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– Ahoj, pokrstení a poslaní.
– Zvláštny pozdrav si doplnil, Svetlúšik. 
Pokrstená som a aj kamaráti, ale kam nás 
to posielaš?
– Hneď si na to posvietime, Dobromilka. 
A na pomoc k vysvetleniu si zavoláme aj 
pápeža Františka.
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      Ahoj, kamaráti!

Svätý Otec František vyhlásil október 2019 za 
Mimoriadny misijný mesiac. Jeho posolstvo 
má názov Pokrstení a poslaní. Pri krste sme sa stali 
Božími deťmi a prijali sme vieru ako nezištný 
dar. Tento dar však nemá zostať zamknutý 
v našom srdci. Naopak, je to dar, ktorý máme 
rozdávať a šíriť ďalej. Každý pokrstený je posla
ný šíriť dobrú zvesť o Ježišovom vykúpení, šíriť 
nádej a lásku Božieho kráľovstva ako misionár. 
Pápež František vyzýva všetkých – dospelých 
i deti, aby prežívali radosť zo svojej misie tam, 
kde žijú, študujú alebo pracujú.

Pokrstení a poslaní

• Aká je tvoja misia v tomto svete?
.....................................................................................
.....................................................................................

• Aká je tvoja misia v rodine?
.....................................................................................
.....................................................................................

• Aká môže byť v škole?
.....................................................................................
.....................................................................................
• Medzi kamarátmi vo voľnom čase?
.....................................................................................
.....................................................................................
• Aká je tvoja misia v obci alebo na sídlisku, 
kde bývaš?
.....................................................................................
.....................................................................................

■ Kňažia, Šaľa: Vyčistili sme a upravili zabudnuté 
pomníky na cintoríne.

Misionár tam, kde som

  Možno je to tvoj úsmev, ktorý ľuďom v tvo
jej „misii“ prezrádza, že i v neľahkých situá
ciách dôveruješ Bohu.

  Možno si misionárom v svojom okolí vďaka 
svojej pravdovravnosti a čestnosti.

  Možno je tvojou misiou srdce ochotné 
pomáhať.

  A možno ťa k misii v tvojom okolí inšpirujú 
minuloročné „dobročiny“ iných detí na 
nasledujúcich fotografiách. Nech sa páči, 
tu sú malí misionári:

Detské „dobročiny“

■ Deti z Liptovskej Teplej: Vyrábali sme po
hľadnice pre neznámych starých ľudí.
■ Granč-Petrovce: Navštívili sme starších man  
želov a jednu babku, ktorá býva sama. Zaspie
vali sme im a dozvedeli sme sa zaujímavosti 
z ich života. Napiekli sme im koláče a vyrobili 
darčeky.

■ Košice: Pripravili sme malé darčeky, ktoré 
sme skryli na rôzne miesta v škole. Ostatné deti 
si ich tam nájdu ako prekvapenie a môžu si 
ich nechať.
■ Liptovský Hrádok: Vyrobili sme darček pre 
staršiu pani, ktorá nevládze chodiť do kostola. 
Navštívili sme ju a zaspievali jej.
■ Zuberec: Zorganizovali sme modlitbu ružen
ca za pokoj vo svete, nachystali koláče a hry pre 
deti a potom tí mladší upratovali lístie na dvore.

Lebo robiť dobro tam, 

kde sme my, 

nedokáže nikto lepšie 

než práve my .

■ Aj kamaráti z Uhrovca mysleli pri svojich „dob-
ročinoch“ na seniorov.

■ Podobne ako v Zuberci aj v Humennom sa deti 
zapotili s metlami a fúrikmi plnými lístia.

■ Markušovce: Napiekli sme dve dózy kolá
čov a navštívili deti v krízovom centre.

■ Deti z Dunajova na-
piekli lákavé mafinky 
– ledva ten posledný 
stihli odfotiť .

V krste nám nebeský Otec dal nevýslovný 
dar a stali sme sa jeho milovanými deťmi. 

S týmto darom sme dostali aj pozvanie 
šíriť vieru a konať dobro. Držíme vám 

palce, aby sa vám v tom darilo. 


