Igra POSTNI ČAS
Material:
- igralna plošča
- kartice "stvari" (= “postne naloge”)
- kartice "nebeški zakladi"
- kartice z vprašanji
Cilj ni, da zmagam JAZ, ampak da pomagam DRUGIM do
zmage: Zmagovalec je tisti, ki ima na koncu največ kartic
"nebeški zaklad" in vprašanj ter najman kartic "stvari" (če
ima kdo na koncu še kartice "stvari", jih mora odšteti od
drugih kartic)!
Navodilo za igro:
Na začetku igre dobi vsak igralec 8 kartic „stvari“, katerim
se lahko med postnim časom odpove in ki jih lahko
"spremeni" v "nebeški zaklad" za druge. Kartice "nebeški
zaklad" pa ima voditelj igre.
Za vsak dan v postnem času je stopinja, skupaj 40 stopin,
razen za nedelje, ker je vsaka nedelja velikonočni praznik
odrešenja in tako nekako izvzeta iz stroge oblike postnega
časa.
STOPINJE imajo različne barve:
$ Rumena:
Navaden dan postnega časa – nič posebnega.
$ Rumena + ?:
Vzemi kartico z vprašanjem in vprašaj svojega soseda.
Ko ve odgovor, dobi kartico.
$ Vijolična:
Petek – lahko se nečemu odpoveš in dobiš namesto tega
kartico "nebeški zaklad" za igralca, ki je za teboj (če ni
nikogar za teboj jo daj prvemu igralcu).

$ Vijolična s krogom:
Pepelnica in Veliki petek: strogi post! Lahko se odpoveš
dvema stvarema in dobiš "nebeški zaklad" za svojega
naslednika.
$ Bela:
To so posebni dnevi, kakor praznik (datum) ali Veliki
četrtek. Igralec, ki pride tja, mora povedati, kateri praznik
je to in razlagati vsebino praznika. Za to svojemu
nasledniku pridobi kartico "nebeški zaklad".
NEDELJE imajo več polj:
- slike so iz evangelija te nedelje (iz leta A, B ali C); kdor
pride na sliko, pove s svojimi besedami vsebino
evangelija; za to za "znanje svetega pisma" za svojega
naslednika dobi kartico "nebeški zaklad" – če ne zna
razložiti, lahko razloži drug igralec in potem on dobi
"nebeški zaklad" za svojega naslednika;
- na polju z imenom te nedelje ali na praznem nedeljskem polju igralec lahko odda kartico "molim", "molim za
druge", "pomagam" in namesto tega za svojega
naslednika dobi kartico "nebeški zaklad";
- na 4. postno nedeljo (rožna), nedeljo veselja, naj
igralec razdeli veselje in sicer tako, da podari vsem
soigralcem kartico iz „nebeškega zaklada“;
- na 5. postno nedeljo (siva), „tiho nedeljo“, poskušajo biti
vsi igralci en krog tiho, ker v tišini lahko poslušamo božji
glas; kdor začne govoriti (razen odgovore na vprašanja),
mora oddati eno kartico „nebeški zaklad“ nazaj v škatlo.

