
S T Ř E D A   Ú T E RÝ Č T V RT E K  PÁT E K S O B O TA 

Sváteční 
pozdravy Držte místo 

Ježíš se zajímal o lidi 
kolem sebe. Pozdravte 
dnes někoho nového.

Podělte se o radost 
z Kristova narození. Pozvěte 

některého z přátel nebo 
členů rodiny, aby s vámi 
příští neděli, 19. prosince, 

navštívil vánoční 
bohoslužbu. Navštivte 

stránky 
PrinesteSvetloSvetu.org  
a podívejte se, zda máte 

poblíž nějakou kapli. 
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Zdravotnická 
péče

Podělte se 
o světlo 

Dejte najevo někomu, kdo 
se o vás nebo o někoho 

z vaší rodiny staral 
v uplynulém roce, že ho 

máte rádi.

Stejně jako Ježíš můžete 
učit pomocí příběhů. 

Podělte se o inspirativní 
příběh ze svého života, 
který by mohl pomoci 

někomu, s kým se stýkáte. 
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Kouzelná 
vzpomínka 

Společný čas 

Najděte fotografii, která 
vám připomene nějaký 

mimořádný vánoční 
zážitek s někým z přátel 

nebo členů rodiny. 
Podělte se o ni s tímto 

blízkým člověkem 
a přidejte zprávu o tom, 
proč je pro vás důležitý. 

Letošní Vánoce stravte 
v kruhu svých blízkých. 

Pozvěte co nejvíce členů 
rodiny k virtuálnímu 

setkání. 
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Pomozte půstem 

Vzkaz od Lukáše 

Vynechte jedno nebo 
dvě jídla a darujte peníze, 
které byste za ně zaplatili, 

dobročinné organizaci, která 
poskytuje jídlo lidem v nouzi. 

Zjistěte o požehnáních 
plynoucích z půstu něco více 

– požádejte na stránkách 
PrinesteSvetloSvetu.org 
o návštěvu misionářů. 

Připomeňte si skutečný 
důvod oslav Vánoc tím, 
že si přečtete několik 

pasáží vánočního příběhu 
z 2. kapitoly Lukáše v Bibli 

svaté. Navštivte stránky 
PrinesteSvetloSvetu.org  
a vyslechněte si vánoční 

poselství našich misionářů. 
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Nechte zazářit 
svou lásku Ochotně dávejte

Zářivá hvězda Dar modlitby 

Ježíš dával druhým najevo, 
že je má rád. Pošlete 
alespoň třem lidem 

zprávu, v níž uvedete „tři 
věci, které mám na tobě 
nejraději“. Poté dotyčné 
označte na sociálních 

sítích a vybídněte je, aby 
udělali totéž. 

Ježíš ochotně dával. My 
můžeme také. Navštivte 

nějaký dobročinný automat, 
který máte poblíž, nebo 

věnujte čas či peníze nějaké 
dobročinné organizaci, 

která působí ve vaší 
oblasti. Na sociálních sítích 
zveřejněte odkaz, aby mohli 

druzí také přispět. 

Zasvěťte hvězdu na 
svém stromku někomu, 
kdo byl letos světlem ve 
vašem životě. Udělejte 

snímek, zveřejněte ho na 
sociálních sítích a připište, 

jak vás dotyčný člověk 
ovlivnil. 

Dnes poklekněte 
a proneste modlitbu 

k Bohu. Dejte si za cíl, že 
se tento týden každé ráno 

pomodlíte. Potřebujete 
trošku poradit s tím, jak 
začít? Více o tom, jak se 

modlit, se dozvíte na 
stránkách Become.org. 
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Plná pozornost 

Dary od Boha 

Ježíš miloval druhé 
natolik, aby jim věnoval 
plnou pozornost. Dnes 
se zavažte, že odložíte 
telefon pokaždé, když 

s vámi bude někdo mluvit. 

Můžete vyjadřovat 
vděčnost tak, jak to činil 
Ježíš. Zamyslete se nad 

dary, které vám Bůh dává, 
a sepište si je. Podělte se 
s druhými o to, proč jste 

za ně vděční. 
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Mudrcův dar 

Vánoční večeře 

Který moudrý člověk 
požehnal vašemu životu? 

Podělte se o lásku 
a uznání, které k němu 

pociťujete. 

Stejně jako Ježíš můžete 
sytit hladové. Přineste 

potraviny někomu, kdo by 
je mohl upotřebit, nebo 
udělejte dárkový balíček 
pro místní potravinovou 

banku. Vezměte si na 
pomoc přítele. 
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Rozsviťte strom 
předků

Dvojitá sladkost 

Vyjádřete úctu k těm, kteří 
vás předešli. Věnujte čas 
tomu, abyste zjistili něco 

o některém ze svých předků. 
Zavolejte některému ze 
svých prarodičů nebo 

vyzkoušejte některý nástroj 
pro rodinnou historii (např. 

stránky familysearch.org/cs/) 
a o to, co zjistíte, se podělte 

s příbuznými.

Udělejte z jednoho 
dobrého skutku dva. 
Připravte dva talíře 

cukroví. Jeden doneste 
příteli; ten druhý pak 

dejte někomu, koho vám 
přítel doporučí. 
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Děťátko Kristus 

Utajený pastýř 

Ježíšovo narození 
je darem lásky pro 

každého z nás. Sejděte 
se s přáteli nebo 

s rodinou a podívejte se 
na krátký film Děťátko 
Kristus na stránkách 

PrinesteSvetloSvetu.org 
(nebo se na internetu 

podělte o odkaz na něj). 

Kdo vám je pastýřem, 
který vás s láskou vede 
životem? Upozorněte 

na něj, ať již v soukromí, 
nebo veřejně. 
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Vyrazte za 
kulturou 

Mějte rádi rodiče 

Ježíš skvěle dokázal 
druhé začlenit. Najděte 
nějaký vánoční koncert, 
představení nebo jinou 

akci ve svém okolí 
a někoho pozvěte, aby se 
této akce zúčastnil spolu 

s vámi. 

Buďte jako Ježíš a dejte 
svým rodičům (nebo těm, 
kteří je ve vašem životě 
zastupují) najevo, že je 
máte rádi. Zavolejte jim, 
navštivte je nebo o nich 
zveřejněte příspěvek na 

sociálních sítích. 
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Miluj bližního 
svého 

Podělte se 
o písně 

Ježíš nás učil, co skutečně 
znamená milovat svého 

bližního. Popovídejte si se 
sousedem, kterého příliš 

dobře neznáte. 

Poznejte, jakou moc má 
posvátná hudba – ať již 
prostřednictvím zpěvu 
s blízkými, zpěvu koled 
v sousedství, nebo tím, 
že se o svou oblíbenou 

náboženskou píseň 
podělíte s lidmi, s nimiž 

se stýkáte. 
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Recept na radost 

Ježíš je Světlo 
světa 

Ježíš se s lidmi družil tak, 
že se spolu dělili o jídlo. 
Naučte se uvařit nějaký 
tradiční vánoční pokrm 
z určité části světa. Pak 

se o něj podělte s přáteli 
nebo s rodinou. 

Podělte se o nějaký verš 
z písem, který podle vás 
dokládá, proč slavíme 
Vánoce. Potřebujete 

nějaké náměty? Podívejte 
se na tyto verše z Bible: 

Jan 3:16; Skutkové 
4:10–12. 
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N E D Ě L E P O N D Ě L Í 

Světlo v roce 2022 
Dělte se o lásku Ježíše Krista i nadále. Učiňte z výzvy #PřinesteSvětloSvětu na každý den své novoroční 

předsevzetí. Nebojte se podělit o svůj cíl s lidmi, s nimiž se stýkáte. 
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L . etos o Vánocích 
následujte příklad 

Ježíše Krista tím, že někomu 
pomůžete pocítit, že si ho 
druzí všímají, že ho berou 
mezi sebe a že o něj mají 
zájem. Ať již to bude člen 
rodiny, přítel, soused, nebo 
dokonce někdo, s kým jste 
se doposud nesetkali, spolu 
s námi #PřinesteSvětloSvětu 
s láskou.


