NABÍDKA NOVÝCH MISIJNÍCH MATERIÁLŮ PMD
Misijní zpravodaj č. 16
Na 32 stranách nového Misijního zpravodaje se dočtete např. o misijních
projektech, dopisech, aktualitách, vzdělávání i historii. Kromě stálých
rubrik uvidíte nově od tohoto vydání i zajímavý fotopříběh, který tentokrát
představí nedávnou zambijskou návštěvu bohoslovců v ČR. Zpravodaj si
objednejte zdarma nejen pro Vaše přátele, sousedy a známé, ale i do
kostela a jiných veřejných prostor.

Výroční zpráva PMD 2013
Brožura na 36 barevných stranách představuje činnost Papežských misijních
děl, grafy, statistiky a informace o projektech PMD. Dozvíte se, do kterých
misijních zemí putuje pomoc z ČR, jaké členské aktivity a tradiční akce se na
podporu zámořských misií v naší zemi konají. Naleznete zde finanční
přehledy a zprávu nezávislého auditora.

Leták PMDD 2014
Barevný skládaný leták nabízí nejdůležitější informace o Papežském misijním
díle dětí, komu a jak pomáháme, projekty PMD, aktivity a 6 tradičních akcí
PMD. Leták se hodí do škol, družin, rodin a farností, je v něm vložena
složenka a přihláška do misijních aktivit.

Plakát Misijní neděle 19. 10. 2014
Fotografie a výzva papeže Františka: „Buďme k Pánu štědří.“
povzbuzuje k prožití světové Misijní neděle a k podpoře projektů pro
potřebné v zámořských misiích. Nechybí autentické fotky ze života
chudých a nabídka k darování jednodenního výdělku pro misie.

Misijní povolání a odpovědnost v díle Jana Pavla II.
na základě poselství k světovým Misijním nedělím
Autor knihy P. Jiří Šlégr přináší témata, nad kterými se zamýšlí sv. Jan
Pavel II.: misijní povolání v Písmu svatém a tradici církve, misijní
povolání všech věřících, duchovních, biskupů a papeže.

DVD Oázy Perlového ostrova - život sirotků na Srí Lance
Život sirotků na Srí Lance. Unikátní koláž příběhů ze sirotčinců uvádí do
kulturního prostředí a sociální situace ostrovního státu v Indickém
oceánu. Je svědectvím živé víry a dokumentuje projekty PMD
podporované dárci z České republiky. Délka: 25 minut + bonusy

DVD Ugandské Velikonoce
Radost a hloubku velikonočních tajemství představuje série 5
videozáběrů a dalších 5 slideshow zachycených při nedávné misijní cestě
do Ugandy. Nenechte si ujít důležité momenty Svatého týdne a typicky
africkou liturgii z míst, kam z ČR prostřednictvím PMD pomáháme
potřebným. Záběry přiblíží i Namugongo, jedno z nejnavštěvovanějších
míst Afriky, které je spojené s 22 ugandskými mučedníky.
Délka: 15 minut, slideshow: 18 minut

CD Zambijské chvály
Zaposlouchejte se do rytmu africké hudby a chvalte Pána spolu se
sborem zambijských bohoslovců „Schola cantorum“ při semináři sv.
Dominika v Lusace. Členové tohoto souboru navštívili letos ČR. Délka:
34 minut

Misijní kalendář 2015 – nabízí kompletní
kalendária, 12 pohlednic s citáty, záběry a aktuální
informace, které byly získány během nedávné
misijní cesty. Podívejte se s námi do východoafrické
Keni, která sousedí s Ugandou, Jižním Súdánem,
Etiopií, Somálskem a Tanzanií; kde žije více než 40
miliónů obyvatel, z nichž přes 40 procent tvoří děti
do 14 let. Může tradičně posloužit jako hezký dárek!

Misijní kalendářík 2015 - Keňa - poslouží jako 13 afrických záložek nebo
malý společník na stěnu či na stůl. Prostřednictvím unikátních fotografií
s citáty ilustruje život v Keni. Informace, jakým způsobem pomoci chudým a
podpořit papežské misie, jsou na zadní straně. Navazuje na předchozí sérii
kalendáříků, může být i hezkým dárkem.
!!!Prosba!!! Vzhledem k tomu, že o kalendáře i kalendáříky je veliký zájem,
napište si o ně co nejdříve, aby se na Vás dostalo. Můžete si je objednat i na
další roky. V tom případě Vám vždy přijdou hned po vydání. Děkujeme.
Aktuální přehled všech misijních materiálů je k dispozici v Národní kanceláři PMD,
v nejnovějším Katalogu misijních materiálů nebo na www.missio.cz.

