
 
  

MALAWI 
2. setkání 

 

MODLITBA 

Pane Ježíši, děkujeme Ti, že si také dnes můžeme uvědomit, 

jak jsi pro nás důležitý a jak je pro nás důležitý každý člověk 

kolem nás. Děkujeme Ti, Ježíši, za to, že Tě známe, a také za 

každého z nás.  Amen. 

 

ČETBA – příběh z Malawi očima Tumaini: 

Milí poutníci, jmenuji se Tumaini, to je Naděje. Žiju v krásné 

zemi Malawi. Leží v jižní Africe a je skoro stejně veliká jako 

Česká republika. Misionáři tu mají Centrum sv. Magdalény, 

které se stará o sirotky a postižené děti. V tomto centru žiju  

i já, je mi šest let a spolu se mnou jsou tu různě velké děti. 

Nejstarším je asi 16 roků. Já jsem jako malý měl dětskou 

obrnu, kvůli které mi ochrnuly obě dvě nohy. Každé 

dopoledne za mnou chodí sestřičky a dělají se mnou různá 

cvičení, aby se mi nohy zlepšily. Spousta dalších dětí tu má 

ten stejný problém jako já. Jiní jsou zase jinak postižení, 

někteří se ani nemohou zvednout z postele. Odpoledne chodí starší děti do školy. Já ještě ne, ale brzy už tam budu 

chodit s nimi. Zatím si tu každé odpoledne maluju nebo hraju na svůj milovaný buben djembe. Taky si s radostí 

zpívám, protože jsem moc rád na světě. Jsem Pánu Bohu vděčný, že mám kamarády, se kterými si můžu povídat  

a taky bubnovat. Jsou tu hodné sestřičky misionářky, které mi pomáhají, abych brzy zase mohl chodit a možná  

i běhat. Jsem ještě trochu malý, ale sestřičky už mě naučily pomodlit se kousek růžence za své rodiče, ale taky za 

všechny děti z Papežského misijního díla dětí, aby byly zdravé, mohly chodit do školy a měly jídlo. A aby se uměly 

každý den radovat stejně jako já. 

 

KATECHEZE 
 

Základní slova 

Být rád na světě 
 

Obsah 

Milé děti, dnes jsme slyšeli příběh od Tumainiho. Z jaké země pochází? Nechte děti reagovat. Země se jmenuje 

Malawi. A věděl by někdo, kde se tato země nachází? Nechte děti reagovat. Nachází se v jižní Africe. Je o něco větší 

než naše Česká republika a má skoro 2x tolik obyvatel. Kolik obyvatel má přibližně naše republika? A kolik tedy 

Malawi? Nechte reagovat děti. Úředním jazykem je angličtina, národním jazykem však čičevština. Hlavním městem 

je Lilongwe. Není zde moře, ale jezero se stejným jménem jako země. Víte, že je třetí největší v Africe a žijí v něm 

krokodýli a hroši? 

Vzpomenete si, jak se jmenuje centrum, kde Tumaini žije? Nechte odpovědět děti. Je to v Centru sv. Magdaleny, kde 

spolu s ním žije více různě starých dětí. Tumaini se ve svých šesti letech potýká s jedním velkým zdravotním 

problémem. Jakým?  

Pamatujete, co znamená chlapcovo jméno Tumaini? Ano, je to Naděje. A ta v chlapci opravdu je. Vždyť když si 

uvědomíme, že je sirotek (můžeme si s dětmi připomenout, co to znamená) a vážně nemocný a že neví, jestli vůbec 

bude pořádně chodit, může se nám zdát, že to není moc důvodů k radosti a ke štěstí. Vzpomeňme si, jak se 

chováme, když se nám něco nepovede, máme pocit, že jsme nešikovní nebo, že jsme pokazili kamarádům hru apod. 

Nemusí děti přímo odpovídat, spíš jim necháme jen chvilku na promyšlení.  

Představte si, že by se váš kamarád připravoval na závody třeba v běhu nebo v boxu nebo v tancování, hodně by dřel 

a věděl by, že je dobře připravovaný… a den před tím by si zlomil nohu. Jak by mu bylo? Nechte odpovědět děti. Ano, 

asi by byl zklamaný, naštvaný, nešťastný. A je takový Tumaini, který je bez rodičů a nemůže běhat jako jiné děti? 

Ne. Je rád na světě, těší se do školy, a co ještě rád dělá? Nechte odpovědět děti podle příběhu. A co ho naučily 

sestřičky misionářky? Nechte reagovat děti. A on se modlí rád a za koho všeho?  

 



 
 
 

 

A tak může být pro nás Tumaini velkým příkladem, abychom každý den prožívali s radostí, děkovali za to hezké, co 

máme, a prosili Boha za svoji rodinu, za přátele a za ostatní, aby také poznali Boha a uměli se každý den radovat. 
 

AKTIVITA 

V jezeře Malawi žijí krokodýli a hroši. Jména obou zvířat používáme ve rčení. Víte, co znamená, když se řekne  

o člověku, že má hroší kůži nebo roní krokodýlí slzy? Vzpomenete si sami na některé? 

Také určitě znáte plno českých přísloví. V příloze najdete piktogramy s příslovími, zkuste k obrázkům přiřadit 

správný název. Můžete dětem dát jenom část, nebo rozstříhejte jako kartičky a děti se budou střídat v hádání. 
 

Hra 

Vytleskej rytmus – Jak už víte, Tumaini miluje bubnování. Pro africkou hudbu jsou bubny typické. 

Máte hudební sluch? Vyberte vždy jednoho z vás, který vám vytleská nějaký rytmus. Zopakujte to po něm. Až to 

budete umět, zkuste to dát dohromady. Každá skupinka nebo jednotlivec bude vytleskávat jiný rytmus. Vyjde vám 

kratinká „hudební“ skladba? 
 

 

Když se řekne africká poušť, většinu lidí nejdřív napadne Sahara, kde je dopravním prostředkem velbloud, chcete si 

vyzkoušet, jak se tažné zvíře cítí? 

Karavana – Všichni, kdo si chcete zahrát, se spusťte na všechny čtyři. Na záda volně položte batoh nebo nějakou 

tašku s věcmi a vydejte se na cestu. Komu náklad spadne, získává trestný bod. Nebo že by šel rovnou znovu? 
 

Tvoření 

Doma nebo v klubovně vytvořte ruční výrobek pro misijní jarmark nebo dárek pro někoho, 

kdo je nemocný či osamělý. 

Africká stolní hra 

Pro děti můžete zhotovit třeba pravou africkou hru i s návodem. 

Potřeby: čtvrtku, tužku, korkovou zátku nebo plastové víčko, barvy a štětec nebo pastelky  

Pracovní postup: na desku z tvrdého papíru namalujte hrací pole v podobě spirály nebo 

jakéhosi hada.  

Pokud nakreslíte spirálu, po celé její délce vyznačte vždy v určité vzdálenosti body (kuličky jako na známé hře 

Člověče, nezlob se). K tomu vám poslouží korková zátka, nebo plastové víčko – můžete je obtáhnout nebo jeden 

konec zátky natírejte barvou a obtiskujte (můžete střídat barvy).  

Nakreslíte-li hada, vyznačte střed jinou barvou a od obou konců ke středu musí být stejný 

konec kuliček.  

Pravidla: Ke hře kromě hrací desky potřebujete tři kamínky nebo figruky. 

Hrají dva hráči z protilehlého konce spirály dostředu plochy, nebo z jednoho konce hada 

k barevně vyznačenému středu. Každý má jeden kámen nebo figurku, kterou smí posunout po 

hrací ploše jen tehdy, když uhodne, ve které ruce drží spoluhráč třetí, společný kámen. 

Vyhrává ten, kdo je dříve ve středu plochy. 
 

Závěrečná píseň 

Můžete si zazpívat nějakou mariánskou píseň, kterou znáte, např. Rozžíhá (modrá Hosana 225). Text v příloze. 

Poslechnout si ji či zazpívat můžete zde: https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne/rozziha-93162  
 

Závěrečná modlitba 

Můžete se pomodlit desátek za uzdravení nemocných. Zamyslete se a zkuste si každý vzpomenout alespoň na 

jednoho nemocného člověka, kterého znáte. Můžete si nahlas říct jména těchto lidí. 

Poté se společně pomodlete desátek růžence se speciálním tajemstvím „...který uzdravoval nemocné”. 

Během modlitby myslete právě na ty nemocné, které jste vyjmenovali, a také na nemocné děti z Malawi, které 

spoléhají na naše modlitby. 

Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti za to, že jsi s námi každý den. Moc prosíme za ty, kteří jsou nemocní, nešťastní, sami, 

nebo se něčeho bojí, aby poznali Tebe. Také prosím, abychom uměli druhým lidem kolem sebe dávat radost.  
 

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností kontaktujte nás: Ludmila Veselá, vesela@bcb.cz, 733 389 220 

https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne/rozziha-93162
mailto:vesela@bcb.cz


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

1. 2x měř, jednou řež. 

2. Láska hory přenáší.  

3. Ranní ptáče dál doskáče. 

4. Co oči nevidí, srdce netrápí.  

5. Tak dlouho se chodí pro vodu, až se ucho utrhne. 

6. Lež má krátké nohy.  

7. Darovanému koni na zuby nekoukej.  

8. Láska prochází žaludkem. 

9. Sytý hladovému nevěří. 

10. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.  

11. Mluviti stříbro, mlčeti zlato. 

12. Ty na mne chlebem, já na tebe kamenem. 

 

 

13. Ve víně je pravda. 

14. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.  

15. Jablko nepadá daleko od stromu. 

16. Ráno moudřejší večera.  

17. Bez peněz do hospody nelez.  

18. Sejde z očí, sejde z mysli.  

19. Jednooký mezi slepými králem.  

20. Zadarmo ani kuře nehrabe.  

21. Hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere. 

22. Sůl nad zlato.  

23. Hlad je nejlepší kuchař. 

24. Neštěstí ve hře, štěstí v lásce.  

 

 

 

 



 
  

Řešení: 

 

Názvy přísloví, která můžete vytisknout a dát dětem jako pomůcku, jsou rozdělená na dvě poloviny  

a očíslovaná (1. část patří k obrázkům A – L, 2. část k obrázkům M – X). Děti můžou psát k sobě písmeno 

obrázku a číslo názvu. Nejprve ale mohou samy říkat nebo psát, na jaká přísloví si vzpomenou. Až později 

jim můžete dát text.  

 

 

Zde jsou správné názvy přísloví k obrázkům. 
A. Láska prochází žaludkem. B. Sytý hladovému nevěří. C. Ty na mne chlebem, já na tebe kamenem. D. Láska hory 

přenáší. E. 2x měř, jednou řež. F. Lež má krátké nohy. G. Darovanému koni na zuby nekoukej. H. Mluviti stříbro, 

mlčeti zlato. I. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. J. Co oči nevidí, srdce netrápí. K. Ranní ptáče dál doskáče.  

L. Tak dlouho se chodí pro vodu, až se ucho utrhne. M. Bez peněz do hospody nelez. N. Jednooký mezi slepými 

králem. O. Jablko nepadá daleko od stromu. P. Zadarmo ani kuře nehrabe. Q. Ráno moudřejší večera. R. Neštěstí ve 

hře, štěstí v lásce. S. Hlad je nejlepší kuchař. T. Sůl nad zlato. U. Ve víně je pravda. V. Kdo jinému jámu kopá, sám do 

ní padá. W. Sejde z očí, sejde z mysli. X. Hloupý kdo dává, hloupější kdo nebere. Více se dozvíte ZDE: 

https://mozkolam.cz/vizualni-hlavolamy/obrazcove-hlavolamy/ceska-prislovi-ii/  

 

https://mozkolam.cz/vizualni-hlavolamy/obrazcove-hlavolamy/ceska-prislovi-ii/


 
 
 


