
OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE 
Oslavme spolu Misijní neděli. Světový den modliteb za 
misie s sebou přináší kromě pravidelných bohoslužeb a 
misijních sbírek na projekty Papežského misijního díla 
šíření víry i řadu dalších aktivit, které vycházejí z 
misijního  nadšení  mnoha  lidí.  Následující  informace 
chtějí být inspirací i pozvánkou:

MISIJNÍ MOST MODLITBY 2008 – SOBOTA 18. 10. ve 21:00
Před  82 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou 
neděli za  Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje 
Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den  modliteb je 
spojený s  finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na 
pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích). Letos 
opět přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného 
Misijního Mostu Modlitby  (dále MMM), a to v předvečer letošní Misijní 
neděle, tj. v sobotu 18. října ve 21:00. Všichni 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  na  celém  světě.  Svíce  pro  tuto  aktivitu  mohou  být  předem 
požehnány v kostele. V minulých letech v rámci MMM proběhlo na různých 
místech mnoho zajímavých akcí: misijní besedy, výstavy, žehnání svící, 
setkání, misijní růženec, vystoupení hudebních skupin, adorace, Misijní 
jarmark a lunapark, vznikla Misijní klubka a společenství mládeže apod. 
Byli jsme ve spojení i s lidmi z jiných kontinentů. Vám všem, kteří jste 
MMM pořádali nebo budete připravovat, upřímně děkujeme! 

MISIJNÍ NEDĚLE NA RADIU PROGLAS

V sobotním  růženci 18. 10. od 20.30 budeme pamatovat na misie, každý 
desátek  obětujeme  za  jeden  kontinent.  V sobotu  18.  10.  ve  21.00  se 
moderátor pomodlí  modlitbu za misie z Kancionálu č. 032. Přímluva za 
misie a na misijní úmysl zazní ve  chválách  v sobotu 18. 10. večer, v 
neděli  19.  10.  ráno  a  večer.  Myšlenka  na  den od  P.  Jiřího  Šlégra, 
národního ředitele PMD, zazní v neděli 19. 10. v časech 5.30, 11.57 a 
17.55. V neděli 19. 10. bude v 9.00 přímý přenos slavnostní  mše svaté 
z kostela sv. Tomáše v Brně. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Šlégr, 
národní  ředitel  PMD.  Po  mši  svaté  v neděli  19.  10.  zazní  v  10.00 
poselství Benedikta XVI. k Misijní neděli.
Prosba za misie zazní také v neděli 19. 10. v polední modlitbě  Anděl 
Páně a v Modlitbě rodin v 18.00. Všichni jste přímo na uvedené pořady 
srdečně zváni. 



MISIJNÍ NEDĚLE V TV NOE

PMD ve spolupráci s TV NOE připravuje Misijní neděli v TV Noe. Dne 19. 
10.  bude  TV  Noe  v  10:00  vysílat  přímý  přenos  slavnostní  mše  svaté 
z františkánského  kostela  sv.  Jakuba  v Trnavě  na  Slovensku.  Hlavním 
celebrantem  bude  místní  národní  ředitel  PMD.  Všichni  jste  přímo  do 
Trnavy nebo k televizním obrazovkám srdečně zváni. 

Misijní Most Modlitby  - Termín: 18. 10., 20:00 - 21:00, místo: kostel 
Nejsvětější Trojice, Spálená ulice, Praha. Požehnání svící a modlitba za 
misie. 

Misijní Most Modlitby - Termín: sobota 18. 10. od 20:00 do 21:00, místo: 
kostel sv. Jana Nepomuckého, ŘKF Bory, Plzeň. Během tohoto modlitebního 
setkání proběhne adorace za misie.

Misijní Most modlitby -  Termín: 18. 10., místo: Kostel Všech svatých, 
18.00, Ořechov. 19.10. bude rytmická mše, celá vedená dětmi a v misijním 
duchu, následuje Misijní jarmark nebo Misijní koláč.

Misijní Most Modlitby - Termín: sobota 18.10., místo: kostel Panny Marie 
v Kroměříži.  Setkání  začne  se  zapálenými  svícemi,  kdy  se  přijde  do 
zhasnutého kostela, shromáždí se kolem oltáře, zazpívají kánon, pomodlí 
se za misie. Přečtou se jména dětí (družba s Haity, 32 dětí) pomodlí se 
Otče náš a desátek růžence. Zazpívají kánon.

Misijní  Most  Modlitby -  Termín:  sobota  18.10.,  místo:  kostel  sv. 
Kateřiny v Lidečku. Od 18,30 bude modlitba růžence ukončená průvodem. Na 
Misijní neděli bude slavnostní mše svatá v 10,30, světýlkový průvod, 
přímluvy s přinášením obětních darů, děti zazpívají hymnu PMDD a píseň 
Děti v Africe. Poté bude následovat Misijní jarmark a Misijní koláč. 
Odpoledne  v Lačnově  v 15  hod.  se  uskuteční  misijní  koncert  scholy  
v kostele Panny Marie.

Den pro misie - Barevný svět 3 - Termín 18. 10., místo: Dolní Němčí. 
Program: 13:30 slavnostní misijní mše svatá, hlavní celebrant P. Jiří 
Šlégr, národní ředitel PMD – oficiální přijetí dětí do Misijního klubka, 
14:30 Putování po stopách prvního misionáře – hymna Misijního díla dětí, 
modlitba,  zahájení  pásma  zajímavých  her  a  soutěží,  vypuštění  holubů 
s přáním  pro  děti  všech  kontinentů,  scénka,  písničky  apod.  17:30 
Vyhodnocení soutěží, 19:00 Adorace, společný celosvětový Misijní Most 
Modlitby za misie.

1. Misijní den dětí ve farnosti sv. Cyrila a Metoděje – Termín: neděle 
19.  10.,  místo:  farnost  Brno  -  Židenice.  Program:  mše  svatá  10:00, 
misijní beseda s P. Jiřím Šlégrem, národním ředitelem PMD, promítání 
misijního dokumentu, stavba a žehnání misijního mostu a další. 



Slavnostní mše svatá - Termín: neděle 19. 10. v 10:30, místo: katedrála 
sv.  Bartoloměje  v Plzni.  Hlavní  celebrant  je  otec  biskup  František 
Radkovský. Připraven je Misijní koláč a další překvapení.

Misijní jarmark na Misijní neděli - Termín: 19. 10., 13:00 - 17:00, 
místo: kostel Nejsvětější Trojice, Spálená ulice, Praha. Všichni jste 
zváni. 

Misijní beseda – Termín: neděle 19. 10. v 17:00, místo: kostel Panny 
Marie  Nanebevzaté,  Františkánská  ulice,  Plzeň.  Návštěvníci  se  mohou 
těšit  na  zajímavé  vyprávění  a  setkání  s účastníkem  misijní  cesty  do 
Papui-Nové Guineje Filipem Breindlem z Radia Proglas. 

Misijní mše svatá a průvod s dary  – Termín: 19. 10., mše sv. v 9:00, 
místo: kostel sv. Bartoloměje, Rakovník, hlavní celebrant biskup Václav 
Malý. Přede mší svatou se farnost pomodlí růženec na misijní úmysly. Při 
mši svaté půjdou děti s obětními dary v misijních tričkách. Ponesou 
symbolické  dary  5ti  světadílů  a  svíci  v  příslušné  barvě  a  každý 
vysvětlí, který světadíl představuje, co nese, a přečte přímluvu. Po mši 
svaté se před kostelem budou rozdávat Misijní koláče od farnic a také 
kartičky KINTUADI.                                 

Misijní neděle, misijní obětní průvod, nedělní káva a další překvapení – 
Termín:  19.  10.,  místo:  Heřmanův  Městec.  Na  Misijní  neděli  zde  ve 
farnosti  tradičně  připravují  bohoslužbu  pro  děti.  Letos  bude  zčásti 
tematicky  zaměřena  na  Papuu.  Využití  naleznou  časopisy  Duha  a  pro 
ministranty  Tarsicius.  Průvod  s  obětními  dary  bude  symbolicky 
reprezentovat jednotlivé kontinenty a ponesou se také napečené koláče, 
které potom budou s prosbou o dobrovolný příspěvek nabízeny farníkům k 
nedělní kávě a výtěžek bude věnován na misie. "Dospěláci" budou mít 
možnost přispět prostřednictvím Misijního kalendáře. 

Misijní víkend, Misijní neděle, akce Misijního klubka - Termín 17. – 19. 
10, místo: ŘKF Frýdek. Misijní klubko pořádá s dětmi "misijní pobyt" s 
noclehem z pátku na sobotu 17. 10. - 18. 10., kdy budou vytvářet věci na 
Misijní jarmark, promítat film o sv. Janu Boskovi. Těší se na společnou 
modlitbu i besedu o Kongu s manžely, kteří delší dobu v Kongu působili. 
Pobyt  zakončí  zapojením  se  do  Misijního  mostu  modlitby  společnou 
modlitbou  sv. růžence  v 21  h v  bazilice Navštívení  Panny Marie.  Na 
Misijní neděli bude probíhat Misijní jarmark (vždy po mši sv. v 8.00, 
10.00 a 18.00). Maminky se chystají vyrábět misijní perníčky. Mše sv. 
v 10.00 je dětská, zazní misijní přímluvy, misijní dary letos ponesou 
děti převlečené za obyvatele jednotlivých kontinentů. Při mši sv. budou 
také přijaty do Misijního klubka 3 noví misionáři. Celý týden bude v 
bazilice  výstava  Bangladéš,  fotografie  z  Konga,  Misijního  klubka  a 
informace o PMD a PMDD. Do příprav se zapojuje i kroužek ministrantů.



Misijní Most Modlitby - Termín: sobota 18. 10. ve 21:00, místo: kostel 
Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Modlitba růžence. 

Misijní Most Modlitby, Misijní neděle - Termín: sobota 18. 10., místo: 
kostel, Žamberk. Dospělí se sejdou v sobotu večer v kostele na Misijní 
Most Modlitby. Děti v Misijním klubku připravují prožití Misijní neděle 
v kostele. 

Misijní  Most Modlitby,  mše svatá -  Termín: sobota  18. 10.,  20.00 – 
21.00, místo: kostel Odry. Během tohoto modlitebního setkání proběhne 
adorace a růženec za misie. V neděli 19. 10. bude ve farnosti slavná 
misijní mše svatá v 8.00. Při této mši svaté budou použity animace, 
které nám lépe přiblíží aktuálnost pomoci misiím. Po mši svaté na faře 
bude posezení spojeno s občerstvením. 

Misijní  Most  Modlitby -  Termín:  sobota  18.  10.,  místo:  kostel  sv. 
Klimenta, Odolena Voda. 

Misijní Most Modlitby - Termín: sobota 18. 10., místo: kostel, Polná. 
Během Misijního Mostu Modlitby se lidé pomodlí misijní růženec. 

Misijní neděle, Veselý Škorpion a Papua-Nová Guinea – Termín: 19. 10., 
místo: Dvůr Králové nad Labem. Po čtyřtýdenních přípravách se v neděli 
oslaví pravidelné dvě mše svaté. Dětský hudební doprovod, přímluvy i 
obětní dary budou misijně laděny. Po obou bohoslužbách nabídnou děti své 
výrobky na Misijním jarmarku: svíčky, malované hrníčky, fotorámečky (do 
kterých samy nafotily snímky), malované květináče se sukulenty, mrkve a 
macešky,  které  přislíbily  hospodyně.  Veselý  Škorpión  bude  tentokrát 
návštěvníky provázet po Papui Nové Guinei (na faře). Ve vstupní hale si 
zájemci  sednou  do  "letadla".  Doprovázet  je  budou  letušky  podávající 
instrukce  k  letu,  až  přistanou  na  Papui.  Na  faře  je  připraveno  8 
stanovišť,  kde  se  návštěvníci  nejprve  něco  dozvědí  (tanec,  podnebí, 
kuchyně,  modlitba,  škola  ...),  poté  si  něco  vyzkouší  (zatančit  v 
zapůjčeném  kostýmu,  papuánsky  se  pomodlit  Otčenáš,  přejít  provazový 
most, ochutnat papuánskou specialitu ...). Platit se bude prasaty (prý 
to tam tak funguje), takže je každý nucen zajít do "směnárny" a vyměnit 
naši českou valutu za prasata (papírová).

Jménem všech chudých a trpících z misií všem dárcům a těm, kteří se jakýmkoliv způsobem 
na pomoci misiím podílí, ze srdce děkujeme!


