
 
 

Milí misionáři z Misijních klubek!  

 

S novým měsícem Vám přinášíme i novou Křížovou cestu pro malé misionáře, kterou napsal a 

namaloval Tomáš Velzel. 

Může Vás provázet v postní době i po celý rok. Je pro Vás připravena ke stažení na našem webu:  

http://www.missio.cz/zapojte-se/modlitba/krizova-cesta-tomase-velzela-pro-male-misionare/ 

Bude brzy připravena v tiskové podobě, abyste si ji mohli objednat prostřednictvím webu missio nebo 

přímo v naší Národní kanceláři PMD. 

 

Jistě se těšíte na další část přípravného programu pro 6. Misijní kongres dětí, který se uskuteční v 

sobotu 1. 10. 2016 v Nymburce a jehož mottem jsou slova z žalmu „Celou zemi ať naplní Boží sláva“. 

Přípravu najdete i s její první částí zde:  

http://www.missio.cz/pro-deti/misijni-vychova-deti/priprava-na-6-celostatni-misijni-kongres-deti-v-

nymburce-2/  

Nezapomeňte na soutěž ve třech kategoriích – Fotografické, výtvarné a literární soutěž – která je 

součástí přípravy. 

 

Missio magazín – únor 2016 nabízí film Zambijský 

bambo,  svědeství  misionářky františkánky Benedikty Březinové a další bonusy.  

Podívejte se na informace o pořadu, fotogalerii a vysílací časy TV Noe: 

http://www.missio.cz/headline/missio-magazin-unor-2016/ 

 

Kde právě pomáháme, naše projekty a mapu s 13 zeměmi, kam směřuje naše pomoc, jsme 

připravili zde: 

http://www.missio.cz/projekty/kde-prave-pomahame/ 

 

Nezapomeňte si zapsat do kalendáře datum letošní 14. celostátní Misijní pouti a Misijního dne dětí  

a s misionáři na toto setkání přijet, jistě bude požehnáním pro Vaši další práci. Sejdeme se 14. 5. 

2016 v Jablonném v Podještědí!  

 

Dobrovolníci na lepení misijních zápalek se mohou se hlásit na adrese: pmd@missio.cz. Děkujeme! 

Správný misionář přece umí pomáhat!  

 

Informace o plánovaných akcích posílejte, prosím, na: http://www.missio.cz/akce/oznamit-konani-

akce/ 

Zprávy a fotografie z Vašich misijních aktivit během roku posílejte na adresu Národní kanceláře: 

pmd@missio.cz. 

Za obojí děkujeme! 

 

Panna Maria ať je Vám všem oporou v každodenních starostech a ať jsme všichni schopni otevřít 

srdce Boží milosti a Jeho milosrdenství! 

 

 

Za Národní kancelář PMD zdraví všechny malé i velké misionáře 

 

Mgr. Leoš Halbrštát  

národní ředitel PMD v ČR  
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