
ADVENTNÝ KALENDÁR 2022 
Pozývame všetky deti aj rodičov k spoločnému prežitiu adventu a k príprave na narodenie Pána Ježiša 

aj cez tieto aktivity, ktoré sa snažíme každý deň splniť. Ak by sa nám to náhodou niektorý deň 

nepodarilo, môžeme to dobehnúť na druhý alebo tretí deň, ale žiadnu by sme nemali vynechať. 

1.12. Pomodlím sa za pokoj na Ukrajine a mier vo svete 

2.12. Zrieknem sa niečoho, čo mám rád (napr. sladkosti, televízor, tablet alebo mobil) 

3.12. Dnes zaslúžene za niečo pochválim každého člena rodiny a poďakujem sa mu 

4.12. (nedeľa) Pomodlíme sa spolu ako rodina pri adventnom venci (napr. Desiatok radostného 

ruženca) 

5.12. Pripravím si čižmičky na príchod Mikuláša, poupratujem 

6.12. Podelím sa s niečím, čo mi Mikuláš priniesol, so súrodencami alebo s kamarátom 

7.12. Dnes objímem každého člena rodiny 

8.12. Dnes je prikázaný sviatok. Zúčastním sa sv. omše a pomodlím sa k Panne Márií za moju rodinu 

9.12. Napíšem pohľadnicu alebo správu babke alebo dedkovi 

10.12. Pomôžem doma niečo upratať  

11.12. (nedeľa) Zahráme si ako rodina nejakú spoločenskú hru a pomodlíme sa pri adventnom venci 

12.12. Pretriedim si svoje hračky (veci) a darujem jednu niekomu, koho to môže potešiť 

13.12. Urobím si svoje domáce úlohy a povinnosti bez donútenia 

14.12. Urobím niečo, čím by som potešil rodičov 

15.12. Napíšem list Ježiškovi, čo by som chcel od neho dostať 

16.12. Zrieknem sa niečoho, čo mám rád (sladkosti, televízor alebo tablet) 

17.12. Zahráme si niečo spolu alebo pôjdeme ako rodina do prírody 

18.12. (nedeľa) Pomodlíme sa pri adventnom venci 

19.12. Očistím si srdiečko, ospravedlním sa tým, komu som ublížil a pôjdem na sv. spoveď (môžem aj 

v iný deň) 

20.12. Prečítam si niečo zo Svätého Písma 

21.12. Pomodlím sa za chudobné deti a za tých, ktorí nemajú rodičov 

22.12. Zaspievam si nejakú vianočnú koledu alebo sa naučím nejakú novú 

23.12. Opýtam sa rodičov, s čím by som im mohol pomôcť. Ozvem sa dedkovi a babke 

24.12. Pomôžem pripraviť sviatočný stôl a urobíme si spolu ako rodina fotku zo Štedrej večere 

 



 

 


