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PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA – AKTUALITY 
Seznamte, prosím, vhodným způsobem věřící s následujícími informacemi. Děkujeme. 

 

Poděkování za sbírku Misijní neděle 20. 10. 2013 
Chceme upřímně poděkovat farnostem, společenstvím, rodinám i všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem podpořili uplynulou Misijní neděli. V roce 2013 z diecéze 
plzeňské přišlo na tento účel do kanceláře PMD celkem 365.171 Kč. Loni jsme z naší 
vlasti v rámci Misijní neděle podpořili 59 projektů určených pro šíření víry 
v zámořských misiích. V 11 diecézích Srí Lanky, Ugandy, Zambie a Bangladéše jsme 
přispěli na katechety, mediální a vzdělávací projekty, na stavbu nebo opravu 
11 kostelů a 20 klášterů, far a center, dům pro staré a nemocné apod. Když 
k výtěžku z Misijní neděle připočteme dary pro chudé děti a bohoslovce v misiích 
včetně mešních intencí pro misionáře, celkové příjmy v rámci České republiky za rok 
2013 činí přes 30 milionů Kč. Vážíme si této pomoci i proto, že mnozí z Vás, kdo se 
na podpoře misií podílíte, sami prožíváte nelehkou ekonomickou situaci. „Dobro 
vždycky tíhne k tomu, aby se sdílelo. Zatímco sdílíme dobro, ono zapouští kořeny 
a rozvíjí se.“, říká Sv. otec František, jehož jménem Vám za šíření tolik potřebného 
dobra a podporu papežských misií ze srdce děkujeme.   
 

Poděkování za dary přijaté na Jeden dárek navíc® pro děti v Africe 
Díky štědrým dárcům se během adventní a vánoční doby sešlo 
73.027 Kč, které podpoří stavbu mateřské školy pro 104 dětí 
v Zambii. Mezi nimi je řada sirotků a velmi chudých dětí. 
Za pomoc a lásku pro misie všem upřímně děkujeme. Více 
informací je na přiloženém letáku č. 10. 
 

Namalujte přáníčko Sv. otci Františkovi 
Zapojte se do aktivity PMD a vyrobte obrázky či přáníčka velikosti A5-A4 na téma: 
Jak pomáháme papeži, dětem a potřebným v misiích, co pro misie děláme. Akce je 
určena pro Misijní klubka, rodiny, školní třídy, družiny, oddíly či jiné skupinky dětí a 
počet přáníček je omezen na čtyři kusy od jedné skupiny. Z nejkrásnějších obrázků 
bude vytvořena kniha s názvem „Jak děti pomáhají Svatému otci a dětem v misiích.“ 
Každou kresbu by měl doprovázet oblíbený misijní citát nebo myšlenka, které je 
potřeba napsat samostatně na papír a připojit k obrázkům. Citáty budou přeloženy do 
angličtiny nebo španělštiny a stanou se součástí knihy. Obrázky přijímá kancelář PMD 
do 31. 3. 2014. Národní ředitel PMD P. Jiří Šlégr při Generálním shromáždění PMD 
v Římě během květnové audience u Sv. otce mu tento misijní dárek od dětí předá.  
 

24. březen – Den modlitby a postu za zabité misionáře  
Jako každoročně vydává Agentura Fides na počátku roku seznam pastoračních 
pracovníků, kteří byli v roce předchozím násilně připraveni o život. A stalo se dobrou 
tradicí si jejich jména spolu s dostupnými informacemi o jejich životech připomínat 
24. března v Den modlitby a postu za zabité misionáře. Podle informací, které máme 
k dispozici, bylo v průběhu roku 2013 po celém světě zavražděno 22 pastoračních 
pracovníků (většinou kněží). Pastoračních pracovníci, kteří v roce 2013 násilně 
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zemřeli, jsou: 19 kněží, 1 řeholnice, 2 laici. V Americe: 15 kněží (7 v Kolumbii, 
4 v Mexiku, 1 v Brazílii, 1 ve Venezuele, 1 v Panamě, 1 na Haiti), v Africe: 1 kněz byl 
zabit v Tanzánii, 1 řeholnice na Madagaskaru, 1 laička v Nigérii, v Asii 1 kněz v Indii 
a 1 v Sýrii, na Filipínách byl zabit 1 laik, v Evropě byl 1 kněz zabit v Itálii. V příloze 
01-08 naleznete soubory (2 křížové cesty, statistiky zavražděných křesťanů apod.), 
které mohou být inspirací k prožití tohoto dne.  
 

Podpořme povolání v misiích 
Vyslyšme výzvu Sv. otce a podpořme studium 
domorodých bohoslovců v misiích, aby evangelium mohlo 
být hlásáno po celém světě v jazyce, kterému rozumí i ti 
nejchudší. Bohoslovci sami se snaží pokrýt alespoň část 
nákladů na chod semináře prací na zahradě, chovem 
domácích zvířat apod. Dar 40 Kč přispěje na 1 den studia 
bohoslovce, 1.250 Kč vystačí na měsíc studia, což ročně vyjde na 15.000 Kč. Na tento 
účel můžeme kromě modlitby případně věnovat to, co našetříme během postní doby. 
Finanční dary budou použity pro několik set bohoslovců v Zambii, Ugandě a Keni. 
Tato pomoc je opravdu velmi potřebná, protože kvůli nedostatku finančních 
prostředků si biskupové v misiích mohou dovolit přijmout třeba jen jednoho z deseti 
zájemců. Dary na tento účel označte var. symbolem 30. Více informací na letáku 
v příloze č. 09. 
 

Připravte Misijní kolá č® pro chudé děti v misiích 
Zapojte se do zábavné a atraktivní formy pomoci chudým skrze PMD. Pečení koláčů 
a jiných dobrot se mohou účastnit nejlépe celá společenství, farnosti, třídy, Misijní 
kluby a klubka. Získané finanční dary na misie z aukce těchto dobrot podpoří potřebné 
projekty pro chudé. V postní době by neměla chybět radost, kterou i Misijní koláč® již 
řadu let přináší nejen do našich společenství, ale též do misijních zemí. Pro tuto 
aktivitu je proto vhodná 4. neděle postní „LAETARE“ – neděle radosti. Nemusí se 
péci pouze koláče a podle potřeby lze případně zvolit i jiný termín akce. Vybrané 
peníze za tuto akci posílejte na číslo účtu PMD: 72540444/2700, variabilní symbol 
840.  
 

Uspořádejte velikonoční Pohled pro misie® 
Namalujte s dětmi hezký originální velikonoční obrázek na předtištěné pohlednice, 
které si můžete objednat v kanceláři PMD. Získané finance z výstavky a nabídky 
pohlednic posílejte pod variabilním symbolem 140 do národní kanceláře PMD. 
Výtěžek akce přispívá na chudé děti v misiích. 
 

Kontakt a více informací: Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33,  
tel. 499 433 058, 604 838 882, pmd@missio.cz, www.missio.cz, číslo účtu: 
72540444/2700. 
Facebook: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila 
Twitter: https://twitter.com/missio_cz 


