FARSKÁ AKTIVITA PRE DETI
„Staň sa fatimským pastierikom“
Pravidlá aktivity
Milé Božie dieťa,
ak sa chceš zapojiť do tejto
potrebuješ na to tieto veci:

farskej aktivity,

 Veľký obrázok Fatimského zjavenia, kam si budeš doliepať
nálepky za splnené úlohy.
 Odvahu konať podobné skutky ako fatimskí pastierikovia
Čo bude tvojou úlohou: Čo najrýchlejšie nazbierať všetky nálepky na
doplnenie obrázku Fatimského zjavenia.
Ako získaš nálepky: Ak sa pomodlíš v kostole spoločne s ostatnými
deťmi sv. ruženec (bude to zvyčajne piatok, vyhlásime ho v oznamoch
ako „kartičkový“ ruženec) dostaneš
2 kartičky s úlohou, ktorú treba
splniť. Splnenie potvrdzujú väčšinou rodičia alebo učitelia,
vychovávatelia a iní ľudia, ktorí sa o vás starajú. Modlitbu sv. ruženca ti
potvrdím na kartičke ja, Erika alebo môj zástupca. Keď kartičky
prinesieš o týždeň potvrdené, dostaneš príslušné nálepky, ktoré nalepíš
do veľkého obrázka Fatimského zjavenia. Každý týždeň môžeš teda
získať 2 nálepky.
Ak sa ti nedá prísť v piatok na sv. ruženec do Čerína, môžeš sa ho
pomodliť pred svätou omšou u vás na Filiálke (Hrochoť, Horná Mičiná).
Pán Boh ťa určite vidí, ale na získanie nálepky potrebuješ podpis
dospelej osoby, ktorá je prítomná na modlitbe svätého ruženca pred
svätou omšou.
Pozvi kamarátov na sv. omšu a prídi do kostola aj mimo nedele.
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