
Přidejte se o Vánocích k rodině Mary’s Meals  
a rozdělte se během adventu s těmi nejchudšími    

Vánočního
Stolu

Místo u
Když se o Vánocích sejdeme s rodinou a přáteli u jednoho stolu, abychom 
oslavili narození Ježíška, můžeme to dělat s dobrým pocitem, že jsme pomohli 
milionům dětí na celém světě, které kvůli chudobě a hladu nemají přístup  
ke vzdělání. 

Naše skutky lásky mohou pomoci rozsvítit světlo v temnotě pro hladovějící 
děti v mnoha nejchudších a nejproblémovějších komunitách světa.

Modlitba pro Mary’s Meals

Otče náš, chléb náš vezdejší dej nám 
dnes a odpusť nám, kdykoli jsme si 

brali ze společných darů víc,  
než jsme potřebovali.

Dovol nám, abychom ti pomohli nasytit 
hladovějící dobrými věcmi a nejenom 

drobky z našeho stolu.

Nauč nás, jak se rozdělit s potřebnými  
a nenechávat si vše pro sebe.

Naplň nás svou láskou, abychom mohli 
vykonat každé dobré dílo, které  

jsi pro nás připravil. 

Naplň naše srdce soucitem s každým 
hladovějícím dítětem a použij naše 
malé skutky lásky tak, aby už žádné 

dítě nikdy nehladovělo. 

Amen 

MistouVanocnihoStolu.cz

Způsoby, jak 
se zapojit

1. Prostřete další místo u svého vánočního stolu 
Ty nejhodnotnější dary se často nedají zabalit. Změňte 
život dalšímu hladovějícímu dítěti, které čeká na Mary’s 
Meals. Pozvěte ho symbolicky ke svému štědrovečernímu 
stolu za částku 459 Kč, kterou mu zajistíte roční školní 
stravování a darujete naději na lepší budoucnost, protože 
dítě, které nehladoví, se lépe učí. 
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Do akce „Místo u Vánočního Stolu“ se můžete zapojit 
mnoha způsoby. Tady je pár návrhů:

Za 459 Kč prostřete Váš talíř na   MistouVanocnihoStolu.cz

https://www.marysmeals.cz/misto-u-vanocniho-stolu
http://www.mistouvanocnihostolu.cz
https://www.marysmeals.cz
http://www.mistouvanocnihostolu.cz


Dejte nám vědět, jak jste se zapojili  
do vánočních aktivit s Mary’s Meals  

na sociálních sítích a označte 
své příspěvky

#mistouvanocnihostolu

6. Darujte předměty 
Na našem e-shopu (eshop.marysmeals.cz) si můžete zakoupit něco z naší nabídky a obdarovat své blízké. 
Naleznete zde trička, kšiltovky, knížku, vánoční přání, dárkové poukazy či vánoční svíčku s příběhem. 
Výtěžek z jejich prodeje opět poputuje na podporu Mary’s Meals. 

5. Staňte se dobrovolníkem 
Činnost Mary’s Meals je možná jen díky mnoha drobným skutkům lásky. Vykonávají je lidé z celého 
světa, které spojuje přesvědčení, že každé dítě by mělo mít přístup k základním potřebám jako je jídlo 
a vzdělání. Každý má důležitou roli v naší globální rodině a my s očekáváním vyhlížíme každého dalšího 
dobrovolníka. Můžete se jím stát i vy.

3. Naděje v obálce 
Dárkové poukazy jsou ideálním způsobem, jak obdarovat někoho blízkého a zároveň 
pomoci hladovějícím dětem. Dárkové poukazy lze zakoupit na našem charitativním e-shopu  
(eshop.marysmeals.cz) v tištěné nebo elektronické verzi, kterou obratem zašleme na váš 
e-mail, takže se nemusíte obávat, jestli to stihnete pod stromeček.

2. Vánoční odpoledne s Mary’s Meals 
Během letošního adventu uspořádejte ve svém 
městě, komunitním centru či farnosti odpoledne  
s Mary’s Meals. Může to být přednáška se sbírkou 
nebo vánoční jarmark s výrobky od vás či vašich 
dětí. Pozvěte své přátele a okolí a společně šiřte 
povědomí o poslání Mary’s Meals. Inspirujte se od 
našich dobrovolníků.   

4. Adventní darovací kalendář 
O letošních Vánocích můžete adventní kalendář trochu pozměnit a zapojit do darování své děti. Každý 
den, při otevírání nového okénka v kalendáři, se mohou děti rozdělit s chudým dítětem přispěním 
drobných do pokladničky. Dvacetikoruna každý den po celý advent zajistí částku, která nasytí jedno dítě 
na celý školní rok.
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