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Dopis národního ředitele Papežských misijních děl 

k Misijní neděli 20. října 2019
(Přečtěte při všech bohoslužbách 28. neděle v mezidobí dne 13. října 2019.)

Milí přátelé misií,
příští neděli, jako každý rok, budeme slavit Misijní neděli. Ve všech kostelích na ce-

lém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Misijní ne-
děle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary 
duchovní i materiální. I v té nejchudší zemi Afriky se koná sbírka na misie, čehož jsem 
byl svědkem v tanzanské farnosti, kde lidé dávají, co mohou, z toho mála, co mají, 
do společného fondu, z kterého pak mohou o to víc čerpat. Misijní neděle je nejsilnější 
solidaritou celého světa. V ten den se víc jak miliarda lidí ve 160 zemích světa modlí 
za společné dílo evangelizace. Na řadě míst se věřící scházejí v předvečer Misijní neděle 
ke společným modlitbám. Naši biskupové vyzvali všechny farnosti, aby se do společ-
ného mostu modliteb za misie zapojili už v pátek 18. října večer. Děkuji všem, kteří se 
s námi spojí v modlitbě ať už v kostelích, či aspoň v rodinách.

Letošní rok je výjimečný také proto, že papež František vyhlásil pro celou církev 
Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Jedním z klíčových aspektů této události je osla-
vit stoleté výročí Apoštolského listu Maximum illud papeže Benedikta XV., který dal 
nový podnět misijní práci při hlásání evangelia. Papež František si přeje znovu podnítit 
vědomí o významu křtu pro Boží lid ve vztahu k misiím církve. Pro tuto oslavu navrhl 
téma „Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misiích ve světě“. 

Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Ano, 
misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale svět, 
ve kterém žijeme, je naše rodina, farnost, společenství, práce nebo škola. Svět je prostor, 
ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, ra-
dostí a nadšením. Ježíšova slova „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“, jsou po-
sláním pro všechny pokřtěné. To znamená žít tak, abychom v ostatních lidech vzbuzovali 
otázky: jak to, že je ten člověk tak dobrý, radostný nebo spravedlivý? To je cesta k Ježíši.       

Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu pa-
pežských misií v loňském roce. Díky Vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým 
lidem v šesti zemích tří kontinentů částkou necelých 15 milionů korun. Pomáháme tak 
v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance a Paraguay s pastoračními a edukačními 
projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem 
zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací 
podáváme pomocnou ruku všem potřebným. 

Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme s těmi nej-
potřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny 
Marie, která nás cestou misijní radosti bude ráda doprovázet.

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice
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Na základě ustanovení Kongregace pro evangelizaci národů a Stanov PMD se Misijní neděle sla-
ví ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě. Peníze sesbírané na Světový den misií 
v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa, se všechny odevzdávají příslušné Národní kan-
celáři PMD a použijí se na hrazení projektů Papežského misijního díla šíření víry. Zašlete je, prosím, 
co nejdříve na arcibiskupství (číslo účtu: 377688503/0300; konstantní symbol: 179 – při použití slo-
ženky; 558 – při převodu z účtu na účet; variabilní symbol: 911500; specifický symbol: IČO farnosti). 
Brzké odeslání sbírky umožní včasné informování veřejnosti o výsledku sbírky z této neděle. Děkujeme.

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA – OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE 20. 10. 2019

Prosíme, seznamte věřící vhodným způsobem s následujícími informacemi. Text 
můžete vyvěsit na vývěsky. Upřímně Vám děkujeme za pomoc a spolupráci. 

Misijní Most Modlitby – Naši biskupové v letošním roce vyzývají všechny farnos-
ti, aby se do společného mostu modliteb za misie zapojili už v pátek 18. října večer, 
ideálně v 18 hodin. V příloze naleznete podrobnosti.  Děkuji všem, kteří se s námi 
spojí v modlitbě ať už v kostelích, či aspoň v rodinách.

Misijní neděle – k přípravě na slavení Misijní neděle v Mimořádném misijním měsíci 
říjnu (MMMŘ) Papežská misijní díla vydala Misijní úvahy – Malá zamyšlení na každý 
den, Příručku Pokřtění a poslaní, kartičky s Modlitbou k MMMŘ, Misijní zpravodaj 
s přílohou a pro děti Misijní kalendář. Všechny materiály lze objednat v Národní kan-
celáři PMD a u diecézních ředitelů. Věřící mohou organizovat tradiční aktivity PMD 
– Misijní jarmark, Misijní koláč, Misijní štrúdlování a zpestřit liturgii misijními prvky, 
výzdobou, misijním průvodem, zpěvem misijních písní… 

Za jakoukoliv podporu misií upřímně děkujeme a těšíme se na zprávy o Vašich mi-
sijních aktivitách! 

Více informací: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové, 
tel: 604 838 882,  číslo účtu: 72540444/2700,  pmd@missio.cz,  www.missio.cz.


