Základní informace
o Papežských misijních dílech
Co jsou Papežská misijní díla?
Papežská misijní díla (PMD) jsou církevní nezisková organizace, která
pod přímou patronací papeže koordinuje a zajišťuje misijní činnost
katolické církve ve všech kontinentech. Tedy zvěstuje evangelium, učí
lidi v misiích hospodařit, vede je k spoluúčasti a respektuje jejich
důstojnost. Své národní kanceláře mají PMD ve více než 130 zemích. Veškerá jejich činnost
se řídí Stanovami, schválenými papežem. Nejdůležitějšími prvky činnosti jsou modlitba
a snaha o šíření radosti z evangelia.
PMD jsou součástí katolické církve a jejich činnost se dělí do 4 základních děl:





Papežské misijní dílo šíření víry (ŠV)
Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola (SPA)
Papežské misijní dílo dětí (PMDD)
Papežská misijní unie (PMU)

Potřebná pomoc a podpora je poskytována všem lidem bez ohledu na jejich barvu pleti či
náboženské vyznání. V Národní kanceláři PMD je k dispozici aktuální přehled projektů, které
na pomoc trpícím v chudých oblastech světa hradí dárci z ČR.
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 systematickou a kvalitní pomoc nejchudším lidem ve skoro jedenácti stech
misijních diecézích. Podílí se na katechetických, vzdělávacích, charitativních a sociálních
projektech. Podporuje školy, nemocnice a opravy domovů pro staré lidi, kostelů a far,
klášterů a pastoračních center.
Finanční prostředky na projekty Papežského misijního díla šíření víry pocházejí převážně ze
sbírek Misijní neděle, která byla ustanovena dne 14. 5. 1926 jako den Světový den modliteb
za misie spojený s finanční sbírkou pro misie. Slavíme ji předposlední neděli v říjnu každého
roku. Sbírka na misie je vyjádřením solidarity všech katolických křesťanů za sebe navzájem,
protože probíhá ve všech farnostech a diecézích po celém světě (i v nejchudších zemích) a
vybrané prostředky následně slouží k podpoře v místech, kde je církev dosud mladá nebo
chudá.
Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola zaměřuje svou pomoc na přípravu a formaci
seminaristů, řeholních noviců a novicek v misijních diecézích církve. Služba je nezbytná, bez
ní by nově vznikající církevní společenství neměla duchovní představené, nebyli by kněží ani
řeholní dorost v misiích. Pomoc není jen ekonomická, ale spočívá také v modlitbě a v životě
inspirovaném vírou. Podporovat bohoslovce lze modlitbou nebo finančním darem a dárci

mohou být jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti. Pomoc pro jednoho bohoslovce činí
přibližně 15 000 Kč na rok. Není však nutné přispívat celou částkou, jakákoli pomoc je vítána.
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.
Papežské misijní dílo dětí (PMDD) na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to
modlitbou, vzdělávacími aktivitami i finančně. Děti se tak stávají misionáři druhých v souladu
s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí.
Najdeme ho v cca 120 zemích světa a jeho specifikem je aktivní zapojení i dětí z chudých
misijních zemí. Počet dětí v jednotlivých projektech bývá od několika desítek do mnoha tisíc.
Projekty podporují kvalitní školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, katechetickou
a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou péči, zachraňují děti trpící
podvýživou, sirotky a zajišťují další potřebnou pomoc.

O projektech PMD
Autory projektů jsou lidé přímo z konkrétní misijní oblasti. Dobře znají domácí situaci a
hovoří domorodými jazyky. Projekty PMD jsou garantovány místním biskupem, který
zaručuje, že pomoc přijde skutečně nejpotřebnějším.
Dohled nad využitím pomoci vykonává také místní
apoštolský nuncius, národní ředitel PMD a diecézní ředitelé
v misijních oblastech. Tato spolupráce umožňuje velkou
finanční úsporu, protože náklady na projekty jsou díky tomu
velmi nízké.
Ze všech misijních oblastí jsou k dispozici tisíce žádostí a na
celosvětovém generálním shromáždění jsou projekty
porovnávány, pečlivě vybírány, schvalovány a pomoc
spravedlivě rozdělována.
Včasné podávání zprávy o využití darů je povinností odpovědných osob za jednotlivé
projekty. Vždy musí doložit i spoluúčast, aby se místní lidé postupně stávali nezávislými
a samostatnými. Pomáháme vždy celé skupině a vedeme je k solidaritě. Vztah mezi
pomáhajícími a těmi, kterým je pomáháno, je vždy rovnocenný.

Papežská misijní díla pomáhají






v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování
dětem postiženým, zneužívaným, unášeným, ohroženým a nakaženým onemocněním
AIDS
systematicky pečovat o nejzákladnější potřeby dětí, chránit jejich práva a důstojnost,
a vychovávat je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat
potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, vyznání či národnost
formovat křesťanská společenství, ve kterých mohou lidé prožívat svoji víru v pokoji
a spravedlnosti




podporovat a povzbuzovat četná povolání v místních komunitách skrze katechetické,
vzdělávací, sanitární, charitativní, sociální a život zachraňující projekty
stavět a udržovat provoz mateřských a základních škol, domovů pro sirotky






budovat infrastrukturu, stavět a opravovat kaple, řeholní domy, pastorační
a vzdělávací centra, kostely a domovy pro seniory
učit lidi v misiích hospodařit, vést je ke spoluúčasti a respektovat jejich důstojnost
spolu se stovkami tisíc biskupů, kněží, řeholníků, katechetů, bohoslovců a laických
spolupracovníků zajišťovat v misijních diecézích kvalitní a systematickou péči
o nejchudší
i na místech, kam by se jinak pomoc nedostala, kde domorodci i misionáři nasazují
život pro dobro nejpotřebnějších
Kam jsme z ČR již 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, Sýrie, Tanzanie, Keňa,
Mosambik, Filipíny, Pákistán, Paraguay a další.
Aktuální informace jsou k dispozici v kanceláři PMD
nebo na www.missio.cz.

Jak se můžete zapojit vy a vaše děti?
Rádi byste se zapojili více do pomoci misijním zemím? Jste ochotni obětovat trochu svého času,
dovedností nebo peněz pro misie? Staňte se členy PMD! Vybrat si můžete z mnoha aktivit pro
dospělé i děti.

AKTIVITY PRO DĚTI
V rámci Papežského misijního díla dětí působí Misijní klubka – skupinky a společenství, kde děti pod
vedením dospělých opravdu tvořivým způsobem podporují misie. Pro členy Misijního klubka jsou
k dispozici členské průkazky s modlitbou, plakátky na misijní
nástěnky, formační a animační materiály pro misijní práci a
mnoho dalšího.


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

Do níže uvedených aktivit se mohou zapojit také farnosti, školní třídy, rodiny či jednotlivci:


Misijní koláč nebo Misijní štrúdlování, kdykoliv během roku, 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



Misijní jarmark, kdykoliv během roku, další zábavná forma pomoci druhým, kdy dospělí či
děti v Misijním klubku vyrobí drobné dárečky, dekorace atd., které potom nabízejí za
libovolný příspěvek na misie



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



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

AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ


Misijní klub, denní modlitba za misie a tvůrčí podpora
aktivit PMD, Chléb pro misie – týdenní spoření daru pro
chudé na misiích



Dárcovství, dárci pravidelně podporují bohoslovce na
misiích, chudé děti, sirotky a další potřebné, kromě dárců
zasílají na PMD jednorázové dary i další jednotlivci a
organizace



Misijní růže, 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



Papežská misijní unie (PMU), členstvím v PMU mohou
kněží, řeholníci, řeholnice, bohoslovci a laičtí animátoři
podpořit celosvětové misie církve (modlitbou, formací
a praktickou pomocí)



Mešní intence, dárce, který chce nechat odsloužit na svůj
úmysl mši svatou a přitom smysluplně pomoci kněžím
v misiích, může věnovat mešní intence, které pro kněze
v misiích obvykle znamenají jediný zdroj příjmu, z něhož
často podporují další potřebné, proto jsou Papežskými
misijními díly předávány vždy do nejchudších oblastí

Misijní materiály
PMD nabízí širokou škálu misijních materiálů, ve kterých se
dozvíte zajímavé informace z misií, získáte inspiraci pro misijní
výchovu dětí a můžete je použít i jako dárek. Materiály jsou
vydávány na vlastní náklady s cílem větší podpory misijní činnosti
a jsou nabízeny výhradně za dobrovolný dar.








Tiskoviny (Misijní zpravodaj, kalendáře, letáky...)
Knihy
CD a DVD (misijní hudba a dokumenty)
Růžence, svíčky, modlitební brožury
Didaktické a misijní hry pro děti
Trička, šátky, balonky, placky, šňůrky...
Materiály pro misijní výchovu dětí

Aktuální souhrnnou nabídku najdete na www.missio.cz v sekci Misijní materiály.
Kreslené kalendáře pro děti
Velmi populární jsou kreslené misijní kalendáře určené pro děti jako příprava na velké
liturgické svátky během roku. Prostřednictvím praktických každodenních úkolů jsou malí
misionáři vedeni k tomu, aby projevovali skutky milosrdenství, prožili dané liturgické období
hlouběji a aby si připomínali, že je nutno myslet i na druhé.
Papežská misijní díla tyto kalendáře vydávají 3x ročně (Vánoce, Velikonoce a Misijní neděle)
ve spolupráci s výtvarníkem Tomášem Velzlem v barevné i černobílé verzi, která slouží jako
omalovánka.

Missio magazín
Měsíčník Papežských misijních děl vysílá TV Noe
pravidelně každé druhé úterý v měsíci. Pořad přináší
aktuální informace z papežských misií, včetně pozvánek na
misijní akce a reportáže o proběhlých událostech. Součástí
jsou také misijní dokumenty a Missio interview.

Přehled základních variabilních symbolů (VS):
Projekty PMD
Univerzální variabilní symbol:
VS 999 Papežská misijní díla (MISSIO)
= necháváte rozhodnutí na PMD
Nebo si vyberte z naší nabídky:
VS 10 Podpora základní světové
misijní činnosti církve
VS 30 Podpora bohoslovců v misiích
VS 40 Pomoc dětem v misiích
VS 321 Mešní intence misionářům
Tradiční akce PMD
VS 140 Pohled pro misie®
VS 141 Misijní štrúdlování®
VS 240 Jeden dárek navíc®
VS 640 Misijní jarmark®
VS 740 Podpora projektů pro děti v bídě – Misijní kalendář
VS 840 Misijní koláč®
VS 888 Chléb pro misie
VS 940 Misijní bonbónek

Kontakt
Papežská misijní díla
Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 604 838 882, www.missio.cz, pmd@missio.cz
číslo účtu: 72540444/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Hradec Králové
Facebook: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
Twitter: https://twitter.com/missio_cz
YouTube: https://www.youtube.com/user/missiocz
Kino Missio: https://kino.misijnidila.cz/

