
Pozývame ťa zvlášť 18. októbra pridať sa 
k miliónu detí z celého sveta, ktoré sa budú 
modliť ruženec za jednotu a pokoj vo svete.

Pán Ježiš v Eucharistii pozýva na hostinu ľudí 
všetkých národov – deti z átria Dobrého pastiera 
v Dolnom Kubíne priraďujú k oltáru figúrky ľudí 
z rôznych kontinentov. Všetci sme bratia a sestry.

Ahoj, kamaráti!

– Minule sme si Svetlúšikovou baterkou 
posvietili na to, čo znamená byť pokrstený 
a poslaný.
– Už viem, Dobromilka, že moja misia ne
musí byť na druhom kontinente. Rovnako 
dôležité je, keď sme misionármi presne 
tam, kde práve teraz sme.
– Veru, Svetlúšik, a to vôbec nie je ľahké. 
Byť misionárom – šíriteľom Ježišovho po
sol stva – v škole medzi rozhádanými spo
lužiakmi či vo chvíli, keď treba doma bez 
frflania umyť riad. To je celkom fuška.
– Vieš, na čo som prišiel, keď som dnes dr
žal glóbus? Že ako jednoducho sa po ňom 
dá cestovať prstom, tak poľahky môžem 
ľuďom na rôznych kontinentoch pomáhať 
modlitbou. Modlitba nepozná hranice, 
vzdialenosti, nedôjde jej benzín. Nebeský 
Otec počuje moju modlitbu za bratov a ses
try kdekoľvek a kedykoľvek.
– A k tomu vás pozývame, milí kamaráti, aby 
ste boli odvážnymi misionármi tam, kde ste, 
ale modlitbou objímajte celý svet ☺.

V októbri si zvlášť pripomíname Pannu Máriu 
a modlitbu posvätného ruženca a zároveň i po-
treby misií. To je najlepší čas, aby ste sa zoznámi-
li s misijným ružencom. Možno ste o ňom počuli, 
možno ho máte doma a možno teraz dostanete 
chuť si taký vyrobiť z farebných korálikov.

Čo to je?
Pomôcka na modlitbu posvätného ruženca ako 
iné ružence, ibaže každý desiatok je inej farby 
– podľa kontinentu, za ktorý sa modlíte. Tento 
spôsob modlitby pochádza od horlivého newyor-
ského pomocného biskupa Fultona Sheena,  
dávnejšieho riaditeľa Pápežských misijných diel 
v USA. Túžil, aby sa každý kresťan modlil na 

Misijný ruženec

úmysly celej Cirkvi, preto je každý desiatok misij-
ného ruženca obetovaný za ľudí (veriacich alebo 
neveriacich), misionárov a misionárky jedného 
z piatich kontinentov sveta.

  zelený desiatok ako africká džungľa. Modlíme 
sa za zmiernenie biedy, hladu, chorôb a vojen 
medzi kmeňmi.

  červená ako farba pôvodných obyvateľov In-
diánov. Modlíme sa za skutočnú radosť ľudí 
oboch amerických kontinentov, ktorú im nik 
nevezme.

  biela ako farba pleti Európanov. Modlíme sa, 
aby sa kresťania v Európe navrátili k pravej 
viere a ozajstnej láske.

  modré ako oceán, ktorý obklopuje Austráliu 
a tisícky priľahlých ostrovov. Modlíme sa za 
milióny ľudí, ktorí ešte nepočuli o Ježišovi.

  žltá ako pleť obyvateľov najľudnatejšieho konti-
nentu. Modlíme sa za pokoj a mier pre krajiny 
tejto časti sveta, aby našli pokoj v Božej láske.
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Modlitba za svet a misionárov:
Pane, ty si Otcom celého sveta,
hoci ťa všetci ľudia nepoznajú a nemilujú ťa,
ty miluješ všetkých rovnako.
Hoci sú tvoje deti roztratené po celom svete,
ty nad každým starostlivo bdieš
a držíš svoju mocnú ruku nad tými,
ktorí žijú na všetkých kontinentoch našej planéty.
Bdieš nad ľuďmi žijúcimi v nepokojných
a chudobných krajinách;
nad ľuďmi žijúcimi v blahobyte,
aby sa vedeli podeliť s tými, ktorí trpia núdzu.
Prosíme ťa, daj, aby bolo na celom svete
vždy dostatok horlivých ohlasovateľov
tvojej radostnej zvesti. Amen.

■  Podľa Pápežských misijných diel pripravila:  
Martina Jokelová-Ťuchová  

■ Ilustrácia: Ľuba Suchalová 
■ Snímka: Átrium Dobrého pastiera, Dolný Kubín
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