Župnija Celje, Sveti Duh
Izzivi za poglobitev in družinsko katehezo

Molitveni izziv
Pri večerni molitvi povejmo svoje upe (ali v tišini pomislimo
nanje). Skupaj zmolimo drug za drugega, da se nam uresničijo.
In da bomo znali sprejeti, če se nam ne bodo, oziroma se bodo
pojavile omejitve.

Duhovni izziv
Igra Minsko polje. Pri upanju je treba včasih sprejeti tudi
omejitve in se prilagoditi. Igramo v parih. Vsak ima karirast list
z omejenim poljem (narišemo enako velika pravokotnika na
njiju). Na obeh na enakem mestu označimo START. Prvi igralec
si zamisli, kje bo cilj in si nariše pot do tja (premika se po
kvadratkih, ne po črtah). Drugi igralec naključno postavi po
kvadratu različne ovire. Listov si ne kažeta. Pri igralec na glas
govori potek poti (3 kvadratke v desno, 2 navzdol), drugi ga
posluša in si riše pot na svojem listu. Če na poti naleti na oviro,
predlaga soigralcu, kako naj spremeni svojo pot, da bo prišel
mimo ovire (rajši pojdi 1 kvadratek v desno in 2 navzdol).
Kateri par bo najhitreje prišel do cilja?

Družinski izziv
Igra Slepi poligon. Družina skupaj (ali pa samo en prostovoljec)
postavi poligon. Enemu družinskemu članu naenkrat
zavežemo oči. Si kdo upa iti na poligon tako? (Starši, pazite na
varnost.) Sedaj pa 'slepi' človek dobi pomočnika, vodnika. Eden
od staršev ga prime za roko in ga vodi po poti. Kako lažje
pridemo do cilja, če nam nekdo pomaga!
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Karitativni izziv
Skupaj izdelajmo papirnate jaslice (lutke, papirnate figure,
risba, lahko rišete sami ali poiščete na internetu). Potrudite se,
da bodo čim lepše. Nato jih dajte v kuverto in pošljite v katerega
od domov za ostarele. Priložite pisemce, v katerem prosite
zaposlene, da jih podarijo nekomu, ki rabi kanček upanja.

Izziv za starše

Kateri upi so se mi/nama že uresničili? Kaj sem/sva naredila za
to?
Poiščita skupno upanje in si pomagajta na tej poti. Kadar
prižgemo svečko s simbolom upanja, prosiva pri sebi tudi za
Božjo podporo in vodstvo na poti najinega upanja.
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