
 

Adventi ”minden napra 1 fotó” 

#hidtanphotoaday 
Az Advent az Úr eljövetelének időszaka. Ilyenkor a legfontosabb, hogy a lelkünket felkészítsük 

a találkozásra, hogy amikor már itt van, méltóképpen tudjuk fogadni Őt. Ebben szeretne 

segíteni ez a „Minden napra 1 fotó” kihívás. A kihívás lényege, hogy minden nap készíts egy 

fotót a megadott kulcsszó alapján. Természetesen nem fontos, hogy vallással kapcsolatos 

fotótémákat keress, bármit lefotózhatsz, ami szerinted passzol az aznapi szóhoz. Minden egyes 

szó (legtöbbször) kapcsolódik az aznapi Szentmiseolvasmányokhoz vagy ünnephez. Arra 

kérlek, hogy ne csak a fotókat készítsd el, hanem a hozzá tartozó szentírási részt is 

olvassátok el otthon! Lehet, hogy ez ad majd ihletet a fotóhoz, de a lelki készülethez 

mindenképpen segítségedre lesz!  

Használhatsz mobiltelefont vagy fényképezőgépet. A lényeg, hogy a kész kép számodra 

kifejezze az adott nap „mottóját”. 

A fotókat többféleképpen megoszthatod:  

Regisztrálj a blogomon: hid-tan.kreativcuccok.hu Innentől kezdve szabadon feltöltheted a 

képeidet a hamarosan induló Galériába (reményeim szerint legkésőbb dec. 6-tól elérhető lesz 

a Galéria). Írd le röviden a képekhez, miért pont ezt a fotótémát választottad. Jóváhagyás után 

a képek téma/napok szerint megjelennek majd. A legjobb képeket külön is közzéteszem majd! 

VAAAAGY… 

„Lájkold” a Híd-Tan Facebook-oldalát (facebook.com/hidtan.kreativcuccok), és a következő 

címmel (plusz az adott nap mottójával) töltsd fel a fotót: #hidtanphotoaday  

Bármi kérdésed van a képfeltöltéssel kapcsolatban, írj a Facebookon vagy az alábbi e-

mailcímre: hidtan.kreativcuccok@gmail.com 

Ami fontos: ez nem verseny vagy játék, ahol a végén győztest hirdetek. Ez csak egy 

(modernizált) módja az adventi készületnek, ami, remélem, tetszeni fog Nektek és segít 

ráhangolódni az ÜNNEPRE.  

U.i.: ha esetleg az a lemondásod Adventre, hogy nem 

számítógépezel, akkor is készítsd el a fotókat és kérd meg 

szüleidet, hogy a nevedben töltsék fel ;-) 

ÁLDOTT KÉSZÜLETET, JÓ FOTÓZÁST! :-) 



 

NOVEMBER 

30. KOSZORÚ 

DECEMBER 

1.  FÉNY – „Járjunk az Úr világosságában!” (Iz 2,1-5) 

2. BÁRÁNY – „Akkor majd a farkas a báránnyal alszik” (Iz 11,1-10) 

3. KENYÉR – „Jézus megkérdezte tőlük: ’Hány kenyeretek van?’” (Mt 15,29-37) 

4. KŐ – „Az Úr örök kőszikla” (Iz 26,1-6) 

5. SZEM – „Könyörülj rajtam, Dávid fia!” (Mt 9,27-31) 

6. MIKULÁS (Szent Miklós ünnepnapja) – (Mt 9,35 - 10,1.6-8) 

7. ÚT – „Építsetek utat a pusztába!” (Mk 1,1-8) 

8. KÉK (Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, főünnep) – (Zsolt 97) 

9. MEGTALÁLTAM! – „Nem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül” (Mt 18,12-14) 

10. ÉDES – „Az én igám édes” (Mt 11,28-30) 

11. VÍZ – „Folyókat fakasztok a kopár dombokon” (Iz 41,13-20) 

12. RORATE – (Iz 48,17-19) 

13. ÁRNYÉK (Szent Lúcia ünnepe) – (Sir 48,1-4;9-11) 

14. RÓZSASZÍN – (1Tessz 5,16-24) 

15. CSILLAG – „Csillag támad Jákobból” (Szám 24,15-17) 

16. NYOLC – (Zsolt 33) 

17. CSALÁD – „Jézus Krisztus nemzetségtáblája.” (Mt 1,1-17) 

18. VELÜNK AZ ISTEN – „Emmánuelnek fogják hívni” (Mt 1,18-24) 

19. FENYŐFA – (Bír 13,2-7) 

20. PRÓBA, vagy ha nem szerepelsz: ANGYAL – „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes” (Lk 1,26-38) 

21. NÉGY – (Zsolt 88,2-29) 

22. ÖRÖM – „Magasztalja lelkem az Urat!” (Lk 1,46-56) 

23. ÍRÁS – „Írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá” (Lk 1,57-66) 

24. AJÁNDÉK – „Meglátogatott minket a magasságból felkelő” (Lk 1,67-79)  

25. BETLEHEM – „Énekeljetek az Úrnak” (Zsolt 97) 
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