
 

JAK OSLAVIT 100 LET PMD 
Aby se víra mohla šířit i v zemích, které zatím nejsou schopny 
samostatného financování vlastních projektů, vybízíme věřící v našich 
farnostech, obce, rodiny, školy, organizace a společenství, aby uvážili, 
jakým způsobem by mohli propojit vlastní společenské a kulturní 
události s podporou misií. Navrhujeme tyto možnosti, které se mohou 
díky tvořivosti proměnit ve skutečnost. 
 
1. Benefiční akce – zkuste radost ze společných farních, školních či 

obecních slavností rozšířit za hranice Vašeho společenství a věnujte výtěžek Vašich pravidelných 
kulturních aktivit, které každoročně pořádáte, nebo je k výročí 100 let specielně uspořádáte: 
plesy, hody, vinobraní, obecní slavnosti, koncerty, tentokrát na podporu kvalitních projektů PMD 
v misiích. 

 
2. Misijní aktivity – zorganizujte tradiční aktivity Papežských misijních děl: Misijní štrúdlování, 

Misijní koláč, Jeden dárek navíc, Pohled pro misie nebo Misijní jarmark s výrobky dětí, mládeže, 
dospělých či babiček. Nabízíme misijní filmy, které můžete při pořádaných akcích promítnout a 
misijní materiály, které pomohou informovat o misiích a získat finanční dary na tolik potřebnou 
podporu světové misijní činnosti. 

 
3. Svíčka missio – objednat si ji mohou rodiny a společenství, která budou při 

modlitbě pamatovat na misie. Pokud nemáte ve farnosti modlitební společenství, 
je v tomto roce ideální možnost začít. Zakladatelka Díla šíření víry Pauline 
Jaricot věděla, že sama nezmůže mnoho, proto zakládala společenství po deseti, 
která se modlila a přispívala misiím. Potisk na svíčce, „Rozdělme se o svůj chléb 
a o svou víru“, vyjadřuje smysl misijní práce. 

  
4. Misijní zápalky 100 let PMD - zapalme svá srdce pro Boha a věnujme misiím jeden den. Při 

používání těchto zápalek připomínajících 100 let PMD, můžete 
krátkou modlitbou pamatovat na potřebné v misiích. Když je 
budete používat při zapalování svíček ke společné modlitbě, 
mohou Vám připomenout společenství modlitby těch, kterým 
v misiích pomáháme. Zápalky nám tedy „posvítí“ na důležitost a 
aktuálnost světových misií a nabídnou, že právě na tento účel 
můžeme věnovat výtěžek jednoho dne. 

 
5. Modlitba misijního r ůžence – je vhodnou možností, jak podpořit misie. 

Modlí se jako běžný růženec s prosbou za misie v jednotlivých kontinentech. 
Zájemce si může objednat růženec v misijních barvách. Každý desátek má na 
něm jinou barvu. Červená nám připomíná Ameriku s jejími původními 
obyvateli Indiány; zelená - pralesy a zelené savany Afriky; modrá - obrovské 
vodní plochy Austrálie a Oceánie; Žlutá - barvu pleti většiny obyvatel Asie; 
bílá - označuje Evropu, světadíl, ve kterém žije největší počet lidí bílé pleti. 
K inspiraci pro modlitbu nabízíme myšlenky papežů a svatých o misiích 
jakož i misijní zamyšlení k jednotlivým desátkům růžence uspořádané podle 
světadílů. 
 



 

6. Podpora konkrétního projektu - další možností, kterou nabízíme jednotlivcům i společenstvím je 
podpora konkrétního projektu opravdu chudým lidem především do Zambie! Darujme 1denní 
výdělek pro světové misie - pro šíření víry a pomoc nejchudším v letošním roce: stavba 5 far, 3 
řeholních domů a klášterů, oprava střechy kláštera, stavba nového křídla řeholního domu, 
rekonstrukce příbytku pro rodinu katechisty, biblický program, auto pro farnost, audiovizuální 
vybavení pro výrobu kvalitních programů, nejnutnější opravy, vzdělávací a formační programy, 
formace katechistů ve třech diecézích, pomoc misionářům a domorodcům v devíti farnostech.  

 
Údaje pro posílání darů: č. účtu: 72540444/2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., variabilní 
symbol 10 – šíření víry, specifický symbol - členské číslo dárce.  Pokud od nás již máte členské 
číslo (členské aktivity PMD: Sponzor misií, Misijní růže, Misijní klubko, Misijní klub, Adorace 
pro misie, Misijní unie), napište své členské číslo jako specifický symbol. Jen tak jsme schopni 
rozpoznat dárce a potvrdit příjem daru. Pro rychlé rozpoznání Vašeho daru nám pomůže, když 
uvedete i číslo svého účtu, pokud z něho posíláte finanční dar. Kdo ještě členské číslo nemá a 
chtěl by se zapojit do misijní pomoci skrze PMD, tomu rádi poradíme, jak to udělat. Zájemci 
mohou obdržet potvrzení pro daňové účely.   

 
7. Mešní intence misionářům - Pokud chcete pomoci kněžím v misiích, můžete nechat odsloužit 

mši svatou v misijních krajinách na Váš úmysl. Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět 
alespoň 250 Kč. Při posílání intencí nahlaste, prosím, počet a částku, kterou na 1 intenci zasíláte. 
Nejlepší je, když se dárce přihlásí jako sponzor misií. Pro místní kněze je to často jediný příjem, 
protože nemají žádný plat a žijí z darů dobrodinců. Překonávají velké vzdálenosti a do 
jednotlivých farností se dostanou mnohdy jen několikrát za rok. Navíc řeší problémy bídy, 
nemocí, hladu i pronásledování a často z přijatých darů pomáhají chudým. Variabilní symbol 
321, specifický symbol - členské číslo dárce. 

 
8. Staňte se členy PMD - jednotlivcům i společenstvím nabízíme možnost přihlásit se do Misijního 

klubu , kde se členové modlí za misie denně podle svého výběru některou modlitbu a týdně spoří 
na Chléb pro misie – finanční dar pro chudé v rámci projektů PMD. Můžete se zapojit do 
Misijního klubka  - Papežské misijní dílo dětí, Sponzora misií, Misijní r ůže - modlitba denního 
desátku za misie, Adorace pro misie nebo vstoupit do Papežské misijní unie. Vstup do 
členských aktivit může být proveden slavnostním způsobem např. při bohoslužbě, během 
misijních oslav apod. Bližší podrobnosti na webu www.missio.cz. 

 
9. Kronika 100 let PMD – chcete mít svoji stránku v unikátní Kronice 100 let PMD? Kronika bude 

zachycovat, jak jsme slavili ve farnostech, Misijních klubkách nebo jiných skupinách, rodinách, 
oddílech, školách či společenstvích výročí 100 let PMD. Aktivity mohou souviset i 
s prožíváním Roku víry, který vyhlásil papež Benedikt XVI. Své příspěvky posílejte do konce 
května 2013 národní kanceláři PMD na formátu A4 ve dvojím provedení (poštou i emailem). Na 
stránce uveďte autora, aby bylo jasné, kdo se na aktivitách a oslavách podílel. Z došlých zpráv 
vytvoříme nakonec 2 kroniky. Jednu věnujeme Svatému otci a druhá bude k dispozici v národní 
kanceláři PMD.  

 
10. Nový web PMD – Papežská misijní díla připravila a uvedla do provozu nové webové stránky 

www.missio.cz, kde kromě informací o činnosti PMD naleznete celou řadu nápadů, statistik, 
přehledů, galerií, historických dat a inspiraci pro pomoc potřebným a podporu světových misií.  

 

Všem, kteří se k oslavám připojí, ze srdce děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání! 

 


