Úvod
Milé deti a mládež, milé rodiny!
V Cirkvi prežívame Rok svätého Jozefa. Onedlho začína aj mesiac marec, ktorý je
tradične označovaný za mesiac svätého Jozefa. Veď práve v marci slávime jeho
sviatok.

Pozývame Vás aktivite s názvom
Jarné prázdniny so svätým Jozefom
22.-27.2.2021

Zábava či duchovná príprava?
Jedno aj druhé.
Práve na tento mesiac sa môžete v rodinách spolu s nami duchovne pripraviť na marec
spoločnou modlitbou k svätému Jozefovi (či už rannou alebo večernou), ktorá je
súčasťou „príbehu“ k jednotlivým výzvam.
Deti si cez jarné prázdniny, ktoré sú práve v poslednom februárovom týždni, môžu
zasúťažiť prostredníctvom plnení jednotlivých denných aktivít.
Môžem sa zapojiť, aj keď nebývam v Snine?
Pravdaže. Všetky úlohy sa dajú plniť na akúkoľvek diaľku.
Je nejaké vekové obmedzenie pre zapojenie sa do aktivít?
Prednostne je aktivita venovaná pre deti i mládež (a rodiny) 1.-9. ročníka ZŠ, ktoré
môžu získavať body. Môžu sa zapojiť aj mladší, len im bude potrebná pomoc inej
osoby.
Budeme radi, ak sa zapoja aj starší, ale nesúťažne, čiže bez záverečnej odmeny. 😊

Ako získam body?
Každý deň počas trvania aktivity na www.ccvc.sk, rovnako aj na fb Cirkevného
centra voľného času či na www.farnostsnina.sk budú ráno zverejnené pokyny na
daný deň.
Stačí, ak na známu mailovú adresu nasedetisnina@gmail.com každý deň do 24
hodiny odošlú dve fotografie zo splnenia 2 denných úloh. Jednu robia „DNU“, na
splnenie druhej musia ísť „VON“.
Jedna splnená aktivita = jedna fotka.
Musím sa zapojiť do aktivity každý deň?
Nikto z nás nič NEMUSÍ. Ak v niektorý deň nie je možné vo vašich silách zapojiť sa do
plnenia úloh, tak jednoducho daný deň vynecháte.
Koľko úloh splníte, toľko bodov, či milostí, získate.
Čo ak nesplním obe úlohy v daný deň?
Vôbec to nevadí. Body budú prideľované za každú úlohu samostatne.
Čo z toho budem mať?
Predovšetkým

#duchovnú pomoc svätého Jozefa pre daný deň
#zábavu
#čas bez nudy

Po skončení prázdnin samozrejme aktivitu vyhodnotíme a odmeníme.

Tešíme sa na teba!

