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Príklady duchovných aktivít: Príklady dobrých skutkov: 
 

Zdravas Mária, 
desiatok ruţenca, 
korunka k BoŢIEMU MILOSRdenstvu, 
kríţová cesta, 
svätá OMŠA cez týţdeň, 
čítanie zo Svätého PÍSMA atď. 

POUMÝVAM a uprACEM riad, 
povysávAM,                     

ODRIEKNEM SI sladkosť a rozDELÍM SA, 
NEBUDEM SA hrať na počítači/MOBILE, 

NEBUDEM pozerať televíziu, 
POMÔţEM BLÍŢNEMU atď. 

 

 

Spracované podľa: časopis Rebrík č. 6 - 2007/2008; s. 16 



                

 

 

PÔSTNA AKTIVITA PRE DETI - ZMENA NÁŠHO SRDCA 

1. Obdĺžnik v hornej časti je určený pre MENO dieťaťa. 

2. Celé srdce je rozdelené na 6 pôstnych týždňov. V jednotlivých častiach sú nakreslené 

kvietky a PLAMENE sviečky, určené na vyfarbovanie. Ak sa v daný deň podarí dieťaťu 

spraviť dobrý skutok, MÔže si vyfarbiť kvietok. Ak sa POMODLÍ akúkoľvek MODLITBU, 

VYMAĽUJE si PLAMIENOK. Ako inšpirácia VÁM MÔžu poslúžiť príklady dobrých skutkov 

a duchovných aktivít uvedených vedľa srdca. Kreativite sa však MEDZe nekladú: 

MÔžete si spoločne vybrať iný druh MODLITBy či VYMYslieť vlastný dobrý skutok. 

3. Pôstna aktivita začína v prvý deň pôstu (Popolcová streda), kedy zAČÍNAME vyfarbovať 

kvietky a PLAMIENKy v prvOM týždni. Pôstne nedele nerÁTAME MEDZI pôstne dni. Každú 

nedeľu si totiž PRIPOMÍNAME Pánovo ZMŔtvychvstanie a Jeho víťazstvo nad SMRťou. 

NevyfARBUJEME teda kvietky a PLAMIENKy a NAMIESto toho vždy v nedeľu VYMAĽUJEME 

(červenou farbou) časť srdca s názvOM príslušného týždňa, v 1. pôstnu nedeľu - 1. pôstny 

týždeň, atď. 40 dňový pôst končí na Bielu sobotu, kedy by MALO byť celé srdce zaplnené 

(prEMENENÉ) MODLITBOU a dobrÝMI skutkAMI a tak pripravené na Veľkonočné posolstvo. 

 

Prečo sme dostali tento pôstny námet? 

Veľká noc je najväčší sviatok liturgického roka, pretože si skrze ňu PRIPOMÍNAME kľúčovú 

udalosť dejín a našich životov. CHCEME POMÔCť rODINÁM na Slovensku, aby naplno využili čas 

pôstu ako prípravu na sviatky Veľkej noci. “Veľká noc nie je iba jeden zo sviatkov MEDZI os- 
TATNÝMI sviatkAMI. Je to „sviatok sviatkov“, „slávnosť slávností“, podobne ako Eucharistia je 
sviatosť sviatostí. Svätý Atanáz ju nazýva „Veľkou nedeľou“, podobne ako sa „Svätý týždeň“ 
(HEBDOMADA sancta) u východných kresťanov (i na Slovensku) volá „Veľký týždeň“. TAJOMStvo 
ZMŔtvychvstania, v ktorOM Kristus zvíťazil nad SMRťou, preniká svojou MOHUTNOU silou náš 

starý čas, kÝM MU nebude všetko podrobené.” (porov. KATECHIZMUS Katolíckej cirkvi 1169). 

Preto sa na Veľkú noc CHCEME pripraviť prEMENOU našich sŕdc. 

Pripravili sme pre vás v eRku tento pôstny námet, aby ste v pôstnom období spolu s Vašimi 

deťmi premenili svoje srdcia, načerpali veľa duchovnej sily a od Pána prijali mnoho milostí. 


