
 

Slávou Boží ať je naplněná celá země aneb Zveme Vás na Misijní kongres! 

 
 Milí přátelé a příznivci Papežského misijního díla dětí, dostáváte další díl přípravy na 

Misijní kongres, který bude v Nymburce 1. října 2016.  

 

V měsíci květnu se seznámíme s jezuitským misionářem Matteo Ricci, 
který byl italský jezuitský misionář, matematik a kartograf. Narodil se 6. října 1552. Stal se 

jezuitou a odešel nejprve na misie do Indie a po čtyřech letech do Číny. 
Celý svět viděl jako místo, kde je přítomen Bůh, jehož lze poznat pomocí humanitních 

i přírodních věd. Při své misijní činnosti prostě naslouchal staleté kultuře Číny a hlásání 

evangelia zakládal na přátelských vztazích. Naučil se čínsky. Je autorem prvního portugalsko-

čínského slovníku a také vůbec nejstarší dochované mapy světa západního stylu psané v 

čínštině a zároveň zahrnující i americký kontinent.  

Žil v Číně 30 let a zemřel 11. května 1610.  Byl prvním cizincem, kterého nechal 

tehdejší císař Wan li pohřbít uvnitř císařského paláce a je v Číně dodnes pokládán za jednoho 

z tvůrců čínské kultury. 

 
Určitě se už těšíte na úkoly a náměty pro další práci. 

 

1. Tak tedy Matteo Ricci považoval pro misii za velmi důležité domluvit se s druhými. Dokázal proto 

naučit několik řečí, i když byl Ital, napsal portugalsko-čínský slovník. Zkuste vytvořit velmi 

jednoduchý slovníček nebo konverzaci pro cizince, který by se chtěl dorozumět česky, a to podle 

cizího jazyka, který se učíte ve škole (česko-anglický, česko-německý, česko-francouzský…). Jaká 

důležitá slova a věty by tam měly být? 

 

2. Matteo Ricci dokázal poslouchat druhé a zajímal se o to, co se jim líbí a co je baví. Zkuste se zeptat 

rodičů, jak se dnes měli, co je potěšilo, co bylo namáhavé?  

 

3. Někdy se musíme umět dorozumět i beze slov. Zkuste si zahrát „na cizince“. Představte si, že jste 

každý z jiné země, a tak navzájem nerozumíte slovům, ale rozumíte gestům, rukám, obličeji, hlasu. 

Zahrajte si ve dvojicích takový rozhovor – jeden něco potřebuje a zkouší se doptat. 

 

4. V našem životě je důležité také domluvit se s Bohem. Řeč, kterou se s Bohem dorozumíváme, je 

modlitba. Může být slovy, ale také gesty, pohybem. Povšimněte si, jakým způsobem se kromě slov 

modlíme při mši. Jaká děláme znamení, jaké jsou postoje našeho těla (kdy se sedí, stojí, klečí) a proč? 

 

5. Podívejte se do mapy nebo na internet a zjistěte, jak se jmenuje hlavní město Číny, ve kterém 

Matteo Ricci působil, se kterými státy Čína sousedí a co všechno ještě o ní víte? 

 

A samozřejmě pokračuje naše soutěž. Děkujeme všem za zaslané obrázky, ale soutěž má i 

fotografickou a literární část!! 

 

Tentokrát je téma MODLITBA, pošlete fotografii (3MB) nebo napište text (A4 ve formátu 

pdf), namalujte obrázek (A3) a pošlete do 15. 6. na adresu misie.praha@seznam.cz, uveďte své 

jméno a adresu. Moc se na Vaše práce těšíme a samozřejmě také na setkání v Nymburce. 
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