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Veľadôstojný pán farár, správca farnosti,
slávenie 91. výročia Svetového dňa misií (SDM), nazývaného u nás aj Mi-

sijnou nedeľou, sa tohto roku uskutoční v nedeľu 22. októbra. Tak ako každý 
rok Vám posielame misijné materiály, ktoré môžu prispieť k lepšiemu prežitiu 
tohto dňa vo Vašej farnosti.

Medzi misijnými materiálmi nájdete:
• Plagát k Svetovému dňu misií 2017 (A3 a A4)
• Ďakovný plagát (2ks), na ktorý Vás po Misijnej nedeli prosíme do-

plniť výšku vyzbieranej sumy a vyvesiť ho na farskú vývesku. Touto 
formou sa chceme poďakovať všetkým darcom vo Vašej farnosti za 
ich veľkodušný dar na misie.

• Príručka pre správcov farností, ktorá obsahuje
• Informácie o  SDM, zbierkach na misie a  niekoľko štatistických 

údajov PMD
• Návrh na obohatenie liturgie dňa
• Farské oznamy, ktoré je potrebné prečítať týždeň pred SDM 

a týždeň po jeho skončení
• Podnety na spestrenie misijného mesiaca októbra vo farnostiach
• Návrh misijného ruženca a eucharistickej adorácie a iné

• Časopis Svetové misie, ktorý si v  prípade záujmu môžete objednať 
pre Vašu farnosť. Časopis je zdarma; v jeho vnútri je poštový poukaz 
na dobrovoľný príspevok misijných projektov PMD.

Plagáty a Príručku pre správcov farností si v prípade potreby môžete stiah-
nuť aj z našej webovej stránky www.misijnediela.sk/misijna-nedela-2017/.

Pápež Pius XI. sa o návrhu Najvyššej rady PMD ustanoviť SDM, ktorý by 
sa mal sláviť v celej cirkvi každý rok vždy v predposlednú októbrovú nedeľu, 
vyjadril: „Táto myšlienka je dar z neba“ a krátko na to ju schválil. Písal sa rok 
1926, ktorý sa stal počiatkom každoročného slávenia tohto misijného dňa ako 
vynikajúceho nástroja pre napĺňanie základného poslania cirkvi – ohlasovať 
evanjelium celému stvoreniu.

Chcem sa Vám vopred poďakovať za zapojenie Vašej farnosti do modli-
tieb za misie a za misijnú štedrosť, ktorou veriaci Vašej farnosti vyjadria svoju 
zodpovednosť za šírenie Božieho slova v dnešnom svete.

ThLic. Viktor Jakubov
národný riaditeľ Pápežských misijných diel



Posolstvo Svätého Otca 
Františka k Svetovému 
dňu misií 2017

Každý Svetový deň misií (SDM) je sprevádzaný posolstvom Svätého Otca. 
V tohtoročnom posolstve Svätý Otec v úvode spomína základnú pravdu viery, 
keď poukazuje na Krista, ktorý je základom misijnej činnosti: „Svetový deň 
misií nás zhromažďuje okolo osoby Ježiša, ktorý je „prvým, najväčším hlásate-
ľom evanjelia, a ktorý nás neustále vysiela hlásať evanjelium lásky Boha Otca 
v sile Ducha Svätého.“ On je silou, ktorá pôsobí v nás, a bez nej nemôžeme na-
ozaj nič urobiť. Posolstvo Svätého Otca k SDM 2017 prinášame v plnom znení.

Misie v srdci kresťanskej viery
 
Drahí bratia a sestry,
aj tohto roku nás Svetový deň misií zhromažďuje okolo osoby Ježiša, ktorý 

je „prvým, najväčším hlásateľom evanjelia“ (Pavol VI., apošt. exhortácia Evan-
gelii nuntiandi, 7) a ktorý nás neustále vysiela hlásať evanjelium lásky Boha 
Otca v sile Ducha Svätého. Tento deň nás pozýva, aby sme sa znovu zamysleli 
nad skutočnosťou, že misie sú v srdci kresťanskej viery. Cirkev je vskutku zo 
svojej povahy misionárska; ak by takou nebola, potom by to nebola viac Kris-
tova Cirkev, ale len jedno združenie medzi mnohými, ktoré by čoskoro splnilo 
svoj účel a  zaniklo. Preto by sme si mali položiť pár otázok, ktoré sa týkajú 
samotnej našej identity ako kresťanov a našej zodpovednosti ako veriacich vo 
svete, pre mnohé klamy zmietanom v chaose, zranenom veľkou frustráciou 
a trýznenom mnohými bratovražednými vojnami, ktoré nespravodlivo posti-
hujú najmä nevinných. Čo je základom misií? Čo je srdcom misií? Ktoré sú pre 
misie životne nevyhnutné postoje?

Misie a premieňajúca sila evanjelia Krista – Cesty, Pravdy a Života
1. Misie Cirkvi sa obracajú na všetkých ľudí dobrej vôle a sú založené na 

premieňajúcej sile evanjelia. Evanjelium je dobrou novinou, ktorá nesie so 
sebou nákazlivú radosť, pretože obsahuje a ponúka nový život: život vzkrie-
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seného Krista, ktorý sa s nami delí o svojho oživujúceho Ducha (porov. Jn 14, 
6), a tak sa pre nás stáva Cestou, Pravdou a Životom. On je Cesta, ktorá nás 
vyzýva, aby sme ho nasledovali s dôverou a odvahou. Keď budeme nasledo-
vať Ježiša ako Cestu, zakúsime Pravdu a prijmeme Život, ktorý je plným spo-
ločenstvom s Bohom Otcom v sile Ducha Svätého. Takýto život nás oslobo-
dzuje od akejkoľvek formy egoizmu a je zdrojom tvorivosti v láske.

 
2. Boh Otec chce takúto existenciálnu premenu svojich synov a  dcér. 

Táto premena sa prejavuje modlitbou v Duchu a pravde (porov. Jn 4, 23 – 24), 
životom oduševňovaným Duchom Svätým v nasledovaní Syna Ježiša na slá-
vu Boha Otca. „Božou slávou je živý človek“ (Irenej, Adversus haereses IV, 20, 
7). Takto sa hlásanie evanjelia stáva živým a účinným slovom, ktoré uskutoč-
ňuje to, čo hlása (porov. Iz 55, 10 – 11), teda Ježiša Krista, ktorý sa neprestajne, 
v každej ľudskej situácii stáva telom (porov. Jn 1, 14).

Misie a Kristov kairos
3. Misie Cirkvi teda nie sú šírením akejsi náboženskej ideológie ani neponú-

kajú nejakú vznešenú etiku. Mnohé hnutia vo svete vedia vzbudzovať veľké ide-
ály alebo viesť k úctyhodným spôsobom života. Prostredníctvom misií Cirkvi 
však naďalej hlása evanjelium a koná sám Ježiš Kristus, preto sú misie kairo-
som, tým najvhodnejším okamihom pre spásu v dejinách. Hlásaním evanjelia 
sa Ježiš zakaždým znovu stáva naším súčasníkom, aby ten, kto ho prijme s vie-
rou a láskou, zakúsil premieňajúcu silu Ducha vzkrieseného Ježiša, ktorý robí 
človeka a stvorenie plodným rovnako ako dážď zavlažujúci zem. „Jeho vzkriese-
nie nie je vec minulosti; obsahuje životnú silu, ktorá prenikla svet. Kde už všet-
ko vyzerá mŕtve, z každej strany sa začnú objavovať výhonky vzkriesenia. Je to 
sila, ktorej niet páru“ (apošt. exhortácia Evangelii gaudium, 276).

 
4. Mali by sme stále pamätať, že „na začiatku toho, že je niekto kres-

ťanom, nestojí etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr 
stretnutie sa s  udalosťou; s  Osobou, ktorá ponúka životu celkom nový ho-
rizont a tým aj zásadné smerovanie“ (Benedikt XVI., encyklika Deus caritas 
est, 1). Evanjelium je Osobou, ktorá sa neustále ponúka a  pozýva každého, 
kto ju s  pokornou a  činnou vierou prijme, aby sa svojím životom skutočne 
podieľal na jej veľkonočnom tajomstve smrti a zmŕtvychvstania. Tak sa pro-
stredníctvom krstu evanjelium stáva prameňom nového života, oslobode-
ného spod nadvlády hriechu, ožiareného a premeneného Duchom Svätým; 
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prostredníctvom birmovania sa stáva posilňujúcim pomazaním, ktoré vďaka 
tomu istému Duchu naznačuje nové cesty a stratégie svedectva a blízkosti; 
a prostredníctvom Eucharistie sa stáva pokrmom nového človeka a „liekom 
nesmrteľnosti“ (Ignác Antiochijský, Epistula ad Ephesios, 20, 2).

 
5. Svet nevyhnutne potrebuje evanjelium Ježiša Krista. On prostredníc-

tvom svojej Cirkvi naďalej plní poslanie milosrdného Samaritána, ktorý lieči 
krvácajúce rany ľudstva. Koná tiež ako Dobrý pastier, ktorý hľadá tých, čo sa 
na krivolakých cestách bez cieľa stratili. A vďaka Bohu nechýbajú cenné skú-
senosti, ktoré svedčia o premieňajúcej sile evanjelia. Myslím na študentku 
z kmeňa Dinka, ktorá riskovala svoj život, aby zachránila študenta z kmeňa 
Nuer, ktorého chceli zabiť. Mám na mysli tiež eucharistické slávenie v  Kit-
gune v Severnej Ugande – ktorá bola v dôsledku zúrenia skupiny povstalcov 
poznačená krviprelievaním  – počas ktorého misionár vyzval veriacich, aby 
opakovali Ježišove slová na kríži: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“, 
ako výraz zúfalého volania bratov a sestier ukrižovaného Ježiša. Toto sláve-
nie bolo pre ľud zdrojom veľkej útechy a odvahy. A môžeme si spomenúť na 
mnohé iné nespočetné svedectvá, ako evanjelium pomáha prekonávať uzav-
retosť, konflikty, rasizmus a tribalizmus podporujúc všade a medzi všetkými 
zmierenie, bratstvo a spoluúčasť.

Misie inšpirujú k spiritualite neustáleho exodu, putovania a exilu
6. Misie Cirkvi sú oživované spiritualitou neustáleho exodu. Ide o  to, 

„vyjsť z vlastnej pohodlnosti a mať odvahu ísť na všetky periférie, ktoré potre-
bujú svetlo evanjelia“ (apošt. exhortácia Evangelii gaudium, 20). Misie Cirkvi 
si vyžadujú pripravenosť na neustále putovanie  cez rôzne púšte života, cez 
skúsenosti hladu a  smädu po pravde a  spravodlivosti. Misie Cirkvi povzbu-
dzujú k  postoju trvalého exilu, aby človek túžiaci po nekonečne zažil pocit 
„vyhnanca“ na ceste do definitívnej vlasti, medzi „už“ a „ešte nie“ nebeského 
kráľovstva.

 
7. Misie hovoria Cirkvi, že nie je sama sebe cieľom, ale len pokorným ná-

strojom a  sprostredkovateľkou Božieho kráľovstva. Cirkev zameraná sama 
na seba, ktorá sa teší z pozemských úspechov, nie je Kristovou Cirkvou, jeho 
ukrižovaným a osláveným telom. Preto by nám mala byť milšia „Cirkev do-
ráňaná a zašpinená tým, že vychádza do ulíc,“ než Cirkev „chorá z uzavretia 
a pohodlnosti, z upätosti na vlastné istoty“ (tamže, 49).
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Mladí – nádej misií
8. Mladí ľudia sú pre misie nádejou. Ježišova osoba a  dobrá zvesť, kto-

rú hlása, sú aj dnes pre mnohých mladých príťažlivé. Hľadajú totiž cesty, na 
ktorých by mohli prejaviť svoju odvahu a zápal srdca v službe ľudstvu. Je veľa 
„mladých, ktorí ponúkajú svoju solidárnu pomoc pri riešení problémov vo 
svete a ktorí sa angažujú rozličnými spôsobmi aktivizmu i dobrovoľníctva… Je 
krásne vidieť, že mladí sú, pouličnými kazateľmi viery‘, šťastnými, že môžu za-
niesť Krista do každej ulice, na každé námestie, na každý kraj sveta!“ (tamže, 
106). Nasledujúce riadne plenárne zhromaždenie Biskupskej synody, ktoré sa 
bude konať v roku 2018 na tému „Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolaní“, 
bude vítanou príležitosťou na to, aby sme nadchli mladých pre spoločnú zod-
povednosť za misie, ktoré potrebujú ich bohatú predstavivosť a kreativitu.

Služba Pápežských misijných diel
9. Pápežské misijné diela sú cenným nástrojom na to, aby sa v  kaž-

dom kresťanskom spoločenstve prebudila túžba prekročiť vlastné hranice 
a vlastné istoty a vyplávať na šíre more hlásania evanjelia všetkým. Prostred-
níctvom hlbokej, denne živenej misionárskej spirituality a  neustálej snahy 
o misijnú formáciu a animáciu sa deti, mládež, dospelí, rodiny, kňazi, rehoľné 
osoby i  biskupi usilujú o  väčšie misionárske srdce každého z  nich. Svetový 
deň misií, organizovaný  Pápežskými misijnými dielami je vhodnou príleži-
tosťou na to, aby misionárske srdce každého kresťanského spoločenstva od-
povedalo na veľké a naliehavé potreby evanjelizácie modlitbou, svedectvom 
života a spoluúčasťou na dobrách.

Misie s Máriou, Matkou evanjelizácie
10. Drahí bratia a sestry, inšpirujme sa pri misiách Máriou, Matkou evanje-

lizácie. Ona, vedená Duchom, prijala v hĺbke svojej pokornej viery Slovo živo-
ta. Nech nám Panna Mária pomôže povedať „áno“ na naliehavú požiadavku, 
aby Ježišova dobrá zvesť zaznievala aj v našej dobe. Nech nám od Zmŕtvych-
vstalého vyprosí nové nadšenie, aby sme všetkým prinášali evanjelium živo-
ta, ktorý víťazí nad smrťou. Na jej orodovanie nech nás naplní svätá odvaha, 
s ktorou budeme hľadať nové cesty, aby mohli všetci dosiahnuť dar spásy.

Vo Vatikáne 4. júna 2017
na sviatok Zoslania Ducha Svätého
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Tohto roku slávime 91. výročie 
tohto významného misijného sviat-
ku, ktorého organizovanie v  roku 
1926 pápež Pius XI. zveril Pápežským 
misijným dielam (PMD). Svetový deň 
misií (SDM) je spojený s modlitbami 
za misie a  konaním zbierky, ktorá 
slúži výlučne pre potreby misijných 
projektov PMD. V  týždni pred SDM 
sa preto z rozhodnutia Svätého Otca 
nemajú konať žiadne iné zbierky, 
ani zbierky na misie, a  celá zbierka 
z Misijnej nedele má byť odovzdaná 
výlučne na projekty Svätého Otca. 
Z  takto získaných prostriedkov sa 
zaisťuje pravidelná, systematická 
podpora a  rozvoj najchudobnejších 
novovzniknutých farností a  diecéz 
v  misijnom svete. Podporujú sa ka-
techetické, vzdelávacie, charitatívne 
a sociálne projekty, školy, nemocni-
ce, sirotince, strediská pomoci, ošet-
rovne pre malomocných, budovanie 
a  opravy kostolov, kaplniek, klášto-
rov, pastoračných centier a iné.

Pápežské 
misijné diela 
a Svetový 
deň 
misií
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Aký je rozdiel medzi PMD a ostat-
nými misijnými subjektami?

PMD sú, ak by sme použili vojen-
skú terminológiu, inštitúciou „tylové-
ho zabezpečenia“, ktorej úlohou je za-
bezpečovať všetko potrebné na rozvoj 
celej misijnej činnosti Katolíckej cirkvi 
vo svete. V  stručnosti sa dá činnosť 
PMD zhrnúť do dvoch bodov:

a) šíriť a upevňovať význam misij-
ného poslania cirkvi v cirkevných spo-
ločenstvách;

b) zabezpečovať finančnú pod-
poru misijných projektov PMD, ktorá 
zaisťuje systematickú pomoc a  rozvoj 
misijnej činnosti Cirkvi po celom svete. 
Iné misijné subjekty, napr. misijné kon-
gregácie, rehole, hnutia, nemajú ambí-
ciu a poslanie zabezpečovať prostried-
ky pre systematickú podporu a rozvoj 
misijnej činnosť cirkvi ako celku, ale ich 
starostlivosť je zameraná na jednotli-
vé misijné destinácie, kde pôsobia ich 
vlastní misionári.

PMD si teda nekladú za cieľ for-
movať svojich vlastných misionárov 
a  vysielať ich do misií. To je úlohou 
spomínaných misijných kongregácii, 
rehôľ a  misijných hnutí, ktoré sú po-
žehnaním pre cirkev a bez ktorých by 
sme si plnenie misijnej činnosti Cirkvi 
len ťažko vedeli predstaviť. Spoločným 
menovateľom všetkých  – PMD i  os-
tatných misijných subjektov - je však 
ohlasovanie evanjelia v  celom svete 
a  rozvoj misijnej spolupráce vo všet-
kých oblastiach.
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Pápežské misijné diela sa od 
začiatku svojej existencie snažia 
zapojiť deti, mládež, dospelých, 
kňazov, rehoľníkov a laikov do bu-
dovania bratskejšieho a  solidár-
nejšieho ľudstva, oceňujúc aj naj-
menšie gesto pomoci. Túto úlohu 
dosahujú pomocou Univerzálneho 
fondu solidarity (UFS) vytvorené-
ho darmi veriacich z celého sveta, 
vďaka ktorému PMD každý rok 
môžu aspoň čiastočne zabezpečo-
vať potreby najnúdznejších členov 
misijnej cirkvi.

Čo robia PMD vďaka vašej pomoci:
• Podporujú štúdiá kňazov, semi-

naristov, novicov, noviciek a pod-
porujú katechétov

• Budujú a  udržiavajú kostoly, 
kaplnky, kňazské semináre, kláš-
tory a farské pastoračné centrá

• Podporujú zdravotnú starostli-
vosť, školské a  kresťanské vzde-
lávanie deti a mládeže

• Podporujú miestne katolícke 
masmédiá (televízia, rozhlas, 
tlač…)

• Zabezpečujú mobilitu misio-
nárov (autá, motocykle, člny…) 
a pod.

• Prevádzkujú nemocnice, zdra-
votnícke zariadenia pre malo-
mocných, sirotince, strediská na 
pomoc deťom postihnutým voj-
nou a iné.

Koho 
podporujú 
Pápežské 
misijné diela
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Aké projekty sme podporili 
v tomto roku?

PMD na Slovensku za rok 2017 
spolu za všetky tri misijné diela v roku 
2017 podporili misijné projekty v hod-
note 648 523,05 €.

Misijné dielo šírenia viery
Na potreby tohto diela s  v  mi-

nulom roku vyzbieralo 518 337,25 €. 
Z týchto finančných prostriedkov sme 
podporili projekty v  krajinách Západ-
nej Afriky: Senegal, Demokratická 
republika Kongo a Togo.

Uvediem tri z  nich:  V  Senegale, 
v  diecéze Kolda sme sa podieľali na 
výstavbe sanktuária Panny Márie, 
Kráľovnej pokoja v  Temento, podpo-
rili sme výstavbu fary vo farnosti Pa-
kour a stavbu kostola sv. Germana vo 
farnosti  Marsassoun. V  Togu, v  diecé-
ze Adakpame podporíme výstavbu 
dvoch kostolov vo farnostiach  v  Bas-
san a  v  d’Owoyo, ďalej v  tejto diecéze 
podporíme aj výstavbu kláštora pre 
rehoľné sestry Našej Pani z  Nazareta 
v  Badou. V  Kongu (Demokratická re-
publika)v  diecéze Kinkala podporíme 
stavbu dvoch kaplniek v  Yanga-Nzala 
a Malela Bombe.

Misijné dielo detí
Na potreby tohto diela s  v  mi-

nulom roku vyzbieralo 65.405,57 €. 
Z  týchto finančných prostriedkov sa 
podporili projekty v  Mali, Senegale, 

Etiopii, Keni a Juhafrickej republike. 
V  Mali, v  diecéze Sikasso podporíme 
Detské zdravotné stredisko, ktoré na-
vštevuje 2500 detí, kde financujeme 
vyvŕtanie studne na pitnú vodu do hĺb-
ky 70 m a inštaláciu vodárne s nádržou 
10  tisíc litrov, dodanie a  osadenie so-
lárneho čerpacieho systému. V Etiópii 
podporíme stavbu Materskej škôlky 
pre 120 chudobných detí v  Maniye. 
V Juhoafrickej republike, v diecéze Wit-
bank podporíme Detské stredisko sv. 
Jána, ktoré poskytuje zdravotnú sta-
rostlivosť a bezpečné prostredie pre 65 
opustených, zanedbaných, alebo osire-
lých detí.

Misijné dielo apoštola Petra 
(podpora bohoslovcov)

Na potreby tohto diela s  v  mi-
nulom roku vyzbieralo 64 780,23 €. 
Z týchto finančných prostriedkov sme 
podporili kňazský seminár Mons. L. 
Parisot v  Lokosse  v  Benine sumou 
36 000 €, ktorý dlhodobo podporuje-
me formou adopcií bohoslovcov. Ďal-
šie dva kňazské semináre, ktoré pod-
poríme v  tomto roku sa nachádzajú 
v Burkina Faso. Prvým je Kňazský se-
minár sv. Petra Klavera v Koumi, v ar-
cidiecéze Bobo-Dioulasso a kňazský 
seminár Sv. Jána Krstiteľa v hlavnom 
meste Ouagadougou.

Úplný prehľad všetkých projektov 
PMD v roku 2016 nájdete na našej we-
bovej stránke.

http://www.misijnediela.sk/papezske-misijne-diela-vo-svete/
11



71 565 675 $

35 986 483 $
701 941 $4 755 585 $

3 016 798 $

iné projekty:
19 312 816 $

135 339 298 $
Celkové finančné prostriedky PMD

získané zo zbierky na Misijnú nedeľu 2016
na celom svete použité na rozvoj misií
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71 565 675 $

35 986 483 $
701 941 $4 755 585 $

3 016 798 $

iné projekty:
19 312 816 $

Pápežské misijné diela vo svete
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Trnavská arcidiecéza 50 030,61 €

Nitrianska 
diecéza 46 720,00 €

Banskobystrická 
diecéza 31 579,00 €

Žilinská 
diecéza 70 589,87 €

Bratislavská arcidiecéza 77 011,22 €
Bratislavská eparchia 1 704,12 €

Vojenský ordinariát SR 973,35 €
Neidentifikované 1 424,90 €

Zbierka 
z Misijnej nedele 

2016
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Košická arcidiecéza 71 042,92 €
Prešovská archieparchia 11 996,30 €
Košická eparchia 1 950,00 €

Rožňavská diecéza 19 248,94 €

Spišská diecéza 106 783,58 €

Zbierky z Misijnej nedele z minulých rokov

2010 496 915,96 €

2011 501 800,37 €

2012 480 001,23 €

2013 458 673,90 €

2014 488 692,07 €

2015 486 790,37 €

2106 518 337,25 €

Banskobystrická 
diecéza 31 579,00 € Rožňavská diecéza 19 918,26 €

Spišská diecéza 126 381,66 €
Košická arcidiecéza 71 714,80 €
Prešovská archieparchia 14 009,46 €
Košická eparchia 6 280,00 €

15
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nedeľa 15. októbra 2017 
týždeň pred Misijnou nedeľou

Milí bratia a sestry,

o  týždeň budeme sláviť 91. Svetový deň 
misií (SDM). Autorom tohto projektu sú Pá-
pežské misijné diela, ktoré ho postupne za-
viedli do života Cirkvi. V  roku 1926 pápež 
Pius  XI. tento projekt schválil a  rozhodol, že 
slávenie SDM sa má konať v  každej farnosti 
po celom svete vždy v predposlednú októbro-
vú nedeľu. V tomto roku bude sa bude niesť 
v duchu slov „Misie sú v srdci viery“. Autorom 
tohto sloganu je Svätý Otec František, ktorý 
v  Posolstve k  tomuto dňu povedal, že SDM 
(Misijná nedeľa) je pre celú Cirkev význam-
ným dňom, ktorý vytvára zo všetkých farností 
sveta jednu veľkú rodinu, ktorá slávi Eucha-
ristiu a modlí sa za rozvoj misií. Členovia tejto 
rodiny si navzájom prejavujú skutky nielen 
duchovného, ale aj telesného milosrden-
stva, hlavne v  prospech chudobných bratov 
a sestier v misijných farnostiach a diecézach.

V mene Pápežských misijných diel chcem 
vopred vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí 
o týždeň vyjadria svoje duchovné a materiál-
ne milosrdenstvo v prospech mladých cirkev-
ných spoločenstiev v misiách.

ThLic. Viktor Jakubov
národný riaditeľ 

Pápežských misijných diel

Farské 
oznamy
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nedeľa 29. októbra 2017 
týždeň po Misijnej nedeli

Milí bratia a sestry,

v  mene Pápežských misijných 
diel chcem vyjadriť úprimné Pán 
Boh zaplať a vynahraď všetkým dar-
com za Váš veľkorysý príspevok na 
misie z Misijnej nedele vo výške… €. 
Vaše modlitby a  finančné dary po-
môžu misionárom po celom svete 
pokračovať v  ich poslaní ohlasovať 
evanjelium a  poslúžia tým najchu-
dobnejším k  zmierneniu ich núdze. 
Pokračujme v modlitbách za misijné 
dielo Cirkvi, za všetkých misionárov, 
kňazov, rehoľné sestry aj laikov, kto-
rí ohlasujú Božie slovo, aby prináša-
li silné svedectvo o  Kristovej láske 
a ohlasovali ju v sile Ducha všetkým 
národom.

ThLic. Viktor Jakubov
národný riaditeľ 

Pápežských misijných diel



18

Obohatenie liturgie 
na Misijnú nedeľu
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Úvod
Dnes slávime Svetový deň misií. Svätý Otec František v  Posolstve 

k  dnešnému hovorí, že „Svetový deň misií nás zhromažďuje okolo osoby Ježi-
ša, ktorý je prvým, najväčším hlásateľom evanjelia, a ktorý nás neustále posiela 
ohlasovať evanjelium lásky Boha Otca v sile Ducha Svätého.“

Prosme ho o dary Ducha Svätého, aby sme boli schopní v jeho sile ohlaso-
vať evanjelium tam kde žijeme, i v našich vzájomných vzťahoch.

Úkon kajúcnosti
• Pane, často sme zabúdali na tvoj príkaz lásky k blížnemu, Pane zmiluj sa.
• Kriste, zanedbávali sme konať skutky duchovného i  telesného milosr-

denstva, Kriste, zmiluj sa.
• Pane, nevyužívali sme konanie dobra na svoj duchovný rast, Pane zmiluj sa.

Liturgické čítania
Iz 45, 1. 4-6

Toto hovorí Pán o svojom pomazanom, Kýrovi: „Vzal som ho za pravú ruku, 
aby som mu podrobil národy, zohol pred ním chrbty kráľov a otvoril pred ním 
brány; nijaká brána neostane zavretá.Pre môjho služobníka Jakuba a pre Izra-
ela, môjho vyvoleného, zavolal som ťa po mene; vyznačil som ťa, a ty si ma 
nepoznal. Ja som Pán, iného niet; okrem mňa nieto Boha. Opásal som ťa, aj 
keď si ma nepoznal, aby všetci od východu slnka až po západ vedeli, že okrem 
mňa niet iného. Ja som Pán a nik iný.“

Refrén: Vzdávajme Pánovi slávu a česť.

Spievajte Pánovi pieseň novú; *
spievaj Pánovi, celá zem!
Zvestujte jeho slávu pohanom *
a jeho zázraky všetkým národom. R.

Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, *
viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.
Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, *
ale Pán stvoril nebesia. R.
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Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, *
vzdávajte Pánovi slávu a česť,
vzdávajte Pánovi slávu hodnú jeho mena. *
Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí, R.

klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. *
Chvej sa pred ním, celá zem.
Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“ *
a spravodlivo súdi národy. R.

1 Sol 1, 1-5b
Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi 

Kristovi: Milosť vám a pokoj. Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, 
keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania myslíme pred 
Bohom a  naším Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a  vytrvalosť nádeje 
v nášho Pána Ježiša Krista. Vieme, bratia, Bohom milovaní, o vašom vyvolení, 
lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu 
Svätom a v celej plnosti.

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne 
slova života.

Mt 22, 15-21
Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svo-

jich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu 
a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na 
osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či 
nie?“ Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokryt-
ci?! Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento 
obraz a nápis?“ Odpovedali mu: „Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je 
cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

Myšlienky na homíliu
Dnes je vhodné pripomenúť si 91. výročie slávenia SDM v celom kres-

ťanskom svete a podčiarknuť, akým požehnaným nástrojom sa stali Misij-
né nedele pre ohlasovanie Božieho slova vo svete. Koľko dobra v duchov-
nej, sociálnej, vzdelávacej, zdravotníckej oblasti vzišlo z  modlitieb, obiet 



21

a darov veriacich celého sveta v tento deň za toto dlhé obdobie (viď. štatis-
tické údaje).

Myšlienky na homíliu, kde by dnes mali rezonovať myšlienky o misijnom 
poslaní kresťanov, môžeme čerpať napr. z 2. čítania dnešnej nedele zo sv. Pavla, 
veľkého misionára, apoštola národov, ktorý si bol vedomý toho, že na účinné 
ohlasovanie evanjelia nestačia iba samotné slová, ale sila Ducha Svätého: „…
naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svätom.“

Túto myšlienku môžeme vhodne prepojiť s myšlienkami z Posolstva Svä-
tého Otca Františka k tohtoročnej Misijnej nedeli, kde Svätý Otec zdôrazňuje: 
„… Ježiš, ktorý je „prvým, najväčším hlásateľom evanjelia, a ktorý nás neustá-
le vysiela hlásať evanjelium lásky Boha Otca v sile Ducha Svätého.“

Na dôležitosť osoby Ježiša Krista, ktorý „skrze vieru prebýva v našich srd-
ciach“ (Ef 3,17) a bez ktorého „nemôžeme urobiť nič“ (Jn 15,5) vo veci vlastnej 
spásy, ani spásy iných, poukazuje ďalej Svätý Otec, keď hovorí: „Prostredníc-
tvom misií Cirkvi však naďalej hlása evanjelium a koná sám Ježiš Kristus; pre-
to sú misie kairosom, tým najvhodnejším okamihom pre spásu v dejinách.“ 
Ohlasovanie evanjelia nie je rétoricky naučené propagovanie nejakej ideoló-
gie, ale živé zdieľanie osobného stretnutia s Kristom prežívané v živote ako 
vlastná skúsenosť.

Prosby
Keď ohlasujeme evanjelium, Ježiš zakaždým vstupuje do nášho živo-

ta. Keď ho prijímame s vierou a láskou, pociťujeme premieňajúcu silu Du-
cha vzkrieseného Krista. Otvorme sa pôsobeniu Ducha Svätého, aby sme 
sa stali citlivejšími na potreby našich bratov a  sestier v  misiách, najmä 
tých najchudobnejších.

1. Za svätého Otca Františka, biskupov, kňazov a diakonov, aby boli vždy ra-
dostnými svedkami viery v Krista, ktorý vždy hľadá tých, ktorí sa stratili.

2. Za misionárov, ktorí prežívajú svoju misijnú službu vo vzdialených kraji-
nách, aby boli vďační za dar povolania a s odvahou ohlasovali evanjelium 
Božej lásky.

3. Za misionárov, ktorí zomreli násilnou smrťou pri ohlasovaní evanjelia, 
aby ich smrť priniesla zmierenie, zmenu zmýšľania a slobodu ohlasovať 
evanjelium celému stvoreniu.

4. Pre predstaviteľov štátnej moci, aby pamätali, že všetka moc pochádza 
od Boha a je zameraná na rozvoj spoločného dobra.
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5. Za tých, ktorí žijú v pochybnostiach alebo pokušeniach modlárstva aké-
hokoľvek druhu: aby uverili, že okrem nášho nebeského Otca neexistuje 
žiadny iný Boh.

6. Za nás všetkých, aby sme konkrétnou službou vedeli prinášať radosť 
evanjelia pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že Ťa môžeme chváliť a slúžiť ti s úprim-
ným srdcom. Daj, aby sme si uvedomili nutnosť vydávať svedectvo evan-
jelia tým, ktorí ešte o tebe nepočuli, aby sa svet mohol inšpirovať tvojou 
pravdou a láskou. Skrze Krista nášho Pána.

Zbierka na misie
Pre zdôraznenie hlbokej hodnoty, ktorú má zdieľanie materiálnych do-

bier na podporu ohlasovania evanjelia a  na pomoc chudobným v  mladých 
misijných cirkevných spoločenstvách, je vhodné v dnešný deň zozbierané fi-
nančné prostriedky položiť pred obetný stôl, ako viditeľný výraz konkrétnej 
obety, ktorú členovia spoločenstva dávajú ako dar Bohu a  výraz dôležitosti 
a uvedomovania si svojho misijného poslania.

Eucharistická adorácia
Úvod

Ako nám pripomína encyklika Jána Pavla  II. Redemptoris Missio „misijné 
povolanie vyplýva z povolania k svätosti. Každý misionár je preto autentický iba 
vtedy, ak sa vydá na cestu svätosti.“ Misionár má byť kontemplatívnym človekom 
uprostred činnosti. Obetujem túto adoráciu za všetkých misionárov, aby v sebe 
živili túžbu po svätosti a boli tak vernými svedkami Krista všade, kde pôsobia.

Rozjímanie a povolanie
Rozjímať znamená mať evanjeliový pohľad na život, mať silu sprítom-

ňovať zmŕtvychvstalého Krista, prítomného v  Eucharistii, každému mužovi 
a žene, našim bratom a sestrám.

„Cirkev, ktorú poslal Kristus prejavovať a  prinášať lásku Božiu všetkým 
ľuďom a národom, si je vedomá, že na ňu čaká ešte obrovská misijná práca“ 
(Ad gentes 10).
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„Všetci kresťania, kdekoľvek žijú, sú povinní prejavovať príkladom živo-
ta a svedectvom nového človeka, ktorého si obliekli krstom, a mocou Ducha 
Svätého“ (idem 11).

„Spoločenstvo kresťanov sa stáva znamením prítomnosti Boha vo svete“ 
(idem 15) a „odkrýva vlastné povolanie: úloha ohlasovať evanjelium vo svete 
je najvyššou a najsvätejšou povinnosťou Cirkvi“ (idem 9-10).

Posvätné ticho

Vzývania
Prosme Pána, aby nás urobil vnímavými na svoju Prítomnosť a umožnil 

v nás dozrievať dospelú vieru, živenú Božím slovom.

Spoločne volajme: Pane, upevňuj našu vieru!

Aby Cirkev bola vždy blízko ľuďom v ich nádejach a obavách
Aby misionári Tvojho evanjelia boli neustále sýtení „chlebom z neba“;
Aby Ťa mohli poznať všetky národy;
Aby sme si boli vedomí toho, akým vzácnym darom je viera;
Aby sme stále lepšie chápali význam Eucharistie pre duchovný život;
Aby každá rodina vedela čerpať silu z viery, a chleba života;
Aby nezablúdili v zlobe sveta deti, ktoré si vykúpil;
Aby nás Tvoja a naša Matka Mária podporovala na ceste viery;
Aby sme boli vždy schopní rozjímať nad Tvojím Slovom;
Aby sme Ťa mohli vždy prijímať v našom živote;
Aby v nás nikdy, ani v bolesti, nevyhasla nádej;
Aby sme sa vždy vrátili k Tebe, celým svojím srdcom.

Posvätné ticho

Počúvame Božie slovo (Mt 10, 7-13)
Ježiš povedal svojim učeníkom: Choďte a hlásajte: „Priblížilo sa nebeské 

kráľovstvo.“ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, 
zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do 
opaskov ani zlato ani striebro ani peniaze; ani kapsu na cestu si neberte ani 
dvoje šiat ani obuv ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Keď prídete 
do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam 
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potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. Keď vojdete do domu, pozdravte ho! Ak 
ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden ne-
bude, nech sa váš pokoj vráti k vám.

Uvažujeme…

Ježiš prechádza po cestách Palestíny, ohlasujúc radostnú zvesť. Povolal 
Dvanástich, aby prežívali veľa dní v jeho blízkosti, počúvajúc jeho slová, pozo-
rujúc zázraky, ktoré konal, učiac sa poznávať a milovať ho. Ohlasovanie a sve-
dectvo sa tak stávajú pre nás znakmi Boha a ľudsko-božskými nástrojmi Cirkvi.

Posvätné ticho

Zodpovednosť a Láska
Misijné poslanie, ktoré dostali Apoštoli, sa rozširuje aj na ich nástup-

cov, a na všetkých pokrstených a veriacich v Krista. Učeníci si uvedomujú, že 
v kresťanskom povolaní každého človeka sa skrýva povinnosť odovzdávať vie-
ru a všetky dobrá prijaté od Boha. Aj my sme pochopili, že si nemáme nechá-
vať svoje dary a talenty, ktoré nám Pán zveril, len pre seba: sú to dary, ktoré 
sú zo svojej povahy určené, aby sa šírili a odovzdávali z generácie na generá-
ciu. Dlhú dobu boli tieto dary a toto poslanie doménou kňazov a rehoľníkov. 
Druhý vatikánsky koncil však silne zdôraznil úlohu laikov ako svedkov viery 
a misionárov evanjelia Ježiša Krista. Takto misijná činnosť Cirkvi dostala nový 
impulz a novú silu.

„Prvá forma evanjelizácie je osobné svedectvo. Človek našej doby uverí 
viac svedkom než učiteľom, viac skúsenosti než náuke, viac životu a skutkom 
než teóriám. Evanjeliové svedectvo, ktorého si svet najskôr všimne, je pozor-
nosť voči človeku a láska k chudobným, malým a trpiacim“ (RM 41-42).

Prosby
Prosme spoločne: Urob nás pravými svedkami viery

Kriste, živý obraz Otca;
Duch Svätý, Duch Lásky, ktorý utešuješ srdcia;
Ty, ktorý nám stále dávaš nádej;
Ty, ktorý daruješ spásu všetkým národom;
Ty, ktorý nám dávaš skutočnú slobodu srdca;
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Ty, ktorý sa dávaš „v lámaní chleba“ v poslaní Tvojich misionárov;
Ty, ktorý nikdy neopustíš svoju Cirkev;
Ty, ktorý prinášaš radosť tým, ktorí sú osamotení a opustení;
Ty, ktorý pomáhaš tomu, kto k Tebe volá;
Ty, ktorý ukazuješ svoju dobrotu v bratskej láske;
Ty, ktorý dávaš život celému svetu;
Ty, ktorý nás pozývaš k vznešenej službe bratom a sestrám;
Ty, ktorý si Slnkom spravodlivosti pre ľudí;
Ty, ktorý znovu privádzaš do života toho, kto bol stratený.

Posvätné ticho

Povolanie na misie pochádza z povolania ku svätosti. Každý misionár je len 
vtedy ozajstným misionárom, keď sa dá na cestu svätosti (RM 90). Misionár musí 
byť „kontemplatívny v činnosti“. Odpoveď na problémy nachádza vo svetle Božie-
ho slova, v osobnej a spoločnej modlitbe. Podstatným znakom každého ozajstné-
ho misionárskeho života je vnútorná radosť, ktorá pochádza z viery (RM 91).

Vzdávanie vďaky
Vyjadrime svoju veľkú vďačnosť Pánovi, za dar života a za pamiatku jeho 

Zmŕtvychvstania, ktorú zanechal svojej Cirkvi.

Spoločne volajme: Ďakujeme ti, Pane!

Za obetu Tvojho Tela a Tvojej Krvi;
Za každý deň svojho života;
Za dar viery;
Za plody zeme, ktoré nám dávaš;
Za Tvoju neustálu prítomnosť medzi nami;
Za nádej, ktorú vlievaš do našich sŕdc;
Za Ducha Svätého, ktorý nás napĺňa;
Za dar spásy, ktorý ponúkaš svetu;
Za misijné poslanie, ktoré zveruješ každému z nás;
Za Tvoje milosrdenstvo.

Eucharistická pieseň a požehnanie
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Rozjímavý misijný ruženec
Misijný ruženec ako spôsob modlitby vymyslela a po celom Francúzsku 

rozšírila mladá katolíčka Paulina Mária Jaricotová (1799-1862), zakladateľka 
Pápežského misijného diela šírenia viery.

O  význame tejto mladej Francúzky pre misie svedčí titul „matka misií“, 
ktorý jej udelil sv. Ján Pavol II. Misijný ruženec v polovici 20. storočia spopu-
larizoval v  USA pomocný biskup New Yorku Mons. Fulton Sheen, národný 
riaditeľ Pápežských misijných diel USA. Následne sa rozšíril do celého sveta.

Úvodná modlitba
Pane Ježišu, dnes skrze modlitbu misijného ruženca prichádzame k Tebe 

a  spolu s  Máriou, Tvojou matkou, chceme prosiť za všetky krajiny sveta, za 
tých ľudí, ktorí Ťa ešte nepoznajú, za tých, ktorí trpia kvôli hladu, prenasle-
dovaniu, vojnám, alebo kvôli vlastnému hriechu, ktorý im bráni vidieť Tvoju 
milosrdnú lásku.

Panna Mária, Matka Božia, prosíme Ťa  sprevádzaj nás v  tejto chvíli po 
všetkých kontinentoch sveta, pomôž poznávať Božiu vôľu a vyprosiť potrebné 
milosti pre ich obyvateľov. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

1. tajomstvo
Z Evanjelia podľa Matúša (16, 15-18)
A povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvo-

reniu. Kto uverí a  dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. 
A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať 
zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smr-
tonosné vypijú, neuškodí im…“

Boh je stále prítomný medzi nami a je s nami. Jeho Kráľovstvom je Jeho 
živá prítomnosť v  srdci každého človeka, v  našich farských spoločenstvách, 
v našich priateľstvách. Božie Kráľovstvo je niekedy skryté ako poklad v tajom-
ných zákutiach ľudského srdca a je potrebné ho neustále hľadať a objavovať. 
V tomto prvom tajomstve sa zverme Panne Márii, Matke Cirkvi, aby nám po-
mohla vidieť Božiu prítomnosť medzi nami, aby sme sa stali radostnými ohla-
sovateľmi tohto veľkého pokladu viery.

Obetujme spolu tento prvý desiatok za Áziu, aby bratia a sestry, ktorí žijú 
v krajinách tohto kontinentu a sú obeťami prenasledovania, mohli upriamiť 
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svoju nádej na tento Poklad, ktorým je Boh s  nami a  čerpať z  Neho posilu 
a útechu v utrpení.

2. tajomstvo
Z Evanjelia podľa Marka (4, 1 – 3)
Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, kto-

rého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte 
sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Boli sme povolaní a  poslaní Bohom. Každý z  nás dostal povolanie, aby 
vyšiel zo „svojej krajiny“. Zo situácie, v ktorej sa nachádzame, sme povolaní 
otvoriť náš pohľad na svet, ktorý túži po Bohu. Prosme Pannu Máriu, aby sme 
si znovu oživili vedomie tohto povolania a s odvahou odpovedali na túto vý-
zvu svojim životom.

Obetujeme tento desiatok za našu Európu, aby znovu našla odvahu 
ohlasovať evanjelium v  tomto osobitnom okamihu utrpenia mnohých bra-
tov a sestier, ktorí hľadajú útočisko v nej a nebála sa prijať tých, ktorí v obave 
o svoje životy utekajú pred vojnou a prenasledovaním.

3. tajomstvo
Z Evanjelia podľa Lukáša (1, 38)
Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ 

Anjel potom od nej odišiel.
Mária je Matkou Zvestovania, tou ktorá prijala zvesť anjela a  stala sa 

prvou ohlasovateľkou radostnej zvesti. Zverme sa jej a zvoľme si ju za svoju 
spoločníčku a ochrankyňu v našom úsilí ohlasovať evanjelium o Božej láske 
dnešnému svetu.

Obetujme tento desiatok za Afriku, aby národy tohto kontinentu, ktorým 
len pred niečo vyše sto rokmi bolo začaté ohlasovanie radostnej zvesti evan-
jelia, s radosťou odovzdávali ďalej vieru a nádej tam, kde zúria vojny, nespra-
vodlivosť a kde zavládla svojvôľa mocných tohto sveta.

4. tajomstvo
Z Evanjelia podľa Matúša (6, 25-33)
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani 

o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? 
Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, 
a váš nebeský Otec ich živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony?
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Nebeský Otec nás sprevádza láskyplnou starostlivosťou a pozornosťou. 
Stará sa o nás a o naše životy. V jeho očiach sme veľmi dôležití. Stará sa o ne-
beské vtáky, o poľné ľalie a oveľa viac sa stará o nás a chráni nás ako svoje deti.

Prosme Pannu Máriu, aby sme sa od nej učili dôverovať Bohu, aby sme 
boli misionármi lásky Boha, ktorý miluje a stará sa o každého človeka.

Obetujme tento desiatok za Ameriku, aby sa rôzne národy a kultúry v nej prí-
tomné starali navzájom jedny o druhých, budujúc tak skutočnú civilizáciu lásky.

5. tajomstvo
Z prvého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi (1, 12-15)
Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma 

uznal za verného a zveril mi službu, hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ 
a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti v ne-
vere. Ale nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s  vierou a  láskou, ktoré sú 
v Kristovi Ježišovi. Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel 
na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich.

Vďačnosť sa rodí z úžasného pocitu, že sme Bohom milovaní a povolaní 
napriek svojej hriešnosti. Na základe Sviatosti krstu sa každý kresťan stáva 
misionárom (por. Mt 28,19). Nie je správne uvažovať tak, že evanjelizácia je zá-
ležitosťou iba kňazov, rehoľníkov a rehoľných sestier a ostatných kresťanov sa 
netýka. Každý pokrstený, bez ohľadu na svoje postavenie a vedomosti o viere, 
je ohlasovateľom evanjelia.

Zverme sa Panne Márii, ktorá prežila celý svoj život v skalopevnej dôvere 
k Bohu. Prosme ju, aby nám pomáhala s odvahou a radosťou odpovedať na 
dôveru, ktorú do nás vložil jej Syn Ježiš Kristus.

V  tomto desiatku sa modlíme za národy Oceánie, aby mohli slobodne 
počúvať a prijímať ohlasovanie evanjelia a cítiť sa súčasťou Božieho ľudu so 
všetkým svojim kultúrnym a spoločenským bohatstvom.

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 nepokoj-
ných 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.



Misijná nedeľa a  celý týždeň pred ňou má prebiehať v  znamení misií. 
Misijný týždeň pred misijnou nedeľou je spojený s modlitbami, duchovnými 
obetami a s darovaním finančných darov na podporu misií. Každý kresťan má 
na základe svojho krstu uskutočňovať svoje misijné povolanie, a tak prispie-
vať k šíreniu Božieho kráľovstva na zemi. Prežívanie Misijnej nedele má veria-
cim toto povolanie pripomenúť a pomôcť ho rozvíjať.

Prežívanie Misijnej nedele závisí od iniciatívy členov jednotlivých spolo-
čenstiev, do akej miery chcú vyjadriť Bohu svoju vďaku za možnosť mať účasť 
na obrovskom diele ohlasovania Božieho slova celému stvoreniu a  priniesť 
tak duchovné ovocie pre život farnosti.

Misijný most modlitby
V  rámci slávenia Misijnej nedele sa v  mnohých farnostiach sveta koná 

spoločný Misijný Most Modlitby (ďalej MMM), a to v predvečer Svetového dňa 
misií, v sobotu 22. októbra 2017. Tieto modlitby za misie prebiehajú v rôznych 
formách. Záujemcovia sa môžu zísť doma, alebo v  kostole, zapáliť sviečku 
a pomodliť sa niektoré z doleuvedených modlitieb za misie, alebo akúkoľvek 
inú modlitbu za misionárov, za prenasledovaných, chudobných, trpiacich, 
utečencov, opustené a zneužívané deti, za šírenie evanjelia po celom svete. 
Sviečky pre túto príležitosť môže kňaz vopred požehnať v kostole.

MMM sa môže vhodne spojiť s  inými akciami: misijná adorácia, misijný 
ruženec, misijná beseda, misijný jarmok a pod.

Misijný týždeň 
vo farnosti
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Výzdoba kostola
V týždni pred Misijnou nedeľou je vhodné kostol vyzdobiť tak, aby pripo-

mínal veriacim význam misijnej činnosti cirkvi a dôležitosť ich vlastného mi-
sijného poslania. Na vhodnom mieste v kostole sa môže umiestniť päť sviec 
so širokými stuhami vo farbách jednotlivých svetadielov, prípadne glóbus, 
alebo mapa sveta s prosbami za jednotlivé svetadiely – za vyriešenie najväč-
ších problémov ich obyvateľov. Použiť sa dajú obrázky svätcov–misionárov, 
vlajky rôznych krajín, citáty zo Sv. Písma, a pod.

Misijná nástenka v kostole môže obsahovať: posolstvo Sv. Otca k Misijnej 
nedeli, plagát k  Misijnej nedeli, iné informácie o  misijnej činnosti jednotli-
vých rehoľných komunít, kresby detí s misijnou tematikou, a pod.



Kontakt: Pápežské misijné diela, Lazaretská 32, 
P. O. Box 74, 814 99 Bratislava, tel.: 02/52964916, 
mobil: 0915/633856, e-mail: info@misijnediela.sk

www.misijnediela.sk


