
Advento 
kalendorius 

„Kur tik beeitum ir ką beveiktum,    
Lai ant peties angelėlis sėdės. 
Kas benutiktų ir ką bekalbėtum, 
Tegul jis viską išspręsti padės. 
Kaip besielgtum ir ko benorėtum, 
Lai gėrio pradas tave tolyn ves.             
Ir kad ir ką tau kiti besakytų, 
Leisk savo širdžiai pasiekti žvaigždes.“

Autorius nežinomas
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Pasigaminti Advento vainiką. 
Galima kalbėtis apie šio vainiko 
istoriją, prasmę ir ką reiškia 
kiekviena jo žvakė. 
1-oji žvakė – Pranašystės arba 
Vilties žvakė. Vilties, kad Dievas 

laikysis savo pažado.
2-oji žvakė yra Betliejaus arba Pasiruošimo žvakė. 
Dievas tesėjo pažadą – Betliejuje gims Atpirkėjas.
3-oji žvakė – Piemenėlio arba Džiaugsmo žvakė. 
4-oji žvakė – Angelo arba Meilės žvakė. Angelai 
praneša gerąją naujieną – Dievas laikėsi savo pažado.
5-oji žvakė – uždegama per Kalėdas, tai Kristaus žvakė. 
Balta žvakė primena, kad Jėzus yra be nuodėmės ir 
atėjo mus išvaduoti nuo nuodėmės.

Uždegame pirmąją žvakę. 

Karštas šokoladas sekmadienio 
vakarui. Pasigaminus karštą šokoladą, 
kviečiame susėsti ir pasikalbėti. 
Šiandienos skaitinyje Jėzus mums sakė: 

„Mylėk savo artimą kaip save patį“. Todėl kviečiame 
pasikalbėti apie meilę. Paprašykite, kad kiekvienas 
pasidalintų, kada Jūs jaučiatės mylimi. Iš kur žinote, kad 
kitas šeimos narys jus myli? Kokio kitų elgesio labiausiai i
lgitės? Mažiausieji, kuriems sunku kalbėtis, gali piešti.

Malda: Ačiū tau, Jėzau, kad leidai pažinti pranašus. 
Jie pranešė, kad tu ateini, kad amžiais būtum su 
mumis. Leisk ir mums visada būti su tavimi, ir neleisk 
niekada nuo tavęs nutolti. Amen.

Luiza Hei sako, kad mums reikia 
4 apkabinimų per dieną, kad 
išgyventume, 8 – kad išsaugotume 
gyvybinę veiklą ir dvylikos, kad 
augtume ir vystytumės. Savaitę 
kviečiame pradėti apsikabinimais.

Kiekvienas šeimos narys tegul gauna dovanų didelį 
meškišką apsikabinimą. Galima išbandyti ir zuikišką, ir 
sraigišką, ir skruzdėlišką. Tegul šie apsikabinimai 
suteiks džiaugsmo, jėgų visai savaitei. Taip pat 
pasikalbėkite, ką mėgstate veikti kartu ir sulanuokite 
bendrą veiklą. 
Mt 13, 44 „Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje 
paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; 
iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir 
perkasi tą dirvą.“



Šventasis MIKALOJUS. 
Sekdami šio šventojo pavyzdžiu į 
batus prikraukite saldainių, 
mandarinų, riešutų ar pan. 
(o gal ir kaimynus norite nustebinti?). 
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Parašyti/ nupiešti seneliams laišką. 

Šiandien per vakarienę 
pasikalbėkite apie senelius ir/ ar 
prosenelius. 

Pabandykite prisiminti, kokiomis savybėmis jie 
pasižymi, kokias istorijas jie mėgsta pasakoti, kokius 
posakius vartoja, ką mėgsta ir ko negali pakęsti. 
Parašykite laišką savo seneliams. Vieni šeimos nariai 
gali rašyti, kiti piešti, treti - užklijuoti voką. 
Ir būtų svarbu neužmiršti laiškų išsiųsti. 

Savanorių diena. 

Tema vakarienės metu – savanorystė. 
Papasakokite kokią nors savanorystės 
patirtį arba apie tai, kaip jūs padėjote 
nepažįstamam, o gal ir pažįstamam 
žmogui, kuris buvo papuolęs į bėdą

Papasakokite arba paskaitykite legendą apie 
šv. Mikalojų. 
Vakarienės metu galite pasidalinti prisiminimais apie 
įsimintiniausias gautas dovanas, siurprizus, kuriuos 
jums kas nors padarė arba kuriuos jūs kažkam 
suorganizavote.

Mergelės Marijos Nekalto 
prasidėjimo šventė.

Prisimename savo angelus sargus, 
pagalvokime ir papasakokime 
istoriją, kai jautėmės, kad mus 
apsaugojo. 

Kartu su vaikais siūlome iškirpti iš balto popieriaus 
angelą (vieną ar kelis, pvz. kiekvienam šeimos nariui 
po vieną). 
Iškirpę galite juos užklijuoti ant lango. 

(padėjote atrasti kelią, lankėte vaikystėje kaimynę, 
dalyvavote maisto banko akcijoje). O jeigu niekada 
nesate savanoriavę, pagalvokite, kur su visa šeima 
galėtumėte savanoriauti. 
Lk 10,29-37 
33 O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. 
34 Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, 
aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, 
nugabeno į užeigą ir slaugė jį.

Filmo vakaras. 

Penktadienio vakaras labai tinka 
visai šeimai pasižiūrėti mėgstamą 
�lmą. Jei kiekvienam šeimos nariui 
patinka kitokie �lma - pasidarykite 
�lmų sąrašą visiems Advento 
penktadieniams. 

Po �lmo ar darydami žiūrėjimo pertraukas aptarkite 
�lmą, padiskutuokite jame gvildenamomis temomis. 
Gali būti, kad vieną ir tą pačią sceną kiekvienas supras 
skirtingai. Atminkite, nėra vieno teisingo atsakymo ar
nuomonės. Diskusija tuo ir įdomi, kad padeda ne tik 
geriau suprasti �lmą, bet ir pažinti vienas kitą.

Uždegame antrąją žvakę. 
Betliejus buvo mažas miestelis, gal 
net pats mažiausias iš visų Judėjos 
miestelių. Tačiau Dievas panoro gimti 
būtent ten. Prisimindami tą mažą 
miestelį, uždekime Betliejaus žvakę ir 
siekime būti kuklūs.

Malda: Ačiū tau, Jėzau, kad leidai pranašams suprasti, 
jog tu gimsi mažame Betliejaus miestelyje. Padėk 
mums norėti būti ne pirmiausiai galingiems ir 
turtingiems, bet geriems ir kukliems. Taigi, ir mes 
būsime kaip Betliejus ir tu šiais metais užgimk pas 
mus, mūsų šeimoje. Amen.

Per vakarienę pakalbėkite apie tai, kaip Jūs aukojatės 
šeimoje. Ką kartais padarote tokio, ko nenorite, bet 
žinote, kad reikia kitiems. Ką tai duoda?
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Gerų žodžių vienas kitam diena. 
Kviečiame šiandien per vakarienę 
(prieš ar po) kiekvienam šeimos 
nariui pasakyti po tris dalykus, kurie 
jį ar ją pradžiugintų. 
Vakare skaitome Advento ar 
Kalėdiniam laikui tinkančią pasaką. 

Ps 135, 
1  Šlovinkite VIEŠPATĮ! Šlovinkite VIEŠPATIES vardą!
Šlovinkite jį, VIEŠPATIES tarnai,
2 kurie tarnaujate mūsų VIEŠPATIES Namuose,
mūsų Dievo Namų kiemuose.
3 Šlovinkite VIEŠPATĮ, nes VIEŠPATS geras,
giedokite giesmę jo vardui, kurį mylime,
4 nes VIEŠPATS sau išsirinko Jokūbą – Izraelį, 
kaip brangų turtą.

Šiandien, kaip prisiminimą to, kad, 
mes, kaip ta paklydusi avis,  Jėzui 
visada rūpėsime, siūlome iš balto 
popieriaus lapo išsikirpti avytes. Jas 
iškirpus pakabinti ant lango – šalia 
jau kabančių angelų. 

Per vakarienę kviečiame prisiminti, kai jūs buvote 
pasiklydę (vietovėje ar svarstymuose) ir nežinojote, ką 
toliau daryti, kur eiti. Kas Jums padėjo, ką jūs darėte ir 
ką darytumėte kitą kartą atsidūrę panašioje situacijoje.

Skaitinys – apie paklydusias avis. Mt 18, 12-14. 

Gerų darbų diena. 
Kviečiame šiandien padaryti kuo 
daugiau gerų darbų. Darbais 
gerumą galite parodyti savo šeimos 
nariams, kolegoms, draugams, 
giminaičiams, mokytojams ar 
nepažįstamiems žmonėms. 

O vakare siūlome pasidalinti apie tai, kaip žmonės 
reagavo pastebėję Jūsų gerus darbus ir kaip Jūs dėl to 
jautėtės. 

Mt 7,12 
„Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs 
patys jiems darykite; nes tai yra Įstatymas ir Pranašai“.

Šiandien prisimindami Šv. Liuciją 
kviečiame kartu perskaityti jos 
istoriją ir kartu visai šeimai 
vakarieniauti žvakių šviesoje. 
Siūlome vakarieniaujant 
pasikalbėti apie žmones, kurių akys 

šviečia džiaugsmu, užsidegimu ir kada Jūsų pačių akys 
pradeda žibėti, kada pastebite, kad kito šeimos nario 
akys dega. 

Lk 11, 33 
„Niekas uždegto žiburio nededa į slėptuvę ar po 
indu, bet stato jį į žibintuvą, kad įeinantys matytų 
šviesą. 

Apie dovanas. 
Tema vakarienei: Įsivaizduokite, kad 
Kalėdoms dovanų kiekvienas šeimos 
narys gautų po 10 000 Eurų 
(mažiems vaikams – labai daug 
pinigų), ką kiekvienas su jais darytų?

Mt 25, 20 
Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė 
kitus penkis ir tarė: „Šeimininke, davei man penkis 
talentus, štai aš pelniau kitus penkis“. 21 Šeimininkas 
atsakė: „Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi 
buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu 
didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!“  

Taip pat pasikalbėkite ir apie rankų darbo dovanas ir 
kokią prasmę jos neša.

Ps 115, 12 VIEŠPATS mumis rūpinasi – mus 
palaimins:<...>13 Palaimins pagarbiai VIEŠPATIES 
bijančius – ir prastuolius, ir didžiūnus.
14 Tepadaugina jus VIEŠPATS – ir jus, ir jūsų 
palikuonis.15 Būkite palaiminti VIEŠPATIES,
dangaus ir žemės Kūrėjo.16 Dangus yra VIEŠPATIES 
dangus,bet žemę jis davė žmogui.18 <..> mes 
garbinsime tave ir dabar, ir per amžius. Šlovinkite 
VIEŠPATĮ!

Filmo vakaras. 

Penktadienio vakaras vėl kviečia visą 
šeimą pasižiūrėti mėgstamą �lmą. Po 
peržiūros padiskutuokite, kokius 
pasirinkimus turėjo �lmo veikėjai.
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Uždegame trečią žvakę. 
Šeimos pietums gaminame 
draugystės picą - kiekvienas 
ingredientas gali reikšti vis kitą gėrį, 
pvz. pomidorai - meilė, sūris - ramybė 
ir t.t. Kalbamės apie tai, kada būna 

Svajonių ir norų diena. 

Mt 7 , 7 
„Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, 
belskite, ir bus jums atidaryta. 8 Kiekvienas, kas prašo, 
gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. 
11 „Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams 
duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų dangiškasis Tėvas 
duos gera tiems, kurie jį prašo“.

Tegul kiekvienas šeimos narys pasako, 
ko norėtų, kad kiti šeimos nariai jam 
padarytų ar suteiktų. Norai turėtų būti 
susiję su kitų šeimos narių veiksmais 
(paglostyti, pakilnoti, panešioti, 
padainuoti ar kt.) , o kiti išpildo tą 
artimojo norą.

Ps 133, „Štai kaip gera ir kaip malonu, kur žmonės 
gyvena vienybėje! 2 Tai lyg brangus aliejus ant galvos, 
varvantis į barzdą – Aarono barzdą, kol nuteka ant 
apykaklės jo apdaro. 3 Tai lyg Hermoną gaivinanti rasa, 
kuri krinta ant Ziono kalnų, nes čia VIEŠPATS teikia 
savo palaiminimą – amžinąjį gyvenimą“.

Iškirpkite daug snaigių ir papuoškite 
jomis langą ir visus namus.
Per vakarienę prisiminkite ir 
pasipasakokite prisiminimais apie 
nutikimus susijusius su sniegu 
(užklimpote, dalyvavote sniego 
mūšyje, slidžių žygyje ir t.t.), 

Suplanuokite, ką kartu su šeima šią žiemą nuveiksite 
kartu, kai prisnigs.

Sveikinimų/ atviručių diena – rašome 
draugams.

Tema vakarienei – šiandienos skaitinys kalba apie Jono 
Krikštytojo gimimą, o mes kviečiame prisiminti savo 
krikštynas ir krikštatėvius. Kokie jūsų kiekvieno 
krikštatėviai jie yra/ buvo, kokios jų savybės, ką su jais 
mėgote/ mėgstate veikti? Atsižvelgiant į jų savybes, 
kokia Kalėdinė atvirutė jiems tiktų? 

Lk 1,57-66 apie Jono Krikštytojo gimimą.

Lesyklėlė paukštukams. 
Pagaminti su vaikais lesyklėlę.  

Lk 11, 5-8   
"8 Aš jums sakau: jeigu nesikels ir neduos jam 
duonos dėl bičiulystės, tai dėl jo įkyrumo atsikels ir 
duos, kiek tik jam reikia“

Kalbėtis apie sunkius laikus, kai mums reikia kitų 
žmonių pagalbos (kaip paukščiams žiemą), ką mes 
tada darome? Ar mums sunku / lengva prašyti 
pagalbos? Kieno pagalbos lengviau būna paprašyti, 
kieno sunkiau? 

Filmo vakaras. 

Penktadienio vakaras vėl kviečia visą 
šeimą pasižiūrėti mėgstamą �lmą.

Malda. Jėzau, piemenys tavęs labai laukė. Beveik 
nemiegojo naktimis, kad tik pirmieji galėtų pamatyti 
tavo gimimą, ir už tai tu juos apdovanojai. Padėk būti 
visada pasiruošusiems  atlikti bet kokį gerą darbą; kai 
gimsi, kad būtume visi pasiruošę ir suruoštume didelę 
ir gražią šventę tau ir vieni kitiems. Amen.

sunku, o kada lengva susitaikyti. Gal kažkas prisimena 
savo susitaikymo istoriją, o gal istoriją, kai nepavyko 
susitaikyti. Kaip tada jautėtės?

Po �lmo kartu aptarkite,  kokius pasirinkimus turėjo 
herojai ir ką aš būčiau daręs jų vietoje.
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Kūčiukų kepimo diena. 

Šiandien vakarienės metu kviečiame 
pasikalbėti apie stebuklus jūsų 
gyvenime. Turbūt buvo momentų, 
kai kažkas atsitiko taip, kaip jums 

reikėjo, kažkas stebuklingai išsisprendė („Didžių 
dalykų padarė man Viešpats“).

Lk 1, 47„Mano siela šlovina Viešpatį,
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
48 nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę.
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
49 nes didžių dalykų padarė man Viešpats,
ir šventas yra jo vardas!“ 

Uždegame ketvirtąją žvakę. 
Šiandien kviečiame daryti Marijos 
ir Juozapo �gūrėles (iš popieriaus, 
medžio ar molio). Kviečiame tėvus 
papasakoti susipažinimo istoriją. 
Jeigu žinote, papasakokite ir senelių 
susipažinimo istorijas.

(Lk 2,13–15) Dievas pasirinko sau vietą ir yra šalia mūsų, 
kaip angelas apreiškė piemenims: turime klausyti, ką 
angelas mums kalba, ir taip pasiruošime sutikti Kalėdas. 
Malda. Galbūt ir tau, Jėzau, buvo siurprizas girdėti 
giedant visus tuos angelus: tu šyptelėjai. Padaryk, kad 
ir mes visada šypsotumėmės savo angelui sargui ir 
klausytumėmės visų perduodamų Dievo įkvėpimų. 
Amen.

Papuošiame eglutę. 
Per kūčių vakarienę prisiminkite, 
kam ir už ką esate dėkingi.

Atsiverskite Bibliją, apie Jėzaus gimimą Lk 2, 1-20.



Sakau Viešpačiui: „Tu mano 
Viešpats.
Tik tu esi mano laimė.“
Tu parodysi man taką, 
kuris veda į gyvenimą.
Tavo Artume yra 
džiaugsmo pilnatvė,
Tavo dešinėje rankoje 
amžina linksmybė.
( Ps 16, 2. 11)

Dieve, tegul Jėzaus Kristaus 
palaima pasiekia mus taip, 
kaip šios žvakės šviesa,
sušildo mūsų širdis,
ir nušviečia mums kelią.
Tegul mūsų Išganytojas 
Kristus atneša gyvybės
į šio pasaulio tamsą,
ir į mus, belaukiančius jo 
atėjimo. Amen.

Myliu Tave, mano Dieve, iš 
visos širdies. Dėkoju Tau, kad 
mane sutvėrei, padarei mane 
krikščioniu. Atleisk už tą blogį, 
kurį padariau šiandien, ir 
priimk, jei atlikau ką nors 
gero. Išlaikyk mane kol 
ilsėsiuosi ir saugok mane nuo 
visų pavojų. Tavo malonė 
tebūna su manimi. Amen.

Baigiantis dienai gėriuosi 
vakaro tyla ir šlovinu Tave.
Dėkoju Tau, Dieve, už šią 
dieną ypač už _________ .
Padėk man visada atpažinti 
Tavo artumo ženklus.
Vardan Dievo ,Tėvo ir Sūnaus 
ir Šventosios dvasios. Amen.

D
ieve, dėkoju Tau už šią dieną! 

Ačiū Tau už paukščius ir 
gyvūnus, ačiū už gėles ir 
m

edžius, už ežerus ir 
šaltinius, už saulę. Ačiū 
Tau D

ieve, kad visa tai 
sukūrei! Ačiū, D

ieve, už 
gyvenim

ą, kurį gyvenam
e. 

Koks nuostabus D
ievas esi! 
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Maldos kubas. 
Atsispausdinę ir iškirpę, sulankstę 
ir suklijavę kubą, galėsite kas 
vakarą lengvai apsispręsti, kuria 
malda dėkosite už dieną.


