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DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

22 / DEŤOM

Ahoj, kamaráti!
– Na stene vám už istotne visí nový kalendár
a zvykáte si na písanie novej číslice roka
2022...
– Počkaj, Dobromilka, veď kalendár nemusí
visieť na stene. Ja mám jeden týždňový na
stole, redakčný kalendár s témami do ďalších čísiel našich noviniek máme zasa na
magnetickej tabuli a možno si nejaké deti
píšu aj denníček do zošita či diára.
– Pravdu máš, Svetlúšik, dni, týždne, mesiace a povinnosti či slávnosti v nich si plánujeme a zapisujeme rôzne. Na jedno by sme
mali však myslieť pri každom kalendári
– rátať čas s múdrosťou srdca.

l umývať riad/

Modlitba Mojžiša,
Božieho muža

variť
l starostlivosť

o domáce
zvieratko

„Prv než sa vrchy zrodili
a povstali zem i svet, ty,

l hudba

Bože, si od vekov až naveky.

l šport

Tisíc rokov je u teba ako deň

l oslava/

včerajší, čo sa pominul, a ako

narodeniny
l výlet

jedna nočná stráž.
Vek nášho žitia je sedemdesiat

l maľovanie

rokov a ak sme pri sile,

/tvorenie
l svätá omša

osemdesiat... ubiehajú rýchlo
a my odlietame.

l svätá spoveď
l modlitba

A tak nás nauč rátať

ruženca

naše dni, aby sme našli
múdrosť srdca.

l čítanie Biblie
l kniha/

Hneď zrána nás naplň

knižnica

svojou milosťou a budeme
l lekár

jasať a radovať sa po

l písomka/test

všetky dni života.“

l spoločné

domáce kino

Tento dar sa nedá nikde
kúpiť. A netušíme, koľko
nám ho nebeský Otec
dáva prežiť v pozemskom živote. Vieme
len, že vo večnosti čas
nehrá rolu. Na mnohých miestach Biblie
sa môžeš zamýšľať
nad váhou času; nad
tým, ako ho v slobode
môžeš využívať, aký
zmysel mu dať... Napríklad žalmista v 90.
žalme spieva o čase toto:

Ponúkame ti štvorčeky s piktogramami rôznych činností, ktoré si
môžeš vystrihnúť a nalepiť do nového
kalendára. Pomôžu tebe, ale aj mladším súrodencom, ktorí ešte nevedia
čítať, lepšie sa orientovať v čase – kedy
je čas na modlitbu, svätú omšu, povinnosti, tréning, výlet či iné dobrodružstvá, ktoré si
naplánuješ. Smajlík a sova môžu mať význam,
aký si vymyslíš.

čas na:

symbol
Nabudúce pokračujeme ďalším tipom
na zlepšovák „rátania času“.

l poliať kvietky
l upratovanie

a
l návšteva
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l vysypať smeti
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Čas – Boží dar



Piktogramy
do kalendára

