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Rozsvietiťsvet

Niekedy je ľahké stratiť skutočný význam Vianoc v nadšení z blikajúcich svetiel a sviatočných večerí. Vianoce sú ale len o ctení
Ježiša Krista. Použite tento kalendár vždy, keď si potrebujte spomenúť na skutočný dôvod na oslavu. Ak vynecháte deň, netrápte
sa! Slúžte kedy a komu môžete. A nezabudnite, že môžete #Rozsviettesvet celý rok – každý deň je príležitosťou byť trochu viac
podobnejšími Ježišovi.

JEDNÉHO ČLOVEKA
ZA DRUHÝM

PONDELOK
02
Premýšľajte o niekom, kto
je príkladom kresťanskej
služby. Poukážte na ich
príklad na sociálnych
sieťach.

09
Darujte niekomu, kto trávi
deň vonku, ohrievacie
vrecká, aby si zahrial ruky.

16
Zistite niečo o jednom
z vašich predkov a
podeľte sa o ich príbeh.
Potrebujete pomoc?
Navštívte FamilySearch.
org

23
Premýšľajte o susedovi,
ktorého nepoznáte veľmi
dobre. Prineste im nejaké
domáce dobroty alebo
premyslený darček.

UTOROK
03
Darujte dnes krv. Vaša
nesebecká služba môže
zachrániť život.

10
Povzbuďte niekoho!
Naplánujte si účasť na
podujatí (sviatočnom,
športovom, kultúrnom
podujatí atď.), aby ste
podporili niekoho, koho
poznáte.

17
Dajte si dnes sľub, že
budete pozitívny. S
úsmevom pozdravte
všetkých, ktorých vidíte.

24
Odovzdajte členovi
rodiny „zoznam toho,
čo si pre nich želáte“.
Zapíšte si všetky úžasné
a zmysluplné veci, ktoré
vám dali počas vášho
života.
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STREDA
04
Ktorého zo svojich
spolužiakov alebo
spolupracovníkov poznáte
najmenej? Dajte si obed
s niekým novým vo vašej
škole alebo práci.

11
Povedzte členovi rodiny
hneď teraz, ako veľmi ho
máte radi a vážite si ho.

18
Myslite na niekoho, voči
komu ste mali v poslednej
dobe zlé pocity. Skúste sa
za nich modliť.

25
Veselé Vianoce! Pomyslite
na všetko, čo pre vás
urobil Spasiteľ Ježiš
Kristus a zdieľajte niečo
z toho na sociálnych
sieťach.

ŠTVRTOK
05
Poďakujte sa v modlitbe
za Ježiša Krista a za Jeho
milosrdenstvo.

12
Vyjadrite to, čo cítite
voči Ježišovi Kristovi
vytvorením umeleckého
diela, piesne, básne alebo
nejakou inou kreatívnou
činnosťou a podeľte sa
o ňu s priateľom alebo
blízkym.

19
Ponúknite staršiemu
človeku pomoc s
pochôdzkou.

PIATOK
06

13

Premýšľajte nad členmi
svojej rodiny. Ponúknite
im, že im upracete izbu
alebo vykonáte nejaký iný
čin služby.

14

Napíšte anonymné
„ďakujem“ svojmu šéfovi,
učiteľovi alebo vedúcemu
a dajte im vedieť, čo robia
dobre.

20

Naplánujte si osobnú
aktivitu s priateľom alebo
blízkym.

21

Darujte predmety
miestnemu second-handu
alebo charite, alebo ich
dajte niekomu v núdzi.

01
Pozvite niekoho, aby
sa tento mesiac s vami
zúčastnil vianočnej
bohoslužby.

SOBOTA
07

Nájdite spôsob, ako
pomôcť niekomu v núdzi
vo svete darom pre
renomovanú charitu.

NEDEĽA

Premýšľajte o nejakom
slobodnom rodičovi,
ktorého poznáte. Pozvite
ich dieťa/deti k vám, aby
rodič mohol mať nejaký
čas na vianočné prípravy
alebo iné pochôdzky.

08
Podeľte sa dnes o verš z
písiem s priateľom alebo
milovaným človekom,
ktorý môže potrebovať
podporu.

15
Keď dnes dostanete ďalšiu
sms-ku, napíšte osobe,
ktorá ju poslala niečo, čo
si na nej vážite.

22
Požiadajte Boha, aby ste
dnes boli odpoveďou na
modlitbu niekoho iného.

26
Zmeňte výzvu „Rozsvieťte
svet – jedného človeka za
druhým“ na novoročné
predsavzatie.

Chcete si stiahnuť tento kalendár a pozerať
vianočné videá? Navštívte Rozsviettesvet.org

