
MISIJNÍ NEDĚLE 

Ačkoliv se letošní misijní víkend trošku příslovečně propojil s vyvrcholením Národního 

eucharistického kongresu, nenechali si mnohé farnosti ujít už tradičně slavený svátek všech 

lidí dobré vůle ochotných pojímat svou víru opravdu misijně.  

Zvláště u nás na jižní Moravě, kde existují Misijní klubka dětí, Misijní kluby dospělých, lidé 

jsou zapojeni do modliteb Misijního růžence, Misijní adorace, Misijního štrůdlování nebo 

jsou jen anonymními příznivci Papežských misijních děl, probíhá mnohde oslava třetí neděle 

v říjnu – Misijní neděle – vskutku velkolepě. 

Již v pátek před Misijní nedělí se sešly na některých farách, farních domech, rodinných 

centrech farností a jiných místech farního shromažďování děti, aby vyrobily drobné předměty 

na Misijní jarmarky nebo dekoraci k vyzdobení chrámového presbytáře. Rozličnost oněch 

výtvorů je široká: od drobných svícnů přes balíčky bylinkových čajů až k zhotovení velikých 

papírových růženců, které byly přinášeny při nedělní misijní bohoslužbě. Tvoření bylo někde 

zakončeno Misijní adorací pro děti, modlitbou růžence či jen výběrem kostýmů na Misijní 

neděli. 

Přestože podzimní počasí by svádělo spíše k pohodlnému nicnedělání, někteří farníci se ještě 

po návratu z Národního eucharistického kongresu spojili v sobotu večer při Misijním mostu 

modliteb.  

Ani ospalá Misijní neděle nezůstala osiřelá. Do mnoha kostelů jižní Moravy směřovaly malí 

indiáni, Číňané, Eskymáci, obyvatelé Afriky, Oceánie, Evropy, Asie a Ameriky. Děti se 

převlékly za obyvatele všech kontinentů, aby lidem připomněli den všeobecné misijní 

solidarity katolické církve na celém světě. Po mši si mnohde lidé mohli prohlédnout misijní 

výstavy, vybrat z misijních materiálů, ochutnat dobroty z Misijního koláče nebo štrůdlování, 

shlédnout film z oblastí, kam naše PMD přispívají apod. 

Letošní Misijní neděle je za námi. Ne však misijní poslání Církve. Zvlášť současný papež 

František nám tuto naši povinnost i právo neustále připomíná. Misie je věcí nás všech, všech 

pokřtěných na celém světě. Děkuji Vám všem tedy nejen za peníze, kterými jste při nedělní 

sbírce na misie podpořily projekty, které letos PMD financuje a pomohli tak nejpotřebnějším 

lidem v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Srí Lance, Keni, Nigérii, Papui Nové Guinei, Egyptě, 

Guyaně, Jamajce Sýrii, Pákistánu a Filipínách, ale děkuji i za šíření evangelního poslání 

v místech, kde žijete. 

Mgr. Jana Zehnalová, diecézní ředitelka PMD pro brněnskou diecézi 

 

 

 


