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Ctěná Excelence,

přibližuje se Světový misijní den, který byl založen proto, aby Boží lid mohl mít účast
na evangelizačním díle ve světě.
Misie chápaná jako přinášení evangelia do všech končin země je stále faktorem
vzbuzujícím pozornost, touhu připojit se a vyvolává kreativitu Božího lidu. Je-li do ní
zaangažován, cítí v tom velké kouzlo a s horlivostí je připraven poskytovat svou součinnost.
Mnohokrát a s radostí konstatujeme, že Boží slovo se rychle šíří a evangelium zapouští
kořeny v mnoha částech světa. Děje se tak díky velkorysosti a často heroickému svědectví
mnoha bratří a sester ve víře. Zároveň však musíme vzít na vědomí, že misijní horlivost, která
se dříve rozvíjela zvláště v církvích staré křesťanské tradice, se oslabuje, protože ony se musí
zabývat samy sebou a řešit vážné problémy, které je trápí.
Konkrétním příznakem tohoto oslabování je pokles duchovních a materiálních
příspěvků pro misie, přičemž potřeby církví, jež se otevírají pro evangelizaci, vzrůstají.
Zvyšuje se totiž počet diecézí a trvale roste počet povolání ke kněžství a k zasvěcenému
životu. Při nynější světové finanční krizi nabývají na naléhavosti výzvy k solidaritě. Jako Boží
děti, které milují svou víru a jejichž dědictvím je výzva Zmrtvýchvstalého získat za učedníky
všechny národy a evangelizovat chudé, jsme povoláni obnovit a posílit své misijní nasazení.
Je to rovněž opravdový a konkrétní způsob, jak dát svým křesťanským společenstvím novou
vitalitu. S blahoslaveným Janem Pavlem II. máme i my vidět, jak se rodí úsvit nového
misijního jara, a rozhodnout se být velkorysí.
Kongregace pro evangelizaci národů a Papežská misijní díla více než jindy cítí jako
svoji povinnost, aby každého upozornily na to, co je důkladně vyjádřeno v církevním
magisteriu, je obsahem misijní praxe a zvláštním způsobem vytváří apel u příležitosti
Světového misijního dne, který bude letos v neděli 20. října.
Při této příležitosti se doporučuje:
1. Podpořit ve všech diecézích účast na misiích prostřednictvím Světového misijního dne
(kán. 791). Je to okamžik, kdy Boží lid v celém světě společně uvažuje, modlí se a přináší
svůj materiální příspěvek pro potřeby evangelizace a pro rozvoj mladých církví.
2. Tento den se má slavit ve všech katolických společenstvích a má se přitom pamatovat na
to, aby se všechny sbírky daly k dispozici Svatému otci, který je použije ve prospěch všech
misijních církví, čili pro nové fundace a pro další rozvoj. Tato sbírka se tedy oddělí od sbírky
pro jiné cíle, byť ušlechtilé, jakož i od prostředků pro různé druhy spolupráce mezi místními
církvemi. V důsledku toho není dobré, aby se během Světového misijního dne konaly jiné

sbírky nebo se v tento den pořádaly oslavy jiného druhu a pro jiný cíl. Rovněž není vhodné,
aby se sbíraly prostředky pro misie, s nimiž diecéze udržují zvláštní bratrské vztahy, nebo pro
misijní instituty či jednotlivé misionáře.
3. Celá sbírka má být zaslána národnímu vedení Papežských misijních děl, které ji pak dá
k dispozici mezinárodním sekretariátům, pověřeným koordinací a distribucí misijní pomoci.
4. Je nanejvýš vhodné, aby národní vedoucí Papežských misijních děl byl jmenován
sekretářem biskupské komise pro misie a staral se o animaci a koordinaci veškeré misijní
činnosti.
Věřím, že se tato usměrnění setkají s příznivým přijetím ve společné snaze přispívat
k šíření Božího království.
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