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Rozdělme se s chudými o svůj chléb a svou víRu!
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Milí přátelé misií,

když jsme v minulých číslech 
zmiňovali všechny možné aspek-
ty celosvětové pandemie nemoci 
covid-19, silně jsme vyjadřovali 
znepokojení z ekonomických 
dopadů. Naše obava se skutečně 
potvrdila, lidé v misijních zemích 
se musí potýkat s dramatickým 
propadem příjmů a nedostat-
kem pracovních příležitostí. Ale 
netýká se to jen jich. Na výrazný 
pokles příjmů musíme reagovat 
také u nás v Národní kanceláři 
PMD. Díky vládním opatřením 
proti šíření pandemické nemoci 
se nekonaly hromadné akce jako 
bohoslužby, včetně té o Misijní 
neděli, tolik oblíbené Misijní jar-
marky a spousta dalších již tra-
dičních aktivit. Jen rozdíl výnosů 
ze sbírky z Misijní neděle mezi 

předloňským a loňským rokem činí kolem 15 milionů korun. Samozřejmě v neprospěch toho loň-
ského. Přesto jsme vděčni, že jste v rámci individuální sbírky na Dílo šíření víry poslali více než 
3 milony  korun.  Všem, kteří za této nelehké situace do sbírky přispěli, srdečně děkujeme!

Daná situace se musela nutně odrazit i v hospodaření kanceláře, kdy jsme přešli na nízkorozpoč-
tový režim. Proto je toto číslo jiné. Jsme nuceni oklešťovat vydávané materiály a směrovat je spíše 
do elektronické podoby, což sice nemusí každému vyhovovat, ale v současné době nevidíme jinou 
cestu. Pevně věříme, že v příštím roce snad bude vše jako dříve.

Současné číslo tak má především za cíl poskytnout stručný přehled o tom nejvýznamnějším, co se 
za poslední měsíce událo.

Rád bych upozornil na probíhající akci Misijní putování k Panně Marii, které jsme připravili na 
období května až října, a které bude vrcholit Misijní nedělí. Na Misijní putování se můžete vydat 
jak ve společenství svých nejbližších, tak i sami. Stejně tak si můžete vybrat konkrétní marián-
ské místo, k němuž se fyzicky vydáte, anebo si udělat svou soukromou mariánskou pouť ve svém 
prostředí, doma v křesle, na zahradě, blízkém parku… Vše záleží na tom, jaké jsou vaše aktuální 
možnosti. Více informací se dozvíte na missio.cz nebo facebookových stránkách.

V čísle ještě naleznete rozhovor s oblátským misionářem Paulusem Khanem o problémech křesťa-
nů v Pákistánu a další aktuality z misií – Srí Lanky či Indie, kde jsme také pomohli z fondu Korona. 
A nechybí informace o proběhlých akcích, jako jsou Misijní jarmark a nová aktivita s názvem Mi-
sijní postní modlitba s almužnou, která podpořila zambijské bohoslovce. 

S důvěrou v Boží milosrdenství Vám žehná

Leoš Halbrštát  n

ÚVODNÍ  SLOVO
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Největším problémem pákistánských 
křesťanů je chudoba, únosy mladých 
dívek a sociální nejistota
Celosvětová pandemie nemoci Covid-19 zamávala s mnohými našimi jistotami. Kro-
mě nemoci samotné se jednalo o neblahé následky způsobené vládními opatřeními 
pro jejímu šíření. Ničivé lockdowny poškodily násobně více lidí, kterým vzaly přede-
vším existenční jistotu a sociální kontakty. Navíc téměř žádná země nedokázala svým 
obyvatelům ztrátu výdělku účinně nahradit. Těžké chvíle zažívala také misijní komu-
nita bratří oblátů v Pákistánu. Otec Khan Paulus se rozhovořil o tamních podmínkách, 
které pro křesťany nebyly jednoduché ani před pandemií. 

l Přiblížíte situaci křesťanů v Pákistánu?
Pákistán je v drtivé většině muslimská země, 
ale křesťané a hinduisté tvoří největší menšino-
vé skupiny, každá z nich představuje asi 1,6 % 
populace. To však v páté nejlidnatější zemi na 
světě, která má zhruba 220 milionů obyvatel, 
neznamená v celkovém úhrnu zrovna malý 

počet. Velké křesťanské komunity se nachází 
v jižní metropoli Karáčí, stejně jako ve měs-
tech Lahore a Faisalabad. Křesťané obecně 
v Pákistánu patří do nižších vrstev společnosti. 
Většina lidí pracuje v komunálních službách, 
ve stavebnictví, často v cihelnách a někteří do-
konce jako služebnictvo v bohatších rodinách.
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Ačkoli v zemi oficiálně existuje svoboda vyzná-
ní, křesťané se kvůli své víře potýkají s mno-
ha obtížemi. Jedním z hlavních problémů, 
kterým dnes lidé čelí, jsou únosy mladých, 
často nezletilých dívek. Po únosu jsou násilně 
donuceny konvertovat k islámu a vdát se za 
mnohem starší muže. Většina případů zůstá-
vá bez povšimnutí. Nevyřešené zůstávají i ty, 
které vynesla na povrch sociální média a ně-
které nevládní organizace. Kvůli bezmoci obě-
tí a malému vlivu jejich rodin se jen malá část 
případů dočká spravedlnosti.

l Zlepšila se o něco jejich bezpečnostní 
situace oproti minulosti? 
Bezpečnost křesťanů zůstává velkým problé-
mem. Možná se něco zlepšilo naoko, ale v pra-
xi se místo zvyšováním bezpečnosti stáváme 
svědky spíše opačného trendu, zvláště u chu-
dých křesťanských rodin. O únosech a vynu-
cených sňatcích jsem už mluvil. V Pákistánu 
dále platí zákon o rouhání, který představuje 

pro křesťany velkou hrozbu. Tento zákon je 
většinou zneužíván. Používá se často k vypořá-
dávání osobních sporů a v nemálo případech 
k získání půdy, kterou vlastní křesťané. S ná-
boženstvím to nemá často nic společného, ale 
z rouhání své sousedy obviníte velmi snadno 
a oni mají jen malý prostor se bránit. Křesťané 
tak žijí v dlouhodobě neuspokojivých podmín-
kách.

l Jaká jsou u vás vládní opatření proti 
nemoci Covid-19?
Onemocnění nazvané Covid-19 vyvolává ve 
společnosti paniku z mnoha důvodů. Jedná 
se o nový virus, což znamená, že se s ním naše 
imunita nesetkala, a proto má u mnoha lidí 
nemoc těžký průběh. Postupně sice získáváme 
vakcíny, ale rozhodně ne dostatečně rychle. 
Na začátku jara měl Pákistán zhruba 13 tisíc 
zemřelých a půl milionu aktivních případů 
nemoci. Zároveň vidíme, jak se v sousední 
Indii průběh epidemie výrazně zhoršuje, a bo-
jíme se, že to přijde i k nám. Vláda dává vak-
cíny lékařskému a zdravotnickému personálu, 
případně bezpečnostním složkám ve státní 

ROZHOVOR
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službě. Původní plán poskytnout balíčky vak-
cín velmi chudým rodinám rychle ztroskotal. 
Kromě samotné nemoci musí společnost čelit 
extrémní existenční nejistotě. Řada pracov-
ních příležitostí díky opatřením proti šíření 
nemoci zanikla. Doporučení k dodržování 
alespoň základních hygienických pravidel se 
v podstatě míjí účinkem. Roušky a dezinfekce 
se užívají pouze ve státních úřadech a školách. 

l A jaká je situace v církvi?
Opatření se vlastního náboženského života 
křesťanů nedotýkají, ale o to větší dopad mají 
na jejich sociální situaci.  Několik málo finanč-
ních programů vlády na podporu chudých je 
křesťanům nedostupných s tím, že by se o ně 
měla postarat sama církev. 

l Co považujete za největší problém 
křesťanů v současné době pandemie?
Podle mého pozorování je dlouhodobě největ-
ším problémem křesťanů v Pákistánu chudo-
ba, nezaměstnanost a sociální nejistota. Dále 

únosy mladých dívek a jejich nucené konverze 
k islámu. Je to takový nekončící kruh. Chudé 
křesťanské rodiny často dostanou nabídku 
půjčky od muslimů a výměnou za poskytnuté 
finance pošlou své dcery do jejich rodin na do-
mácí práce. Tam je často čeká kruté zacházení 
a sexuální zotročování. I když se rodina dívky 
o podobné situaci dozví, nemůže pro ni mnoho 
udělat, protože často nedokáže rychle splatit 
dluh.

l Dostává se k vám pomoc ze zahraničí?  
Na zahraniční pomoci jsme hodně závislí. Jako 
náboženský institut, obláti Panny Marie Nepo-
skvrněné, se snažíme oslovovat různé dárce 
a získávat finanční podporu. Prostředky jsme 
rozdělili mezi chudé křesťanské rodiny pře-
devším ve formě potravin. Doposud jsme po-
mohli téměř patnácti tisícům rodinám. Proto 
bych rád poděkoval všem dobrým lidem z Ev-
ropy, Kanady, USA a Austrálie.

Připravil Luděk Bárta, foto Archiv OMI n

ROZHOVOR
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Misijní putování k Panně Marii 
V období nejistot a společenských omezení, kdy není moc možností zúčastnit se hro-
madných poutí, vám Papežská misijní díla prostřednictvím programu Misijní putová-
ní k Panně Marii nabízejí návod, jak takové duchovní putování provést v individuál-
ních podmínkách.

Misijní putování k panně Marii 
můžete:

l přizpůsobit svým aktuálním možnostem
l absolvovat sami, s rodinou nebo ve spole-

čenství
l spojit s návštěvou konkrétního mariánského 

poutního místa (na webové stránce o Misij-
ním putování najdete i tipy, kam se můžete 
vypravit)

l v případě omezeného pohybu vykonat i ve 
svém prostředí (doma, v zahradě, blízké pří-
rodě…)

l absolvovat kdykoliv – v květnu i v říjnu, za 
krásného počasí venku a za nepříznivého 
počasí doma

l využít jako zábavný misijní duchovní pro-
gram pro děti během prázdnin nebo jako 
přípravu před Misijní nedělí

l využít jako zdroj inspirace pro mariánskou 
kontemplaci v širších souvislostech…a mož-
ná najdete i mnohá další využití.

Návod ve formě inspirativních karet, které si 
můžete prohlížet v mobilu, nebo vytisknout, 
rozstříhat a vzít na cestu s sebou, stahujte na
www.missio.cz/misijni-putovani/ 

Co je Misijní putování?
V Národní kanceláři PMD jsme ve spolupráci 
s diecézními řediteli zvažovali, co lze v době, 
kdy není možné pořádat klasickou Misijní 
pouť, lidem nabídnout za letní misijní aktivi-
tu, která by zároveň uctila Pannu Marii. Hle-
dali jsme něco, co by se dalo přizpůsobit jak 
aktuální společenské situaci, tak podmínkám 
každého jednotlivého člověka. Aby se do toho 
mohl zapojit každý – jednotlivec, rodina, děti, 
náctiletí, senioři, fyzicky zdatní i ti s omezenou 
pohyblivostí... a to vše bez ohledu na lokalitu. 
Zkrátka, aby s námi mohl putovat kdokoliv, 
kdykoliv, kamkoliv... 

Společnými silami jsme vymysleli univerzálně 
využitelnou inspiraci, tedy takový návod na 

PMD
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rozhovor P. Tomasz Atłas, foto T.Atlas

vykonání osobní pouti s misijním přesahem, 
která respektuje aktuální možnosti každého, 
kdo by se chtěl zapojit.

Tento návod nabízíme ve dvojí formě – ve ver-
zi k vytištění, kdy je možné si vyrobit papírové 
kartičky a ty si vzít s sebou, nebo jako online 
verzi k prohlížení v mobilním zařízení. Na ně-
kterých poutních místech, zapojených do této 
aktivity (více viz mapa), a v kostelích je k dis-
pozici již vytištěná sada kartiček. 

Na nich vás čekají čtyři příběhy dětí z různých 
zemí, kde pomáhají Papežská misijní díla. Ke 
každé zemi se vztahují aktivity – kontempla-
tivní, informativní a tvořivé – díky kterým si 
vlastní mariánskou pouť či adoraci obohatíte 
o misijní rozměr. Pokud se vydáte na konkrét-
ní poutní místo i s dětmi, najdete zde pro ně 
množství zábavných misijních úkolů, kterými 
jim můžete cestu zpestřit.

jak lze  
Misijní putování pojmout?
Záleží na vaší konkrétní situaci a také fyzických 
možnostech. Pokud nemáte žádná omezení, 
můžete to pojmout jako klasickou pouť – vy-
brat si mariánské místo (pro tuto aktivitu jsme 
připravili speciální seznam míst) a fyzickou 
cestu k němu si oživit aktivitami, které v návo-
du uvádíme jako inspiraci. Misijní putování má 
čtyři průvodce – děti, které z ČR podporujeme 

Guyana
jmeNuji se WiČampi maka

Hello!

l	 Zvolte	 si	 způsob	 vykonání	 poutě	 (ke	 konkrétnímu	poutnímu	
místu	nebo	v	domácím	prostředí).

l	 Během	zastavení	pro	kontemplaci	 či	oživení	 svého	putování	
pak	můžete	využít	přiložené	kartičky	s	náměty.

l	 Náměty	si	přizpůsobte	svým	potřebám.	Aktivity	a	úkoly	si	klid-
ně	rozdělte	do	více	dnů	či	týdnů,	zejména	v	případě,	že	pouť	
chcete	vykonat	ve	svém	domácím	prostředí.	Něco	můžete	vy-
konat	venku,	něco	si	nechat	na	doma	či	jiný	den…

l	 Připravte	si	vše	potřebné	a	vydejte	se	cestu…

Putování	můžete	pojmout	i	 jako	hru	s	hledáním	tajenky.	Indicie	
pro	vyplnění	najdete	na	kartě	„informace	(pro	vyluštění	tajenky)“	
a	správná	písmena	si	doplňte	do	této	tabulky:

P1 P2 P3 M1 M2 M3 M4 G1 G2 G3 F1 F2 F3 F4

Pokud	nám	vyluštěnou	tajenku	zašlete	do	Misijní	neděle	2021	na	
e-mail	 pmd@missio.cz	 odměníme	 vás	 malým	 bonusem.	 Bude-
me	rádi,	pokud	ze	svého	putování	připojíte	i	nějakou	fotografii,	
zprávu	či	video.	 *

Návod

PMD
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v rámci projektů PMD a na základě  jejich pří-
běhu  představujeme  i  jednotlivé  země,  odkud 
pocházejí, a částečně upozorňujeme na některé 
problémy, které se právě skrze misijní projekty 
snaží Papežská misijní díla řešit.

Návod  ale  lze  využít  také  „pasivně“,  napří-
klad  při  domácí  mariánské  adoraci.  Netřeba 
putovat nikam daleko,  je možné zůstat doma 
v  křesle  obýváku  nebo  na  zahradě  a  do  své 
kontemplace  pro  oživení  přidat  některé  naše 
podněty – k modlitbě nebo k projevení skutků 
milosrdenství či laskavosti, případně si položit 
některé otázky... 

Pro ty, co by chtěli zapojit i děti, jsme připravili 
spoustu zábavných outdoorových úkolů s mi-
sijní tematikou a odkrýváním tajenky. Několik 
úkolů je zaměřeno také na tvoření... 

Proč se do Misijního putování 
zapojit a v jakém období? 
Smyslem je udělat něco pro sebe, svůj duchov-
ní život a zároveň při tom myslet i na druhé – 
na  lidi nám blízké  i vzdálené. Navzdory všem 
těžkostem, kterými každý z nás průběžně pro-
chází,  je  stále  mnoho  důvodů  cítit  vděčnost. 
Během  Misijního  putování  si  tohle  všechno 
můžeme uvědomit.

Misijní  putování  k  Panně  Marii  (s  návazný-
mi  misijními  projekty)  je  aktuální  od  května 
do Misijní neděle 2021,  ale  využít ho můžete 
v průběhu celého roku.

Naším přáním však  je  udělat  z Misijního pu-
tování tradici. Tedy zachovat tento univerzální 
koncept i do příštích let, přičemž mít každý rok 
jiné téma. 

Zároveň si moc přejeme, aby tato aktivita byla 
živá  a  abychom  měli  možnost  nějak  zachy-
tit  odezvu a  reagovat na ni. Z  tohoto důvodu 
vznikla  samostatná FB skupina Misijní puto-
vání, kde jsme vytvořili prostor pro spontánní 

Poděkování Svatého otce  
pro PMD v ČR

zpětnou  vazbu,  kdy  lze  přímo  během  cesty 
z telefonu nasdílet například fotku místa, které 
člověk navštívil nebo  i kamínku/křížku, který 
našel,  nebo  někde  nechal  pro  ostatní  poutní-
ky... zde tedy na jednom místě shromažďujeme 
všechnu  inspiraci  a  zpětnou  vazbu  od  ostat-
ních poutníků.

Na pouť se není třeba nijak registrovat, ale rádi 
bychom všechny zájemce vyzvali, aby nám dali 
vědět, že se k nám přidali a jakým způsobem to 
své putování pojali,   a  tím třeba pobídli další, 
kteří zatím váhají...

Své  fotky, videa, postřehy... můžete buď sami 
sdílet  v  již  zmíněné  FB  skupině  nebo  nám  je 
poslat do Národní kanceláře a my je následně 
na našich FB stránkách zveřejníme. 

Veronika Pavlů n

PMD
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Misijní postní modlitba s almužnou
V postní době jsme vyzýváni, abychom si něco odřekli, více se modlili a mysleli na ty, 
kteří se bez naší pomoci neobejdou. Papežská misijní díla pro toto období nabídla 
možnost zapojit se do postní modlitební aktivity, která se nesla v duchu slov, kterými 
Bůh volal svatého Františka z Assisi, když se modlil v kostelíku sv. Damiána: „Jdi a ob-
nov můj dům a získávej lid!“ Modlitební materiály a kříž ze San Damiana bylo možno 
získat v elektronické nebo tištěné verzi, které jsou stále k dispozici na www.missio.cz 
nebo v online Katalogu misijních materiálů.

Nemůžeme naráz obnovit celý svět; ale může-
me proměňovat alespoň své nitro a podpořit 
ty, kteří mohou zmírňovat obrovskou chu-
dobu, těžké životní podmínky a vzdálenost 
mezi Bohem a člověkem, tedy mladé kněze 

a bohoslovce. Měli jsme možnost vyjít ze své 
nucené pandemické samoty, pokleknout spolu 
se sv. Františkem před křížem ze San Dami-
ana a zapojit se do duchovního společenství 
s ostatními lidmi. Modlit jsme se mohli každý 
den postního období, anebo si vybrat jen jeden 
den v týdnu. 

Během postu také bylo možno odkládat fi-
nanční dary a následně je věnovat africkým 
bohosloveckým seminářům na formaci no-
vých kněží, protože kněz je pro mnoho nemoc-
ných či zoufalých lidí první osobou, na kterou 
se v misiích obracejí a při krizových situacích 
hledají prvotní naději, útěchu a jistotu právě 
u řeholníků a kněží.

Za všechny, kteří se k této aktivitě připojili, byla 
o Velikonocích odsloužena mše svatá v zambij-
ském semináři sv. Dominika

PROBěHLé AKCe
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Další misijní akce, které 
proběhly v roce 2020

Misijní setkání dětí na tetíně
Na podzim se uskutečnilo Misijní setkání 
dětí na Tetíně s připomenutím života a mís-
ta mučednické smrti sv. Ludmily. Po dopo-
lední mši byl pro děti připravený program, 
jehož cílem bylo potěšit děti z křesťanských 
rodin společně stráveným časem a povzbu-
dit je v odvaze ke sdílení evangelia.

Misijní ples pro pákistán
Farnost Klokoty v českobudějovické diecé-
zi uspořádala svůj první ples, jehož veškerý 
výtěžek, více než 40 tisíc Kč, věnovala na 
projekty v Pákistánu.

jeden dárek navíc
Jeden dárek navíc probíhá pravidelně v ob-
dobí adventu a Vánoc. Vybízí k tomu, aby-
chom o tomto čase nezapomínali na strá-
dající děti. V roce 2020 pomoc směřovala 
do Bangladéše na zajištění jídla, léků, oble-
čení a školních pomůcek pro 428 chudých, 
osiřelých nebo opuštěných dětí z diecéze 
Rajshahi. Dárci věnovali 338 tisíc Kč.

PROBěHLé AKCe

Zpráva o jarmarku, který se nekonal
Byl konec září roku 2020 a v restauraci s omezeným provozem se sešly jarmarečnice 
na svoji tradiční podzimní schůzku. Tentokrát však neřešily, kolik mají nakoupit ke-
límků, kolik sudů piva a jestli budou párky v rohlíku. Zkoušely vymyslet kdy, jak a zda 
vůbec proběhne ten jubilejní dvacátý ročník, který by měl být každopádně mimořád-
ný. A že nakonec mimořádný byl, to je zase další kapitola tohoto příběhu…

Rozhodnutí udělat jarmark pouze online a ne-
chat natočit nějaký videoklip bylo postupně 
konfrontováno s nečekanou invencí desítek 
tvořivých a obětavých lidí z okolí. Z jarmar-
ku se nakonec stal jakýsi internetový obchod, 
do kterého proudily krásné výrobky z mnoha 
stran, to vše podporováno fotodokumentací 
a originálními videi na webu farnosti a sociální 
síti facebook. Dalším nečekaným překvape-
ním byla iniciativa Přikrylovic rodiny – sto-
leček s pokladničkou a úžasnými dobrotami, 
který se objevoval před jejich domem po pět 
neděl. A nejdůležitější na tom je, že všechny 
tyto aktivity vzbudily obrovskou odezvu, je-
jímž výsledkem je 131 304 korun, které po-
stupně přibývaly na účtu Papežských misijních 
děl, s poznámkou SÝRIE.

V době, která je pro každého z nás nějakým 
způsobem těžká, všichni potřebujeme nějakou 
radost a naději a tady jednu máme, a ne malou. 
Budiž tato zpráva pro nás všechny ujištěním, 
že žijeme ve společnosti dobrých lidí, kteří vidí 
dál než od gauče k televizní obrazovce, lidí, 
kteří si i přes své potíže dokážou představit 
nouzi někoho jiného a pomoct.

 Mám tu čest vám všem, dobří lidé, z celého 
srdce poděkovat.

Jitka Baumannová n
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Akutní pomoc z fondu Korona  
nyní směřuje především do Asie
Zatímco v evropě pandemie končí, s novými vlnami onemocnění se potýká Asie 
a také Afrika, které trápí i nové mutace i nedostatek vakcín. Z misijních zemí se tak na 
nás stále obracejí s prosbou o mimořádnou pomoc. Do fondu Korona je proto stále 
možné přispívat.

Dopisy ze Srí Lanky

Můj nejdražší bratře, 

obracím se na tebe s naléhavou věcí. V součas-
nosti se celou naší zemí velmi rychle šíří třetí 
vlna nemoci Covid-19. Dokonce i moje kancelář 
je už několik týdnů uzavřena. Každý den zde 
umírá mnoho lidí.  Dnes ráno mi telefonoval 
náš otec kardinál Malcomb Ranjith a sdělil 
mi, že v malém semináři v Colombo bylo během 
dvou dnů testování zjištěno, že je zde více než 57 
seminaristů covid pozitivních. Testování PCR 
testy však stále probíhá, takže se nejedná o ko-
nečné číslo. V současnosti bohužel žádné ne-
mocnice nové pacienty nepřijímají a také naše 
nemocnice je již v tuto chvíli přeplněná. 

Otec kardinál se proto rozhodl, že tento malý 
seminář přemění na nemocnici pro ošetřování 

seminaristů a dětí nakažených koronavirem, 
protože v současnosti máme v tomto semináři 
přes 150 bohoslovců a očekáváme další pozitivně 
testované a nemocné studenty. Byl jsem otcem 
kardinálem požádán, abych tuto přeměnu semi-
náře na nemocnici finančně podpořil, protože za 
této nenadálé situace je jakákoliv finanční pomoc 
velmi vítána. Asi si dokážete představit, jak ná-
kladné je poskytnutí urgentního ošetření téměř 
šesti desítkám nemocných studentů. Bohužel 
nemám na koho se obrátit než na vás. Pokorně tě 
bratře Leoši žádám, zda bys mi v této chvíli mohl 
pomoci, protože sám jsem bezradný. 

Předem velmi děkuji za tvé laskavé pochopení 
mojí situace a za jakoukoliv pomoc. Kéž tobě 
a všem  laskavým dárcům náš Pán  žehná pev-
ným zdravím. Zůstáváte v našich modlitbách! 

S láskou Fr. Basil,  
Národní ředitel PMD na Srí Lance

DOPiSy Z MiSiÍ
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Národní kanceláři PMD na Srí Lance byla ná-
sledně poskytnuta finanční podpora z Fondu 
Korona.

Posílám fotografie lékařského vybavení na léč-
bu nemoci Covid-19, které jsme dostali pro náš 
seminář díky Vašemu daru z misijního fondu 
KORONA.

Děkuji Vám za laskavou podporu a pomoc v na-
šich naléhavých potřebách.

Ať dobrý Pán požehná všem dárcům z České re-
publiky! 

Posílám s velkou láskou další modlitby

P. Basil Rohan Fernando,  
Národní ředitel Papežských misijních děl  

na Srí Lance

Dopis z Indie

Zdravím vás z Kohimy. Děkuji vám upřímně za 
vaši velkou starost o naši zdejší misii, zejmé-
na v souvislosti s rozsáhlým šířením infekce 
Covid-19. Doufám, že u vás je vše v pořádku 
a modlím se za to, abyste vy i vaši dárci zůstali 
zdraví.

Tady v Nagalandu a v Indii obecně jsme momen-
tálně stále uzavřeni v tzv. lockdownu, abychom 
zabránili šíření pandemie Covid-19.  Naplňuje 
nás ale nadějí a optimismem slib našeho před-
sedy vlády, který na začátku června prohlásil, že 
centrální vláda zajistí bezplatné očkování pro 
všechny osoby starší 18 let. Pokud nebudeme oč-
kováni co nejdříve, může být situace v Indii brzy 
katastrofální. 

Během druhé vlny zatím v Indii zemřelo asi 200 
řeholních sester a 190 kněží. Děkuji Bohu, že 
všichni kněží a řeholníci v naší diecézi jsou za-
tím v pořádku, i když se zde infekce také šíří. 
Neustále se modlíme, aby nás i nadále Bůh 
ochraňoval. Prosím, myslete na nás i vy ve svých 
modlitbách.

Během druhé vlny byl jedním z velkých problé-
mů, kterým jsme čelili, nedostatek vhodného 
místa pro karanténu, izolaci a urgentní příjem, 
zejména pro kněze a řeholní sestry. Máme sice 
malé zdravotní středisko (jen se čtyřmi malými 
pokoji a osmi běžnými postelemi), ale momen-
tálně ho využívají lidé z venku, kteří sem denně 
přicházejí kvůli lékařské péči,  protože se na-
chází v těsné blízkosti nemocnice, kam přichá-
zejí lidé se všemi druhy nemocí. Proto je jednou 
z našich nejnaléhavějších potřeb zbudování izo-
lačního oddělení s minimálně 10 pokoji (pět pro 
muže a pět pro ženy) a alespoň ze dvou pokojů 

Srí Lanka

DOPiSy Z MiSiÍ



14

udělat jednotku intenzivní péče. Celkové nákla-
dy na zbudování tohoto oddělení činí přibližně 
70 tisíc amerických dolarů. Toto je v současnosti 
velmi naléhavá potřeba naší diecéze, na kterou 
se snažím získat pomoc z různých zdrojů.  Pro-
sím modlete se, aby se nám to podařilo. 

Připravili jsme teď nový projekt, který má po-
moci překonat finanční krizi způsobenou lock-
downem.  Rovněž se snažíme poskytovat našim 
lidem podporu prostřednictvím pracovní sku-
piny Covid, kterou jsme zde v diecézi Kohima 
složili z místních kněží, řeholníků a laiků. 
Dobrovolně se přihlásili všichni diecézní kněží, 
kteří se zároveň vzdali svého ročního příspěv-
ku, který dostávají prostřednictvím Missio Cá-
chy, aby ho věnovali na zajištění potravinových 
a lékařských balíčků nebo další pomoci pro lidi 
v nouzi. V příloze zasílám pár fotografií. 

Děkujeme vám za veškerou podporu a zájem 
o naši misijní práci. 

Přeji vám vše dobré a myslím na vás v modlit-
bách,

biskup Dr. James Thoppil,  
Kohima, Nagaland

l

Také Indii byla poskytnuta finanční podpora 
z Fondu Korona.

Mešní intence do Malawi

Vážený bratře jáhne Leoši, zdravím z Malawi!

Moc děkuji za zaslání mešních intencí, které 
přišly v pravý čas.

Jednou z těžkostí, které Covid způsobil, jsou 
finanční problémy. Pro kněze je těžké získat 
prostředky na každodenní potřeby. V Národní 
kanceláři PMD v Malawi je pro mě tedy obtížné 
pracovat a cestovat, protože nemám dostatek 
finančních prostředků na misijní aktivity.

O mešní intence se podělím i se svými přáteli, 
které také bojují s finančními výzvami. Mše sva-
té nám pomáhají sjednotit se v modlitbě. Nej-
lepší solidaritou, kterou můžeme z Malawi dát, 
je modlitba. Prostřednictvím každodenních mší 
se tedy budeme modlit za věřící a lidi dobré vůle 
v České republice. Prosím, ujistěte všechny, že 
jsme v duchu s Vámi a máme Vás rádi. 

Projekt výstavky domků v Chikwawě jako náhra-
dy domů stržených povodněmi je téměř u konce. 

Posílám srdečné pozdravy i všem Tvým spolu-
pracovníkům a rodině. Kéž Bůh i nadále žehná 
Tobě a Vaší misijní práci. S pozdravem

P. Vincent Fredrick Mwakhwawa, 
národní ředitel PMD v Malawi 

Indie

DOPiSy Z MiSiÍ
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l kontakt
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 UniCredit Bank 
Czech Republic, a.s., pobočka Hradec Králové

Facebook: https://www.facebook.com/ 
PapezskaMisijniDila

Twitter: https://twitter.com/missio_cz

YouTube: https://www.youtube.com/user/
missiocz

Kino Missio: https://kino.misijnidila.cz/

l Základní variabilní symboly

projekty pMD
VS 999  Papežská misijní díla   

(necháváte rozhodnutí na PMD)
Nebo si vyberte z naší nabídky:
VS 10  Podpora základní světové misijní 

činnosti Církve
VS 30  Podpora bohoslovců v misiích 
VS 40  Pomoc dětem v misiích
VS 321  Mešní intence misionářům 

tradiční akce pMD 
VS 140  Pohled pro misie
VS 141  Misijní štrúdlování
VS 240  Jeden dárek navíc 
VS 640  Misijní jarmark
VS 740  Misijní kalendář 
VS 840  Misijní koláč 
VS 888  Chléb pro misie 
VS 940  Misijní bonbónek 

DŮleŽItÉ 
1 Jestliže chcete poslat 

finanční dar na misie, 
pomůže nám, když se 
přihlásíte na PMD do 
Dárcovství, kde dosta-
nete členské číslo. 

2 Pokud od nás máte 
členské číslo, používejte ho jako specific-
ký symbol (SS).

3 Při zasílání darů uveďte, prosím, varia-
bilní symbol (VS), který určuje, kde bude 
Váš dar pomáhat.

4 Když od nás dostanete nějaké misijní 
ma  teriály a následně finančně přispíváte 
na misie, nepište, prosím, do poznámky 
„platba“, vše přijímáme jako dar na mi-
sie.

5 Z darů pro PMD lze uplatnit odpočet 
z daní. Na vyžádání Vám rádi vystaví-
me potvrzení. K správnému rozpoznání 
slouží u členů SS. Nečleny prosíme, aby 
v poznámce uvedli svoji adresu.

l Členské aktivity pMD
Staňte se členy PMD, vyberte si a zapojte se:
Dárcovství – finanční podpora misií
Misijní růže – denní modlitba desátku růžen-
ce za misie
Misijní klubko – pro děti, denní modlitba za děti 
světa, týdenní spoření na Misijní bonbónek
Misijní klub – denní modlitba za misie, týden-
ní spoření na Chléb pro misie, podpora aktivit 
PMD 
Adorace pro misie – duchovní podpora misií 
Misijní unie – pro kněze, řeholníky a laiky – 
otevřenost pro misijní spolupráci
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