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Príprava
Rozdelíme si texty. Zapojíme deti, prípadne animátorov, a ak je
prítomný kňaz, môže prečítať záverečné slová alebo slová Ježiša.

Na zem položíme šatky (alebo krepový papier): 
bielubielubielu, , , žltúžltúžltú, , , červenúčervenúčervenú, , , zelenúzelenúzelenú a  a  a modrúmodrúmodrú...

1. putá (povraz)
2. kamienok pre každé  dieťa
3. drevo
4. krabička od liekov
5. srdce z papiera 
6. biela vreckovka
7. drevo alebo pas, gitara
8. fotka ženy s dieťaťom
9. narodeninová sviečka

Predmety potrebné k jednotlivým zastaveniam:

10. plechovka, gitara,  „Otče náš"
11. obväz a klince
12. sviečka a kríž
13. obraz/socha Panny Márie
14. miska so semienkami 
(napr. fazuľky, kvetináč pre každé dieťa - sami si ho
vymaľujú, papierik s perom pre každé dieťa,
prázdna krabica/miska, hudba na rozjímanie,
prehrávač)
15. kvety vo váze



 ako Amerika
 ako Afrika
 ako Európa
 ako Austrália (Oceánia)
 ako Ázia

Úvod
    Dnes sme sa tu zišli, aby sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu.
Počas modlitby chceme myslieť zvlášť na deti na celom svete, ktoré
ako Pán Ježiš zakusujú veľa bolesti. Aby Ježiš utíšil ich bolesť a urobil
ju znesiteľnejšou, potrebuje naše modlitby. Modlitba je ako úsmev
pre Krista a deťom vo svete prináša útechu. 
    Na podlahu rozmiestnime 5 farebných šatiek v tvare kríža. Rôzne
farby predstavujú 5 kontinentov: 

ČERVENÁ 
ZELENÁ 
BIELA
MODRÁ 
ŽLTÁ 

S deťmi sa vopred
dohodneme, kto bude
čítať jednotlivé
zastavenia krížovej cesty. 

Poznámka: 

V krabici máme predmety, ktoré budeme pri každom zastavení
ukladať na náš kríž zo šatiek. 



I. zastavenie

Číta dieťa: 
V niektorých krajinách sú deti postavené pred súd a odsúdené bez
toho, aby sa mohli akokoľvek brániť.
Na šatku položíme putá/povraz.
Číta dieťa:
Ježišu, obvinili ma a uvrhli do väzenia! Tvrdia, že som kradol.
Nemám nikoho, kto by mi pomohol brániť sa. Čo len so mnou bude?

Číta kňaz/animátor/dieťa: Ježiš hovorí: Aj mňa zatkli!

Ježiš sa v noci modlil, keď sa zrazu
priblížili blikajúce svetlá. Bola to
skupina vojakov. Na ich čele bol muž,
ktorý pristúpil k Ježišovi, pobozkal ho
a povedal: „Buď pozdravený." Na to
prišli vojaci a Ježiša zatkli. Predtým,
než ho odviedli, jeden z vojakov
zviazal Ježišovi ruky. Prečo sa Ježiš
nechal len tak zajať? Prečo sa
nebránil?
Nechal sa zatknúť a odvliecť do
väzenia, hoci bol nevinný. Nebolo
nikoho, kto by mu pomohol, práve tak
ako mnohým deťom, ktorým nikto
nepomôže a sú uväznené.

Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Po chvíli ticha:



II. zastavenie

                 171 miliónov detí vo svete musí pracovať v továrňach,
baniach a na poliach. Táto práca je často veľmi nebezpečná.
Číta dieťa: 

Po dlhej a bolestnej noci musel Ježiš zdvihnúť a niesť ťažký kus
dreva.
Veľa detí na svete musí nosiť ťažké bremená, a to nielen rukami
alebo na pleciach, ale aj vo svojich srdciach.
Som často smutný? Mám vo svojom srdci obavy? Môžem o tom
hovoriť s Ježišom a dať mu svoje kamene, ktoré ma ťažia.

 Každé dieťa položí na šatku svoj kamienok.

Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Po chvíli ticha:

                                                                             Ježiš hovorí: Ukázali mi kríž. Je taký ťaž-
ký. Hľadel som naň a zdalo sa mi, akoby som cezeň videl tváre všetkých
detí sveta. Deti, ktoré každý deň nosia tony tehál na svojich pleciach,
tlačia ťažké vozy naložené uhlím a pod páliacim slnkom zbierajú
cukrovú trstinu bez toho, aby si čo i len na okamih oddýchli. Videl som
aj deti v malých izbách, kde bolo veľmi teplo. Tkali koberce pre bohaté
krajiny.

Číta kňaz/animátor/dieťa: 

Vzal si na svoje plecia ťažký kríž. Keď trpím ja, trpíš aj ty.
Čítajú všetky deti: 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.



III. zastavenie

                   V súčasnosti je do viac ako 30 konfliktov v rôznych
krajinách sveta zapojených takmer 300 000 detských vojakov.
Na šatku položíme drevo (dosku).

Číta dieťa: 

Ježiš bol už úplne vyčerpaný a
ťažký kríž spôsobil jeho pád.
Vojaci ho urážali a prinútili
vstať a ísť ďalej. Deti, ktoré sú
nútené stať sa vojakmi a
bojovať vo vojne, prežívajú
veľký strach. Ako by len mohli
mať radosť zo života? Padajú
pod bremenom ťažkého kríža
svojho života ako aj Ježiš a
potrebujú našu pomoc.

 Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Po chvíli ticha:

                               Takže ty poznáš bolesť detí...Číta dieťa: 

                                                              Ježiš hovorí: Aj ja som padol pre zlobu
ľudí. Zabudli, ako veľmi ich milujem. Večer, keď plačeš, som s tebou
a ľúbim ťa!

Číta kňaz/animátor/dieťa: 

                       Ježišu, padol si pod krížom. K pádu ťa priviedlo násilie.
Vieš, že som sa nechcel stať vojakom. Mám len 10 rokov.
Číta dieťa: 

                                                                      Ježiš hovorí: Áno, veľmi dobre.Číta kňaz/animátor/dieťa: 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.



IV. zastavenie

                           V chudobných krajinách zomrie pri pôrode každý mesiac
okolo 10 000 matiek pre nedostatok liekov, nehygienické podmienky
a nedostatok primeranej stravy.
Na šatku položíme krabičku od liekov.

Číta dieťa: 

Pomodlime sa spoločne „Zdravas, Mária" za všetky matky a deti,
ktorým chýbajú rodičia, a za naše rodiny.

Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Po chvíli ticha:

                                                                     Ježiš hovorí: Viem, že človek potrebuje
matku, keď trpí. Tiež viem, že veľa detí vo svete nemá už ani jedného
rodiča. Moja matka je aj tvojou matkou - zver sa do jej rúk. Je tu vždy
pre teba.

Číta kňaz/animátor/dieťa:

                                               Ježišu, keď ťa videla tvoja matka Mária, plakala.
Bol si znetvorený, ale aj tak ťa milovala. Ako všetky matky, ktorých
deti sú väznené a podvyživené, len ticho plakala. Potom k tebe
prišla a objala ťa.

Čítajú všetky deti: 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.



V. zastavenie

                            Deti pomáhajú deťom, to je hlavná myšlienka Misijného
diela detí. Vďaka Pápežským misijným dielam pomáhajú deti iným
deťom svojimi modlitbami, skutkami a príspevkami v 140 krajinách
celého sveta.

Číta dieťa: 

Ježišu, si Božím Synom, a aj
napriek tomu si prijal pomoc
človeka. Chceš, aby sme
druhým pomáhali tak, ako aj
tebe pomohol Šimon. Často 
 človeka v núdzi
prehliadneme a radšej sa
pozrieme inam. Pomôž nám
rozpoznať, kde a ako môžeme
deťom vo svete pomôcť niesť
kúsok ich bremena.

Šimon pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Po chvíli ticha:

                                                                                   Ježiš hovorí: Existuje bolesť, ktorá je taká
veľká, že ju človek sám neunesie. Potrebujeme plece iného, kto nám
pomôže niesť váhu kríža.

Číta kňaz/animátor/dieťa: 

                                                Ježišu, prečo si dovolil Šimonovi Cyrenejskému
niesť tvoj kríž?
Čítajú všetky deti: 

                                             Takže to znamená, že môžem ako Šimon pomôcť
niekomu chudobnému a trpiacemu?
Čítajú všetky deti: 

                                                                 Ježiš hovorí: Správne, môžeš mi pomôcť.
Tvoje srdce bolo stvorené na to, aby milovalo a aby zmierňovalo
utrpenie. Dospelí to volajú láska k blížnemu.
Na šatku položíme srdce z papiera.

Číta kňaz/animátor/dieťa: 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.



VI. zastavenie

                            Vo svete je veľa misionárov: kňazov, rehoľníkov a laikov,
ktorí ohlasujú radostnú zvesť evanjelia. Pomáhajú našim bratom a
sestrám, a tak ukazujú tvár Ježiša. Ježiša, ktorý býva v každom
ľudskom srdci.
Na šatku položíme šatku/vreckovku.

Číta dieťa: 

Hoci sa v Ježišovom
živote objavilo mnoho
ľudí, ktorých nepoznal,
bol tam vždy pre nich.
Uzdravoval ich, počú-
val, utešoval a hovoril
im o Bohu.
Sme aj dnes pripravení,
tak ako Veronika a iní
ľudia vo svete, byť tu
pre deti v núdzi tak, že
sa za nich modlíme?

Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Po chvíli ticha:

                                                                     Ježiš hovorí: Veľa ľudí koná ako Veronika. 
Počúvajú svoje srdce a sú svedkami mojej lásky. Pomáhajú druhým a
ja som v nich prítomný. Idú krížovou cestou spolu so mnou. 

Číta kňaz/animátor/dieťa: 

                                                       Svätá Veronika hovorí: Nepoznala som ho,
ale keď som ho uvidela, pokrytého krvou, prachom a opľutého, srdce
mi poskočilo v hrudi. Za všetkými škaredými zraneniami som
spoznala prítomnosť môjho Pána. Chcela som mu pomôcť.

Číta animátor/dieťa: 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.



VII. zastavenie

                        Každoročne sa z 23 miliónov detí stanú utečenci alebo
vysídlenci. Je to toľko detí, ako keď vynásobíme počet obyvateľov
Slovenska štyrmi.
Na šatku položíme drevo (dosku) alebo cestovný pas.

Číta dieťa: 

Tu si môžete zaspievať niektorú z piesní. 

Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Po chvíli ticha:

                               Ježišu, niekedy sa hanbím povedať, že idem do kostola
na svätú omšu a na prijímanie. Smejú sa mi. Cítim sa osamelo a
najradšej by som nikam nešiel. Niekedy mám aj strach povedať, že
ťa milujem.

Číta dieťa: 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.



VIII. zastavenie

                             Tak ako aj dnes ženy obhajujú životy nenarodených detí,
aj v minulosti sa také našli. Medzi nimi svätá Matka Tereza z Indie,
Rigoberta z Guatemaly či Gianna Beretta Mollová z Talianska.
Na šatku položíme fotku ženy s dieťaťom.

Číta dieťa: 

Ježišu, neviem, o čo by som
ťa mal prosiť. Všetkého
mám dostatok. No predsa si
niečo želám. Nie pre seba,
ale pre všetky deti, všetky
matky a otcov a ľudí na
celom svete. Chcel by som,
aby bol na svete mier.
Niekedy neviem, o čo mám
prosiť, lebo mi nič nechýba.
Preto ťa len prosím: daruj
svojmu svetu mier. Amen. 
                                                                             
 (Detská modlitba z Izraela)

Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Po chvíli ticha:

                        Ježišu, veľa žien plače a cíti sa osamelo, pretože vidia
svoje deti trpieť. Prosíme ťa, daruj ženám v núdzi svoju útechu.
Číta dieťa: 

                          Na svete sa veľa žien zasadzuje za pokoj. Pomôž nám,
aby mohli všetky deti žiť v pokoji a mieri. 
Číta dieťa: 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.



IX. zastavenie

                             Pre veľkú chudobu zomrie na svete každý rok takmer 11
miliónov detí ešte pred svojimi piatymi narodeninami.
Na šatku položíme narodeninovú sviečku.

Číta dieťa: 

Ježišu, ty miluješ deti. Povedal si, aby nechali deti prichádzať k tebe,
a dospelým, aby boli ako deti. Ježišu, aj ja ťa ľúbim. Prosím, buď mi
nablízku a chráň všetkých ľudí na svete. Amen.
                                                                                                                                         (Detská modlitba z Indie)

Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Po chvíli ticha:

                                                          Hovorí dievča z Ázie: Ježišu, už tretíkrát padáš
pod krížom. Niekedy už nemôžem byť dieťaťom. Musím byť ako
dospelí, prevziať úlohy dospelákov a dávať pozor sama na seba.
Musím sa postarať o mojich malých súrodencov a pracovať. Už veľmi
mladá sa musím za niekoho vydať.

Číta animátor/dieťa: 

                                                                         Ježiš hovorí: Aj keď ti niekedy ľudia berú
tvoje detstvo, ja som s tebou. Milujem každé jedno dieťa na zemi. 
Číta kňaz/animátor/dieťa: 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.



X. zastavenie

                 Naša nádherná planéta je často pustošená bohatými
krajinami, zatiaľ čo naši bratia a sestry žijú v chudobe.
Číta dieťa: 

Dajme si znak pokoja. Pomodlime sa/zaspievajme jeden „Otče náš"
za deti, ktoré žijú v chudobe.

Pánu Ježišovi vyzliekajú šaty

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Po chvíli ticha:

                                                                       Ježiš hovorí: Vzali mi všetko: moje šaty,
dokonca aj dôstojnosť. Bol som hladný a bolo mi zima. Bol som
doráňaný a celkom sám.

Číta kňaz/animátor/dieťa: 

                 Ježišu, ty si žil v chudobe. Žijem na ulici a v tonách
odpadkov hľadám niečo na jedenie, zatiaľ čo iné deti bývajú v
pekných domoch a plytvajú jedlom. Nemôžem chodiť do školy,
pritom iné deti sa nechcú učiť.
Na šatku položíme postláčanú plechovku.

Číta dieťa: 

                                                                       Ježiš hovorí: Priateľ môj, nezabudni ale
aj na tie veľkorysé deti, ktoré pomáhajú iným tak, že myslia na ich
bolesť a chudobu a modlia sa za nich.

Číta kňaz/animátor/dieťa: 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.



XI. zastavenie

                               Výbuchy mín si ročne vyžiadajú až 10 000 detských obetí.Číta dieťa: 

Deti si navzájom podávajú ruku a hovoria: „Pokoj s tebou."

Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Po chvíli ticha:

                Ježišu, už nevidím východy slnka. V mojej blízkosti
vybuchla bomba a oslepol som. Prečo sú na svete vojny? Prečo je
násilie? A prečo môjho priateľa Sebastiána, ktorý pracoval v bani,
zasypalo? Priveľa trpím! Kto mi vráti zrak, kto mi vráti môjho
kamaráta?
Na šatku položíme obväz a klince.

Číta dieťa: 

                                                            Ježiš hovorí: Viem. Keď ma pribili na
kríž, bolo moje telo ešte viac týrané bolesťou. Ale vieš, žila vo mne
láska. Tá láska žije aj v tvojom srdci a v srdci každého človeka, a
tak môže pokoj a mier nahradiť zlo spôsobené vojnovými zločinmi.

Číta kňaz/animátor/dieťa: 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.



XII. zastavenie

Buď pozdravený, Pane Bože. Ty určite
vieš, že nie všetky deti sa majú tak dobre
ako my. Je nespravodlivé, že niektorí
ľudia myslia len na seba a vo svojej
chamtivosti zabúdajú na chudobné deti.
Oni potrebujú omnoho viac než len
oblečenie a jedlo. Potrebujú lásku a
rodinu, akú máme aj my. Často ani
nevieme, ako nám je dobre. Preto
chceme pomôcť svojimi darmi a
modlitbami. Pane, prosím, ochraňuj
tieto deti, ktoré trpia vo dne aj v noci.
Áno, presne to si zo srdca prajeme. 

Amen.
(Modlitba, ktorú napísali dve dievčatá z Rakúska:

Selina a Sandra z Brucku)

Pán Ježiš na kríži zomiera

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Po chvíli ticha:

                          V posledných rokoch stále viac detí zažíva rozvod svojich
rodičov a žije s pestúnmi alebo v detskom domove, a to je často ťažké.
Na šatku položíme kríž alebo sviečku, ktorú zapáli dieťa.

Číta dieťa: 

                                                                    Ježiš hovorí: Bolesť tohto sveta je vtla-
čená do môjho srdca a tela. Áno, obetoval som všetko do posledného
výdychu. Urobil som to z lásky k tebe!

Číta kňaz/animátor/dieťa:

Všetci si môžeme kľaknúť.

                               Ježišu, ukázal si mi, že ma skutočne miluješ bez ohľadu
na to, ako práve môj život vyzerá. Spolu s tebou chcem veriť, že aj
napriek ťažkostiam je možné milovať. Pomôž mi, aby som ti
dôveroval a veril, že sa na teba môžem spoľahnúť.

Číta dieťa: 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.



XIII. zastavenie

Mária, mnohí ťa volajú Kráľovná neba. No ja viem, že ty nebývaš 
v nejakom vzdialenom nebi. Žiješ tu s nami, blízko nás. Keď sa žena
stará o svoje dieťa, si jej nablízku, lebo sama si porodila dieťa a bála
si sa oňho. A keď je nejaké dieťa smutné, lebo sa hnevá na svoju
mamu, si tiež blízko. Sama si zažila, že tvoj Syn bol smutný a našiel
pri tebe útechu. Sme šťastní, že stojíš pri nás ty, Kráľovná neba. 

Amen.
(Modlitba z Brazílie)

Pána Ježiša skladajú z kríža

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Po chvíli ticha:

                                     Dôverujem Márii, ktorú si volím za svoju matku v nebi.
Na šatku položíme obraz alebo sochu Panny Márie.
Číta dieťa: 

                                                Ježišu, tvoja matka Mária si ťa vzala do náručia.
Aj napriek tvojmu utrpeniu prijala tvoju krížovú cestu. Ježišu, pomôž
mi nezúfať, keď niekto z mojej rodiny alebo priateľov umrie. 

Čítajú všetky deti: 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.



XIV. zastavenie

Každé dieťa má na svojom mieste papierik a pero. Na papierik
môžete napísať napríklad meno niekoho, kto je vám blízky.
Potom papieriky vložíme do misky a položíme na náš kríž zo ša-
tiek.  V pozadí pritom môže potichu hrať hudba na rozjímanie.

Pána Ježiša pochovávajú

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Po chvíli ticha:

                                 Keď zasadíš semienko, musí odumrieť, aby mohlo priniesť
ovocie.
Na šatku položíme malú misku so semienkami. Môžu to byť kvetináče,
ktoré si deti sami skrášlia maľovaním. Zasadíme napríklad fazuľu,
ktorá 40 dní po vyklíčení zakvitne.

Číta dieťa: 

                                          Ježišu, slnko je zahalené, ty tu už nie si a ja sa
cítim osamelo. Spomínam si na tých, ktorých som miloval a už
zomreli (v duchu si povieme ich mená). Niekedy mi chýbajú. Pomôž
mi veriť, že sú s tebou. Postaraj sa o nich, prosím.

Čítajú všetky deti: 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.



XV. zastavenie

Spoločne sme sa pomodlili a
rozjímali o utrpení a o
zmŕtvychvstaní Pána Ježiša.
Modlili sme sa za všetky deti
na svete.
Na záver prosíme milu-
júceho Boha o jeho po-
žehnanie, pri ktorom sa
prežehnáme: v mene Otca i
Syna i Ducha Svätého. 

Amen.

Pán Ježiš vstáva z mŕtvych

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci.

Záver:

                                 Každý deň si stanovím istý cieľ a snažím sa ho splniť, aby
som potešil ľudí vo svojom okolí.
Číta dieťa: 

                                                Zvíťazil si! Ty žiješ! Ježišu, ďakujem ti za to, že si
mi ukázal, že nič nemôže poraziť dobro a zastaviť lásku. Pochopil
som, že len ty premieňaš smrť na život, pretože si Boh. Tak veľmi si
želám, aby aj ostatné deti vedeli, aké úžasné je mať priateľa ako ty,
ktorý nám dáva nádej, že život premáha smrť.
Na šatku položíme kvety vo váze. 

Čítajú všetky deti: 

                                                              Ježiš hovorí: Tak choď a povedz im to!
Budem ťa všade sprevádzať. Vždy ver, že v každej ťažkej situácii a 
v problémoch môžeš zasadiť semienko, ktoré bude rásť.

Číta kňaz/animátor/dieťa:

                                                  Vďaka Ježišovi verím, že život detí na celom svete
môže mať farbu nádeje. A ja ti, Ježišu, ďakujem a budem ti pomáhať!
Čítajú všetky deti: 

Ak je prítomný kňaz, udelí záverečné požehnanie.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet.



Príloha k zastaveniu č. 8
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DETI 
POMÁHAJÚ 

DETOMˇ
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1.

Pomáhať v deťoch prebudiť a postupne 
formovať misijné povedomie.

2.
Viesť deti k spoločenstvu.

3.
Motivovať ich k pomoci iným deťom.

4.
Formovať misijných animátorov v oblasti 

rodiny, školy a farnosti.
5.

Pripravovať metodické a katechetické materiály 
pre spomínané tri oblasti.

6.
Organizovať Misijný deň detí.

7.
Dávať deťom možnosť spoznávať Ježišovu lásku.

 
 

– zverené pod ochranu Dieťaťa Ježiša v Betleheme
– hlavné heslo: Deti pomáhajú deťom
– zapája sa približne 20 miliónov malých misionárov  
   v 120 krajinách celého sveta

CIELE


