ADVENTNÍ OTÁZKY, NÁPADY, PŘEMÝŠLENÍ...

1. neděle adventní 1.12.
Bůh pokoje ať vás posílí ve všem
dobrém. (Žd 13,20)
Na chvíli se zastavím a budu prosit o
pokoj...
pondělí 2.12.
Neboj se a neděs! (Jozue 8,4)
Přemýšlím, z čeho mám strach.
Kdo v mém okolí se bojí?
úterý 3.12.
Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá,
nalézá, a kdo tluče, tomu je otevřeno.
(Mt 7,8)
Prosím? Hledám?
Chci dát na dveře adventní ozdobu...
Znamení čeho?
středa 4.12.
Zkusím něco vyrobit, třeba spolu s dětmi
nebo pra-rodiči.

čtvrtek 5.12.
Potkala jsem dneska někde anděla? Byl
mi někdo andělem? Poslem z nebe...
pátek 6.12.
Požehnaný Pán, den co den nese za nás
břímě; on je naše pomoc. (Žalm 68,20 Heslo pro dnešní den)
Je něco dobrého na každodennosti,
rutině, koloběhu? Přežíváme, nebo
prožíváme...
sobota 7.12.
Schválně, čeho hezkého si dneska venku
všimnu...
2. neděle adventní 8.12.
Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v
nebesích. (Lk 10,10)
Mám z něčeho fakt radost?
pondělí 9.12.
Jsou důležitější věci v životě, než jeho
tempo stále zrychlovat. (Máhatmá
Gándí)
Mohu někde zpomalit? Chci?

úterý 10.12.
Přemýšlím nad informacemi, které k
sobě pouštím. Soustředím se...
Přebírám...

čtvrtek 19.12.
Zkusím rozplést jednu věc, která mě tíží.
pátek 20.12.
Na co v životě čekám? Po čem toužím?
Dělám pro to něco?...

středa 11.12.
Pustím si hudbu, kterou mám ráda.
sobota 21.12.
Možná i sama něco zahraju, zazpívám...
Plný diář je nejlepší zárukou, že se
nesetkáme sami se sebou. (Pavel
čtvrtek 12.12.
Kosorin)
Někomu zavolám jen tak. Jak se máš?
Pět minut budu sedět a nic nedělat... Jen
tak.
pátek 13.12.
Přemýšlím, jakou jsem v poslední době
4. neděle adventní 22.12.
četla dobrou knihu... Co čtu teď?
Heslo pro dnešní neděli: Radujte se v
Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
sobota 14.12.
Pán je blízko. (Fp 4,4-5)
Sedneme si s modlitbou k adventnímu
Raduji se? Z čeho?
věnci?
3. neděle adventní 15.12.
Ježíš odcházíval na pustá místa a tam se
modlil. (Lk 5,16)
Kde doufám, že se potkám s Pánem
Bohem?
pondělí 16.12.
Co by udělalo radost mým blízkým?
úterý 17.12.
Půjdu kus cesty pěšky.
středa 18.12.
Ježíš vstal, pohrozil větru a valícím se
vlnám; i ustaly a bylo ticho... Kde je vaše
víra? (Lk 8,24)
Budu se modlit za místa, kde jsou bouře,
války, neklid. Moc nevím jak. Ale tuším,
že to má smysl...

pondělí 23.12.
Večer se chci podívat, jestli jsou vidět
hvězdy.
Štědrý den
To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
(Jan 1,5)
Co bych dneska fakt nečekala?
Boží hod vánoční
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi. Spatřili jsme jeho slávu. (Jan 1,14)
Prosím o záblesk Boží slávy do
obyčejného života.
Budu se chvíli dívat z okna a přemýšlet o
světě. Jsi tam někde, Bože?
svátek Štěpána 26.12.
Heslo pro dnešní den: Pastýři pověděli,
co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni,
kdo to uslyšeli, užasli nad tím, co jim
pastýři vyprávěli. (Lk 2,17-18)
Co mi zůstává z Vánoc...
(... sestavila Lenka Ridzoňová)

