
 

VYBERTE SI Z MISIJNÍCH MATERIÁL Ů 
Papežská misijní díla nabízí některé z nových misijních materiálů: 
 

Misijní kalendář 2013 - Zambijský Bambo (ze života budoucích 
kněží) - kalendář je věnovaný tématu, bez něhož by misie nebyly 
misiemi. Pohledem domorodých lidí se totiž díváme na kněžská 
povolání. Samozřejmostí je 12 unikátních pohlednic a kompletní 
kalendária, svědectví ze života bohoslovců, misionářů i domorodců; podrobnosti o projektech, 
které v misiích z ČR podporujeme. Naší radostí bude, když kalendář udělá radost Vám! 
 
Plakát k Misijní neděli 2012 
Plakát s výzvou „Darujme svůj jednodenní výdělek pro misie“, který je 
rozesílaný do všech farností, navazuje na dopis Národního ředitele PMD k 
Misijní neděli a připomíná též 100leté výročí od založení Misijních děl u nás.   
   

Výroční zpráva PMD 2011 - hezká barevná brožura, která na 36 
stranách představuje grafy, statistiky a informace o projektech Papežských 
misijních děl. Dozvíte se, do kterých misijních zemí putuje pomoc z 
České republiky a samozřejmě, že zde naleznete finanční výroční zprávu 
PMD a zprávu nezávislého auditora. Uvedené informace jsou 
doprovázeny poutavými fotografiemi. 

 
Misijní k řížek - malý kovový křížek se šňůrkou pro pověšení na krk. Křížek 
má na sobě pět tradičních misijních barev a hodí se opravdu pro každého. Je to 
dobrý symbol pro každého misionáře. 

 
Svíčka missio - krásná středně velká kulatá svíčka (průměr 5 cm a výška 6 cm) s 
misijním potiskem: „Missio - Rozdělme se o svůj chléb a svou víru!“ Hodí se 
pro nejrůznější setkání, modlitby i jako dárek.  
 
 

Misijní zápalky 100 let PMD - zapalme svá srdce pro Boha  
a věnujme misiím jeden den. Při používání těchto zápalek 
připomínajících 100 let PMD, můžete krátkou modlitbou 
pamatovat na potřebné v misiích. Když je budete používat při 
zapalování svíček ke společné modlitbě, mohou Vám 
připomenout společenství modlitby těch, kterým v misiích 
pomáháme. Zápalky nám tedy „posvítí“ na důležitost  
a aktuálnost světových misií i na to, že právě na tento účel můžeme věnovat 
výtěžek jednoho dne.  

 
Igelitová taška s logem PMD - hodí se pro každodenní použití, vejdou se do ní 
věci formátu A4. Vám a Vašemu okolí může připomínat Papežská misijní díla. 
 
Aktuální nabídku všech misijních materiálů najdete na www.missio.cz.  
 


