
PRVI  

TJEDAN 

DOŠAŠĆA 

NEDJELJA  

27.11 .  

PONEDJELJAK  

28.11 .  

UTORAK  

29.11 .  

SRIJEDA  

30.11 .  

ČETVRTAK  

1 .12 .  

PETAK  

2.12 .  

SUBOTA  

3.12 .  

Bdijte da budete  

pripravni! 

Mnogi će s istoka i  

zapada doći u  

kraljevstvo nebesko. 

Isus kliče u  

Duhu Svetom. 

Oni brzo ostave mreže i 

pođu za njim. 

U Kraljevstvo će nebesko 

ući onaj koji vrši  

volju Očevu. 

Dva slijepca vjerujući u 

Gospodina ozdravljaju. 

Kad Isus vidje mnoštvo, 

sažali se nad njim. 

Zapali prvu  

adventsku svijeću! 

 Izmoli 3 Zdravo 

Marije za 

nezbrinutu djecu 

Obraduj prijatelja 

ili prijateljicu! 

Pomoli se sv. Josipu 

za svoga tatu!  

 Napiši domaću  

zadaću! 

Pomoli se navečer 

za sve pokojne iz 

svoje obitelji!  

Pomozi mami u  

pospremanju kuće!  

DRUGI  

TJEDAN 

DOŠAŠĆA 

NEDJELJA  

4.12 .   

PONEDJELJAK  

5.12 .  

UTORAK  

6.12 .  

SRIJEDA  

7.12 .  

ČETVRTAK  

8.12  

PETAK  

9.12 .  

SUBOTA  

10 .12 .  

Obratite se! Približilo se 

kraljevstvo nebesko. 

Danas vidjesmo  

nešto neviđeno. 

Bog ne će da  

propadnu maleni. 

Dođite k meni svi koji 

ste izmoreni! 

Zdravo, milosti puna! 

Gospodin s tobom! 

Ne slušaju ni Ivana ni 

Sina Čovječjega. 

Baci se nice k Isusovim 

nogama zahvaljujući mu. 

Zapali drugu 

adventsku svijeću! 

 Učini jedno  

dobro djelo! 

Iznesi smeće  

iz kuće! 
Očisti svoju sobu!  

Izmoli  3 Zdravo 

Marije za svoje 

nastavnike! 

Ne zaboravi se  

smijati!  

Posjeti ili nazovi 

baku ili djeda!  

TREĆI  

TJEDAN 

DOŠAŠĆA 

NEDJELJA  

11 .12 .  

PONEDJELJAK  

12 .12 .  

UTORAK  

13 .12 .  

SRIJEDA  

14 .12 .  

ČETVRTAK  

15 .12  

PETAK  

16 .12 .  

SUBOTA  

17 .12 .  

Jesi li ti onaj koji ima 

doći ili drugoga  

da čekamo? 

Odakle bijaše  

krst Ivanov? 

Dođe Ivan, i grješnici  

mu povjerovaše. 

Javite Ivanu što ste  

vidjeli i čuli. 

Ivan je glasnik koji 

pripravlja put  

Gospodinu. 

Ivan je svjetiljka što gori 

i svijetli. 

Rodoslovlje Isusa Krista, 

Sina Davidova. 

Zapali treću 

adventsku svijeću! 
Nasmiješi se!  

Izmoli 3 Zdravo 

Marije za svoju 

mamu! 

Ne zaboravi na 

župnu katehezu! 

 Danas provedi dan 

bez svađe! 

Ispovijedaj se prije 

Božića! 

Zahvali Bogu za 

sve što imaš! 

ČETVRTI 

TJEDAN 

DOŠAŠĆA 

NEDJELJA  

18 .12 .  

PONEDJELJAK  

19 .12 .  

UTORAK  

20.12 .  

SRIJEDA  

21 .12 .  

ČETVRTAK  

22.12  

PETAK  

23.12 .  

SUBOTA  

24.12 .  

Isus će se roditi od  

Marije, zaručene za 

Josipa, sina Davidova. 

Anđeo Gabriel navješćuje 

rođenje Ivana Krstitelja. 

Evo, začet ćeš i  

roditi sina. 

Otkuda meni da mi  

dođe majka  

Gospodina mojega? 

Velika mi djela  

učini Svesilni. 

Ivan mu je ime. Pohodi nas  

Mlado sunce s visine. 

Zapali četvrtu 

adventsku svijeću! 

Zagrli roditelje i 

zahvali što se brinu 

za tebe! 

Pomoli se za svoje 

vjeroučitelje! 
Ne laži! 

Još samo malo! 

Budi veseo/vesela! 

Pomozi bratu ili  

sestri! 

Čestitke! Sutra je 

Božić! Nasmiješi 

se! 
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