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Dopis národního ředitele Papežských misijních děl
k Misijní neděli 23. října 2016

(Přečtěte při všech bohoslužbách 29. neděli v mezidobí dne 16. října 2016  v rámci ohlášek. 

Také, prosíme, vyvěste včas plakát k Misijní neděli. Děkujeme Vám.)

Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím. 
Již za několik dní budeme slavit jubilejní Světový den misií, u nás známý spíše pod názvem 

Misijní neděle.  V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a letos je to tedy již 90 let, co se věřící 
ve všech katolických farnostech světa během Misijní neděle společně modlí a finančně přispí-
vají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným 
ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. Ze získaných prostředků se za-
jišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce diecézí světa.

Každý křesťan by měl na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání, a tak šířit 
radost Božího království. Misijní neděle má tuto skutečnost připomenout a pomoci nám toto 
povolání rozvíjet. Zkušenost ukazuje, že misijní tematika je jedním z nejúčinnějších pro-
středků pro oživení víry. A papež František zdůrazňuje, abychom se stále více stávali spo-
lečenstvím misionářů, kteří jsou plní porozumění, mají široké srdce a radostnou tvář.  

Mohu to z vlastní zkušenosti potvrdit například z poslední cesty do Bangladéše, kde jsme 
na každém kroku zažívali opravdovou radost a štěstí z žité víry prostých lidí. Viděli jsme 
jejich vděčnost za pomoc, která se jim prostřednictvím štědrosti dárců z naší země dostává. 
Například díky podpoře vzdělání místních lidí se jim stále více otvírají možnosti lepšího ži-
vota a jednou přijde čas, kdy nejen sami podporu potřebovat nebudou, ale budou moci svou 
podporu nabízet tam, kde bude potřeba.

Papež František v jedné ze svých promluv řekl, že: „církev nepotřebuje byrokraty a pilné 
funkcionáře, nýbrž nadšené misionáře, stravované horlivostí nést všem útěšné Ježíšovo 
slovo a jeho milost. To je oheň Ducha Svatého. Pokud církev tento oheň nepřijme nebo mu 
nedovolí vstoupit, stane se studenou či vlažnou církví, která nebude schopna dávat život, 
protože bude tvořena jen studenými a vlažnými křesťany“.

Proto Vás pro následující sbírku Misijní neděle prosím, otevřete svá srdce a umožněte 
svým darem podpořit strádající bratry a sestry. 

Vzpomeňme na misionáře, kteří často za cenu svého života svědčí o Božím království 
v těch nejvzdálenějších a nejvíce problematických místech. Svěřme naše snažení Marii, 
Matce Misionáře světa.

Ze srdce Vám žehná      
Leoš Halbrštát 

národní ředitel Papežských misijních děl v České republice 

Na základě ustanovení Kongregace pro evangelizaci národů a Stanov PMD se Misijní neděle 

slaví ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě. Peníze sesbírané na Světový den 
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misií v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa, se všechny odevzdávají příslušné Národní 

kanceláři PMD a nepoužijí se na jiné účely. Zašlete je, prosím, co nejdříve na arcibiskupství (číslo 

účtu: 377688503/0300; Konstantní symbol: 179- při použití složenky; 558-při převodu z účtu na 

účet; Variabilní symbol: 911500; Specifický symbol: IČO farnosti). Brzké odeslání sbírky umožní 

včasné informování veřejnosti o výsledku sbírky z této neděle. 

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ  DÍLA 
– OSLAVY MISIJNÍ  NEDĚLE 23. 10. 2016

Prosíme, seznamte věřící vhodným způsobem s následujícími informacemi. 

Text můžete vyvěsit na vývěsky. Upřímně Vám děkujeme za pomoc a spolupráci.

Misijní Most Modlitby
 – sobota 22. 10. ve 21.00 – Vytvořme opět v předvečer Misijní neděle společný Misij-

ní Most Modlitby. Zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se 
růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti 
evangelia ve světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele.

Misijní neděli 
– mohou doprovázet přednášky, besedy, videoprojekce, výstavy, adorace a modlitba rů-

žence. Děti se rády zapojují do tradičních akcí PMD což je Misijní štrůdlování®, Misijní ko-
láč®, Misijní jarmark®, Pohled pro misie®, Misijní bonbónek apod., zpívají misijní hymnu, 
podílí se na přípravě liturgie i tím, že svými převleky v obětním průvodu připomínají děti 
různých kontinentů. Ideální je přihlásit děti do Misijního klubka. 

Prosíme ty, kdo se chystají do misijních akcí zapojit, aby informovali kancelář PMD. Za 
jakoukoliv podporu misií upřímně děkujeme! 

Více informací: Papežská misijní díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové, 
tel: 604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700, pmd@missio.cz, www.missio.cz.


