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PONEDJELJAKNEDJELJA utorak SRIJEDA SUBOTACETVRATAK PETAK

PRVA NEDJELJA 

DOŠAŠĆA – 

Upali prvu 

adventsku 

svijeću.

DRUGA NEDJELJA 

DOŠAŠĆA – 

Upali drugu

adventsku 

svijeću.

TREĆA NEDJELJA 

DOŠAŠĆA –

Upali treću

adventsku 

svijeću.

ČETVRTA NEDJELJA 

DOŠAŠĆA –

Upali četvrtu

adventsku 

svijeću.

Počni prikupljati 

u misijsku 

kutijicu.

Napravi popis

pet stvari 

na kojima si 

zahvalan/na.

Podijeli slatkiše koje

si dobio od svetog 

Nikole s djecom

iz razreda.

Štedi vodu i koristi

ju samo kada ti 

zaista treba.

Pomoli se da svi

beskućnici pronađu

utočište.

Nosi misijsku 

narukvicu i pomozi 

stvoriti sretno 

djetinjstvo 

djeci svijeta.

Nauči nešto o 

školovanju

djece 

u misijama.

Pomozi mami

posaditi 

pšenicu.

Pomoli se za sve 

misionare i 

misionarke.

Posjeti nekoga tko je 

bolestan ili usamljen.

Zagrli svoje roditelje

i zahvali im što 

se brinu o tebi.

Neka tvoj predivan 

OSMIJEH obasja 

cijeli svijet.

Pohvali koga

i daj mu

kompliment.

Pokloni igračku

siromašnoj

djeci.

Pođi na

ispovijed.

Ukrasi svoju 

sobu božićnim 

ukrasima.

BOŽIĆ – BITI MALI 

MISIONAR ZNAČI 

VOLJETI ISUSA!

23. prosinca

Reci prijatelju ili 

prijateljici koliko 

ti puno znači.

Budi vrijedan/na 

u školi.

Svaki novi dan, nova je prilika da činimo djela ljubavi. Nemoj odustati i radosno kreni u novi dan!

Uključi se u akciju "Djeca pomažu djeci" i daruj veselo djetinjstvo vršnjacima u misijskim zemljama širom svijeta.

Ovo je tvoja prilika da ovaj svijet učiniš ljepšim mjestom za život!
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