
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DÍLECH (P MD) 
PMD jsou součástí katolické církve a jejich činnost se dělí do 4 různých oblastí:  
 
1) Papežské misijní dílo šíření víry koordinuje misijní aktivity v celém světě, prohlubuje vědomí 
misijního poslání každého křesťana a systematicky pomáhá zmírňovat bídu a utrpení chudých. 
Zajišťuje kvalitní a systematickou pomoc nejchudším ve více než 1.000 diecézích světa, na které se 
podílí téměř 650 tisíc biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic, katechetů, bohoslovců a laických 
spolupracovníků. Podporují se katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, školy, 
nemocnice, domovy pro sirotky a staré lidi, střediska pomoci a leprosária, stavby a opravy kostelů a 
jiné. Dne 14. 5. 1926 byla ustanovena každoroční světová Misijní neděle, den modliteb spojený 
s finanční sbírkou pro misie, jejíž výtěžek hradí projekty tohoto díla. 
 
2) Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola zaměřuje svoji pomoc na výchovu a formaci více než 
80.000 bohoslovců na misiích, studujících přibližně v 1.000 seminářích. Ročně pak z nich bývá 
vysvěceno asi 2.000 novokněží. Přispívá se též na postgraduální studium v Římě několika desítkám 
vybraných studentů z řady kongregací pracujících v misiích. Oni se po návratu zpět stávají učiteli a 
přispívají ke vzdělání ostatních. Další pomoci se skrze toto dílo dostává řeholnímu dorostu (asi 
10.000 noviců a novicek), nemocným a starým kněžím, misionářům v chudých oblastech světa. 
Sponzorovat bohoslovce lze modlitbou a finančním darem. Sponzory mohou být jednotlivci, rodiny, 
společenství i farnosti. Pomoc pro jednoho bohoslovce činí na rok 25.000 Kč. Není nutné přispívat 
celými částkami, jakákoliv pomoc je vítána. 
 
3) Papežské misijní dílo jednoty kněží a řeholníků (misijní unie) vede kněze, řeholníky i laiky 
k aktivnímu zapojení do misijní činnosti církve a podporuje ostatní Papežská misijní díla. Vnáší 
misijní smýšlení mezi seminaristy, kněze a řeholníky, je srdcem všech misijních děl a vede každého 
pokřtěného k aktivní účasti na misijním poslání církve.                         
 
4) Papežské misijní dílo dětí (PMDD) je dnes přítomno v cca 120 zemích světa, jsou do něho 
aktivně zapojeny i děti z chudých misijních zemí. Průměrná pomoc skrze projekty PMDD vychází 
ročně na 200 Kč pro jedno dítě, pomocí tohoto obnosu se zachrání alespoň z té největší bídy. Počet 
dětí v jednotlivých projektech bývá od několika desítek do mnoha tisíc. Každý rok se prostřednictvím 
PMDD zachraňuje více než 3.000.000 trpících dětí. Heslem PMDD je „Děti pomáhají dětem“. 
 
JE DOBRÉ VĚDĚT, ŽE PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA:  
� mají za sebou téměř 200letou historii 
� koordinují činnost na všech kontinentech, učí lidi v misiích hospodařit, vedou je k spoluúčasti, 

respektují jejich důstojnost 
� podporují 42.000 škol, 1.600 nemocnic, přes 6.000 středisek pomoci, 780 leprosárií, sirotky 

a staré lidi, 12.000 charitativních a sociálních projektů 
� umožňují realizaci katechetických projektů, poskytují prostředky na stavby a opravy kostelů  
� spolupracují se stovkami tisíců biskupů, kněží, řeholníků, katechetů, bohoslovců a laických 

spolupracovníků v přibližně 1.100 misijních diecézích, kde zajišťují kvalitní a systematickou péči 
o nejchudší 

� podporují téměř 3.000.000 chudých dětí, přes 80.000 bohoslovců v 900 seminářích a 2.000 
novokněží 

� pomáhají vždy v nejchudších oblastech světa 
 
 
 
 



 

O PROJEKTECH:  
� Garantem každého projektu je vždy místní biskup, kromě něho vykonává dohled nad využitím 

finanční pomoci také místní národní ředitel PMD a ředitelé jednotlivých diecézí v misijních 
oblastech celého světa, do misií nemusí tedy jezdit další speciální pracovníci. 

� Mnoho finančních prostředků se ušetří i tím, že za projekty a pomocí potřebným stojí domorodí 
odpovědní lidé, kteří dobře znají místní situaci a hovoří jazyky chudých.  

� Skrze PMD se pomoc rozděluje spravedlivě, protože misijní pracovníci mají k dispozici tisíce 
žádostí ze všech misijních oblastí a mohou je tedy podle potřeby porovnávat. Autory projektů 
jsou lidé z misií, my jsme jejich partneři a pomáháme jim hlavně v začátku. Chceme, aby oni byli 
důležití a dokázali se o chod projektů sami postarat. Tím máme opět volné ruce pro pružnou 
pomoc dalším potřebným.  

� Odpovědní vedoucí projektů jsou povinni podávat včas zprávu o využití darů, vždy musí doložit i 
spoluúčast, aby se místní lidé postupně stávali nezávislými a samostatnými. I chudí lidé svými 
modlitbami a penězi podporují další potřebné. 

� Na základě téměř 200-leté praxe a zkušeností podporujeme vždy celé skupiny dětí (školy, 
sirotčince, dětské domovy a útulky, diecézní a farní programy, …), vedeme je k solidaritě.  
Předcházíme tím upřednostňování jednotlivců a možným dalším komplikacím.  

� S dětmi, které podporujeme, jsme prostřednictvím vedoucích projektů v kontaktu. Vytváříme 
rovnocenný vztah, nevyžadujeme od nich jako podmínku pro získání finanční podpory děkovné 
dopisy, foto či další osobní data. Je úžasné, jakým způsobem nás oni v mnohém obdarovávají. 

� Pomáháme dětem, jejichž jména z etických důvodů nepožadujeme. Chceme děti vychovávat 
v duchu evangelia, kde Ježíš Kristus doporučuje potřebnou skrytost, aby prokázané skutky lásky 
mohl sám odměnit. (Mt 6,3-4) 

� Když se stanete sponzorem, přispíváte podle svých aktuálních možností a nemusíte se 
dlouhodobě zavazovat. 

� Chudí, kterým pomáháme, vyjadřují svoji vděčnost upřímnou modlitbou za dárce; denně je 
v tomto duchu v misijních zemích sloužena mše svatá.  

� Aktuální přehled projektů PMDD na pomoc trpícím dětem v chudých oblastech světa, které hradí 
dárci z ČR, je k dispozici v národní kanceláři PMD. 

�  Projekty jsou pečlivě vybírány a schvalovány celosvětovým Generálním shromážděním PMD. 
�  Správné využití našich darů je kontrolováno místním nunciem, biskupy, národním a diecézními 
řediteli PMD.  

�  Chudí lidé se vždy podílí svou spoluúčastí a denně se za dárce modlí. 
 
SKRZE PMD POMÁHÁTE: 
� dětem postiženým, zneužívaným, unášeným, ohroženým a nakaženým onemocněním AIDS 
� potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, vyznání či národnost 
� skrze katechetické, vzdělávací, sanitární, charitativní, sociální a život zachraňující projekty 
� zajistit kvalitní vzdělání a formaci bohoslovcům, řeholníkům a katechetům  
� stavět a udržovat provoz mateřských a základních škol, domovy pro sirotky, leprosária 
� učit lidi v misiích hospodařit, vést je k spoluúčasti a respektovat jejich důstojnost 
� spolu se stovkami tisíc biskupů, kněží, řeholníků, katechetů, bohoslovců a laických   

spolupracovníků, kteří ve více než 1.000 misijních diecézích zajišťují kvalitní a systematickou 
péči o nejchudší  

� i do míst, kam by se jinak pomoc nedostala, kde domorodci i misionáři nasazují život pro dobro  
 nejpotřebnějších  
 
Neodkládejte na zítřek dobro, které můžete udělat dnes: možná už zítra nebudete mít čas.                                                                                                                     
                                                                                                                                (sv. Jan Bosco) 



 

A KAM JSME JIŽ Z ČR POMOHLI: 
Srí Lanka, Indie, Peru, Indonésie, Papua Nová Guinea, Jamajka, Bolívie, Ukrajina, Brazílie, Albánie, 
Bosna a Hercegovina, Nigérie, Sierra Leone, Burkina Faso, Irák, Mexiko, Angola, Argentina, 
Kamerun, Benin, Zimbabwe, Středoafrická republika, Peru, Súdán, Uganda, Malawi, Bangladéš, 
Guyana, Togo, Zambie, Surinam, Guyana a další. Aktuální informace jsou k dispozici v kanceláři 
PMD. 
 
AKTIVITY PRO NAŠE D ĚTI: 
� Misijní klubko  pro děti do 15 let, celoroční aktivita, heslo: Děti pomáhají dětem, denní modlitba 
Zdrávas Maria, Misijní bonbónek - týdenní spoření do pokladničky, aktivní pomoc svému okolí a 
dětem celého světa, práce s misijním programem MOST (Modlitba - Oběť - Služba – Tvořivost) 
� Misijní bonbónek, celoroční aktivita, střádání financí v hodnotě jednoho bonbónku do kasičky, 
ušetřený obnos našich dětí se zasílá např. 1x ročně na účet PMDD 
� Misijní r ůžička pro děti, celoroční aktivita, 1x týdně společná modlitba dětí jednoho libovolně 
vybraného desátku za děti v misiích 
� Misijní kolá č, 4. neděle postní „Laetare“ nebo jiný vhodný den, zábavná a atraktivní forma 
pomoci chudým, pečení koláčů a jiných dobrot, jejich nabízení lidem v kostele (zapojit se může celá 
farnost) a prosba o podporu chudých dětí na misiích v rámci projektů Díla dětí 
� Jeden dárek navíc, advent, dárek pro chudé děti v misiích formou finančního příspěvku, výše 
částky se rovná ceně dárku, který chci věnovat 
� Pohled pro misie, postní doba, advent, malování pohlednic s velikonoční a vánoční tematikou, 
vystavení hotových dílek, jejich nabídnutí lidem, prosba o finanční dary na projekty PMDD, 
předtisky pohlednic jsou k dispozici v kanceláři PMD 
� Sbírání medailek Panny Marie, květen, šetření peněz na medailky Panny Marie pro chudé 
kamarády z misií, modlitba za chudé, kteří tento dárek prostřednictvím PMDD dostanou 
� Den Papežského misijního díla dětí, 1. červen (či jiný blízký den), lze spojit s oslavou prvního 
svatého přijímání nebo křtu dětí ve farnostech, pestrý program pro děti: modlitební aktivity, misijní 
hry, soutěže, výlety, besedy; slavnostním způsobem lze přijímat nové členy do Misijního klubka; 
příležitost k zhodnocení uplynulého školního roku, ocenění práce dětí ve prospěch druhých 
 
Prosba: Výtěžky z misijních akcí jsou určené na přímou pomoc chudým a trpícím dětem skrze 
pečlivě vybírané projekty Papežských misijních děl. Spoléháme na to, že nám pošlete vždy celý 
výnos, aby naše podpora misií, která je pro chudé životně důležitá, byla účinná. Děkujeme.  
 
TAKÉ DOSPĚLÍ SE MOHOU ZAPOJIT: 
� Misijní klub,  denní modlitba za misie a tvůrčí podpora aktivit PMD, Chléb pro misie - týdenní 
spoření daru pro chudé na misiích 
� MIŠKA (Misijní Škola Animátorů), tematická setkání nejen pro členy Misijního klubu 
� Sponzorování misií, jednorázové či pravidelné, je možné si vyžádat potvrzení o přijatém daru 
pro daňové účely, lze podpořit bohoslovce na misiích, chudé děti, sirotky a další potřebné, mešní 
intence misionářům - aby tato aktivita byla opravdovou pomocí, je dobré na jednu intenci přispět 
částkou alespoň 250 Kč (nelze uplatnit odpočet od základu daně) 
� Misijní r ůže, denní modlitba desátku růžence za misie, pro jednotlivce, společenství i celé 
farnosti, 20 lidí tvoří vždy 1 Misijní růži živého růžence, lze využít i již vzniklých společenství 
živého růžence  
 
MISIJNÍ MATERIÁLY: 
− Filmy, Misijní magazíny, kalendáře, hry, pohlednice z misií, záložky, pravítka, balónky, 
modlitby, samolepky, putovní výstavy, plakáty, šátky, časopisy, programy pro misijní výchovu dětí, 
…(souhrnnou nabídku představuje aktuální Katalog misijních materiálů)  
 



 

JMÉNEM CHUDÝCH A TRPÍCÍCH LIDÍ DĚKUJEME VÁM VŠEM ZA MISIJNÍ 
POMOC A SPOLUPRÁCI, ZE KTERÉ MÁME OPRAVDU RADOST. VAŠE LÁSKA 
PRO MISIE, PODPORA POTŘEBNÝCH, MODLITBY A OBĚTAVÉ NASAZENÍ 
JSOU OPRAVDU VELICE CENNÝM POKLADEM. 
 
KONTAKT:  
 
NÁRODNÍ KANCELÁ Ř PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH D ĚL 
Špindlerův Mlýn 33, 543 51, tel./fax: 499 433 058, GSM brána: 604 838 882, info@misijnidila.cz, 
www.misijnidila.cz, číslo účtu: 72540444/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Hradec 
Králové  
 
Přehled základních variabilních symbolů (VS): 
VS   10 - PMD šíření víry 
VS   30 - PMD sv. Petra apoštola (sponzorování bohoslovců na misiích) 
VS   40 - PMD dětí 
VS 440 - Sponzorování misijních sirotků 
VS 540 - Podpora vzdělání dětí na misiích 
VS 999 - Obecně PMD - rozhodnutí  nechává v tomto případě dárce národní kanceláři, která    
                finanční dar pošle na misijní projekty podle nejaktuálnější potřeby 
VS 321 - Mešní intence misionářům (Nahlaste, prosím, počet intencí a částku, kterou zasíláte  
                na 1 intenci. Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč.)                
                Na VS 321 nelze uplatnit odpočet z daní.                  
 
Variabilní symboly pro jednotlivé aktivity v PMDD: 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Chceme dělat jen nepatrné věci, ale s obrovskou láskou.“  
                                                                    (Bl. Matka Tereza) 
 


