Obětní dary a přímluvy za kontinenty
I.
Přinášíme obětní dary, které jsou znamením naší víry v Ježíše Krista a naší příslušnosti k jeho církvi.
Jsou též znamením naší ochoty podat pomocnou ruku těm, kdo ji k nám vztahují:
AFRIKA
Pane Bože, vím, že v Africe mnoho dětí potřebuje lékařskou pomoc. Kvůli nedostatku léků umírají
na nejrůznější nemoci.
Malá Noell z Rwandy nám říká:
„Bydlím spolu s maminkou v utečeneckém táboře. Krutá válka nás donutila utéci z naší země.
Přestože už skončila, musíme každý den bojovat o přežití. Naše maminky jsou pracovité, ale
nedokáží nás zbavit bídy. Často nás trápí hlad a když jsme nemocní, chybí nám peníze na léky. Je mi
z toho smutno, ale už nemám ani sílu, abych plakala. Kdy konečně pro nás zasvitne paprsek
naděje?“
Přinášíme ti, Bože, tento globus, léky a mísu koláčů. Pán Ježíš poslal své učedníky do celého světa.
Kéž dokážeme jako oni pomáhat svým bližním, aby byli uzdraveni na těle i na duši. Nikdo ať netrpí
hladem po tvém slově ani po chlebě pozemském.
AMERIKA
Pane Bože, život v nouzi je pro mnoho dětí nesnesitelný. Utíkají do ulic a stávají se malými
bezdomovci. Podléhají násilí, žijí ve strachu, zakoušejí nespravedlnost. Často jsou zabíjeny nebo
nuceny k trestné činnosti.
Manuel z Jižní Ameriky:
„Spolu s ostatními chlapci trávím noci pod mostem v blízkosti smetiště. Jednou, když jsme spali
přikryti lepenkou a starými hadry, vzbudila nás střelba a hlasité kroky. To policie vtrhla do naší
kolonie. Snažili jsme se utéct, ale mnoho našich přátel nemělo to štěstí – byli zabiti. Od té doby
každou noc prožívám strach, že by se to mohlo opakovat a já nestihl utéct. Vím, že každou noc
umírají děti, jejichž jedinou vinou je to, že nemají domov, neznají svého tátu a nemohou se přitulit
ke své mámě. Jejich srdce naplňuje strach.“
Přinášíme Ti Bože tento malý domeček jako znamení domova. Kéž všechny děti poznají radost ze
života v rodině a všichni ať najdeme svůj domov ve Tvém srdci.
ASIE
Pane Bože, miliony asijských dětí tráví své dětství v továrnách na výrobu koberců, zápalek,
kožených brašen a bot. Za těžkou práci nedostávají spravedlivou odměnu.

Malý Shankar říká o své práci:
„Je mi 6 let a jsem nejmladší z několika desítek dětí, které pracují na výrobě tapet v Benares,
svatém městě hinduistů. Každý den ve tři hodiny ráno se za mnou zavírají brány továrny, ve které
těžce pracuji mnoho hodin denně. Musím zde být, neboť moje rodina upadla do dluhů. Mzdy rodičů
a staršího bratra zdaleka nestačí na splátky. Proto jsem i já musel začít pracovat. Často sním
o odpočinku a hrách s kamarády…. Budu se k nim moci vrátit nebo tu zůstanu zavřený už pořád.“
Přinášíme ti, Bože, hračky a učební pomůcky, které symbolizují touhu po hře, vzdělání a zlepšení
pracovních podmínek. Učiň, Pane, ať si dospělí uvědomí, že děti nemohou tak těžce pracovat,
a neberou jim jejich dětství. Dej, ať si mohou hrát jako naše děti.
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
Pane Bože, děti Oceánie touží poznat Tvého syna, ale často ho nemohou potkat. Na malých
ostrůvcích je hodně místa pro turisty, ale místo pro Tebe chybí. V daleko od sebe roztroušených
domorodých vesničkách je mnoho nouze a lhostejnosti.
Suzi nám vydává toto svědectví:
„Někteří lidé mi závidí, že žiji na ostrově plném pestrobarevných květů, že se mohu potápět
v průzračně čisté vodě oceánu, pozorovat nádherné ptáky i zvířata, potkávat turisty z celého světa.
Ale mne trápí samota. Moc rád bych měl kamarády a kamarádky, chodil s nimi do školy, a pak si
společně s nimi hrál. Bohužel nejbližší sousedé bydlí od nás velmi daleko a do školy mám několik
desítek kilometrů. Své učitele znám pouze z dopisů, radia a televize. Jak rád bych je poznal osobně.“
Přinášíme ti, Bože, tento misijní kříž, znamení naší víry. Pomoz, aby se nalezli misionáři, kteří
dětem Oceánie přinesou radostnou zvěst o Pánu Ježíši, a nám pomoz být také misionáři.
EVROPA
Pane Bože, v bohaté Evropě, která vychovala tolik misionářů, dnes stále více lidí ztrácí víru. Děti
často mají všechno, ale chybí jim náboženská výchova. Mnoho z nich trpí osamocením, protože
jejich rodiny se rozpadají.
Kevin mluví o sobě:
„Proč není máma doma, když se vracím ze školy? Proč musím celé týdny čekat, aby mi rodiče
věnovali trochu svého času? Někdy mám hodně problémů, o kterých bych s nimi chtěl mluvit. Jenže
oni se vracejí domů vynervovaní, zahlcení svými starostmi, takže nemám odvahu, abych si s nimi
povídal. Nudí mě nové hračky, které mi kupují, raději bych chtěl mít tátu, který by mě chápal a byl
často se mnou.“
Přinášíme ti, Bože, obraz sv. rodiny. Kéž u ní hledáme vzor a pomoc i pro naše evropské rodiny.
Přinášíme ti, Bože, tyto kapičky dobrých skutků. Kéž se nám z nich podaří vytvořit moře lásky, která
promění náš svět.

Přinášíme ti, Bože, tento MOST, který se nám podařilo postavit, ať nám připomíná, že chceme
stavět mosty mezi všemi lidmi, blízkými i těmi vzdálenými. Ať si připomínáme, že prostředky pro
stavění jsou Modlitba, Oběť, Služba a Tvořivost pro Ježíše.
Přinášíme ti, Bože, chléb a víno – dary které budou proměněny v Kristovo tělo a krev. Sytí nás
všechny společně k životu věčnému. Je v nich síla, se kterou může člověk překonávat všechny
těžkosti a životní překážky. Prosme, ať je zvláštní posilou všem, kdo pracují jako misionáři
v nejrůznějších částech světa.

II.
PŘINÁŠÍME TI, PANE,
1. ZA EVROPU – OBILÍ – peče se z něj chléb, který denně jíme, abychom neměli hlad. Prosíme Tě,
aby žádné dítě na světě nikdy netrpělo hladem.
PŘINÁŠÍME TI, PANE,
2. ZA AMERIKU – KUKUŘICI – má zlatožlutou barvu, která nám připomíná slunce a teplo. Prosíme
Tě, ochraňuj celou Zemi a její bohatství.
PŘINÁŠÍME TI, PANE,
3. ZA AFRIKU – PÍSEK – připomíná nám vyprahlá srdce, která Tě nikdy nepoznala. Prosíme Tě za
všechny nevěřící, daruj jim důvěru v Tebe.
PŘINÁŠÍME TI, PANE,
4. ZA ASII – RÝŽI – její malá zrnka živí denně miliony lidí. Prosíme Tě za nás děti, ať dovedeme
obohatit všechny, kdo jsou kolem nás.
PŘINÁŠÍME TI, PANE,
5. ZA AUSTRÁLII – VLNU – je teplá a hřejivá. Představuje lásku lidí kolem nás, rodičů a kamarádů.
Prosíme Tě za ně všechny.
PŘINÁŠÍME TI, PANE,
6. ZA CELÝ SVĚT – GLÓBUS – prosíme Tě, Pane, za mír a pokoj na celém světě.
PŘINÁŠÍME TI, PANE,
7. RŮŽENEC – prosíme Tě, dej, ať pod ochranou Panny Marie jdeme pravou cestou za Ježíšem.
PŘINÁŠÍME TI, PANE,
8. SRDCE – prosíme Tě, ať naše dlaně v srdcích rozdávají Tvou lásku ostatním lidem a přijímají Tvou
Boží vůli.

PŘINÁŠÍME TI, PANE,
9. CHLÉB A VÍNO – dary, které budou proměněny v Tvé Tělo a Krev. Je v nich síla, se kterou člověk
může překonat všechny těžkosti a životní překážky. Prosíme Tě, ať jsou zvláštní posilou všem, kdo
pracují jako misionáři ve všech částech světa.

III.
PŘINAŠÍME TI, PANE,
1. ZA EVROPU – OBILÍ, PECEN CHLEBA A KOLÁČE
Z obilí se peče chléb, který denně jíme, abychom neměli hlad. Koláče jsou symbolem hojnosti.
Prosíme Tě, Pane, za hladové, trpící, nemocné a ať nás tyto dary vedou k pomoci potřebným.
PŘINAŠÍME TI, PANE,
2. ZA AMERIKU – KUKUŘICI, BRAMBORY A BUBÍNEK
Kukuřice má zlatožlutou barvu, připomíná nám slunce a teplo. Brambory nám připomínají první
obyvatele Ameriky – Indiány. Bubínek se používá při sdělování radosti, smutku, svolává lidi ke
shromáždění a k oslavám. Je symbolem komunikace.
Prosíme za naše společenské kontakty, aby sloužily pro budování Božího království a lásky mezi
lidmi.
PŘINAŠÍME TI, PANE,
3. ZA AFRIKU – PÍSEK, TROPICKÉ OVOCE A UČEBNÍ POMŮCKY
Písek připomíná vyprahlá srdce, která Tě nikdy nepoznala. Tropické ovoce zase rozmanitost rostlin
v této části světa a učební pomůcky symbolizují touhu po vzdělání a zlepšení životných podmínek.
Pane, i do našich rukou dáváš mnoho vynalézavosti, pomoz nám, abychom vše dokázali využít
k zlepšení životních podmínek v rozvojových krajinách.
PŘINAŠÍME TI, PANE,
4. ZA ASII – RÝŽI, LÉKY A HRAČKY
Rýže, její malá zrnka živí denně milióny lidí. Léky jsou symbolem pomoci a zdraví.
Hračky představují hravost dětí a jejich touhu po radosti a štěstí. Prosíme Tě, Pane, ať si dospělí
uvědomí, že děti nemohou tak těžce pracovat. Dej lidem moudrost, aby dokázali správně pomáhat
svým bližním. Posilni, prosíme, všechny nemocné v jejich bolestech a dej jim zdraví duše i těla.

PŘINAŠÍME TI, PANE,
5. ZA AUSTRÁLII A OCEÁNII – VLNU, RYBU A VODU
Vlna je teplá a hřejivá, symbolizuje lásku lidi kolem nás, rodičů a kamarádů. Ryba představuje
oceán, který je kolem Austrálie a Oceánie. Voda je nutná k životu a symbolizuje život a čistotu. Ty
jsi, Pane „Láska“, prosíme Tě za naše srdce, aby odpovídala na Tvoji lásku a projevila se i v lásce
k druhým, opuštěným a nuzným.
PŘINAŠÍME TI, PANE,
6. ZA CELÝ SVĚT – RÚŽENEC, SVÍCI A BIBLI
Růženec je symbolem modlitby, svíce nám připomíná, že Ty jsi světlem pro každého člověka. Bible
představuje pro náš život živé slovo. Prosíme Tě, spoj celý svět mostem lásky, modlitby
a porozumění. Dej ať lidé vyjdou ze tmy lži, hříchu a sebelásky a rozeznají v tvém světle pravé
hodnoty života.
PŘINAŠÍME TI, PANE,
7. SBÍRKU
Tys byl, Pane, chudý a v chudých lidech se s Tebou můžeme tajemným způsobem setkávat.
Dáváme Ti naše finanční dary, které jsme nashromáždili na pomoc chudým po celém světě.
PŘINAŠÍME TI, PANE,
8. CHLÉB A VÍNO
Pane Ježíši, stal ses naším duchovním pokrmem, abychom z Tebe mohli čerpat věčný život. Dej, ať
v tobě najde každý svou posilu a ať nikdy neskončí naše ochota Tě následovat a dobře žít.
PŘINAŠÍME TI, PANE,
6. ZA ...(doplňte svou obec) – SRDCE, DOMEČEK...(doplňte symboly svého domova nebo místa kde
žijete)
... symbolizují obyvatele našeho města. Srdce je symbolem lásky, domeček znamením domova.
Prosíme Tě za všechny děti, aby poznaly radost ze života v rodině a za obyvatele našeho města, ať
všichni naleznou svůj domov ve Tvém srdci.

