
 

KOMENTÁ Ř K PŘINÁŠENÍ DARŮ – symboly  
 
Následující texty lze podle potřeby přizpůsobit, doplnit nebo si z nich vybrat 
jenom část. Je možné je použít při bohoslužbě nebo během jiných modlitebních 
setkáních. 
 
Přicházíme k Tobě, Pane. My, muzikanti a zpěváci, chceme k Tvé oslavě hrát a 
zpívat a my, děti, neseme své dary a chceme při tom myslet na naše bratry a 
sestry na celém světě. Víme, že Ty můžeš všechno, Ty můžeš proměnit celý svět, 
Ty jsi naší posilou, když se snažíme uskutečňovat misijní povolání a tak šířit 
radost Božího království. Proměň naše dary k užitku všech a proměňuj naše 
srdce, abychom byli citlivější a vnímavější na Boží blízkost a pro potřeby 
druhých a nikdy nemysleli jen na sebe. 
 
Kříž… 
Neseme kříž, který nám stále připomíná, jak nesmírně miluješ všechny lidi. Na 
kříži jsi zemřel z lásky k nám. O této lásce chceme vyprávět svým životem všem 
lidem kolem sebe. Moc si přejeme, aby ses stal přítelem všech, a prosíme o dar 
víry. Také prosíme za misionáře, aby mohli přinášet evangelium, vyprávět o 
Božím království a učit úctě k životu a k Tvému kříži všude tam, kde Tě ještě 
neznají. 
 
Dětmi vytvořená Bible, úryvky z Písma svatého… 
Ve svých rukou držíme nejvzácnější knihu světa – Písmo svaté.  
Učíme se poznávat a objevovat poklady, které nám Tvé slovo nabízí. Ať mu rádi 
nasloucháme a snažíme se podle něho žít. Chceme být v rodinách, ve škole, 
v zaměstnání, ve farnosti svědky pravdy a krásy a učit se říkat spolu se sv. 
Pavlem: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“! Ať se šíří Tvé slovo po celé zemi. 
 
Obraz Panny Marie… 
Na tomto obraze nás naše nebeská Maminka, která je Královnou posvátného 
růžence a Královnou misií, všechny ukrývá pod svůj plášť. Ona nás přivádí 
k svému Synu a my se k ní můžeme kdykoliv obracet se svými nezdary a se vším, 
co nás trápí. Ona je tou nejmoudřejší a nejlepší přímluvkyní a milující Matkou 
pro všechny naše sestry a bratry ve všech koutech světa. 
 
 
 



 

Symboly Ducha svatého…, dary Ducha svatého… 
Abychom mohli přinášet dobré ovoce, potřebujeme dary Ducha svatého. Duchu 
svatý, provázej misionáře v jejich denní práci, buď jejich světlem a silou, aby se 
dokázali vyrovnávat se všemi překážkami. Ať je každá jejich práce vždy 
prozářena láskou, aby jejich dílo bylo trvalé. 
 
Strom života… 
Přijmi od nás, Pane, strom života, do jehož listů jsme vepsali svá jména. Ať „je 
jako strom zasazený u vodních proudů, který dává ovoce v pravý čas, listí mu 
nevadne a daří se mu vše, co koná“ – jak čteme v knize Žalmů. Ať u Tebe 
hledáme občerstvení a posilu pro sebe i pro druhé lidi a nenecháme se svést ke 
špatnostem a marným věcem, které nepřinášejí štěstí. 
 
Trnová koruna, obvazy… 
Bože, ujmi se všech nemocných a ukaž jim v jejich těžkých chvílích smysl 
života. Dej, aby ve své nemoci, utrpení a opuštěnosti našli někoho, kdo by za 
nimi přišel, stisknul jim ruku, řekl, že na ně myslí a že se za ně modlí. Uč nás 
vidět v nemocných trpícího a ukřižovaného Krista a pomáhat jim, aby svou 
velkou bolest proměňovali ve velkou radost. 
 
Věnec z klasů, ovoce a jiné plodiny… 
Nebeský Otče, děkujeme za dary, které nám dáváš na polích, zahradách, v sadech 
a vinicích a prosíme Tě za lidi, kteří žijí v chudobě a beznaději, aby měli z čeho 
žít a aby jejich děti nemusely umírat hladem.  
 
Obrázky dlaní… 
Namalovali jsme Ti obrázky našich dlaní. Skrývají všechny, které máme rádi. Ať 
jsou naše ruce ochotny pomáhat všude tam, kde je to potřeba. Ať umějí pohladit, 
potěšit a dělat dobré skutky. Ať je často a rádi sepneme k modlitbě za naše rodiny 
a za děti v misijních zemích. Ať slouží a pomáhají lidem blízkým i vzdáleným a 
tím přinášejí radost a lásku. Tak naplníme Tvé přání: „Milujte se navzájem, jako 
jsem já miloval vás!“  
 
Chléb a víno 
Přinášíme Ti, Pane, chléb a víno. Děkujeme ti, že se nám nabízíš jako „živý 
pokrm“ pro nás všechny. Prosíme Tě, ať jsme Ti stále blízko a přinášíme 
požehnání.  


