29. november

30. november

Za požehnaný čas
adventu

Za sv. otca,
biskupov a kňazov

Bdejte, lebo neviete,
kedy príde pán domu
(Mk 13, 33 - 37)

Oni hneď zanechali siete
a išli za ním
(Mt 4, 18 - 22)

1. december

2. december

Za tých, čo spravujú
štát

Za všetkých
hladujúcich ľudí

Ježiš zaplesal v Duchu
Svätom
(Lk 10, 21 - 24)

Ježiš uzdravuje mnohých
a rozmnožuje chleby
(Mt 15, 29 - 37)

3. december

4. december

Za ľudí bez domova

Za ľudí, ktorí
hľadajú Boha

Kto plní vôľu Otca, vojde do
nebeského kráľovstva
(Mt 7, 21.24 - 27)

Dvom slepcom sa otvorili oči
(Mt 9, 27- 31)

5. december

6. december

Za ľudí pracujúcich
v charite

Za tých, ktorí roky
neboli na sv. spovedi

Videl zástupy a zľutoval sa
nad nimi
(Mt 9, 35 -10, 1.5a. 6 - 8)

Vyrovnajte chodníky Pánovi
(Mk 1,1 - 8)

7. december

8. december

9. december

10. december

Za ľudí spútaných
závislosťami

Za matky, ktoré dali
život svojím deťom

Za ľudí, ktorí ťažko
pracujú

Za všetkých, ktorí
trpia pre svoju vieru

Dnes sme videli obdivuhodné
veci
(Lk 5, 17 - 26)

Počneš a porodíš syna
(Lk 1, 26 - 38)

Poďte ku mne všetci, ktorí sa
namáhate
(Mt 11, 28 - 30)

Nik nepovstal väčší, ako Ján
Krstiteľ
(Mt 11, 11 - 15)

11. december

12. december

13. december

14. december

Za všetkých učiteľov
a vychovávateľov

Za pokoj a mier na
celom svete

Za tých, ktorí sú
pre nás vzorom viery

Za našich krstných
rodičov

Nepočúvajú ani Jána,
ani Syna človeka
(Mt 11, 16 - 19)

Eliáš už prišiel,
no nespoznali ho
(Mt 17, 10 - 13)

Medzi vami stojí ten,
ktorého nepoznáte
(Jn 1, 6 – 8, 19 - 28)

Odkiaľ bol Jánov krst?
(Mt 21, 23 - 27)

15. december

16. december

17. december

18. december

Za obrátenie
hriešnikov

Za kresťanské
masmédiá

Za uzdravenie
vzťahov v rodine

Za požehnanie
manželstiev

Prišiel Ján a hriešnici mu
uverili
(Mt 21, 28 - 32)

Oznámte Jánovi, čo ste videli
a počuli
(Lk 7, 19 - 23)

Rodokmeň Ježiša Krista,
Dávidovho syna
(Mt 1, 1 - 17)

Ježiš sa narodil z Márie,
zasnúbenej s Jozefom
(Mk 1, 18 - 24)

19. december

20. december

21. december

22. december

Za všetky rodiny
očakávajúce dieťa

Za všetky
nenarodené deti

Za rehoľné sestry
a zasvätené osoby

Za chorých
a trpiacich ľudí

Gabriel zvestuje narodenie
Jána Krstiteľa
(Lk 1, 5 - 25)

Počneš a porodíš syna
(Lk 1, 26 - 38)

Čím som si zaslúžila, že
matka môjho Pána prichádza
(Lk 1, 39 - 45)

Veľké veci mi urobil ten,
ktorý je mocný
(Lk 1, 46 - 56)

23. december

24. december

Za všetkých mužov
a manželov

Za tých, ktorí budú
dnes večer osamote

Narodenie Jána Krstiteľa
(Lk 1, 57 - 66)

Navštívi nás
Vychádzajúci z výsosti
(Lk 1, 67 - 79)

Pre zvládnutie každodennej výzvy je potrebné:
1. PREČÍTAŤ si evanjelium daného dňa
2. POMODLIŤ SA na úmysel daného dňa
(Otče náš, Zdravas´, Sláva Otcu)
3. VYFARBIŤ jednu časť obrázka

