
Klíče od Božího království  
Najdi klíče, které mohou být součástí svazku klíčů Svatého Petra a všech křesťanů. 
Spoj je pastelkou. Dávej pozor!  

Některé klíče srdce otvírají a jiné nechávají srdce zavřené. 

Vybarvi misijními barvami ty klíče, které otevírají srdce a ty klíče, které srdce 
uzavírají, přeškrtni. 

 

Jaké jsou podle tebe klíče, které by měl mít každý misionář? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Náměty ke slavení Misijní neděle 
Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 papežem 
Piem XI. Při bohoslužbách na celém světě, i z nejchudších oblastí, se 
každou předposlední neděli v říjnu plní světový fond solidarity 
Papežského misijního díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují 
na projekty, jimiž se podporuje šíření Božího slova až do těch 
nejzapadlejších koutů zeměkoule.  

  
Pro letošní rok si podle našich námětů můžete připravit vlastní misijní adoraci. Využít 
můžete buď již kompletně připravený program, včetně textů, nebo jen navrhované 
schéma adorace, které si následně uzpůsobíte svým potřebám.  
Další inspiraci najdete také na www.missio.cz. 
 

MODLITEBNÍ VEČER ZA MISIE – schéma 
 

1. Úvodní píseň dle výběru 
 

2. Čtení: Sk 4,13-20 
„Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne jeho. 
Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.“ 

 Další možné biblické texty: 
- Jer 20, 7-11: Boží Slovo je hořící oheň 
- Jer 23,25-29: Boží Slovo je jako kladivo tříštící skálu 
- Lk 1,39-45: Navštívení 
- 1Kor 9,14-19: Naléhavost misií 
- 1Kor 15,3-21: Předávám, co jsem dostal 

 
3. Píseň dle výběru 

 
4. Zamyšlení (viz např. „Církev, matka naší víry“ – najdete na následující straně) 

 
5. Sdílení nad Biblí, debata 

„Je psáno: Uvěřil jsem, a proto jsem také promluvil – i my věříme, a proto také 
mluvíme.“ (2. Kor 4,13) 

To, čemu věříme, je obsaženo ve Vyznání víry. Uvědomujeme si to? 
 

6. Vyznání zamysleme se nad obsahem naší víry a vyznejme víru církve:  
Věřím 
 



7. Prosby – mohou být dopředu připravené a/nebo spontánní (návrhy konkrétních 
přímluv najdete na 5. straně tohoto materiálu): 

a. Za universální misii církve 
b. Za papeže Františka 
c. Za řeholníky, laiky a kněze misionáře z celého světa 
d. Za české misionáře v zahraničí (např. P. Brabce, P. Fogla, P. Dudu, P. 

Nogu, P. Kudlu, P. Mece, P. Němce, P. Vracovského, P. Bindase, sestry 
v Paraguayi, v Estonsku a v Albánii, sr. Jarmilu ve Venezuele, Saleziány 
v Bulharsku, Obláty v Pákistánu a mnohé další) 

e. Za misionáře, kteří přijeli do naší země 
f. Za naše společenství, aby bylo evangelizační 
g. Za země sužované válkami a nepokoji (Afghánistán, Libanon, Sýrie, …) 

 
8. Modlitba Otče náš 

 
9. Závěrečná píseň: Pošli mě, půjdu já 

 

Církev, matka naší víry  
Kdo se otevřel Boží lásce, slyšel její hlas a přijal její světlo, nemůže si tento dar nechávat 
pro sebe. Poněvadž víra je slyšením a viděním, předává se také slovem a světlem. Apoštol 
Pavel v listě Korinťanům používá právě tyto dva obrazy. Na jedné straně říká: „Protože 
máme téhož ducha víry, jak je řečeno v Písmu: ,Uvěřil jsem, a proto jsem mluvilʼ, věříme 
i my, a proto také mluvíme“ (2Kor 4,13). Obdržené slovo se stává odpovědí, vyznáním, a 
tak zní pro druhé a zve, aby věřili. Na druhé straně se svatý Pavel rovněž odvolává ke 
světlu: „My všichni s nezakrytou tváří odrážíme jako v zrcadle velebnost Páně, a tak se 
přetvořujeme stále víc a víc k zářivé podobě, jakou má on“ (2Kor 3,18). Je to světlo, které 
se odráží z tváře na tvář, jako Mojžíš, jenž v sobě nesl odraz slávy Boží poté, co s mluvil s 
Bohem: „[Bůh] zazářil i v našem srdci, aby osvítil lidi poznáním Boží velebnosti, která je 
na Kristově tváři“ (2Kor 4,6). Ježíšovo světlo září v tváři křesťanů jako v zrcadle, a tak se 
šíří a dosahuje až k nám, abychom také my mohli mít účast na tomto vidění a odrážet k 
ostatním Jeho světlo, jako v liturgii Velikonoční svíce paškál rozsvěcuje mnoho jiných 
svící. Víra se předává takříkajíc formou kontaktu, od osoby k osobě, jako se plamen 
zapaluje od jiného plamene. Křesťané ve své chudobě zasévají sémě tak plodné, že se 
stává velkým stromem a je schopné naplnit svět plody.  

Předávání víry, která září všem lidem a všude, vede také po časové ose, z generace na 
generaci. Poněvadž se víra rodí ze setkání, ke kterému dochází v dějinách, a osvěcuje naši 

pouť časem, musí se předávat v průběhu věků. Ježíšova tvář k nám dosahuje nepřetržitým 
řetězcem svědectví. (…) 

Láska, která je Duch a přebývá v církvi, uchovává jednotu všech dob a činí z nás Ježíšovy 
současníky, čímž nás na naší cestě víry vede. Je nemožné věřit osamoceně. Víra není 
jenom individuální rozhodnutí, ke kterému dochází v nitru věřícího, není izolovaným 
vztahem mezi „já“ věřícího a božským „Ty“, mezi autonomním subjektem a Bohem. Ze 
své povahy se otevírá „nám“, nastává vždy ve společenství církve. (…) 

K tomuto otevření vůči církevnímu „my“ dochází otevřením, jež je vlastní Boží lásce, která 
není pouhým vztahem mezi Otcem a Synem, mezi „já“ a „ty“, ale v Duchu je zároveň 
určitým „my“, společenstvím osob. Proto ten, kdo věří, není nikdy sám, a proto víra tíhne 
k šíření a zve do své radosti druhé. Kdo obdrží víru, objeví, že se prostory jeho „já“ rozšiřují 
a rodí se v něm nové vztahy, které obohacují život. Tertullián to působivě vyjádřil, když 
říká o katechumenovi, že je „po obmytí nového zrození“ přijat do domu matky, aby sepjal 
ruce a modlil se společně s bratry Otče náš, jako člen nové rodiny. 

(srov. encykliku Lumen fidei 37-39) 

 

SDÍLENÍ NAD BIBLÍ – pro společenství  

Skutky apoštolů 4,1-31 
• Zajistěte, aby každý měl před sebou text čtení (Sk 4,1-31),  do textu vytištěného 

na papír si budete moct psát i své poznámky. 
• Zahajte aktivitu písní nebo modlitbou k Duchu svatému. 
• Jeden člen společenství pomalu a nahlas přečte daný text, anebo – pro větší 

názornost a pochopení – se můžete rozdělit do rolí jako při pašijových hrách. 
• Ztište se a důkladně se zamyslete nad otázkami A a poté o nich nahlas 

diskutujte. 
• Následně si každý vyberte alespoň jednu otázku ze sady otázek B. Po chvíli 

zamyšlení o nich debatujte. 
• Pro kreativní skupiny: je možné čtení zinscenovat jako obraz či sousoší, a přitom 

odpovídat na otázky.  
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Otázky A: 

• Kdo mluví a na koho? (Sk 4,1) 
• Jaké jsou hlavní postavy tohoto příběhu? 
• Kdy (v kontextu Ježíšova života) a kde se odehrává tento konkrétní příběh? 

(Sk 4,5) 
• Co vede Petra k tomu, aby promluvil? (Sk 4,8) 
• Jaké základní pravdy křesťanské víry jsou zde prohlášeny? (Sk 4,8-12) 
• Jakým způsobem byl nemocný člověk uzdraven? (Sk 4,10-12) 
• Kdo je proti Kristovým svědkům a proč? 
• Jak je možné, že Petr a Jan mají takovou jistotu, i když to jsou lidé „neučení 

a prostí“? (Sk 4, 13-14) 
• Jak jednají přední muži lidu a učitelé Zákona, aby zamezili šíření Janova a 

Petrova svědectví? (Sk 4, 16-18) 
• Jak reagují Petr a Jan tváří tvář výhrůžkám? (Sk 4,19-20) 
• Jak reaguje lid? (Sk 4,21) 
• Jak na Petrovo a Janovo svědectví reaguje křesťanská komunita? 

 

Otázky B: 

• Představte si, že jste v TV vysílání a máte ve třech větách shrnout jádro 
křesťanství. Jak byste odpověděli? 

• Už jsem se v životě někdy setkal s lidmi, kteří svědčili o Kristovi a jeho 
radostné zvěsti? 

• Byl jsem já osobně uzdraven nebo jsem se obrátil při naslouchání Božímu 
slovu nebo při řeči Kristových svědků? 

• Už se mi stalo, že jsem pocítil nebo si zpětně uvědomil přítomnost Ducha 
svatého v mém životě? Kdy? Při jaké příležitosti?  

• Už jsem někdy někomu vyprávěl, jak Bůh jednal/jedná v mém životě? 
• Mám dostatečnou sebejistotu/sebedůvěru k tomu, abych svědčil o své víře 

a o svém osobním zážitku s Bohem, navzdory svým nedokonalým 
„náboženským znalostem“? 

• Prosím Pána o působení Ducha svatého, abych se stal Ježíšovým svědkem? 
• Na co čekám? 

 

NÁVRHY NA KONKRÉTNÍ PŘÍMLUVY 
inspirovány sv. Serapionem (kolem r. 350) a sv. Janem Zlatoústým (kolem r. 400)  

• Prosíme Tě, Bože, za ty, kdo uvěřili a uznali Ježíše Krista za svého Pána: dej, ať 
jsou ve víře pevní. 

• Prosme za mír od Boha sestupující a za spásu našich duší.  
• Prosíme Tě za tvůj lid: buď mu milostiv, zjev se mu, ukaž mu své světlo, aby 

všichni poznali Tebe, nebeského Otce, i Tvého jednorozeného Syna, Ježíše 
Krista. 

• Prosme za mír celého světa, za blaho svaté církve Boží a za sjednocení všech 
křesťanů. 

• Prosme za našeho papeže, za našeho biskupa… a za všechny biskupy, za naše 
kněze a jáhny a za všechen lid. 

• Prosíme Tě za ty, kdo vládnou: ať je jejich vláda pokojná a přinese tvému lidu 
mír. 

• Prosíme Tě, Bože nekonečného milosrdenství, za všechny lidi: rozestři svou 
dobrotu nade všemi: nad muži i ženami, nad starými i mladými, nad silnými i 
slabými, nad chudými i bohatými; nade všemi se smiluj a veď je k sobě. 

• Prosíme Tě za misionáře celého světa: dej jim průvodce, anděla pokoje, aby se 
jim nestalo nic zlého, a byli Tvými věrnými služebníky až do konce svých dní. 

• Prosme za naši obec (naše město) a za všechny obce a všechna města a země a 
za všechny, kteří v nich s vírou přebývají. 

• Prosíme Tě za všechny trpící, nemocné a nešťastné: dej jim sílu, vysvoboď je ze 
všeho, co je tíží, buď Ty sám jejich úlevou a útěchou, ať jsou zdraví na těle i na 
duši. 

• Prosme za uvězněné a zajaté – za konec všech jejich trápení a za jejich spásu. 
• Prosme za nás za všechny, abychom byli vysvobozeni ze všeho zármutku, 

hněvu, nebezpečí a nouze. 

Ujmi se nás a spas nás, 
smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou štědrou milostí. 

Shlédni na přesvatou a slavnou Bohorodičku Pannu Marii 
a na všechny svaté, kteří se za nás přimlouvají, 

a vyslyš nás, když sami sebe i jeden druhého 
s celým svým životem odevzdáváme Tvému Kristu. 

Neboť Tobě patří všechna sláva a čest a klanění 
nyní i vždycky i na věky věků. Amen.   
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• Prosím Pána o působení Ducha svatého, abych se stal Ježíšovým svědkem? 
• Na co čekám? 

 

NÁVRHY NA KONKRÉTNÍ PŘÍMLUVY 
inspirovány sv. Serapionem (kolem r. 350) a sv. Janem Zlatoústým (kolem r. 400)  

• Prosíme Tě, Bože, za ty, kdo uvěřili a uznali Ježíše Krista za svého Pána: dej, ať 
jsou ve víře pevní. 

• Prosme za mír od Boha sestupující a za spásu našich duší.  
• Prosíme Tě za tvůj lid: buď mu milostiv, zjev se mu, ukaž mu své světlo, aby 

všichni poznali Tebe, nebeského Otce, i Tvého jednorozeného Syna, Ježíše 
Krista. 

• Prosme za mír celého světa, za blaho svaté církve Boží a za sjednocení všech 
křesťanů. 

• Prosme za našeho papeže, za našeho biskupa… a za všechny biskupy, za naše 
kněze a jáhny a za všechen lid. 

• Prosíme Tě za ty, kdo vládnou: ať je jejich vláda pokojná a přinese tvému lidu 
mír. 

• Prosíme Tě, Bože nekonečného milosrdenství, za všechny lidi: rozestři svou 
dobrotu nade všemi: nad muži i ženami, nad starými i mladými, nad silnými i 
slabými, nad chudými i bohatými; nade všemi se smiluj a veď je k sobě. 

• Prosíme Tě za misionáře celého světa: dej jim průvodce, anděla pokoje, aby se 
jim nestalo nic zlého, a byli Tvými věrnými služebníky až do konce svých dní. 

• Prosme za naši obec (naše město) a za všechny obce a všechna města a země a 
za všechny, kteří v nich s vírou přebývají. 

• Prosíme Tě za všechny trpící, nemocné a nešťastné: dej jim sílu, vysvoboď je ze 
všeho, co je tíží, buď Ty sám jejich úlevou a útěchou, ať jsou zdraví na těle i na 
duši. 

• Prosme za uvězněné a zajaté – za konec všech jejich trápení a za jejich spásu. 
• Prosme za nás za všechny, abychom byli vysvobozeni ze všeho zármutku, 

hněvu, nebezpečí a nouze. 

Ujmi se nás a spas nás, 
smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou štědrou milostí. 

Shlédni na přesvatou a slavnou Bohorodičku Pannu Marii 
a na všechny svaté, kteří se za nás přimlouvají, 

a vyslyš nás, když sami sebe i jeden druhého 
s celým svým životem odevzdáváme Tvému Kristu. 

Neboť Tobě patří všechna sláva a čest a klanění 
nyní i vždycky i na věky věků. Amen.   



AKTIVITY PRO DĚTI  

Setkání Ježíše a apoštola Petra 

Co spolu Ježíš a Petr zažili? 

Odpověď zjistíš po vyplnění mezer v textu. 

1) Mé jméno je Šimon, v hebrejštině to znamená „ten, který naslouchá“. A tak 
napínám …… 

2) Ježíš vstoupil na mou rybářskou …….. 
3) Ježíš mi řekl, abych hodil …….. do moře, abych nachytal spoustu …… . 
4) Ježíš mi řekl: „Ty jsi Petr a na této …………... zbuduji svou ………..“. 
5) Ježíš mi řekl: „Dám ti ……… od nebeského království“. 
6) Pochopil jsem, že jsem Ježíše zradil, když …….. třikrát zakokrhal. 

Šimon, který naslouchal Ježíšovi je ten, kterému bude naslouchat celá Církev. 

 

Petr jedná jako Ježíš 

Spoj následující slova se situacemi níže uvedenými: Žít jako bratři – Předávat 
– Modlit se – Navštěvovat – Sdílet – Odpouštět – Poslouchat 
Sk, 1,15: V těch dnech se Petr postavil před bratry – bylo tam shromážděno na sto 
dvacet lidí … 

Sk 2,14: Tu vystoupil Petr s ostatními jedenácti (apoštoly) a slavnostně k nim 
promluvil: „Židé a všichni jeruzalémští obyvatelé, ať je vám to známo: pozorně 
vyslechněte mou řeč!“ 

Sk 2,38: Petr jim odpověděl: „Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu 
Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého.“ 

Sk 3,6: Petr řekl: „Stříbro ani zlato nemám. Ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše 
Krista Nazaretského – vstaň a choď!“ 

Sk 10,9: Na druhý den, když byli ještě na cestě a už se blížili k městu, vystoupil Petr 
na střechu, aby se modlil. 

Sk 10,44: Když ještě Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kdo tu řeč 
poslouchali. 

Sk 15,7: Petr vstal a promluvil k nim: „Jak víte, bratři, Bůh už dávno mezi vámi 
rozhodl, aby pohané uslyšeli slovo evangelia z mých úst, a tak aby přišli k víře.“ 

A co Ty, jak svědčíš o víře? 
 

Věděli jste, že…?  
Klíče od nebeského království 

V evangeliu Ježíš oznamuje Petrovi, že mu svěří klíče 
od nebeského království. A právě pro to je svatý 
Petr velmi často znázorňován s dvěma klíči v ruce. 
Tyto klíče jsou také na vatikánském erbu. Stříbrný 
klíč odkazuje na autoritu církve na zemi a klíč zlatý 
symbolizuje moc nebeského království. 
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Klíče od Božího království  
Najdi klíče, které mohou být součástí svazku klíčů Svatého Petra a všech křesťanů. 
Spoj je pastelkou. Dávej pozor!  

Některé klíče srdce otvírají a jiné nechávají srdce zavřené. 

Vybarvi misijními barvami ty klíče, které otevírají srdce a ty klíče, které srdce 
uzavírají, přeškrtni. 

 

Jaké jsou podle tebe klíče, které by měl mít každý misionář? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Náměty ke slavení Misijní neděle 
Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 papežem 
Piem XI. Při bohoslužbách na celém světě, i z nejchudších oblastí, se 
každou předposlední neděli v říjnu plní světový fond solidarity 
Papežského misijního díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují 
na projekty, jimiž se podporuje šíření Božího slova až do těch 
nejzapadlejších koutů zeměkoule.  

  
Pro letošní rok si podle našich námětů můžete připravit vlastní misijní adoraci. Využít 
můžete buď již kompletně připravený program, včetně textů, nebo jen navrhované 
schéma adorace, které si následně uzpůsobíte svým potřebám.  
Další inspiraci najdete také na www.missio.cz. 
 

MODLITEBNÍ VEČER ZA MISIE – schéma 
 

1. Úvodní píseň dle výběru 
 

2. Čtení: Sk 4,13-20 
„Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne jeho. 
Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.“ 

 Další možné biblické texty: 
- Jer 20, 7-11: Boží Slovo je hořící oheň 
- Jer 23,25-29: Boží Slovo je jako kladivo tříštící skálu 
- Lk 1,39-45: Navštívení 
- 1Kor 9,14-19: Naléhavost misií 
- 1Kor 15,3-21: Předávám, co jsem dostal 

 
3. Píseň dle výběru 

 
4. Zamyšlení (viz např. „Církev, matka naší víry“ – najdete na následující straně) 

 
5. Sdílení nad Biblí, debata 

„Je psáno: Uvěřil jsem, a proto jsem také promluvil – i my věříme, a proto také 
mluvíme.“ (2. Kor 4,13) 

To, čemu věříme, je obsaženo ve Vyznání víry. Uvědomujeme si to? 
 

6. Vyznání zamysleme se nad obsahem naší víry a vyznejme víru církve:  
Věřím 
 


