CESTA MISIJNÍ ANIMACE

Salesiánský misijní den

Vznik Salesiánského
misijního dne
● Od roku 1926 se slaví Misijní neděle v celé církvi
● Od roku 1988 se slaví Salesiánský misijní den
v Salesiánské kongregaci (100 let od smrti
sv. Jana Boska)

Salesiánský misijní den má obohatit
salesiánskou rodinu o misijní téma, které
by pomohly udržovat misijní nadšení a též
informovat o realitě salesiánského díla
v misijních zemích.

Salesiánský
misijní den
Datum je odvozené z významného dne
11.11. 1875, kdy vyjela první salesiánská
misionářská výprava vyslaná Donem
Boskem do Patagonie v Jižní Americe.
Salesiánský misijní den tedy
slavíme vždy 11.11. nebo neděli
po tomto datu.

Salesiánský misijní
den v ČR
● Aksanti - slavnostní vysílání dobrovolníků
a prezentace misijní činnosti SDB a Sadby.
● Prezentace o působení salesiánů v BG
a vyhlášení sbírky v našich farnostech
a střediscích.
● Překlad a vydávání měsíčníku Cagliero 11.

Cíl Salesiánského
misijního dne
● Oživit zájem o misie.
● Informovat veřejnost o tom, že církev je poslána
ke všem národům světa.
● Podílet se aktivně na misijním působení církve
– modlitbou, sebezáporem, finanční a materiální
pomocí, podporou misionářů.
● Pomocí „PR” vnášet do společnosti evangelijní
zvěst.
● Podporovat, povzbuzovat a připravovat mladé
lidi pro misijní poslání (dobrovolnictví).
● Nechat se obohatit postoji, hodnotami,
rozdílnými pohledy na život a na prožívání
duchovního života a života v místní církvi.

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte
je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby
zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já
jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku
(Ježíš v Matoušově evangeliu 28, 18-20).

Proč misie?
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Otevření se
Obohacení
Evangelizace
Vztah
Univerzalita církve

Smysl celoroční misijní
animace Salesiánského
misijního dne
Salesiánský misijní den je vyvrcholením celoroční misijní
animace. Celý rok se připravujeme skrze různé aktivity
a iniciativy, aby tento den byl duchovním a „PRovým“
vyvrcholením a pozváním k aktivní účasti na misijním
poslání celé církve a salesiánské rodiny skrze:
● modlitbu a sebezápor
● podporu misionářů a misijních aktivit
● finanční, materiální a dobrovolnou pomoc

Náměty aktivit k misijní osvětě
a k duchovní přípravě na SMD
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Modlitby za misie vždy 11. dne měsíce (Misijní mozaika)
Nabídnout misijní náměty do kreativních kroužků (výrobky dětí se mohou prodávat)
Představení hlavního duchovního tématu SMD
Misijní modlitební bdění s Lectio Divina (Lk 6,27-36)
Skupinové hry na misijní téma (Misijní dětský den)
„Misijní stůl“ – příprava a ochutnávka exotického jídla na získávání financí pro misie
Misijní růženec
Výzva na finanční, materiální a dobrovolnickou podporu salesiánských misií
Příprava scénky inspirované Donem Boskem nebo misijním tématem daného roku

Náměty aktivit k misijní osvětě
a k duchovní přípravě na SMD
● Veřejné představování misijní činnosti salesiánů v Bulharsku a míst, kde působili misijní
dobrovolníci Sadby.
● „Misijní kaleidoskop“ – měsíční newsletter pro komunity, střediska a spřátelené farnosti
s nabídkou vypracovaných misijních materiálů (např. misijní intence na každý měsíc, podněty
z Cagliero 11 apod.), důležitých informací a navrhovaných misijních aktivit, které je možné
použít ve farnostech a střediscích.
● Aksanti – slavnostní vysílání misijních dobrovolníků Adopce nablízko, prezentace misijní
činnosti SDB a Sadby (druhá neděle v červnu)
● Eucharistická slavnost Salesiánského misijního dne okolo 11. listopadu a prezentace misií
a činnosti Sadby

Díky za pozornost ☺

