
247

KONGREGACE  
PRO EVANGELIZACI NÁRODŮ

DOPIS	KARDINÁLA	FERNANDA	FILONIHO	 
PRO	MIMOŘÁDNÝ	MISIJNÍ	 

MĚSÍC	ŘÍJEN	2019	–	II.

Vatikán	8.	dubna	2018 
2.	neděle	velikonoční

Drazí bratři a drahé sestry,
generální představení a představené institutů zasvěceného života
a společností apoštolského života,

pokoj zmrtvýchvstalého Pána ať je naší nadějí!

V návaznosti na svůj dopis ze 3. prosince 2017 se Vám znovu ozý-
vám kvůli misijní iniciativě, kterou náš Svatý otec, papež František, 
oznámil celé církvi v neděli 22. října 2017. Mimořádný misijní měsíc 
říjen 2019 je pro nás všechny vskutku jedinečnou příležitostí: oslava 
stého výročí apoštolského listu Maximum illud papeže Benedikta XV. 
nám pomáhá znovu roznítit nadšení a vášeň pro misijní poslání Ježíše 
Krista. Jak papež Benedikt před mnoha lety, 20. listopadu 1919, sám 
zdůraznil, má obnova evangelního poslání svůj význam i dnes, vez-
meme-li v potaz současný stav světa a církve.

Duchovní, pastorační a teologický cíl tohoto Mimořádného misij-
ního měsíce spočívá v rozhodném přijetí a žití skutečnosti, že misijní 
poslání je, a ještě plněji se musí stát, modelem života a působení celé 
církve, a tím i každého křesťana. Když proměníme své srdce a mysl, 
Duch nás jako učedníky misionáře vybízí, abychom šli do světa a hlá-
sali Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého. Pokud missio ad gentes 
s jeho nejrůznějšími rozměry postavíme do středu života církve 
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a uznáme, že Ježíšovo poslání tvoří samotné její jádro a identitu, po-
může nám to objevit ryzí, i když náročný vztah, jaký Bůh navazuje se 
světem, který stvořil, vykoupil a miluje (srov. Jan 17; Ef 1).
Náš Svatý otec František nám svěřil téma misijního měsíce října 2019:

Pokřtění	a	poslaní:	Kristova	církev	na	misiích	ve	světě

Žít tento rozměr Mimořádného misijního měsíce nám pomůže mod-
litba, rozjímání a konkrétní skutky. Platí totiž, že „křtem jsme byli 
vnořeni do nevyčerpatelného zdroje života, kterým je Ježíšova smrt, 
největší skutek lásky celých dějin. A díky této lásce můžeme žít no-
vým životem, nebýt vydáni napospas zlu, hříchu a smrti, nýbrž žít 
ve společenství s Bohem a s bratřími“.1 Jsme vyzváni, abychom svou 
křestní identitu potvrdili osobním setkáním s živou osobou Ježíše 
Krista. On nás zve, abychom byli ve světě jeho svědky.

Církev pokračuje v poslání, které Ježíš přijal od Otce v Duchu. 
Hlásáním Ježíše Krista slovem a svátostí církev reaguje na palčivou 
touhu po skutečném životě a po vědomí smyslu, touhu přebývající 
v srdci každého člověka. Nabídnout křest ve jménu Otce, Syna a Du-
cha Svatého (srov. Mt 28,19) obyvatelům tohoto světa a lámat s nimi 
chléb eucharistie znamená nabízet sám Boží život, který nás zachra-
ňuje před zlem a smrtí (srov. Jan 6,48-51; 10,10). Ve vodě a Duchu 
nám Kristova krev (srov. 1 Jan 5,1-13) dává vykoupení a víru a nabízí 
nás světu ke spáse duší. Milost, která osvobozuje a dává spásu, se 
skutečně hlásá chudým a těm, které spoutává hřích (srov. Lk 4,14-22). 
Nic a nikdo není vyloučen z milosrdné lásky Boha, který nás vybízí 
k misiím, aby všichni mohli být přivedeni k němu.

Jsme vděční Svatému otci, papeži Františkovi, že nás vede a na 
cestu k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019 nám svěřuje vhod-
né téma. S touto perspektivou a v duchu společenství bych rád před-
ložil způsob, jak v tomto vědomí svého křestního misijního povolání 
dál růst. Vedle nejrůznějších iniciativ, které budou plnit biskupové 
místních církví, k nimž přináležíte, Vám nabízím, aby každý z Vás 
zahájil proces vzájemného naslouchání, díky němuž se všichni mo-
hou podílet na misijním obrácení celého církevního týmu, jak na ně 

1  Papež František, Promluva při generální audienci 8. ledna 2014 (překlad 
M. Glaser, RadioVaticana.cz).
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opakovaně naléhá a v něž doufá papež František (srov. EG 25, 27, 30, 
32 a 33). Vzájemné naslouchání v Duchu nás vede k obrácení a po-
máhá nám růst právě v tom společenství, které se rodí z autentické 
misijní aktivity a je pro ni nezbytné.

Zasvěcené panenství a svátostné kněžství ve službě Kristu a jeho 
církvi se skrze své různé charismatické podoby může stát zdrojem 
komunikace, která se prostřednictvím naslouchání a sdílení odvíjí od 
toho, jak prožíváme svůj křesťanský život a misijní apoštolát v Du-
chu. Proto jsme povoláni, abychom si lépe uvědomovali dary křtu, eu-
charistie a církve, přičemž se snažíme co nejlépe uskutečnit své spe-
cifické povolání žít missio ad gentes. Abychom dokázali lépe stavět 
na tématu, které nám svěřuje papež František, navrhuji, abychom se 
začali zamýšlet nad tématem „Hlásání, svátost a křesťanské svědectví 
v missio ad gentes“. Obsah těchto úvah, které jsou plodem jak mod-
litby, tak žité zkušenosti, může být teologicko-zkušenostního druhu. 
Obnáší to sejít se a převyprávět individuální misijní zkušenosti na 
pevných teologických a duchovních základech. Ježíš Kristus a církev 
v Písmu, ve svátostech, v milosrdné lásce a v dialogu se světem a jeho 
kulturami a náboženstvími představují jádro toho, co chceme sdělovat 
při vzájemné komunikaci, rozlišování a sdílení. Doufáme, že každý 
z vašich institutů uspořádá takové setkání se vzájemným naslouchá-
ním, modlitbou a úvahami podle svých konkrétních možností, okol-
ností a potřeb.

Jako Kongregace pro evangelizaci národů a Papežská misijní díla 
(PMD) navrhujeme, aby ve Vašich společenstvích byli určeni členové, 
kteří by tento proces naslouchání, duchovního rozlišování a sdílení 
organizovali ve spolupráci s našimi misijními formačními organiza-
cemi – mezinárodním sekretariátem Papežské misijní unie (Pontificia 
unione missionaria, PUM) a Mezinárodním centrem misijní animace 
(Centro internazionale di animazione missionaria, CIAM). Jedním 
konkrétním návrhem je uspořádat setkání v CIAM, kde se členové 
stejných, nebo i různých institutů, podle toho, co se ukáže jako vhod-
nější, budou moci dělit o své úvahy. Toto dílo víry a rozlišování tý-
kající se missio ad gentes pomůže nám všem vdechnout misiím nový 
život – počínaje tím, co nám Duch dává pro naše jednotlivé úlohy 
v církvi Kristově. Požádal jsem P. Fabrizia Meroniho, generálního se-
kretáře PUM a ředitele CIAM, aby byl k dispozici pro veškeré dotazy 
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ohledně výše zmíněného návrhu (e-mail: fabrizio.meroni@ppoomm.
va; PUM +39 0669880228; CIAM +39 0669882484). Vztažným bo-
dem spolupráce se mohou stát také národní a diecézní ředitelé PMD 
ve vašich místních církvích. Díky nim získáváme důležité podněty 
pro publikaci průvodce, který vám bude zaslán po dokončení. 

Doufám, že naše příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 
přispěje k upřímnému misijnímu obrácení ke Kristu, a za to se také 
modlím. S Marií, Královnou apoštolů, sjednocených ve večeřadle, se 
modlíme za zvláštní vylití darů Ducha Svatého v den Letnic.

Srdečně Vás zdravím a děkuji vám

Fernando kardinál Filoni 
prefekt


