MOJA FILIPOVKA
Ahoj! Ponúkame Ti motivačnú aktivitu na obdobie
Filipovky, aby si sa na narodenie Pána Ježiša
pripravil i duchovne. Do jasličiek mu budeš môcť vložiť
svoje modlitby a dobré skutky – teda dary, ktoré sa
nedajú kúpiť.
Ak sa Ti podarí úlohu splniť, každú nedeľu po svätej
liturgii dáš papierové srdiečko do darčekovej krabice
pred oltárom – Ježišovi k narodeninám
(srdiečka pre Teba nachystáme)
Ďakujeme rodičom, že Ti so všetkým pomôžu
Trocha na vysvetlenie: Pred sviatkom Narodenia Pána prežíva naša gréckokatolícka cirkev pôstne
obdobiem - Filipovku. Volá sa tak preto, lebo začína po sviatku sv. apoštola Filipa (14. 11.), teda
FILIPOVKA začína 15. novembra a trvá do 24. decembra. Cieľom tohto pôstu je pripraviť nás na
slávenie Vianoc.
1. týždeň:
NA ZAMYSLENIE: Vieš, aký je rozdiel medzi kravou a prasaťom? Nie? Tak počúvaj: Prasa šlo ku
krave a hundralo: “Ľudia hovoria o tvojej láskavosti. Hej, dávaš mlieko. Ale odo mňa chcú viac:
šunku, slaninu, štetiny, dokonca aj nožičky zjedia. A aj tak ma nik nemá rád. Pre všetkých som
len prasa. Prečo? Krava chvíľu popremýšľala a potom povedala: „Asi je to preto, že ja dávam
v čase, keď ešte žijem.“
Aj ty využi svoje dni na dávanie...
ÚLOHA: Počas tohto týždňa prejav lásku najmä svojim súrodencom. Pomôž im alebo urob
niečo namiesto nich (bez nároku na odmenu) a večer poďakuj Bohu za to, že ich máš. Ak si
zatiaľ sám, pomáhaj svojim kamarátom.
BONUS: Jeden večer daj súrodencom pod vankúš milé drobné prekvapenie.
A sleduj rekciu...poteší i teba
2. týždeň:
NA ZAMYSLENIE: Raz ráno na Severnom póle polárny medveď zacítil nezvyčajnú vôňu. Pozorne
sledoval vôňu, až prišiel k prasklinke ľadovca, kde – čuduj sa svete – kvitla naozajstná, živá
fialka. V noci fialka vydávala takú silnú vôňu, že ľadovce praskali ako sklo.
Fialka, umierajúc od vyčerpania i mrazu, rozmýšľala: „Ja umriem, ale niekto predsa musí začať
topiť tie večné ľady. Jedného dňa tu zakvitnú milióny kvetov. Ľad zmizne a zjavia sa ostrovy,
domy, deti, život.“
Buď prvý, kto začne šíriť dobro okolo seba.
ÚLOHA: Každý večer sa pomodli za svojich starých alebo krstných rodičov. Počas týždňa im
môžeš zatelefonovať a dozvedieť sa, ako sa im darí. Alebo sa ich povypytuj aké boli Vianoce,
keď boli oni malí.
BONUS: Popros rodičov a pozrite si fotky, kde ste spolu so starými alebo krstnými rodičmi.

3. týždeň:
NA ZAMYSLENIE: Keď na jeseň vidíme odlietať kŕdeľ divých husí, letia v tvare písmena V.
Je to preto, aby sa im letelo ľahšie a rýchlejšie. Keď sa hus, ktorá vedie, unaví, zaradí sa
na koniec formácie a vystrieda ju iná. Ak hus ochorie alebo je zranená a musí kŕdeľ opustiť, iná
hus ju nasleduje na zem, aby jej poskytla pomoc a ochranu. Zostane s ňou dovtedy, kým sa hus
neuzdraví alebo nezomrie.
Tak to má byť aj medzi ozajstnými priateľmi.
ÚLOHA: Vyrob vianočnú pohľadnicu a pošli ju ako pozdrav starým alebo krstným rodičom.
Môžeš im napísať, že si sa celý týždeň modlil práve za nich.
BONUS: Ak nám pošleš fotku pohľadnice na farský email (trnavagkc.....gmail.com, radi ju
uverejníme na FB stránke.
4. týždeň:
NA ZAMYSLENIE: Janko bol sklonený nad stolom a písal si svoje predsavzatia. Mama pri tom
žehlila. “Keby som videl, že sa niekto topí, skočil by som do vody, aby som ho zachránil. Keby
niekde horel dom, zachránil by som dieťa, ktoré v ňom ostalo. Obetoval by som aj vlastný život,
aby som pomohol všetkým chudobným na svete...“
„Janko, prosím ťa, choď kúpiť chlieb,“ prosí ho mamka.
„Ale mama, čo nevidíš, že prší?“
Vieš, že veľké sú drobné veci všedného dňa?
ÚLOHA: Toto je týždeň, kedy môžeš myslieť na svojich rodičov. Každý večer im žehnaj zdravie,
silu a trpezlivosť (s Tebou
). Snaž sa poslúchnuť hneď na prvýkrát a svoje veci mať na
poriadku. Pomôž im pri vianočnom upratovaní. To ich fakt poteší!
BONUS: Pridaj sa k mamke pri pečení vianočných perníčkov alebo pri vešaní bielizne.
5. týždeň
NA ZAMYSLENIE: Rodičia, obaja zamestnaní, vošli pred Vianocami do obchodu s hračkami
a vysvetľujú predavačke: „Celý deň sme obaja mimo domu. Hľadáme niečo, čo by našu malú
dcérku potešilo a zaujalo. Chceme, aby sa zbavila pocitu osamelosti.“
„Veľmi ľutujem,“ usmiala sa predavačka, „ale rodičov nepredávame.“
Deti sú mostom do neba. (Perzské príslovie)
ÚLOHA: Tak a teraz to obrátime a úlohu dostanú rodičia
Tento týždeň pobozkajte svoje
deti každé ráno i večer. Aspoň raz si s nimi zahrajte spoločenskú hru.
BONUS: Ak je to vo vašich možnostiach, zájdite s deťmi do kina či divadla. Urobte si pri tom
rodinnú selfie a pošlite nám ju na farský email. Vaša radosť isto poteší či motivuje druhých.
P.S. A srdiečko vložia v nedeľu 25. decembra do krabice rodičia

