Rozjímavý ruženec za misie
Október je mesiacom mariánskym aj misijným. Kresťania v mnohých krajinách
sveta tieto dve skutočnosti spájajú a modlia sa svätý ruženec na misijné úmysly.
Aj my sa môžeme pripojiť k tejto celosvetovej modlitbe za misijné dielo Cirkvi a
preto ponúkame modlitbu rozjímavého svätého ruženca na misijnú tému.

1. TAJOMSTVO:
JEŽIŠ SA MODLÍ V SAMOTE NA VRCHU
“Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa.
Zvečerilo sa a on tam bol sám.” (Mt 14, 23).
Svedectvo misionára:
Rosendo Salvado (1814-1900) benediktínsky mních, misionár v Austrálii, ktorý
spolu so svojimi spolubratmi ohlasoval evanjelium tamojším domorodcom a snažil sa
aj o ich kultúrne a sociálne povznesenie. Založil kláštor v Novej Norcii na západe
krajiny.
Chvíľa ticha...
Vďaka modlitbe a rozjímaniu o Božom Slove bol mních Rosendo schopný
prekonať rozličné prekážky, aby ohlasoval evanjelium domorodcom v Austrálii. Aj my,
napriek ťažkostiam, ktoré nám niekedy bránia žiť v bratskej láske, čerpajme silu
z modlitby a Božieho Slova a neprestávajme budovať mosty milosrdenstva a dialógu.
S Rosendom Salvadom, misionárom Oceánie, prosme za národy Oceánie…
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2. TAJOMSTVO:
JEŽIŠ POVOLÁVA DVANÁSTICH APOŠTOLOV
“Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich
vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu” (Mt 14, 23).
Svedectvo misionára:
Sv. Kateri Tekakwitha (1656-1680) je prvou kanonizovanou indiánkou v
dejinách. Pochádzala z kmeňa Mohawkov, Irokézov, ktorý žil na území dnešnej
Kanady. Za vieru si musela veľa vytrpieť, ale napriek tomu si zachovala vieru až do
smrti. V roku 2012 ju pápež Benedikt XVI. vyhlásil za svätú.
Chvíľa ticha...
Čeliac krutosti a utrpeniu, Katarína zostala verná svojej voľbe žiť podľa
evanjelia, obetujúc seba celú Pánovi ako obetu pre dobro všetkých, zvlášť chudobných,
chorých a trpiacich. Príklad jej života nás volá vidieť okrem našich osobných záujmov
a potrieb aj pravý zmysel života, ku ktorému sme povolaní: život v Bohu.
So sv. Kateri Tekakwithou, prosme za národy Ameriky…

3. TAJOMSTVO:
SAMARITÁNSKA ŽENA PRIVÁDZA SVOJICH BLÍŽNYCH K JEŽIŠOVI
"Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom:
„Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila!
Nebude to Mesiáš?“ Vyšli teda z mesta a šli k nemu." (Jn 4, 28n).
Svedectvo misionára:
Blahoslavený Pavol Manna, (1872-1952) Talian, misionár v Barme, odkiaľ sa po
12 rokoch musel vrátiť do vlasti zo zdravotných dôvodov. Vo svojom misijnom
povolaní pokračoval v Taliansku tým, že nabádal kňazov a rehoľníkov pre prácu do
misií. Neskôr vyvolal vlnu nadšenia pre misie a zrod mnohých misijných povolaní. V
roku 1922 založil Pápežskú misijnú úniu, ktorej cieľom je oživovať misijné povolania
hlavne medzi klérom a rehoľníkmi a rehoľnicami.
Chvíľa ticha...
Heslo Pavla Mannu – „Všetci buďme misionármi!“ – je aktuálne aj dnes o to
viac, že pod vplyvom sekularizácie aj v kresťanských krajinách slabne viera. Rok viery,
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ktorý vyhlásil v r. 2012 pre celú Cirkev Svätý Otec Benedikt XVI. v misijnom mesiaci
októbri, nám pripomenul našu zodpovednosť za Cirkev a národy Európy i sveta.
S blahoslaveným Pavlom Mannom, prosme za národy Európy…

4. TAJOMSTVO:
ŠIMON Z CYRÉNY POMÁHA JEŽIŠOVI NIESŤ KRÍŽ
"Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca,
ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž" (Mk 15, 21).
Svedectvo misionára:
Dionýz Wachira (1919-1954) z Kene, katechéta, otec štyroch detí, ktorý zaplatil
životom za lásku ku Kristovi. Zavraždili ho príslušníci skupiny vzbúrencov Mao Mao,
ktorá v 50-tych rokoch minulého storočia bojovala za nezávislosť Kene proti
Angličanom. Mal možnosť zrieknuť sa viery v Krista, ktorú vzbúrenci považovali za
symbol lojality k okupantom, ale on to odmietol.
Chvíľa ticha...
Katechéta Dionýz objal Kristov kríž s odvahu a necúvol pred nebezpečenstvom.
Obetoval celého seba s presvedčením, že jeho gesto sa stane najlepším spôsobom ako
sa pripojiť ku Kristovej obeti za spásu sveta. Vo viere v Krista, pôvodcu života, sa aj
utrpenie stáva príležitosťou zdieľať s bratmi radosť, ktorá sa vie dávať až do krajnosti.
S katechétom Dionýzom, prosme za národy Afriky…

5. TAJOMSTVO:
UZDRAVENÝ MALOMOCNÝ ĎAKUJE JEŽIŠOVI ZA UZDRAVENIE
"Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený,
vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha.
Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán" (Lk 17, 15-16).
Svedectvo misionára:
Benedikt Funkim (1895-1944) vyhlásený za blahoslaveného v jubilejnom roku
2000 sv. Jánom Pavlom II., bol považovaný za prvého domorodého kňaza mučeníka z
Thajska. Bol obvinený zo špionáže a kolaborácie s Francúzmi, ktorí okupovali
Indočínu, bol uväznený a odsúdený na 15 rokov väzenia, počas ktorého ochorel na
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tuberkulózu. Zomrel vo väzení v januári 1944 v dôsledku dlhodobého mučenia a
rôznych útrap.
Chvíľa ticha...
Benedikt sa dostal do väzenia v dôsledku politických konfliktov. Napriek
utrpeniu pokračoval v ohlasovaní evanjelia aj vo väzení a povzbudzoval aj ostatných
spoluväzňov. Silu viery čerpal z poznania, že všetky utrpenia tohto času nie sú ničím v
porovnaní so slávou, ktorú pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Buďme vďační Bohu za
dar života, v ktorom sme aj my povolaní ohlasovať túto Nádej.
S blahoslaveným Benediktom Funkim, prosme za národy Ázie…

ZÁVEREČNÁ MODLITBA:
Ďakujeme ti Pane Ježišu za ticho rozjímania, v ktorom sme si mohli hlbšie
uvedomiť zodpovednosť svojho povolania ohlasovať tvoje Slovo vo svete.
Na slávny príhovor Panny Márie, tvojej a našej Matky, ochráň nás od zla, ktoré
nás zarmucuje a veď nás k radosti, ktorá nikdy nekončí. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

FB: @verbisti

© Spoločnosť Božieho Slova

www.verbisti.sk

