Popis charakteru Papežských misijních děl v České republice
I.
Předmět činnosti, Účel a poslání Papežských misijních děl
1.
Papežská misijní díla v České republice (dále jen „PMD“) jsou veřejným sdružením
křesťanů a tvoří součást celosvětových Papežských misijních děl, která jsou nedílnou součástí
univerzální katolické církve (tj. Římskokatolické církve) a jsou darem Ducha katolické církvi
a plodem misijní horlivosti zakladatelů Papežských misijních děl, která vždy povzbuzovala
všechny věřící k účasti na apoštolském životě. Hlavní myšlenkou PMD je, že nejlepší služba,
jakou můžeme nabídnout našim bratřím a sestrám je evangelizace, která jim pomáhá žít a
konat jako Boží děti, osvobozuje je od nespravedlností a pomáhá jim ve všestranném rozvoji.
2.
PMD se člení na čtyři nedělitelné celky (díla). Svým vlastním unikátním způsobem
každé dílo konkrétně realizuje společné poslání podporovat u Božího lidu misijního ducha.
PMD se člení na tyto čtyři nedělitelné celky (díla):
Dílo šíření víry (také Papežské misijní dílo šíření víry) má za cíl formovat u věřících
katolické svědomí, spojující úplnou poddajnost Duchu s apoštolským závazkem zahrnujícím
celý svět. Spolupracuje také na formaci zvláštních misijních animátorů, kteří pracují v
katolické církvi, aby zvýšilo jejich pozdější adekvátní účast na celosvětových misiích. Věnuje
zvláštní pozornost misijní formaci mládeže a misijní dimenzi rodiny. Jedním z nejkrásnějších
plodů tohoto Díla je Světový misijní den (Misijní neděle), který 14. dubna 1926 ustanovila
Posvátná kongregace pro liturgii a stanovila ho na předposlední říjnovou neděli.
Dílo sv. Petra apoštola (také Papežské misijní dílo sv. Petra Apoštola) má za prvořadý cíl
podporovat význam podstatné apoštolské složky v misiích a nezbytnou potřebu, aby
Katolická církev v rámci svých duchovních a místních kulturních souvislostí formovala
vlastní řeholní osoby, zvláště však vlastní vysvěcené služebníky. Pomoc, kterou toto Dílo
poskytuje, není čistě ekonomická, ale spočívá v modlitbě a v životě inspirovaném vírou.
Misijní dílo dětí (také Papežské misijní dílo Svatého dětství ) vděčí za svůj název touze svěřit
Dílo ochraně Dítěte Ježíše. Toto Dílo má za cíl umožnit zapojení dětí a mládeže do
odpovědné pomoci jiným dětem v hmotné a morální nouzi. Toto Dílo si udržuje svůj původní
misijní charakter a také obsahuje závazek přispět k rozpoznání a potlačení různých příčin a
forem násilí, kterými trpí děti na celém světě. Toto dílo přispívá k praktickým iniciativám
pomoci. Toto Dílo působí vždy v úzké spolupráci a v souladu s rodinami, farnostmi a dalšími
odpovědnými institucemi.
Misijní unie pro duchovní (také Papežská misijní unie) jejím posláním je přispět k
apoštolské horlivosti kněží, řeholníků a řeholnic a jejich prostřednictvím u všeho
křesťanského lidu. Unie spolupracuje na vzrůstu misijních povolání a na lepším rozmísťování
duchovních; tímto zvýrazňuje hodnotu spolupráce v misijním poslání katolické církve.
II.
Náplň účelu a poslání Papežských misijních děl v České republice

1.
PMD jsou zvláštním způsobem ve službě papeži jako představiteli biskupského
kolegia, základu a znaku jednoty a univerzálnosti katolické církve.
2.
PMD získávají prostředky pro svoji činnost z darů, pořádání sbírek a ze správy
vlastního majetku. PMD ustavují a přidělují prostředky ze svých fondů v souladu s
kanonickým právem a právním řádem České republiky.
3.
Formy misijní služby PMD mají svůj hlavní cíl – podporu evangelizace v užším
smyslu. PMD usilují o spolupráci v oblastech jako je podpora a rozvoj lidskosti a spolupráci s
autoritami a dalšími osobami v katolické církvi, které se věnují sociální a zdravotní pomoci.
Prostřednictvím Fondu solidarity PMD upřednostňují pomoc takovým oblastem, které jsou v
těžké situaci a mají naléhavější a větší potřeby. Citlivým způsobem jim pomáhají řešit jejich
základní pastorační a misijní potřeby a přispívají k jejich soběstačnosti a možnosti následně
pomáhat jiným.
4.
PMD svou prací rozšiřují vědomí priority všeobecného charakteru misijní spolupráce.
PMD spolupracují s biskupy, aby jednotlivé iniciativy byly v souladu se společným závazkem
vůči evangelizaci. Za tímto účelem PMD zřizuje pro své celky, a to pro: Dílo šíření víry, Dílo
sv. Petra apoštola a Misijní dílo dětí (Papežské misijní Svatého dětství) jejich vlastní fond
solidarity, ze kterých jsou podporovány pomocné celosvětové programy, přičemž se vyhýbají
jakémukoliv upřednostňování a diskriminaci. Nejdůležitějším z těchto fondů je Všeobecný
fond solidarity, založený a spravovaný PMD pro Dílo šíření víry. PMD hospodaří s dary,
které dostává pro Dílo šíření víry zvláště během Světového misijního dne (Misijní neděle), a
jsou použity pro pomoc všem iniciativám misijní spolupráce.
5.
PMD pro každý rok sestavují plán pro svoji činnost, přičemž mají na zřeteli potřeby
všech oblastí a priorit a směrnic Kongregace pro evangelizaci národů a podnětů České
biskupské konference.
III.
Statutární orgán, Vedení a administrativa
Národní ředitel PMD
1.
Statutárním orgánem PMD je pouze národní ředitel PMD, kterého jmenuje
Kongregace pro evangelizaci národů na návrh České biskupské konference. Národní ředitel
PMD je jmenován na pět let. Opakované jmenování do funkce je obvykle možné pouze na
další pětileté období.
Národní kancelář PMD
2.

Národní ředitel PMD zřizuje jako svůj administrativní orgán národní kancelář PMD.
Národní rada PMD

3.
a)

Národní radu PMD tvoří:
vždy národní ředitel PMD jako její předseda,

b)

národní sekretáři pro jednotlivá Díla,

c)

diecézní ředitelé anebo jejich delegáti v případě, že je jejich počet vysoký.

d)
popř. další osoby jmenované národním ředitelem PMD, reprezentující vyrovnaným
způsobem členy národních církevních orgánů a diecézní delegáty.
Národní rada PMD zodpovídá za:
a)
udržování úzké spolupráce s Národní misijní radou zřízenou Českou biskupskou
konferencí a vedenou předsedou Biskupské komise pro misie. (PMD jsou v Národní misijní
radě zastoupena a v práci misijní animace PMD patří vedoucí úloha).
b)
určování námětu a studium strategie celoroční misijní kampaně a programu pro činnost
Děl jak pro animaci, tak i pro organizaci získávání finančních prostředků,
c)

sestavuje a schvaluje rozpočet PMD,

d) schvalování výroční zprávy o hospodaření (účetní závěrku) a její kontrolování podle
rozpočtu.
Diecézní ředitel PMD
4.
V každé diecézi působí diecézní ředitel PMD. Diecézního ředitele PMD jmenuje
diecézní biskup nejlépe po poradě s národním ředitelem PMD.
IV.
Společná a závěrečná ustanovení
V případě potřeby může Národní rada PMD zřizovat v rámci PMD další pomocné orgány pro
specifické činnosti PMD.
V Praze dne 20.11.2006
Mons. Jan Graubner
předseda České biskupské konference

