
Adventní kalendář!
VÝZVA NA KAŽDÝ DEN!

29.11. ne
VYTRVALOST 

V BDĚNÍ
stáhni si aplikaci

Průvodce
adventem

30.11. po
RADOSTNÁ ZVĚST

PRO VŠECHNY
nasdílej na své 

soc. sítě radostnou
zvěst (chválovou
píseň, křesťanský
podcast, citát,...) 

1.12. út
POUPĚ RADOSTI

napiš někomu, 
s kým ses dlouho

nebavil/a

2.12. st
HODY

upeč cukroví a
poděl se s kolegy,

spolužáky,
sousedy,...

3.12. čt
OTEVŘTE
BRÁNY
přečti si
dnešní

evangelium a
rozjímej nad

ním
4.12. pá

OTEVŘI OČI
všimni si a

pomoz někomu,
kdo to dnes
potřebuje

5.12. so
PROSTE 

PÁNA ŽNĚ
pomodli se za nová
kněžská a řeholní

povolání

6.12. ne
POSEL

pošli někomu
pohlednici - 
vánoční přání

7.12. po
VSTAŇ A CHOĎ
zajdi v nejbližších
dnech ke zpovědi

8.12. út
SPOJENI 

S KRISTEM
 znovu si přečti
životopis svých

křestních a
biřmovacích

patronů

9.12. st
ZNAVENÝM
DÁVÁ SÍLU

najdi si dnes chvíli
na odpočinek,

relaxaci

10.12. čt
NEBOJ SE

pusť se do něčeho,
co už dlouho

odkládáš nebo z
čeho máš strach

11.12. pá
VEDU TĚ CESTOU,
KTEROU MÁŠ JÍT

buď celý den
ohleduplný 
k druhým,
nehádej se 
a nenaříkej

12.12. so
PROROK

přečti si příběh 
o Elijášovi (1Kr 17) 13.12. ne

RADUJ SE
napiš si 10 věcí, 

za které jsi v této
době vděčný

14.12. po
OFFLINE DEN
dej si den bez

internetu a bez
sociálních sítí

15.12. út
DOBROČINNÝ

PROJEKT
podpoř některý

dobročinný projekt
(finančně,
modlitbou,
sdílením)

16.12. st
ROSU DEJTE,

NEBESA
pomodli se
růženec na

úmysl papeže

17.12. čt
NASLOUCHEJ

věnuj čas
svým

prarodičům
(navštiv je,
zavolej jim)

18.12. pá
HLE, BLÍŽÍ SE DNI

odřekni si něco
(sladkosti, TV, PC,
seriál, soc. sítě,..)

19.12. so
POČNE A

PORODÍ SYNA
udělej radost 

  svým rodičům, 
 něčím je 
  překvap

20.12. ne
JEHO KRÁLOVSTVÍ

TRVÁ NAVĚKY 
nabídni pomoc 

ve farnosti 
s úklidem kostela
nebo přípravami

na Vánoce

21.12. po
ZAJÁSEJ,
DCERO!

přečti si Píseň
písní (nebo

si ji poslechni
jako audio 

na YouTube)

22.12. út
VELEBÍ MÁ

DUŠE
HOSPODINA

napiš vlastní
báseň k Boží

chvále

23.12. st
POŠLI ANDĚLA

připrav pro své
blízké snídani, oběd

nebo večeři

24.12. čt
EMANUEL - BŮH S NÁMI
uvědom si, o čem jsou vlastně

Vánoce, využij k zamyšlení
dnešní evangelium
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