
S T R E D A U T O RO K Š T V RT O K P I AT O K S O B O TA 

Sviatočné 
pozdravy

Podržte niekomu 
miesto

Ježiš sa prihováral ľuďom 
okolo seba. Pozdravte 
dnes niekoho nového. 

Podeľte sa o radosť z 
Kristovho narodenia. 

Pozvite priateľa alebo 
člena rodiny, aby sa s 

vami zúčastnil vianočnej 
bohoslužby nasledujúcu 

nedeľu 19. decembra. 
Navštívte stránku 

rozsviettesvet.org, aby ste 
našli cirkevnú budovu vo 

vašom okolí. 
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Starostlivosť o 
zdravie

Zdieľanie svetla 

Vyjadrite lásku niekomu, 
kto sa v uplynulom roku 
staral o vás alebo člena 

rodiny.

Tak ako Ježiš aj vy môžete 
učiť prostredníctvom 

príbehov. Podeľte sa o 
inšpiratívny príbeh zo 
svojho života, ktorý by 

mohol pomôcť niekomu 
z vašich priateľov na 
sociálnych sieťach. 
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Čarovná 
spomienka 

Spoločný čas 

Nájdite fotografiu 
špeciálnej vianočnej 
spomienky, ktorú ste 

zažili s priateľom alebo 
členom rodiny. Podeľte 

sa o ňu so svojím blížnym 
spolu s vysvetlením toho, 
prečo je pre vás dôležitý. 

Obklopte sa tieto 
Vianoce svojimi 

najbližšími. Pozvite čo 
najviac členov rodiny, 
aby sa zúčastnili na 

spoločnom virtuálnom 
stretnutí. 
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Pomoc z pôstu 

Z Lukáša 2 

Vynechajte jedno alebo 
dve jedlá a darujte cenu 

týchto vynechaných 
jedál charite, ktorá 

poskytuje jedlo ľuďom 
v núdzi. Naučte sa 

viac o požehnaniach 
pôstu – požiadajte o 

návštevu misionárov na 
rozsviettesvet.org. 

Pripomeňte si skutočný 
dôvod sviatkov 

prečítaním niekoľkých 
pasáží vianočného 

príbehu z Lukáša 2 v 
Biblii. Navštívte stránku 
rozsviettesvet.org, aby 

ste si vypočuli vianočné 
posolstvo od našich 

misionárov. 
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Nech vaša láska 
žiari 

Dávajte bez 
obmedzenia

Žiarivá hviezdaDar modlitby

Ježiš druhým vyjadroval 
lásku. Podeľte sa o 

správu „3 veci, ktoré na 
tebe najviac milujem“ 
aspoň s tromi ľuďmi. 

Potom ich označte na 
sociálnych sieťach a 

pozvite ich, aby urobili 
to isté. 

Ježiš dával bez 
obmedzenia. My môžeme 

tiež. Navštívte Darovací 
bankomat vo vašom 

okolí alebo darujte čas 
či peniaze charite, ktorá 

koná dobro vo vašej 
oblasti. Zverejnite odkaz 

na sociálnych sieťach, aby 
mohli prispieť aj druhí. 

Venujte hviezdu na 
svojom stromčeku 

niekomu, kto bol tento 
rok svetlom vo vašom 

živote. Odfotografujte ju 
a zverejnite na sociálnych 
sieťach spolu so správou 

o tom, ako vás tento 
človek ovplyvnil. 

Kľaknite si dnes a 
pomodlite sa k Bohu. 

Dajte si cieľ, že sa budete 
tento týždeň modliť 

každé ráno. Potrebujete 
na začiatok malú pomoc? 
Na stránke Become.org 

sa môžete dozvedieť viac 
o tom, ako sa modliť. 
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Plná pozornosť

Dary od Boha 

Ježiš miloval ľudí tak 
veľmi, že im dával Svoju 
plnú pozornosť. Zaviažte 

sa dnes, že odložíte 
svoj telefón vždy, keď 
sa s vami niekto bude 

rozprávať. 

Môžete prejaviť vďačnosť 
tak ako Ježiš. Zamyslite 

sa nad darmi, ktoré vám 
dal Boh, a zapíšte si 

ich. Podeľte sa o svoju 
vďačnosť s druhými. 
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Mudrcov dar 

Štedrá večera 

Aký múdry muž alebo 
žena požehnali váš život? 
Podeľte sa o svoju lásku 

a vďaku. 

Rovnako ako Ježiš, aj vy 
môžete nasýtiť hladných. 
Prineste jedlo niekomu, 
komu by to dobre padlo, 
alebo vytvorte balíček, 

ktorý darujete miestnej 
charite, ktorá rozdáva 

jedlo. Naverbujte priateľa, 
aby vám pomohol. 
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Rozsvieťte 
rodostrom

Dobroty dvakrát 

Uctite si tých, ktorí prišli 
pred vami. Vyhraďte si 

dnes čas na to, aby ste sa 
dozvedeli viac o predkovi. 

Zavolajte starému rodičovi 
alebo vyskúšajte nástroj 

rodinnej histórie, ako 
FamilySearch.org/sk/, a 
podeľte sa so svojimi 

príbuznými o to, čo ste 
našli.

Premeňte jeden dobrý 
skutok na dva. Upečte 

dva taniere dobrôt. 
Zaneste jeden priateľovi; 

potom dajte druhý 
niekomu, koho navrhne 

váš priateľ. 
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Ježiško 

Tajný pastier 

Ježišovo narodenie je 
darom lásky pre každého 

z nás. Stretnite sa s 
priateľmi alebo rodinou, 

aby ste si pozreli 
The Christ Child na 

rozsviettesvet.org (alebo 
zdieľajte odkaz online). 

Kto je pre vás pastierom, 
ktorý vás s láskou vedie 

životom? Vychváľte 
ich v súkromí alebo na 

verejnosti. 
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Čas na zábavu 

Milujte mamu a 
otca 

Ježiš mal úžasný spôsob, 
akým pomáhal druhým 

cítiť sa niečoho súčasťou. 
Nájdite vianočný koncert, 
hru alebo inú udalosť vo 

vašom okolí a pozvite 
niekoho, aby sa jej s vami 

zúčastnil. 

Buďte ako Ježiš a 
vyjadrite lásku k 

vašim rodičom (alebo 
rodičovskej osobnosti vo 
vašom živote). Zavolajte 
im, navštívte ich alebo o 
nich niečo zverejnite na 

sociálnych sieťach. 
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Miluj svojho 
blížneho 

Piesne hodné 
zdieľania 

Ježiš nás učil pravú 
definíciu toho, čo to 

znamená milovať svojho 
blížneho. Porozprávajte 
sa so susedom, ktorého 
nepoznáte veľmi dobre. 

Zažite moc posvätnej 
hudby – či už spievaním 

s blížnym, spievaním 
kolied pre susedov alebo 
zdieľaním predvedenia 

vašej obľúbenej 
náboženskej piesne na 

sociálnej sieti. 
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Recept na 
radovanie sa 

Ježiš je Svetlo 
sveta 

Ježiš sa zbližoval s 
druhými pri spoločných 
jedlách. Naučte sa uvariť 
tradičný vianočný recept 

z určitej časti sveta. 
Potom sa oň podeľte s 

priateľmi alebo rodinou. 

Podeľte sa o verš, o 
ktorom si myslíte, že 
ukazuje dôvod toho, 

prečo máme vianočné 
obdobie. Potrebujete 

nejaké návrhy? Pozrite si 
tieto verše z Biblie: Ján 
3:16; Skutky 4:10 – 12. 
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N E D E Ľ A P O N D E L O K 

Svetlo 2022 
Pokračujte v zdieľaní lásky Ježiša Krista. Premeňte výzvu #Rozsviettesvet každý deň na novoročné predsavzatie. 

Nebojte sa zdieľať svoj cieľ s priateľmi na sociálnych sieťach. 
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svet láskou
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N . asledujte tieto Vianoce 
príklad Ježiša Krista, aby 

ste niekomu pomohli cítiť, 
že ho vidíte, že je niečoho 
súčasťou a že sa o neho 
niekto stará. Či už je to člen 
rodiny, priateľ, sused alebo 
niekto, koho ste dokonca 
nikdy nestretli, spoločne 
#Rozsviettesvet láskou.


