
 
 

Milí misionáři z Misijních klubek! 
 

Srdečně Vás zdravím z Národní kanceláře Papežských misijních děl v ČR a věřím, 

že jste vstoupili do roku 2016 s radostí a elánem být nápomocni druhým. Skrze 

projekty PMD se společně budeme snažit naplňovat slova Pána Ježíše "cokoliv jste 

učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili." (Mt 25,40) 

 
Děkuji Vám za všechny misijní aktivity, které provázely oslavy svátku Narození 

Krista, za Vaše koledování a zapojení do Tříkrálové sbírky. Mnoho z Vás se 

zapojilo do projektu Pohled pro misie® na podporu dětí, které nemají prostředky  

k důstojnému životu a mnoho radosti jste udělali kamarádům v africké Keni díky 

projektu Jeden dárek navíc®. Vždy nás v kanceláři těší, když s námi sdílíte vše, 

co se Vám v Misijním klubku podařilo a na co se v nejbližší době připravujete. 

Nenechávejte si Vaše krásné skutky a díla pro sebe, pomůžete svými nápady i 

druhým.  

A také i pro nás obrázek o Vaší celoroční činnosti bude ukazatelem pro 

připravované Horské klubání. Dělte se s námi o Vaše radosti, pište nám i o Vašich 

starostech, objednávejte si misijní materiály a zapojujte se do akcí, které pořádají 

Vaši kamarádi v jiných Misijních klubkách. 

 
Informace o Vašich plánovaných akcích zadávejte na: 

http://www.missio.cz/akce/oznamit-konani-akce/ a zprávy z proběhlých akcí: 

http://www.missio.cz/akce/zhodnoceni-probehlych-aktivit/ 

 
Na zprávy s fotografiemi z Vaší misijní činnosti se těšíme na adrese Národní 
kanceláře PMD: pmd@missio.cz.  

Objeví se i na našem facebookovém profilu: 

https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila 

 
 
Podle reakcí už mnozí z Vás sledují Missio magazín na Tv Noe a to je dobře.  

Poslední díl můžete vidět ještě v několika reprízách, jejichž termíny naleznete v 

příspěvku: http://www.missio.cz/headline/missio-magazin-leden-2016/ 

Tentokrát je součástí Missio magazínu i nové Missio interview s olomouckým 

arcibiskupem Janem Graubnerem: 
http://www.missio.cz/aktuality/jan-graubner-byl-jsem-obdarovan-a-nemohu-si-to-nechat-pro-

sebe/ 

Archiv všech Missio magazínů najdete na webu Tv Noe. 
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Doporučuji ke shlédnutí a prezentaci krátké edukativní video Víra je dar: 

http://www.missio.cz/headline/vira-je-dar/  

Všichni víme, že dostávat dary je radost. Rozdávat dary nás ale těší mnohem 

víc. 
 

Jako papežské misie se řídíme slovy a myšlenkami Svatého otce, proto najdete na 

našem misijním webu a na našich facebookových stránkách katecheze a promluvy 

papeže Františka.  

Jistě si zaslouží náš čas: Posláním misionáře je nést chudým radostnou zvěst:  

http://www.missio.cz/masmedia/media-cr/radio-vaticana/poslanim-misionare-je-

nest-chudym-radostnou-zvest/ 

Milosrdenství a misie: 

http://www.missio.cz/masmedia/media-cr/radio-vaticana/milosrdenstvi-a-misie/ 

 

O naší pomoci v Sýrii s dopisem ze Sýrie se dočtete zde: 

http://www.missio.cz/projekty/dopisy-z-misii/pomahame-lidem-v-syrii/ 

 

Pomoc do sirotčince v Bangladéši s videem z Missio magazínu najdete zde: 

http://www.missio.cz/projekty/dopisy-z-misii/pomoc-do-sirotcince-v-bangladesi/  
 
 

Chci Vás už nyní pozvat na dvě krásná setkání, která připravujeme, abyste si je 

mohli s Misijním klubkem včas naplánovat: 

14. 5. 2016 - 14. celostátní Misijní pouť a Misijní den dětí v Jablonném v 

Podještědí 
http://www.missio.cz/udalosti/14-celostatni-misijni-pout-a-misijni-den-deti/ 

 

1. 10. 2016 - 6. celostátní Misijní kongres dětí v Nymburce 
http://www.missio.cz/udalosti/6-celostatni-misijni-kongres-deti/ 

Abychom se na setkání mohli dobře připravit, najdete v příspěvku a také v příloze 

přípravu na Misijní kongres, která je na našem webu a facebooku. V přípravě se 

děti seznámí s postavami některých misionářů, najdete zde také soutěž. Protože 

prožíváme Svatý rok milosrdenství, vyhlášený papežem Františkem, budou tu i 

úkoly inspirované skutky milosrdenství. 
http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/priprava-na-6-celostatni-misijni-
kongres-deti-v-nymburce/ 
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V Národní kanceláři PMD sháníme dobrovolníky na lepení misijních zápalek. 

Mohou se hlásit na adrese: pmd@missio.cz 

Děkujeme! 

 
 

Pozdravujte všechny malé i velké misionáře a děkujeme za Vaši spolupráci! 

 

Podpírám všechna Vaše misijní snažení svými modlitbami a žehnám Vám! 

 

 

Za Národní kancelář PMD 

 

Mgr. Leoš Halbrštát  

národní ředitel PMD v ČR  

 

Papežská misijní díla - missio  

Špindlerův Mlýn 33, 543 51  

tel. 499 433 058, 604 838 882  

www.missio.cz, pmd@missio.cz Czech Republic 
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