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Úvodní slovo národního ředitele PMD
Milí přátelé misií,

v lidských dějinách se vždy vyskytly roky, které zpětně považujeme za přelomové pro 
další vývoj a ten minulý můžeme bez uzardění za takový prohlásit. Celosvětová epidemie 
nemoci Covid-19 s sebou přinesla nejen spoustu nemocných a bohužel také obětí, ale 
rovněž bezprecedentní bezpečnostní opatření hluboce zasahující do životů lidí. Po jar-
ním zákazu shromažďování, včetně bohoslužeb a ekonomickém lockdownu, přišlo krát-
ké letní uvolnění. Nevydrželo však dlouho a podzim jsme znovu prožili v izolaci. To vše 
zásadně ovlivnilo povahu fungování Papežských misijních děl. Celá řada aktivit je přímo 
postavena na setkávání a vzájemné společenské interakci. Své o tom ví jistě děti – členo-
vé Misijních klubek, kteří se loni téměř neviděli naživo se svými kamarády. V roce 2020 
se zrušení dočkaly tak známé a oblíbené akce jako Horské klubání (Celostátní setkání Pa-
pežského misijního díla dětí v Krkonoších), Misijní den pro děti i dospělé, Misijní pouť či 
Misijní Ples pro Tebe. Vládní opatření se promítla také do oslav Misijní neděle, kdy sbírka 
určená na podporu Papežského misijního díla šíření víry neprobíhala standardním způ-
sobem během mší a nejprve byla odložena. Nakonec musela být realizována individu-
álně. Jedním z důsledků výše napsaného je znatelný pokles příjmů, které můžeme dále 
distribuovat na pomoc misijním projektům. Naším největším úkolem je tak se s danou 
situací vyrovnat a hledat nové cesty, jak fungovat.

Krize totiž může být příležitostí, kterou bychom si neměli nechat uniknout. Slovy pa-
peže Františka z poselství ke Světovému dni misií: „Výzvou pro misijní poslání církve je 
pochopit, co nám v této době pandemie říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nene-
chávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni 
na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co jíst.“

Ukazuje se důležitost přípravy řady misijních materiálů, ať už v klasické papírové 
podobě, tak stále častěji v online prostředí. Právě přítomnost Papežských misijních 
děl na sociálních sítích nám v době pandemie umožňuje efektivněji hlásat Boží slovo. 
Svůj význam mají také pořady, které vyrábíme ve spolupráci s TV Noe. Zájemce o filmy 
s misijní tématikou jistě potěší kino.missio.cz. Chtěl bych proto všem malým i velkým 
misionářům doporučit, aby zahodili smutek či strach, a naopak hleděli do nového 
roku s optimismem. Záleží totiž jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě 
nelehké doby.

K tomu všemu Vám žehnám

 V Hradci Králové dne 1. 3. 2021  ICLic. Mgr. Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD



6VÝROČNÍ ZPRÁVA PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA – missio 2020

Co jsou Papežská misijní díla?
Papežská misijní díla (PMD) jsou církevní nezisková organizace, která pod přímou pa-

tronací papeže koordinuje a zajišťuje misijní činnost katolické církve ve všech kontinen-
tech.

Tedy zvěstuje evangelium, učí lidi v misiích hospodařit, vede je k spoluúčasti a respek-
tuje jejich důstojnost. Své národní kanceláře mají PMD ve 131 zemích. Veškerá jejich 
činnost se řídí Stanovami, schválenými papežem. Nejdůležitějšími prvky činnosti jsou 
modlitba a snaha o šíření radosti z evangelia. Pomoc je poskytována prostřednictvím 
čtyř základních děl. Jsou to: Papežské misijní dílo šíření víry (ŠV), Papežské misijní dílo 
sv. Petra apoštola (SPA), Papežské misijní dílo dětí (PMDD) a Papežská misijní unie (PMU).

Potřebná pomoc a podpora je poskytována všem lidem bez ohledu na jejich barvu 
pleti či náboženské vyznání. V Národní kanceláři PMD je k dispozici aktuální přehled pro-
jektů, které na pomoc trpícím v chudých oblastech světa hradí dárci z ČR.

O projektech PMD – MISSIO
Autory projektů jsou spolehliví lidé přímo z konkrétní misijní oblasti. Dobře znají do-

mácí situaci a hovoří domorodými jazyky. Projekty PMD jsou garantovány místním bis-
kupem, který zaručuje, že pomoc přijde skutečně nejpotřebnějším. Dohled nad využitím 
pomoci vykonává také místní apoštolský nuncius, národní ředitel PMD a ředitelé jednot-
livých diecézí v misijních oblastech. Tato spolupráce umožňuje velkou finanční úsporu, 
protože náklady na projekty jsou díky tomu velmi nízké. Ze všech misijních oblastí jsou 
k dispozici tisíce žádostí a na celosvětovém generálním shromáždění jsou projekty po-
rovnávány, pečlivě vybírány, schvalovány a pomoc spravedlivě rozdělována.

Včasné podávání zprávy o využití darů je povinností odpovědných osob za jednotlivé 
projekty. Pokaždé musí doložit i spoluúčast, aby se místní lidé postupně stávali nezávis-
lými a samostatnými. Pomáháme vždy celé skupině a vedeme je k solidaritě. Vztah mezi 
pomáhajícími a těmi, kterým je pomáháno, je rovnocenný. 
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PříJMY PMD 2020 CELkEM
(v tisících Kč)

Papežská misijní díla pomáhají
l v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování
l dětem postiženým, zneužívaným, unášeným, ohroženým a nakaženým 

onemocněním AIDS
l systematicky pečovat o nejzákladnější potřeby dětí, chránit jejich práva a důstojnost, 

vychovávat je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat
l potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, vyznání či národnost
l formovat křesťanská společenství, ve kterých mohou lidé prožívat svoji víru v pokoji 

a spravedlnosti
l podporovat a povzbuzovat četná povolání v místních komunitách skrze 

katechetické, vzdělávací, sanitární, charitativní, sociální a život zachraňující projekty
l stavět a udržovat provoz mateřských a základních škol či domovů pro sirotky
l budovat infrastrukturu, stavět a opravovat kaple, řeholní domy, pastorační 

a vzdělávací centra, kostely a domovy pro seniory
l učit lidi v misiích hospodařit, vést je ke spoluúčasti a respektovat jejich důstojnost 
l spolu se stovkami tisíc biskupů, kněží, řeholníků, katechetů, bohoslovců a laických
	 spolupracovníků zajišťovat v misijních diecézích kvalitní a systematickou péči 

o nejchudší i na místech, kam by se jinak pomoc nedostala, kde domorodci 
i misionáři nasazují život pro dobro nejpotřebnějších

Za jakoukoliv podporu papežských misií vám ze srdce děkujeme.

každý z vás je pro nás důležitý!
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Papežské misijní dílo šíření víry (ŠV)
Papežské misijní dílo šíření víry je oficiální organizací katolické církve, která cílevě-

domě podporuje zahraniční misie. Pomáhá každé misijní diecézi světa na její cestě 
k samostatnosti. Jedinečným způsobem koordinuje misijní aktivity na všech kontinen-
tech. Zajišťuje systematickou a kvalitní pomoc nejchudším lidem ve skoro jedenác-
ti stech misijních diecézích. Podílí se na katechetických, vzdělávacích, charitativních 
a sociálních projektech. Podporuje školy, nemocnice a opravy domovů pro staré lidi, 
kostelů a far, klášterů a pastoračních center. Finanční prostředky na projekty ŠV pochá-
zejí převážně ze sbírek Misijní neděle. Kromě této sbírky přispívají dárci na tento účel 
i kdykoliv během roku. 

V roce 2020, kdy z důvodu vládních opatření proti koronaviru bylo omezeno konání 
hromadných akcí i návštěvy kostelů, neprobíhala Misijní sbírka standardním způso-
bem během mší na Misijní neděli a byla odložena. Nakonec musela být realizována 
individuálně. Na Dílo šíření víry se v důsledku toho celkově vybralo 3010 tis. kč. Všem, 
kteří za této nelehké situace do sbírky přispěli, srdečně děkujeme!!

SvěTOvý DEN MISIí – MISIJNí 
NEDěLE 18. říJNA 2020

Světový den misií se v celé katolické 
církvi slaví každoročně už od roku 1926 
vždy předposlední neděli v říjnu. Ve všech 
kostelích na celém světě se v tento den víc 
jak miliarda lidí ve 160 zemích světa modlí 
za společné dílo evangelizace a finančně 
přispívá do světového fondu solidarity, ze 
kterého jsou následující rok podporovány 
projekty na pomoc potřebným ve všech 
kontinentech skrze Papežské misijní dílo ší-
ření víry. Misijní neděle je svátkem celosvě-
tového společenství, ve kterém si katoličtí 
věřící navzájem vyměňují dary duchovní 
i materiální. Proto se i v té nejchudší zemi 
Afriky koná sbírka na misie, aby každý mohl 
přispět do společného fondu. Misijní nedě-
le je tak jedním z nejsilnějších projevů soli-
darity celého světa.

„Všechny peníze, které PMD sesbírají ve 
všech farnostech a diecézích různého ritu na 
celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení 
programu všeobecné pomoci. Peníze věřících, 

PříSPěvkY NA Šv DLE DIECéZí
(v tis. Kč)
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které PMD sesbírají v diecézích, se musí všech-
ny rychle a  pravidelně odevzdávat národní 
kanceláři. Tyto peníze, sesbírané pro misie ad 
gentes na Světový den misií nebo při jakékoliv 
jiné příležitosti v každé diecézi, farnosti a insti-
tutu katolického světa, se nesmí použít na jiné 
účely.“ (Stanovy PMD čl. 61, 62)

Rok 2020 byl na všech úrovních ovliv-
něn pandemií koronaviru a celosvětovými 
opatřeními na zamezení jeho šíření. Téměř 
po celý rok se nemohly konat akce, při kte-
rých se schází větší množství lidí, což se tý-
kalo také návštěv bohoslužeb a veškerých 
misijních akcí. 

Ve svém poselství ke Světovému dni 
misií tuto skutečnost zohlednil také papež 
František:

„V  letošním roce, v  němž nám pandemie 
Covid-19 přinesla utrpení a  postavila před 
nás nové výzvy, pokračuje misionářské pů-
sobení celé církve v duchu slov, která najde-
me u proroka Izajáše: ,Zde jsem, mne pošli!’ 
(Iz 6,8).“ 

Zatímco v roce 2019 představovala Mi-
sijní neděle zakončení Mimořádného mi-
sijního měsíce října, tak v roce 2020 byla 
naopak příležitostí si uvědomit, nakolik 
zůstalo naše nadšení pro misie živé. Spo-
jením jednotlivých farností na celém světě 
v modlitbě a příspěvkem do sbírky vytváří-
me výjimečné společenství solidarity, kte-
ré obzvláště teď nabylo na významu, jak 
vyplývá i ze slov samotného Svatého otce, 
jenž nám připomíná, že všichni tvoříme 
posádku jedné lodě, a výzvou pandemie 
je pochopit, co nám jejím prostřednictvím 
chce Bůh sdělit:

„Jsme jako učedníci, kteří jednomyslně 
a s úzkostí volají: ,Hyneme!‘ I my jsme si uvě-
domili, že dál nemůžeme jít každý na svou 
pěst, ale společně. Jsme opravdu vystraše-
ní, dezorientovaní a  bojíme se. Skrze bolest 
a smrt zakoušíme lidskou křehkost; současně 
však vnímáme svou silnou touhu po životě 

SOuhRNNá ČíSLA

Celkový počet:  
zemí 7; diecézí 9; projektů 37

Celková finanční pomoc z ČR:  
627 tis. USD

a  po osvobození od zlého. V  tomto kontex-
tu se misijní povolání a  výzva vyjít z  lásky 
k  Bohu a  k  bližnímu ze sebe ukazuje jako 
šance sloužit, sdílet, přimlouvat se. Misijní 
poslání, se kterým se Bůh obrací ke každému, 
nás vyvádí z vystrašeného a uzavřeného ,já‘ 
a skrze darování sebe sama nás přivádí k no-
vému ,já‘. (…) Výzvou pro misijní poslání círk-
ve je pochopit, co nám v této době pandemie 
říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás 
nenechávají v  klidu. Doléhá na nás chudo-
ba těch, kdo umírají v  osamocení, kdo jsou 
ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci 
a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají 
co jíst. Povinnost dodržovat fyzické rozestu-
py a zůstávat doma je pro nás výzvou, aby-
chom pochopili, že potřebujeme společenské 
vztahy a  komunitární vztah s  Bohem. Tato 
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Šv ODESLáNO / DLE ZEMí
(v tisících USD, zaokrouhleno)

celkem 627

situace by v  nás v  žádném případě neměla 
stupňovat nedůvěru a  lhostejnost, ale měla 
by vést k  větší pozornosti v  našem vztahu 
k druhým lidem. Skrze modlitbu, ve které se 
Bůh dotýká našeho srdce a  přetváří ho, se 
otevřeme potřebám lásky, důstojnosti a svo-
body našich bratří, jako i péči o tvorstvo. Sku-
tečnost, že se s celou církví nemůžeme schá-
zet ke slavení eucharistie, nám umožnila 
sdílet situaci mnoha křesťanských komunit, 
které nemohou slavit mši svatou každou ne-
děli. Otázkou, kterou nám Bůh v této situaci 
klade: ,Koho pošlu?‘, se znovu obrací na nás 
a očekává od nás velkodušnou a přesvědči-
vou odpověď: ,Zde jsem, mne pošli!‘ Bůh stále 
znovu hledá, koho poslat do světa a k náro-
dům, abychom vydávali svědectví o jeho lás-
ce, o jeho záchraně od hříchu a smrti, o jeho 
vysvobození od zlého.“

Jako každý rok připravila Papežská mi-
sijní díla u příležitosti Světového dne misií 
spoustu materiálů, které bylo možno využít 
při propagaci i oslavách Misijní neděle ve 
farnosti. Již tradičně se jedná o inspirativní 
náměty pro slavení Misijní neděle a plakát. 

Nově se pravidelně vydávaným materiálem 
k Misijní neděli stala modlitební kartička.

MISIJNí MOST MODLITBY 
je aktivitou Papežských misijních děl 

spojenou s oslavou Světového dne misií – 
Misijní nedělí. Obvykle se koná v její před-
večer, tedy v sobotu ve 21 hodin. V roce 
2020 se modlitební aktivity konaly převáž-
ně individuálně v soukromí, případně bylo 
možno se v sobotu 17. října od 19 hodin 
připojit k živému streamu vysílaném na 
Youtube kanálu farnosti Ústí nad Orlicí 
a prožít tak misijní modlitební společen-
ství virtuální formou.

Tento most se vytváří společnou mod-
litbou či adorací za misie. Zájemci mohou 
zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo 
jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, 
chudé a trpící lidi nebo za šíření radosti 
evangelia na celém světě. Lze se inspiro-
vat také materiálem PMD „Náměty ke sla-
vení Misijní neděle – Misijní most modlit-
by“, který je možné stáhnout na misijním 
webu v sekci: Zapojte se.

PříSPěvkY NA Šv 2014–2020
(v mil. Kč)
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MISIJNí MOST PRO DěTI
Misijní most modlitby děti prožívají tak, 

že mluví o jednotlivých kontinentech, kte-
ré jsou v misijním růženci symbolizovány 
barvami růžencových zrnek. Aby tato akti-
vita byla pro děti zábavnější, lze ji propojit 
s misijní hrou.

Následující přehled projektů ŠV předsta-
vuje, do jakých zemí jsme konkrétně během 
roku 2020 zaslali finanční prostředky: 

Afrika
uGANDA
Diecéze: Fort Portal a Lira
5 projektů, kromě běžné podpory a podpo-
ry katechistů také nákup vybavení pro pro-
voz křesťanské rozhlasové stanice Radio Wa 
89,8 FM Limited

ZAMBIE
Diecéze: Chipata 
4 projekty, kromě běžné podpory a pod-
pory katechistů také nákup vybavení pro 
provoz křesťanské rozhlasové stanice Radio 
Maria Zambia a dokončení výstavby kněž-
ské rezidence s kaplí

Asie
BANGLADéŠ
Diecéze: Mymensingh
5 projektů, kromě běžné podpory a podpo-
ry katechistů, také výstavba tří kaplí 

INDIE
Diecéze: Purnea
4 projekty, kromě běžné podpory a podpo-
ry katechistů také příspěvek na zakoupení 
pozemku pro novou misii a výstavba kaple

SRí LANkA
Diecéze: Badulla a Chilaw 
13 projektů, kromě běžné podpory a pod-
pory katechistů také nákup audiovizuální 
techniky pro centrum sociální komunikace, 
výstavba tříd a víceúčelové haly, výměna 
střechy kláštera, dokončení kaple, výstavba 
kostela, renovace a oprava kostela, oprava 
a rozšíření misijního domu a kláštera

Jižní Amerika
PARAGuAY
Diecéze: Pilcomayo
4 projekty, kromě běžné podpory a pod-
pory katechistů také příspěvek na formační 
setkání mládeže a nákup didaktických ma-
teriálů pro 400 osob

PERu
Diecéze: San Ramon
2 projekty, kromě běžné podpory také re-
konstrukce kostela
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PříSPěvkY NA SPA 2014–2020
(v mil. Kč)

Papežské misijní dílo  
sv. Petra apoštola (SPA)

Misijní dílo sv. Petra apoštola zaměřuje svou pomoc na přípravu a formaci seminaristů, 
řeholních noviců a novicek v misijních diecézích církve. Služba je nezbytná, bez ní by 
nově vznikající církevní společenství neměla duchovní představené, nebyli by kněží ani 
řeholní dorost v misiích. Pomoc není jen ekonomická, ale spočívá také v modlitbě a v ži-
votě inspirovaném vírou.

SPA se podílí svou podporou na výchově a formaci tisíců bohoslovců v misiích, stu-
dujících ve stovkách seminářů. Přispívá též na postgraduální studium v Římě několika 
desítkám vybraných studentů z různých řeholních společenství působících v misijních 
oblastech. Ti se pak po návratu zpět stávají učiteli a zvyšují vzdělání ostatních. Další po-
moci se skrze SPA dostává řeholnímu dorostu, nemocným a starým kněžím i misionářům 
v chudých oblastech světa. Podporovat bohoslovce lze modlitbou nebo finančním da-
rem a dárci mohou být jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti. Pomoc pro jednoho 
bohoslovce činí přibližně 15 000 Kč na rok. Není však nutné přispívat celou částkou, ja-
kákoli pomoc je vítána.

Je dobré, že naše veřejnost má zájem o podporu povolání v misiích. Na tento velmi 
potřebný úmysl přispívá velké množství lidí jak finančně, tak i modlitbou. Za úžasnou 
pomoc všem děkujeme.

Během roku 2020 věnovali dárci v České republice na světovou pomoc díla SPA 
5001 tis. kč.



13 projekty pmd

výŠE FINANČNí ČáSTkY 
ZASLANé DO DANé ZEMě

(v tisících USD, zaokrouhleno)

celkem 163

SOuhRNNá ČíSLA

Celkový počet: zemí 6; diecézí 30;
projektů 30; studentů: 524; 
formátorů: 34; noviců: 113; 
novicek: 218

Celková finanční pomoc z ČR  
dílu SPA: 163 tis. USD

V roce 2020 jsme z ČR podpořili násle-
dující projekty SPA:

Afrika 
JIžNí SúDáN
Arcidiecéze: Juba
Malý seminář St. Lawrence
Počet studentů: 120

RwANDA
Arcidiecéze: kigali
Propedeutický seminář  
St. Joseph Rutongo 
Počet studentů: 74
Počet formátorů: 5

uGANDA
Diecéze: Fort Portal
Velký seminář St. Paul Kinyamasika
Počet studentů: 204
Počet formátorů: 15

ZAMBIE
Arcidiecéze: Lusaka
Velký seminář St. Dominic
Počet studentů: 126
Počet formátorů: 14

Dále naše podpora směřovala do řá-
dových noviciátů na podporu 113 noviců 
a 218 novicek ve 26 diecézích keni a Jiho-
africké republiky.
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Papežské misijní dílo dětí (PMDD)
V rámci katolické církve je PMDD organizací, která na celosvětové úrovni formuje děti 

k zájmu o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami i finančně. Děti se tak stávají mi-
sionáři druhých v souladu s heslem „Děti pomáhají dětem“. Toto Dílo podporuje duchov-
ní i hmotné potřeby dětí. Najdeme ho v cca 120 zemích světa a jeho specifikem je aktivní 
zapojení i dětí z chudých misijních zemí. Počet dětí v jednotlivých projektech bývá od 
několika desítek do mnoha tisíc. Projekty podporují kvalitní školy a mimoškolní asistenci 
nejchudším rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní 
zdravotnickou péči, zachraňují děti trpící podvýživou, sirotky a zajišťují další potřebnou 
pomoc.

Formační aktivity dětí
V rámci Papežského misijního díla dětí 

působí Misijní klubka – skupinky a spole-
čenství, kde děti pod vedením dospělých 
tvořivým způsobem podporují misie. Pro 
členy Misijního klubka jsou připravené 
členské kartičky, plakátky na misijní ná-
stěnky, formační a animační materiály pro 
misijní práci. Do konce roku 2020 bylo evi-
dováno 230 Misijních klubek, ve kterých se 
pravidelně a aktivně setkávalo na 2700 dětí.

Různé formační misijní aktivity probí-
hají na úrovni jednotlivých diecézí, v roce 
2020 však bylo konání akcí omezeno či 
zcela zakázáno, proto se mnoho tradičních 
misijních akcí a setkání vůbec nekonalo. 
Během léta, kdy byly uvolněnější podmín-
ky, se na některých místech konaly letní 
tábory s misijní tematikou. 
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uČEBNí POMůCkY – kRESLENé 
kALENDářE S úkOLY

Ve spolupráci s výtvarníkem Tomášem 
Velzlem během roku vydáváme pro děti 
tzv. misijní kalendáře, které je připravu-
jí na velké liturgické svátky během roku 
(Velikonoce, Vánoce, Misijní neděle), kdy 
se děti prakticky snaží o skutky milosrden-
ství. Děti mají v kalendáři připravené úkoly 
na každý den a každé políčko je možné vy-
barvit. Úkoly děti vedou k hlubšímu pro-
žití dané doby a připomínají, že je nutno 
myslet na druhé. O český grafický podklad 
těchto kalendářů projevily zájem i Národ-
ní kanceláře v Chorvatsku a Rakousku.

wEBOvé STRáNkY, TwITTER, 
FACEBOOk, YOuTuBE, 
INSTAGRAM
l V roce 2020 aktuálně seznamovaly 

s děním v PMD stránky  
www.missio.cz. 

l Misijní dění je možné sledovat na 
twitterovém profilu PMD https://
twitter.com/missio_cz a na facebooku 
https://www.facebook.com/ 
PapezskaMisijniDila. 

l Milovníky filmů s misijní tématikou 
zveme na adresu kino.missio.cz. 

l Krátké misijní spoty a reportážní videa 
jsou k vidění i na Youtube kanále 
MissioCZ. 

l Nově byl zřízen také instagramový účet 
pmd_missio_cz
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Významné události v roce 2020
20. JARMARk ČESká u BRNA

Také konání tradičního a zároveň jubi-
lejního jarmarku bylo ohroženo. Nakonec 
ho organizátoři připravili v online podobě. 
Rodina Přikrylova také v rámci akce připra-
vila před svým domem stoleček s poklad-
ničkou a dobrotami, který se tam objevoval 
pět neděl. Všechny tyto aktivity vzbudily 
obrovskou odezvu. Vybraná částka ve výši 
131 304 Kč pomůže misijním projektům 
v Sýrii, které zajišťují téměř dvěma tisícům 
dětí výživový program, vzdělávání, školné 
a provoz diecézních škol. 

MISIJNí SETkáNí DěTí  
NA TETíNě

Na podzim se podařilo uskutečnit Mi-
sijní setkání dětí na Tetíně s připomenu-
tím života a místa mučednické smrti sv. 
Ludmily. Po dopolední mši byl pro děti 

připravený program, jehož cílem bylo po-
těšit děti z křesťanských rodin společně 
stráveným časem a povzbudit je v odvaze 
ke sdílení evangelia.

MISIJNí PLES PRO PákISTáN
Farnost Klokoty v českobudějovické 

diecézi uspořádala svůj první ples, jehož 
veškerý výtěžek, více než 40 tisíc Kč, věno-
vala na projekty v Pákistánu..

JEDEN DáREk NAvíC
Jeden dárek navíc probíhá pravidelně 

v období adventu a Vánoc. Vybízí k tomu, 
abychom o tomto čase nezapomínali na 
strádající děti. V roce 2020 pomoc směřo-
vala do Bangladéše na zajištění jídla, léků, 
oblečení a školních pomůcek pro 428 
chudých, osiřelých nebo opuštěných dětí 
z diecéze Rajshahi.

Dárci na něj věnovali 338 tisíc kč.
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Zdroje naší finanční pomoci
V České republice pochází veškeré dary od malých i velkých dárců a z tradičních dob-

ročinných aktivit PMDD jako je Jeden dárek navíc, Misijní jarmark, Misijní koláč, Misijní 
štrúdlování a Pohled pro misie. Velmi oblíbený je také Misijní kalendář. Týdenní úspory 
dětí v rámci Misijního bonbónku mají velký výchovný význam. PMDD spolupracuje též 
s řeholními společenstvími, které se do jeho činnosti rády zapojují a podílejí se na forma-
ci dětí a mládeže. V roce 2020 se však tradiční misijní společenské aktivity téměř nemohly 
konat. Přijaté dary tak dosáhly výše 9183 tis. kč.

PříSPěvkY NA PMDD
(v tisících Kč)

výŠE FINANČNí ČáSTkY ZASLANé DO DANé ZEMě NA PMDD 
(v tisících USD, zaokrouhleno)
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V roce 2020 jsme podpořili kvalitní 
a systematickou pomoc pro chudé a trpící 
děti v následujících zemích:

Afrika
JIžNí SúDáN
l Podpořili jsme 600 dětí
–  Zajištění stravy pro děti v nedělní škole

kEňA
l Podpořili jsme 24 540 dětí
–  Výstavba učeben v misijní škole 

a renovace víceúčelového sálu
–  Vzdělávací program – nákup knih 

a učebních pomůcek
–  Zajištění základní výživy pro děti ze 

dvou farností a léky pro děti postižené 
HIV/AIDS

MALAwI
l Podpořili jsme 7725 dětí
–  Zajištění péče o děti do pěti let, sirotky 

a chudé děti
–  Podpora střediska pro zdravotně 

postižené osiřelé děti
–  Školní pomůcky a uniformy pro 

potřebné děti v několika školách 
a zařízeních

–  Zvýšení úrovně gramotnosti dětí 
a jejich ochrana ve škole 

MOSAMBIk
l Podpořili jsme 300 dětí
–  Výstavba školních učeben

TANZANIE
l Podpořili jsme 1359 dětí
–  Program křesťanská formace – nákup 

pomůcek, náklady na organizaci 
formačních setkání

–  Nákup potravin pro zajištění stravy ve 
škole

–  Vzdělávací program – nákup uniforem, 
potravin, úhrada školného

uGANDA
l Podpořili jsme 2180 dětí
–  Nákup nábytku pro chlapeckou školu 
–  Výstavba tří učeben
–  Podpora sirotků a zranitelných dětí

SOuhRNNá ČíSLA

Celkový počet: 
zemí 19; diecézí 40; projektů 82; 
dětí 78 268

Celková finanční pomoc z ČR:  
376 tis. USD
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ZAMBIE
l Podpořili jsme 2448 dětí
–  Zásobování vodou pro základní školu 
–  Provoz domova pro postižené děti
–  Podpora dvou misijních nemocnic
–  Podpora projektu soběstačnosti  

(chov ryb)
–  Výdaje na poskytování lékařské péče, 

vzdělání a oblečení pro sirotky a děti 
rodičů nakažených HIV/AIDS

Asie
BANGLADéŠ
l Podpořili jsme 12 928 dětí
–  Výživový program pro domorodé děti 

v 16 farnostech
– Podpora provozu pěti ubytovacích 

zařízení pro chlapce a dívky
–  Náklady na výživu, léky, školné, 

oblečení atd. pro chudé, osiřelé 
a opuštěné děti

–  Podpora a zdravotní péče pro děti  
se zdravotním postižením

SRí LANkA
l Podpořili jsme 1116 dětí
–  Stipendium pro chudé děti a péče 

o děti, které předčasně ukončily školní 
docházku 

– Podpora provozu osmi dětských 
domovů, sirotčinců a zařízení pro 
opuštěné děti 

–  Zdravotní péče a výživové programy 
pro podvyživené děti 

FILIPíNY
l Podpořili jsme 4109 dětí
–  Náklady na základní služby pro 

zanedbané a osiřelé děti (potraviny, 
hygiena, lékařská pomoc, školní 
potřeby, formace dětí i rodičů)

–  Zdravotní a výživový program pro 
hladovějící děti

–  Vzdělávací a rozvojové programy pro 
chudé a pro děti a rodiny žijící na ulici

–  Zajištění výživy pro domorodé děti

INDIE
l Podpořili jsme 590 dětí
–  Výstavba tří tříd základní školy 
–  Provoz a zajištění péče v 11 zařízeních 

pro děti (dětské domovy a internáty)
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PákISTáN
l Podpořili jsme 1565 dětí
–  Podpora vzdělávání chudých dětí 
–  Nákup nábytku pro střední školu

kAZAChSTáN
l Podpořili jsme 118 dětí
–  Výživový program pro děti 
–  Péče o děti v pěti dětských domovech

SýRIE
l Podpořili jsme 1830 dětí
–  Školné pro děti v Aleppu
–  Podpora pro vzdělávací centrum 

a školu (školné a generátory elektřiny)
–  Výživové balíčky pro rodiny s dětmi
–  Didaktické a vzdělávací prostředky pro 

křesťanské centrum
–  Prázdninové tábory 
– Program katecheze ve venkovských 

oblastech

Jižní Amerika
GuYANA
l Podpořili jsme 8580 dětí
–  Podpora dvou chlapeckých sirotčinců
–  Pomoc extrémně chudobným 

indiánským dětem 
–  Letní tábory pro děti 

SuRINAM
l Podpořili jsme 150 dětí
–  Podpora dívčího internátu 
–  Prázdninové tábory s křesťanskou 

formací pro dívky i chlapce

PARAGuAY
l Podpořili jsme 500 dětí
–  Nákup školních potřeb pro děti 

Oceánie
AMERICká SAMOA
l Podpořili jsme 1200 dětí
–  Nákup biblí pro nedělní školy 

v 18 farnostech

PAPuA – NOvá GuINEA
l Podpořili jsme 6430 dětí
–  Péče o děti infikované nebo nemocné 

HIV/AIDS
–  Instalace vodní nádrže pro základní 

školu
–  Program na ochranu dětí a duchovní 

péče o děti
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 Modlitba je pro misie  
vždy na prvním místě,  
vzápětí následuje  
i pomoc materiální. 
Pak se toto vše  
stává solidaritou,  
požehnáním a láskou. 

Papežská misijní unie (PMU)
Misijní unie byla založena v r. 1916 bl. P. Paolem Mannou. V České republice exis-

tovala už před 2. světovou válkou. Komunistický režim však v roce 1951 činnost PMD 
zakázal. Papežská misijní unie byla v České republice znovuobnovena roku 2011 a má 
povahu sdružení věřících. Členství vzniká na základě přihlášky a přijetí národním ředi-
telem PMD.

Cílem PMU je povzbuzovat misijní for-
maci a poskytovat pomoc všem, kteří jsou 
povoláni starat se o to, aby věřící byli napl-
něni misijním duchem i velkodušnou ote-
vřeností pro misijní spolupráci. Ve velké 
míře závisí úspěch ostatních Děl na vitalitě 
Papežské misijní unie, která je „duší ostat-
ních Papežských misijních děl“.

ČLENEM PMu MOhOu BýT

l kněží, řeholníci a řeholnice, kandidáti 
kněžského a řeholního života

l členové zasvěceného života 
a sekulárních institutů

l laici, kterým byla biskupem svěřena 
kanonická mise

l zástupci katolických spolků a hnutí, 
členové pastoračních a ekonomických 
rad a farností 

ZávAZkY ČLENů PMu

l obětovat na misijní úmysl své 
modlitby, utrpení a oběti

l probouzet ve věřících zodpovědnost 
za misijní poslání církve

l používat misijní literaturu  
a materiály

DALŠí ZávAZkY  
PRO kNěZE

l podle svých možností během 
pastorační práce připomínat věřícím 
jejich důležité a nezastupitelné místo 
v misijní spolupráci celosvětové církve, 
podporovat PMD ve farnostech

l jednou za rok odsloužit jednu mši sva-
tou na misijní úmysl a darovat jedno 
mešní stipendium na projekty PMD 
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Členské aktivity
Členové PMD se mohou podílet na ná-

sledujících aktivitách: 

MISIJNí kLuB
Společenství přímých spolupracovní-

ků PMD, kteří jsou s misiemi propojeni 
denní modlitbou, aktivním zapojením do 
misijních aktivit a týdenním spořením na 
„Chléb pro misie“.

DáRCOvSTví
Dárci pravidelně podporují bohoslovce 

na misiích, chudé děti, sirotky a další po-
třebné. Kromě dárců zasílají na PMD jed-
norázové dary i další jednotlivci a organi-
zace. 

MISIJNí kLuBkO
Společenství dětí, které v rámci PMDD 

pomáhají potřebným v misiích, a to den-
ní modlitbou, týdenním spořením „Mi-
sijního bonbónku“, který si odřeknou, 

a zapojením se do misijních aktivit. Pro 
členy Misijního klubka je připraven for-
mační program MOST. 

MISIJNí RůžE
Denní modlitba jednoho desátku rů-

žence za misie. Tajemství růžence mají lidé 
předepsané na kartičkách, které dostáva-
jí z Národní kanceláře PMD, nebo se celá 
společenství modlí živý růženec za misie 
podle svého zavedeného systému. 

ADORACE PRO MISIE
Jedná se o pravidelnou duchovní pod-

poru misií prostřednictvím adorace. Ado-
race může být v tichu, doprovázená hud-
bou nebo četbou Písma svatého. Pokud 
se již při jiných příležitostech lidé adorací 
účastní, stačí, když přidávají úmysl na mi-
sie. V případě, že se do Adorace pro misie 
zapojuje společenství lidí, kontaktní osoby 
nahlašují údaje do centra PMD.
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Tradiční aktivity PMD
Skrze misijní aktivity PMD děti i dospělí 

rozvíjí svou tvořivost i fantazii a seznamují 
své okolí s tématem misií. Konkrétním vý-
stupem pak může být i finanční podpora 
misijní činnosti PMD. 

POhLED PRO MISIE
Děti malují na předtisky pohlednic ob-

rázky s velikonoční a vánoční tematikou, 
hotová dílka se vystaví např. v kostele 
a dospělí mohou věnovat finanční dary na 
projekty PMDD. 

MISIJNí kOLáČ 
 postní doba, případně i jindy

Děti pomáhají péct koláče, nabízejí je 
lidem v kostele a přitom prosí o dar na 
podporu chudých dětí v misiích v rámci 
projektů Díla dětí. 

DEN PAPEžSkéhO MISIJNíhO 
DíLA DěTí
1. červen nebo blízký vhodný den

Den PMDD se slaví v České republice 
každý první červen, jak potvrdila v říj-
nu 2005 Česká biskupská konference. 
Do této akce se zapojují farnosti a různé 
skupiny pracující s dětmi. Každoročně se 
tento den slaví v rámci celostátní Misijní 
pouti. 

MISIJNí JARMARk
celoroční aktivita

Dobrovolníci uspořádají přehlídku da-
rovaných nebo vyrobených věcí. Finanč-
ním darem přitom zájemci přispívají na 
misie. 
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Přehled nových misijních materiálů
l výroční zpráva PMD 2019: barevná 

brožura, 32 stran, grafy, statistiky, výrok 
auditora, projekty PMD. 

l Misijní zpravodaj PMD č. 27: 36 stran, 
téma čísla: Misie doma a ve světě, barev-
ný bulletin s mnoha informacemi a repor-
tážemi z domova i zahraničí, určený čle-
nům PMD a zájemcům o misijní pomoc.

l Misijní zpravodaj PMD č. 28: 36 stran, 
téma čísla: Současná situace v misiích, 
barevný bulletin s mnoha informacemi 
a reportážemi z domova i zahraničí, ur-
čený členům PMD a zájemcům o misijní 
pomoc.

l Příručka pro Misijní klubko: 46 stran, 
praktický průvodce, který slouží jako ná-
vod pro misijní práci s dětmi a je určen 
zájemcům o založení Misijního klubka, 

stejně jako vedoucím již založených 
Misijních klubek. Obsahuje všechny 
důležité kroky pro vedení misijní sku-
pinky, jak si rozvrhnout rok a plánovat 
schůzky. Brožurka nabízí i spoustu prak-
tických tipů, včetně informací o obřadu 
přijímání do Papežského misijního díla 
dětí a hymny PMDD - Pošli mě, půjdu já.

l Poselství papeže Františka: 26 stran, 
brožurka obsahuje misijní poselství pa-
peže Františka připravené pro Generál-
ní shromáždění PMD. Může sloužit jako 
inspirace pro misijní adoraci. 

l Časopis Duha – Misi…jééé: Misijním 
vydáním časopisu Duha provází opičák 
Misi, který dětem přibližuje osobnost 
Pauline Jaricot a skrze ni také modlitbu 
za misie a misijní růženec.
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l Misijní kalendář 2021: Slunce ať sví-
tí, kde jsi ty: kalendária, dvoutýdenní 
schéma, optimistické misijní fotografie 
doplněné o citáty z křesťanských zpěv-
níků, prostor pro poznámky.

l Nástěnný kalendář – uganda 2021: 
velkoformátové fotografie pořízené bě-
hem návštěvy v této zemi, měsíční ka-
lendárium.

l Bangladéš – křesťané pod bengál-
ským půlměsícem: 56 stran, první ze 
série cestopisných sešitů „Kde pomáhá-
me“, představujících země, které v rám-
ci Papežských misijních děl z České 
republiky dlouhodobě podporujeme. 
Napsal Filip Breindl. 

l Misijní zápalky Zapalme svá srdce 
pro misie: nový design oblíbených 
zápalek rozdávaných při Misijní neděli 
a jiných aktivitách PMD.

l kartička k Misijní neděli: vztahuje se 
k aktuálnímu misijnímu tématu, na ti-
tulní straně byl plakát k Misijní neděli 
a na rubové straně modlitba v duchu 
hesla: Zde jsem, mne pošli, bylo možné 
ji využít ve farnosti také jako odměnu 
pro ty, kteří přispěli na misijní sbírku.

l Plakáty: mnoho různých grafických 
plakátů k jednotlivým tématům (pro-
jekty PMD aj.) a událostem (fond KORO-
NA, Misijní neděle).

l Pauline Jaricot – malá holka, která 
vykonala velké dílo: 80 stran, životo-
pisný příběh zakladatelky Papežského 
misijního díla šíření víry a živého rů-
žence Pauliny Jaricot, určený dětskému 
čtenáři. Jedná se o bohatě ilustrovaný 
příběh převyprávěný do krátkých kapi-
tol, který zahrnuje důležité milníky živo-
ta a je doplněn o drobné úkoly a zamy-
šlení. Součástí je i detailní návod, jak se 
modlit misijní růženec. Autorkami textu 
jsou Kateřina Šťastná, Hana Koukalová 
a Eva Muroňová, ilustroval Tomáš Velzel.

l Spot ke sbírce na Misijní neděli: 
vzhledem k pandemické situaci a ome-
zené návštěvnosti bohoslužeb probí-
hala sbírka pro Papežské misijní dílo 
šíření víry individuální formou. Z toho-
to důvodu byl připraven aktualizovaný 
videospot s instrukcemi pro dárce. 
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l Misijní kalendář s úkoly pro děti: tři 
provedení: postní, misijní říjen a ad-
ventní. Kreslené kalendáře s úkoly na 
každý den pro práci s dětmi. Kresby od 
T. Velzla. 

l Mexiko země indiánů: krátký tele-
vizní dokument přinášející svědectví 
českého misionáře Jiřího Brabce z jeho 
působení v Mexiku. Ukazuje, jak se daří 
rodilému Moraváku v Mayské kultuře 
a jaký přístup pastorace vyžadují tamní 
podmínky a lidová spiritualita.

l Martyrologie za rok 2019: krátký spot 
představující jednotlivé misionáře zabi-
té v roce 2019 dle Agentury Fides. 

l Misie na březích Malawi: již druhý 
dokumentární film vyrobený ve spolu-
práci s ČT a prezentovaný na ČT. Ukázka 
každodenního života lidí z této africké 
země natočená při misijní návštěvě čes-
kého národního ředitele PMD.

l Missio magazín: televizní pořad, který 
vysílá TV Noe pravidelně každý měsíc 
ve 20.00 hodin. Přinášíme v něm ak-
tuality papežských misií, nejnovější 
informace o misijních aktivitách a po-
zvánky na připravované akce. Součástí 
jsou také filmové dokumenty natoče-
né v některé z českých farností či ko-
munit a také ze zemí, kde z České re-
publiky pomáháme. 

l Missio interview: tentokrát jen šest 
dílů více jak půlhodinových pořadů 
představujících témata spojená s PMD 
a světovými misiemi. Hosty Kateřiny 
Rýznarové byli: Mons. Ch. D. Balvo, 
I. Sagránková, L. Fronk, Sr. A. Pintířová 
a dvakrát v speciálním dílu věnovaném 
situaci kolem koronaviru v misijních ze-
mích L. Halbrštát. 
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Mešní intence
Dárce, který chce nechat odsloužit na 

svůj úmysl mši svatou a přitom smyslu-
plně pomoci kněžím v misiích, může vě-
novat mešní intence. Intence pro kněze 
v misiích obvykle znamená jediný zdroj 
příjmu, z něhož často podporují další po-
třebné, proto jsou Papežskými misijními 
díly předávány vždy do nejchudších oblas-
tí. V roce 2020 bylo shromážděno na meš-
ní intence 1888 tis. kč a byly vydány do 
těchto zemí: Mexiko, Srí Lanka, Bangladéš, 
Paraguay, Zimbabwe, Pákistán, Malawi, 
Kamerun a Indie.

Misijní fond 
solidarity Korona

Byl vyhlášen speciální fond na podpo-
ru komunit v misijních zemích zasažených 
dopadem omezení z důvodů světové pan-
demie. Jedna část byla odeslána na sbírku 
vyhlášenou přímo papežem Františkem. 
Další část financovala akutní potřeby míst-
ních lidí v Pákistánu, Zimbabwe, Malawi 
a Bangladéši.
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Finanční výroční zpráva PMD 2020
Příjmy Papežských misijních děl (PMD)

PMD ŠířENí víRY
(tis. Kč)

Brněnská diecéze 127

Českobudějovická diecéze 365

Královéhradecká diecéze  204

Litoměřická diecéze 137

Olomoucká arcidiecéze 42

Ostravsko-opavská diecéze 875

Plzeňská diecéze 90

Pražská arcidiecéze 327

Apoštolský exarchát 44

Drobní dárci 799

Přijaté dary celkem 3 010

PMD Sv. PETRA APOŠTOLA
(tis. Kč)

Podpora bohoslovců na misiích 5 001

Přijaté dary celkem 5 001

PMD DěTí
(tis. Kč)

Pomoc dětem v misiích 7 551

Misijní štrúdlování® 75

Pohled pro misie® 211

Jeden dárek navíc® 338

Misijní jarmark® 556

Podpora projektů pro děti v bídě  
Misijní kalendář 383

Misijní koláč® 51

Misijní bonbónek  18

Přijaté dary celkem 9 183

PříJMY PMD CELkEM
(tis. Kč)

PMD šíření víry 3 010

PMD sv. Petra apoštola 5 001

PMD dětí 9 183

Dary do fondů celkem 17 194

Mešní intence 2 602

Přijaté dary celkem 19 797
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Mešní intence 
misionářům
  počet  tis. Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2020 5 171 1 602

Přijato 6 436 1 888

Odesláno  -2 996 -888

konečný stav k 31. 12.  8 611 2 602

výkaz zisků a ztrát

NákLADY 
(tis. Kč)

Spotřebované nákupy a služby 1 314

Opravy a udržování 31

Náklady na reprezentaci 5

Ostatní služby 1 288

Mzdové náklady 1 274

Zákonné soc. pojištění 328

Zákonné soc. náklady 14

Kurzové ztráty 3 500

Ostatní náklady 64

Odpisy majetku 152

Náklady celkem 7 970

výNOSY 
(tis. Kč)

Tržby za vlastní výkony 26

Výnosové úroky 135

Kurzové zisky 3 464

Zúčtování fondů 4 345

výnosy celkem 7 970

hospodářský výsledek 0

Rozvaha 

AkTIvA
(tis. Kč)

Dlouhodobý nehmotný majetek 506

Dlouhodobý hmotný majetek 1 767

Dlouhodobý finanční majetek 2 505

Oprávky k dlouhodobému majetku -1 026

Pohledávky  171

Krátkodobý finanční majetek 17 168

Jiná aktiva 39

Aktiva celkem  21 130

PASIvA
(tis. Kč)

Fondy PMD 20 923

Dlouhodobé závazky 0

Krátkodobé závazky 207

Jiná pasiva 0

Pasiva celkem 21 130
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Výrok auditora
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Přehled základních variabilních symbolů (vS):
PROJEkTY PMD
Univerzální variabilní symbol:

VS 999 Papežská misijní díla (MISSIO) 
 = necháváte rozhodnutí  
 na PMD

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 Podpora projektů pro děti  
 v bídě – Misijní kalendář

VS 840 Misijní koláč®

VS 888 Chléb pro misie

VS 940 Misijní bonbónek




