
S R E D A T O R E K Č E T RT E K P E T E K S O B O TA 

Praznični 
pozdravi Prihranite sedež 

Jezus je pomagal ljudem 
okrog sebe. Danes 
pozdravite nekoga 

novega. 

Oznanjajte radost 
Kristusovega rojstva. 
Povabite prijatelja ali 

družinskega člana, naj 
gre z vami na božično 
bogoslužje naslednjo 

nedeljo, 19. decembra. 
Na svetuprinesiteluč.org 
poiščite najbližjo kapelo. 
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Skrb za zdravje

Širite svetlobo 

Izrazite ljubezen 
nekomu, ki je v minulem 

letu skrbel za vas ali 
družinskega člana.

Kot Jezus lahko učite 
z zgodbami. Na 

družbenem omrežju 
objavite spodbudno 
zgodbo iz svojega 

življenja, ki bi lahko 
nekomu pomagala. 
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Čarobni spomin 

Skupni čas 

Poiščite sliko na posebni 
božični spomin, ki ste 

ga doživeli s prijateljem 
ali družinskim članom. 
Dajte ga najdražjemu s 
sporočilom o tem, zakaj 

je za vas pomemben. 

Ta božič se obdajte z 
najdražjimi. Povabite čim 
več družinskih članov, da 
se zberete na virtualnem 

druženju. 
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Postna pomoč 

Luka 2 za vas 

Odrecite se obroku ali 
dvema in znesek obrokov 

darujte dobrodelni 
organizaciji, ki daje hrano 
ljudem v stiski. Spoznajte 
več o blagoslovih posta – 
na svetuprinesiteluč.org  

zaprosite misijonarje 
za obisk. 

Spomnite se pravega 
razloga za te praznike, 

tako da preberete nekaj 
odlomkov božične 
zgodbe iz Luka 2 v 

Svetem pismu. Obiščite 
svetuprinesiteluč.org in 
prisluhnite božičnemu 

sporočilu naših 
misijonarjev. 
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Naj vaša ljubezen 
sveti 

Velikodušno 
dajajte

Bleščeča zvezda Dar molitve 

Jezus je drugim izražal 
ljubezen. Vsaj trem 

ljudem sporočite »troje, 
kar mi je pri tebi všeč«. 
Potem jih označite na 

družbenem omrežju in 
jih prosite, naj storijo 

enako. 

Jezus je bil velikodušen. 
Tudi mi smo lahko. 

Pojdite do darilomata 
v bližini ali darujte čas 
ali denar dobrodelni 

organizaciji v vaši okolici. 
Objavite povezavo na 

družbenih omrežjih, da 
bodo lahko tudi drugi 

darovali. 

Zvezdo na svojem 
drevesu posvetite 

nekomu, ki je bil letos 
luč v vašem življenju. 
Fotografirajte jo in to 
objavite na družbenih 
omrežjih s sporočilom, 

kako je ta oseba vplivala 
na vas. 

Danes pokleknite in 
molite k Bogu. Postavite 

si cilj, da boste ta 
teden molili vsako jutro. 

Potrebujete malo pomoči 
za začetek? Več o tem, 

kako moliti, lahko izveste 
na Become.org. 
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Popolna 
pozornost 

Božji darovi 

Jezus je imel ljudi dovolj 
rad, da jim je posvečal 

svojo popolno pozornost. 
Danes se obvežite, da 
boste odložili telefon, 
kadarkoli se bo kdo 
pogovarjal z vami. 

Hvaležnost lahko 
izražate tako, kot jo 

je Jezus. Razmislite o 
darovih, ki vam jih je dal 

Bog, in jih zapišite. O 
svoji hvaležnosti povejte 

drugim. 
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Modrečev dar 

Božične večerje 

Kateri modri mož ali 
žena sta vas blagoslovila 

v življenju? Izrazite 
jima svojo ljubezen in 

hvaležnost. 

Tako kot Jezus lahko 
nahranite lačne. Hrano 

dajte nekomu, ki jo 
potrebuje, ali pripravite 
darilni paket za lokalno 
banko hrane. Povabite 

prijatelja, da bo pomagal. 
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Osvetlite 
družinsko drevo

Poslastice na 
kvadrat 

Izkažite spoštovanje do 
svojih prednikov. Danes 

si vzemite čas, da izveste 
nekaj o svojem predniku. 
Pokličite starega starša 
ali preizkusite orodje za 

družinsko zgodovino, 
denimo FamilySearch.org, 
in o ugotovitvah povejte 

sorodnikom.

Napravite iz enega 
dobrega dela dva. 

Pripravite dva krožnika 
poslastic. Enega nesite 
prijatelju, drugega pa 
nekomu, ki ga prijatelj 

predlaga. 
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Kristus otrok 

Skrivnostni 
pastir 

Jezusovo rojstvo je dar 
ljubezni za vse nas. S 
prijatelji ali družino si 
skupaj oglejte video 
The Christ Child na 

svetuprinesiteluč.org (ali 
pošljite povezavo). 

Kdo je vaš pastir, ki 
vas ljubeče vodi skozi 

življenje? Zahvalite se mu 
zasebno ali javno.
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Predstava 

Izrazite ljubezen 
mami in očetu 

Jezus je znal čudovito 
poskrbeti, da so se drugi 
čutili vključene. Poiščite 
božični koncert, igro ali 

drug dogodek v okolici in 
povabite nekoga, naj se 

ga udeleži z vami. 

Bodite kot Jezus in 
ljubezen izkažite svojim 

staršem (ali starševskemu 
liku v svojem življenju). 

Pokličite ju, obiščite ju ali 
nekaj o njiju objavite na 

družbenih omrežjih. 
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Ljubite bližnje 

Pesmi, vredne 
petja 

Jezus nas je učil pravo 
opredelitev ljubezni do 
bližnjih. Pogovarjajte 

se s sosedom, ki ga ne 
poznate dobro. 

Doživite moč svete 
glasbe – bodisi da pojete 
z najdražjimi, prepevate 

za sosede ali objavite 
izvedbo najljubše 

hvalnice na družbenem 
omrežju. 
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Recept za radost 

Jezus je luč sveta 

Jezus se je povezal z 
drugimi pri skupnih 
obedih. Naučite se 

pripraviti tradicionalno 
božično jed z določenega 

dela sveta. Potem jo 
pojejte skupaj s prijatelji 

ali družino. 

Objavite verz, za 
katerega mislite, da 
prikazuje razlog za 

božično praznovanje. 
Potrebujete nekaj 

predlogov? Poglejte 
naslednje svetopisemske 

verze: Janez 3:16; 
Apostolska dela 4:10–12. 
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N E D E L JA P O N E D E L J E K 

Razsvetlite leto 2022 
Še naprej razdajajte ljubezen Jezusa Kristusa. Vsakodnevni izziv #SvetuPrinesiteLuč spremenite v novoletni sklep. 

Cilja se ne bojte objaviti na svojem družbenem omrežju. 
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T . a božič sledite zgledu 
Jezusa Kristusa in 

nekomu pomagajte, da 
se bo počutil opaženega, 
vključenega in da vam je 
mar zanj. Ne glede na to, ali 
gre za družinskega člana, 
prijatelja ali nekoga, ki ga 
še nikoli niste srečali, lahko 
skupaj udejanjamo pobudo 
#SvetuPrinesiteLuč z 
ljubeznijo.


