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Ježišove posledné slová pred 
nanebovstúpením: 

„Choďte do celého sveta a hlásajte 
evanjelium všetkému stvoreniu.“  

(Mk 16, 15) 
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▪  kľúče - pápežské

▪  červená farba - 1. farba Ducha Svätého (misie sú dielom DS)                                  

2. farba mučeníkov (misie a prenasledovanie)

▪  kríže – znak spásy

▪  záchranné kruhy – spása  a  pomoc chudobným a chorým



Misijný kvíz



Čo znamená slovo „misia“?

A. Tajná operácia

D. PoslanieC. Dobrodružstvo

B. Ďaleká cesta



Kto môže byť misionárom?

A. Len rehoľníci

C. Len kňazi D. Rehoľníci, kňazi, 
      výnimočne laici 

B. Každý pokrstený 
človek, vrátane detí



Na ktorý svetadiel smerovala  
pomoc detí zo Slovenska?

A. Európa B. Ázia

C. Afrika D. Amerika



Ako vnímajú ľudia  
v misiách školu?

C. Zábava

B. NepríjemnosťA. Luxus

D. Zbytočnosť



Misionár  je človek poslaný do sveta, aby svojím 
životom svedčil o Bohu a pomáhal ľuďom  
v  ich duchovných a hmotných potrebách

Kto je misionár ?          



▪  kde vládne veľká chudoba a nepokoje

Kam sú posielaní misionári ?          

▪  krajiny v Afrike, v Južnej Amerike a Ázii

Do misijných krajín: 

▪  kde  ľudia ešte nepočuli evanjelium
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Etiópia
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CESTA 
PRAVDA 
CESTA 
ŽIVOT

Keňa
Rozprestiera sa vo východnej 
Afrike na rovníku pri pobreží 

Indického oceánu. 
■ Počet obyvateľov : 30 

miliónov 

■ Očakávaná dĺžka života (pri 
narodení)
■ ženy: 47 rokov 
■ muži: 46 rokov
■ Tieto čísla sú ešte nižšie v 

slumoch a v odľahlých 
vidieckých lokalitách, 
najmä kvôli extrémnej 
chudobe, obmedzenému 
prístupu k vode, 
zdravotníckej 
starostlivosti, atď.  

■ Jazyky:  swahilčina (Jambo!)  
a angličtina sa bežne 
používajú vo verejnom živote

Moja cesta do Kene



Misioneros de 
Yarumal

misionári 
Yarumalci







Nicolas s manželkou 
zo Samburu



ruženec































































citát Matky Terezy:
“Niektorí si myslia, že to čo 

robíme pre deti a ako 
pomáhame chudobným 

a umierajúcim, je len kvapkou 
na horúcom kameni. 

Keby však tejto kvapky 
nebolo, chýbala by v oceáne 
tej obrovskej biedy. Keď však 

každý prispeje svojou 
kvapkou, môže byť bieda na 

našej zemi odstránená.”



KIBERA - najväčší slum v Nairobi











smetiská a veci do obchodu























Volám sa Dancan Githuki a mám 16 rokov. Môj učiteľ kreslenia je Adam 
Masava. Živím sa maľovaním a toto som namaľoval ja. Snažil som sa privítať 
ľudí v slumoch, ukázať ľuďom, aké sú slumy vo vnútri a aké sú v nich veci 
pekné. Snažil som sa nakresliť stromy pred slumami, aby som sa uistil, že 
ľudia prichádzajúci do slumov ich uvidia ako dobré, a aby vedeli, že ľudia 
žijúci v slumoch sú priateľskí a starostliví. Ďakujem.



Je to maľba, ktorú som namaľoval pred voľbami, pred poslednými všeobecnými 
voľbami. Znázorňuje víkend pred voľbami, ako ľudia v slumoch posedávajú 
naokolo veľmi pokojne, rozprávajú sa. Ženy prechádzajú okolo. Každý bol veľmi 
pokojný, zaujímal sa o jeho veci a snažil sa ostať pokojný, pretože ak začnete 
vojnu v slume, môže to byť veľmi nebezpečné. Takže všetci ľudia v slumoch sa 
snažili byť pokojní. Tak toto je moja maľba zachytávajúca víkend pred voľbami.



Afrika nás vedie a učí: 
- vďačnosti za všetko to, čo na 

Slovensku máme 
- - byť starostlivý a priateľský voči 

človeku 
- - mať čas na osobné vzťahy
-  - dôležitosť rodiny a to aj širšej 
- - Cirkev žije tým istým Duchom 

Svätým, ale inými prejavmi 
- - malicherné problémy na 

Slovensku sa mi zdali v Afrike 
zbytočné a smiešne 

- - vidiac problémy, ktoré sa riešia 
tam 

- - bohatstvo nie je v tom, čo máme 
- - a vlastníme, ale to, čo máme vo 

svojom srdci 
- - Boh je najväčším bohatstvom 

človek



Dotkni sa našich sŕdc, Pane. 
Nech neprosíme stále len za seba. 

Kým máme topánky na nohách, daj nech prosíme  
za ľudí, ktorí ich nemajú. 

Sprevádzaj nás, aby sme sa vo všetkom delili  
s tými, čo nemajú nič. 

Pane, ty nás všetkých poznáš. 
Poznáš tých, čo nemajú nič a poznáš  

aj tých čo majú všetko. 
Poznáš tých, čo majú málo jedla a poznáš aj tých, 

čo odsúvajú od seba tanier  
s nedojedeným jedlom. 

Poznáš tých, ktorí trpia bezpravie, ale poznáš aj 
tých, ktorí sa na úkor iných  stávajú stále bohatší 

a silnejší. 
Všetci sme tvoje deti. 

Všetci ťa potrebujeme. 
Potrebujeme Tvoju lásku,  

aby sme sa mohli navzájom milovať. 
Dotkni sa našich sŕdc. 

(voľne podľa modlitby z Afriky)


