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Příloha č. 6

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA (PMD) – AKTUALITY
Poděkování za podporu a dary na Misijní neděli
„Víra bez skutků je mrtvá.“ (Jak 2, 26)
Předposlední neděli v říjnu se uskutečnila Misijní neděle u nás. V tento den, kdy jsme se propojili
v modlitbách a darech, abychom podpořili Církev v jejím misijním poslání, stejně tak jako po celém
světě i u nás většina kostelů ožila dětmi v kostýmech a barvami Papežských misijních děl. Velmi si
vážíme lidí, kterým není lhostejný život druhých a pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu
pleti, náboženské vyznání či národnost. Zejména Vaším prostřednictvím ožívá naše víra a naše země
je obohacena touto štědrostí.
Děkujeme všem farnostem, Misijním klubkům i jednotlivcům a všem ostatním, kteří se podíleli
na přípravách a průběhu oslav Světového dne misií. Děkujeme za veškeré dary, společné modlitby za
misie, misionáře, šíření víry a misijního růžence.
Děkujeme, že podporujete Papežská misijní díla, která spojují Vaši pomoc se šířením víry v rámci
Kongregace pro evangelizaci národů.
Bůh Vám žehnej.

Pohled pro misie
Přípravu na Vánoce můžete spojit s pomocí nejchudším dětem. Jednou z takových aktivit PMD
je Pohled pro misie – VS 140. Předtisky, na které lze malovat, jsou k dispozici v kanceláři PMD
nebo u diecézních ředitelů. Finanční dary získané jejich prostřednictvím budou využity na podporu chudých dětí v nejchudších zemích světa.

Jeden dárek navíc pro děti v Africe
Také o letošních Vánocích vzpomeňme na děti, které strádají, a připravme jim Jeden dárek navíc.
Podpořte společně s námi snahu rehabilitačního centra v Keni rozjet soběstačný výživový projekt.
Program Skleník na pěstování zeleniny si klade za cíl snížit náklady na jídlo pro děti, které se zde zotavují nebo rehabilitují po úrazech nebo nemocech pohybového aparátu.
Z příspěvku si bude centrum hradit založení skleníku, pořízení sazenic, údržbu vrtů na pitnou vodu
a další výdaje, které se pojí se zahájením a udržením tohoto projektu. Prvotní náklady na rozběhnutí
Skleníku na pěstování zeleniny činí přibližně 650 Kč na jedno dítě. Přispět však můžete libovolnou
částkou. Své vánoční dárky pošlete, prosím, nejpozději do 31. 12. 2017. Keňa je jedním z chudých
afrických států, který se sice může pyšnit okouzlující přírodou, ale jinak se země potýká s vysokým
výskytem kriminality, nefungující infrastrukturou a nestabilní politickou situací spojenou s pouličními násilnostmi.
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové, tel. 604 838 882,
pmd@missio.cz, www.missio.cz; číslo účtu: 72540444/2700, VS: 240, do zprávy pro příjemce
uveďte: Keňa. Zájemcům vystavíme potvrzení pro daňové účely.
S pracovníky Národní kanceláře PMD v ČR Vám přeji klidné prožití adventní doby a opravdovou
radost z narození Ježíše Krista
Leoš Halbrštát
národní ředitel PMD

