PAASTOKALENTERI 2021
16.2.
Laskiaistiistai

Nauti
laskiais
pullasta!

17.2.
Tuhka
keskiviikko,
paasto alkaa

Siunaa itsesi
ristinmerkillä.

18.2.

19.2 .

20.2.

Tee
paastopäätös.
Mistä paastoat
tänä vuonna?

Korjaa
jokin vääryys.

Kiitä
ja iloitse
puhtaasta
vedestä!
#ekopaasto

21.2.
Sunnuntai

”Sinä, Herra,
olet linnani ja
turvapaikkani.
Jumalani, sinuun
minä turvaan.”
Ps 91:2

22.2.

23.2.

24.2.

25.2.

26.2.

27.2.

Kiitä
jotain ihmistä.

Rukoile ja
pyydä korona
pandemian
päättymistä.

Pidä
paastopäivä.
Muista
kuitenkin
juoda nestettä.

Katsele
lasten leikkiä.

Lahjoita
lähetystyölle.

Ihaile
täysikuuta.

28.2.
Sunnuntai

Laula tai
kuuntele jokin
Elias Lönnrotin
virsi.
virsikirja.fi

1.3.

2.3.

3.3.

4.3.

5.3.

6.3.

Sano, että
rakastat.

Lähde
rukous
kävelylle.

Valitse
kaupassa
eettisesti
parempi
vaihtoehto.

Ilahduta
naapuriasi.

Mieti, onko
elämässäsi
jotain,
jota pitäisi
vähentää.

Kuuntele
talitintin laulua,
katsele kevät
hankia.

7.3.
Sunnuntai

”Se, joka
Herraa pelkää,
oppii valitse
maan oikean
tien.”
Ps. 25:12

8.3.

9.3.

10.3.

11.3.

12.3.

13.3.

Tue tyttöjen
koulutusta
kehittyvissä
maissa.

Rukoile
jonkun
sairaan
puolesta.

Tee jotain
maailman
nälkäisten
hyväksi.

Laula jokin
sinulle rakas
hengellinen
laulu.

Järjestele
maustehylly
keittiössäsi.

Nauti
luonnosta
ja sen ihmeistä
ihan livenä.

15.3.

16.3.

17.3.

18.3.

19.3.

20.3.

Käy kävelyllä
jonkun
seuraa
kaipaavan
kanssa.

Rukoile ja
pyydä
jotain, jonka
toteutuminen
tuntuu mah
dottomalta.

Pyhän
Patrickin
rukous:
Kristus
kanssani.

Kuka kaipaa
sinulta
apua tänään?

Tee jotain
tasa-arvon
edistämiseksi.

Kylvä rairuoho.
Uusi elämä
saa mahdolli
suuden.

22.3.

23.3.

24.3.

25.3.

26.3.

27.3.

Anna
positiivista
palautetta.

Rukoile niiden
ihmisten puo
lesta, joiden
puolesta
et haluaisi
rukoilla.

Maista jokin
uusi maku.

Pukeudu mus
taan ja vastusta
niin väkivaltaa
Kirkkojen maail
manneuvoston
kampanjassa.

Siivoa
kaappisi ja vie
ylimääräiset
tavarat
kierrätykseen.

Earth Hour.
Istuta kesän
kasveja
ruukkuihin,
nauti mullan
kosketuksesta.

29.3.
Hiljaisen viikon
maanantai

30.3.
Hiljaisen viikon
tiistai

31.3.
Hiljaisen viikon
keskiviikko

1.4.
Kiirastorstai

2.4.
Pitkäperjantai

3.4.
Hiljainen
lauantai

4.4.
Pääsiäispäivä

Kuka odottaa
soittoasi?

Rukoile ja
pyydä rauhaa.

Pidä kasvis
ruokapäivä.

Pyydä anteeksi,
jos olet tehnyt
väärin.

”Isä,
sinun käsiisi
minä uskon
henkeni.”

Karsi piha
pensaat. Mieti,
mistä luopuisit
elämässäsi.

Elämä voitti
ja voittaa
tänäänkin.
Iloitkaa!

#naistenpäivä

#ThursdaysInBlack

14.3.
Leipäsunnuntai

Muista, että
sunnuntait
eivät ole
paastopäiviä.

21.3.
Marian
ilmestyspäivä

Ole rohkea,
luota
Jumalaan.

28.3.
Palmusunnuntai

Lähetä
virtuaalinen
virpominen.

5.4.
Toinen
pääsiäispäivä

Jeesus
kulkee kanssasi
tänään ja tästä
eteenpäin.
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