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Příručka pro přípravu
na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019

„Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned
dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil
rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo
nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože „z radosti,
kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo
učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou
náručí. Toto je chvíle, kdy je třeba říci Ježíši Kristu: „Pane, nechával jsem se oklamávat,
tisícero způsoby jsem unikal před tvou láskou, ale nyní jsem znovu zde, abych obnovil
svoji smlouvu s tebou. Potřebuji tě. Vysvoboď mne znovu, Pane, přijmi mne opět do
své Vykupitelské náruče.“ Moc nám prospěje vrátit se k němu, poté co jsme se ztratili!“
apeluje papež František ve své exhortaci Evangelii Gaudium.
Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do
celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15) 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. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem
misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního
života a dobrými skutky. Papež 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, kterému by měla předcházet celoroční příprava.
Promysleme si proto ve svých farnostech a společenstvích, jak vyjít sami ze sebe,
třeba do svého nejbližšího okolí, jak druhým zprostředkovat to, co sami známe, co
jsme zadarmo dostali od Pána. Papežská misijní díla pro vás připravila inspirativní
náměty, které vám pomohou toto poslání naplňovat.
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Jak s touto příručkou pracovat
Pro každý měsíc přípravného roku přinášíme jedno téma, které by mělo rezonovat
celou církví. Každé z témat je rozpracováno do čtyř okruhů:
a) návrh biblického textu
b) životní svědectví význačného světce nebo misionáře – mučedníka
c) téma k zamyšlení a z něj vycházející modlitby
d) nabídka konkrétních misijních aktivit podle zásad Papežských misijních děl
Příručka není závazným doporučením. Témata vycházejí z obecných témat
církevního roku, aktivit Papežských misijních děl včetně Papežského misijního
díla dětí a struktury navržené Svatým otcem pro přípravu Mimořádného misijního
měsíce 2019. Témata jsou jen návrhy, je možné z nich vybírat nebo si zvolit zcela
jiné podle místních potřeb a možností.
Přímo pro práci s dětmi vydala Papežská misijní díla samostatnou příručku, kterou
si lze stáhnout na www.missio.cz.
Přejeme každému, kdo s touto publikací bude pracovat, spousty darů Ducha Svatého
a uši i srdce vždy otevřené Jeho působení.

kolektiv pracovníků PMD v ČR
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Přehled témat
Říjen 2018
Téma měsíce: POSLÁNÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE KŘTU
Listopad 2018
Téma měsíce: ZEMŘELÍ SVĚDCI VÍRY A MISIONÁŘI
Prosinec 2018

Téma měsíce: KAŽDÝ ČLOVĚK JE BOŽÍM DAREM
Leden 2019
Téma měsíce: USILUJEME O JEDNOTU
Únor 2019
Téma měsíce: MYSLÍME NA NEMOCNÉ
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Březen 2019
Téma měsíce: PŮST (ODŘÍKÁNÍ)
Duben 2019
Téma měsíce: VELIKONOCE

Květen 2019
Téma měsíce: MARIA JE NAŠE MATKA
Červen 2019

Téma měsíce: JEŽÍŠ KRISTUS – ŽIVÉ BOŽÍ SLOVO
Červenec / srpen 2019
Téma měsíce: JDĚTE DO CELÉHO SVĚTA

A HLÁSEJTE EVANGELIUM VŠEMU STVOŘENÍ
Září 2019

Téma měsíce: KŘEST = PŘIJÍMEJ A ROZDÁVEJ

RADOST EVANGELIA

Říjen 2019
Téma měsíce: MISIJNÍ MĚSÍC
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Říjen 2018

Téma měsíce: POSLÁNÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE KŘTU

Říjen 2018
Téma měsíce: POSLÁNÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE KŘTU
Návrhy biblických textů:
stvoření světa, potopa, Ježíšův křest, Nikodém, křest etiopského komořího
Svědectví svatých:
František z Assisi, Terezie z Avily, Lukáš, Jan Pavel II.
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:
• křest jako začátek života s Pánem Ježíšem a povolání ke službě Bohu
i druhým lidem
•  křest nás spojuje v rodinu Božích dětí
•  voda jako symbol očištění a nového začátku
•  světci jako stavitelé mostů mezi lidmi navzájem i mezi lidmi a Bohem
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Konkrétní skutky:
• obnova křestního zasvěcení, připomínka vlastního křtu
• představujeme místním farním společenstvím Papežská misijní díla
• představujeme projekty PMD – viz www.missio.cz/projekty
• připravujeme Misijní štrúdlování®
• v sobotu před Misijní nedělí se účastníme akce Misijní most modlitby 		
http://www.missio.cz/zapojte-se/misijni-nedele/namety-ke-slaveni-		
misijni-nedele-prilohy-misijniho-zpravodaje-ke-stazeni/
• pro děti navíc: připomínáme si vlastní křest, tvoříme kalendář s daty 		
křtu, prohlížíme křestní matriku, přinášíme symboly křtu a fotky ze 		
svého obřadu; tvoříme nástěnku zajímavostí ze školního života dětí 		
v různých zemích světa
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Říjen 2018

Biblické odkazy:
Stvoření světa
• Gn 1 - 2,3; 2,4-9
Potopa
• Gn 6,5 - 9,1.8-17
Ježíšův křest
• Mt 3,13-17
• Mk 1, 9-11
• Lk 3, 21-22
• Jan 1,29-34
Nikodém
• Jan 3,1-21; 19,39-40
Křest etiopského komořího
• Sk 8,26-39

Téma měsíce: POSLÁNÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE KŘTU
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Evangelii Gaudium:
Čl. 120: Na základě přijatého křtu se každý člen Božího lidu stává učedníkem,
kterému je svěřeno poslání (srov. Mt 28,19). Každý pokřtěný bez ohledu na svoji
funkci v církvi či stupeň vzdělání své víry je aktivním subjektem evangelizace a
bylo by nenáležité uvažovat o takovém pojetí evangelizace, kterou by uskutečňovali
kvalifikovaní aktéři, přičemž zbytek věřícího lidu by byl pouze receptivní složkou
jejich působení. Nová evangelizace musí implikovat novou angažovanost každého
pokřtěného. Toto přesvědčení se stává přímou výzvou každému křesťanovi, aby
se nikdo nezříkal svého závazku k evangelizaci, neboť zakusil-li někdo skutečně
Boží lásku, která je jeho spásou, nepotřebuje moc času k přípravě na její hlásání,
nemůže čekat, že se mu dostane mnoha přednášek či dlouhého poučování. Každý
křesťan je misionářem, nakolik se setkal s Boží láskou v Ježíši Kristu. Už neříkejme,
že jsme „učedníci“ a „misionáři“, nýbrž vždycky „učedníci misionáři“. Pokud o
tom nejsme přesvědčeni, pohleďme na první učedníky, kteří hned poté, co na sobě
zakusili Ježíšův pohled, šli a naplněni radostí hlásali: „Našli jsme Mesiáše!“ (Jan
1,41). Samaritánka, jakmile skončila svůj rozhovor s Ježíšem, stala se misionářkou,
a mnozí Samaritáni uvěřili v Ježíše „pro řeč té ženy“ (Jan 4,39). Také svatý Pavel po setkání
s Ježíšem Kristem „hned začal hlásat Ježíše, že je to Boží Syn“ (srov. Sk 9,20). A na
co čekáme my?
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Listopad 2018

Téma měsíce: ZEMŘELÍ SVĚDCI VÍRY A MISIONÁŘI

Listopad 2018
Téma měsíce: ZEMŘELÍ SVĚDCI VÍRY A MISIONÁŘI
Návrhy biblických textů:
Izák, Jonáš, Náman, Jairova dcera, Naimský mládenec, vzkříšení Lazara
Svědectví svatých:
Anežka Česká, Mikuláš Tavelič, Kolumbán, Ondřej Dung-Lac
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:
• Bůh – Zachránce od věčné smrti
• svatý Josef – patron šťastné smrti
• církev je společenství živých i mrtvých
• žijící křesťané jako pomocníci duším v očistci
• svátost nemocných jako Boží pomoc trpícím
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Konkrétní skutky:
• vytvoříme ve farnosti „kalendář zemřelých“; přede mší svatou během roku
čteme jména těch, kteří v daný den/týden zemřeli, a modlíme se za ně
• pátráme po kněžích, katechetech a významných farnících, kteří svým životem
svědčili o Ježíši
• navštěvujeme hřbitov a modlíme se také za ty, na které nikdo nepamatuje
• za zemřelé obětujeme modlitby a skutky sebezáporu
• zajímáme se o misionáře a všechny lidi, kteří v minulém roce položili život
pro svou víru, viz http://www.missio.cz/statistiky/martyrologie
• seznamujeme se s projekty PMD Petra apoštola:
http://www.missio.cz/projekty/podpora-z-cr/bohoslovci/pomoc-bohoslov
cum-v-misiich/
• pro děti navíc: vyrábíme lampičky na adventní roráty; nacvičujeme
Mikulášskou besídku, se kterou můžeme navštívit ústav sociální péče,
domov důchodců, nemocnici, osamělé obyvatele naší farnosti
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Listopad 2018

Biblické odkazy:
Izák
• Gn 21,1-8; 22,1-18
Jonáš
• Jon - celá kniha
Náman
• 2Král 5,1-15
Jairova dcera
• Mk 5,21-24;35-43
• Lk 8,40-42.49-56
Naimský mládenec
• Lk 7,11-17
vzkříšení Lazara
• Jan 11,1-44

Téma měsíce: ZEMŘELÍ SVĚDCI VÍRY A MISIONÁŘI
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Evangelii Gaudium:
Čl. 279: … Někdy se zdá, že jsme svými silami nedosáhli žádného výsledku,
avšak misie není obchod či podnikatelský projekt, ani humanitární organizace,
není to podívaná, jejíž účastníky přitahujeme svojí propagandou, abychom je
pak spočítali; je něčím mnohem hlubším, co uniká každému měření. Možná
Pán využije našeho vynaloženého úsilí, aby žehnal na jiném místě světa, kam
nikdy nepřijdeme. Duch Svatý působí, jak chce a kde chce; dejme se cele, ale
bez nároku vidět nápadné výsledky. Vězme jen, že nezbytné je sebedarování.
Učme se spočívat v něžné náruči Otcově uprostřed našeho kreativního
a velkorysého odevzdání. Jděme co nejusilovněji vpřed, ale nechme, aby našemu
úsilí dal plodnost On tak, jak chce.
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Téma měsíce: KAŽDÝ ČLOVĚK JE BOŽÍM DAREM

Prosinec 2018

Prosinec 2018
Téma měsíce: KAŽDÝ ČLOVĚK JE BOŽÍM DAREM
Návrhy biblických textů:
zvěstování Panně Marii, Ježíš jako dar
Svědectví svatých:
Mikuláš, František Xaverský, Františka Xavier Cabrini
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:
• „Ať se mi stane podle Tvé vůle.“
• Bůh se svěřuje do rukou člověka
• život je největší dar
• každý člověk je Boží dar
• srdce otevřené pro darování i přijímání
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Konkrétní skutky:
• pořádáme akce: Jeden dárek navíc®, Misijní jarmark, Pohled pro misie®
• navštěvujeme osamělé a obdarováváme je svým časem / drobným dárkem
• pro děti navíc: připravujeme mikulášskou / vánoční besídku; nesením                                                                                                                                          
rozžatých lucerniček před rorátními bohoslužbami připomínáme blížící
se Vánoce
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Prosinec 2018

Téma měsíce: KAŽDÝ ČLOVĚK JE BOŽÍM DAREM

Biblické odkazy:
zvěstování Panně Marii
• Lk 1,26-38
Ježíš jako dar
• Lk 2,1-20
• Lk 2,22-40
Evangelii Gaudium:
Čl. 274: K tomu, abychom mohli sdílet život s lidmi a velkodušně se dávat, potřebujeme
uznat, že také každý člověk je hoden našeho odevzdání. Ne pro svůj fyzický vzhled,
pro svoje schopnosti, pro svůj jazyk, svoji mentalitu nebo pro uspokojení, které nám
může poskytovat, nýbrž proto, že je dílem Boha, jeho stvořením. On ho stvořil ke
svému obrazu, a proto vyzařuje něco z Boží slávy. Každá lidská bytost je předmětem
nekonečné Pánovy něhy a v jejím životě přebývá sám Pán. Ježíš Kristus daroval na
kříži svou drahocennou krev za každého člověka. Bez ohledu na jakýkoliv vzhled
je každý nesmírně posvátný a zasluhuje si naši lásku a naše odevzdání. Dokážuli tedy pomoci jednomu jedinému člověku žít lépe, je darování vlastního života
druhým dostatečně odůvodněno. Je krásné být věrným Božím lidem. A do plnosti
dorůstáme tehdy, když boříme zdi a naše srdce se naplňuje tvářemi a jmény.
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Téma měsíce: USILUJEME O JEDNOTU

Leden 2019

Leden 2019
Téma měsíce: USILUJEME O JEDNOTU
Návrhy biblických textů:
Abraham, Lot, Samařanka u Sychemu, uzdravení dcery Syroféničanky, Kornélius
Svědectví svatých:
Timotej, Josef Freinadametz, Oldřich z Pordenone, Jan Bosko
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:
• církev je naše rodina
• každý jsme jiný
• Bůh přišel spasit všechny lidi
• modlitba nás spojuje
• neseme radostnou Boží zvěst do světa
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Konkrétní skutky:
• modlíme se za mír a jednotu ve světě
•všímáme si situace ve světě na pozadí různých náboženství a vyznání –
seznamujeme se s jednotlivými křesťanskými denominacemi
• pro děti navíc: účastníme se Tříkrálové sbírky; přidáváme na mapu světa
zajímavé zprávy ze života v misijních zemích, viz např. www.sdb.cz/co-delame/
misie; připravujeme misijní karneval pro děti
• představujeme dílo Papežská misijní unie:
http://www.missio.cz/clenstvi/misijni-unie/

11

Téma měsíce: USILUJEME O JEDNOTU

Leden 2019

Biblické odkazy:
Abraham
• Gn 12,1-20; 15,1-21; 18,16-33
Lot
• Gn 19,1-29
Samařanka u Sychemu
• Jan 4,1-42
uzdravení dcery Syrofeničanky
• Mt 15,21-28
• Mk 7,24-30
Kornélius
• Sk 10,1-48
Evangelii Gaudium:
Čl. 99: Svět je drásán válkami a násilím anebo zraňován rozšířeným individualismem,
který rozděluje lidské bytosti a staví je proti sobě navzájem, v honbě za vlastním
blahobytem. V různých zemích se rozněcují konflikty a stará rozdělení, která byla
částečně považována za překonaná. Všechna společenství křesťanů na světě bych rád
požádal zejména o přitažlivé a zářivé svědectví bratrského společenství. Kéž všichni
mohou obdivovat, jak o sebe vzájemně pečujete, povzbuzujete se a doprovázíte
se: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě
navzájem“ (Jan 13,35). O to Ježíš žádal naléhavou modlitbou k Otci: „… ať jsou
všichni jedno... v nás, aby svět uvěřil“ (Jan 17,21). Pozor na pokušení závisti! Jsme
na stejné lodi a míříme do stejného přístavu! Prosme o milost, abychom se dovedli
radovat z ovoce druhých, které patří všem.
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Téma měsíce: MYSLÍME NA NEMOCNÉ

Únor 2019

Únor 2019
Téma měsíce: MYSLÍME NA NEMOCNÉ
Návrhy biblických textů:
uzdravení Námana Syrského, uzdravení 10 malomocných, setníkův služebník,
uzdravení ochrnutého, slepého, posedlého atd.
Svědectví svatých:
Blažej, Bakhita, Oskar, Pavel Miki, Alois Versiglia a Kalisto Caravario
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:
• Panna Maria jako pomocnice v nemoci
• nemoc učí trpělivosti
• Bůh dopouští, ale neopouští
• nemoc a stáří nejsou Božími tresty
• staří lidé jsou často studnami moudrosti a vzpomínek

í
n
ě
t
ř
k
Po slaní
a po

Konkrétní skutky:
• svou pomoc a pozornost zaměřujeme především na staré a nemocné lidi
• povídejme si se starými lidmi o Bohu
• představujeme aktivitu PMD Misijní klub:
http://www.missio.cz/clenstvi/misijni-klub/
• navíc pro děti: učíme se zásady první pomoci; pamatujeme si čísla záchranné
služby, hasičů a policie; máme-li možnost, pozveme si zdravotníka nebo
ošetřovatelku k besedě o jejich práci
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Téma měsíce: MYSLÍME NA NEMOCNÉ

Únor 2019

Biblické odkazy:
uzdravení Námana Syrského
• 2Král 5,1-15
uzdravení 10 malomocných
• Lk 17,11-19
setníkův služebník
• Mt 8,5-13
uzdravení slepých - různá
• Mt 9,27-31
• Mk 8,22-26
• Mk 10,46-52
• Lk 18,35-43
uzdravení ochrnutého
• Lk 5,17-26
uzdravení posedlého chlapce
• Mk 9,14-29
uzdravení malomocného
• Lk 5,12-16
uzdravení němého
• Mt 9,32-34
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Evangelii Gaudium:
Čl. 270: Někdy cítíme pokušení být křesťany, kteří se drží v bezpečné vzdálenosti
od Pánových ran. Avšak Ježíš chce, abychom se dotýkali lidské bídy, trpícího těla
druhých. Očekává, že přestaneme hledat osobní či společné úkryty, které nám
umožní zachovávat si odstup od lidského dramatu, a odhodláme se opravdu vstoupit
do kontaktu s konkrétní existencí druhých a zakusíme moc něhy. Když tak učiníme,
život se nám vždy úžasně zkomplikuje a intenzivně pocítíme, že jsme lid, že patříme
k lidu.
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Téma měsíce: PŮST (ODŘÍKÁNÍ)

Březen 2019

Březen 2019
Téma měsíce: PŮST (ODŘÍKÁNÍ)
Návrhy biblických textů:
Ezau a Jákob, Josef Egyptský, Jan Křtitel, pokušení na poušti, bohatý mladý muž,
návštěva u Šimona Malomocného
Svědectví svatých:
Josef, Patrik, Turibius z Mongroveja
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:
• půst a modlitba jsou velkou obranou proti zlu
• Ježíš vzal mé hříchy na svůj kříž
• svou smrtí na kříži mě Ježíš vykoupil a na věky spasil
• při utrpení ve světě je Bůh vždy nablízku
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Po slaní
a po

Konkrétní skutky:
• 4. neděli postní se zapojujeme do akce Misijní koláč®
• pořádáme a aktivně se účastníme Křížové cesty – možno pro různé skupiny
• pomáháme nést druhým jejich kříž – zaměřujeme se na empatii a pochopení
• prohlubujeme modlitbu chvály, díků a prosby
• představujeme aktivitu PMD Adorace pro misie:
http://www.missio.cz/clenstvi/adorace-pro-misie/
• navíc pro děti: nemusím mít všechno a hned; zajímáme se o utrpení kolem
sebe i ve světě
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Téma měsíce: PŮST (ODŘÍKÁNÍ)

Březen 2019

Biblické odkazy:
Ezau a Jákob
• Gn 25,20-34
Josef Egyptský
• Gn kap. 37, 39-48
Jan Křtitel
• Mt kap. 3; 11,2-15;14,1-12
• Mk 1,2-8
• Lk 1,5-25.57-80; 3,1-20
pokušení na poušti
• Mt 4,1-11
• Mk 1,12-13
• Lk 4,1-13
bohatý mladý muž
• Mk 10,17-22
• Lk 18,18-27
návštěva u Šimona Malomocného
• Mt 26,6-13
• Mk 14,3-9
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Evangelii Gaudium:
Čl. 275: Ve druhé kapitole jsme uvažovali o nedostatku hluboké spirituality, který
se projevuje pesimismem, fatalismem a nedůvěrou. Někteří lidé se nevěnují
misijnímu poslání, protože jsou přesvědčeni, že se nemůže nic změnit, a proto je
zbytečné se snažit. Myslí si: „Proč bych se měl ochuzovat o své pohodlí a svá potěšení,
nevidím-li žádný významný výsledek?“ S takovou mentalitou nelze být misionáři.
Tento postoj je záludnou výmluvou, aby člověk mohl zůstat ve svém pohodlí, ve své
lenosti, nespokojeném smutku a v sobecké prázdnotě. Jde o sebedestruktivní postoj,
protože „člověk nemůže žít bez naděje: jeho život odsouzený k bezvýznamnosti by
se stal nesnesitelným.“ Myslíme-li si, že věci se nezmění, připomeňme si, že Ježíš
Kristus přemohl hřích a smrt a je plný moci. Ježíš Kristus opravdu žije. Jinak totiž,
„jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání“ (1 Kor 15,14). Evangelium nás
zpravuje, že když první učedníci odešli kázat, „Pán působil s nimi a potvrzoval
jejich slova“ (Mk 16,20). To se děje i dnes. Jsme zváni k tomu, abychom to objevili
a prožívali. Vzkříšený a oslavený Kristus je hlubokým pramenem naší naděje a při
plnění poslání, které nám svěřuje, nám nebude chybět jeho pomoc.
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Téma měsíce: VELIKONOCE

Duben 2019

Duben 2019
Téma měsíce: VELIKONOCE
Návrhy biblických textů:
obětování Izáka, 10. egyptská rána, východ z Egypta, smlouva na Sinaji, velikonoční události
Svědectví svatých:
František z Paoly, Jan de la Salle, Damián de Veuster, Petr Chanel, Vojtěch
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:
• význam vykoupení pro můj život
• Ježíš vstal z mrtvých jako první
• prožívání radosti ze spásy duše
• hodnotový žebříček
• jak ovlivňuje můj život prožívání Velikonoc
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Konkrétní skutky:
• malujeme velikonoční Pohledy pro misie®
• neseme dál velikonoční radost
• hledáme stopy Ježíšovy přítomnosti mezi námi
• pro děti navíc: vnímáme obnovující se život v přírodě; uvědomujeme                                                                                                                                      
si dobré jednání lidí kolem nás – sdílení; vytváříme nástěnku dobrých
skutků; zajímáme se o slavení Velikonoc v jiných částech světa
(www.kino.misijnidila.cz)
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Téma měsíce: VELIKONOCE

Duben 2019

Biblické odkazy:
obětování Izáka
• Gn 22,1-19
10. egyptská rána
• Ex 12,29-36; (ohlášení pohromy a nařízení hodu: Ex 11, 12,1-28)
východ z Egypta
• Ex 12,37-42; 13,17-14,31 (kap. 15 - píseň o Hospodinově vítězství)
Smlouva na Sinaji
• Ex 19,1-20,21; 24,1-18
Velikonoční události
• Mt 26,17-28,20
• Mk 14,12-16,8
• Lk 22,7-24,49
• Jan 13,1-30; 18,1-20,29 (možno celé kap. 13 - 20)
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Evangelii Gaudium:
Čl. 10: Život je zde představen na vyšší úrovni, jež mu neubírá na intenzitě:
„Život sílí, když se daruje, a slábne v izolaci a pohodlnosti. Vskutku těmi,
kdo nejvíce využívají možnosti života, jsou ti, kdo opouštějí bezpečný břeh
a dovedou se nadchnout posláním předávat život druhým.“ Když církev vybízí
k evangelizačnímu úsilí, nedělá nic jiného než to, že ukazuje křesťanům pravou
dynamiku osobní realizace: „Tady objevujeme další hlubokou zákonitost reality:
život roste a zraje v míře, s jakou ho vydáváme za život druhých. Koneckonců,
toto je misijní poslání.“ Evangelizátor by se proto neměl tvářit pořád jako
na pohřbu. Obnovme a posilme horlivost, „sladkou, útěchyplnou radost
ze šíření evangelia, a to i tehdy, musíme-li zasévat v slzách. ... Kéž by současný svět
mohl slyšet radostnou zvěst, po níž ve své úzkosti i naději touží, nikoliv od hlasatelů
smutných, malomyslných, netrpělivých a úzkostlivých, ale od hlasatelů evangelia,
jejichž život kypí horlivostí. Od těch, kteří jako první zakusili Kristovu radost.“
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Téma měsíce: MARIA JE NAŠE MATKA

Květen 2019

Květen 2019
Téma měsíce: MARIA JE NAŠE MATKA
Návrhy biblických textů:
Ester, zázrak v Káně, Maria v Ježíšově životě, potvrzená zjevení Panny Marie
Svědectví svatých:
Jan Sarkander, Jan Nepomucký, Klement Hofbauer, Augustin z Canterbury, Zdislava
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:
• Maria jako most mezi člověkem a Bohem
• role Marie v mém životě
• role maminky v mém životě
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Konkrétní skutky:
• účastníme se májových pobožností
• seznamujeme se s aktivitou PMD Misijní růže, podle možností
se zapojujeme
• organizujeme výlet do mariánského poutního místa
• zajímáme se o církevně uznávaná poutní místa ve světě a jejich příběh
• pátráme po ženách – misionářkách – a jejich osudech
• zveme na besedu ženy, které pracovaly v misijních oblastech
• pro děti navíc: seznamujeme (se) s významem medailky s Pannou Marií,
   hledáme v okolí místa připomínající Pannu Marii (kapličky, obrázky…);                                                                                                                                       
myslíme na maminky misionářů; uvědomujeme si úkol maminek
a ctíme je; připravujeme besídku pro ženy a maminky
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Téma měsíce: MARIA JE NAŠE MATKA

Květen 2019

Biblické odkazy:
Ester
• kniha Ester
zázrak v Káně
• Jan 2,1-11
Maria v Ježíšově životě
• Mt 2,13-15
• Lk 1,26-47; 2,14-52
• Jan 2,1-12; 19,25-27
• Sk 1,13-14
potvrzená zjevení Panny Marie
• Laus (Francie) 1664-1718
• Řím (Itálie) 1842
• La Salette (Francie) 1846
• Lourdes (Francie) 1858
• Champion (USA) 1859
• Pontmain (Francie) 1871
• Gietrzwald (Polsko) 1877
• Knock (Irsko) 1879
• Fatima (Portugalsko) 1917
• Beauraing (Belgie) 1932
• Banneaux (Belgie) 1933
• Amsterdam (Nizozemí) 1945-59
• Akita (Japonsko) 1973-81
• Betania (Venezuela) 1976-88
• Kibeho (Rwanda) 1981-86
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Evangelii Gaudium:
Čl. 288: Evangelizační působení církve má mariánský styl. Neboť pokaždé, když
pohlédneme na Marii, opět věříme v převratnou sílu něhy a lásky. Na ní vidíme,
že pokora a něha nejsou ctnostmi slabých, nýbrž silných, kteří nepotřebují zacházet
s druhými špatně, aby pocítili svoji důležitost. Při pohledu na ni zjišťujeme, že ta,
která velebila Boha, protože „mocné sesadil z trůnu“ a „bohaté propustil s prázdnou“
(Lk 1,52-53), je tatáž, která zajišťuje domácí teplo našemu hledání spravedlnosti.
Ona také starostlivě uchovává „všechno v srdci a rozvažuje o tom“ (srov. Lk 2,19).
Maria dovede rozpoznávat stopy Božího Ducha ve velkých událostech, ale také
v těch, které se zdají nepostřehnutelné.
20

Červen 2019

Téma měsíce: JEŽÍŠ KRISTUS - ŽIVÉ BOŽÍ SLOVO

Červen 2019
Téma měsíce: JEŽÍŠ KRISTUS – ŽIVÉ BOŽÍ SLOVO
Návrhy biblických textů:
mana na poušti, prorok, Eliáš, rozmnožení pěti chlebů a dvou ryb, dobrý pastýř
Svědectví svatých:
Karel Lwanga, Bonifác, Norbert, Antonín z Padovy, Jan Nepomuk Neumann, Petr
a Pavel
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:
• podpora Ducha Svatého projevující se v mém životě
• můj osobní vztah k eucharistii
• Pán Ježíš jako můj průvodce a rádce
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Konkrétní skutky:
• chystáme upomínky pro děti, které poprvé přistupují ke svatému přijímání
• podílíme se na uspořádání a provozu farní misijní kavárničky
• rozšiřujeme mezi dětmi povědomí o PMDD a Misijním klubku
• připravujeme misijní koncert z vystoupení dětí, které navštěvují ZUŠ
• pro děti navíc: hodnotíme uplynulý školní rok; zajímáme se o kulturu
stolování, stravovací zvyky a jídelníček v misijních zemích
(www.missio.cz/galerie/video/misijni-kamerou/zambijsky-recept;
www.adopcenablizko.cz/dnes-jim-jako)
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Téma měsíce: JEŽÍŠ KRISTUS - ŽIVÉ BOŽÍ SLOVO

Červen 2019

Biblické odkazy:
mana na poušti
• Ex 16,2-35
Eliáš
• 1 Král 17-19
rozmnožení pěti chlebů a dvou ryb
• Lk 9,12-17
• Mt 14,13-21
• Jan 6,1-15
nasycení 4 000 lidí
• Mk 8,1-9
dobrý pastýř
• Jan 10,1-16
Evangelii Gaudium:
Čl. 11: Obnovená zvěst nabízí věřícím – i těm vlažným či nepraktikujícím – novou radost
ve víře a evangelizační plodnost. Její jádro a podstata je vskutku stále stejná: Bůh, jenž
projevil svoji nezměrnou lásku v Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých. On neustále
obnovuje své věřící, ať jsou jakéhokoli věku, obdařuje je silou, „jako orli dostávají
křídla, běží a neumdlí, jdou bez únavy“ (Iz 40,31). Kristus je „věčně radostné poselství“
(Zj 14,6); je „stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 13,8), ale jeho bohatství a krása jsou
nevyčerpatelné. On je stále mladý, je trvalým pramenem novosti. Církev nepřestává
žasnout, jak „bezedná je Boží štědrost, moudrost a poznání!“ (Řím 11,33). Svatý Jan
od Kříže říkal: „… toto houští moudrosti a vědění Božích je tak hluboké a nesmírné,
že i kdyby o něm duše věděla sebevíc, vždy bude moci vstoupit hlouběji.“ Anebo
také, jak pravil svatý Irenej: „Kristus svým příchodem přinesl s sebou veškerou
novost.“ On může svojí novostí vždycky obnovit náš život a naše společenství
a křesťanská nabídka, byť prochází temnými dobami a slabostmi církve, nikdy
nezestárne. Ježíš Kristus může také rozbít nudná schémata, v nichž ho domýšlivě
vězníme, a překvapuje nás svojí neustálou, božskou kreativitou. Pokaždé, když
se snažíme navrátit k prameni a znovu objevit původní svěžest evangelia,
objevují se nové cesty, tvořivé způsoby, jiné výrazové formy, výmluvnější
znamení, slova nabitá novým významem pro dnešní svět. Ve skutečnosti
je každá autentická evangelizační aktivita vždy „nová“.
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Téma měsíce: : JDĚTE DO CELÉHO SVĚTA
A HLÁSEJTE EVANGELIUM VŠEMU STVOŘENÍ

Červenec / Srpen 2019

Červenec / Srpen 2019
Téma měsíce: JDĚTE DO CELÉHO SVĚTA
A HLÁSEJTE EVANGELIUM VŠEMU STVOŘENÍ
Návrhy biblických textů:
podle náboženského tématu farního tábora
Svědectví svatých:
Pauline Jaricot, Cyril a Metoděj
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:
• jsem poslán jako Ježíšův svědek
• Boží stvoření jako stopa Boží existence
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Konkrétní skutky:
• oslavujeme Hospodina pro krásu jeho díla
• svůj čas můžeme darovat
• pro děti navíc: farní tábor, misie mezi kamarády; zajímáme se o prožívání
volného času dětí v misijních zemích
• (dopisy z misií na www.missio.cz nebo www.sdb.cz)
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Červenec / Srpen 2019

Téma měsíce: : JDĚTE DO CELÉHO SVĚTA
A HLÁSEJTE EVANGELIUM VŠEMU STVOŘENÍ

Biblické odkazy:
Misijní vyslání
• Mt 28,16-20
• Mk 16,15-20
Evangelii Gaudium:
Čl. 23: Důvěrný vztah mezi církví a Ježíšem je vztahem poutnickým a společenství
„je ze své podstaty společenstvím misijním“ Ve věrnosti Mistrovu příkladu je
životně důležité, aby dnes církev vycházela zvěstovat evangelium všem, na všech
místech, při každé příležitosti, neprodleně, bez zdráhání a beze strachu. Radost
evangelia je pro všechen lid a nemůže nikoho vylučovat. Anděl oznamuje pastýřům
v Betlémě toto: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid“
(Lk 2,10). Kniha Zjevení mluví o „věčně platném radostném poselství zvěstovaném
obyvatelům na zemi, každému národu, kmeni, jazyku i lidu“ (srov. Zj 14,6).
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Září 2019

Téma měsíce: KŘEST = PŘIJÍMEJ A ROZDÁVEJ  RADOST EVANGELIA

Září 2019
Téma měsíce: KŘEST = PŘIJÍMEJ A ROZDÁVEJ
RADOST EVANGELIA
Návrhy biblických textů:
Elizeus, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, blahoslavenství, vyslání, zvolení Matěje
apoštolem, Šavel - Pavel
Svědectví svatých:
Václav, Ludmila, Matka Tereza, Petr
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:
• křest jako brána k životu s Kristem
• jsem Ježíšem pozván, jsem Jeho spolupracovník - jak na Jeho pozvání
odpovím?
• význam eucharistie v mém životě
• význam eucharistie v životě farnosti / společenství
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Konkrétní skutky:
• účastníme se vrcholících příprav na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019
• přijímejme svátosti jako pramen síly a studnu milosti
• účast na bohoslužbě jako potvrzení společenství s druhými lidmi i Ježíšem,
který je středem Církve
• nebojme se svědčit o své víře
• nebojme se nabízet druhým Krista a přivádět je do společenství Církve
• jsme součástí Církve: starejme se o to, aby byla přitažlivá pro druhé
• nabízíme dospělým vytvoření Misijního klubu jako partnera
a spolu-pracovníka Misijního klubka
• pro děti navíc: vysvětlujeme dětem i rodičům význam členství v Misijním
klubku: děti se učí „stavět mosty“ mezi lidmi, vzájemně se podporují ve víře
i ctnostech, učí se pravidelné denní modlitbě a tím prohlubují svůj vztah
k Bohu, denně se za ně modlí děti z celého světa zapojené v PMDD, učí
se nechtít vše hned, učí se umění zapřít se, rozdělit, obětovat čas i sebe,
spolupracovat, být solidární, tvořivý a vynalézavý v dobru – připravujeme
podmínky pro založení Misijního klubka / obnovujeme misijní slib, vítáme
nové členy
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Září 2019

Téma měsíce: KŘEST = PŘIJÍMEJ A ROZDÁVEJ  RADOST EVANGELIA

Biblické odkazy:
Elizeus/Elíša
• 2Král 5,1-19
Jeremiáš
• Jer 1,4-19
• Jer kap. 19
Ezechiel
• Ez 1,3-2,10
• Ez 36,22-28
Daniel
• Dan kap. 3
blahoslavenství
• Mt 4,23-5,12
• Lk 6,20-49
vyslání
• Mt 10,1-20;16,24
• Mk 6,7-13
• Lk 9,1-5
zvolení Matěje apoštolem
• Sk 1,15-26
Šavel - Pavel
• Sk 9,1-22
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Evangelii Gaudium:
Čl. 47: Církev je povolána k tomu, aby byla vždycky otevřeným domem Otcovým.
Jedním z konkrétních znamení této otevřenosti jsou všude otevřené dveře kostelů,
aby se někdo, kdo chce následovat hnutí Ducha a přiblížit se Bohu, nesetkal s chladem
zamčených dveří. Ale jsou i další dveře, které také nemají být zavřeny. Všichni se
mohou určitým způsobem účastnit církevního života, všichni mohou být součástí
společenství a ani dveře svátostí by neměly být zavírány z ledajakého důvodu.
Platí to zejména o svátosti, která je „branou“ – o křtu. Eucharistie, byť představuje
plnost svátostného života, není odměnou pro dokonalé, nýbrž velkorysým lékem a
pokrmem slabých. Tato přesvědčení mají také pastorační důsledky, kterými jsme
vyzváni se zabývat s rozvahou a odvahou. Častokrát se chováme jako kontroloři
milosti, a nikoli jako její nástroje. Církev ale není celnice, je otcovským domem, kde
je místo pro každého i s jeho úmorným životem.
26

Téma měsíce: MISIJNÍ MĚSÍC

Říjen 2019

Říjen 2019
Téma měsíce: MISIJNÍ MĚSÍC
Návrhy biblických textů:
Abraham, povolání apoštolů, vyslání 72 učedníků, poslání apoštolů
Svědectví svatých:
Terezie z Lisieux, Antonín Maria Klaret, Jan Brébeuf, papež František
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:
• poslušnost jako cesta ke svatosti
• modlitba jako naslouchání Bohu
• hledání Boží vůle v životě člověka
• modlitba jako cesta k záchraně druhého člověka i světa
• modlitby vztahující se ke konkrétním světcům
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Konkrétní skutky:
• vzýváme Pannu Marii Růžencovou a anděly strážné, kteří mají v říjnu
svátek a jsou pomocníky a průvodci našeho života
• podporujeme naše misionáře (viz www.missio.cz, www.sdb.cz aj.)
modlit-bou, obětí, vzpomínkou, přáním, dopisem apod.
• rozšiřujeme povědomí o misijním měsíci říjnu a sbírce na Misijní neděli
jako finanční pomoci na projekty Papežských misijních děl
• příprava Misijní neděle: připravujeme svíčky pro misijní most modlitby,  
nabízíme pomoc při misijní výzdobě chrámu, chystáme kostýmovaný
misijní průvod a následující oslavy, např. misijní jarmark, koncert pro
misie, misijní kavárnu apod.
• modlíme se misijní růženec a nabízíme modlitební společenství PMD
Misijní růže dalším farníkům
• zveme do farnosti někoho, kdo působil na misiích
• pro děti navíc: vyrábíme misijní růženec a modlíme se ho, zapojujeme se
do příprav a realizujeme Misijní most modlitby a Misijní neděli
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Biblické odkazy:
Abraham
• Gn 12,1-20; 15,1-21; 18,16-33
Povolání apoštolů
• Mt 4,18-22
• Mk 1,16-20
• Lk 5,1-11;6,12-16
• Jan 1,35-51
Vyslání 72 učedníků
• Lk 10,1-12
Poslání apoštolů
• Mt 28,16-20
• Mk 16,15-20
• Jan 15,12-26
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Evangelii Gaudium:
Čl. 49: Vyjděme, vyjděme nabídnout všem život Ježíše Krista. Opakuji tady celé církvi
to, co jsem mnohokrát řekl kněžím i laikům v Buenos Aires: Je mi milejší církev otlučená,
zraněná a špinavá proto, že vyšla do ulic, než církev, která je nemocná svou uzavřeností
a pohodlností, s níž lne ke svým jistotám. Nechci církev, která dbá o to, aby
byla středem, a která se nakonec uzavírá do spleti obsesí a procedur. Pokud
v nás má něco vzbuzovat svatý neklid a burcovat naše svědomí, pak je to
starost, že mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy plynoucí z přátelství
s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů
smyslu a života. Doufám, že více než strach z pochybení nás bude pudit strach
z uzavřenosti do struktur, které nám skýtají falešnou ochranu, do norem, které
z nás činí nelítostné soudce, do zvyků, v nichž se cítíme klidně, zatímco venku
je množství hladovějících a Ježíš nám bez ustání opakuje: „Vy jim dejte jíst!“ (Mk
6,37).
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Milí přátelé misií,
děkujeme vám, že jste s námi prošli celoroční přípravou na Mimořádný misijní
měsíc říjen 2019. Věříme, že jste během ní obohatili sami sebe i celé společenství,
ke kterému patříte.
Vyprošujeme hojnost Božího požehnání pro vás i pro všechny vaše blízké. Kéž vás
Kristova láska a blízkost provází celým vaším životem!

kolektiv pracovníků PMD
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