PROSINEC 2019

Přineste

Světlo

Světu

JEDNOMU ČLOVĚKU
PO DRUHÉM

PONDĚLÍ
02
Vzpomeňte si na někoho,
kdo je příkladem
křesťanské služby.
Vyzdvihněte jeho či její
příklad na sociálních
sítích.

09
Dejte někomu, kdo musí
trávit den venku, hřejivé
polštářky.

16
Zjistěte něco o některém
svém předkovi a podělte
se o jeho příběh.
Potřebujete pomoc?
Navštivte stránky
FamilySearch.org.

23
Přemýšlejte o některém
sousedovi, kterého moc
dobře neznáte. Zaneste
mu na ochutnání trochu
svého cukroví nebo
nějakou jinou pozornost.

NEDĚLE

Někdy je snadné ztratit ze zřetele pravý význam Vánoc v důsledku nadšení z blikajících světýlek a svátečního
hodování. Podstatou Vánoc je však oslavovat Ježíše Krista. Využijte tento kalendář kdykoli, kdy budete mít pocit, že
si potřebujete připomenout skutečný důvod vánočních oslav. Pokud některý den přeskočíte, nic se neděje! Služte
kdykoli a komukoli můžete. A pamatujte také na to, že přinášet světlo světu můžete po celý rok – každý den je
příležitostí k tomu, abychom byli o něco více takovými, jako je Ježíš.

ÚTERÝ
03
Darujte dnes krev. Váš
nesobecký skutek služby
může zachránit život.

10
Povzbuďte někoho!
Naplánujte si, že se
zúčastníte nějaké akce
(vánoční, sportovní,
kulturní apod.), abyste
podpořili někoho, koho
znáte.

17
Slibte si, že dnes budete
pozitivní. Každého, s kým
se setkáte, obdarujte
úsměvem.

24
Dejte některému členovi
rodiny „obrácený seznam
přání“. Napište mu,
co všechno dobrého
a hodnotného pro vás ve
vašem životě udělal.
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STŘEDA
04
Které ze svých spolužáků
či spolupracovníků znáte
nejméně? Sedněte si
u oběda ve škole nebo
v práci k někomu novému.

11
Řekněte teď hned
některému členovi rodiny,
jak moc ho máte rádi
a jak si ho vážíte.

18
Vzpomeňte si na někoho,
ke komu jste v poslední
době chovali negativní
pocity. Zkuste se za tohoto
člověka modlit.

25
Veselé Vánoce! Přemítejte
o tom, co všechno pro
vás Spasitel Ježíš Kristus
udělal, a podělte se o něco
z toho na sociálních sítích.

ČTVRTEK
05
Proneste modlitbu
vděčnosti za Ježíše Krista
a Jeho milosrdenství.

12
Prostřednictvím výtvarného
díla, písně, básně nebo
nějaké jiné kreativní
činnosti vyjádřete, co
pro vás znamená Ježíš
Kristus, a podělte se
o to s kamarádem nebo
s někým blízkým.

19
Nabídněte se, že s něčím
pomůžete staršímu
člověku.

01
Pozvěte někoho, aby
se s vámi tento měsíc
zúčastnil vánoční
bohoslužby.

PÁTEK
06

SOBOTA
07

Najděte způsob,
jak pomoci někomu
potřebnému někde ve
světě tím, že přispějete
některé uznávané
charitativní organizaci.

13

Myslete na členy své
rodiny. Nabídněte jim, že
jim uklidíte pokoj, nebo
vykonejte jiný skutek
služby.

14

Pošlete anonymní děkovný
vzkaz svému šéfovi, učiteli
nebo vedoucímu a uveďte
v něm, co dělá dobře.

20

Naplánujte si něco, co
podniknete jen ve dvou se
svým kamarádem nebo
někým blízkým.

21

Darujte něco místnímu
obchodu s použitým
zbožím či charitativní
organizaci nebo to dejte
někomu potřebnému.

Vzpomeňte si na některého
osamoceného rodiče,
kterého znáte. Pozvěte
jeho dítě/děti k sobě domů,
aby se onen rodič mohl
mezitím věnovat přípravám
na Vánoce nebo něčemu
jinému důležitému.

08
Podělte se o verš či verše
z písem s kamarádem
či někým blízkým, kdo
možná dnes potřebuje
povzbudit.

15
Až vám dnes přijde
textová zpráva, napište
jejímu odesílateli, čeho si
na něm vážíte.

22
Požádejte Boha, abyste
dnes byli odpovědí na něčí
modlitbu.

26
Učiňte z výzvy přinést
každý den světlo světu
službou jednomu člověku
za druhým novoroční
předsevzetí.

Chcete si tento kalendář stáhnout a podívat
se na vánoční videa? Navštivte stránky
PrinesteSvetloSvetu.org

