MISIJNÁ
NEDEĽA
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Oznam týždeň pred misijnou nedeľou:
Budúca nedeľa je misijná. Po svätých
omšiach bude celonárodná zbierka na
misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh
zaplať.

Oznam na misijnú nedeľu:
Dnes po svätých omšiach je celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú
skúšané chudobou. Za vaše milodary
srdečne Pán Boh zaplať.

Úvod svätej omše:
Vítam vás v Božom chráme dnes na misijnú nedeľu, ktorá sa slávi v celej Cirkvi po
celom svete na všetkých kontinentoch. „Naša duša očakáva Pána, On je naša pomoc
a ochrana.“ To je Božie slovo, ktoré budeme počuť v dnešnom žalme. Tento rok venujeme na Slovensku osobitnú pozornosť Etiópii. Našou modlitbou a obetovaním
svätej omše chceme vyprosiť pre ľudí v Etiópii pomoc a Božiu ochranu. Pripravme
svoje srdcia a prosme Pána o odpustenie našich hriechov.
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Bratia a sestry, Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme ohlasovali evanjelium
všetkým národom a budovali tak jeho Cirkev. V túto misijnú nedeľu, keď
sú farnosti po celom svete zjednotené v modlitbe a vo vzdávaní vďaky
okolo Pánovho stola, prosme Boha, aby sa jeho Slovo šírilo po celom
svete aj prostredníctvom našich modlitieb.
Volajme spoločne: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1. Za nášho Svätého Otca Františka, ktorý nás radostne sprevádza vo viere; daruj mu múdrosť, aby bol pravým svedkom Krista, nášho Spasiteľa,
prosme Pána.
2. Za mládež a deti našej farnosti, aby ich viera bola pevná a živá, prosme
Pána.
3. Za predstaviteľov všetkých národov, aby uplatňovali princíp spravodlivosti pre všetkých ľudí a snažili sa budovať pokoj vo svete, prosme Pána.
4. Za tých, ktorí žijú svoju misiu v Etiópii, aby v rozjímaní o Kristovi mohli
nájsť silu ohlasovať evanjelium ľuďom, ku ktorým sú poslaní, prosme
Pána.
5. Za slovenských misionárov, aby boli vďační Pánovi za dar povolania
a mohli aj naďalej s odvahou ohlasovať evanjelium aj pomocou našej
solidarity, prosme Pána.
6. Za našu farnosť, aby sme vytvárali spoločenstvo pravej lásky, odpustenia a vzájomnej pomoci, prosme Pána.
7. Za nás, ktorí prežívame svoju misiu tu, aby sme vedeli prijať s radosťou
Božie povolanie darovať sa v službe pre iných, prosme Pána.
Bože Otče, neustále posilňuj našu vieru, aby sme boli schopní a ochotní
odpovedať na tvoje pozvanie a zapojiť sa do celosvetovej misie tvojho
Syna budovaním Cirkvi a láskou k blížnemu. Prosíme ťa o to skrze Krista, nášho Pána.

Úvodná modlitba
Pane Ježišu, dnes cez modlitbu misijného ruženca prichádzame k tebe a spolu
s Máriou, tvojou matkou, chceme prosiť
za všetky krajiny sveta, za tých ľudí, ktorí
ťa ešte vôbec nepoznajú, za tých, ktorí trpia pre hlad, vojnu alebo vlastný hriech,
ktorý im bráni vidieť tvoju milosrdnú lásku
k nim. Mária, Matka Božia, teba prosíme:
„Buď matkou všetkých opustených ľudí,“ skrze Krista nášho Pána. Amen.
Prvé tajomstvo ruženca sa modlíme za Afriku. Zelená farba symbolizuje africkú prírodu s jej pralesmi, a takisto je to posvätná farba pre moslimov. Väčšina Afričanov sa hlási
k moslimskému náboženstvu. Iba 6 percent
obyvateľstva sú kresťania. Okrem toho mnohé africké národy prežívajú veľkú biedu, hlad,
sucho, vojny medzi kmeňmi, aids. V posledných rokoch viacerí misionári, ktorí pracovali v Afrike, boli zavraždení, no nielen oni, ale
aj množstvo jednoduchých kresťanov. Nech
je krv týchto mučeníkov semenom nových
kresťanov v celej Afrike.
Druhé tajomstvo sa modlíme za Ameriku.
Červená farba symbolizuje farbu pleti indiánskych národov a taktiež krv mnohých misionárov a mučeníkov, ktorí položili svoj život za
vieru a ohlasovanie radostnej zvesti evanjelia v tejto časti sveta. Mnohí ľudia v Amerike
neprijímajú evanjelium pre nespravodlivosť,
ktorá sa dennodenne pácha na ich právach,
na ich slobode, vlastníctve a ich pôde, ale aj
pre neustálu hrozbu terorizmu, ktorý drží
ľudí v neustálom strachu. Na tomto kontinente však existuje aj mnoho takých, ktorí sa
ustavične nenásytne ženú za ďalšími a ďalšími majetkami alebo pominuteľnými vecami,
ktoré im nikdy neprinesú naozajstné dlhotrvajúce šťastie. Modlime sa, aby títo ľudia našli
skutočnú radosť, ktorú im nik nevezme, aby
začali meniť svet okolo seba zmenou svojho
vlastného srdca a aby vedeli prijať Krista ako
svojho Spasiteľa, Pána a lízkeho priateľa.
Tretie tajomstvo ruženca sa modlíme za
Európu. Biela farba symbolizuje bielu rasu,
ktorá žije na starom kontinente. Aj keď je Európa kolískou Katolíckej cirkvi, mnohí kresťania strácajú vieru, nádej a žijú svoj konzumný
život bez Boha. Európa je aj miestom, kde sa
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neustále prejavuje rozdelenosť kresťanov,
ich nejednota a rozdrobenosť do rôznych denominácií. Prosme najčistejšiu Pannu, aby
pomohla kresťanom v Európe vrátiť sa k skutočnej viere a naozajstnej láske, aby tak bol
jeden ovčinec a jeden Pastier.
Štvrté tajomstvo ruženca obetujeme za
Austráliu a Oceániu. Modrá farba symbolizuje oceány, ktoré obklopujú okrem samotnej
Austrálie aj tisíce ostrovov tohto kontinentu. Aj tam žijú milióny ľudí, ktorí nepoznajú
Ježiša, pretože mnohým z nich o ňom ešte
stále nikto nerozprával. Z mála kresťanov,
ktorí žijú na tomto kontinente, je väčšina
protestantov. Prosme našu nebeskú Matku
Máriu, aby svojím materinským orodovaním
pomohla ľuďom Austrálie a Oceánie spoznať
Krista alebo sa vrátiť späť do Katolíckej cirkvi.
Piate tajomstvo ruženca obetujeme za početné národy Ázie. Na tomto kontinente žije
väčšina obyvateľstva celého sveta. A predsa
je tu Ježiš takmer nepoznaný. Žltá farba symbolizuje farbu pleti obyvateľov tohto kontinentu. V jeho veľkej časti prebiehajú neustále
útoky proti kresťanom, je tam hlad a chudoba.
Prosme o mier pre krajiny tohto kontinentu,
aby našli pokoj v pravej Božej láske a spoznali
hĺbku Božieho milosrdenstva.
Záverečná modlitba
Pane, ty si Otcom celého sveta. Hoci ťa
všetci ľudia nepoznajú a nemilujú ťa, Ty miluješ všetkých rovnako. Hoci sú tvoje deti
roztratené po celom svete, ty nad každým
starostlivo bdieš a držíš svoju mocnú ruku
nad tými, ktorí žijú na všetkých kontinentoch našej planéty. Bdieš nad ľuďmi žijúcimi v nepokojných a chudobných krajinách,
nad ľuďmi, žijúcimi v blahobyte, aby sa vedeli podeliť s tými, ktorí trpia núdzu. Prosíme ťa, daj, aby bol na celom svete vždy
dostatok horlivých ohlasovateľov tvojej
radostnej zvesti. Amen.

Výzdoba kostola
Na misijnú nedeľu môžete vyzdobiť
kostol misijnou témou. Fotografie,
mapa sveta, glóbus, vlajky krajín, stuhy,
sviečky, 5 misijných farieb kontinentov
(Afrika – zelená, Amerika – červená,
Európa – biela, Austrália a Oceánia –
modrá, Ázia – žltá). Výzdobu môžete
urobiť aj z plodov zeme (ovocie, zelenina) a ďakovať za všetko, čo nám Boh na
Slovensku dáva.
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Misijná káva po svätej omši
V Etiópii je pitie kávy spôsobom vytvorenia spoločenstva a znakom pohostinnosti a zmierenia. Pri káve ľudia
diskutujú o svojich ťažkostiach a vzájomnej pomoci. Oslovte dobrovoľníkov
vo farnosti, ktorí by pripravili a podávali ľuďom po svätej omši kávu.

