
Milí misionáři z Misijních klubek!  

  

Přeji Vám krásný a požehnaný začátek měsíce, který je věnován Královně misií Panně Marii! 

  
V příloze naleznete již 4. část přípravy na 6. celostátní Misijní kongres, kterou pro Vás 

připravuje s. Angelika Pintířová.  

Všechny části přípravy naleznete na našem webu 

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

nymburce-4/ 

  

 Dále jsou tyto přípravy opakovaně vkládány na náš facebookový profil 

PMD: https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila 

  

Na Facebooku PMD také naleznete každý den aktuální výzvy, pozvánky, fotografie z akcí, 

katecheze papeže Františka, které k nám, misionářům, silně promlouvají. 

Dnes na Fb přinášíme mimo jiné MISIJNÍ ÚMYSL apoštolátu modlitby papeže Františka 

na KVĚTEN 2016: 
Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření 

evangelia a za mír.  

Pamatujte na něj s dětmi při Vaší práci v Misijním klubku. 

  

  

POZVÁNÍ NA 14. celostátní Misijní pouť a Misijní den dětí: 
  
http://www.missio.cz/headline/pozvani-na-14-celostatni-misijni-pout-a-misijni-den-deti/  

Napište nám do Národní kanceláře, na koho z Vás se můžeme na pouti těšit! Děkujeme! 

  

  

Věnujte, prosím, pozornost těmto příspěvků z našeho webu, které jsou doplněny bohatou 

fotogalerií: 

  

Missio magazín – duben 2016:  

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

 

  

Horské klubání 2016 
http://www.missio.cz/galerie/foto/horske-klubani-2016/ 

Děkuji všem, kteří se aktivně na klubání zapojili a pomohli, aby setkání proběhlo ke 

spokojenosti všech zúčastněných!  

I za Vaše dopisy, které jste nám poslali. Vždy máme radost za Vaše reakce!  

  

11. Národní misijní rada s otcem arcibiskupem Graubnerem: 
http://www.missio.cz/aktuality/11-narodni-misijni-rada/ 

  

29. Jednání Národní rady PMD v ČR: 
http://www.missio.cz/galerie/foto/29-jednani-narodni-rady-pmd/ 

  

Metropolitní misijní kongres v Polsku 
http://www.missio.cz/galerie/foto/metropolitni-misijni-kongres-v-polsku/ 

  

Pomoc dětem do Egypta 
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http://www.missio.cz/projekty/dopisy-z-misii/pomoc-detem-do-egypta/ 

  

  

Děkuji všem, kteří posíláte informace o plánovaných misijních aktivitách u Vás na: 

http://www.missio.cz/akce/oznamit-konaniakce/ 

  

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

pmd@missio.cz. Děkujeme! 

Rádi je zveřejníme na webu i na facebooku PMD. 

  

  

Pozdravujte všechny malé i větší misionáře 

a mějte se moc hezky! 

Vyprošuji Vám Boží požehnání a stálou ochranu Matky Boží!  

  

  

Za Národní kancelář PMD 

Leoš Halbrštát 

národní ředitel 

Papežská misijní díla - missio 

  543 51, Špindlerův Mlýn 33 
         tel. 739 433 578   
       lhalbrstat@missio.cz    
           Czech Republic 
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