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VSAKEMU ČLOVEKU
POSEBEJ

PONEDELJEK
02
Pomislite na nekoga, ki je
vzor krščanskega služenja.
Na družbenih omrežjih ga
postavite za vzor.

09
Nekomu, ki je ves dan
zunaj, dajte rokavice.

16
Poiščite svojega prednika
in objavite njegovo
zgodbo. Potrebujete
pomoč? Obiščite
FamilySearch.org.

23
Pomislite na soseda, ki ga
ne poznate prav dobro.
Prinesite mu domače
dobrote ali pozorno
darilo.

NEDELJA

Včasih navdušenje nad bleščečimi lučkami in prazničnimi večerjami zlahka zasenči pravi pomen božiča. Toda v
božičnem času naj bi se spominjali Jezusa Kristusa. Naj vas ta koledar vselej spomni na pravi razlog praznovanja.
Ne skrbite, če boste kak dan izpustili! Služite, ko in komur lahko. In pomnite, da svetu lahko prinašate luč vse leto –
vsak dan je priložnost, da smo malo bolj podobni Jezusu.

TOREK
03
Danes darujte kri. Vaše
nesebično služenje lahko
reši življenje.

10
Nekoga razvedrite!
Načrtujte, da se boste
udeležili dogodka
(prazničnega, kulturnega,
športnega itn.), zato da
boste znancu izkazali
podporo.

17
Zaobljubite se, da boste
danes pozitivni. Vsakogar,
ki ga vidite, pozdravite z
nasmehom.

24
Družinskemu članu
izročite »seznam
uresničenih želja«.
Zapišite vse čudovite,
pomembne stvari, ki so
vam jih nudili vse življenje.
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SREDA
04
Katere sošolce ali
sodelavce poznate
najmanj? Obedujte z
nekom, ki je v šoli ali
službi nov.

11
Družinskemu članu takoj
povejte, kako ga imate
radi in ga cenite.

18
Spomnite se nekoga, do
kogar ste nedavno imeli
negativna čustva. Zanj
poskusite moliti.

25
Vesel božič! Pomislite na
vse, kar je za vas naredil
Odrešenik Jezus Kristus, in
nekaj od tega objavite na
družbenih omrežjih.

ČETRTEK
05
V molitvi izrazite
hvaležnost za Jezusa
Kristusa in njegovo milost.

12
Izrazite, kaj čutite do
Jezusa Kristusa, tako da
ustvarite umetnino, pesem
ali kaj drugega, in to
pokažite prijatelju ali ljubi
osebi.

19
Ostarelemu ponudite
pomoč pri nekem
opravilu.

01
Nekoga povabite, naj se
ta mesec z vami udeleži
božičnega bogoslužja.

PETEK
06

SOBOTA
07

Poiščite način, da boste
pomagali nekomu v stiski
po svetu, tako da darujete
priznani dobrodelni
organizaciji.

13

Pomislite na svoje
družinske člane. Ponudite
se, da jim boste pospravili
sobo ali jim služili kako
drugače.

14

Napišite anonimno
zahvalo šefu, učitelju
ali voditelju in mu dajte
vedeti, kaj dela dobro.

20

S prijateljem ali ljubo
osebo načrtujte neko
dejavnost.

21

Podarite stvari lokalni
trgovini z rabljenimi
izdelki, dobrodelni
organizaciji ali nekomu
v stiski.

Pomislite na starša
samohranilca. Njegovega
otroka/otroke povabite
k sebi, da bo imel čas za
božične priprave ali druge
opravke.

08
Prijatelju ali ljubi osebi,
ki danes morda potrebuje
spodbudo, pošljite
odlomek iz svetih spisov.

15
Ko boste danes spet prejeli
besedilno sporočilo,
pošiljatelju povejte, kaj pri
njem cenite.

22
Boga prosite, da boste
danes odgovor na molitev
nekoga.

26
Povabilo Svetu prinesite
luč – vsakemu človeku
posebej dan za dnem
spreminjajte v novoletne
zaobljube.

Bi radi naložili koledar in gledali božični video?
Obiščite Svetuprinesiteluč.org

