
Modlitba za děti

č. 19 – 11/2022

Pane Ježíši Kriste,

Tys sytil hladové, uzdravoval nemocné a měl jsi vždy soucit s trpícími. 
Zvláště děti jsou ti velmi drahé. Buď proto posilou zejména dětem, 

které trpí hladem, nedostatkem pozornosti a lásky, 
které žijí na ulici, jsou oběťmi válek a zůstaly sirotky. 

Žehnej jim a chraň jejich srdce, aby nebylo uzavřené bolestí, 
která jim bere chuť do života, ale pošli jim někoho, 

kdo jim opravdově a nezištně pomůže a projeví jim lásku, kterou potřebují. 
Dej, ať se jim podaří získat vzdělání, ať se situace zlepší 

a mohou opět žít v dobrém a zdravém rodinném prostředí. 

Amen

Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý 
Hospodin k těm, kdo ho ctí!   (Žalm 103,13)

Za děti, které trpí 

 MISIJNÍ
ÚMYSL

2022LISTOPAD

SALESIÁNSKÝ ÚMYSL > Za zmírnění utrpení chudých dětí, dětí bez domova 
a sirotků na Haiti.

PAPEŽSKÝ ŮMYSL

„Modleme se, aby děti, 
které trpí, především 
děti žijící na ulici, oběti 
válek a sirotci, měly 
přístup ke vzdělání 
a mohly znovu zažít 
srdečnost rodinného 
prostředí.“ 

LISTOPAD

HAITI
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Pomodli se za trpící děti, 
a pokud je to ve tvých 
možnostech, podpoř 
finančně také děti, které 
nemohou studovat, protože 
si to nemohou finančně 
dovolit. Pomoz jim získat 
vzdělání a zlepšit tak jejich 
životní situaci.

Výzva

Haiti
Salesiáni začali na Haiti působit v roce 1935 na žádost 
haitské vlády zřídit profesionální školu. Od té doby sale-
siáni-misionáři rozšířili svou činnost a působí v 11 vzdě-
lávacích centrech a více než 200 školách po celé zemi. 
V každém z 11 center je několik základních a středních 
škol, středisek odborného výcviku a programů pro děti 
ulice a mládež v nouzi. Centra se nacházejí po celém 
Haiti včetně měst Port-au-Prince, Fort-Liberté, 
Cap-Haïtien, Les Cayes a Gressier. Dnes jsou salesiáni 
na Haiti největší organizací nabízející soukromé vzdělání 
a jejich programy slouží více než 25 500 haitských dětí 
na základních i středních školách.

Zajímavost

Navzdory probíhající obnově země a zlepšování infra-
struktury, jež pomáhají obnovit Haiti po ničivém země-
třesení z 12. ledna 2010, zůstává tato země nejchudší 
zemí v Americe a jednou z nejchudších zemí světa. 
Tři čtvrtiny populace žijí za méně než 2 dolary na den 
a podle Světového potravinového programu patří Haiti
k zemím s největším ohrožením potravinovou krizí na 
světě. Více než polovina z 10,7 milionů obyvatel země 
je podvyživená. Téměř 100 000 haitských dětí mladších 
pěti let trpí akutní podvýživou, která způsobuje nevratné 
zastavení růstu u téměř 30 % všech dětí v zemi.

„Mnoho lidí na světě zoufale touží po kousku
chleba, ale mnohem víc je těch, kdo zoufale 

touží po malém kousku lásky.“

Matka Tereza

Portoriko

Kolumbie

Kuba

Jamajka

Bahamy

Florida

Haiti

Dominikánská
republika
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STATISTIKA CHUDOBY

CO POTŘEBUJEME?ZAJÍMAVÝ PŘÍBĚH

Jak často jedí chudí lidé?

20 %
1 min7 miliard lidí

• 40 interrupcí
• 760.000 dolarů 
   se vydá za 
   nelegální drogy

• 35 žen zemře 
   při porodu
   zejména kvůli 
   špatné zdravotní 
   péči

PRŮMĚRNĚ KAŽDÉ SEDMÉ DÍTĚ NA SVĚTĚ PRACUJE!

• zemře 21 tisíc 
   dětí do pěti let
• 4,5 miliardy dolarů
   investují světové
   vlády do vyzbrojení 
   svých armád

24 hod

Jen asi 20 % lidí 
může žít 

v dostatku

• lásku
• vědomosti
• žít vztah 
s Bohem

Jeden anglický novinář udělal poučný test. 
Koupil bochník chleba a na nejrušnějších 
křižovatkách ho nabízel kolemjdoucím za 
hodinu práce. A jaký byl výsledek?
• V německém Hamburku se mu vysmáli.
• V New Yorku ho zatkla policie.
• V Nigérii se mu nabidlo hodně lidi 
 ochotných pracovat tři hodiny.
• A v indickém Dillí se mu přihlásily stovky lidi,  
 kteří byli ochotní pracovat za chléb celý den. 

• Srí Lanka (Asie) jednou max. dvakrát denně
• Mali (Afrika) dva až třikrát denně, v květnu až
  červenci, když už nemají zásoby,   
  pouze jednou denně  
• Jamajka (Již. Am.) jednou denně
• Kanada (Sev. Am.) jednou denně
• Irsko (Evropa) jednou denně

Jak často jedí chudí lidé maso?
• Srí Lanka (Asie) maso či rybu jednou týdně
• Mali (Afrika) jen výjimečně, spíše jen o svátcích, 
  a ne vždy    
• Jamajka (Již. Am.) jednou až dvakrát týdně
• Kanada (Sev. Am.) jednou týdně
• Irsko (Evropa) dvakrát týdně

DĚTI
NA 
ZEMI

1 hod

Workshop pro starší 
žáky či studenty, při 
kterém si uvědomí, 
že ne všechny děti 
na Zemi mají rovno-
cenné podmínky.

zdroj: rvp.cz

zdroj: Papežská misijní díla
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