
Po přečtení modlitby zanese dítě svíčku k místu, kde skládáme kříž. Následuje modlitba 
desátku růžence obvyklým způsobem. 
 

Druhý desátek se budeme modlit za Ameriku. 
Dítě položí na určené místo kámen s Amerikou. 
Modlitba: Pane Bože, vím, že 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. Pomoz mi, Pane, abych dokázal žít 
skromně a udělal něco dobrého pro ty, kteří jsou na tom hůře než já. Děkuji Ti za všechno, 
co mám. 
Po modlitbě dítě zanese na místo, kde skládáme kříž, zapálenou svíčku. Následuje 

modlitba desátku růžence obvyklým způsobem. 
 

Třetí desátek obětujeme za Asii. 
Dítě položí na určené místo kámen s Asií. 
Modlitba: Učiň, Pane, ať si dospělí uvědomí, že děti nemohou tak těžce pracovat 
a neberou jim jejich dětství. Dej, ať si mohou hrát jako já. 
Po modlitbě dítě zanese ke kříži svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem. 
 

Čtvrtý desátek se modlíme za Austrálii a Oceánii. 
Dítě položí na určené místo kámen s Austrálií a Oceánií. 
Pane Bože, děti Oceánie touží poznat Tvého Syna, ale často Ho nemohou potkat. Na 
malých ostrůvcích je hodně míst pro turisty, ale místo pro Tebe chybí. Pomoz, aby se 
nalezli misionáři, kteří dětem Oceánie přinesou zvěst o Pánu Ježíši, a mně pomoz být 
malým misionářem. 
Po modlitbě zanese dítě opět svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem. 
 

Poslední desátek se modlíme za Evropu. 
Dítě položí na určené místo kámen s Evropou. 
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. Pomoz, aby se do našich rodin vrátil 
pokoj, radost a soudržnost. 
Po modlitbě dítě zanese ke kříži svíčku. Následuje modlitba růžence obvyklým způsobem.  
Na závěr se pomodlíme Zdrávas Královno. 
 

MODLITBA DĚTÍ PMDD 
Ježíši můj, mám Tě rád, jsi můj věrný kamarád. 
Má modlitba k Tobě letí, prosím Tě za všechny děti. 
Potřebným chci pomáhat, lásku, radost, rozdávat. 
Pane Bože, při mě stůj, chci být misionář Tvůj.  
Svatá Maria, Královno nebe, o mocnou ochranu prosíme Tebe. Amen.  

Náměty ke slavení Misijní neděle  
Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 papežem 
Piem XI. Při bohoslužbách na celém světě, i v nejchudších oblastech, se 
každou předposlední neděli v říjnu plní světový fond solidarity Papežského 
misijního díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují na projekty, jimiž 
se podporuje šíření Božího slova i do těch nejzapadlejších koutů zeměkoule. 
Nabízíme vám několik inspirativních námětů, které si podle svých potřeb 
a možností můžete upravit a použít pro obohacení misijní liturgie. Inspiraci 
na přímluvy i výzdobu kostela najdete také na www.missio.cz 

 

KOMENTÁŘ K PŘINÁŠENÍ OBĚTNÍCH DARŮ – s přímluvami 

Pane, Otče a dárce nezměrného milosrdenství, již při stvoření jsi dal člověku rozum 
a svobodnou vůli. Přestože lidstvo na této planetě žije již několik tisíc let, ve 
správném užívání Tvých darů stále potřebujeme Tvou pomoc. Pane, buď milosrdný nám 
i celému světu. 

1. Přinášíme, Pane, Bibli. Je to Tvé slovo, bezpečná studnice moudrosti pro poučení 
neznalým a rady pochybujícím. Prosíme Tě za všechny státníky, církevní i jiné 
představitele, kteří mají zodpovědnost za život na této planetě. Kéž se 
v neznalostech a pochybách, se kterými se při svém poslání setkávají, řídí 
zásadami Dobra, k němuž nás Bible odkazuje. 

2. Přinášíme, Pane, kámen. Připomíná kamenné desky Zákona, které jsi kdysi dal 
skrze Mojžíše svému lidu, aby nepropadal hříchu. Prosíme Tě za církev a její 
učitelský úřad. Kéž se jí vždy daří včas poukazovat na velká nebezpečí ohrožující 
svět, která mohou vzniknout hříšným jednáním.  

3. Přinášíme, Pane, srdce. Je symbolem lásky, se kterou jsi odpouštěl urážky 
a trpělivě snášel ty, kteří v Tobě nepoznali Božího syna a ztěžovali Tvůj úkol na 
zemi. Nedostatek lásky přináší v celém světě nepřátelství, zlo, války a utrpení. 
Prosíme Tě, Pane, za trpící obyvatele zemí, v nichž zuří války a násilí, a také za 
všechny lidi, kteří nejsou schopni odpouštět a trpělivě snášet lidi, kteří je obtěžují. 

4. Přinášíme, Pane, roušku. Na křížové cestě Ti soucitná Veronika podala svoji, aby 
sis utřel zakrvácený a zpocený obličej. I mimo válek je na světě mnoho nezdaru, 
útlaku, smutku a těžkostí. Pane, otvírej srdce lidí k soucitu a pomoci, 
a nepřestávej nabádat zatvrzelé, aby obměkčovali svá kamenná srdce. 

5. Přinášíme, Pane, řetěz. Je symbolem všech druhů nesvobody člověka. Ulehči, 
Pane, úděl všem, kteří jsou nespravedlivě vězněni, utlačováni a zotročováni. 
Nedopouštěj, aby se stavěl člověk nad člověka a nepřijímal zásady rovnosti všech 
lidí. 

6. Přinášíme, Pane, léky. Jsou prostředkem zmírnění nemocí a všeho, co izoluje 
a vzdaluje člověka člověku. Pro mnohé lidi v chudých zemích je lékařská péče 
nedostupná, v bohatých sice mají lidé léky i vyškolený zdravotnický personál, ale 
jejich nejbližší je v nemocech a stáří často nechávají osamocené. Pane, posílej 



nemocným, starým a opuštěným lidem lidi blízké jejich srdci a dávej se poznat 
jako blízký těm, kteří nikoho takového nenajdou. Podporuj vědce v jejich 
výzkumech pro zdraví lidstva a žehnej lékařům a sestrám v jejich poslání. 

7. Přinášíme, Pane, domeček. Je symbolem domova a rodinného zázemí. Mnoho 
lidí na světě o tyto hodnoty přichází vlivem válek, zemětřesení i jiných pohrom.  
Chraň před zlem Ty, kteří jsou na cestách a hledají pro sebe a své rodiny nový 
domov; nauč lidi vážit si domova a dobrého rodinného zázemí. Žehnej práci 
záchranářů a organizací, které se ujímají lidí bez domova a zázemí. 

8. Přinášíme, Pane, oblečení. Je symbolem mravní a tělesné bídy, které jsou 
vystaveny děti, ženy i muži v různých částech světa. Vlévej, prosíme, do srdcí 
bohatších lidí postoje solidarity, dárcovství a zastání, aby lidé kdekoliv na naší 
planetě mohli žít v přiměřených lidských podmínkách pro tělo i duši. 

9. Přinášíme, Pane, chléb a vodu, základní potraviny. I ty jsou v různých částech 
světa nedostatkové a tamní obyvatelé umírají hladem a žízní. Pane, nauč nás 
dobře využívat dary země, které nám ze své milosrdné lásky poskytuješ a žehnej 
všem organizacím a dobrovolníkům, kteří v této oblasti pomáhají. 

10. Přinášíme, Pane, hřbitovní svíci. Každý člověk jednou zemře, ať žije kdekoliv na 
světě. Prosíme Tě za všechny živé, aby na tuto pravdu nezapomínali a podle ní 
utvářeli svůj život. Prosíme Tě za umírající, aby se od Tebe při svém posledním 
svobodném rozhodnutí neodvrátili. Prosíme za zemřelé, aby je měl vždy kdo 
důstojně pohřbít. 

11. Přinášíme, Pane, balonky (šátky, stužky) v misijních barvách. Bílý balonek 
představuje naši rodnou Evropu, žlutý Asii, zelený Afriku, modrý Austrálii 
a Oceánii, červený Ameriku. Každý kontinent má své radosti, problémy i starosti. 
Prosíme Tě, Pane, za milosrdenství pro celý svět, za všechny živé i mrtvé 
obyvatele naší planety, včetně nás zde přítomných. 

KOMENTÁŘ K OBĚTNÍMU PRŮVODU – věnovaný růženci  

Přinášíme, Pane, sošku Panny Marie. Maria je matkou všech lidí na celém světě a jako 
maminka nás vybízí k modlitbě růžence. Chce nám tak ukázat na život Pána Ježíše a učit 
nás modlitbě. Prosíme Tě, ať se modlíme rádi a dokážeme podle modlitby také žít.  

Přinášíme Ti, Pane, misijní růženec složený z barevných kuliček označujících světové 
kontinenty. Svatý otec vybízí děti Papežského misijního díla dětí k denní modlitbě Zdrávas 
Maria. Dej ať všechny děti tato modlitba s tebou spojuje. Ať všichni zakoušíme úžasnou 
sílu kontaktu s Tebou.  

Přinášíme Ti, Pane, barevné květy. Pět barev symbolizuje pět různých světadílů, jejich 
bohatství i starosti. Jako tuto jednu kytici tvoří různé květiny a barvy, ať také jednotlivé 

národy se svými odlišnostmi usilují o jednotu a snaží se najít cesty k míru a pokoji na celé 
zemi.  

 červené květy Ti podáváme s prosbou za zlepšení tíživé situace pro chudé a trpící 
lidi v kontinentu Amerika  

 modrá barva představuje barvu moří a oceánů, které obklopují Oceánii 
a Austrálii a naši prosbu za lidi tam žijící  

 bílými květy Ti vyjadřujeme prosbu za Evropu a naše domovy  

 zelené ratolesti kéž Ti připomenou africký kontinent, jehož obyvatelé se musí 
potýkat s tolika různými problémy  

 žluté květy symbolizují naši prosbu za obyvatele Asie  

MODLITBA MISIJNÍHO RŮŽENCE S DĚTMI 
Modlitbou růžence se můžeme spojit s těmi, které Papežská misijní díla v České republice podporují. 
Během modlitby lze z kamenů skládat kříž, který symbolizuje utrpení dětí i lidí na všech kontinentech 
světa. Po modlitbě růžence zase rozsvěcovat a skládat kolem kříže svíčky jako symbol naděje pro 
chudé a trpící. Ve věcech, které děti skládají kolem oltáře, můžeme vidět konkrétní účast křesťanů 
na Kristově vykupitelském díle. Co mohu udělat pro lepší svět já? 

 
Na barevném misijním růženci se můžete modlit podle jeho barev, které mají tuto 
symboliku: 

 zelená je barvou Afriky a připomíná nám barvu tropických pralesů 

 bílá je Evropa – jako barva naší pleti a symbolizuje také stolec Sv. otce 

 žlutá barva je barvou svítání na východě a představuje Asii 

 modrá je barvou oceánů a připomíná ostrovy Oceánie a Austrálie 

 červenou barvu používáme symbolicky pro Ameriku jako barvu pleti jejich 
domorodých obyvatel 

 
Ve jménu Boha, který je naše naděje a mír, začínáme tuto oslavu. 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. 
Věřím v Boha … 
Otče náš … 
Zdrávas Maria … 3x 
Sláva Otci … 
 
V prvním desátku se budeme modlit za Afriku. 
Dítě položí na určené místo kámen symbolizující Afriku. 
Modlitba: Pane Bože, vím, že v Africe mnoho dětí potřebuje lékařskou pomoc nebo trpí 
hladem a nouzí. Někde dokonce děti musí bojovat ve válce. Dej ať na ně pamatuji 
v modlitbě a odříkání. 


