


Co jsou Papežská misijní díla?
Papežská misijní díla (PMD) jsou církevní nezisková 
organizace, která pod přímou patronací papeže 
koordinuje a zajišťuje misijní činnost katolické církve 
ve všech kontinentech světa:
• zvěstuje evangelium
•     učí lidi v misiích hospodařit
•     vede je k spoluúčasti
•     respektuje jejich důstojnost



Rozdíl mezi typy organizací
•Občanská, státní, soukromá, církevní

•Nezisková, vytvářející zisk

•Charitativní
•Humanitární
•Misijní



PMD působí ve všech kontinentech světa a 
jsou organizována v rámci katolické církve.
 
Spadají pod Kongregaci pro evangelizaci národů: 
kardinál Fernando Filoni

Podsekretář KEN a Prezident Papežských misijních děl: 
arcibiskup Giovani Pietro Dal Toso

Sekretáři jednotlivých děl. 



Papežská misijní díla v ČR
Papežská misijní díla (PMD) znovu obnovila svoji činnost v 

České republice v roce 1993. Během komunismu byla jejich 
činnost zakázána. 

Pod patronací biskupa – delegáta pro misie řídí a 
koordinuje misijní činnost u nás 

Národní kancelář v čele s národním ředitelem PMD. 
V každé diecézi je dále jmenován jeden diecézní ředitel.



Dva hlavní cíle působení PMD:
• Evangelizační činnost u nás v součinnosti s diecézními 

biskupy

a z toho vyplývající

•Pomoc komunitám mladých církví v misijních zemích 
světa (misie ad gentes)



Evangelizace je křesťanský pojem označující různé způsoby, 
kterými křesťané seznamují nekřesťany s evangeliem. 
• Osobní – většinou prostřednictvím takzvaného „osobního svědectví“
• Sborová – většinou pozvání do místního sboru k slyšení evangelizačního kázání
• Zahraniční – tzv. misie – evangelizace v nekřesťanských zemích
• Rozhlasová a televizní – existuje řada křesťanských rádií a televizí, kde je mimo jiné 

vysvětlováno evangelium
• Stanová – v místech, kde nejsou kostely (v Česku zvláště v 90. letech na velkých sídlištích)
• Pouliční – s kytarou, pantomimou, s traktáty
• Tisková – šíření evangelizačních traktátů a knih (například gedeonské Bible v pokojích 

hotelů a nemocnic)
• Přátelská – snaha křesťanů neuzavřít se za zdi kostelů, ale žít občanský život
• Mocí – kázání evangelia s modlitbami za uzdravení nemocných

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5an
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evangelium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mision%C3%A1%C5%99


Ad gentes, Redemptoris missio, rozlišuje 
jednotlivé etapy evangelizace dle náboženské 
situace adresátů: 

•misijní činnost - pro nevěřící nebo pro ty, kdo žijí nábožensky 
lhostejně; 
• úvodní katecheticko-iniciační činnost - pro ty, kdo se rozhodli 

pro evangelium a pro ty, kdo potřebují doplnit nebo oživit svou 
náboženskou praxi; 
• pastorační činnost- pro věřící křesťany, kteří mají již zralou víru, v 

lůně křesťanského společenství.



Misijní činnost církve lze tedy na 
základě magisteriálních 
dokumentů chápat:
• jako odpověď na Kristův příkaz hlásat celému světu evangelium
 
• v užším slova smyslu jako misii ad gentes, obracející se na oblasti 

dosud nezasažené Kristovým evangeliem. 

Misijní poslání je povinností každého křesťana a jeho adresátem jsou 
„všechny národy“, lidé všech národností a kultur.



       PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA  
     jsou čtyři   

1) PMD šíření víry
2) PMD sv. Petra apoštola
3) Misijní unie (dílo jednoty kněží a 
řeholníků    
4) PMD dětí 
 



1) PMD šíření víry

Založila ho roku 1818 Pauline Marie Jaricot v Lyonu

3.5.1922 Pius XI. dává dílu šíření víry papežský status

14.5.1926 byla ustanovena každoroční světová Misijní 
neděle, den modliteb spojený s finanční sbírkou na misie, 
jejíž výtěžek hradí projekty tohoto díla.

Podporuje katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, 
školy, nemocnice, domovy pro sirotky a staré lidi, dispensária a 
leprostřediska, stavby a opravy kaplí, kostelů a jiné.



SVĚTOVÝ DEN 
MODLITEB ZA MISIE 

 

v České republice známý pod 
názvem MISIJNÍ NEDĚLE 

slavená každoročně 
předposlední neděli v říjnu. 

.Slaví se jako den modlitby, solidarity a 
podpory misií v každé diecézi, farnosti 
a instituci katolického světa



2) PMD sv. Petra apoštola
Založila ho Jeanne Biggard v roce 1899 v Caen, Francie

3.5.1922 Pius XI. dává dílu papežský status

Podporuje:
- výchovu a formaci přibližně 72.000 bohoslovců na misiích
- asi 774 seminářů, z nichž je ročně vysvěceno na 1.700 novokněží
- přibližně 6.820 noviců a novicek
- nemocné a staré kněze, misionáře v chudých oblastech světa
 
Obdarovat bohoslovce lze modlitbou a finančním darem. Dárci mohou 
být jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti. Pomoc pro jednoho 
bohoslovce činí na rok 15.000 Kč.
Jakákoliv pomoc je vítaná.







3) Papežská misijní unie
Misijní unie byla založena v r. 1916 blahoslaveným P. Paolem Mannou.
 
28. 10. 1956 je Misijní unie prohlášena za „papežskou“.

Vede k aktivnímu zapojení do misijní činnosti církve.
Probouzí v Božím lidu pocit zodpovědnosti   za všeobecnou misii 
církve.
Podporuje ostatní Papežská misijní díla a je jejich srdcem.

 ČLENEM MOHOU BÝT:

  kněží, řeholníci a řeholnice

  kandidáti kněžského a řeholního života 

  členové zasvěceného života a sekulárních institutů

  laici, kterým byla biskupem svěřena kanonická misie

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







4) Papežské misijní dílo dětí 
    PMDD 

Založil ho 19.5.1843 biskup Charles De Forbin Janson v Paříži.

3.5.1922 je Misijnímu dílu dětí udělen papežský statut.

Je dnes přítomno přibližně v 120 zemích světa.

Jsou do něho aktivně zapojeny i děti z chudých misijních zemí.

Ročně se skrze PMDD zachraňuje téměř 3 miliony trpících dětí.

Heslem PMDD je       „Děti pomáhají dětem“.











Papežská misijní díla

Na Kropáčce 30/1
Hradec Králové
500 03

• tel. 604838882, 

• pmd@missio.cz, 

• www.missio.cz

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

mailto:pmd@missio.cz
http://www.missio.cz/
https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila
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