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(Čte se při bohoslužbách 28. neděle v mezidobí, dne 11. října 2015)

Vážené sestry, vážení bratři, milí spolupracovníci Papežských misijních
děl, při příležitosti blížící se misijní neděle, vás srdečně zdravím. Bohatý
člověk v dnešním evangeliu se Ježíše zeptal: „Mistře dobrý, co musím
dělat, abych dostal věčný život?“ Podobně bychom se měli ptát i my,
když uvažujeme o misiích. „Co máme dělat?“ Většina z nás přispěje na
misie, a to s nejlepším úmyslem. Přesto se stává, že je to pro nás jen
jedna z mnoha sbírek. Misijní neděle ale není pouze o sbírce. Sbírka je
projevem našeho vztahu k misiím. Misijní neděle nás zve k vnitřnímu
pohledu do světa potřebných. Nechceme mluvit o chudých z jiných koutů
světa, o jejich potřebách, strádání, bídě jen kvůli tomu, abychom vzbudili

soucit. Ten vede jen k povrchnímu pohledu. Rád bych vás o Misijní neděli pozval k pohledu
na misie očima těch, o kterých mluvíme a kterým chceme pomáhat. Oni sami nejlépe vidí
potřeby svého okolí. Oni se skutečně snaží podle evangelia sytit hladové, učit nevzdělané,
léčit nemocné, hlásat evangelium až na konec světa. Narážejí však na překážky, které jsou
ale s naší pomocí překonatelné. Nedívejme se na ně jako lidé z druhé strany, jen jako
nějací sponzoři, ale jako ti, kteří jsou s nimi v Kristu jedna veliká rodina. My jsme pozváni
ke společnému dílu jako jejich spolupracovníci na šíření Božího království. Prakticky to
znamená podpořit je modlitbou, přispět jim svým darem, ale taky se ve svém okolí snažit
o totéž: vydávat svědectví Kristu, přivádět k němu ty, kdo ho dosud neznají, a pomáhat
ke křesťanskému životu hledajícím i těm, kdo na cestu za ním teprve vykročili nebo byli
v Jeho jménu pokřtěni.

Misijní neděle je pozváním i novou příležitostí k oživení našeho misijního postoje, který
se projeví podporou misionářů v dalekých zemích i naším zapojením do misie v Českých
zemích. Mladík z evangelia Ježíšovo pozvání nepřijal, a proto odešel smutný.

Jako nový národní ředitel Papežských misijních děl bych měl velkou radost, kdybych
příští neděli spolu s Vámi mohl nově přijmout Ježíšovo pozvání k účasti na misijním
poslání církve. Budu rád, když Papežská misijní díla nebudou vnímána jen jako další
nadace, která pomáhá potřebným, ale jako živé společenství těch, kteří chtějí přinášet
Krista dnešnímu světu.

Ze srdce Vám žehná

Leoš Halbrštát, jáhen
národní ředitel PMD
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Na základě ustanovení Kongregace pro evangelizaci národů a Stanov PMD se Misijní
neděle slaví ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě. Peníze, sesbírané
pro misie na Světový den misií v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa se
všechny odevzdávají národní kanceláři PMD a nesmí se použít na jiné účely.

Tato pomoc se dostává do misijních oblastí na základě žádostí od místních odpovědných
lidí. Vedoucí projektů jsou povinni vždy doložit způsob využití darovaných finančních
prostředků na příslušný generální sekretariát v Římě. Ze získaných prostředků se v rámci
PMD ŠV zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším v 1.100 diecézích světa, na
které se podílí téměř 650 tisíc biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic, katechetů, bohoslovců
a laických spolupracovníků. Podporují se katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální
projekty, školy, nemocnice, domovy pro sirotky a staré lidi, dispensária a lepro-střediska,
stavby a opravy kostelů a jiné.

Misijní Most Modlitby – sobota 17. října ve 21.00

Vytvořme opět v předvečer Misijní neděle společný Misijní Most Modlitby. 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 ve světě. Svíce
pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.

Misijní neděle v naší farnosti

Misijní neděli v Lysé nad Labem bude provázet akce Misijní koláč. Zveme maminky,
babičky i všechny ostatní, ochotné podpořit dobrou věc. Upečte koláč, zákusky, cukroví
a přineste je přede mší svatou 18. října do kostela. Akce by se ale neobešla ani bez vás,
ostatních, kdo nemůžete nebo nemáte čas péct. Právě vy si totiž můžete odnést domů
sladkosti, které sníte po nedělním obědě (anebo odnesete na farní kávu) nebo jimi někomu
uděláte radost a za ně dáte peněžní dar do sbírky Papežských misijních děl. V kostele
budou připravené i tácky a sáčky tak, abyste si mohli moučník na Misijní neděli odnést
domů. V budoucnu bychom tímto způsobem rádi dělali „Misijní cukrárnu“.

Vítáme také pomocné ruce s organizací „Misijního koláče“ (příprava stolů, nabízení
sladkostí – hlavně děti). Kdo může pomoci, hlaste se u Katky Šťastné, tel.: 606 749 664.

Takže nezapomeňte otevřít svá srdce i peněženky.

Misijní neděle na Radiu Proglas

V pátek 16. října bude od 16.00 misiím věnován pořad Všimli jsme si. V sobotním růženci
17. října od 20.30 budeme pamatovat na misie, každý desátek tohoto růžence obětujeme
za jeden kontinent. V sobotu 17. října ve 21.00 se moderátor pomodlí modlitbu za misie
z Kancionálu č. 032. Přímluva za misie a na misijní úmysl zazní ve Večerních chválách
v sobotu 17. října ve 21.05 a také v neděli 18. října v polední modlitbě Anděl Páně
a v Modlitbě rodin v 18.00.

Myšlenku na den od Národního ředitele PMD, si můžete poslechnout v neděli 18. října
v časech 5.27, 11.57 a 17.55. V neděli 18. října bude od 9.00 přímý přenos slavnostní Mše
svaté, po které zazní v 10.00 poselství papeže Františka k Misijní neděli.
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Několik myšlenek z Twitteru papeže Františka
Jít a dělit se s druhými o Kristovu lásku. To je cesta křesťana, ale i každého člověka, který
zakusil lásku.
Bůh neustále chce stavět mosty. My stavíme zdi. A zdi se vždycky zhroutí.
My však s jistotou víme, že v milosrdném Božím plánu zlo nikdy nemá poslední slovo, že
láska a pokoj nade vším zvítězí.

Co jste možná nevěděli
Každý rok ve světě umírá téměř 10 milionů dětí dříve, než se dožijí 5. narozenin. Umírají
na podvýživu, nedostatek čisté vody a hygieny, na nemoci, proti kterým existuje očkování
nebo jednoduchý lék. Během 1 minuty zbytečně umírá 20 nejmenších dětí. Ze 2 miliard
dětí, které na světě žijí, jich 150 milionů strádá podvýživou, 180 milionů je využíváno
k nejhorší dětské práci, 95 milionů dětí nechodí do školy.

S nedostatkem čisté vody denně bojuje kolem 1 miliardy lidí. 2,5 miliardy lidí dokonce
nemají ani běžnou toaletu. Tak hrozivé životní podmínky tvoří jeden z potencionálně nej-
nebezpečnějších světových zdravotních problémů. Nejvíce ohroženou skupinou populace
jsou děti. Miliony dětí žijících v rozvojových zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky,
jsou nuceny pít a používat na denní hygienu závadnou vodu, obsahující původce tak závaž-
ných onemocnění, jako je cholera, břišní tyfus, úplavice či bilharzióza, lepra a trachom.
Na nedostatek vody a nemoci způsobené závadnou vodou každoročně ve světě umírají
2 miliony dětí. Jen průjmová onemocnění jako důsledek užívání nekvalitní vody a nee-
xistence hygienických a sanitárních zařízení zabíjí každý den více než 4000 dětí a jsou
tak druhou nejčastější příčinou jejich úmrtí. 2,5 miliardy lidí, z toho 880 milionů dětí,
žijí bez jakéhokoliv hygienického zázemí. Průjmová onemocnění a kontaminovaná voda
zabíjí 1,5 milionu dětí ročně. Zdroj: www.missio.cz

Jak se mohu zapojit?
Do Papežského misijního díla se lze zapojit mnoha způsoby. Vedle dárcovství (pravidel-
ných i jednorázových darů), existuje Misijní růže. Je to modlitba živého růžence za misie,
při níž se dvacet lidí modlí denně dle rozpisu jeden desátek růžence, a jsou tak vzájemně
modlitbou spojeni v jednu misijní růži. Misijní klubko, je skupinka dětí, které přes celý
svět staví MOST. Jak? Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. Obdobou pro dospělé je Mi-
sijní klub. Adorace pro misie je nabídka pro jednotlivce, společenství, řeholníky, farnosti
i další zájemce. Úkolem Papežské Misijní Unie je informovat a misijně formovat kněze,
členy zasvěceného života a sekulárních institutů, kandidáty na kněžství a k zasvěcenému
životu, stejně jako i laiky, kterým byla svěřena biskupem kanonická misie, a podílejí se na
pastorační službě v církvi. Podrobnější informace najdete na www.missio.cz.
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