
 

KOMENTÁ Ř K PŘINÁŠENÍ OBĚTNÍCH DAR Ů – jídlo, symboly, kontinenty 
 
PŘINAŠÍME TI, PANE, 

1. ZA EVROPU – OBILÍ, PECEN CHLEBA A KOLÁ ČE 
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. 
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2. ZA AMERIKU – KUKU ŘICI, 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.  
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3. ZA AFRIKU – PÍSEK, TROPICKÉ OVOCE A U ČEBNÍ 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 ke zlepšení životních podmínek 
v rozvojových krajinách. 
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4. ZA ASII – RÝŽI, LÉKY A HRA ČKY  
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.   
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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.   
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6. ZA PARDUBICE  – PERNÍKOVÉ SRDCE, HOKEJKU A DOME ČEK 
Perník a hokejka symbolizujíce 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.            
       
Tuto část je třeba doplnit podle místa a okolností, kde se mše svatá koná. Pardubice už to mají připravené ☺.
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7. ZA CELÝ SVĚT – RŮŽENEC, 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. 
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8. 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.  
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9. 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.   

 
   

            
 

  


