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Papež František vyhlásil říjen 2019 Mimořádným misijním 

měsícem a žádá všechny věřící, aby se zapojili do slavení této 

jedinečné události.  

Papežovým cílem je nejen připomínka důležitosti misií, ale 

také povzbuzení lidí k zvýšené misijní činnosti ve svém okolí. 

Vždyť každý jsme misionářem a misie jsou potřeba všude na 

světě, tedy i v našem okolí. 

Pro mládež naší diecéze předkládáme v této brožurce nabídku 

různých měsíčních misijních aktivit, které může každý z nás 

uskutečnit ve svém okolí. Aktivity jsou koncipovány tak, že je 

lze plnit samostatně, ale i ve skupině, např. s kamarády, se 

spolčem,… 

Tyto misijní aktivity započnou v květnu a celá příprava 

vyvrcholí 25. – 28. října 2019 na Vesmíru, kde společně 

oslavíme MMM 2019. 

Navíc je na každý měsíc připraveno krátké duchovní 

zamyšlení, které naleznete na blogu Okolo Hradce… na 

stránce https://deceem.signaly.cz.   

 



 

KVĚTEN 2019 

 

… MISIE MODLITBOU… 

 

Každý den se pomodli modlitbu za obnovení misijního poslání 

české mládeže a pro vyprošení přímluvy Panny Marie desátek 

růžence. Můžeš se modlit sám, s rodinou nebo ve společenství.  

 

Ježíši Kriste, Pane náš, 

modlíme se v tuto chvíli, 

vždyť ty sám nás posíláš 

ke všem lidem kolem nás, 

aby lásku zakusili, 

s Tebou žili, uvěřili, 

a možná i skrze nás… 

 

Když už pro někoho nemůžeš udělat vůbec nic nebo on tvou 

pomoc odmítá, nezoufej, modlit se za něho můžeš stále. 

 

ZAMYŠLENÍ: P. Petr Soukal 

 



 

ČERVEN 2019 

 

… MISIE SKUTKEM… 

 

Buď více pozorný ke konání dobrých skutků. Překonej svůj 

ostych a lenost a ukaž svoji lásku k bližnímu. Nenech se 

odradit možným neúspěchem a snaž se i ve chvíli, kdy se ti to 

vůbec nehodí. 

 

Každý z nás se snažíme dělat dobré skutky. Pomáháme 

rodičům, sourozencům, kamarádům, ale pomáháme jim 

nezištně? Nečekáme za to nějakou odměnu?  

Je těžké natavit svou mysl tak, abychom za své skutky 

nečekali odměnu, ale pamatujme, co říkal Ježíš: „Když ty 

prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby 

tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je 

skryto, ti odplatí.“ (Mt 6, 3–4) 

 

ZAMYŠLENÍ: P. Jan Pitřinec 



 

ČERVENEC 2019 

 

…MISIE PŘÍTOMNOSTÍ… 

 

Navštiv někoho, koho už jsi dlouho neviděl (babičku, tetu, 

kmotra,…) nebo někoho ze svého okolí, komu udělá tvoje 

návštěva radost.  

  

V současnosti si všichni stěžujeme na nedostatek času – škola, 

koníčky, práce, kroužky, kamarádi, ale prázdniny jsou ideální 

dobou, kdy se můžeme o svůj čas podělit s někým, koho jsme 

dlouho neviděli, nebo s nějakým osamělým či starým 

člověkem. Někdy stačí takového člověka jen vyslechnout, 

jindy s ním strávit pár hodin při nějaké společné aktivitě. 

Možností je spousta.  

Nikdy tuto službu nepodceňujte, protože nevíte, jestli právě 

skrze ni vás Bůh nechce nějak obdarovat. 

 

ZAMYŠLENÍ:  P. Dmytro Romanovský 



 

SRPEN 2019 

 

… MISIE OHLEDUPLNOSTÍ… 

 

Zkus více pečovat o místo, kde žiješ (město, dům).  Pamatuj 

na blaho tohoto místa, snaž se ho neznečišťovat, pomoz s jeho 

úklidem a obnovou, protože i tím budeš užitečný světu. 
 

Bůh stvořil nebe i zemi. Stvořil i člověka, kterému dal zemi, 

aby v ní žil a staral se o ni. Z přírody získáváme vše, co 

potřebujeme k životu, vodu, kyslík, potravu,… Ale pokud se o 

přírodu nebudeme starat, tak ji jednou zničíme. My sice 

nezabráníme kácení lesů ani globálnímu znečišťování vzduchu 

a vody, ale můžeme přestat plýtvat vodou a potravinami, třídit 

odpad, neznečišťovat přírodu,…  

Každá snaha je důležitá, vždyť i malý plamen přinese světlo 

do temné místnosti, a co teprve, když bude plamenů více.  

 

ZAMYŠLENÍ: P Jan Lukeš 



 

ZÁŘÍ 2019 

 

…MISIE BOŽÍM SLOVEM… 

 

Denně si přečti část Lukášova evangelia a popřemýšlej nad 

tím, jak můžeš Boží Slovo aplikovat do svého života.  

 

V Lukášově evangeliu svatopisec představuje osobu Ježíše 

Krista jako Spasitele pro chudé a hříšné. Autor klade důraz na 

milosrdenství a lásku k nepřátelům. Je zde zaznamenáno 

zvěstování Panně Marii, Mariin a Zachariášův chvalozpěv, 

zprávy o Ježíšově dětství, podobenství o marnotratném synovi, 

podobenství o milosrdném Samaritánovi. 

Jak budeš Písmo svaté číst je na tobě – můžeš číst postupně 

nebo si vybírat jednotlivé kapitoly. Důležité je si vždy 

uvědomit, že skrze Písmo k tobě jedinečným způsobem 

promlouvá Bůh.  

 

ZAMYŠLENÍ: P. Filip Dušek 



 

ŘÍJEN 2019 

 

…MISIE DAREM… 

 

Daruj něco ze svých každodenních pomůcek dětem v Angole. 

Pro tebe nepatrná věc může mít pro někoho jiného nezměrnou 

cenu.  

 

I almužna je skutkem lásky. Jeden moudrý kněz kdysi řekl, že 

tím nejkrásnějším pocitem není vděčnost za dary, které jsme 

od Boha dostali, ale radost z toho, že jsme se o ně mohli 

s někým podělit.  

Odřekni si něco a za ušetřené peníze kup například 

kancelářské nebo hygienické potřeby a přivez je s sebou na 

podzimní prázdniny na DCŽM Vesmír, odkud je společně 

pošleme potřebným dětem. 

 

 

ZAMYŠLENÍ: P. Petr Zadina 


