ČÍSLO
V y d á n o 1 . ř í j n a 2 0 0 6 n a s v á t e k p a t r o n k y m i s i í s v. Te r e z i e z L i s i e u x

MISIJNÍ ZPRAVODAJ

„Jako Otec poslal mne,
tak i já posílám vás.“
(Jan 20, 18)
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Úvodní slovo Národního ředitele PMD:
Milí misijní přátelé,
dostáváte do rukou první vydání Misijního zpravodaje PMD. Dlouhou dobu
jsme o tomto způsobu kontaktu s Vámi přemýšleli a konečné slovo padlo při
posledním zasedání Národní rady PMD, na kterém všichni diecézní ředitelé
PMD tuto věc podpořili. Zpravodaj je určen pro Vás všechny, kteří jste zapojeni
do činnosti v Papežských misijních dílech, a to svým členstvím v Misijním klubu,
Misijním klubku, Misijní růži, Adoraci pro misie a ve Sponzorství. Budeme rádi,
když se dostane i mezi naše další spolupracovníky, pomocníky a přátele.
Na těchto stránkách Vám chceme nabídnout biblické zamyšlení, misijní
vzdělávání spojené s informacemi o PMD, příběhy z misií, ﬁnanční zprávy o tom,
komu a jak pomáháme. Přidáme zprávy o tom, co se v misijním světě stalo a na
co se můžeme těšit a nezapomeneme ani na děti. Prostřednictvím Zpravodaje,
který chceme vydávat dvakrát ročně, tak budete dostávat misijní informace přímo
„z první ruky“.
Jsem rád, že se stále více lidí i v naší vlasti zapojuje do pomoci misiím právě
skrze Papežská misijní díla, která vede sám Svatý otec Benedikt XVI. Děkuji
Bohu za Vás všechny, kteří máte misie rádi a podporujete je svými modlitbami,
obětovaným utrpením, ﬁnančními prostředky i přiloženou pomocnou rukou.
Věřím, že nový Zpravodaj PMD přispěje k tomu, aby se nám s Boží pomocí
a pod ochranou Panny Marie a všech svatých misionářů dařilo stále opravdověji
šířit radost evangelia nejen v našem okolí, ale i do těch nejvzdálenějších koutů světa.
P. Jiří Šlégr
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Biblické zamyšlení:

Lk 2, 8-14

Andělé vypráví o Ježíšovi v okolí Betléma
Scéna je velice výmluvná. Noc, tma, ticho, otevřená krajina: zjevný klid je
obtěžkán tajemstvím a nabitý očekáváním. Je tu atmosféra příchodu něčeho
nového, překvapení. V tom přichází posel z nebe, zahalený do světla. Spontánní
reakcí pastýřů je „veliká bázeň“, na to anděl odpovídá zvěstováním „veliké radosti“.
To nové není zjevení anděla, ale spíše to, co má říci - anebo chceme-li být přesnější,
ne jeho zvěstování, ale Ten, který je zvěstován: Ježíš Kristus. Toto říká i papež
u příležitosti Velkého Jubilea 2000: „Ježíš je opravdovou novinou, která překonává
všechno lidské očekávání, a takový zůstává od věků na věky.“ Jak může událost,
která se stala před 2000 lety, být stále nová? Jak může úžas pastýřů, prvních svědků
radostné zvěsti, trvat z generace na generaci, nezajít časem, nezkamenět opakováním
nebo se nerozmáčet proměnlivostí lidských dějin? K. G. Chesterton říká: „Svět
zajisté neskončí kvůli nedostatku zázraků, ale kvůli nedostatku zázraku.“
Vážným nebezpečím pro nás křesťany je, že si můžeme příliš zvyknout na
tajemství, na zázrak… Známe toho skutečně o Ježíšovi tak hodně? Nestali jsme se
necitlivými, že již více nezakoušíme „velikou bázeň“ nebo „velikou radost“ z jeho
narození?… Snažme se 2000 let po této události naslouchat s jednoduchostí,
pokorou a úžasem zprávě, která se tu noc rozléhala Betlémem.
(z přednášky sestry Marie Ko FMA)

Misijní vzdělávání:
Charakter a důležitost Papežských misijních děl
Jako dar Ducha Církvi a plod misijní horlivosti zakladatelů Papežská misijní
díla vždy povzbuzovala všechny věřící k účasti na apoštolském životě Církve. Jako
církevní instituce byla PMD svěřena vedení Kongregace pro evangelizaci národů,
na které závisí; tento orgán dohlíží na jejich koordinaci za účelem větší efektivnosti
a pravé všeobecnosti. Mají být „přítomná a činná v každé jednotlivé církvi, ať již
staré nebo nově založené“ (20) a mají být uznávaná jako úřední orgán (21) pro
misijní spolupráci všech církví a všech křesťanů.
Tato Díla mají v misijní spolupráci právem „první místo“ (22), poněvadž
jsou cenným nástrojem „skrze který jsou katolíci od dětství prostoupeni pravým
všeobecným a misijním duchem a jsou také prostředkem pro podněcování
účinného sbírání ﬁnančních prostředků pro všechny misie, pro každou podle
jejích potřeb“.(23) Všem křesťanům se proto Papežská misijní díla předkládají
jako „privilegované nástroje kolegia biskupů spojené s nástupcem Petra a s ním
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zodpovědné za Boží lid, který sám je zcela misijní“.(24) Svým vlastním unikátním
způsobem každé Dílo konkrétně realizuje společné poslání podporovat u Božího
lidu misijního ducha.
20) Cooperatio Missionalis, 5; CIC, can. 791, n. 2, 21) Por. Pastor Bonus, 91., 22) a 23) Ad
Gentes, 38, 24) List Pavla VI. kardinálovi Alexandre Renard, lyonskému arcibiskupovi,
u příležitosti Mezinárodního misijního kongresu, 22. října 1972.
(ze Stanov PMD schválených papežem Benediktem XVI.)

Aktuálně z kontinentů:
Po vzoru mnoha zemí světa můžeme i v našich farnostech
prožít celý měsíc říjen v misijním duchu. K tomu slouží i následující
informace, které lze použít při různých příležitostech i během roku:
o nedělích, při modlitbě růžence, setkáních, na nástěnku.
AFRIKA – poznamenání válkou
Možná jste slyšeli o dětských vojácích. Je to pojem známý především v Africe.
Děti, budoucí vojáci, bývají ukradeny z rodinného prostředí většinou ve věku 10
– 18 let. Jejich rodiny i vesnice bývají po únosu často zničeny. Děti, které doma
pomáhaly rodičům chytat ryby a nosit vodu, jsou drsnými praktikami nuceny
k bezpodmínečné poslušnosti velitelům, nošení samopalů a odpalování granátů.
Stále opakovaným sloganem jsou ohlušující slova: Musíte zabíjet, být silnější, mít
respekt! Kdo se nepodvolí, může se lehce stát obětí. Po takovém výcviku se děti
obvykle ve strachu podrobují a stávají se krutými násilníky. Jsou schopny dopouštět
se jakýchkoliv zločinů. Za to jsou svými veliteli oslavovány a často odměňovány
drogami, čímž se stávají ještě závislejšími a povolnějšími. Bludný kruh se uzavírá…
Válečných konﬂiktů ve světě se účastní až 300 000 dětí do 18 let. I tyto děti
potřebují naši pomoc.
ASIE – poznamenání těžkou prací
Problém pracujících dětí je v Asii hodně rozšířený a stále se prohlubuje.
Rodiny jsou extrémně chudé. Aby přežily, posílají často pracovat i své malé děti.
Zaměstnavatelé pak z dětí nezřídka dělají otroky. V zemích bývalého Sovětského
svazu není situace o mnoho lepší. Rodiny, které žijí mimo město, často obdělávají
půdu, kterou jim stát pronajímá. Chudobnou úrodu pak prodávají zpět státu. Peněz
získají málo a musí je využít pro další zkvalitňování půdy. V rodině je potřeba
doslova každé ruky. Děti těžce pracují, nemohou chodit do školy a hrát si. Misijní
úsilí se zde zaměřuje na budování škol a zařízení pro snížení negramotnosti dětí.
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EVROPA – poznamenání samotou
Ve světě dnes existují ohromující tragédie: chudoba, analfabetismus, ekonomické
vykořisťování, nemoci; nebezpečí, které zasahuje děti v Asii, Africe, Latinské
Americe i v Evropě. Existují však i mnohem nenápadnější pohromy, které zasahují
především bohaté země. Děti se zde často ocitají samy uprostřed konzumu. Tuto
samotu nelze zahnat žádným majetkem. Otcové se snaží, aby byl život rodiny
lepší, aby se zvýšila její životní úroveň. Maminky chodí do práce a podporují
rodinný rozpočet, aby se děti měly co nejlépe. Převládá snaha o dobré materiální
zabezpečení. Proto jsou děti často doma samy. 65 % jich tráví čas u počítače, videa
a televize. Stávají se malými vězni v „pozlacené klícce“. Po stránce materiální mají
všechno, ale trpí nedostatkem citu a vztahů k druhým. To je chudoba, která vychází
z našeho životního stylu.
OCEÁNIE – poznamenání chudobou a hladem
Zdroje potravin a pitné vody jsou na naší planetě rozděleny značně nerovnoměrně.
Na mnoha místech jsou neúrodné pouště či extrémní klima, jinde se zásahy člověka
do přírody a přírodních řetězců v delším časovém měřítku ukázaly jako zkázonosné.
Lidé v bohatých zemích nadměrně využívají vodní zdroje a potraviny, kterými
disponují, aniž by se dokázali dělit s těmi, kterým chybí. Problém nedostatku pitné
vody a potravin je zřejmý hlavně v chudých kontinentech světa. Např. v Oceánii,
kterou tvoří mnoho ostrůvků, z nichž nejznámějším a také největším je bohatá
Austrálie. Jiné ostrovy tak velké ani tak bohaté nejsou. Častým problémem je
hlad. Mnoho obyvatel musí na den vystačit s méně než jedním dolarem. I tak je
pro některé z nich velmi těžké obstarat si za den práce aspoň kousek chleba. Tato
situace tlačí děti k tomu, aby si už jako malé hledaly práci. Ale ani té není mnoho.
AMERIKA – poznamenání chybějícím vzděláním
Možnost vzdělání na základní a vyšší úrovni závisí v Latinské Americe na
zámožnosti rodiny. Asi 70 % populace starší 15 let nemá ukončené základní
vzdělání. Podle současných výzkumů 80 % lidí neumí číst. Porovnáváním dřívějších
výsledků se zjistilo, že znalosti jazyka i matematiky se zhoršují. V posledních letech
musely mnohé vlády omezit výdaje a zavedly nutnou ﬁnanční spoluúčast rodičů na
vzdělání svých dětí. Pro řadu z nich je to velmi obtížné břemeno, proto své děti do
školy raději neposílají.
Do systematické pomoci nejchudším světa se skrze Papežská
misijní díla můžete zapojit i Vy, děkujeme.
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Dopisy z misií:
Br. Jayaraj Arulanandan CMSF, ředitel
Chlapecký domov Dona Bosca, Srí Lanka

01.12.2005

„…jsem velice vděčný, že jsem prostřednictvím Apoštolské nunciatury v Kolombu
obdržel šek na částku 5.000 USD, která podpoří projekt zajišťující údržbu Chlapeckého
domova Dona Bosca v Maggoně. S vděčností vzpomínáme rovněž na mladé katolíky
v České republice, kteří tento dar poskytli, a tak vyjádřili svůj zájem o tyto děti
v nouzi. My, bratři a děti z Chlapeckého domova Dona Bosca, Vás s hlubokým pocitem
vděčnosti ujišťujeme o svých modlitbách. Nechť Vám Bůh žehná.“
Gilles Côté, biskup
Diecéze Daru-Kiunga, Papua-Nová Guinea

08.12.2005

„…obdrželi jsme z Papežského misijního díla dětí podporu, přidělenou naší
diecézi… jsme si vědomi toho, že část tohoto daru pochází ze štědrosti katolíků v České
republice, a velmi oceňujeme toto krásné gesto solidarity ve prospěch našich dětí…
každodenně se modlíme za dárce, kteří se stali partnery v našem díle evangelizace
a podpory lidí.“

Z Vašich dopisů:
„Dobrý den, moc se mi líbí, jak sbíráte peníze na pomoc potřebným. Jak jste mě
oslovili, tak jsem se rozhodl aspoň posílat 200 Kč – 300 Kč měsíčně, abych vám i jiným
pomohl. Budu moooc rád, když mi napíšete něco víc o vás. Děkuji.“
Pavel, Varnsdorf
„Na září letošního roku připravujeme opět náš farní den a napadlo nás podpořit
Papežská misijní díla. Veškeré materiály budou nabídnuty k prodeji a výtěžek i osobní
dary budou pak převedeny na účet PMD.“
P. Jiří, Kněždub
„Videokazeta Děti pomáhají dětem mě oslovila natolik, že jsem ji chtěla vlastnit,
abych ji mohla poskytnout svým přátelům navzdory názorům, že misijní dílo je „další
díra“, kde končí dary…“
Marie, Dobruška
„Pokoj vám, jmenuji se Klára a je mi 10 let. Chtěla bych se přihlásit do Misijního
klubka. Prosím o zaslání přihlášky i pro mou mladší sestru Anežku, které je 7 let.
O Misijním klubku jsme se dočetly v lednovém čísle Nezbedy a rády bychom nějak
pomohly potřebným dětem.“
Klárka, Troubelice
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„…už jsem se podívala na tu videokazetu. Dost mě to zaujalo. Vím, že tam je bída,
ale že tam mají až takhle velký problém s rebelama, jsem netušila. Když jsem se na
to koukala, tak mě napadlo, že by tam mohli jet vojáci a chránit je před rebelama. Asi
nejsem první koho to napadlo. Tu myšlenku jsem po chvíli zavrhla z těchto důvodů:
mohli by se cítit jako ve vězení a ještě k tomu by mohla vypuknout válka a to nikdo
nechce. Nemám pravdu? Myslím si, že jim můžeme pomoci modlitbami, penězi
v různých podobách a tím, že tam pojedou misionáři, zdravotní sestry aj. Hodně mě
fascinuje jejich nadšení ze života a hlavně jejich pevná víra a naděje! Kéž bychom
to dokázali tak jako oni! Už mám našetřeno 200 Kč ze svátku.“
Lenka, Červený Kostelec
„Protože si dopisuji s mnoha báječnými lidmi, napadlo mě, že by bylo fajn, jen pro
inspiraci, třeba nechat vytisknout dopisní papíry s logem PMD. Pohledy jsou úžasné.“
Marie, Písečné
„Děkuji vám i všem, co děláte pro nás laiky takovou službu, že máme pocit jakéhosi
DOMOVA – že NĚKAM patříme.“
Marie, Mladeč

Rozhovor s P. Jiřím Šlégrem, Národním ředitelem PMD:
1. Jak jste se dostal k práci pro PMD?
O PMD jsem se dozvěděl jen několik dní před mým jmenováním Národním
ředitelem. Měl jsem tehdy na starosti 4 farnosti a snažil se všechno nějak skloubit
dohromady. Skvělou přípravou pro tuto misijní práci byl pro mě pobyt v Mexiku.
V Praze jsem totiž ještě jako bohoslovec přerušil teologické studium a vydal se hledat
misijní povolání za pomoci Matky Terezy a pod vedením kněží Misionářů lásky.
Téměř vše bylo pro mě nové: jazyk, kultura, zvyky i já sám sobě. Po 15 měsících jsem
se vrátil zpět domů a znovu se musel učit česky. Vím jistě, že jsem měl do takové
dálky jet a vím zrovna tak jistě, že jsem se měl vrátit. Po návratu jsem si myslel,
že ze mě misionář asi hned tak nebude. Bůh je ale tak nekonečně vynalézavý, že
za několik let po této zkušenosti mně dal za úkol podporovat nejen jednu misijní
stanici v Mexiku, ale zapojovat celý náš národ do pomoci celému světu.
2. Povězte nám něco o Vaší práci a co Vás v ní oslovilo?
Práce pro misie, ať už jste kdekoliv, je hodně zajímavá. Opravdu cítím, že to
je velice potřebné dílo Boží. Přináší mi to řadu překvapení: začal jsem pracovat
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s profesionální kamerou, cvičím se v psaní scénářů do TV Noe, píšeme si v naší
kanceláři s celou republikou i pestrým misijním světem, připravujeme spoustu
misijních materiálů, učím se „žebrat“ ve prospěch chudých, setkávám se se Sv.
otcem, s biskupy, knězi, řeholníky, řediteli škol, pracovníky nejrůznějších organizací,
ale i s maminkami, dětmi, starými a nemocnými. Nestačím Bohu děkovat za to,
že mě v „neznámých vodách“ nikdy nenechává samotného, ale posílá mi stále více
úžasných lidí, kteří se za misie modlí a obětují. I když nejsou mnohdy tolik vidět,
jejich pomoc vidět je!
Stále mě oslovují slova, která jsem se od Matky Terezy naučil už v Mexiku:
„Chceme dělat nepatrné věci, ale s obrovskou láskou!“

Akce, které se letos uskutečnily:

leden – září 2006

Evropské setkání zástupců Papežského misijního díla dětí
Ve dnech 26. - 29. 3. se v Lucemburku uskutečnila konference Papežského
misijního díla dětí (PMDD) - CEME. Mezi 49 účastníky z 21 evropských zemí
a z Kanady byly i dvě zástupkyně Papežských misijních děl České republiky. Téma
letošního setkání bylo nazváno Abrahamovy děti – mezináboženský dialog. Jak
z názvu vyplývá, mluvilo se především o dialogu mezi křesťany, židy a muslimy.
Nedílnou součástí kongresu bylo i předávání zkušeností z jednotlivých zemí
o práci s dětmi v rámci PMDD, o evangelizaci a misijních programech v našich
zemích i v chudobných krajích jiných kontinentů.
5. Misijní škola animátorů – Miška
Ve dnech 21. - 23. 4. se ve Špindlerově Mlýně uskutečnilo již páté setkání
asi dvaceti misijních spolupracovníků, kteří přijeli z pěti diecézí. V příjemné
a přátelské atmosféře se mladí lidé podrobněji seznamovali s problematikou
související s jejich současnou a budoucí misijní činností. Velmi inspirativní byla
vzájemná výměna osobních zkušeností, diskuse nad fotograﬁemi z misijních oblastí
a prezentace nového misijního DVD Děti pomáhají dětem. Zvláštní pozornost
byla věnována pravidelným aktivitám PMDD, jako například Misijní koláč,
Misijní jarmark, Jeden dárek navíc a malování Pohledů pro misie. Tyto aktivity se
v našich diecézích setkávají s velkým ohlasem a navíc podporují misijní projekty
PMD na pomoc nejchudším světa. Všichni se seznámili s množstvím nových
misijních materiálů, tiskovin i velkých výstavních panelů, které jsou připraveny na
putovní výstavy do našich diecézí. Na denním programu byla mše svatá, společná
i soukromá modlitba, adorace a čas na osobní setkání. Pro všeobecně vzrůstající
zájem o Misijní díla se aktivní animátoři takto schází a pravidelně vzdělávají.
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Mnozí z nich jsou členy Misijního klubu, Misijního klubka, Misijní růže či
spolupracují jako sponzoři misií. Připravují se tím na konkrétní misijní činnost
v našich farnostech, kde spolupracují s kněžími, katechety a laickou veřejností.
1. celostátní Misijní rada
Ve dnech 25. 4. – 27. 4. se ve Špindlerově Mlýně uskutečnilo první setkání
Misijní rady. Cílem setkání je sdružit zástupce řeholních řádů a kongregací,
organizací a institucí, které pracují s dětmi, mládeží i dospělými a mají zájem
v rámci PMD misijně spolupracovat.
Na programu byl mimo jiné také přehled misijní činnosti u nás i v zahraničí,
přednáška z misiologie, společné modlitby, návrhy podnětů k misijním aktivitám
a tvorbě nových misijních materiálů, vzájemná informovanost o aktivitách
zúčastněných představitelů společenství i organizací, hledání způsobů jak misijně
spolupracovat. Po společných diskusích byly navrženy konkrétní kroky misijního
působení v rámci naší republiky. Účastníci shlédli ﬁlm o misiích sester vincentek na
Sibiři, představeno bylo nové multimediální DVD Děti pomáhají dětem a hovořilo
se o přípravě a posílání laiků na misie.
IV. celostátní Misijní pouť
V sobotu 27. 5. se společně se setkáním Rodiny Neposkvrněné konala na
Velehradě IV. celostátní Misijní pouť. Hlavním celebrantem mše svaté byl biskup
Josef Kajnek. Poutníků připutovalo několik tisíc a místní baziliku zcela zaplnili.
K vidění byla putovní misijní výstava a každý si mohl vybrat z bohaté nabídky
misijních materiálů. Mnoho dobrých lidí napeklo výborné Misijní koláčky, jejichž
svoz ze širokého okolí zajistila Charita v Uherském Hradišti. Misijní koláč vynesl
56 911,50 Kč. Tuto částku věnuje skrze své projekty Papežské misijní dílo dětí na
pomoc chudým dětem v Bangladéši. Pouť zakončila společná modlitba misijního
růžence a svátostné požehnání.
Den Papežského misijního díla dětí
Letos poprvé byla možnost oslavit Den PMDD. Naši biskupové určili pro
tuto příležitost 1. červen (nebo jiný blízký vhodný termín). Připojili jsme se tak
k mnoha desítkám zemí všech kontinentů, kde každoročně tímto způsobem
s dětmi pracují. Oslavy se na mnoha místech spojily se mší svatou obohacenou
o misijní prvky, se založením Misijního klubka, promítáním ﬁlmu nebo soutěžením
v misijním duchu.
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6. Misijní škola animátorů – Miška
Ve dnech 8. - 10. 9. se ve Špindlerově Mlýně v sídle Národní kanceláře Papežských
misijních děl uskutečnilo setkání více než dvaceti misijních spolupracovníků,
kteří přijeli ze sedmi našich diecézí. Milým hostem byl i národní ředitel PMD
na Slovensku, P. Th.Lic. František Kapusňák. V neformální přátelské atmosféře
probíhaly velmi živé diskuse inspirované osobními zkušenostmi z misionářské
činnosti u nás i na Slovensku.
P. Jiří Šlégr představil nové misijní materiály, jako například Misijní kalendář
2007 – Bangladéš z blízka a misijní vydání časopisu Duha. Zazněly přednášky
z oboru misiologie, k tomuto účelu zájemci obdrželi i odborné studijní materiály.
Poutavá byla přednáška absolventky Fakulty misiologie University Urbaniana
v Římě sestry Th.Lic. Olgy Landrové FMA o historii vzniku Kongregace pro
evangelizaci národů.
Představeno bylo rozličné množství nových misijních materiálů, pomůcek,
tiskovin, CD, DVD i dalších velkých výstavních panelů, které již za vydatné
pomoci misijních animátorů putují po všech našich diecézích. Hovořilo se
i o pravidelných aktivitách PMDD jako např. Misijní koláč, Misijní jarmark, Jeden
dárek navíc a malování Pohledů pro misie. Účastníci Mišky se shodli na tom, že
všechny tyto aktivity mají v našich diecézích velký ohlas. Lidé - a zvláště děti - se
ochotně zapojují do misijní práce, a navíc podporují misijní projekty PMD na
pomoc nejchudším světa.

Nejčerstvější informace z Misijního klubka:
Právě jsme ukončili první rok systematické práce a zahráli si celoroční hru
Objevování světa. Do konce září letošního roku jsme zaevidovali 42 Misijních
klubek s celkovým počtem 450 dětí. Jsou to skupinky jak rodinné (17), tak třídy
náboženství (12), nejrůznější kroužky a družiny (10) a několik Klubek, které tvoří
kamarádi.
Nejvíce Klubek je z olomoucké a brněnské diecéze (11 + 10), za nimi jsou diecéze
královéhradecká a pražská (6 + 5), následují plzeňská a ostravsko-opavská svorně se
4 Klubky a součet uzavírá diecéze českobudějovická prozatím se 2 Klubky.
Přišla nám první dvě hlášení, to jedno z Návojné na Valašsku dokonce i s Misijní
hrou, kterou si členové sami vymysleli a poslali nám ji na CD. Pokud o ni budete
mít zájem i vy ostatní, rádi Vám ji pošleme. Druhé misijní hlášení z Trhového
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Štěpánova je plné fotograﬁí z činnosti Klubka a nadšení, které z něho vyzařuje,
je docela nakažlivé.
Těšíme se i na dopisy z jiných Klubek!
Letošní rok práce bude ve znamení přípravy na 3. celostátní Misijní kongres dětí,
který se uskuteční 6. 10. 2007 v Brně. Věříme, že se tam s Vámi se všemi sejdeme
a navzájem si budeme moci předat radost, nadšení i zkušenosti.
Neváhejte a zapojte děti do Misijního klubka.
Nevíte jak? Rádi Vám poradíme.

Co nás čeká:

říjen 2006

80. Misijní neděle – oslavy v ČR:
Světový den modliteb za misie s sebou přináší kromě pravidelných bohoslužeb
a misijních sbírek na projekty Papežského misijního díla šíření víry i řadu dalších aktivit,
které vycházejí z misijního nadšení mnoha lidí. Následující informace chtějí být inspirací
i pozvánkou:
MISIJNÍ MOST MODLITBY 2006 – 21. 10. ve 21:00
Přesně před 80 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou
neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské
misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb je spojený s ﬁnanční sbírkou,
z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně
v 1100 misijních diecézích). V rámci letošních misijních oslav přichází Papežská
misijní díla v ČR s nabídkou vytvoření společného Misijního Mostu Modlitby,
a to v předvečer Misijní neděle v sobotu 21. října ve 21:00. Všichni zájemci
se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo
jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti
evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány
v kostele.
V Plzni zahájí misijní měsíc říjen dne 1. 10. v 17:00 na salesiánském středisku
besedou o Indii pod vedením Jany Švecové, která se letos v srpnu vrátila z roční
dobrovolnické služby. 18. 10. v 17:00 bude modlitba misijního růžence v kostele
sv. Jana Nepomuckého.
20. 10. v 18:30 se uskuteční slavnostní mše svatá za misie, celebrovaná otcem
biskupem Františkem Radkovským v kostele Nanebevzetí Panny Marie, při které
bude možné se seznámit s dobrovolnicí Janou Švecovou. Po promluvě bude žehnání
svící a zástupců z různých farností diecéze, kteří budou vysláni, aby přinesli tyto
svíce do svých farností, kde je rozsvítí při mši svaté na Misijní neděli. Zpěv při této
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mši svaté bude doprovázen klatovskou hudební skupinou Zebedeus. Po mši svaté
bude možnost si poslechnout několik spirituálů v podání této skupiny.
22. 10. v 15:00 je ve farním sále ve Františkánské ulici připravena beseda o Indii.
29. 10. v 19:00 proběhne misijní adorace v kostele sv. Martina a Prokopa na
zakončení misijního měsíce.
V královéhradecké diecézi, na Hoře Matky Boží v Králíkách, bude v sobotu
21. 10. ve 21:00 dvouhodinová adorace vedená mládeží. Na Misijní neděli 22.10.
bude na tom samém místě v 10:00 misijní mše svatá za účasti mládeže z mnoha
farností naší republiky. Zároveň bude požehnáno nově vzniklému Misijnímu
společenství mládeže Praedicare. Praedicare je nově založené římskokatolické
společenství mládeže, které je zaměřeno na hlásání evangelia v různých osobních
charismatech, chce být modlitební i další oporou pro různé misijní aktivity jiných
společenství, komunit, řádů apod. Společenství je otevřeno pro všechny zájemce,
křesťany, svobodné, ve věku od 15 do 40 let.
V Pardubicích budou každé úterý měsíce října v kostele Sv. Jana od 19:00
pravidelné adorace, při kterých poslouží jako text k rozjímání poselství Sv. otce
Benedikta XVI. k Misijní neděli.
Misijní klubko ve Dvoře Králové po předcházejícím velmi zdařilém jarním
Misijním jarmarku s Restaurací u veselého škorpióna, pořádá na Misijní neděli
22. 10. po celý den v prostorách fary a blízkém okolí osvědčený Misijní jarmark
a Lunapark u veselého škorpióna, kterým budou předcházet setkání k přípravě
produktů: 22. 9. šití polštářků, 6. 10. dekorace ze sušených květin a 13. 10. výroba
pohlednic. Nebudou chybět dobroty od místních babiček.
V olomoucké arcidiecézi se ve farnosti Hluk za účasti 2 diecézních ředitelů
PMD uskuteční v sobotu 21. 10. misijní akce pro děti: Barevný svět 2. Program:
12:30 pestrá nabídka soutěží a her, 16:00 mše svatá v kostele sv. Vavřince
a poté misijní beseda o Bangladéši s P. Jiřím Šlégrem, Národním ředitelem
PMD. Návštěvníci se mohou těšit také na bohatou nabídku misijních materiálů,
videoprojekci ﬁlmů, fotograﬁe, zajímavou misijní výstavu apod. Na toto misijní
odpoledne jsou srdečně zváni všichni zájemci z blízkého i dalekého okolí.
Ostravsko-opavská diecéze připravuje Misijní neděli v TV Noe. Dne 22.
10. bude TV Noe v 10:30 vysílat přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela sv.
Václava v Ostravě. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD.
Po skončení mše svaté jsou pro návštěvníky připraveny Misijní koláčky a další
program: 12:00 Anděl Páně, 12:05 přestávka, občerstvení, možnost osobních
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setkání, 12:30 beseda s P. Jiřím Šlégrem – aktuality, misijní cesta do Bangladéše,
videoprojekce, pro malé misionáře misijní olympiáda – připraven je bohatý program
her a soutěží z kontinentů, 13:30 modlitba misijního růžence, 14:00 svátostné
požehnání a zakončení. Po celý den bude možnost prohlédnout si misijní výstavu
a seznámit se s činností a materiály PMD.
V Praze proběhne na Misijní neděli 22. 10. v kostele Nejsvětější Trojice ve Spálené
ulici prezentace misijních materiálů spojená s misijní výstavou.
V brněnské diecézi připravily děti z CMZŠ v Brně na pátek 20. 10. Misijní
miniškolní jarmark. Zde se také zájemci budou moci každý říjnový pátek před
vyučováním modlit společně desátek misijního růžence.
15 dětí z prvního stupně ZŠ ze skupiny Motýlek v Rousínově vstoupí slavnostně
v pátek dne 20. 10. do Misijního klubka.
Českobudějovická diecéze chystá následující misijní program: po celý měsíc
říjen v pohraniční farnosti Rapšach, kde na jaře proběhla vikariátní pouť pro děti,
se budou věřící modlit vždy v neděli odpoledne misijní růženec před misijním
křížem od Sv. otce Jana Pavla II. Připravena bude putovní misijní výstava PMD
na téma Uganda. 22. 10. začne modlitba misijního růžence v 10:00 a za účasti
biskupa Jiřího Paďoura v 11:00 mše svatá, během které budou děti slavnostně
přijaty do Misijního klubka. Účastníci budou moci také ochutnat Misijní koláčky.
Na výše prezentované akce jste všichni srdečně zváni!
Národní kancelář PMD nabízí podněty k prožití Misijní neděle: misijní přímluvy,
komentář k obětním darům, texty misijní vigilie. Oslavy Misijní neděle lze také
spojit s návštěvou nemocných, promítáním ﬁlmu, misijním dnem, putovní výstavou,
koncertem, besedou či misijním dnem. V mnoha farnostech se kromě mše svaté
na Misijní neděli již začátkem měsíce října lidé modlí misijní růženec, účastní se
adorací za misie, připravují děti na vstup do Misijního klubka, chystají pestré misijní
nástěnky. Nechybí ani tradiční akce PMD jako např. Misijní jarmarky a Misijní
koláče. Ze zkušeností toto přispívá i k oživení našich farností či společenství, ve
kterých slavení Misijní neděle probíhá. Pracovníci národní kanceláře PMD Vám
rádi poskytnou podrobnější informace a potřebné materiály.
PROSBA
Prosíme všechny, kdo se chystají zapojit do Misijního mostu modlitby nebo
dalších akcí spojených s Misijní nedělí, aby o plánovaných aktivitách co nejdříve
stručně informovali Národní kancelář PMD.
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Poselství Svatého otce k Misijní neděli 2006:

Milí bratři a sestry!
1. Misijní neděle (Světový den misií), kterou tento rok slavíme 22. října, nám
nabízí příležitost zamyslet se nad tématem: „Láska - duše misií“. Když misie
není usměrňována láskou, když nepramení z hloubky Boží lásky, může se stát jen
lidumilnou a sociální činností.
Láska, jakou Bůh miluje každého člověka, je jádrem zkušenosti a hlásání
evangelia. Kdo ho přijme, sám se pak stává jeho svědkem. Boží láska dává světu
život. Je to láska, kterou nám Bůh daroval v Ježíšovi, Slově spásy, dokonalé Ikoně
milosrdenství nebeského Otce. Poselství spásy můžeme velice dobře vyjádřit slovy
evangelisty Jana: „V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého
jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho.“ (1 Jan 4, 9) Pán Ježíš po
svém zmrtvýchvstání svěřil poslání rozšířit zvěst o této lásce apoštolům. V den
seslání Ducha svatého byli jeho mocí vnitřně přeměněni a začali svědčit o smrti
a zmrtvýchvstání Páně. Od té doby církev svatá pokračuje v té samé misii, která je
pro všechny věřící stálou a nevyhnutelnou službou.
2. Každé křesťanské společenství je povoláno k tomu, aby seznámilo všechny
lidi s tím, že Bůh je láska. O tomto základním tajemství naší víry jsem uvažoval
v encyklice „Bůh je láska“. Boží láskou je proniknuto celé stvoření i dějiny lidstva.
Na počátku vychází člověk ze Stvořitelových rukou jako plod jeho lásky. Hřích
v něm pak Božský otisk poškodil. Prarodiče Adam a Eva, oklamaní Zlým, byli
ochuzeni o důvěryplný vztah ke svému Pánu. Podlehli pokušení Zlého, který jim
namluvil, že Bůh je soupeř, že chce omezit jejich svobodu. Dali přednost sami sobě
před velkodušnou Boží láskou v přesvědčení, že tak prosadí svou svobodnou volbu.
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Důsledkem byla ztráta původního štěstí a ochutnali hořkost smutku z hříchu
a smrti. Ale Bůh je neopustil a přislíbil jim a jejich potomstvu spásu, když ohlásil,
že pošle svého jednorozeného syna Ježíše, který v plnosti času zjeví Otcovu
lásku, jenž vykoupí každou lidskou bytost z otroctví zla a smrti. V Kristovi jsme
dostali nesmrtelný život, život Nejsvětější trojice. Díky Kristu, Dobrému pastýři,
který neopouští ztracenou ovečku, byla lidem všech dob dána možnost vstoupit
do společenství s Bohem, milosrdným Otcem, ochotným přijmout zpět domů
marnotratného syna. Překvapujícím znakem této lásky je kříž. „V Kristově smrti
na kříži“, jak jsem napsal v encyklice Bůh je láska, „se naplňuje ono obrácení Boha
proti sobě samému, v němž se On sám daruje, aby znovu pozvedl člověka a zachránil
ho. Je to láska ve své nejradikálnější podobě. Právě tam je možné uvedenou pravdu
nazírat. Na tomto základě je tudíž třeba deﬁnovat, co je to vlastně láska. Díky
tomuto nazírání totiž křesťan nalézá cestu svého života a lásky.“ (č.12).
3. V předvečer svého umučení Pán zanechal apoštolům, shromážděným ve
večeřadle k oslavě velké noci, jako testament „nové přikázání lásky“: „To vám
přikazuji: Milujte se navzájem!“ ( Jan 15, 17) Pán Ježíš žádá od svých „přátel“
bratrskou lásku. Ta má svůj pramen v otcovské lásce Boha. Apoštol Jan říká:
„Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je
zrozen z Boha a poznává Boha.“ (1 Jan 4, 7) Tedy milovat podle Boha znamená žít
v Něm a z Něho. Bůh je první „domov“ člověka a jen ten, kdo v něm žije, se ohřívá
a hoří ohněm Boží lásky a je schopný „zapálit“ svět. Není snad toto misie Církve pro
každou dobu? Pak není těžké pochopit, že pravé misijní nadšení, první a hlavní úsilí
církevního společenství, jde ruku v ruce s věrností Boží lásce. To platí pro každého
křesťana, pro každé místní společenství, pro každou diecézi a veškerý Boží lid. Při
uvědomění si této společné misie vyrůstá velká připravenost Kristových učedníků
v uskutečňování svědectví práce v prospěch lidského i duchovního pokroku, jak
napsal milovaný Jan Pavel II. v encyklice Redemptoris Missio: „Duší a hybnou silou
každé misijní činnosti je a vždy zůstane láska. Ona je i jediným měřítkem, podle
kterého se všechno dělá nebo nedělá, mění nebo nemění. Je principem, který má řídit
veškeré konání i cíle. Když je činnost podnícená a usměrňovaná láskou, nezabloudí
a všechno je dobré.“ (č.60) Být misionáři pak znamená milovat Boha celým svým
bytím, dokonce až k oběti života pro Něho. Kolik kněží, řeholníků a řeholnic
i laiků vydalo Bohu i v našich časech největší svědectví lásky při mučednické smrti!
Být misionáři znamená sklonit se jako dobrý Samaritán k potřebám všech, zvlášť
těch nejchudších a nejpotřebnějších, protože ten, kdo miluje Kristovým srdcem,
nehledá vlastní prospěch, ale jen a jen Otcovu slávu a dobro bližního. V tom spočívá
tajemství apoštolské plodnosti v misijní činnosti, která překračuje hranice, vstupuje
do kultur, mění život národů a šíří se až na konec světa.

16Misijní zpravodaj PMD

4. Moji milí bratři a sestry, Světový den misií je vhodná příležitost, abychom lépe
pochopili, že svědectví lásky, duše misií, se týká každého. Vždyť sloužit evangeliu
nesmí být nikdy chápáno jako osamělý skutek, ale jako povinnost, na které se podílí
každé společenství. Po boku těch, kteří stojí v první linii evangelizace – zde myslím
s velkým uznáním na misionáře a misionářky – stojí mnozí jiní: děti, mládež,
dospělí; ti svou modlitbou a nejrůznějšími formami spolupráce přispívají k šíření
Božího království na zemi.
Je mou touhou a přáním, aby tato účast a spolupráce rostly stále víc díky účasti
všech. Velmi rád využívám tuto příležitost, abych projevil svou vděčnost Kongregaci
pro evangelizaci národů a Papežským misijním dílům (PMD), které na pomoc
těm, kteří pracují v první linii misií, s velkou péčí koordinují misijní snahy ve všech
částech světa.
Panna Maria, která stála pod křížem, modlila se ve večeřadle a aktivně
spolupracovala na počátcích církevní mise, ať je podporuje v činnosti a pomáhá
věřícím v Krista, aby byli stále schopnější opravdově milovat, aby se v duchovně
žíznivém světě stali pramenem živé vody.
V tomto vás srdečně povzbuzuji a zároveň všem posílám své požehnání.
Benedikt XVI.
Ve Vatikáně 29. 4. 2006

Dopis Národního ředitele PMD k Misijní neděli 2006:
Drazí přátelé,
anglický novinář udělal jednou poučný test. Koupil bochník chleba a na
nejrušnějších křižovatkách ho nabízel kolemjdoucím za hodinu práce. A tady jsou
výsledky: v německém Hamburku se mu vysmáli, v New Yorku ho zatkla policie,
v Nigérii se mu nabídlo hodně lidí ochotných pracovat tři hodiny a v indickém
Dillí se mu přihlásily stovky lidí, kteří byli ochotní pracovat za chleba celý den.
Podle zpráv organizace Unicef trpí podvýživou 42 milionů dětí ve věku do 5 let.
Jedno dítě z každých šesti umírá kvůli chudobě před svými 5. narozeninami. Dále
víme, že pro nedostatek jídla a pitné vody umírá denně 30 000 dětí. Nemoci,
kterými trpí, by se mnohdy daly snadno vyléčit.
Tyto údaje podtrhují důležitost aktivní misijní spolupráce, ke které nás vybízí
Svatý otec Benedikt XVI.: „Světový den misií je vhodná příležitost, abychom lépe
pochopili, že svědectví lásky, duše misií, se týká každého. Vždyť sloužit evangeliu
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nesmí být nikdy chápáno jako osamělý skutek, ale jako povinnost, na které se
podílí každé společenství. Být misionáři znamená sklonit se jako dobrý Samaritán
k potřebám všech, zvláště těch nejchudších a nejpotřebnějších, protože ten, kdo
miluje Kristovým srdcem, nehledá vlastní prospěch, ale jen a jen Otcovu slávu
a dobro bližního. V tom spočívá tajemství apoštolské plodnosti v misijní činnosti,
která překračuje hranice, vstupuje do kultur, mění život národů a šíří se až na konec
světa.” Svatý otec tedy spoléhá na každého z nás, že ze svých pokladů lásky budeme
s láskou rozdávat potřebným, a to nejen v dalekých misijních krajích, ale i všude
kolem nás. Ježíš Kristus nadto slibuje tomu, kdo pro něho a pro evangelium cokoliv
opustí, že dostane stokrát víc již nyní, a navíc věčný život. (Mk 10,22-30)
I během letošní již 80. Misijní neděle máme možnost proměnit své bohatství
v nebeský poklad, a to tím, že budeme myslet na chudé. Naše modlitby, obětované
utrpení, ﬁnanční dary, skutky lásky i nabídnutá ruka k pomoci jsou velice
potřebné a opravdu proměňují svět! Vložme toto všechno do Ježíšových rukou
a podpořme i letos z lásky k němu pomoc potřebným. Přispějme k tomu, aby se
životodárné poselství evangelia dostalo ke všem lidem světa. Sám Svatý otec, který
Papežská misijní díla vede, k tomu vybízí a spoléhá na nás. On nazývá naši práci
pokračováním Ježíšovy misie lásky. Jeho jménem a jménem všech chudých Vám
chci vyjádřit upřímný dík za veškerou Vaši lásku, kterou skrze Papežská misijní díla
misiím věnujete. Každým rokem Vaše pomoc roste. Z loňské Misijní neděle přišlo
15 milionů Kč. Navíc jste v rámci projektů Díla dětí pomohli téměř 4 miliony Kč
zajistit chudým dětem kvalitní vzdělání, léky, výživu, náboženskou výchovu, domov
a bezpečí. Na bohoslovce v misiích jste věnovali 700 000 Kč.
Mám velikou radost, že na mnoha místech naší vlasti pracujete s dětmi
v Misijním klubku, připravujete Misijní koláč, Jeden dárek navíc, Pohledy pro
misie, Misijní jarmarky, modlíte se v Misijní růži desátek za misie nebo týdně
šetříte na chléb pro misie. Vaše pomoc věnovaná z lásky k Ježíšovi působí jako
životodárný chléb, jenž skrze ruce lidí pracujících na misiích sytí potřebné.
Svěřme naše misijní úsilí do mocné přímluvy Panny Marie a nebojme se pro
šíření Božího království nabídnout i své nejvzácnější poklady.
P. Jiří Šlégr
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Komentář k přinášení darů při mši svaté za misie:
Tímto způsobem lze obohatit liturgii. (Pořadí lze změnit, dary obměnit, nic není
deﬁnitivní - tedy kromě vína, vody a hostií.)
Svíce a růženec
Ta, která žila v přítomnosti Světla světa, ať přivádí ke svému Synu každého, kdo při
modlitbě růžence vroucně vyslovují: Zdrávas Maria.
Písmo sv. (lekcionář) a štola
Písmo svaté (lekcionář) je kniha proniknutá Božím tajemstvím. Ať je lidé dokáží
vnímat, když slyší slovo evangelia. Štola ať je znamením čistého srdce.
Glóbus a léky
Pán Ježíš poslal své učedníky do celého světa. Kéž dokážeme jako oni pomáhat
svým bližním, aby byli uzdraveni v srdci i v duši.
Zrní (chléb) a hroznové víno
Chléb je náš každodenní pokrm a víno je znamením hojnosti a požehnání. Jako
kvas v tomto chlebě a jako síla slunce v tomto víně, ať je naše víra všude tam, kam
nás posílá.
Voda a víno
Ať nám dar vody, kterou dává Pán, tak jako samařské ženě, připomíná pramen
vyvěrající k věčnému životu a ať víno proměněné v Kristovu Krev je nám úžasným
důkazem jeho lásky.
Hostie
Přinášíme hostie, které se stanou Tělem Pána Ježíše pro spásu světa. Ať jsou posilou
k radostnému žití evangelia pro všechny, kteří putují do nebeského království.
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Co plánujeme, nabízíme, na co zveme v roce 2006:
Misijní klubko
V souvislosti se začátkem školního roku využijte možnosti a zapojte děti do
Misijního klubka. Stačí, aby se jejich dospělý zástupce přihlásil do Národní
kanceláře PMD, kde se dozví všechny potřebné informace.
Příprava na 3. celostátní Misijní kongres dětí 2007
V sobotu 6. 10. 2007 se v Brně uskuteční 3. celostátní Misijní kongres dětí. Již
od září 2006 probíhá pravidelná měsíční příprava dětí. Formační materiály jsou
k dispozici v Národní kanceláři PMD a na diecézních katechetických centrech.
Živý růženec za misie - Misijní růže
S touto aktivitou přišla zakladatelka PMD Pauline Jaricot již v roce 1826. Jedná se
o modlitbu živého růžence za misie, kdy se dvacet lidí modlí denně desátek růžence;
jsou tak spojeni v jednu Misijní růži. Každý kontinent má na misijním růženci
svou barvu: Afrika – zelenou, Evropa – bílou, Asie – žlutou, Amerika – červenou,
Austrálie a Oceánie – modrou. Do Misijní růže se mohou zapojit jednotlivci i celé
skupiny. Již existující společenství živého růžence si mohou ponechat svůj vlastní
systém rozdělení a střídání desátků a do modlitby navíc přidají úmysl za misie.
V tomto případě je s PMD v kontaktu jeden zástupce za celou skupinu. Využijme
mocné přímluvy Matky Boží a několika minutami denně vyprosme tolik potřebné
milosti pro celý svět. Do Misijní růže se přihlašujte na adrese PMD.
Nabídka misijních besed a setkání, putovní výstavy
Národní kancelář PMD spolu s diecézními řediteli a dalšími spolupracovníky
nabízí možnost besed, přednášek a modlitebních setkání s misijní tématikou. Navíc
je možné si zapůjčit putovní misijní výstavy. Podrobnější informace v Národní
kanceláři PMD.
Misijní magazíny v TV NOE
10. 5. zahájila TV NOE zkušební satelitní vysílání. TV Noe ve spolupráci s Národní
kanceláří PMD připravuje každý měsíc pravidelné hodinové pořady s názvem
Misijní magazín. Diváci jsou tak postupně seznamováni s misijními tématy,
poznávají zajímavé hosty a konkrétní misijní práci u nás i v misijních zemích.
Termíny vysílání najdete na adrese: www.tvnoe.cz; TV Noe, Kostelní nám. 2, 702
00 Ostrava.
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Misijní duchovní obnova
Termín: 16. - 19. 11. 2006, místo: Špindlerův Mlýn, středisko Eljon,
cena: od 1.000,- Kč s plnou penzí, lektor: P. Th.Lic. Martin Sedloň, OMI. Čeká
Vás čas pro nadechnutí se horských výšek, dálek i přátelské blízkosti, impulsy pro
duchovní život, čas pro osobní reﬂexi a osobní modlitbu, něco ze světa misií i pro
misie. Přihlášky: Středisko Eljon, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel. i fax 499 523 852
nebo mobil 732 580 154, info@eljon.cz. Více informací: www.eljon.cz
Adventní Víkend ticha
Termín: 8. - 10. 12. 2006, místo: Špindlerův Mlýn, horské středisko Eljon, cena:
od 550,- Kč s plnou penzí, lektor: P. Jiří Šlégr. Adventní duchovní obnova; čas
ztišení, čas naslouchání, čas modlitby. Přihlášky: Středisko Eljon, 543 51 Špindlerův
Mlýn 33, tel. i fax 499 523 852 nebo mobil 732 580 154, info@eljon.cz

Plánované akce a setkání na rok 2007:
Týden ticha
Termín: 1. - 8. 4. 2007, místo: Špindlerův Mlýn, středisko Eljon
Svatý týden prožitý v tichu s Pánem, maximální důraz na osobní modlitbu a ztišení
v srdci Krkonoš. Přihlášky: Středisko Eljon, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel. i fax
499 523 852 nebo mobil 732 580 154, info@eljon.cz.
2. celostátní Misijní rada
Termín: 17. - 19. 4. 2007, místo: Špindlerův Mlýn, Erlebachova bouda. Setkání
je určeno zástupcům z řad řeholních řádů, kongregací, organizací či institucí, které
pracují s dětmi a mládeží (skauti, Charita, katechetická centra, centra pro mládež,
společenství ...) a chtějí v rámci Papežských misijních děl misijně spolupracovat.
7. MIŠKA – MIsijní ŠKola Animátorů
Termín: 20. - 22. 4. 2007, místo: Špindlerův Mlýn, středisko Eljon, program vede:
P. Jiří Šlégr, Národní ředitel pro PMD v ČR. Tento víkend je určen všem, kdo mají
rádi misie a chtějí se tvůrčím způsobem zapojit do pomoci potřebným. Program:
misiologie, zážitky z misijních cest, videodokumenty, přehled misijní činnosti u nás
i v zahraničí, praktický návod na pořádání misijních besed a setkání, velký výběr
misijních materiálů apod. Akce se mohou zúčastnit začátečníci i ti, kteří již mají
s misijní prací zkušenosti. Přihlášky: Středisko Eljon, 543 51 Špindlerův Mlýn 33,
tel. i fax 499 523 852 nebo mobil 732 580 154, info@eljon.cz.
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Den Papežského misijního díla dětí
V misijním měsíci říjnu roku 2005 ustavila Česká biskupská konference 1. červen
Dnem PMDD. Máte tedy možnost připravit zajímavý a pestrý program, do
kterého se kromě dětí z Misijního klubka mohou zapojit i všichni ostatní zájemci.
Den PMDD je vhodnou příležitostí pro zhodnocení uplynulého školního roku
a ocenění práce dětí ve prospěch druhých. V tento den lze slavnostním a veřejným
způsobem přijímat nové členy do Misijního klubka a zapojovat je tak do aktivit
Papežského misijního díla dětí.
5. celostátní Misijní pouť
Termín: 2. 6. 2007, místo: Strážnice, program: mše svatá, misijní růženec, příležitost
k modlitbě za misie, aktivity pro děti v rámci Dne PMDD, seznámení s misijní
tematikou a činností PMD, strážnické slavnosti a další.
3. celostátní Misijní kongres dětí
Termín: 6. 10. 2007, místo: Brno
Kongres je určen zvláště dětem zapojeným do PMDD a je vyvrcholením misijního
úsilí dětí. Je to příležitost pro vzájemné poznání, získání nápadů pro práci s dětmi
a prožití radosti ze společně strávených chvil při hře a modlitbě.

Nabídka nových misijních materiálů:
Stolní Misijní kalendář 2007 – Bangladéš z blízka přináší unikátní pohlednice
a zajímavé informace o Bangladéši, jedné z nejchudších zemí světa, obsahuje
kompletní kalendária, hymnu a modlitbu Díla dětí. Představuje projekty na
podporu trpícím bangladéšským dětem, kterým můžete pomoci svými modlitbami
i ﬁnančními dary.
Misijní vydání časopisu Duha je celé věnované Bangladéši. Představuje dětem
život domorodců, zážitky z putování po této zemi, zajímavou práci misionářů
apod. Úplný přehled všech misijních materiálů je k dispozici v Národní kanceláři
Papežských misijních děl.
MOST I – IV - Doplněné vydání programu pro misijní výchovu dětí. Vydali jsme
je začátkem letošního roku. Bylo opraveno názvosloví, doplněna témata, vše
zrevidováno, nahrazeny staré kontakty i číslo účtu. Kdo z Vás máte ještě staré verze,
dejte nám vědět, rádi Vám pošleme aktuální.
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Aktivity PMDD - černobílý plakát A4
Výroční zpráva PMD 2005 – brožura A5
Misijní neděle 2006 – plakát A4 s fotograﬁí Sv. otce Benedikta XVI.
Příprava na 3. celostátní Misijní kongres dětí 6. 10. 2007 – na listech A5
Časopis Nejsi sám... myslíš i na chudé? Šéfredaktor Dominik Levíček, 11 let,
člen Misijního klubka, podporuje projekty PMDD
V katalogu misijních materiálů – brožura A5 - si můžete objednat i další.

Naše pomoc misiím v roce 2006:
Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola

AFRIKA
Republika Malawi
Finanční prostředky budou využity na opravu střechy Semináře sv. Antonína
v diecézi Lilongwe a přístavbu posluchárny, studentské ubytovny a dvou kanceláří
Semináře sv. Petra v diecézi Zomba. V těchto seminářích studuje celkem 242
místních seminaristů.

Uganda
Seminář sv. Josefa v diecézi Lira prosí o příspěvek na dostavbu poslucháren pro
166 studentů. Už více než 20 let čekají tyto budovy na dokončení.

ASIE
Bangladéš
V Semináři Sv. Ducha v arcidiecézi Dhaka se nachází jediná teologická
a ﬁlozoﬁcká knihovna v zemi. Obsahuje přes 33 tisíc svazků. Příspěvek bude určen
na nákup nových knih a dva nové vysoušeče, které pomohou v místním vlhkém
podnebí uchovávat knihy v dobrém stavu.
Na podporu Díla sv. Petra apoštola se v ČR vybralo přes 680 tisíc Kč.

v roce 2005

Papežské misijní dílo šíření víry

AFRIKA
Republika Malawi
Naše pomoc je zde určena pro 13 projektů v diecézích Mangochi a Zomba.
Bude využita pro stavby a opravy 4 kostelů, k tisku a distribuci 15.000 biblí do
místních rodin, nákup 4 aut pro kněze a pastorační pracovníky a investice nutných
prostředků pro pastoraci a formaci katechetů.
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Uganda
Ugandské diecéze Gulu, Jinja a Lira prosí o příspěvek pro 25 svých projektů
na opravy 5 farních budov a domovů pro nemocné a staré řeholní sestry, stavby
a opravy 6 kostelů, tisk misálů v místním jazyce, nákup zařízení pro místní Radio
Wa a Radio Sapientia, prostředků pro pastorační a mediální práci diecézních
koordinátorů z 19 diecézí a formaci místních katechetů.
Na podporu Díla šíření víry se v ČR vybralo přes 15, 5 miliónů Kč.

v roce 2005

Papežské misijní dílo dětí
V letošním roce sponzorujeme celkem 25 projektů
pro 47 234 dětí v 9 zemích světa:
Do Bangladéše zamíří naše pomoc na provoz sirotčinců a dětských domovů
a zdravotní a sociální péči o více než 20 850 dětí.
V Guyaně náš ﬁnanční dar pomůže zajistit zdravotní péči o 48 dětí postižených
nemocí AIDS a jinými chorobami.
Problém s nedostatkem pitné vody a dostupností vhodné zdravotní péče pro
53 dětí pomůžeme řešit skrze naši ﬁnanční pomoc v Indonésii.
I projekt z Papuy Nové Guineje je zaměřen především na umožnění čerpání
nezávadné pitné vody v 8 místních školách, které navštěvuje 1 310 dětí.
Nákup školních pomůcek a uniformy pro 250 školních dětí umožníme pro
jednu školu v Indii.
Na Malawi bude náš dar sloužit k pokračování provozu 2 mateřských škol,
dětských útulků a 6 vzdělávacích, ochranných a zdravotních center. V nich je
poskytována péče, jídlo, ošacení a školní a zdravotní pomůcky pro 1 830 dětí.
Internát pro 30 dětí si v Peru díky našemu daru bude moci pořídit základní
školní a sportovní pomůcky.
Srí Lanka, silně postižená vlnou tsunami, poslala projekty na pomoc pro 667
opuštěných dětí v 6 sirotčincích. Mezi dětmi jsou zdravé i mentálně postižené.
Tradičně pomáháme také v Ugandě. Letos budou naše dary určeny především
dětem opuštěným a strádajícím v důsledku řádění rebelů. Pomoc využije 22 196
trpících dětí, které potřebují hlavně lékařskou péči, oblečení, matrace na spaní,
přikrývky, školní a animační pomůcky.
Na podporu projektů Díla dětí se v ČR vybralo téměř 3, 9 miliónů Kč.

v roce 2005
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Misijní úmysly Apoštolátu modlitby 2007:
Leden
Aby církev v Africe vydávala stále opravdovější svědectví evangeliu,
a tím přispívala k usmíření a míru.
Únor
Aby se vlády všech národů spojily v boji proti nemocem
a epidemiím třetího světa.
Březen
Aby se ti, kdo jsou zodpovědní za mladé církve,
pečlivě starali o přípravu laiků ke službě evangelia.
Duben
Aby růst kněžských a řeholních povolání
v Severní Americe a Oceánii odpovídal jejich naléhavé potřebě.
Květen
Aby měla církevní výchovná zařízení
v misijních zemích dostatek dobrých učitelů.
Červen
Aby se stala církev severní Afriky působivou svědkyní Boží lásky.
Červenec
Aby si všichni křesťané uvědomovali své misijní poslání a také misionářům
účinně pomáhali.
Srpen
Aby církev v Číně stále více duchovně srůstala
a navenek mohla svědčit o svém spojení s Petrovým nástupcem.
Září
Aby misionáři dokázali přemáhat obtíže denního života
radostí z přítomnosti Ježíše Krista ve svých srdcích.
Říjen
Aby světová Misijní neděle zapálila ve všech pokřtěných touhu
po šíření evangelia.
Listopad
Aby na korejském poloostrově rostl duch usmíření a pokoje.
Prosinec
Aby vtělení Božího Syna, slavené o Vánocích,
pomohlo národům Asie k poznání Ježíše Krista jako jediného Spasitele světa.
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POŠLI M÷, PčJDU JÁ
hymna Papežského misijního díla døtí

(autor italského originálu Eccomi, Manda Me!: P. Luca Enio Zecchetto, Ćeský pĥeklad: Pavel Svoboda)
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Důležité upozornění:
Práce nám stále přibývá, což je dobré znamení, protože čím dál více lidí
podporuje misie svými ﬁnančními dary. Moc prosíme Vás, kteří posíláte peníze na
misie, abyste vždy na místo speciﬁckého symbolu vyplňovali své členské číslo, které
jsme Vám přidělili. Jen tak jsme schopni rozpoznat dárce a potvrdit příjem daru.
Kdo ještě členské číslo nemá a chtěl by se zapojit do misijní pomoci skrze PMD,
tomu rádi poradíme, jak to udělat. Díky.
Přehled základních variabilních symbolů (VS):
VS 10 - PMD šíření víry
VS 30 - Sponzorování bohoslovců na misiích
VS 40 - PMD dětí
VS 440 - Sponzorování misijních sirotků
VS 540 - Podpora vzdělání dětí na misích
VS 999 - Obecně PMD
VS pro jednotlivé aktivity:
VS 140 - Vánoční pohled pro misie
VS 240 - Jeden dárek navíc
VS 340 - Velikonoční pohled pro misie
VS 740 - Podpora projektů pro děti v bídě – Misijní kalendář
VS 840 - Misijní koláč
VS 940 - Misijní bonbónek
VS 321 - Mešní intence misionářům
Nahlaste, prosím, počet a částku, kterou na 1 intenci zasíláte.
Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč.
Číslo účtu: 72540444/2700 HVB Bank Czech Republic a.s., pobočka Hradec Králové

Důležité:
1) Při zasílání darů, prosím, uveďte VS.
2) Pokud od nás máte členské číslo, napište ho jako speciﬁcký symbol.
3) Z darů na PMD lze uplatnit odpočet z daní. Na vyžádání Vám rádi vystavíme
potvrzení. Toto se netýká částek zaslaných na mešní intence misionářům.

Kontakt:
Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel. 499 433 058, GSM brána
604 838 882 (nepřijímá SMS), info@misijnidila.cz, www.misijnidila.cz
Připravil: © 2006 Národní kancelář PMD, foto: © 2006 archiv PMD,
graﬁcká úprava: © 2006 cretivewave s. r. o., tisk: GRANTIS s. r. o.
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Nečekejme, až někdo udělá radost nám, zkusme ji udělat jako první.

