VÝROČÍ 100 LET PMD - ZÁKLADNÍ INFORMACE
V roce 2012 je to přesně 100 let od založení PMD v Čechách a na Moravě.
Spolek Díla šíření víry (první ze čtyř Misijních děl, dnes Papežské misijní
dílo šíření víry) byl v Čechách a na Moravě zaveden r. 1911, kdy byl
prohlášen v úředních diecézních listech. V roce 1912 byl uveden v život
ustavením diecézních, vikariátních a farních ředitelů a vydáváním
„Věstníku“ v českém jazyce nákladem 10.000 výtisků. Vydáváním
časopisu a ústřední správou Díla bylo pověřeno ředitelství pražské, kterému
byl zároveň svěřen úkol pečovat o další jeho osudy v naší vlasti. Dílo bylo
zavedeno v Čechách ve čtyřech diecésích a na Moravě v brněnské.
Výsledek podpor došlých ze všech diecésí v Čechách a na Moravě: r. 1912:
3.448,17 K, r. 1920: 24.811,89 K.
Ordinariátní listy (OL):
V OL pražské arcidiecéze z 19. 8. 1911 se objevuje první informace o Díle šíření víry, odpustcích a
jmenování diecézních ředitelů (metropolitní kanovník Jiří Glossauer a Mons. Mořic Pícha) a výzva
ke jmenování ředitelů za vikariáty. OL pražské arcidiecéze z 5. 1. 1912 informují o Věstníku díla
šíření víry a vyzývají k podpoře finančních sbírek na Dílo šíření víry. V OL českobudějovické
diecéze jsou první zmínky o Díle šíření víry z roku 1912 v č. 9 a v č. 41. V OL Královéhradecké
diecéze z 3. 3. 1912 je první informace o Díle šíření víry, odpustcích a jmenování diecézního
ředitele.
Věstník díla šíření víry a zmínka o diecézních ředitelích:
Brněnská diecéze: Max. Weinberger, správce fary při dómě v Brně
Č. Budějovická diecéze: Dr. Antonín Mráz, sídelní kanovník v Č. Budějovicích
Královéhradecké diecéze: Prof. theol. Dr. Jan Jindra ve Hradci Králové a 24 vikariátních ředitelů
(zmínka ve Věstníku z r. 1912 a 1913)
Litoměřická diecéze: Mons. Josef Kovář, sídelní kanovník v Litoměřicích a 8 vikariátních ředitelů
Pražská arcidiecéze: Jiří Glossauer, metropolitní kanovník, Mons. Dr. Mořic Pícha, metropolitní
kanovník u sv. Víta v Praze; vikariátní ředitelé jsou místní vikáři, kromě 12 jmenovaných vikariátů
(zmínka ve Věstnících 1912, 1913, 1914)
Oslavy 2012 a důležité souvislosti:
Probíhají především v rámci Misijní pouti 26. 5. a Misijní neděle 21. 10., jejíž výtěžek Dílo šíření
víry ve světě podporuje. Na letošní rok připadá 390 let od založení Congregatio de Propaganda Fide
a 390 let od svatořečení patrona misií Františka Xaverského. V koordinaci s Římem se letos světově
slaví: 190 let od založení Díla šíření víry zakladatelkou Pauline Jaricot a 11. 10. na to naváže
vyhlášení Roku víry Benediktem XVI. v den 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu.
Aby se víra mohla šířit i v zemích, které zatím nejsou schopny samostatného financování vlastních
projektů, vybízíme věřící v našich farnostech, obce, rodiny, školy, organizace a společenství, aby
uvážili, jakým způsobem by mohli propojit vlastní společenské a kulturní události s podporou misií.
V přílohách „Jak oslavit 100 let PMD“ a „Tabulka misijnich vyroci“ navrhujeme možnosti, které se
mohou díky tvořivosti proměnit ve skutečnost. Plody našich oslav chceme představit v roce 2013 Sv.
otci Benediktu XVI.
Misie jsou věcí lásky.
Benedikt XVI.

