CO JE TO MISIJNÍ NEDĚLE
SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MISIE
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY
Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České
republice známý pod názvem Misijní neděle. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu
misijních oblastí a v celé církvi se začal poprvé slavit v roce 1926.
„Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího
misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.) Slaví se jako den modlitby
a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. Papež k této příležitosti
vydává poselství, národní ředitel Papežských misijních děl píše dopis, který je rozesílán do všech
farností. Věřící ve všech katolických farnostech světa se tedy během Misijní neděle společně modlí a
finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc
potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry, jehož počátky sahají do
roku 1818.
Tato pomoc se dostává do misijních oblastí na základě žádostí od místních odpovědných lidí.
Vedoucí projektů jsou povinni vždy doložit způsob využití darovaných finančních prostředků na
příslušný generální sekretariát v Římě. Ze získaných prostředků se v rámci PMD ŠV zajišťuje
kvalitní a systematická pomoc nejchudším v 1.100 diecézích světa, na které se podílí téměř 650 tisíc
biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků. Podporují se
katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, školy, nemocnice, domovy pro sirotky
a staré lidi, střediska pomoci a leprosária, stavby a opravy kostelů a jiné.
Papežská misijní díla vždy vyžadují od místních lidí na jednotlivých projektech spoluúčast,
vychovávají a vedou lidi z misijních oblastí k umění hospodařit a k postupné samostatnosti.
Systematické zlepšování situace v těchto krajinách je koordinováno skrze místní biskupy, kteří jsou
garanty jednotlivých projektů. Národní ředitelé Papežských misijních děl spolu s jejich diecézními
řediteli a spolupracovníky na celou pomoc dohlížejí a koordinují.
„Organizování Misijní neděle a využití sbírek se řídí přesnými pravidly, která vycházejí z pokynů
papeže a celosvětových Stanov PMD. Všechny peníze, které PMD sesbírají ve všech farnostech a
diecézích různého ritu na celém světě, se musí všechny rychle a pravidelně odevzdávat příslušné
národní kanceláři PMD. Tyto peníze, sesbírané skrze PMD pro misie ad gentes na Světový den misií
nebo při jakékoliv jiné příležitosti „v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa“ se nesmí
použít na jiné účely; tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. Jeho cílem je
poskytovat ekonomickou pomoc církvím v misijních územích věnujícím se evangelizaci, církevnímu
a sociálnímu rozvoji, jakož i výchově a materiální podpoře. Je to znakem jednoty víry, lásky a
spravedlnosti, která ve světě sjednocuje všechny členy církve, obzvláště církve ve společenství
všeobecné Církve, protože do něj přispívají věřící církví ve všech částech světa.“
(podle Stanov PMD)
Na činnost Papežského misijního díla šíření víry lze kromě sbírky na Misijní neděli přispívat též
v průběhu celého roku. Je možné požádat národní kancelář Papežských misijních děl o vystavení
potvrzení o přijatých darech pro daňové účely.
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