misel svojim
staršem.

Danes naj jutranji nasmeh
na tvojem obrazu
razveseljuje mimoidoče ljudi
v tvoji okolici.

19. mar

20. mar

21. mar

22. mar

Petkov postni dar, 23. mar

24. mar

5. postna TIHA nedelja, 25. mar

Danes bodi še posebno
prijazen do starejših.

Na www.karitas.si si preberi
zgodbo Luka. Podpri sošolca
ali sošolko, ki se mu (ji) je
zgodila krivica.

Svoj prosti čas nameni za
ureditev svoje sobe.

S starši peš obiščete znance,
sosede in v času hoje pomisli
na otroke, ki več km hodijo
peš po vodo ali do šole.

Napiši in pošlji velikonočno
voščilo starim staršem,
sorodnikom …

S svojimi starši se pridruži
okoljski akciji Očistimo
Slovenijo 2012.

Preberi svetopisemski
odlomek:
Janezov evangelij 12,20-33

12. mar

13. mar

14. mar

15. mar

16. mar

17. mar

4. postna nedelja, 18. mar

Izdelaj voščilnico in jo pošlji
svojemu prijatelju.

Vsak osmi človek nima
varnega dostopa do čiste
vode. Zmoli molitev za te
ljudi in varčuj z vodo.

Tvoji prijatelji včasih delajo
napake. Bodi jim pripravljen
odpustiti zanje in se danes še
posebej trudi sprejemati
vsakega prijatelja takšnega,
kot je.

Na www.karitas.si si preberi
zgodbo 17-letne Kopolobwe
Chileshe iz Zambije. Poišči nekaj
dejstev o Zambiji. Preden zaspiš
se spomni na sovrstnike s podobnimi izkušjami in moli zanje.

Odpovej se gledanju
televizije in računalniku ter si
vzemi čas za branje knjige ali
sprehod v naravi.

Preberi svetopisemski
odlomek:
Janezov evangelij 3,14-21

5. mar

6. mar

7. mar

8. mar

Petkov postni dar, 9. mar

10. mar

3. postna nedelja, 11. mar

Prosi očeta ali mamo, da
skupaj obiščeta znanca, ki je
bolan ali osamljen.

Naredi načrt, kako bi lahko
premišljeno uporabljal vodo v
prihodnjem tednu. Primer načrta
na spletni strani www.karitas.si.

Povabi svojega sošolca, ki je
osamljen, k skupni igri.

Napiši molitev in jo izroči
svojim staršem.

Vzemi si čas za sestrice,
bratce, prijatelje in se z njimi
igraj družabne igre.

Danes bodi posebno
razumevajoč do vseh
drugačnih.

Preberi svetopisemski
odlomek:
Janezov evangelij 2,13-25

27. feb

28. feb

29. feb

1. mar

Petkov postni dar, 2. mar

3. mar

2. postna nedelja, 4. mar

Pomisi na sovrstnike, ki
nimajo dostopa do čiste pitne
vode. Danes še posebno
varčuj z vodo – zapiraj vodo,
ko si umivaš zobe.

Pri igri s prijatelji se potrudi
biti strpen do sovrstnikov, ki
govorijo drug jezik in
prihajajo iz drugih kultur.

Pogovori se z družinskimi
člani, zakaj je voda tako
dragocena za ljudi v revnih
državah.

Vzemi si čas za sošolca, ki
ima težave pri učenju in mu
pomagaj, da bo snov hitreje
razumel.

Na www.karitas.si si preberi
zgodbo dečka Nangira iz Kenije.
Primerjaj njegovo življenje s
svojim in se o tem pogovori s
katehetom pri veroučni uri.

Starim staršem ali bolnim
ponudi in pripravi čaj.

Preberi svetopisemski
odlomek:
Markov evangelij 9,2-10

Pepelnica, 22. feb

23. feb

Petkov postni dar, 24. feb

25. feb

1. postna nedelja, 26. feb

Razmisli in si izberi eno stvar,
ki se ji boš odpovedal v tem
postnem času.

Razmisli o različnih načinih
uporabe vode in bodi
hvaležen zanjo.

Vzemi si čas in se pogovarjaj
s svojim sošolcem, ki prihaja
iz druge države.

Razveseli družinske člane s
skromnim presenečenjem
(pripravi mizo, pospravi sobo ...).

Preberi svetopisemski
odlomek:
Markov evangelij 1,12-15

Pripravi kapljico in nanjo
napiši pomen vode za nas in
za ljudi v Afriki.

