Novéna před Misijní nedělí
Milí přátelé,
i letos si vás dovolujeme pozvat k přípravě na Misijní neděli. Tentokrát jsme pro vás
připravili ve spolupráci s Národními kancelářemi PMD ze Slovenska a z Rakouska novénu, ve které představíme 9 světců – misionářů, kteří kráčeli ve stopách Pauline
Jaricot, zakladatelky dnešního Papežského misijního díla šíření víry.
Pauline dala Papežským misijním dílům do rukou dva nástroje, pomocí nichž mohou
měnit svět k lepšímu: modlitbu a dárcovství. Skutečnými křesťany jsme tehdy, když
důvěřujeme Bohu, modlíme se a zároveň jsme připraveni udělat něco konkrétního
ke zmírnění utrpení v tomto světě.
„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte
a předkládejte své žádosti Bohu.“ (Flp 4,6)
„Nezapomínejte na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí.“
(Žid 13,16)
Úkoly, které mají Papežská misijní díla ve všech zemích svého působení, jsou
především:
l
l
l
l
l
l

Podpora mladých Církví
Pomoc nejchudším v jejich zemích
Péče o budoucí kněze
Podpora dětí na cestě k lepší budoucnosti
Pomoc misionářům v misijních zemích
Podpora uvědomění si misijního poslání u všech pokřtěných

Každý den naší devítidenní cesty bude patřit jednomu světci-misionáři, který svým
životem a činností tyto úkoly plnil. V modlitebním úmyslu jednotlivých dní si připomeneme, jak naplnit misijní poslání, ke kterému jsme skrze svůj křest zavázáni my
všichni. Krátký citát na konci nám může posloužit při meditaci, rozjímání nebo jako
myšlenka dne. Novénu každý den uzavírá modlitba papeže Františka, která vznikla
u příležitosti Světového dne modliteb za misie 2019. Najdete ji na poslední stránce,
spolu s modlitbou Pauline Jaricot, jejíž zásluhou se každou Misijní neděli ve všech
kostelích světa pořádá sbírka na podporu celosvětové církve.

1. den

Svatý Jan Pavel II. (19202005)
Karol Jozef Wojtyla se narodil v polských Wadovicích v roce 1920. Po kněžském svěcení a studiu teologie v Římě se vrátil zpět do své domoviny, kde vykonával pastorační a akademickou činnost. Stal se biskupem a v roce 1964 arcibiskupem Krakova.
Zúčastnil se II. vatikánského koncilu. 16. října 1978 byl zvolen papežem a přijal jméno Jan Pavel II.
Jeho výjimečná apoštolská horlivost, zvláště za rodiny, mladé a nemocné, ho přivedla k nespočetným pastoračním cestám po celém světě. Jan Pavel II. byl ve světě známý jako „papež století, „apoštol míru a „hodnověrný svědek evangelia, a to
i mezi příslušníky jiných náboženství a vyznání. Zemřel v předvečer svátku Božího
milosrdenství 2. dubna 2005 v Římě.
l Modlitební úmysl: Posilujme rostoucí celosvětovou Církev.

Modleme se: Bože, Ty jsi plný soucitu. Svatého papeže Jana Pavla II. jsi postavil do čela
své Církve. Dej, abychom vedeni jeho učením s důvěrou otevřeli svá srdce spásonosné milosti Krista, jediného Vykupitele lidského pokolení. On s tebou žije a kraluje
v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.
„Křesťanská naděje nás posiluje v nasazování všech sil k nové evangelizaci a misijní činnosti tím, že se modlíme, jak nás naučil Ježíš: ,Přijď království Tvé, staň se
Tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.‘“ (Mt 6,10)
sv. Jan Pavel II.

2. den

Svatá Alžběta Anna Seton (17741821)
Alžběta Anna Seton dcera uznávaného lékaře v New Yorku, byla původně členkou
episkopální církve. Vdala se a se svými pěti dětmi a manželem se přestěhovali do
Itálie. Zde její manžel zemřel na tuberkulózu. V Itálii poznala katolickou víru, ke které
po návratu do USA konvertovala.
Na základě svého přesvědčení, že všechny děti, chlapci i děvčata, mají právo na vzdělání zdarma, se Alžběta Anna stala učitelkou a v roce 1808 založila velkou katolickou
školu v Baltimoru, pro kterou sama vytvářela vhodné učebnice.
O rok později na její popud vznikla kongregace Milosrdných sester v USA podle vzoru pravidel sv. Vincence z Pauly, jejíž členky navštěvovaly chudé a nemocné v okolí. Také překládala z francouzštiny náboženskou literaturu a psala vlastní duchovní
úvahy. Alžběta Anna zemřela 4. ledna 1821 ve věku 46 let a je první svatou, která se
narodila ve Spojených státech.

l Modlitební úmysl: Podporujme děti na cestě k lepší budoucnosti.

Modleme se: Bože, svatou Alžbětu Annu jsi za její snahu najít Tě odměnil pravou vírou.
Prostřednictvím její přímluvy a příkladu nám pomoz s horlivostí Tě hledat a s upřímnou vírou Tě nacházet v každodenní práci. Prosíme také za víru dětí v České republice
a přístup ke vzdělání a lékařské péči pro děti v misiích. Prosíme Tě o to skrze našeho
Pána Ježíše Krista. Amen.
„Bůh je jako zrcadlo, v kterém se duše vidí navzájem. Čím víc jsme s ním sjednoceni v lásce, tím bližší jsme těm, kteří mu patří.“
sv. Alžběta Anna Seton

3. den

Svatý Damián de Veuster (18401889)
Belgický kněz Damián de Veuster vždy toužil pracovat v misiích. Jeho působištěm se
na jeho vlastní žádost stal havajský ostrov Molokai, kam byli vyhošťováni lidé trpící
malomocenstvím, aby se zamezilo šíření nemoci. Kdo byl na ostrov poslán, věděl,
že odtud není návratu. Panovaly zde katastrofální poměry. Mnozí nemocní vedli
nevázaný život podle hesla: „Jezme, pijme, hodujme, vždyť zítra už možná nebude.
Uplatňovalo se tu právo silnějšího, takže jedni žili v hojnosti a druzí umírali o hladu. Za osmi stovkami nemocných, mezi nimiž byly i děti, přichází na ostrov mladý
muž, který chce prázdnýma rukama dosáhnout velkých změn. Pro všechny začíná
obětavě sloužit, trpělivě ošetřovat, pracovat jako lékař duší i těl. Stavá se stavitelem,
truhlářem i hrobařem. Buduje kostel, vodovod, nemocnici, 2 sirotčince, staví domky
i rakve. Nemocné se snaží smysluplně zaměstnat. Zakládá zahrady i pole, jakož i kapelu, pro niž dokonce vyžebrá i hudební nástroje. K Damiánovi pro jeho laskavost
a lásku obyvatelé rychle přilnuli a brzy začal být nazýván „apoštol malomocných,
protože svou péči o chudé a nemocné vykonával nezištně. I když měl možnost ostrov opustit, odmítl. Staral se o ně tak dlouho, dokud sám této nemoci po 16 letech
strávených na ostrově, nepodlehl. Silné svědectví křesťanské lásky udělalo jméno de
Veuster nesmrtelným nejen na tomto tichomořském ostrově, ale nedávno byl zvolen
i největším Belgičanem všech dob.
l Modlitební úmysl: Pomáhejme nejchudším v jejich zemích.

Modleme se: Bože, Ty jsi nekonečně milosrdný. Ve svatém Damiánovi jsi nám daroval
zářivý příklad lásky k chudým a opuštěným. Na jeho přímluvu uděl také nám milost
sloužit nuzným a vyloučeným. Dej, ať nás pohání láska Srdce Tvého Syna Ježíše Krista, který s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého na věky věků. Amen.
„Díky vnitřní radosti, kterou mi dávají Nejsvětější Srdce Ježíše a Marie, se považuji
za nejšťastnějšího misionáře na světě (…). Vždy se snažím být radostný, abych
svým nemocným dodal odvahu.“
sv. Damián de Veuster

4. den

Blahoslavený Paolo Manna (18721952)
Paolo Manna se narodil v italském městečku Avellino. Po studiu teologie v Římě nastoupil do kněžského semináře. V roce 1894 přijal svátost kněžství a za rok odjel do
Barmy, dnešního Myanmaru. Po delším boji s nemocí se musel v roce 1907 vrátit do
Itálie. Otec Manna se od té doby věnoval misijnímu tiskovému apoštolátu. V roce
1916 založil Papežské misijní dílo jednoty kněží a řeholníků, dnes nazvané Papežská
misijní unie. Byl jmenovaný generálním představeným svého řádu. Z tohoto řádu
vzniklo nové řeholní společenství: Papežský institut pro zahraniční misie.
l Modlitební úmysl: Podporujme budoucí kněze

Modleme se: Blahoslavený Paolo, měl jsi neutuchající touhu šířit radostnou zvěst a pomohl jsi Církvi ve světě zamyslet se nad jejím misijním posláním. Pros za nás, abychom
i my – každý ve své misijní oblasti – mohli přispět k šíření misií, aby se Boží slovo dostalo ke všem, především k nuzným. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.
„Vy, misionáři v aktivní službě, jste obzvlášť povoláni ke spolupráci. Proto vám
říkám: staňte se svatými misionáři, a to tak, že budete následovat kroky velkých
misionářů, kteří tu byli před vámi.“
bl. Paolo Manna

5. den

Blahoslavená Guadalupe Ortiz (19161975)
Guadalupe Ortiz de Landázuri se narodila v Madridu a byla jedna z prvních žen, které
se připojily k organizaci Opus Dei. Vyznačovala se hlubokou touhou milovat Boha
a hovořit o něm s ostatními, čehož hojně využívala – jako učitelka chemie a fyziky
se přirozeně stýkala se studenty a pomáhala jim v jejich akademické i duchovní formaci. Hodně času trávila v modlitbě před svatostánkem, během které pochopila, že
svatý není ten, kdo nepadá, ale ten, kdo vždy znovu vstane.
V letech 1950–1956 začala s apoštolskou práci Opus Dei v Mexiku, kde založila několik studentských domovů, zemědělskou školu a lékařskou ambulanci. Každý, kdo
ji znal, si vzpomíná na její vždy radostnou povahu, úsměv a optimismus. Svým otevřeným a laskavým přístupem uměla v lidech probudit touhu po přátelství s Kristem.
l Modlitební úmysl: Buďme misionáři všude tam, kde se nacházíme.

Modleme se: Bože, náš Otče, na přímluvu blahoslavené Guadalupe nám pomoz, abychom běžnou práci uměli vykonávat s láskou a svou vírou a radostí byli svědky pro
ostatní, aby Tě i oni skrze nás poznali a milovali. Amen.
„Chci být věrná, chci být užitečná, chci být svatá! Dej mi, Pane, velké srdce!“
bl. Guadalupe Ortiz
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6. den

Svatá Františka Xaviera Cabrini (18501917)
Františka se narodila jako třinácté dítě v rodině rolníka a už během dospívání se starala o nuzné děti. Stala se učitelkou a založila řád Misijních sester Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova, který vedla jako představená. Z úcty k sv. Františkovi Xaverskému si zvolila
řeholní jméno Xaviera. Původně měla odjet do Číny, ale na žádost papeže Lva XIII.
odcestovala v roce 1888 do USA, aby tam poskytovala duchovní a charitativní pomoc italským emigrantům. Obzvlášť se starala o ty, kteří ztratili naději a žili ve velké
chudobě. Ve Spojených státech a Latinské Americe založila celkem 67 škol, nemocnic, dětských domovů a klášterů.
l Modlitební úmysl: Podporujme děti na cestě k lepší budoucnosti.

Modleme se: Bože, náš Otče, který jsi povolal svatou Františku Xavieru z Itálie, aby
sloužila americkým přistěhovalcům, jejím příkladem nás nauč starat se o cizince,
nemocné a všechny v nouzi. Na její přímluvu nám pomáhej vidět Krista ve všech
ženách a mužích, se kterými se potkáme. Amen.
„Žádná práce není tak těžká, žádná země tak vzdálená a žádný člověk není tak
zraněný, abych z lásky k Ježíšovu Srdci a ke všem, kteří jsou pozváni, nemohla
nést Kristovu lásku do světa.“
sv. Františka Xaviera Cabrini

7. den

Svatý Junípero Serra (17131784)
V 16 letech se přidal syn rolníka, Miguel Josep Serra z města Petra na Mallorce, k františkánům a přijal řeholní jméno Junípero. Po studiu a práci učitele v hlavním městě
Palma byl poslán do místokrálovství Nové Španělsko. Překonal Kalifornský poloostrov a 1. června 1769 se dostal do San Diega. Odtud postupoval na sever až do města
Monterey. Podílel se na založení jednadvaceti misijních stanic v Kalifornii. Mnohé
stanice se později rozrostly na města se španělskými názvy, jako je San Diego, Los
Angeles nebo Santa Barbara. Je považován za zakladatele San Francisca.
l Modlitební úmysl: Podporujme rostoucí Církev ve světě.

Modleme se: Bože, ve svém nepopsatelném milosrdenství se Ti zalíbilo vybrat si svatého kněze Junípera, abys skrze jeho práci přičetl ke své Církvi mnohé obyvatele
Ameriky. Na jeho přímluvu dej, aby se naše srdce čím dál víc sjednocovala s Tvým
a abychom vždy a všude lidem přinášeli obraz Tvého jednorozeného Syna, našeho
Pána Ježíše Krista. Amen.
„Celý svůj život jsem se chtěl stát misionářem. Chtěl jsem hlásat zvěst evangelia
těm, kteří ještě nikdy neslyšeli o Bohu a o jeho království, které pro ně připravil.“
sv. Junípero Serra
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8. den

Svatý Iosephus Vaz (16511711)
Iosephus Vaz pocházel z portugalské katolické rodiny emigrantů. Narodil se 21.
března 1651 v indické vesničce Benaulim, kde také vyrůstal. Svátost kněžství přijal
ve svých 25 letech a toužil vstoupit do řeholního řádu. To se mu ale nepodařilo,
protože všechny řády přijímaly jen kandidáty, kteří se narodili v Evropě. Arcibiskup
z Goy však v roce 1685 povolil třem indickým kněžím vstoupit do „domorodé komunity a Iosephus byl mezi nimi. Tito kněží se rozhodli vybudovat oratoř sv. Filipa
Neriho. Koncem roku 1686 Iosephus opustil už stabilizovanou komunitu a vydal
se na pomoc pronásledovaným katolíkům na Cejlon (dnešní Srí Lanka). V oblečení
dělníka, otroka a žebráka se mu podařilo vylodit se na cejlonském pobřeží, kde se
po nuceném odchodu 120 misionářů stal jediným knězem, který v utajení uděloval
svátosti.
Vedl skromný život. Když v roce 1697 vypukla epidemie pravých neštovic, ošetřoval
nemocné a vydával hygienické předpisy, které vedly ke zpomalení šíření choroby. Iosepha Vaze chtěli jmenovat apoštolským vikářem Cejlonu, on to však odmítl, a zůstal
prostým misionářem.
l Modlitební úmysl: Pomáhejme nejchudším v jejich domovině.

Modleme se: Pane, shlédni na svou rodinu, kterou svatý Iosephus budoval slovem
Pravdy a sytil svátostí života – Eucharistií. Ať ji Tvá milost, která ji posilovala ve věrnosti skrze jeho službu a modlitbu, učiní horlivou v lásce k Bohu a k lidem. O to Tě
prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.
„Pomáhejte si velkoryse, jak Pán pomáhá vám, a nikým neopovrhujte. Když máte
příležitost udělat něco dobrého, nepromarněte ji.“
sv. Iosephus Vaz

9. den

Blahoslavený Carlo Acutis (19912006)
Carlo Acutis se narodil 3. května 1991 v Londýně a vyrůstal v Miláně. Od chvíle, kdy
si při svém prvním svatém přijímání zamiloval Ježíše ve svaté Eucharistii, se denně
účastnil mše svaté. Obzvlášť miloval eucharistický výstav. Každý den se modlil růženec a jednou za týden se zpovídal. Jeho duchovní vůdce ho povzbuzoval k modlitbě
za ubohé duše, a také, aby se zastával chudých, bezdomovců a těch, kteří jsou utlačovaní. Takto inspiroval mnohé lidi k víře.
Už v jedenácti letech založil webovou stránku s celkem 146 eucharistickými zázraky
z celého světa, aby lidi přivedl k víře ve skutečnou přítomnost Ježíše v Eucharistii.
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V roce 2006 Carlo náhle onemocněl velmi těžkou formou leukemie a toto utrpení
obětoval za papeže a Církev. Zemřel už po několika dnech 12. října 2006 v italském
městě Monza ve věku 15 let.
l Modlitební úmysl: Učme se milovat Ježíše v Eucharistii.

Modleme se: Pane, Bože náš, ať k nám přijde Tvá milost a provází nás, abychom si ve
svém srdci chránili a zachovávali Tvé Slovo a byli vždy připraveni konat dobro. O to
prosíme skrze Ježíše Krista. Amen.
„Eucharistie je moje dálnice do nebe.“
bl. Carlo Acutis

Papežská misijní díla a Pauline Jaricot
Když bylo Pauline pouhých 22 let, založila Sdružení šíření víry, které se později přejmenovalo na Dílo šíření víry.
V roce 1922, o sto let později, mu byl udělen papežský
status.
Pauline stála také u zrodu modlitebního hnutí Živého
růžence. Shromažďovala věřící, kteří se zavázali pomodlit se každý den jeden desátek růžence za Církev ve světě. Každý, kdo se modlil, měl zároveň za úkol motivovat
k modlitbě někoho dalšího. Zanedlouho se do modliteb
za světové misie zapojilo více než dva miliony věřících.
Na modlitební hnutí Pauline Jaricot, které funguje už 200
let, navazuje Misijní růže, která sdružuje stovky věřících z celé České republiky,
modlící se určený desátek za misie. Rádi bychom mezi sebou přivítali i vás! Pravidelnou modlitbou pomůžete rozvíjet krásný duchovní květ a zároveň tím podpoříte nejpotřebnější v misiích. Jejich vděčnost se bude odrážet ve stejných modlitbách za vás a vaše blízké. Pokud se přihlásíte do Misijní růže, bude za vás navíc
každý den sloužena ve vatikánské bazilice sv. Petra mše svatá, která je věnována
všem živým i zemřelým členům a dobrodincům PMD.
Informace o Misijní růži:

Přihláška do Misijní růže:
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Modlitba papeže Františka za světové misie
Nebeský otče, když Tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých,
odevzdal svým učedníkům důležité poslání:
„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.
Připomínáš nám, že mocí křtu máme účast na misijním poslání Církve
a neseme za ni odpovědnost. Dej nám dary Ducha Svatého,
abychom s odvahou a rozhodností svědčili o evangeliu.
Poslání, které svěřil Ježíš Kristus své Církvi, není ještě završené,
proto Tě prosíme o nové myšlenky a účinné formy,
jak přinášet do dnešního světa život a světlo.
Pomoz nám, aby všechny národy zakusily spasitelnou lásku
a milosrdenství Ježíše Krista,
který s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
Amen.

Modlitba zakladatelky Papežského misijního díla
šíření víry Pauline Jaricot
Pane, Ty mě vítáš u svého stolu, protože jsem Tvé dítě.
Skrze Eucharistii proměň moji slabost v Tvoji sílu,
moji malost v Tvoji velikost, moji prchlivost v Tvoji mírnost,
moji zlobu v Tvoji svatost, moji bezvýznamnost v Tvé Božství,
moji hloupost, temnotu a nevědomost v Tvoji moudrost, světlo a pravdu.
Spoléhám se na Tebe a vítám Tě ve svém nitru.
Naplň mě, prosím, svou přítomností. Děkuji Ti. Amen.

