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NEDJELJA UTORAK SRIJEDA PETAK SUBOTAPONEDJELJAK

Zapali prvu 

adventsku 

svijeću.

Moli za svu djecu 

rođenu tijekom

ovog ADVENTA.

Neka tvoj predivan 

OSMIJEH obasja 

cijeli svijet.

Započni ubacivati 

svoj prilog u 

misijsku 

kutijicu.

Danas budi svijetli

primjer dobrog 

ponašanja

malenima.

Nosi misijsku narukvicu

i pomozi stvoriti 

sretno djetinjstvo 

djeci svijeta.

Pospremi igračke

prije nego odeš

u krevet večeras.

Zapali drugu 

adventsku 

svijeću.

Moli za djecu koja

su bez oba 

roditelja.

Napiši pismo osobi koja

sjedi kraj tebe, govoreći

joj tri stvari koje 

ti se sviđaju kod nje. 

Ne laži! 

laž se vidi  

na tvom licu.

Bez 

svađanja!

Moli za sve hrvatske

misionare i 

misionarke.

Zapali treću

adventsku 

svijeću.

Zahvali Bogu za hranu… 

Milijuni djece su gladni 

CIJELO VRIJEME!

Štedi vodu. 

Koristi ju samo 

za ono što trebaš. 

ZATVORI SLAVINU!

Napravi golubicu za

svoje božićno drvce

te se pomoli za 

mir u svojoj obitelji.

Izradi božićne

poklone članovima

svoje obitelji.

Zamoli svoju obitelj

da posjetite 

starijeg rođaka 

ili prijatelja.

Zapali četvrtu

adventsku 

svijeću.

Moli da beskućnici

pronađu toplo 

srce koje će im 

pomoći za Božić.

Zagrli svoje roditelje

i zahvali im 

što se brinu

 o tebi.

Je li vrijeme

za drvce? 

Je li?

Zadnja mogućnost 

da pomogneš čistiti… 

SAMO NAPRIJED!

Adventski kalendar 2015.

Prati korake i budi dio 

akcije Djeca pomažu djeci! 

Budi i ti dio Djela sv. 

Djetinjstva i pomozi 

dobrim djelima i molitvom 

milijunima djece u 

misijskim zemljama. 
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djeca pomažu djeci

Zamoli učiteljicu

da ukrasiš učionicu

božićnim ukrasnima.

CETVRTAK

Izaberi jednog hrvatskog

misionara, saznaj

nešto o njemu i 

napiši mu pismo.

BITI MALI MISIONAR

ZNAČI VOLJETI

ISUSA!
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