KAM MISSIO
Z ČR POMÁHÁ:
Malawi, Uganda, Libérie, Zambie, Guyana, Haiti,
Jamajka, Surinam, Bangladéš, Indie, Srí Lanka,
Indonésie, Papua–Nová Guinea, Šalamounovy
ostrovy a další

Projekty jsou pečlivě vybírány a schvalovány celosvětovým Generálním shromážděním PMD. Správné využití
našich darů je kontrolováno místním nunciem, biskupy,
národním a diecézními řediteli PMD. Chudí lidé se vždy
podílí svou spoluúčastí a denně se za dárce modlí.

JMÉNEM VŠECH
CHUDÝCH VÁM
UPŘÍMNĚ DĚKUJEME
ZA VAŠI LÁSKU
A ŠTĚDROST

JEDINĚ
S VAŠÍM
PŘISPĚNÍM
MŮŽE NAŠE
POMOC
POKRAČOVAT

PAPEŽSKÁ
MISIJNÍ DÍLA
„Chceme dělat jen nepatrné věci,
ale s obrovskou láskou.“
bl. Matka Tereza

Aktuální projekty a informace
jsou k dispozici v kanceláři PMD

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
- MISSIO:

DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM
každý týden Misijní bonbónek, Chléb pro misie
kdykoliv Pohled pro misie, Misijní jarmark

mají za sebou téměř 200letou historii

Vánoce Jeden dárek navíc

koordinují činnost ve všech kontinentech,
učí lidi v misiích hospodařit, vedou je k spoluúčasti,
respektují jejich důstojnost
podporují desítky tisíc škol, nemocnic, dispensárií,
leprostředisek, sirotků a starých lidí, charitativních
a sociálních projektů
umožňují realizaci katechetických projektů,
poskytují prostředky na stavby a opravy kostelů
spolupracují se stovkami tisíců biskupů, kněží,
řeholníků, katechetů, bohoslovců a laických
spolupracovníků v přibližně 1.100 misijních
diecézích, kde zajišťují kvalitní a systematickou
péči o nejchudší
podporují téměř 5.000.000 chudých dětí,
přes 70.000 bohoslovců v 750 seminářích
a 1.700 novokněží
pomáhají vždy v nejchudších oblastech světa

SKRZE MISSIO
POMÁHÁTE:
dětem postiženým, zneužívaným, unášeným,
ohroženým a nakaženým onemocněním AIDS
sirotkům, dětem ulice, potřebným bez ohledu
na jejich barvu pleti, věk, vyznání či národnost
podporovat katechetické, vzdělávací, sanitární,
charitativní, sociální a život zachraňující projekty
zajistit kvalitní vzdělání a formaci bohoslovcům,
řeholníkům a katechetům
stavět a udržovat provoz mateřských a základních
škol, domovy pro sirotky, leprostřediska
i do míst, kam by se jinak pomoc nedostala,
kde domorodci i misionáři nasazují život
pro dobro nejpotřebnějších

postní doba, kdykoliv Misijní koláč
velikonoční oktáv Misijní štrúdlování
1. červen Den Papežského misijního díla dětí
předposlední říjnová neděle Misijní neděle

PRÁVĚ VAŠÍM
PŘISPĚNÍM MOHOU
MISIE ROZKVÉST!
STAŇTE SE ČLENY PMD, VYBERTE SI A ZAPOJTE SE:

1. Misijní růže
denní modlitba desátku růžence za misie
2. Misijní klub
denní modlitba za misie, týdenní spoření
na Chléb pro misie

program pro misijní výchovu dětí MOST

Rozdělme se o svůj chléb a svou víru!

CO DOKÁŽÍ VAŠE DARY:
200 Kč ročně zachrání chudé dítě z největší bídy
250 Kč pomůže skrze mešní intenci misionářům
500 Kč měsíčně umožní chudým kvalitní studium
15 000 Kč ročně podpoří studium bohoslovce

3. Misijní klubko
pro děti - denně myslet na děti světa
modlitbou, týdně šetřit na Misijní bonbónek,
heslo: Děti pomáhají dětem
4. Adorace pro misie
spojení s lidmi všech kontinentů skrze Ježíšovu
přítomnost a vnímání potřeb chudých,
nemocných a trpících ve světle Jeho lásky
5. Dárce misií
finanční podpora chudých dětí, sirotků,
nemocných, dětí ulice, bohoslovců a dalších
6. Papežská misijní unie
pro kněze, řeholníky a laiky - otevřenost
pro misijní spolupráci

Můžete přispět libovolnou částkou.
Žádný Váš dar není malý. Děkujeme.
Číslo účtu: 72540444/2700

