Nejdůstojnějším excelencím ordinářům
Vatikán, 3. prosince 2017
sv. Františka Xaverského
Drazí bratři v biskupské službě,
v reakci na osobní pozvánku Svatého otce, nabídnutou v jeho listu ze dne 22. října 2017,
bych se s vámi i vám svěřenými církvemi rád podělil o několik úvah a návrhů týkajících
se slavení Mimořádného misijního měsíce v říjnu roku 2019.
Jádrem této iniciativy, která se týká celé všeobecné církve, bude modlitba, svědectví
a zamyšlení nad ústředním významem missio ad gentes jako trvalého stavu, kdy je
člověk vyslán konat první evangelizaci (srov. Mt 28,19). Závazek osobního i společného
obrácení se ke Kristu ukřižovanému, zmrtvýchvstalému a živému v církvi obnoví
nadšení a zápal pro vydávání svědectví evangeliu života a velikonoční radosti jak
slovem, tak skutkem (srov. Lk 24,46-49). V lidském, náboženském i kulturním prostředí,
které dosud není prostoupeno evangeliem, misijní poslání církve vyžaduje, aby
předávání víry vedlo k osobnímu životnímu stylu, kultuře i životu ve společenství, které
utváří radost evangelia a křesťanské hodnoty. Křesťanská víra projevuje své skutečné
poslání, když se naplno věnuje spáse světa. Svědectví milosrdné lásky, odhodlání
ke spravedlnosti a pokoji a interkulturní dialog s jinými náboženskými tradicemi
při vzájemném respektu k lidskému životu a jeho důstojnosti zejména u těch
nejbědnějších členů společnosti, to vše pomáhá nasměrovat poslání církve k hlásání
utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Právě missio ad gentes, které apoštolská exhortace Evangelii gaudium označuje
za paradigma běžné pastorační činnosti církve (srov. EG 15), má být podle papeže
Františka jádrem oslav stého výročí apoštolského listu Maximum illud, který Františkův
předchůdce papež Benedikt XV. vydal 30. listopadu 1919. Jinak řečeno, máme „klást
Ježíšovo poslání do srdce církve, učinit z něj kritérium, kterým se měří efektivita jejích
struktur, výsledky její práce, produktivita jejích služebníků i radost, kterou dokážou
probudit. Protože bez radosti k sobě nikoho nepřitáhneme.“1
Svatý otec pojmenovává čtyři rozměry2 nebo způsoby, jak se na Mimořádný misijní
měsíc v říjnu 2019 připravit a jak ho slavit, abychom překonali rozdělení a protiklad
mezi běžnou a misijní pastorační činností i mezi výzvami spojenými s evangelizací
v dříve křesťanském prostředí, které je dnes ovšem sekularizované a k náboženství
lhostejné, a těmi spojenými s missio ad gentes obracejícím se ke kulturám
a náboženstvím, jimž evangelium zůstává dosud neznámé (srov. EG 14). Jsou to:
1. osobní setkání s Ježíšem Kristem živým v církvi: skrze eucharistii, Boží slovo, osobní
i společnou modlitbu,
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2 Papež František, Promluva při generálním zasedání národních ředitelů Papežských misijních děl, Vatikán,
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2. svědectví světců, misionářů-mučedníků i vyznavačů víry, kteří jsou jedinečnými
projevy místních církví po celém světě,
3. biblická, katechetická, duchovní a teologická formace k missio ad gentes,
4. misijní milosrdná láska jako hmotná podpora ohromného díla evangelizace, zejména
missio ad gentes a křesťanská formace v církvích, které patří mezi nejpotřebnější.
Navrhuji, aby každá místní církev a biskupská konference stanovila, jakým vhodným
a místním křesťanům přiměřeným způsobem bude zmíněné rozměry žít a nechá se jimi
přetvářet, aby vyvolala nové obrácení k Ježíšovu poslání. Vedle toho vás prosím, abyste
jako aktivní účastníky této iniciativy Svatého otce informovali a přizvali všechny místně
příslušné členy institutů zasvěceného života a společností apoštolského života a také
všechny věřící patřící ke sdružením a církevním hnutím působícím ve vašich diecézích.
V tomto čase vzdálené přípravy navrhuji, aby se každá z vašich místních církví odhodlala
k úvahám spojeným s modlitbou a v duchu modlitby do nich zapojila také místní
kontemplativní a klauzurované komunity. Tito naši bratři a sestry jsou díky křestní
radikalitě svého kontemplativního povolání uprostřed světa účinným znamením
synovství každého muže i ženy v Bohu. Žijí obvykle denním rytmem svých klášterů
a komunit, prvky pro křesťanství nezbytnými a představujícími jádro misijního poslání,
jádro každého hlásání evangelia a svědectví o něm. Je nezbytné se na ně odkazovat, aby
tak skutečně všichni lidé po celém světě mohli být proměněni a přiblížili se misijnímu
poslání Krista a jeho církve, slávě Boha Otce. Jsem si jistý, že každá místní církev najde
způsob a čas, který je pro dané prostředí nejlepší, aby mnichy a klauzurované řeholníky
a řeholnice zapojila do iniciativy Mimořádného misijního měsíce října v roce 2019.
Do práce na přípravě a uskutečnění Mimořádného misijního měsíce jsou přímo zapojena
Papežská misijní díla (PMD) společně s naší Kongregací pro evangelizaci národů.
Národní a diecézní ředitele PMD, kteří žijí a působí ve vašich místních církvích, prosíme
o spolupráci s vámi, aby tato iniciativa Svatého otce mohla v našich církvích skutečně
vyvolat obnovené nadšení pro evangelium, větší horlivost a misijní zápal. Požádal jsem
už mezinárodní sekretariát Papežské misijní unie (PMU), aby přípravy, formaci
i uskutečnění Mimořádného misijního měsíce koordinoval. Zároveň rozvíjíme spolupráci
s naší Papežskou univerzitou Urbaniana, abychom společně vytvořili příležitosti
k úvahám a teologicko-misiologické formaci na mezinárodní i kontinentální úrovni.
Některé další návrhy a nabídky, jak přispět ke tvůrčímu zapojení místních církví,
poskytnou texty a úvahy, které vzniknou jako plod rozsáhlých konzultací křesťanů
z celého světa. V patřičný čas budete rovněž informováni o oslavách, které povede Svatý
otec a které budou nabídnuty jako události celosvětové církve, přímo zapojující církev
v Římě.
Nakonec vás srdečně prosím, abyste ze synů a dcer své místní církve vybrali konkrétní
příklady těch, kdo vydali svědectví o misijním působení, jsou známí svým křesťanským
příkladem a ve vašich křesťanských společenstvích se těší pověsti svatosti. Velice by
nám pomohlo, pokud byste životopisy těchto osob mohli poslat na níže uvedený e-mail.
Stejně tak bych vám byl vděčný, pokud byste ve své místní církvi mohli vytipovat osoby
schopné vytvářet duchovní a misijní úvahy opírající se o Písmo svaté. Srdečně vás
prosím, abyste tyto i další návrhy a náměty zaslali na adresu mezinárodního
sekretariátu PMU (october2019@ppoomm.va).

V příloze naleznete dopis, který mi 22. října loňského roku zaslal Svatý otec, a také text
jeho promluvy před národními řediteli Papežských misijních děl při setkání 3. června
2017.
V tomto adventním období svěřujeme všechny přípravy nejsvětější Panně Marii,
Královně apoštolů, a také svatému Františkovi Xaverskému, svaté Terezii
a blahoslavenému Paolu Mannovi. Zasílám vám svůj srdečný pozdrav s nadějí na hojné
plody obrácení ke Kristu ve prospěch misijního díla církve.
Fernando kardinál Filoni, prefekt

