MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 2019
ROK 2017
7. dubna se sešli představení Kongregace pro evangelizaci národů (KEN) a Papežských misijních děl
(PMD) v kanceláři ředitele KEN. Reagovali tak na vyjádření papeže Františka, který vyhlásil měsíc říjen
2019 mimořádným misijním měsícem (EMM OCT2019). Účastníci nastínili představy o této radostné
příležitosti pro obrácení k Ježíši a novou pastorační a misijní animaci církve pro misie ad gentes. Říjen
2019 by mohl přivést všechen Boží lid k novému uvědomění si křestní zodpovědnosti křesťanů za
misijní poslání církve evangelizovat do všech končin země. Bylo rozhodnuto, že „motorem a
propagátorem“ této iniciativy by mohl být Mezinárodní sekretariát Papežské misijní unie PMU; jinými
slovy „koordinační duší“ PMD, společně s KEN a Papežskou Městskou Univerzitou (Pontifical
Urbaniana University PUU).
V průběhu Generálního shromáždění ve středu 31. května 2017 dostali přítomní národní ředitelé
podrobnou presentaci této nové misijní iniciativy. O misijním říjnu 2019 vyhlášeném papežem
Františkem se hovořilo velmi podrobně a důkladně, aby se už v počátečních fázích přípravy ustanovily
národní a diecézní týmy pracovníků PMD a jejich spolupracovníků z celého světa.
Později, 23. června a 8. září 2017, proběhla další dvě setkání KEN a PMD, která podrobně
projednávala způsob a rozsah příprav misijního října 2019. Na těchto setkáních byly vysloveny a
přijaty čtyři oblasti, které budou charakterizovat misijní říjen 2019. S těmito oblastmi seznámil papež
František 3. června 2017 národní ředitele PMD:
1. Osobní setkání s Ježíšem Kristem v jeho církvi: v eucharistii, Božím slově, v osobní modlitbě a
modlitbě ve společenství.
2. Svědectví svatých misionářů a mučedníků (svatořečených i nesvatořečených)
3. Biblická, katechetická, duchovní a teologická formace pro misijní aktivity.
4. Misijní charita jako příspěvek ze strany celé církve sdílet „náklady“ při hlásání Evangelia a
formaci ve víře a na misiích, zvláště pro ty nejpotřebnější v církvi.
Každá tato oblast by mohla označovat jeden týden měsíce v chronologickém pořadí a všechny čtyři by
měly být chápány především jako duchovní příprava, aby jednotliví křesťané a jednotlivé místní církve
mohly žít ve svobodě a tvůrčí činnosti po celý misijní říjen a vlastně i po celý rok 2019.
Byla utvořena pracovní skupina o šesti členech: dva představitelé PMD, dva z KEN a dva z PUU.
Skupina se setkala 14. září, 10. října a 5. prosince 2017. Kromě toho se konala neformální setkání, na
kterých se hovořilo o pracovních kompetencích každého člena. V současnosti členy skupiny jsou P.
Fabrizio Meroni, koordinátor PIME, sestra Roberta Tremarelli, rev. Roberto Foini, rev. Joshua Ehli,
rev. Frank Elias a rev. Antoine de Padu Pooda.
V neděli 22. října 2017, v den Světové misijní neděle a také svátku sv. Jana Pavla II., poslal papež
František dopis kardinálu Fernando Filonimu, prefektovi KEN (text přiložen), ve kterém mu svěřil úkol
„začít přípravy na tuto událost se zvýšenou citlivostí pro jednotlivé církve, instituty zasvěceného
života a společnosti apoštolského života a asociace, hnutí, komunity a ostatní církevní domy.“ Během
poledního Anděla Páně učinil Svatý otec veřejné prohlášení celé církvi, ve kterém vyjádřil svůj záměr
vyhlásit mimořádný misijní měsíc říjen 2019 na oslavu stého výročí apoštolského dopisu Maximum
Illud vydaném jeho předchůdcem papežem Benediktem XV.

„V tomto smyslu vítám návrh Kongregace pro evangelizaci národů a vyhlašuji říjen 2019 mimořádným
misijním měsícem s cílem znovu probudit povědomí o misiích ad gentes a pracovat s novými impulsy
pro další misijní transformaci života a pastorační činnosti.“
Na uzavřeném shromáždění PMD konaném 7. a 8. listopadu 2017 v CIAM měli tehdejší prezident
PMD Mons. Protase Rugambwa, čtyři generální sekretáři a národní ředitelé PMD další příležitost
projednat a určit postupy v přípravě na misijní říjen 2019.
24. listopadu pořádalo CIAM setkání za přítomnosti P. Leonarda Silea, rektora PUU, rev. Franka Eliase
a rev. Antoine de Padu Pooda, profesorů na PUU a P. Fabrizia Meroniho, generálního sekretáře PMD,
na téma „Misie ad gentes. Od Maximum Illud k Evangelii Gaudium.“
3. prosince 2017 napsal kardinál prefekt Fernando Filoni dopis v šesti jazycích adresovaný všem
biskupům katolické církve, ve kterém je informoval o misijním návrhu papeže Františka (text
přiložen). V dopise je žádá, aby sdělili zprávu o této iniciativě členům církevních společenství a hnutí a
duchovním komunitám v příslušných diecézích. Dopis s podobným obsahem byl odeslán generálním
představeným institutů zasvěceného života a společnostem apoštolského života. Požádali jsme
generální sekretáře Mezinárodního svazu generálních představených (UISG), sestru Patricii Murry a
Svazu generálních představených (USG) P. Davida Kinneara Glendayho, aby přeposlali kopie dopisu
řeholním bratřím a sestrám a členům společností apoštolského života. Během našich setkání s UISG
(13. prosince) a USG (15. prosince) na příslušných kancelářích v Říme, jsme probírali budoucí
spolupráci týkající se misijního měsíce. Zvláště jsme zvažovali možnost společného rozjímání na téma
„Proklamace, svátosti a svědectví v misiích ad gentes.“ Rozjímání, ovoce modlitby a života, by mělo
mít povahu teologické zkušenosti.
Bude založeno na sdílení vlastních misijních zkušeností na podkladu teologických a duchovních
úvah. Ježíš Kristus a církev, v Písmu, ve svátostech, v bratrském souznění, v křesťanské lásce a
v dialogu se světem s jeho kulturami a náboženstvími, představují srdce toho, k čemu jsme povoláni –
naslouchat jeden druhému, rozpoznávat a sdílet.
12. prosince jsme poslali e-mailem (text přiložen) kopii dopisu od kardinála prefekta všem
biskupům, aby byli informováni národní ředitelé PMD. Kromě toho, jak je vidět z tohoto dopisu, byli
národní ředitelé požádáni o ještě těsnější spolupráci: sdílení úvah o tomto úkolu, obnova a služba
PMD v církvi v dnešní době.
15. prosince 2017 CIAM uspořádalo setkání s několika ženami přednášejícími teologii na římských
univerzitách na téma společné spolupráce na přípravě a realizaci misijního měsíce. Setkání byl
přítomen i člen Sekretariátu pro komunikaci Svatého stolce.
Ústřední role KEN a PMD v této přípravné fázi vyžaduje kolegiální aktivitu, ve které PMD jsou
důležitým prvkem mediace a setkávání s místními církvemi. Závazek připravit a zvýšit povědomí o
každé duchovní skutečnosti bez zbytečné centralizace přispěje ke stimulaci a podpoře tvůrčí činnosti
křesťanů v příslušných církvích. Tak bude zajištěno, že vše, co promyslíme a čeho dosáhneme v Římě,
bude dáno do souladu s misijními potřebami místních církví a se všemi aktivitami na přípravu
misijního měsíce ku prospěchu hlásání Evangelia, vysluhování svátostí a křesťanskému svědectví.
Služba římských úřadů nabízí koordinaci, návrhy a iniciativy se zvýšenou citlivostí pro místní realitu,
aby se tak stala ještě více otevřená misijní práci a univerzalitě katolické církve. Příprava společného
textu misijní animace pro misijní měsíc 2019 je již v plném proudu za přispění lidí a myšlenek z celého
světa. Bude vydán text v tištěné i digitální podobě pojednávající o čtyřech tématech určených
papežem Františkem.

Tato kniha poslouží jako základní materiál – „základna“ – na podporu místní duchovní tvůrčí činnosti.
Bude obsahovat texty v různých mezinárodně dostupných jazycích (italština, angličtina,
francouzština, španělština a portugalština); domníváme se, že je nezbytné zabezpečit záměry autorů
a poskytnout přístup k originálním textům těm, kdo si to přejí. Všechny napsané úvahy budou
publikovány anonymně. Každý text v tištěné nebo digitální podobě bude určen k inspiraci pro činnosti
a místní iniciativy, tedy nejen k tomu, aby byl přeložen a otrocky aplikován. Cílem každého nástroje
poskytnutém KEN a PMD bude spíše inspirovat než pouze nařizovat.
Texty Písma pro každodenní liturgii během dnů misijního měsíce října 2019 poslouží k rozjímání a ke
studiu. Těšíme se, že obdržíme duchovní komentáře z misií po celém světě. Zdá se, že se vydavatelé
liturgických příruček určených k široké distribuci chtějí v měsíci říjnu 2019 plně věnovat misijním
tématům. Také udržujeme kontakty s katolíky s různým etnickým a duchovním pozadím, aby
představili postavy svatých a mučedníků svatořečených i bez svatořečení, syny a dcery katolické
církve všude na světě.
Kromě Mezinárodního kongresu, který organizovala PUU, také uvažujeme o různých formativních,
misijních a akademických událostech nebo událostech týkajících se pastoračních zkušeností, a to na
kontinentální úrovni: dvě v Africe (ve francouzštině a angličtině), dvě v Asii (jednu v Indii a druhou
v oblasti asijského Pacifiku). Pátý americký misijní kongres, který se bude konat v červenci 2018
v Santa Cruz v Bolívii, bude pro Američany stejnou formativní a slavnostní výzvou pro přípravu
misijního měsíce října 2019 a Speciálního synodu pro evangelizaci v Amazonii. Pokud jde o Evropu,
domníváme se, že místní evropské církve se svými lidskými a ekonomickými zdroji a národními
ředitelstvími naleznou své vlastní formy teologických úvah a misijní formace týkající se misií ad
gentes.
Pokud jde o misijní charitativní činnosti, požádali jsme fundraisingový výbor PMD a určitá národní
ředitelství, aby přispěli svými úvahami týkajícími se získávání financí, misií ad gentes a místních církví.
Chceme zdůraznit, že všechny fondy bez výjimky shromážděné během října 2019 budou nabídnuty
papeži k úhradě nákladů na evangelizaci. Znovu zdůrazňujeme, že zkušenost národních ředitelů je pro
nás příspěvkem nejvyšší možné hodnoty.
Znovu promyslet duchovní povahu a roli PMD se zřetelem na nadcházející misijní měsíc říjen 2019
znamená znovu promyslet také tento aspekt, který se vztahuje k PMD od jejich založení. Materiální
podpora misiím při hlásání evangelia představovala vždy šíření víry a modliteb velkého počtu
křesťanů pro misie ad gentes. Výstavba kostelů a kaplí k bohoslužbám, tříd pro katecheze a
křesťanskou formaci spolu s jinými aktivitami jako jsou překlady Písma, liturgických textů a
dokumentů papežského učení do místních jazyků – to vše vyžaduje konkrétní gesta křesťanské
solidarity pro misie. Formace katechetů, pastoračních pracovníků a oddaných katolických laiků
v sekulární oblasti a formace seminaristů, noviců a novicek je přítomna v misijní animaci PMD od
samého počátku. Proto přehodnocení ekonomicko-materiálního rozměru PMD a jeho zakořenění
v misiích při hlásání evangelia a budování církve bude pro nás všechny velkým přínosem.

ROK 2018
22. ledna 2018 se sešel v CIAM Výkonný výbor PMD, na kterém se hovořilo o rozdělení průvodce do
tří oddílů. Byl přijat tento návrh:
1. Rozjímání a komentáře k misijní spiritualitě vztahující se k biblickým čtením pro liturgii mší
svatých během října 2019.

2. Svědectví světců a mučedníků misií (svatořečených či bez svatořečení).
3. Myšlenky o misijní formaci v církvi a PMD.
Existují dvě možnosti, jak efektivně distribuovat tohoto průvodce: vícejazyčný text s pouze jednou
originální verzí textů nebo kniha, ve které by byl každý text přeložen do pěti hlavních jazyků: italštiny,
angličtiny, španělštiny, francouzštiny a portugalštiny.
27. února 2018 se sešel kompletní pracovní tým. P. Meroni představil členům témata
projednávaná na Výkonném výboru 22. února 2018. Byl navržen název knihy – „Mimořádný misijní
měsíc říjen 2019 – Průvodce“ s maximálním rozsahem 300 stran rozděleným rovnoměrně do všech tří
oddílů.
Mezitím papež oznámil téma misijního měsíce: „Pokřtěni a vysláni: Církev Kristova na misiích ve
světě.“ Navrhl také, aby komentáře k biblickým čtením v říjnu 2019 byly publikovány nebo používány
pro inspiraci např. formou meditačních textů některých široce distribuovaných měsíčních publikací
liturgií pro každý den včetně MAGNIFICAT (v angličtině, francouzštině a španělštině).
Kromě Mezinárodního kongresu Papežské městské univerzity (PUU) sledujeme i jiné iniciativy
teologických úvah a misijní formace pro církve ve francouzsky hovořící Africe (Burkina Faso), anglicky
hovořící Africe (Zambie), v Indii a také v další velmi významné oblasti, Východní Asie – Oceánie.
Rádi bychom nabídli spolupráci a podporu místním biskupským konferencím a národním ředitelům
PMD pro vytvoření průvodce ve svém národním jazyce, čímž by příspěvky psané v originále získaly
ještě větší mezinárodní význam. Průvodce bude dostupný v brožované vazbě nebo online na Portálu
mezinárodních sekretariátů PMD.
Proběhla setkání mezi profesory a studenty našich kolejí, na kterých byly představeny a zapojeny
formační komunity KEN. Sestra Roberta Tremarelli, generální sekretářka PMDD a členka pracovního
týmu misijního měsíce, navštívila v sobotu 3. března 2018 Kolej Sv. Petra a v pondělí 5. března 2018
Kolej Sv. Pavla. P. Fabrizio Meroni se ve čtvrtek 15. března 2018 setkal s komunitou Městské koleje,
v pátek 16. března 2018 s představiteli studentů Papežské městské univerzity, ve středu 11. dubna
2018 v CIAM s komunitou Koleje Sv. Josefa a v sobotu 12. května 2018 v Castel Gandolfo s komunitou
řeholnic Matky církve.
V sobotu 20. března 2018 v devět hodin byla všechna dosavadní práce představena kardinálu
prefektovi, představeným KEN, prezidentu a generálním sekretariátům PMD. Byla projednávána a
odsouhlasena tato témata: návrh loga, události chystané k oslavě října 2019 v Římě za přítomnosti
Sv. Otce, události chystané k oslavě října určené diecézním biskupům v jednotlivých církvích. Také se
hovořilo o možnostech publikace průvodce v nakladatelství Sv. Pavla. Kniha by byla publikována
v italštině, angličtině, francouzštině, španělštině a portugalštině.
Kardinál prefekt také uvítal návrh zaslat druhý dopis týkající se misijního měsíce října těmto lidem:
1. ordinářům biskupům po celém světě
2. generálním představeným Institutů zasvěceného života a Společnostem apoštolského života
3. vedoucím mezinárodních duchovních hnutí, nových komunit a laických sdružení
4. rektorům a formátorům hlavních seminářů

Tyto čtyři dopisy byly napsány 8. dubna 2018. Obsahovaly témata oznámená Sv. Otcem
k misijnímu měsíci 2019: „Pokřtěni a vysláni: Církev Kristova na misiích ve světě“ a navrhovaly také
další kroky pro přípravu a implementaci oslav misijního měsíce října 2019.
31. březen 2018 byl nejzazším termínem pro předložení textů z celého světa Mezinárodnímu
sekretariátu PMU ke kompozici pro první a druhou část průvodce. Nejzazším termínem pro příspěvky
týkající se třetí závěrečné části byl stanoven na 30. duben 2018.
Ve stejný den v 11:30 se v CIAM sešli prezident PMD Mons. Giampietro Dal Toso, P. Fabrizio Meroni a
Paolo Affatato (Fides) se zástupci mezinárodních katolických sdělovacích prostředků působících
v Římě a zástupcem Vatikánského sekretariátu pro komunikaci. Proběhla diskuze o tématech
týkajících se misijního měsíce října 2019 a rozvoji mediálních produktů, které by mohly pomoci misijní
animaci pro misijní říjen a také jmenování ředitele pro multimediální komunikaci v co nejbližší době,
aby bylo možné koordinovat veškerou komunikaci, informace a sociální sítě.
Ve středu 25. dubna 2018 se v ústředí generálního sekretariátu biskupského synodu ve Vatikánu
konalo setkání P. Fabrizia Meroniho, kardinála Lorenza Baldisseriho a Mons. Fabia Fabena
s generálním sekretářem a podsekretářem biskupského synodu. Proběhly diskuze o misijním měsíci
říjnu 2019 a speciálním biskupském synodu pro církve v Amazonii, který se bude shodou okolností
konat ve stejném měsíci ve Vatikánu. Zvláštní pozornost je nutné věnovat tomu, aby se nepřekrývaly
události, které povede Svatý Otec. Byla také zdůrazněna šťastná shoda okolností společného
misijního zájmu o evangelizaci Amazonie a univerzální misijní identitou všech církví po celém světě.
Ve čtvrtek 17. května 2018 se otec Fabrizio Meroni setkal v CIAM se Simonem Brunem, hlavním
ředitelem vydavatelství San Paolo a s Dr. Pinem Occhipintim, asistentem ředitele, aby prozkoumali a
prodiskutovali publikaci průvodce pro misijní měsíc říjen v pěti jazycích.
V úterý 22. května 2018 se v CIAM sešli členové pracovního týmu, aby definovali a schválili konečný
obsah průvodce. Text bude předložen k závěrečnému posouzení kardinálu prefektovi, představeným
KEN, členům Výkonného výboru PMD a pracovnímu týmu. Tato verze bude originálním dokumentem
pro následné vydání v angličtině, italštině, francouzštině, španělštině a portugalštině.
Na závěr bychom měli zmínit, že na všech dosud uskutečněných běžných i mimořádných setkáních
Výkonného výboru PMD se vždy projednávaly otázky přímého zapojení národních ředitelů PMD do
misijního měsíce října 2019.
Vatikán, 24. 5. 2018
P. Fabrizio Meroni
generální sekretář PMU
Ředitel CIAM a Fides

