Misijní neděle 2014
Postavička neznámého původu
Položím vám jednu otázku. Která z postav našich
kostelních betlémů je tam jaksi navíc? Postavy pastýřů,
oveček, mudrců jdoucích od východu, ba dokonce i někde
vyobrazení některých řemeslníků, jsou biblickými
postavami, ti poslední s trochou nadsázky ve smyslu
betlémského mumraje ohledně sčítání lidu. Ale
v betlémech je ještě jedna postavička, a to u dětí populární
černoušek kývající na poděkování za vhození mince. Kde
ten se tam vzal?
Jeho přítomnost je právě ve smyslu dnešní misijní neděle.
Je to jedna z forem popularizace příspěvků na misie i pro ty nejmenší. Mám za to, že když
papež Lev XIII. v 19. století nařídil v kostelích sbírky na misie o svátku Svatých tří králů, tak
někdy v té době se mohl zvlášť, když v kostelích v té době byly betlémy, objevit náš kývající
černoušek.
Spolky na podporu misií
Později se za papežů Benedikta XV. a Pia XI. začala slavit předposlední neděle v říjnu jako
Misijní neděle, díky jejich výzvám v encyklikách. Před tím už v 19 století začaly vznikat různé
spolky na podporu misií se zapojením dospělých, dětí i kléru: Dílo šíření víry pro dospělé, Dílo
Ježíšova dětství, pro děti do 12 let, Dílo sv. Petra na pomoc pro výchovu domorodých
seminaristů a Dílo misijní jednoty duchovenstva. Dětem vycházel časopis černoušek a konaly
se už tehdy různé aktivity i pro děti, například sbírání a zpeněžování staniolových papírků,
známek atp., zaměřené na podporu misií a osvětu mezi věřícími.
Dnes jsou tyto spolky a aktivity sloučeny do organizace nesoucí název Papežská misijní díla,
která vyvíjejí tak jako tehdy i dnes různé aktivity na podporu misií. Pro děti existuje tzv. Misijní
klubko, pro dospělé např. Misijní koláč, jarmark, pohled pro misie atp. Mají své internetové
stánky (http://www.missio.cz/), kdo z farníků by se chtěl zapojit, vlastní aktivita je vítána .
Co jsou to vlastně misie a proč? Papež František nám sdělil, co nejsou: „Není to nábor nových
členů do církve, aby nás bylo víc.“ Ježíš apoštolům řekl na rozloučenou čtyři slovesa:
- Jděte!
- Získejte učedníky!
- Křtěte je!
- Učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal!
Cílem misií je (srov. KKC 850) předat lidem podíl na společenství existující mezi Otce a Synem
v Duchu lásky.
Je to Duch svatý, který je hlavní osobou pro celé poslání církve. Je to on, kdo vede církev po
cestách misie (srov. KKC 852).

Ve druhém čtení jsme dnes slyšeli (srov. 1. Sol 1,1-5) „… když jsme k vám přinesli evangelium,
nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo to provázeno projevy moci, činností Ducha svatého a
hlubokým přesvědčením.“ Činnost Ducha, ony projevy moci, byly a mohou být zřejmé však jen
skrze někoho, kdo je nositelem onoho hlubokého přesvědčení. Aneb, Bůh chce přicházet
k člověku za se skrze dalšího člověka.
Uvedeme jeden úsměvný příklad. V severních Čechách jeden kněz opravil kostel, který při jeho
příchodu byl spíš rozvalinami, jak kostelem. Oprava byla zakončena velkou slavností
a znovuotevřením kostela, na kterou byl pozván biskup. Když pan biskup děkoval, neopomněl
poděkovat také místnímu knězi za opravu. Aby však onen kněz nezpychl, někdy představení
mají pocit, že by pochvala jeho podřízeným duchovně neprospěla, tak řekl: „Milí otče, obnovil
jste tento kostel a děkuji vám, ovšem ještě více děkuji Duchu svatému, který to všechno
zapříčinil.“ Na to milému pánu biskupovi odvětil kněz: „Ano otče, ale měl jste vidět, jak se
činil Ducha svatý, než jsem sem nastoupil.“
Misie jsou dílem Ducha svatého, ale pro lidi a od lidí, na něž Duch může působit. Zakončeme
s otázkou, jak může působit skrze nás?

