
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Náměty ke slavení Misijní neděle 
- Mimořádný misijní říjen 2019 

Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 
papežem Piem XI. Při bohoslužbách na celém světě, i z nejchud-
ších 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. 

 

30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského 
listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež 
Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový impuls 
misijnímu úkolu hlásat evangelium (celý dokument 
v neoficiálním překladu si můžete přečíst na www.missio.cz 
v sekci Mimořádný misijní říjen). Svatý otec František klade 
opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto si 
přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný 
misijní měsíc. Zde si vám dovolujeme nabídnout několik inspirativních námětů, jak 
letošní říjen prožít misijně. 

Jak mohu prožít Mimořádný misijní měsíc? 
Misijnímu říjnu 2019 předcházela roční příprava, během níž bylo možné vyjít ze sebe, 
třeba do svého nejbližšího okolí a druhým zprostředkovat to, co sami známe a co jsme 
zadarmo dostali od Pána.  

Na přání papeže Františka měly přípravu na Mimořádný misijní měsíc 
charakterizovat čtyři rozměry:  

1. osobní setkání se živým Ježíšem Kristem v Církvi prostřednictvím Eucharistie, 
Božího slova, osobní a společné modlitby; 

2. svědectví svatých a mučedníků misií, a to u i nekanonizovaných mučedníků;  
3. biblická, katechetická, spirituální a teologická formace pro misie;  
4. misijní láska jako společné úsilí všech materiálně podporovat hlásání evangelia 

a formaci ve víře a v misiích zvláště v nejchudších zemích světa. 

Papežská misijní díla vydala na tento přípravný rok speciální příručku, v níž lze nalézt 
mnoho inspirace pro každý jednotlivý měsíc, který se nese v duchu konkrétního 
tématu. Přináší jak návrhy biblických textů, myšlenky ke kontemplaci či svědectví 
svatých, tak i mnoho nápadů na konkrétní skutky, jimiž můžeme přispět k šíření 
radosti z evangelia. Některé aktivity vyžadují delší čas na přípravu, jiné lze uskutečnit 
ihned.  



Co to však znamená v praxi? 

Pokud byste chtěli Mimořádný misijní měsíc oslavit, přestože jste k celoroční průběžné 
přípravě neměli příležitost, zkuste se misijně naladit alespoň v průběhu října. Jak 
konkrétně to můžete udělat, abyste obsáhli všechny čtyři rozměry? 
 

1. osobní setkání s Ježíšem  
 Jste-li zvyklí modlit se růženec, přidejte během října ke 

svým úmyslům i modlitbu za svět, církev, nové kněze, 
naše misionáře aktivně působící v zahraničí, za trpící 
a pronásledované... 

Můžete si ke své modlitbě přidat úmysly Sv. otce. 
Jeho úmysl na říjen 2019:  

Misijní úmysl: aby inspirace Ducha Svatého vedla 
církev k novému rozkvětu misií.  

Národní úmysl: Ať svatost kněží a tichost 
a obětavost všech Bohu zasvěcených 
svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro 
naplnění života. 

 Modlíte-li se růženec pravidelně, zapojte se do Misijní 
růže.  

 Pokud se růženec pravidelně nemodlíte, zkuste si pro říjen dát závazek alespoň 
jednoho desátku týdně na misijní úmysl. Vhodně vám k tomu poslouží např. 
desátkový misijní růženec.  

 Jak se pomodlit misijní růženec, zjistíte z našich dalších misijních materiálů (např. 
letáček Námět na slavení Misijní neděle na www.missio.cz)  

 V Bibli si můžete přečíst například tyto kapitoly: Mt 4, Mt 28, Mk 1, Jan 15 nebo Lk 5. 

 Zapojte se do Misijního mostu modlitby. Pokud se u vás nekoná, zkuste ho 
zorganizovat. Jedná se o misijní adoraci v předvečer Misijní neděle. Obvykle je to 

v sobotu ve 21 hodin. 
Letos však čeští bisku-
pové vyzývají všechny 
farnosti, aby se 
ke společnému mostu 
modliteb za misie při-
daly už v pátek 18. října 
v 18 hodin. Zapojit se 
lze i soukromou misijní 
kontemplací. Využít mů-
žete misijní svíčky či 
růžence.  

2. svědectví svatých  
 V říjnu si připomínáme svátky hned několika 

patronek a patronů misií či misionářů – např. 
Terezie z Lisieux, Františka z Assisi, Jana XIII., 
Terezie z Avily, Markéty Marie Alacoque či 
Jana Pavla II. 

 Zamyslete se nad jejich odkazem, hledejte, 
v čem nás mohou inspirovat 
v každodenním životě. 

 Přečtěte si zajímavou knihu, kterou oni 
sami napsali, nebo byla napsána o nich. 

3. teologická formace  
 Vezměte si například brožurku Misijních 

úvah vydanou u příležitosti Mimořádného misijního 
měsíce a každý den si jedno zamyšlení přečtěte. Pokud vlastníte mobilní 
telefon s operačním systémem Android, můžete si v Google Play zdarma stáhnout 
aplikaci pod názvem Misijní měsíc říjen 2019. Každý den se Vám objeví nové 

zamyšlení. Texty můžete číst v internetovém 
prohlížeči jak na počítači, tak v telefonu. 

 Papež Jan XXIII. zanechal putující církvi 
krásný odkaz v podobě „Každodenního 

desatera“. Text najdete na zadní straně.  

 Seznamte se s krátkým, ale 
velmi nadčasovým apoštolským listem 

Benedikta XV. Maximum illud. Části 
dokumentu naleznete v Misijním 

zpravodaji číslo 26, celý text si můžete 
přečíst na www.missio.cz, v sekci MMMŘ. 

4. konkrétní skutky 
 Podpořte naše misionáře (modlitbou, dopisem, finančně, ...) nebo uspořádejte 

misijní besedu s promítáním (vhodné filmy lze najít na: https://kino.misijnidila.cz/). 

 Připravte výzdobu/přímluvy/obětní průvod na Misijní neděli. 

 Zorganizujte Misijní most modlitby nebo společnou modlitbu 
misijního růžence. 

 Plňte s dětmi úkoly z Misijního kalendáře, zúčastněte se s nimi 
celostátního Misijního kongresu dětí, který se koná 5. října 
2019 v Kroměříži (přihlaste se na: kongres.pmd@gmail.com). 

 Zapojte se do Misijního jarmarku, koláče či štrúdlování. 


