
Slunce at, svítí,  
kde jsi ty ...

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové

tel. 604 838 882 
pmd@missio.cz, www.missio.cz

č. účtu: 72540444/2700, IČ: 73634051

Darem 150 Kč  
můžete pomoci dětem v misiích z největší bídy.

Darem 300 Kč  
těmto dětem umožníte vzdělávání.

Upřímně děkujeme!

2021
Misijní kalendář



Milí přátelé misií, 

otevírá se před námi další rok a s ním i nový Misijní kalen-
dář. Obvykle jeho prostřednictvím představujeme misij-
ní zemi, kterou krátce předtím pracovníci PMD navštívili. 
Nečekané události roku 2020 však zasáhly celý svět, pro-
to se plánované zahraniční cesty nemohly uskutečnit. 
Neznámý virus, a zejména strach z něj, nás paralyzoval 
a mnoho našich jistot se najednou stalo nejistými. Měli 
jsme však příležitost uvědomit si, co vše zdánlivě pevné 
a samozřejmé je v našich životech ve skutečnosti také 
pouze pomíjivé... 

Člověk žijící na západě v relativním blahobytu, volnosti 
a civilizační zajištěnosti není příliš odkázán na život „tady 
a teď“, na proměnlivé nestabilní podmínky, kdy mu jeho 
existenci řídí především příroda a její cykly. I když vyspělá 
společnost žije v přesvědčení, že má téměř vše ve svých 
rukou, bylo nám opět připomenuto, že stále ještě je to 
ona vyšší moc, kdo má nakonec ve všem poslední slovo. 
Nyní jsme zakusili, jak rychle a nečekaně nám může být 
odňata svoboda, práce, zdraví, materiální zajištění, libo-
volné cestování... a jak snadno se rozšíří panika a strach 
z nepředvídatelné budoucnosti. V takových chvílích má 
však velkou výhodu ten, kdo dokáže důvěřovat Boží Pro-
zřetelnosti a odevzdá se jejímu vedení. Víme, že nelze vše 
naplánovat a už vůbec nelze na svých plánech a předsta-
vách lpět. 

Možná jsme se trochu polekali všemi těmi všudypřítom-
nými negativními zprávami a začali se bát o své blízké, 

i o svou existenci. Ale Dobrý Pastýř nad námi bdí a po-
stará se. V naší bezbřehosti nás usměrňuje a vede k po-
koře a vděčnosti za vše, co máme, a co nás dennodenně 
provází. Zůstaňme tedy v důvěře v toto vedení, zachová-
vejme si pokoj v srdci a věřme, že cokoliv se děje, dobře 
se děje, i když Božímu záměru nemusíme vždy zcela ro-
zumět. 

V Papežských misijních dílech bychom vás chtěli podpo-
řit v tomto optimistickém postoji, proto jsme nakonec 
zvolili mottem letošního kalendáře úryvek křesťanské 
písničky: Slunce ať svítí, kde jsi ty... Vyjadřuje naše přá-
ní podpořit vás v tom, abyste dokázali přijímat vše, co 
k vám přichází. A ať už se potýkáte s čímkoliv, aby vás 
doprovázelo slunce a tichá či viditelná radost. Abyste 
s důvěrou šli po neznámých a někdy i obtížných cestách, 
a svou láskou, slovy a projevenými skutky dokázali přiná-
šet zářivé a teplé slunce všude tam, kam přijdete a kde 
vidíte chlad a tíseň, a zároveň svit tohoto slunce dokázali 
také přijímat. Budeme-li druhým přinášet své světlo, ra-
dost a útěchu, oni se pak mohou stát sluncem a světlem 
také pro nás, tedy pokud si dovolíme ho přijmout. Pro-
tože vše v životě musí být v rovnováze. A to platí také 
o dávání a přijímání. 

Děkujeme vám všem, kteří podporujete misie a pořizu-
jete si i náš kalendář. Jeho prostřednictvím bychom nyní 
chtěli nejen poděkovat za vše, co děláte pro ostatní, ale 
zároveň ve formě misijních fotografií a citátů z křesťan-
ských zpěvníků podpořit optimismem zase vás na vaší 
každodenní cestě. 

Slunce at, svítí, 
kde jste vy!
vyprošují nejen pro vás, ale i pro všechny, kdo jsou vaše-
mu srdci blízcí, pracovníci PMD



Co jsou Papezská misijní díla?
Q	Církevní nezisková organizace, která pod přímou pa-

tronací papeže zajišťuje misijní činnost katolické círk-
ve na všech kontinentech. 

Q	Nejdůležitějšími prvky činnosti jsou modlitba a snaha 
o šíření radosti z evangelia. 

Q	PMD učí lidi v misiích hospodařit, vedou je k spo-
luúčasti a respektují jejich důstojnost.

Q	Své národní kanceláře mají ve více než stovce zemí.

Pomoc je poskytována  
prostřednictvím čtyř děl: 

Q	Papežské misijní dílo šíření víry skrze sbírky z Misijní 
neděle podporuje mladé diecéze na jejich cestě k sa-
mostatnosti.

Q	Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola zaměřuje 
svoji pomoc na výchovu a formaci bohoslovců na mi-
sijních územích. Lze je podporovat jak modlitbou, tak 
finančním darem.

Q	Papežské misijní dílo dětí podporuje duchovní 
i hmotné potřeby dětí a formuje je k zájmu o misie 
modlitbou, vzdělávacími aktivitami i finančně. V rám-
ci českého Díla dětí působí Misijní klubka – skupinky 
a společenství, kde děti pod vedením dospělých tvoři-
vým způsobem podporují misie.

Q	Papežská misijní unie vnáší misijní smýšlení mezi se-
minaristy, kněze, řeholníky i laiky a vede je k aktivnímu 
zapojení do misijní činnosti církve, proto je PMU srd-
cem všech ostatních misijních děl.

Jak Papežská misijní díla podpořit?
Máte možnost zapojit se do několika typů misijních ak-
tivit a přispět svou modlitbou, osobním příkladem nebo 
finančním darem.

Děti se mohou přidat do Misijního klubka, pro dospělé je 
otevřen Misijní klub či Dárcovství, podle svých možností se 
mohou do Misijní růže a Adorace pro misie zapojit všech-

ny generace. Pokud jste služebníkem církve nebo laikem 
zapojeným do některé z církevních aktivit a cítíte v sobě 
misijní zápal, pak právě pro Vás je určena Misijní unie.

Stačí vyplnit přihlášku, která je součástí vložené složen-
ky. Následně obdržíte členské číslo, sloužící také jako 
specifický symbol v případě posílání darů.

Členové PMD
Q	Podle svých možností podporují misie.
Q	Modlí se za sebe navzájem, denně je za ně po celém 

světě sloužena mše svatá a také se za ně modlí lidé 
z misií.

Q	Dostávají Misijní zpravodaj a další materiály.
Q	Patří do společenství nejbližších spolupracovníků PMD 

a mají přímou účast na misiích církve.

Významným zdrojem financí pro Papežské misijní dílo 
dětí jsou tradiční dobročinné aktivity PMD. Uspořádat je 
lze v rámci rodiny, farnosti, školy, společenství… a s vel-
kým zaujetím a malými náklady podpořit záchranu dětí 
v misijních zemích. Tvořte, pečte, kreslete, nabízejte 
a šetřete s námi prostřednictvím aktivit jako je: Misijní 
jarmark – Misijní koláč – Misijní štrúdlování – Pohled 
pro misie – Jeden dárek navíc – Chléb pro misie – Mi-
sijní bonbónek

Práveěvaším  
prispením mohou misie rozkvést!

ˇ



14. týden 2021

Q pondělí Velikonoční pondělí / Miroslava

5 sv. Vincenc Ferrerský

Q úterý Vendula

6 sv. Notger

Q středa W Den vzdělanosti / Heřman, Hermína

7 sv. Jan Křtitel de la Salle

Q čtvrtek Ema

8 sv. Albert

Q pátek Dušan

9 sv. Marie Kleofášova

Q sobota Darja

10 sv. Michael de Sanctis

Q neděle Izabela

11 2. neděle velikonoční –  
Božího milosrdenství / sv. Stanislav

duben
15. týden 2021

Q pondělí Julius

12
sv. Julius l

Q úterý Aleš

13
sv. Martin I.

Q středa Vincenc

14
sv. Lambert

Q čtvrtek Anastázie

15
sv. Damián de Veuster

Q pátek Irena

16
sv. Bernardetta Soubirousová

Q sobota Rudolf

17
sv. Inocenc

Q neděle Valérie

18 3. neděle velikonoční  
Misijní koláč / sv. Krescenc

Na všechny kolem se směj  
a nechtěj sám pro sebe žít!



cervenˇ
Když uštván jsem prací, starostmi 
a shonem, Pane přijď a neprodlévej!

24. týden 2021

Q pondělí Roland

14 sv. Anastáz

Q úterý Vít

15 sv. Vít

Q středa Zbyněk

16 sv. Benon

Q čtvrtek Adolf

17 sv. Řehoř Barbarigo

Q pátek W Den hrdinů druhého odboje / Milan

18 sv. Marina

Q sobota Leoš

19 sv. Jan Nepomuk Neumann

Q neděle W Den otců / Květa

20 12. neděle v mezidobí 
Misijní koláč / sv. Silverius

25. týden 2021

Q pondělí Alois

21
sv. Alois Gonzaga

Q úterý Pavla

22
sv. Jan Fisher, sv. Tomáš More

Q středa Zdeňka

23
sv. Josef Cafasso

Q čtvrtek Jan

24
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele l

Q pátek Ivan

25
sv. Vilém, ct. Ivan

Q sobota Adrian, Adriana

26
sv. Jan a Pavel

Q neděle W Den památky obětí komunistického režimu

27
Ladislav

13. neděle v mezidobí / sv. Cyril Alexandrijský



listopad

Vyhlížím, příchod Tvůj vyhlížím...

47. týden 2021

Q pondělí Cecílie

22
sv. Cecílie

Q úterý Klement

23
sv. Klement I.

Q středa Emílie

24
sv. Ondřej Dung-Lac a druhové

Q čtvrtek Kateřina

25
sv. Kateřina Alexandrijská

Q pátek Artur

26
sv. Silvestr Guzzolini

Q sobota Xenie

27
sv. Virgil

Q neděle René

28 1. neděle adventní  
Jeden dárek navíc / sv. Mansuet

46. týden 2021

Q pondělí Leopold

15
sv. Albert Veliký

Q úterý Otmar

16
sv. Markéta Skotská, sv. Gertruda

Q středa Den boje za svobodu a demokracii

17
Mahulena 

sv. Alžběta Uherská

Q čtvrtek Romana

18
Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

Q pátek Alžběta

19
sv. Mechtilda l

Q sobota Nikola, Nikol

20
sv. Felix z Valois

Q neděle Albert

21 Slavnost Ježíše Krista Krále  
Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě



48. týden 2021

Q pondělí Zina

29 sv. Saturnin

Q úterý Ondřej

30 Svátek sv. Ondřeje

Q středa Iva

1 sv. Edmund Kampián

Q čtvrtek Blanka

2 sv. Bibiána

Q pátek Svatoslav

3 sv. František Xaverský

Q sobota Barbora

4 sv. Jan Damašský, sv. Barbora l

Q neděle Jitka

5 2. neděle adventní / sv. Sába

listopad 
prosinec

49. týden 2021

Q pondělí Mikuláš, Nikolas

6 sv. Mikuláš

Q úterý Ambrož, Benjamín

7 sv. Ambrož

Q středa Květoslava

8 Slavnost Panny Marie  
počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Q čtvrtek Vratislav

9 sv. Valérie

Q pátek Julie

10 sv. Julie a Eulálie

Q sobota Dana

11 sv. Damas I.

Q neděle Simona

12 3. neděle adventní / Misijní jarmark  
Panna Maria Guadalupská

Pohlaď všechno smutné,  
hladovým dej chléb... 


