KOMENTÁŘ K PŘINÁŠENÍ DARŮ PŘI MŠI SVATÉ – MISIJNÍ
PŘEDMĚTY
Přinášíme obětní dary, které jsou znamením naší víry v Ježíše Krista a našeho příslušenství k
jeho Církvi. Jsou též znamením naší ochoty podat pomocnou ruku těm, kdo ji k nám vztahují.
(pořadí lze změnit, dary obměnit, nic není definitivní – tedy kromě vína, vody a hostií)

I.
Buben: Buben je symbol jednoho druhu komunikace. Používá se při sdělování radosti a
smutku, svolává lidi ke shromáždění a k oslavám. Spolu s ním obětujeme naše společenské
kontakty, aby tak mohly být použity pro budování Božího království pokoje mezi lidmi.
Voda: Symbol života a čistoty, je nutná pro život. Jejím nabídnutím sami sebe činíme nositeli
života druhým lidem. Skrze ni můžeme být očištěni od všeho, co nám brání v našem poslání.
Díky ní také mnoho národů přijímá víru.
Ovoce: Symbol tělesné potravy a plodů práce. Přinášíme ho jako dík Bohu za dar
každodenního chleba a pamatujeme přitom na své hladovějící bratry a sestry. Svěřujeme mu
také veškerou naši práci a námahu při dosahování výsledků naší práce.
Kadidlo: Spolu s kadidlem obětujeme naše modlitby, také modlitby za ty, kteří se modlí za
nás i ty, za které se modlíme my.
Chleba a víno: Obětujeme chleba a víno, aby mohly být přeměněny na Tělo a Krev Krista.
Abychom se my, kteří je přijmeme, mohli stát chlebem pro všechny, kteří se s námi setkají
osobně nebo skrze misijní práci.

II.
Pecen chleba a mísa koláčů jsou symbolem hojnosti. Mnoho našich bratří a sester trpí nebo
dokonce umírá hladem. Ať nás tyto dary vedou k pomoci potřebným.
Voda a čerstvé ovoce jsou pro nás samozřejmostí na našich stolech. Kéž by tomu tak bylo i u
mnoha našich bratří a sester, pro které je čistá voda jen vysněným přáním. Toho však lze
dosáhnout s naší pomocí.
Učební pomůcky symbolizují touhu po vzdělání a zlepšení životních podmínek. I do našich
rukou dává Bůh mnoho vynalézavosti, jak přispět k urychlení procesu změn rozvojových
zemí, a tak využít vše, čeho jsme svým vzděláním dosáhli.
Chléb a víno – dary, které budou proměněny v Kristovo Tělo a Krev. Sytí nás všechny
společně k životu věčnému. Je v nich síla, se kterou může člověk překonávat všechny těžkosti
a životní překážky. Prosme, ať je zvláštní posilou všem, kdo pracují jako misionáři v
nejrůznějších částech světa.

III.
Svíce a růženec
Ta, která žila v přítomnosti Světla světa, ať přivádí ke svému Synu každého, kdo při modlitbě
růžence vroucně vyslovují: Zdrávas Maria.
Písmo sv. (lekcionář) a štola
Písmo svaté (lekcionář) je kniha proniknutá Božím tajemstvím. Ať je lidé dokáží vnímat, když
slyší slovo evangelia. Štola ať je znamením čistého srdce.
Glóbus a léky
Pán Ježíš poslal své učedníky do celého světa. Kéž dokážeme jako oni pomáhat svým bližním,
aby byli uzdraveni v srdci i v duši.
Obilí (chléb) a hroznové víno
Chléb je náš každodenní pokrm a víno je znamením hojnosti a požehnání. Jako kvas v tomto
chlebě a jako síla slunce v tomto víně, ať je naše víra všude tam, kam nás posílá.
Voda a víno
Ať nám dar vody, kterou dává Pán, tak jako samařské ženě, připomíná pramen vyvěrající k
věčnému životu a ať víno proměněné v Kristovu Krev je nám úžasným důkazem jeho lásky.
Hostie
Přinášíme hostie, které se stanou Tělem Pána Ježíše pro spásu světa. Ať jsou posilou
k radostnému žití evangelia pro všechny, kteří putují do nebeského království.

