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Veľadôstojný pán farár, správca farnosti,

opäť sa pripravujeme na slávenie Svetového dňa misií (SDM). Posielame 
Vám materiály, v  ktorých Vám ponúkame podnety, ako čo najlepšie osláviť 
tento deň vo Vašej farnosti.

V týchto materiáloch nájdete:
• Plagát k Svetovému dňu misií 2015 (A3 a A4)
• Ďakovný plagát – na ktorý prosíme po Misijnej nedeli vyplniť výšku 

vyzbieranej sumy a  vyvesiť ho na farskú vývesku. Touto formou sa 
chceme poďakovať všetkým darcom za ich veľkodušný dar.

• Brožúrku, ktorá obsahuje
• Informácie o SDM, zbierkach na misie a štatistické údaje o stave 

Katolíckej cirkvi vo svete
• 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 farnosti
• Informáciu o možnosti podpory seminaristov pre farnosť, spolo-

čenstvá a jednotlivcov
• Časopis Svetové misie – v prípade záujmu si môžete niekoľko kusov 

objednať do farnosti

Želám si, aby Vám tieto materiály pomohli vo Vašej farnosti osláviť tohto-
ročný SDM s ešte väčším duchovným úžitkom. Plagáty alebo brožúrku si mô-
žete stiahnuť aj na našej webovej stránke: www.misijnediela.sk. K dispozícii 
je na stiahnutie aj reklamný baner k SDM, ktorý môžete použiť vo Vašom far-
skom časopise alebo na farskej webovej stránke.

V tento deň sa všetky farnosti na celom svete spoja do jednej veľkej rodi-
ny, kde každá sa bude modliť a myslieť na potreby najchudobnejších farností 
v misiách, ktoré potrebujú našu pomoc a solidaritu.

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

ThLic. Viktor Jakubov
národný riaditeľ Pápežských misijných diel
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Posolstvo Svätého Otca 
Františka k Svetovému 
dňu misií 2015

Drahí bratia a sestry,

Svetový deň misií 2015 sa bude sláviť počas Roku zasväteného života, 
čo ponúka podnet na modlitbu a zamyslenie. Každý pokrstený je povolaný 
svedčiť o Ježišovi Kristovi tým, že hlása vieru, ktorú dostal do daru, no z dô-
vodu úzkeho vzťahu medzi zasväteným životom a misiami to zvlášť platí pre 
zasvätené osoby. Rozhodujúcu úlohu pri zrode zasväteného života v  Cirkvi 
zohrala túžba nasledovať Ježiša, ktorá odpovedá na jeho povolanie, aby sme 
vzali na seba svoj kríž a nasledovali ho, napodobňujúc tak jeho oddanosť Ot-
covi, jeho gestá služby a lásky, a tým strácanie života pre jeho znovunachá-
dzanie. A  pretože celý Kristov život má misionársky charakter, všetci muži 
a ženy, ktorí ho nasledujú zblízka, sa plne stotožňujú s rovnakým charakte-
rom života.

Misionársky rozmer, ktorý patrí k samotnej povahe Cirkvi, je vnútorným 
rozmerom aj každej formy zasväteného života a ak sa zanedbáva, zanechá to 
isté prázdno, ktoré deformuje charizmu. Misie nie sú prozelytizmom alebo 
len čistou stratégiou; misie sú súčasťou „gramatiky viery“, niečím podstat-
ným pre toho, kto počúva hlas Ducha, ktorý volá „poď“ a „choď“. Kto nasle-
duje Krista, musí sa nutne stať misionárom, lebo vie, že Ježiš „s  ním kráča, 
s ním hovorí, s ním dýcha, s ním pracuje. Cíti, že živý Ježiš je s ním uprostred 
misijného poslania“ (apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 266)

Misie sú vášnivou láskou k  Ježišovi Kristovi a  zároveň vášnivou láskou 
k  ľuďom. Keď stojíme v  modlitbe pred ukrižovaným Ježišom, spoznávame 
veľkosť jeho lásky, ktorá nám dáva dôstojnosť a podopiera nás; zároveň cí-
time, že táto láska, ktorá vychádza z  jeho prebodnutého boku, sa rozlieva 
na celý Boží ľud a  na celé ľudstvo; práve tak cítime aj to, že nás chce pou-
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žiť, aby prenikol čoraz bližšie k  svojmu milovanému ľudu (porov. tamže, 
268) a k všetkým, ktorí ho hľadajú s úprimným srdcom. V Ježišovom príkaze 
„choďte“ sú prítomné všetky scenáre a vždy nové výzvy pre evanjelizačné po-
slanie Cirkvi. V ňom sú všetci povolaní hlásať evanjelium svedectvom života, 
no zvlášť zasvätené osoby, od ktorých sa žiada, aby počúvali hlas Ducha, kto-
rý ich vyzýva, aby išli až na misijné periférie, medzi národy, ku ktorým sa ešte 
evanjelium nedostalo.

 
Päťdesiate výročie koncilového dekrétu Ad gentes nás pozýva k opätov-

nému čítaniu a uvažovaniu o tomto dokumente, ktorý podnietil v inštitútoch 
zasväteného života silný misionársky rozmach. V kontemplatívnych komuni-
tách sa v novom svetle ukázala postava sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, patrónky 
misií, ktorá ich inšpiruje úzkym spojením kontemplatívneho života s misiami. 
Pre mnohé rehoľné kongregácie činného života sa misionársky zápal, ktorý 
vytryskol z  Druhého vatikánskeho koncilu, prejavil v  mimoriadnej otvore-
nosti pre misie ad gentes. Často ju sprevádzalo prijímanie bratov a  sestier 
pochádzajúcich z  krajín a  kultúr, s  ktorými sa stretli pri evanjelizácii, takže 
dnes je možné hovoriť o širokom interkultúrnom charaktere zasväteného ži-
vota. Práve preto je naliehavo potrebné znovu navrátiť do stredu misijného 
ideálu Ježiša Krista s  jeho požiadavkou úplného oddania sa hlásaniu evan-
jelia. V tomto neexistujú kompromisy: kto s Božou milosťou prijme misijné 
poslanie, je povolaný prežívať toto poslanie. Pre týchto ľudí sa ohlasovanie 
Krista na rôznych perifériách sveta stáva spôsobom ako prežívať nasledova-
nie Krista a tiež odmenou za mnohé námahy a odriekanie. Každá tendencia 
odchýliť sa od tohto povolania – aj keď je sprevádzaná vznešenými motívmi 
spojenými s mnohými pastoračnými, cirkevnými a humanitárnymi potreba-
mi – nie je v súlade s osobným povolaním od Pána slúžiť evanjeliu. Preto majú 
vychovávatelia v misijných inštitútoch jednak jasne a čestne poukazovať na 
túto perspektívu života a konania, jednak dôveryhodne rozlišovať skutočné 
misionárske povolania. Obraciam sa predovšetkým na mladých, ktorí sú ešte 
schopní odvážneho svedectva a veľkodušných činov, hoci tým niekedy idú aj 
proti prúdu: nedajte si vziať sen o pravej misii – o nasledovaní Ježiša, ku ktoré-
mu patrí úplné sebadarovanie. V skrytosti svojho svedomia sa pýtajte, z aké-
ho dôvodu ste si zvolili misijný rehoľný život, a zvažujte, či ste ochotní prijať 
ho pre to, čím je: darom lásky v službe ohlasovaniu evanjelia; pamätajte, že 
skôr ako by evanjelium bolo potrebou tých, ktorí ho nepoznajú, je nevyhnut-
nosťou pre tých, ktorí milujú Majstra.
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Dnes čelia misie výzve rešpektovať potrebu všetkých národov znovu vy-
chádzať z  vlastných koreňov a  zachovať si hodnoty vlastnej kultúry. Treba 
preto spoznať a rešpektovať aj iné tradície a filozofické systémy a priznať kaž-
dému národu a kultúre právo nato, aby sa pomocou vlastnej tradície pribli-
žovali k pochopeniu Božieho tajomstva a prijatiu Ježišovho evanjelia, ktoré je 
pre kultúry svetlom a premieňajúcou silou.

V rámci tejto komplexnej dynamiky si kladieme otázku: „Kto sú privile-
govaní adresáti evanjeliového hlásania?“. Odpoveď je jasná a  nachádzame 
ju v  samotnom evanjeliu: chudobní, malí a  chorí, tí, ktorí sú často podce-
ňovaní a obchádzaní, tí, ktorí sa nemajú čím odplatiť (porov. Lk 14, 13 – 14). 
Evanjelizácia, ktorá je prednostne určená im, je znamením kráľovstva, ktoré 
Ježiš prináša, veď „medzi našou vierou a chudobnými existuje neoddeliteľné 
puto. Nenechajme ich nikdy osamotených“ (apoštolská exhortácia Evangelii 
gaudium, 48). To musí byť jasné predovšetkým ľuďom, ktorí sa rozhodli pre 
misijný zasvätený život: sľubom chudoby si volia nasledovať Krista v  tom, 
čo uprednostňoval on; nie však ideologicky, ale tak ako on, stotožnením sa 
s chudobnými; životom v ich ťažkých existenčných podmienkach, vzdajúc sa 
vykonávania akejkoľvek moci, aby sa stali ich bratmi a sestrami a prinášali im 
svedectvo o evanjeliovej radosti a znamenie Božej lásky.

Aby mohli zasvätené osoby prežívať kresťanské svedectvo a byť zname-
ním Otcovej lásky medzi malými a  chudobnými, sú povolané podporovať 
prítomnosť laikov v misijnej službe. Už Druhý vatikánsky koncil hovorí: „Laici 
spolupracujú na diele Cirkvi pri šírení evanjelia a zároveň majú ako svedkovia 
a živé nástroje účasť na jej spasiteľnom poslaní“ (Ad gentes, 41). Je nevyhnut-
né, aby sa zasvätení misionári čoraz odvážnejšie otvárali tým, ktorí sú pripra-
vení s nimi – hoci aj na obmedzenú dobu – spolupracovať a získavať skúsenos-
ti v tejto oblasti. Sú to bratia a sestry, ktorí si želajú podieľať sa na misijnom 
povolaní obsiahnutom v  krste. Misijné domy a  štruktúry sú prirodzenými 
miestami pre ich prijatie i pre ich ľudskú, duchovnú a apoštolskú podporu.

Misijné inštitúcie a diela Cirkvi sú plne v službe tým, ktorí nepoznajú Je-
žišovo evanjelium. Pre účinné uskutočnenie tohto cieľa potrebujú charizmy 
a misijný zápal zasvätených osôb, ktoré zasa potrebujú pre svoju službu štruk-
túru. Tá je prejavom starostlivosti biskupa Ríma o  to, aby bola zaistená koi-
nonia, ako aj spolupráca a synergia, ktoré sú integrálnou súčasťou misijného 
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svedectva. Ježiš totiž stanovil, že jednota učeníkov je podmienkou, aby svet 
uveril (porov. Jn 17, 21). Takáto konvergencia nie je to isté ako právno-organizač-
né podriadenie sa inštitucionálnym orgánom, alebo ako umŕtvovanie fantázie 
Ducha, z ktorej sa rodí rôznorodosť, no znamená posilnenie účinnosti evanje-
liového posolstva a podporenie jednoty úmyslov, ktorá je ovocím Ducha.

Misijné dielo Petrovho nástupcu má univerzálny apoštolský záber. Preto 
sú potrebné mnohé charizmy zasväteného života, aby sa dosiahol široký ho-
rizont evanjelizácie a aby bolo možné na hraniciach i dosiahnutých územiach 
zaistiť primeranú prítomnosť Cirkvi.

Drahí bratia a sestry, vášňou misionára je evanjelium. Svätý Pavol pove-
dal: „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal“ (1 Kor 9, 16). Evanjelium je zdro-
jom radosti, oslobodenia a  spásy pre každého človeka. Cirkev si je vedomá 
tohto daru, a  preto neúnavne hlása všetkým, „čo bolo od počiatku, čo sme 
počuli, čo sme na vlastné oči videli“ (1 Jn 1, 1). Poslanie služobníkov Slova  – 
biskupov, kňazov, rehoľníkov a  laikov  – je uviesť všetkých bez výnimky do 
osobného vzťahu s Kristom. Na rozsiahlom poli misijného pôsobenia Cirkvi 
je každý pokrstený povolaný, aby podľa svojho životného stavu čo najlepšie 
uskutočňoval svoju osobnú angažovanosť. Zasvätení muži a  ženy môžu po-
núknuť veľkodušnú odpoveď na toto univerzálne povolanie prostredníctvom 
intenzívneho života modlitby a spojenia s Pánom a jeho spásnou obetou.

Márii, Matke Cirkvi, ktorá je vzorom misionárskeho života, zverujem všet-
kých, ktorí v akomkoľvek životnom stave spolupracujú na hlásaní evanjelia, 
či už ad gentes alebo v rámci vlastnej krajiny, a každému zo srdca udeľujem 
svoje apoštolské požehnanie.

Vo Vatikáne 24. mája 2016, 
na sviatok Zoslania Ducha Svätého.

František
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Svetový deň misií (SDM), tak-
tiež známy ako Misijná nedeľa, sa 
ako celosvetová akcia slávi od roku 
1926. Organizovanie tohto dňa je 
Svätým Otcom zverené Pápežským 
misijným dielam (PMD), ktoré ju or-
ganizujú už po 89. krát vo všetkých 
katolíckych farnostiach sveta. SDM 
je spojený s konaním zbierky na mi-
sie, ktorá slúži výlučne pre potreby 
misijných projektov PMD. Je nevy-
hnutným prostriedkom slúžiacim 
na pravidelnú, systematickú pod-
poru a  rozvoj najchudobnejších no-
vovzniknutých a  mladých misijných 
farností a diecéz. V týždni pred SDM 
sa preto z rozhodnutia Svätého Otca 
nemajú konať žiadne iné zbierky, ani 
zbierky na misie, a celá zbierka z Mi-
sijnej nedele má byť odovzdaná vý-
lučne na projekty PMD.

Z  takto získaných prostriedkov 
sa zaisťuje kvalitná a  systematic-
ká pomoc najchudobnejším ľuďom 
v  1 109 misijných diecézach sveta, 
na ktorej sa podieľa takmer 650 tisíc 
biskupov, kňazov, rehoľníkov a  re-
hoľníčiek, katechétov, bohoslovcov 
a  laických spolupracovníkov. Pod-
porujú sa katechetické, vzdeláva-
cie, charitatívne a sociálne projekty, 
školy, nemocnice, domovy pre siro-
ty a  starých ľudí, strediská pomoci 
a  domy pre malomocných, stavby 
a opravy kostolov 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 inštitúcia takpovediac 
tylového zabezpečenia, ktorej úlohou 
je zabezpečovať všetko potrebné na 
rozvoj celej misijnej činnosť Kato-
líckej cirkvi po celom svete. V struč-
nosti sa dá činnosť PMD zhrnúť 
do dvoch bodov: šíriť a  upevňovať 
význam misijného poslania cirkvi 
v  národe a  zabezpečovať finančnú 
podporu misijných projektov PMD, 
ktorých podpora predstavuje syste-
matickú pomoc celej misijnej čin-
nosti Cirkvi. Iné misijné subjekty, 
napr. misijné kongregácie, rehole, 
hnutia, nemajú ambíciu a  poslanie 
zabezpečovať prostriedky pre sys-
tematickú podporu a rozvoj misijnej 
činnosť cirkvi ako celku, ale ich sta-
rostlivosť je zameraná na jednotlivé 
misijné destinácie, kde pôsobia ich 
vlastní misionári.

PMD si taktiež nekladú za cieľ 
formovať svojich vlastných misio-
nárov a  posielať ich do misií. To je 
úlohou spomínaných misijných kon-
gregácii, rehôľ a  hnutí. Spoločným 
menovateľom všetkých – PMD i os-
tatných misijných subjektov - je však 
ohlasovanie evanjelia, vzájomná po-
moc, podpora a misijná spolupráca.
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598,819 mil.
63,24 %

286,868 mil.
39,91 %

198, 587 mil.
18,63 %

134,641 mil.
3,16 %

9,706 mil.
17,49 %

počet katolíkov na svetadiel

506

4 948

počet veriacich na kňaza

1 538

46

počet misijných diecéz,
ktoré sú závislé od podpory
Pápežských misijných diel

2 054

476

2 242

80

4 871
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Katolícka cirkev vo svete
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85 958 566 €

38 332 314 €
743 179 €5 202 253 €

3 459 441 €

iné projekty:
18 532 020 €

152 227 773 €
Celkové finančné prostriedky PMD

získané zo zbierky na Misijnú nedeľu 2014
na celom svete použité na rozvoj misií
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85 958 566 €

38 332 314 €
743 179 €5 202 253 €

3 459 441 €

iné projekty:
18 532 020 €

Pápežské misijné diela vo svete
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Trnavská arcidiecéza 46 116,70 €

Nitrianska 
diecéza 44 014,00 €

Banskobystrická 
diecéza 44 146,39 €

Žilinská 
diecéza 64 450,00 €

Bratislavská arcidiecéza 71 572,76 €
Bratislavská eparchia 1 674,36 €

Zbierka 
z Misijnej nedele 

2014
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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

2008 417 993,33 €

2009 460 358,91 €

2010 496 915,96 €

2011 501 800,37 €

2012 480 001,23 €

2013 458 673,90 €

2014 488 692,07 €

Banskobystrická 
diecéza 44 146,39 € Rožňavská diecéza 19 322,11 €

Spišská diecéza 110 206,10 €
Košická arcidiecéza 66 677,24 €
Prešovská archieparchia 12 700,95 €
Košická eparchia 7 209,00 €
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16

nedeľa 11. októbra 2015 
týždeň pred Misijnou nedeľou

Milí bratia a sestry,

o  týždeň budeme spolu s  veriacimi po 
celom svete sláviť Svetový deň misií, ktorý sa 
bude niesť v duchu slov „Misia je služba“.

Svetový deň misií (Misijná nedeľa) je pre 
celú Cirkev významným dňom, ktorý vytvára 
zo všetkých farností sveta jednu veľkú rodi-
nu, ktorá sa modlí, slávi Eucharistiu a preja-
vuje solidaritu s  tými najchudobnejšími far-
nosťami a diecézami v misijnom svete.

Podporovaním katolíckych misií prispie-
vame nielen na šírenie Božieho slova, ale 
pomáhame v  misijných krajinách aj vo vše-
obecnom rozvoji, podieľame sa na budovaní 
spravodlivejšej spoločnosti a tým aj na zlep-
šovaní celkovej životnej úrovne ľudí. Katolíc-
ke misie teda prispievajú k tomu, aby sa ľudia 
cítili v  svojich krajinách dobre a  v  bezpečí 
a nemuseli opúšťať svoje domovy, čoho sme 
v poslednej dobe očitými svedkami.

V mene Svätého Otca chcem vopred vy-
jadriť poďakovanie všetkým, ktorí o  týždeň 
podporíte misijné úsilie Cirkvi modlitbami, 
obetami a tiež finančným darom.

ThLic. Viktor Jakubov
národný riaditeľ 

Pápežských misijných diel
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nedeľa 25. októbra 2015 
týždeň po Misijnej nedeli

V mene Svätého Otca Františka 
ďakujeme všetkým darcom za veľ-
korysý príspevok vo výške… € v rám-
ci minulotýždňovej misijnej zbierky. 
Vaše modlitby a  finančné dary po-
môžu misionárom po celom svete 
pokračovať v  ich poslaní ohlasovať 
evanjelium a slúžiť chudobným. Po-
kračujme v  modlitbách za všetkých 
misionárov, ktorí ohlasujú Božie 
slovo, aby zostali silní vo svojom sve-
dectve o Kristovej láske a ohlasovali 
ju všetkým národom. Ak by ste mali 
záujem podporovať misie celoroč-
ne, viac informácií o  možnostiach 
podpory nájdete na webovej stránke 
Pápežských misijných diel www.mi-
sijnediela.sk.

ThLic. Viktor Jakubov
národný riaditeľ 

Pápežských misijných diel

Farské oznamy
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Obohatenie liturgie 
na Misijnú nedeľu
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Úvod do sv. omše
Dnes slávi Cirkev po celom svete Svetový deň misií. Veriaci všetkých far-

ností na svete sa dnes ako jedna veľká celosvetová rodina spájajú, aby spo-
ločne uvažovali o misijnom poslaní Cirkvi, ako i o misijnom poslaní každého 
kresťana osobitne.

V evanjeliu dnešnej nedele nám Pán Ježiš našepkáva, čo musí mať každý 
misionár, aby jeho misia bola úspešná. Hovorí: „Syn človeka neprišiel sa dať 
obsluhovať, ale slúžiť a priniesť život za mnohých.“ Je to služba, ktorá je po-
dobne ako u Krista spojená s obetou, hlavne chudobným, chorým, maličkým, 
ktorí sú prvotnými prijímateľmi ohlasovania evanjelia.

Finančné prostriedky z dnešnej misijnej zbierky budú použité na pomoc 
pre tých najchudobnejších, chorých a maličkých z misijných farností na afric-
kom kontinente. Ďakujeme vám vopred za vašu misijnú štedrosť.

Myšlienky na homíliu
Tohtoročný v poradí už 89. Svetový deň misií (SDM) sa nesie v duchu slov: 

Misia je služba. Tento misijný týždeň, ktorý vrcholí slávením Svetového dňa 
misií, je priestorom na zamyslenie sa nad tým, čo je jadrom misijného posla-
nia. Svätý Otec František hovorí, že jadrom tohto poslania je ochota vyjsť zo 
svojho pohodlia v ústrety druhému človeku, ktorý je v núdzi, a v ktorom mô-
žeme stretnúť samého Boha.

Rok 2015 – 2016 bude pre nás veľmi špeciálny. Pripomenieme si totiž 50. 
výročie ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu. Pri tejto príležitosti vyhlási 
pápež František Svätý rok milosrdenstva, aby „Cirkev mohla viac zviditeľniť 
svoje poslanie“, t.j. žiť tak, že má „používať skôr lieky milosrdenstva, než zbra-
ne prísnosti“!

Dnešné evanjelium obsahuje najprekvapujúcejšiu definíciu Ježiša: „Syn 
človeka prišiel, aby slúžil.“ Všetko sa rodí zo skutočnosti, že sv. Ján evanjelista, 
mystik, milovaný učeník Pánov, žiada od Ježiša, aby mohol spolu s bratom za-
ujať prvé miesta. Dosiahnutie prvého miesta je akási vášeň, a to tak silná, že 
dokáže úplne pohltiť srdce človeka.

V  evanjeliu však byť po pravici a  ľavici Krista znamená obsadiť obidve 
miesta vedľa Krista pribitého na kríži na Golgote, v ten blížiaci sa posledný 
piatok jeho života. Byť po pravici a ľavici tohto života znamená piť z kalicha 
toho, kto miluje ako prvý, miluje aby strácal, miluje bez počítania a kalkulo-
vania.
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„Prišiel som, aby som sa stal služobníkom“ - najprekvapujúcejšia zo všet-
kých definícií Boha. Slová, ktoré vyvolávajú závrat: Boh je môj sluha!

Boh si nepoložil svet pod nohy ako podnožku, ale On sám sa sklonil k no-
hám svojho stvorenia. Veľkí ľudia dejín si dávali postaviť tróny svojho vlast-
ného ega. Boh si nestavia tróny, on sa opásal uterákom a chce utierať nohy 
a obväzovať pozemské rany svojmu stvoreniu.

Podobne robia jeho nasledovníci už stáročia. Vidíme to na príkladoch 
mnohých svätých misionárov ako napr. sv. Damián De Veuster, ktorý slú-
žil do krajnosti malomocným na jednom z  Havajských ostrovov - Molokay. 
V službe sa nakazil malomocenstvom a zomrel.

Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty je známa ako žena, ktorá slúžila 
obetavo až do krajnosti zomierajúcim v  indickom meste Kalkata. Jej nasle-
dovníčky vykonávajú službu podľa Kristovho vzoru po celom svete. Jednou 
z  nich je slovenská misionárka lásky v  Etiópii, lekárka Jan Mária Sládkovi-
čová, ktorá sa v Centre pre chudobných chorých a umierajúcich v Alamate, 
na severe Etiópie stará o mužov, ženy a deti, ktorí žijú na okraji spoločnosti, 
neschopní zaplatiť si zdravotnú pomoc, alebo sa ocitli v beznádejnej situácii. 
Jej devätnásťročná misia v tejto krajine je naozajstným symbolom nezištnej 
služby lásky ľuďom v núdzi.

Nehľadajme nášho Boha hore na nebi, on z neho zostúpil, aby bol blízko 
svojim deťom. Nie je vysoko nad nami, ale pri našich nohách, čo najbližšie 
našej nepatrnosti. Pretože túžiť byť nad druhým je najlepší spôsob, ako sa od 
neho čo najviac vzdialiť. Všemohúci môže iba to, čo môže láska: slúžiť svojmu 
stvoreniu každým svojim nádychom a výdychom v tých, ktorí mu uverili a slú-
žia chudobným, chorým, maličkým…

Slová o Bohu služobníkovi sú zásadným zvratom, bodom zlomu starých 
predstáv o Bohu a človeku. Zdá sa, že je to úplne iný spôsob myslenia, z ktoré-
ho klíči Ježišovo slovo: „Medzi vami to tak nebude.“ Medzi vami nech prevlá-
dajú veci nebeské! Medzi vami nech je iný svet! Medzi vami nech je iná histó-
ria, nech je iné srdce! A takto aj robte, pretože tak to robí váš Boh.

Ale ja sa trasiem, keď myslím na džbán s vodou a uterák. Je to tak ťažké 
slúžiť každý deň, strážiť výhonky, bdieť nad prvými krokmi svetla, žehnať to, 
čo sa rodí. Srdce je hneď unavené.

Nezostáva iné, než jednoducho nechať evanjelium prebývať v sebe a ne-
chať ho vyžarovať do svojho okolia. Ak je Boh našim služobníkom, tak služba 
bude názvom nových ľudských dejín, tajným menom novej civilizácie.
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Prosby
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 sve-
te aj prostredníctvom našich modlitieb a obetí.
Volajme spoločne: Pane, vyslyš nás.

1. Za nášho Svätého Otca Františka, ktorý nás radostne sprevádza vo vie-
re, daruj mu múdrosť, aby bol pravým svedkom Krista, nášho Spasiteľa, 
prosme Pána.

2. Modlime sa za Cirkev, aby vydávala presvedčivé svedectvo o pravde evan-
jelia, prosme Pána.

3. Za predstaviteľov všetkých národov, aby uplatňovali princíp spravodli-
vosti pre všetkých ľudí a snažili sa budovať pokoj vo svete, prosme Pána.

4. Za tých, ktorí žijú svoju misiu vo vzdialených krajinách, aby v  rozjímaní 
o  Kristovi, poslušnom Božom služobníkovi, mohli nájsť silu ohlasovať 
evanjelium ľuďom, ku ktorým sú poslaní.

5. Za tých, ktorí prežívajú svoju misiu vo vzdialených krajinách, aby boli 
vďační Pánovi za dar povolania a  mohli aj naďalej s  odvahou ohlasovať 
evanjelium aj pomocou našej solidarity.

6. Za nás, ktorí prežívame svoju misiu tu, aby sme znovu objavili radosť 
z rozjímania o tvojom Slove, jedinej záruke skutočného misijného ohla-
sovania.

7. Za nás, ktorí prežívame svoju misiu tu, aby sme vedeli prijať s radosťou 
Božie povolanie darovať sa v službe pre iných.

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.
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Záverečné požehnanie
Nech vás sprevádza Božia milosť a láska, do ktorej vkladáme všetky 
naše nádeje.

Amen.
Nech vás sprevádza Božia milosť a láska, aby sme sa stali misionármi 
v tomto svete.

Amen.
Nech vás sprevádza Božia milosť a láska, o ktorej chceme svedčiť tam, 
kde sme poslaní.

Amen.
Nech vás sprevádza Božia milosť a láska, keď sa rozchádzame v mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Eucharistická adorácia

Úvod
Na začiatku tohto misijného týždňa prichádzame k „prameňu“, ku kon-

templatívnej modlitbe pred Ježišom v Eucharistii, ktorý je počiatok a cieľ náš-
ho misijného poslania. Chceme to urobiť s osobitnou pozornosťou k chudob-
ným, a to nielen chudobných materiálne, ale aj duchovne. Pripravujeme sa 
zároveň na slávenie Svätého roku milosrdenstva, čo je vzácna príležitosť pre 
nás všetkých v Cirkvi, aby sme v sebe obnovili ducha evanjelia, ducha služby 
podľa Kristovho príkladu, ducha lásky k chudobným, k ľuďom, ktorí sa ocitli 
na okraji spoločnosti, v ťažkej životnej situácii.

Zamyslenie (môže byť čítané striedavo s piesňami alebo chvíľami ticha)

Pieseň
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Vyloženie najsvätejšej sviatosti

Pane Ježišu,
v modlitbe pred tebou rozjímame o tvojej svätej tvári, ktorá sa stala ľud-

skou v tomto eucharistickom chlebe. Ale tu, pred tebou, nemôžeme zabud-
núť aj na tvoju ukrižovanú tvár na kríži na Golgote, na utrpenie v závere tvojho 
pozemského života, v ktorom si nám dal spoznať svoje nekonečné milosrden-
stvo a lásku k človeku.

Ticho na osobnú modlitbu

Pane Ježišu,
nauč nás rozjímať a vidieť tvoju tvár aj v utečencoch, našich bratoch a ses-

trách, v tých, ktorí prichádzajú z ďaleka, aby si zachránili holé životy a zabudli 
na strašný hluk bombardovania, ktoré zničilo ich domovy a vzalo im všetok 
majetok. Daruj nám milosť, aby sme spoznávali tvoju tvár v  týchto ľuďoch, 
ktorí prosia o pomoc a hľadajú stratenú nádej.

Daj, aby sme ťa spoznali v tvári matky, ktorá každý deň sprevádza do školy 
svoje dieťa, a potom sa ponáhľa k lôžku starej pani, ktorá v jej tvári nachádza 
jediný úsmev svojho dňa. Daj, aby sme ťa stretli vo vyhasnutých očiach detí, 
ktoré nikdy nepoznali teplo rodiny, v množstve ľudí, ktorí sa nachádzajú na 
oddeleniach nemocníc a sociálnych domovov.

Ticho na osobnú modlitbu
 
Z knihy Exodus (22, 20 – 26): Takto hovorí Pán: Kto prináša obetu bohom, 

okrem jedinému Pánovi, prepadne kliatbe smrti! Cudzinca nebudeš napádať 
a utláčať, veď sami ste boli cudzincami v egyptskej krajine! Vdove a sirote ne-
budete krivdiť! Ak im budeš krivdiť a oni budú volať ku mne, ja isto vypočujem 
ich volanie, vzbĺkne môj hnev a  pobijem vás mečom. Potom budú vaše ženy 
vdovami a vaše deti sirotami. Ak požičiaš niekomu z môjho ľudu, chudobnému, 
ktorý je pri tebe, peniaze, nebudeš sa k nemu správať ako vydierač! Nebudeš od 
neho žiadať úroky! Ak vezmeš do zálohy plášť svojho blížneho, vrátiš mu ho do 
západu slnka!

Ticho na osobnú modlitbu
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Pane Ježišu,
v najťažších chvíľach nášho života nachádzame v tebe dôveru. Obracia-

me sa k tebe vtedy, keď potrebujeme, aby si nám pomohol preniesť o trochu 
ďalej svoj životný kríž… Dnes rozjímame o tvojej tvári, aby sme ti mohli pove-
dať – ďakujeme! Ďakujeme za každý dar, za každé gesto, aj keď nesmelé, ktoré 
nám dáva pocit tvojej prítomnosti v ruke, ktorú sme podali a stisli, v očiach, 
s ktorými sa stretol náš pohľad, v prijatých a darovaných úsmevoch.

Daj nám pochopiť ten zvláštny dar, ktorým sú chudobní a ľudia na okra-
ji spoločnosti, prostitútky, zločinci, že ty si ich často prijímal s  pochopením 
a láskou a venoval im svoj čas.

Ďakujeme ti Pane a prosíme ťa, aby si nás svojim príkladom učil prijímať 
každého človeka ako brata. Vždy nám dávaj silu, aby sme sa vedeli stať blíž-
nymi, susedmi, priateľmi aj tých posledných, aby sme sa v ich očiach mohli 
stretnúť s tebou samým.

Pieseň vzdávania vďaky

Svätý Otec František hovorí: Pre Cirkev je spomienka na chudobných viac 
teologickou než kultúrnou, spoločenskou, politickou alebo filozofickou kategó-
riou. Boh im udeľuje ako prvým „svoje milosrdenstvo“. Toto Božie uprednostnenie 
má svoje dôsledky pre život všetkých kresťanov, ktorí sú povolaní „zmýšľať tak 
ako Kristus Ježiš” (Flp 2, 5). Ním inšpirovaná Cirkev si vybrala chudobných, aby im 
prejavila zvláštnu formu „prvenstva v preukazovaní kresťanskej lásky, ako o tom 
svedčí celá cirkevná tradícia“. (…) Preto túžim po chudobnej Cirkvi pre chudob-
ných. Oni nás môžu veľa naučiť. (…) Sme povolaní, aby sme v nich objavili Krista; 
aby sme im prepožičali svoj hlas na pomoc v ich problémoch, ale sme povolaní aj 
na to, aby sme boli ich priateľmi; aby sme ich počúvali, chápali a prijímali tajom-
nú múdrosť, ktorú nám Boh chce dať ich prostredníctvom. (Evangelii Gaudium, 
198).

Eucharistické požehnanie
Pieseň
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Rozjímavý misijný ruženec

Mária, Matka milosrdenstva, služobnica Pánova
Chceme Vám ponúknuť niekoľko podnetov na meditáciu týkajúcu sa 

piatich postojov, ktorými vstupujeme do misijného týždňa. Sú to: rozjímanie, 
poslanie, zodpovednosť, láska a vďačnosť. Skúsme sa zamyslieť nad týmito 
postojmi vo svetle niekoľkých úryvkov Svätého Písma a  modliť sa k  Panne 
Márii, chudobnej Pánovej služobnici, aby nám pomáhala byť vernými nášmu 
poslaniu, ktoré sme dostali v krste.

1. tajomstvo: Kontemplácia 
Uvažujeme s Máriou, ktorá spieva Pánovi.

Z Evanjelia podľa Lukáša (1, 46 nn)
Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasi-

teľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahosla-
viť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté 
je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.“

Návšteva Márie u  jej príbuznej Alžbety je príležitosťou k  osláveniu prí-
chodu Pána Ježiša, ktorý sa narodil v skromnosti v     jednoduchej a zaznávanej 
rodine zo strany mocných krajiny. Chválospev Márie je plný citátov zo Staré-
ho zákona, ale evanjelium podľa Lukáša rozširuje pôvodnú myšlienku: Mária 
začne ospevovať Božiu spásu v svojej osobe, potom perspektívu rozširuje aj 
na chudobných, pokorných a hladujúcich ľudí tohto sveta. Všetky generácie 
uvidia toto Božie dielo v prospech chudobných a pokorných srdcom, ktorého 
je Mária najväčším a najdokonalejším príkladom. Nech nám Panna Mária po-
máha učiť sa byť pokornými a ochotnými pred Bohom Spasiteľom.

V tomto desiatku sa modlíme za Áziu, kontinent, kde sa začal plán spá-
sy pre všetky národy.

2. tajomstvo: Povolanie 
Meditujme o jednote, ku ktorej sú povolaní veriaci v Ježiša Krista.

Z listu svätého Pavla Efezanom (4, 1 – 3)
Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, 

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

Apoštol Pavol vyzýva kresťanov, aby budovali jednotu, žijúc vo vzájom-
nej láske a úcte. Čo máme robiť, aby sme žili toto „spoločné dielo“? Sv. Pavol 
odporúča vyhýbať sa klebetám, svárom a rozdeleniu. Oddeliť sa od bratov by 
znamenalo vzdialiť sa od Pána, ktorý je Láska a  tým sa oddeliť aj od života 
podľa evanjelia. Okrem toho, ak by sme tak žili, dávali by sme pohoršenie, 
ktorým by sa stalo ohlasovanie evanjelia falošným.

V tomto desiatku sa modlíme za Austráliu a Oceániu, najmladší sveta-
diel, aby sa jeho obyvatelia nebáli prijať Božie Slovo a svedčiť o ňom.

3. tajomstvo: Zodpovednosť 
Uvažujme o dare slobody, ktorú nám dal Kristus.

Z listu sv. Pavla Galaťanom (5, 1)
Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova za-

priahnuť do jarma otroctva.
V tejto dobe má byť zodpovednosť Ježišových učeníkov tiež pochopená 

ako súčasť skúsenosti zmierenia, ktorú uskutočnil Kristus na kríži, a  je prí-
tomná v  Cirkvi skrze sviatosť zmierenia. Kresťania nemôžu prijímať odpus-
tenie od Boha, ak ho nezdieľajú aj so svojimi bratmi, vydávajúc tak svedectvo 
o tom, že sú Ním milovaní. Zodpovednosť spočíva aj v tom, že si „nenecháme 
položiť na krk jarmo otroctva“, ktorým je sebectvo, ktoré generuje v  živote 
beznádej a stratu vnútorného pokoja.

V  tomto desiatku sa modlíme za Európu, náš kontinent, ktorý dostal 
svedectvo prvých kresťanských mučeníkov. Odvaha s ktorou títo bratia a ses-
try svedčili o  viere v  Krista nech nám pomôže dávať prednosť Kristovi pred 
všetkým a nehľadať iba osobné výhody.

4. tajomstvo: Láska 
Meditujme o dare bratov.

Z prvého listu sv. apoštola Jána (2, 9 – 11)
Kto hovorí, že je vo svetle, a  nenávidí svojho brata, je ešte stále vo tme. 

Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. Ale kto ne-
návidí svojho brata, je vo tme a  chodí vo tme a  nevie, kam ide, lebo tma mu 
zaslepila oči.
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Uvažujúc o  tajomstve lásky, chceme s  väčším nasadením prijať učenie 
tohto apoštolského listu, ktorý nám ukazuje v  čom spočíva pravé poznanie 
Boha: život v Duchu Božom sa má pretavovať do konkrétnych skutkov lásky. 
Opakom tohto života je absencia lásky k svojim bratom a sestrám. Tak by sme 
preukazovali, že nie sme spojení s Bohom.

V tomto desiatku sa modlíme za Ameriku, svetadiel, na ktorom sa na-
chádza jedna z najbohatších krajín na svete a zároveň niektoré z najchudob-
nejších krajín sveta. Prosme aby boli prekonané tieto veľké nerovnosti obrá-
tením mužov a žien, ktorí žijú evanjelium bez predstierania.

5. tajomstvo: Vďakyvzdanie 
Premýšľajme o milosrdenstve, ktoré ohlasoval Ježiš.

Z evanjelia podľa Lukáša (15, 1 nn)
Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zá-

konníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto im povedal toto 
podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí nenechá tých de-
väťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju 
nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a su-
sedov a  povie im: „Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.“ 
Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí 
pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepo-
trebujú.

Kresťanský život je predovšetkým o vďačnosti: Boh prichádza, aby hľadal 
každého človeka a ponúkol mu svoje milosrdenstvo. Boh zakúša veľkú radosť 
z hriešnika, ktorý sa rozhodol zmeniť svoj život! Boh tu preberá iniciatívu: člo-
vek nemôže zostať ľahostajný k takej láske a jeho odpoveď je jeho obrátenie: 
iba tak dosiahne nesmiernu a  spoločnú radosť, ktorá sa rodí zo zmierenia 
s Bohom.

V  tomto desiatku sa modlíme za Afriku, aby v  tých, ktorí spoznali 
evanjelium rástla túžba žiť v zmierení a spolu s tými, ktorí ho nepoznajú, 
nech žijú v spravodlivosti a pokoji. Nech je tak bližšie dosiahnutie nového 
bratstva, založeného na rešpekte a na raste celej spoločnosti.



Misijná nedeľa je spojená s modlitbami a s darovaním finančných darov 
na misie. Každý kresťan má na základe svojho krstu uskutočňovať svoje misij-
né povolanie, a tak prispievať k šíreniu Božieho kráľovstva na zemi. Prežívanie 
Misijnej nedele má veriacim toto povolanie pripomenúť a pomôcť ho rozvíjať. 
Nasledujúce návrhy majú za cieľ pomôcť spestriť prežívanie tohto dňa a pri-
niesť tak duchovné plody 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 17. októbra 2015. Tieto modlitby za misie prebiehajú v rôz-
nych formách. Všetci záujemcovia sa môžu zísť doma alebo v kostole, zapá-
liť sviečku a pomodliť sa niektoré z doleuvedených modlitieb za misie, alebo 
akúkoľvek inú modlitbu za misionárov, prenasledovaných, chudobných, tr-
piacich, utečencov, opustené a zneužívané deti, za šírenie evanjelia po celom 
svete. Sviečky pre túto príležitosť sa môžu vopred požehnať v kostole. MMM 
sa môže vhodne spojiť s inými akciami: adorácia, misijná beseda, misijný jar-
mok a pod.

Misijný týždeň vo farnosti
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Výzdoba kostola
V týždni pred Misijnou nedeľou, hlavne pri svätých omšiach pre deti, sa 

môže kostol vyzdobiť v duchu kresťanských misií. Na vhodnom mieste v kos-
tole sa môže umiestniť päť sviec so širokými stuhami vo farbách jednotlivých 
svetadielov, prípadne mapa sveta s  prosbami za jednotlivé svetadiely  – za 
vyriešenie najväčších problémov ich obyvateľov. Použiť sa dajú obrázky svät-
cov–misionárov, vlajky rôznych krajín, a iné misijné ozdoby.

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 z misijnou tematikou a pod.
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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

Podpora seminaristov 
z misijných seminárov

Tohto roku ponúkame farnostiam, zasväteným a laic- 
kým spoločenstvám i  jednotlivcom nový druh podpory 
misií a to formou porpory jednotlivých seminaristov z mi-
sijných seminárov v Benine a v Burkine Faso. Jedná sa o se-
mináre, ktoré poskytujú štúdium teológie v trvaní štyroch 
rokov a po ich ukončení nasleduje kňazská vysviacka.

Záujemcom o podporu, či už jednotlivcom alebo spo-
ločenstvám bude pridelený seminarista, ktorého budú 
môcť podporovať v priebehu štúdia až do vysviacky finanč-
ne vo výške približne 600 eur na jeden akademický rok, 
a čo je nemenej dôležité aj svojimi modlitbami a obetami.

PMD sprostredkujú podporovateľom aspoň jeden-
krát ročne od seminaristu krátky list. V  prípade adopcie 
farským spoločenstvom by bolo možné po vysviacke zor-
ganizovať návštevu novokňaza, ktorý by vo farnosti, ktorá 
ho podporovala počas celého štúdia, slávil primičnú svätú 
omšu.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.


