
DRUŽINSKI IZZIVI - OKTOBER

LITURGIČNI

Cerkveno (liturgično) leto je obhajanje Jezusovega

življenja - od pričakovanja njegovega rojstva do

njegovega vstajenja in daru Svetega Duha - skozi vse

leto. Razdeljeno je na šest obdobij: adventni čas, božični

čas, čas med letom, postni čas, velikonočni čas, čas med

letom.

Adventni čas se začne zadnjo nedeljo novembra ali prvo nedeljo decembra in

traja štiri tedne. Liturgična barva: vijolična.

Božični čas poteka od polnočnice (25. decembra) do nedelje po treh kraljih (6.

januarja), ko obhajamo praznik Jezusovega krsta. Liturgična barva: bela.

Čas med letom je razdeljen na dva dela: prvi poteka od nedelje Jezusovega

krsta do pepelnice, drugi pa od binkoštne nedelje do nedelje Kristusa Kralja.

Liturgična barva: zelena.

Postni čas obhajamo od pepelnične srede do velike noči. Liturgična barva:

vijolična.

Veliki teden in velikonočno tridnevje je obdobje od cvetne nedelje do velike

sobote, ko se začne velikonočna vigilija. Liturgična barva je skoraj vsak dan

drugačna (bela, vijolična/črna, rdeča, bela).

Velikonočni čas se začne na veliko noč in traja do binkoštne nedelje. Liturgična

barva: bela

Otrokom predstavite cerkveno leto in skupaj izpolnite priložen krog cerkvenega

leta (lahko pa izdelate svoj krog cerkvenega leta). Ob tem preberite

svetopisemski odlomek: Prd 3,1-8



MOLITVENI

Oktober je mesec Rožnega venca, zato vas vabimo, da

se naučte skrivnosti Rožnega venca:

https://katoliska-cerkev.si/molitev-roznega-venca

V tem mesecu kot družina čim pogosteje zmolite vsaj

desetko, povabljeni pa tudi k skupni molitvi preko

ZOOMA (https://arnes-si.zoom.us/j/96902941958),

kjer se od petka 7. 10. vsak večer ob 20.30 molil Rožni

venec.

KARITATIVNI

Starim staršem ali sosedom pomagamo pri zunanjih

jesenskih opravilih.

DRUŽINSKI

Odpravite se v naravo, naberite naravne materiale in iz

njih izdelajte rožni venec. Poleg klasičnega, lahko

naredite rožni venec dobrih del ali pa kakšen unikaten

družinski rožni venec.

ZA PAR

Možje bodite kreativni in svoji ženi pripravite nepozaben

zmenek. Uživajta v skupnih trenutkih!

https://katoliska-cerkev.si/molitev-roznega-venca
https://arnes-si.zoom.us/j/96902941958

