
DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky.“ 
(Mk 1,3) 

Každý den se budu modlit za lidi, 
se kterými mám občas spory nebo jsou mi nesympatičtí. 

Dnes se modlím za  .............................................................  

Večer si v myšlenkách projdu vše, co jsem dnes dělal, 
a poprosím Boha za odpuštění hříchů. 

Podařilo se mi  .....................................................................  

Chci požádat o odpuštění  ...................................................  

  TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 

„Stále se radujte. Bez přestání se modlete. 
Ve všech životních podmínkách děkujte (Bohu).“ 

(1 Sol 5,16-18) 

Každý den budu v modlitbě Bohu za něco děkovat 
a svěřovat mu aktuální problémy lidí i celé společnosti. 

Dnes děkuji za  ....................................................................  

Dnes prosím za  ...................................................................  

Budu se snažit šířit dobrou náladu mezi lidmi. 

Dnes chci dělat druhým radost tak, že  ...............................  

    

    
PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 

„Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář 
a budeme spaseni.“ (Žl 80,4) 

Každý den svěřím Bohu v modlitbě 
své příbuzné a přátele. 

Dnes se modlím za  .............................................................  

O své příbuzné se budu více zajímat 
a více s nimi komunikovat. 

Dnes se zaměřím na  ...........................................................  

  ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ 

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane 
podle tvého slova!“ (Lk 1,38) 

Každý den se pomodlím modlitbu Anděl Páně. 
Modlitba je v Kancionálu, č. 005. 

Lidi kolem mne se budu snažit potěšit, 
třeba pomocí, objetím nebo milým slovem. 

Dnes udělám  ......................................................................  
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