Symbolika barev misijního růžence

Náměty ke slavení Misijní neděle

 zelená je barvou Afriky a připomíná nám barvu
tropických pralesů
 bílá Evropa symbolizuje barvu naší pleti a také
stolec Sv. otce
 žlutá barva je barvou svítání na východě
a představuje Asii
 modrá je barvou oceánů a připomíná ostrovy
Oceánie a Austrálie
 červenou barvu používáme pro Ameriku jako
barvu pleti jejich domorodých obyvatel a je
také symbolem prolité krve mnohých misionářů

Výroba vlastního růžence

Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 papežem
Piem XI. Při bohoslužbách na celém světě, i z nejchudších oblastí, se
každou předposlední neděli v říjnu plní světový fond solidarity
Papežského misijního díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne putují
na projekty, jimiž se podporuje šíření Božího slova až do těch
nejzapadlejších koutů zeměkoule. Nabízíme vám několik inspirativních
námětů, které si podle svých potřeb a možností můžete upravit a použít pro obohacení
misijní liturgie. Další inspiraci najdete také na www.missio.cz.

MISIJNÍ MOST MODLITBY
Misijní most modlitby v Letohradu

Děti se do příprav na misijní setkání rády zapojují, proto jejich zápalu využijte například při
výrobě vlastního růžence na společnou modlitbu. Může mít podobu papírových srdíček
poskládaných na zemi do tvaru růžence nebo ho vyrobte z nabarvených polystyrenových
koulí, které propojíte provázkem. Stačí také z barevného papíru vystříhat kolečka, mezi něž
vlepíte spojovací šňůrku. Na papírové varianty růžence se dají zapisovat modlitební
úmysly, což dětem zpestří případnou dlouhou chvíli. Růženec může být vytvořen
i z barevných čajových svíček, které budete postupně zapalovat jako symbol naděje pro
chudé a trpící.

Modlitba k patronce misií sv. Terezii z Lisieux
Sv. Terezie z Lisieux,
ty ses zasloužila o to, abychom Tě uctívali jako patronku misií na celém
světě. Pomáhej i nám, aby naše misijní úsilí přineslo plody, a aby kříž
Ježíše Krista byl známý na celém světě a evangelium se hlásalo až do
konce časů. Pomáhej kněžím, misionářům a celé Matce Církvi tak, jako jsi
to přislíbila. Amen.
Svatá Terezie z Lisieux, patronko misií, oroduj za nás!

Natáčíte rádi videa? Připravte minireportáž z vaší Misijní neděle!
Natočte třeba na mobil krátké video
z prožívání Misijní neděle u vás ve farnosti, ve
vašem Misijním klubku nebo ve vaší rodině,
a pošlete nám ho do Národní kanceláře.
Nejzajímavější příspěvky budou odvysílány
v televizním pořadu Missio magazín!
Délka videa by měla být max. 2 minuty.

K této aktivitě Papežských misijních děl spojené s oslavou Světového dne misií – Misijní
neděle jste všichni zváni v předvečer tohoto dne, tedy v sobotu ve 21.00 hodin.
Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat?
Misijní most modlitby mohou připravit jednotlivci, rodiny, Misijní klubka, společenství
i celé farnosti prostřednictvím společné modlitby na misijní úmysl ve výše uvedený čas.
Jaká modlitba je vhodná?
Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za
misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení
s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa. Také papež František vybízí celý
svět k modlitbě za misie.
Za co se modlit?
Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné,
zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také
prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry...
Jak se na setkání připravit?
K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené a požehnané pro tuto příležitost. K hlubšímu
prožití společných modliteb mohou pomoci misijní materiály a symboly, které nám
připomínají důležitost misií a propojení se všemi potřebnými na celém světě. Více si díky
tomu uvědomíme, že misie bez modlitby nemohou existovat.
Čím předvečer Misijní neděle naplnit? Při vytváření náplně setkání v rámci misijního
modlitebního mostu se můžete inspirovat třeba těmito nápady:
 modlitba při tlumeném světle nebo při světle svíček
 zapálení svíčky při každém desátku růžence
 zpěv písní s mariánskou nebo misijní tématikou
 přinášení květin
 výroba vlastního růžence, postavení MOSTu (Modlitba,
Oběť, Služba, Tvořivost)
 promítání videa k Misijní neděli nebo misijního filmu či uspořádání přednášky

Čím je Misijní most modlitby možné obohatit?
 noční/víkendovou hrou
Pokud pracujete s aktivní skupinkou dětí a chcete pro ně vytvořit atraktivní modlitební
setkání, můžete Misijní most modlitby zakomponovat do celodenní, večerní nebo
víkendové hry, jejímž vyvrcholením bude nedělní mše svatá. Během hry mohou hledat
indicie k objevení misijního pokladu, anebo jim v málo osvětleném kostele
poschovávejte úryvky modlitby, z nichž mají sestavit celou verzi, kterou se nakonec
společně pomodlíte.
 večerním putováním k místní kapli spojené s modlitbou růžence
V Dolní Dobrouči to vloni vypadalo takto: Skupinka přibližně padesáti účastníků (někteří
přicestovali z okolních farností) se po večerní mši svaté vydala od kostela sv. Mikuláše
k Horákově kapli, což je malá kaple v lese za vsí vzdálená asi dva kilometry. Vyšli jsme
o půl osmé - dospělí s baterkami, děti si na cestu svítily
lampiony nebo lucerničkami. Putování s modlitbou růžence
světla doprovázely zpěvy a modlitby na misijní úmysl. V cíli
cesty zazněly další písně a vytvořil se prostor pro osobní
přímluvy. Na závěr udělil otec Jano všem přítomným
požehnání na přímluvu svatých misionářů. Dětem jsme rozdali
nový časopis Duha, dospělým misijní zápalky. Někteří pak
ještě chvíli setrvali v modlitbě.
(K. a M. Rýznarovi)

PŘÍMLUVY (inspirováno webem pastorace.cz)
Jestliže máme dávat co je císařovo císaři a co je Boží Bohu, předložme v plné důvěře Pánu
své modlitby:
 Pomáhej Svatému otci, biskupům, kněžím, zasvěceným osobám i laikům hlásat
národům radostnou zvěst a budovat nové místní církve.
 Učiň pozemské vládce nástroji své prozřetelnosti, spravedlnosti a pokoje. Nade všemi
válkami a zbraněmi světa dej zvítězit síle modlitby a poctivé práce.
 Neprodlévej s pomocí týraným dětem, opuštěným ženám, bezmocným, starým lidem
a všem, jejichž soužení k tobě doléhají dnem i nocí. Dej, aby účinnost evangelia zvláště
vynikala v křesťanské pomoci všem potřebným.
 Posiluj milostivě všechny ponižované, pronásledované, vězněné, mučené a umlčované
šiřitele evangelia. Dej, aby všechna jejich svědectví a oběti byly o to větší setbou
nových křesťanů.
 Ukazuj lidem žijícím v dostatku účinné cesty, jak přispívat těm, kterým chybí základní
prostředky k životu, když v tomto okamžiku na světě hladoví každý osmý člověk.
 Pomáhej těm, kdo Tě poznali a obrátili se, ať se pevně drží slova života a najdou
společenství, v němž Tě budou moci chválit a sdílet a rozvíjet svoji víru.
 Žehnej naší diecézi, tomuto společenství i našim domovům, ať se z nich šíří pravdivé
svědectví slova a života, kterým Ti získáme nové učedníky. Dej ať my sami o Kristu
svědčíme otevřeným srdcem, láskyplným slovem a ochotnýma rukama.

 Tys nepřišel, aby sis nechal sloužit, ale abys sloužil a dal svůj život jako výkupné
za všechny. Odměň svou slávou zvláště ty, kdo pochopili, že naplněním života není
moc, ale služba.
 Dopřej všem, kdo se stali Tvými dětmi a svědky, spatřit Tě jednou tváří v tvář a bez
konce Tě oslavovat.
Zde jsme pro vás připravili výběr z aktuálních projektů Papežských misijních děl v České
republice, které podporujeme díky vaší štědrosti. Budeme rádi, když vám poslouží jako
inspirace při vytváření vlastních přímluv.
 Do Tanzánie a Papuy Nové Guyney posíláme prostředky na zajištění ubytování,
stravování a léky pro sirotky, kteří žijí na ulici, nemají střechu nad hlavou ani jídlo
a navíc jsou často nakaženi virem HIV nebo nemocí AIDS.
 Také v Zambii je mnoho dětí, které se s touto nemocí již narodily, nebo se nakazily
v důsledku extrémní chudoby a absence hygieny, proto podporujeme tamní Misijní
nemocnici, která se o nejmenší děti do pěti let věku stará.
 V Ugandě financujeme nákup nádrží na vodu, aby několik tisíc dětí mělo zajištěný
přístup k pitné vodě, která je pro ně nyní výjimečným luxusem.
 Malawi je dlouhodobě sužováno suchem, což tamním obyvatelům způsobuje problém
se zajištěním obživy. Podporujeme děti umírající hladem, podvyživené a nemocné.
Pomoc směřuje i k dívkám, které se při shánění jídla často stávají oběťmi zneužívání.
 Ani na Filipínách a Srí Lance není dostatek potravin obvyklý. I zde jsou stovky těžce
podvyživených dětí, kterým financujeme vysokokalorickou stravu, vitamíny a léky.
 V Guyaně a Bangladéši podporujeme internáty pro děti, které by nemohly chodit do
školy, kdyby jim internát nezajišťoval bezplatné ubytování a stravování. Vzdělávání jim
umožní vymanit se z chudoby.
 Také v Paraguayi, Myanmaru a Sýrii přispíváme dětem na stravování, školné a školní
pomůcky. Bez této pomoci by pro ně nebylo vzdělání dostupné.
 V Ugandě, Zambii, Keni a Tanzánii je hodně povolání, ale málo pedagogů, prostředků,
ubytovacích kapacit nebo učebnic pro ty, kteří se chtějí stát Kristovými následovníky.
Prostřednictvím SPA umožňujeme více než tisícovce studentů rozšířit řady místních
kněží, kterých je zde stále málo (pořád zůstává mnoho věřících, ke kterým se kněz
dostane pouze několikrát za rok).
 V Ugandě, Zambii, Bangladéši, Srí Lance a Paraguayi
přispíváme díky sbírce konané na Misijní neděli k tomu, aby
věřící toužící po Kristu mohli zakoušet radost z žité víry.
V misijních oblastech na mši svatou často přichází lidé z velké
dálky, a aby mohli přijmout Krista ve svátosti, čelí nejrůznějším
hrozbám. Podílíme se proto na výstavbě a renovaci kostelů
či kaplí, ale také na formaci a vzdělávání laiků, kteří jsou
nezbytnými pomocníky kněží ve službách církve lidem. Dále
podporujeme stavbu a opravy klášterů pro řeholníky a domovů
staré či nemohoucí kněze.

