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MISIJNÍ NEDĚLE – MISIJNÍ MOST MODLITBY
SOBOTA PŘED MISIJNÍ NEDĚLÍ VE 21.00 HODIN
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oslavme spolu Misijní neděli. Světový den modliteb za misie s sebou přináší kromě pravidelných
bohoslužeb a misijních sbírek na projekty Papežského misijního díla šíření víry i řadu dalších aktivit,
které vycházejí z misijního nadšení mnoha lidí. Informujeme a zveme:
MISIJNÍ NEDĚLE MÁ SVÁ PRAVIDLA
„Všechny peníze, které Papežská misijní díla sesbírají ve všech farnostech a diecézích různého ritu
na celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. Peníze věřících, které
PMD sesbírají v diecézích, se musí všechny rychle a pravidelně odevzdávat národní kanceláři. Tyto
peníze, sesbírané pro misie ad gentes na Světový den misií nebo při jakékoliv jiné příležitosti‚ v každé
diecézi, farnosti a institutu katolického světa“, se nesmí použít na jiné účely.“ (Stanovy PMD čl. 61, 62)
ZAPOJTE SE DO MISIJNÍHO MOSTU MODLITBY
V roce 1926 vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Světový den modliteb za misie, který od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento den
modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). Letos opět přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby (dále MMM), v předvečer Misijní neděle,
tj. v sobotu 22. 10. ve 21.00 hodin. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku
a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti
evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.
PODNĚTY K PROŽITÍ MISIJNÍ NEDĚLE
Národní kancelář PMD pro Vás připravila řadu námětů, kterými lze slavení Misijní neděle obohatit. Jde např. o misijní přímluvy, komentář k obětním darům a texty misijní vigilie. Oslavy Misijní
neděle lze také spojit s návštěvou nemocných, promítáním filmu, misijním dnem, putovní výstavou,
koncertem, besedou či misijním dnem. K dispozici je též poselství Sv. otce Františka ke Světovému
dni modliteb za misie a dopis národního ředitele PMD k Misijní neděli. V mnoha farnostech se kromě
účasti na mši svaté na Misijní neděli již od začátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, uskutečňují adorace za misie, připravují děti na vstup do Misijního klubka, chystají pestré misijní nástěnky.
Nechybí ani tradiční akce PMD, jako např. Misijní jarmark® a Misijní koláč®.
PŘÍMLUVY SPOJENÉ S NESENÍM OBĚTNÍCH DARŮ
Komentář k přinášení obětních darů
Následující texty lze podle potřeby přizpůsobit, doplnit nebo si z nich vybrat jenom část.
Pane Ježíši, misionáři a misionářky přinášejí každý den ke Tvému oltáři mnohé obětní dary. Dnes,
na Misijní neděli, chceme při tomto obětním průvodu projevit naši solidaritu a společenství s nimi
a se všemi lidmi na celém světě:
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1. Pane Ježíši, přinášíme Ti květiny jako symbol naší vděčnosti. Přinášíme je Tobě, Pánu nebe a země, abychom Ti poděkovali za všechny misionáře a misionářky, kteří s velkým nasazením hlásají
Boží slovo a naplňují misijní příkaz Tvého Syna Ježíše, který řekl: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ Pane, prosíme Tě, abychom nepřestali být vděčni za dar víry
a nezapomínali na to, že máme povinnost předávat víru ostatním lidem.
2. Pane Ježíši, přinášíme Ti misijní kříž, znamení poslání, které každý misionář přijímá a nese.
Tento kříž je znamením připravenosti jít za Tebou do všech končin země. Pane, prosíme Tě za ty, které jsi povolal, aby opustili svou rodinu, své přátele, svou vlast a vydali se jako Abrahám do neznáma,
aby hlásali Tvé evangelium. Prosíme, abys naplnil jejich srdce důvěrou v Tvou bezmeznou pomoc.
3. Pane Ježíši, přinášíme Ti svíci, symbol světla naší víry, které v okamžiku našeho křtu zazářilo v našich srdcích a zavazuje nás k šíření víry ve světě. Pane, prosíme Tě, aby každý křesťan zakoušel,
že je misionářem Lásky tam, kam ho Tvá Prozřetelnost postavila.
4. Pane Ježíši, přinášíme Ti Písmo svaté, Tvé živé slovo, které nikdy nepomine. Prosíme Tě za všechny nově pokřtěné v misiích, aby měli ve svém domě bibli, četli ji každý den a podle ní žili.
5. Pane Ježíši, přinášíme Ti cihlu, symbol domovů, kostelů, útočiště před nepřáteli a rozmanitými
živly. Pane, prosíme Tě, aby křesťané v misiích měli dostatek kostelů a důstojných míst k modlitbě. Chraň své misionáře před útoky zla a vytrhni je z každého nebezpečí.
6. Pane Ježíši, přinášíme Ti mísu, symbol nasycení a dostatku. Pane, prosíme Tě, ať se bohatí lidé dokáží
štědře dělit s nejubožejšími, zvláště s dětmi, které umírají hlady. Prosíme Tě za nás všechny, abychom
s pokorou a odvahou sloužili bližním a v modlitbě čerpali sílu k radostné a účinné lásce.
7. Pane Ježíši, přinášíme Ti víno, plod lidské práce, který je plodem Tvého požehnání a rozveseluje
lidská srdce. Pane, prosíme Tě, abys naplňoval radostí srdce misionářů a misionářek, kteří se tak
často setkávají s lidskou bídou a bez Tebe by byli vůči ní bezmocní.
8. Pane Ježíši, přinášíme Ti chléb, plod Tvého požehnání a naší lidské práce. Pane, prosíme Tě, aby
nikde na zemi nechyběl chléb, který sytí naše lidské tělo. Zároveň prosíme, abys přijal do svého
království všechny misionáře, kteří byli zavražděni nebo zemřeli v misiích v uplynulých letech.
Ať se jejich smrt stane semenem nových křesťanů.
Pane Ježíši, přijmi tyto dary a modlitby za naše bratry a sestry na celém světě. Ať nás Tvoje láska
naplní nebeským pokojem a radostí. Amen.
PODĚKOVÁNÍ ZA MMM A PODPORU MISIJNÍ NEDĚLE
V minulých letech v rámci MMM proběhlo na různých místech mnoho zajímavých akcí: misijní
besedy, výstavy, žehnání svící, setkání, misijní růženec, vystoupení hudebních skupin, adorace, Misijní koláč®, Misijní jarmark® a lunapark, vznikla Misijní klubka a společenství mládeže apod. Byli
jsme ve spojení i s lidmi z jiných kontinentů. Vám všem, kteří jste MMM pořádali nebo budete připravovat, upřímně děkujeme!

