KOMENTÁŘ K PŘINÁŠENÍ OBĚTNÍCH DARŮ - kontinenty
Děti, přinášející dary, jsou přestrojené za zástupce jednotlivých kontinentů.
Světadíly mohou představit i namalovaným obrazem a jít v průvodu s rozžatou
svící v barvě kontinentu.
AFRIKA
V tomto světadílu lze najít ohromné množství barev. Jsou zde zelené lesy, žluté
pouště, azurová moře, bílé štíty velehor, lidé černé i bronzové pleti. Bohužel má
Afrika i smutné prvenství: miliony nemocných dětí nakažených nemocí AIDS,
odsouzených k pozvolnému umírání.
Neseme Ti, Pane, léčivé byliny a léky. Víme, že v Africe mnoho dětí potřebuje
lékařskou pomoc. Kvůli nedostupnosti očkování a nedostatku léků umírají na
nejrůznější nemoci. Tak rádi bychom jim pomohli.
Dej, ať na ně pamatujeme v modlitbách a odříkání. Dej, ať je dostatek léků pro
ty, kdo je potřebují a ostatní ať jsou si vědomi jejich hodnoty.
JIŽNÍ AMERIKA
Je kontinent největších kontrastů. Je zde ohromné bohatství i krajní nouze, veliká
zbožnost i naprostá bezbožnost, hlad i nadbytek, pestrá kultura i absolutní úpadek
zvyku.
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. Pomoz nám,
abychom dokázali žít skromně a uměli udělat něco dobrého pro ty, kteří jsou na
tom hůře, než my.
Děkujeme Ti za všechno, co máme. Ať se snažíme pomáhat i nepatrnými věcmi,
které však mohou způsobit hodně radosti. Přijmi od nás dárky z korálků, papíru
a přírodnin.
ASIE
Je největším světadílem. Nalézají se zde nejrozsáhlejší roviny, nejhlubší moře,
nejdelší řeky, nejvyšší hory a nejhezčí pohoří. V některých částech kontinentu je
největší hustota obyvatel na světě. Nalezneme zde však i množství malých dětí,
které jsou chudobou přinuceny k těžké, často otrocké, práci.

Pane Bože, miliony asijských dětí tráví své dětství v továrnách na výrobu
koberců, zápalek, kožených brašen a bot. Za těžkou práci nedostávají
spravedlivou odměnu. Učiň, Pane, ať si dospělí uvědomí, že děti nemohou tak
těžce pracovat, a neberou jim jejich dětství.
Přinášíme své hračky a hry a prosíme Tě, dej, ať si i tyto děti mohou hrát jako
my.
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
Jsou mezi světadíly nejméně známé. Obklopeny šumem oceánu, rozsety na
stovkách malebných ostrovů, odrážející se v západu slunce jsou obydleny
pracovitými, přátelskými a spokojenými lidmi.
Pane Bože, naším darem je modlitební knížka a obrázky biblických událostí.
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.
Pomoz, aby se nalezli misionáři, kteří dětem Oceánie přinesou radostnou zvěst o
Pánu Ježíši, a mne pomoz být malým misionářem.
EVROPA
Tento kontinent dal světu nejvíce misionářů. Z takových zemí jako je Francie,
Holandsko, Irsko, Španělsko, Itálie, Německo či Polsko jich vyšly tisíce. Evropa
je dnes světadílem, kde se rodí čím dál méně dětí a stále více lidí zapomíná na
Boha.
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 a radost. Nepřestávej zvát k misionářské práci i mladé
lidi z naší země.
Na lístky jsme napsali i další své touhy, starosti i radosti, které nás provázejí
naším životem. Ty, který nám nejlépe rozumíš, ukazuj nám cestu za Tebou a
proměňuj naše srdce.
CHLÉB A VÍNO
Pane, dary chleba a vína, které se promění v Tvé Tělo a Krev, nás s Tebou
vnitřně spojují. Děkujeme Ti za tak úžasnou možnost být s Tebou stále v tom
nejužším kontaktu.

