PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA – AKTUALITY
5. celostátní Misijní kongres dětí - sobota 5. 10. 2013, České Budějovice
Papežská misijní díla a diecézní katechetické středisko Vás zvou na Misijní kongres dětí
na téma radost a naděje pro každého. Do bohatého programu budou účastníci uvedeni
společným slavením mše sv. v katedrále sv. Mikuláše. Nebude chybět tradiční Misijní
jarmark a Misijní koláč, soutěže, putování po kontinentech a divadelní představení: Teátr
Víti Marčíka. Misijní klubka, školy, ministranti, skauti, rodiny ostatní jsou srdečně zváni
též k zapojení do přípravy na kongres dětí. Podrobnosti naleznete na:
http://www.missio.cz/zapojte-se/misijni-vychova-deti/misijni-batuzek/priprava-na-5celostatni-misijni-kongres-deti-po-stpopach-nasi-pani-z-lanky/
Papežská misijní díla zprovoznila přímé dárcovství
Dne 1. června, na Den Papežského misijního díla dětí, spustila Papežská misijní díla (PMD) v ČR přímé
dárcovství pomocí platebních karet. Prostřednictvím webových stránek missio.cz tak mohou lidé zaslat
finanční pomoc misiím rychle, jednoduše a takřka okamžitě. Na stránce www.missio.cz/dary-on-line/ naleznou
uživatelé krátký formulář, po jehož vyplnění budou přesměrováni k zabezpečené platební bráně a během
několika jednoduchých kroků odešlou finanční dar na pomoc misijním zemím. Samozřejmostí je možnost
vybrat účel daru, zažádat o potvrzení k daňovým účelům a také vysoký bezpečnostní standard, využívající
technologie 3DSecure. Zprovoznění přímého dárcovství je logickým krokem ve snaze PMD o zpřístupnění
misijní pomoci širokému okruhu zájemců. Ředitel PMD, P. Jiří Šlégr, k tomu říká: „Jsem rád, že touto
cestou umožníme dárcům rychlý a jednodušší způsob podpory misií. Těší mě, že tuto aplikaci zahajujeme
právě v Den PMD dětí, které letos slaví 170 let od svého vzniku. Je to dárek k výročí 20i let od
znovuobnovení činnosti PMD v ČR.“ PMD se dlouhodobě snaží využívat moderní sdělovací prostředky a
techniku k šíření radostné zvěsti a v podpoře misijního úsilí církve, jak k tomu vybízí i Sv. otec.
Podpořte misie přidáním banneru na svůj web
Papežská misijní díla se obracejí na farnosti, správce církevních webových stránek a
další spřátelené organizace s výzvou k podpoře papežských misií skrze internet.
Jednoduchým způsobem můžete vložit na svůj web banner missio.cz, odkazující na webové stránky PMD.
Mnoho návštěvníků Vašich webů, kteří dosud misijní pomoc z ČR neznají, se jejich prostřednictvím dozví o
způsobu podpory a zapojení se do misijní pomoci třetím zemím. Na stránce http://www.missio.cz/help/jakna-sve-stranky-umistit-nas-banner/ se dozvíte jak postupovat při vložení. Pomozte nám šířit radostnou zvěst
a obdarovávat ty, kteří naši pomoc opravdu potřebují! Děkujeme.
Misijní kalendář 2014 - Srí Lanka
Misijní kalendář nás v následujícím roce zavede na Srí lanku. Seznámíme se
s bohatou historií a kulturou, ale zároveň i s chudobou a těžkostmi této nádherné
ostrovní země a pomocí strádajícím skrze podporu projektů PMD. Fotografie a
informace, které Vám nabízíme, pochází z misijní cesty, která se uskutečnila
v roce 2012, k dispozici jsou plná kalendária včetně katolických svátků.
Misijní kalendářík 2014 – Srí Lanka
Kalendářík prostřednictvím fotografií s citáty ilustruje život na Srí Lance. Informace, jakým
způsobem pomoci chudým a podpořit papežské misie, jsou na rubu. Lze využít i na záložky.
Ugandský národní ředitel PMD navštívil ČR
Ve dnech 18.-26.5.2013 navštívil Česko národní ředitel PMD v Ugandě, P. Philip Balikuddembe.
Návštěva se uskutečnila na základě pozvání národního ředitele PMD v ČR, P. Jiřího Šlégra, který hosta
doprovázel. Dárci z naší vlasti, kteří již delší dobu podporují projekty PMD na pomoc chudým a trpícím
lidem v Ugandě, měli možnost osobního setkání a bližšího seznámení s touto zemí a jejími potřebami.
Během týdenního pobytu navštívil P. Philip Balikuddembe tři naše biskupy: olomouckého arcibiskupa
Mons. Jana Graubnera, královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála a biskupa litoměřického Mons. Jana
Baxanta. Přítomnost tohoto afrického misionáře byla povzbuzující pro účastníky setkání, která se
uskutečnila v Mladé Boleslavi, Špindlerově Mlýně, Kroměříži, Olomouci, Žeranovicích, Vyškově a v Praze.
Více informací: PMD, 543 51 Špindlerův Mlýn 33, tel. 499 433 058, 604 838 882, pmd@missio.cz, www.missio.cz.

