sobota

Svetuprinesiteluc

#

S svojim služenjem se pridružite na tisoče ljudem po svetu in s tem
#Svetuprinesiteluc. Ta koledar vam je lahko v pomoč pri zamislih,
kako bi ves mesec lahko dajali, kakor je dajal Jezus. Preprosto dejanje, naj je veliko ali malo, lahko prinaša luč Jezusa Kristusa.

teden

1

Svetu
prinesite
luč
Osredotočite se na to, kako bi
služili ljudem v stiski po svetu.

teden

2

Poiščite načine, da boste
pomagali in služili svoji
skupnosti.

3

Ta teden izkažite ljubezen
tistim, ki so vam najbližje.

4

□□
□□

□□
□□
□□

Zadnji teden uporabite za to,
da boste poglobili svojo vero
v Jezusa Kristusa.

Seznanite se z nekaj težavami
v neki drugi državi. Kako bi
lahko pomagali?

tor.

□□
□□

Prisluhnite zgodbi begunca.
Premislite, ali mu lahko kako
pomagate.

pon.

Javite se, da boste prijatelju
pomagali pri selitvi.

tor.

□□

Ostarelemu sosedu
pomagajte urediti dovoz.
______________________________
______________________________

□□

svetovni dan služenja

1

Izberite eno (ali več!)
tedenskih zamisli ali
napišite svoje.

2

Obkrožite dan (dni) v
tednu, ko bi radi služili.

3

O tem spregovorite na
spletu na #Svetuprinesiteluc.

sre.

Služil bom tako, da …

čet.

Žrtvujte vsoto v vrednosti
svojega najljubšega obroka in
nahranite lačnega.
Dobrodelni organizaciji
darujte stare telefone, ure ali
drugo elektroniko.

sre.

pet.

□□
□□

Otroški bolnišnici darujte
igračo.

Na družbenih omrežjih
objavljajte zgodbe ljudi, ki so
vzor krščanskega služenja.
______________________________
______________________________
______________________________

čet.

Objavljajte svojo družinsko
zgodovino. Prijatelja
povabite, naj se vam pridruži
pri družinskem božičnem
običaju.

sob.

pet.

□□
□□
□□

sob.

Obedujte z nekom, ki je v šoli
ali službi nov.
Ostarelega vprašajte po
življenjskih izkušnjah.
Vdovo ali vdovca povabite k
sebi domov na kosilo.

______________________________

ned.

□□
□□
□□
□□

□□
□□

pon.

Pokličite starše (nič več SMSev).
Molite v družinskem krogu.
Z vsakim od svojih otrok
pojdite na neko dejavnost.
Pri večerji vsakomur povejte,
zakaj je ljubljen/-a.

ned.

23.–29. dec.

Luč
prinesite
svoji veri

pon.

Ljudem po svetu pomagajte z
velikodušnimi darovanji.

ned.

16.–22. dec.

Luč
prinesite
svoji družini

teden

□□

9.–15. dec.

Luč
prinesite
svoji
skupnosti

teden

ned.

2.–8. dec.

1. dec.

Navodila:

pon.

Udeležite se (ali povabite
nekoga) posebnega božičnega
bogoslužja – 23. decembra
ste vabljeni na našega.*
Zadajte si cilj, da boste ta
teden vsak dan molili na
kolenih.

tor.

□□
□□
□□

božič

□□
□□
□□

sre.

čet.

pet.

□□

Ali s kakšnim družinskim
članom že dlje časa niste
govorili? Pokličite ga.

______________________________

□□

______________________________

čet.

Budilko nastavite petnajst
minut prej, da boste
preučevali svete spise.
Preberite poročilo o
Odrešenikovem rojstvu (Lk
2:1–16).

______________________________
______________________________

Pri starših doma se s svojo
družino lotite hišnih opravil.

Obiščite tempelj ali druge
verske kraje.

______________________________
______________________________

Staršem ali tašči in tastu
lastnoročno napišite
sporočilce.

sre.

sob.

pet.

□□
□□

sob.

Na družbenih medijih objavite
izkušnjo, kako vam je molitev
pomagala nositi neko breme.
______________________________
______________________________
______________________________
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