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KORONA A NOVÉ IMPULZY

Za celých 2000 rokov histórie Cirkvi sme nezažili po-
dobnú situáciu ako počas koronakrízy. 10. marca pre-
šiel rok od tragickej smrti misijnej dobrovoľníčky Da-
nice Olexovej, ktorá zahynula pri leteckom nešťastí 
v Etiópii. Mali sme vtedy ohlásenú svätú omšu s rodi-
nou a priateľmi, ale práve od tohto dňa bolo verejné 
slávenie svätých omší zakázané. Samozrejme, v kru-
hu najbližších sa svätá omša konala a po nej sme si 
dali aj ananás, ktorý mala Danica nesmierne rada.
Bez toho, aby sme tušili niečo o koronakríze, mali sme 
v Kaplnke Svetla všetko pripravené na to, aby sme sa 
prostredníctvom živého vysielania spájali s členmi 
PMD. Vďaka tomu sme každú nedeľu mohli byť ta-
kýmto spôsobom nablízku mnohým ľuďom. Svätá 
omša bola zakaždým odslúžená na úmysly, ktoré vo 
veľkom množstve prichádzali na PMD cez formulár 
na internete. No a pre deti sme pripravili súťaže a ak-
tivity s plyšovým somárikom, ktorého sme rozdali 50 
deťom na celom Slovensku. Deti plnili rôzne úlohy - 
kreslili, navštevovali kaplnky a spievali piesne, ktoré 
sme sa ich snažili naučiť cez youtubový kanál PMD.
Ďalším úspešným nápadom bola májová a júnová 
pobožnosť DOMA. V archíve PMD sme našli 1000 
misijných krížov, ktoré v máji putovali do 1000 prí-
bytkov s modlitbou a s výzvou na vytvorenie oltá-
rikov s kvetmi pre Pannu Máriu. Dostali sme okolo 
300 krásnych fotografií a na našej internetovej strán-
ke sme vytvorili mapu s miestami, na ktorých sa po 
celom Slovensku modlili.
V júni to bola pobožnosť k Srdcu Ježišovmu – Ježiš 
má srdce pre nás. Ikonu Ježiša Krista milujúceho ľudí 

(Christa Čelovikoľubca) si objednalo 3171 ľudí. Je to 
gréckokatolícka ikona, ktorá vyjadruje spojenie Vý-
chodu a Západu. Ikona Krista Pantokratora bola do-
plnená o prvok úcty k Božskému srdcu na základe 
zjavenia svätej Margite Márii Alacoque. Prichádzalo 
nám veľa pozitívnych reakcií i modlitieb za nás alebo 
prosieb za vaše potreby.
My, v kancelárii PMD, sme mali nielen živé vysielania, 
ale aj oveľa viac telefonátov a mailov, a navyše kaž-
dodenné živé spojenie s pápežom Františkom. Po-
žehnaný čas príležitostí pre Cirkev. Objavili sme vo 
väčšej miere duchovnosť sviatostí, možnosti inter-
netu a viac ako inokedy sme sa aj modlili.

MISIJNÝ PLES 2020

V sobotu 4. januára 2020 sa v Košeci (okres Ilava) 
uskutočnil misijný ples. Podujatie, na ktoré prišlo 
202 účastníkov, sa začalo svätou omšou vo farskom 
kostole Nanebovzatia Panny Márie a pokračovalo 
v miestnom dome kultúry, kde do tanca hrala hudob-
ná skupina Melódia z Hradišťa pri Partizánskom. Vý-
ťažok z plesu 2 350 eur bol určený na misijné projekty.

DEŇ MODLITIEB A PÔSTU 
ZA MUČENÍKOV MISIÍ
24. marec – Deň modlitieb a pôstu za mučeníkov 
misií, za tých, ktorí zahynuli v službe ohlasovania 
evanjelia. Pripravili sme krížovú cestu: Krížová ces-
ta mučeníkov misií a svedkov viery. V tento deň sa 
v mnohých farnostiach modlili za umučených misio-
nárov ruženec alebo modlitbu krížovej cesty.
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MISIJNÝ FOND SOLIDARITY KORONA

Pápež František zriadil pohotovostný fond Pápež-
ských misijných diel s cieľom pomôcť osobám a ko-
munitám, ktoré tragicky zasiahla nákaza Covid-19. 
Fond pre zasiahnuté komunity v misijných krajinách 
bol použitý prostredníctvom cirkevných štruktúr 
a inštitúcií. Na Slovensku sa do fondu vyzbieralo 
34 231,08 eur.

MALÝ MISIONÁR
„S radosťou pôjdeme do 
domu Pánovho.“ (Ž 
122) – pastoračná po-
môcka pre deti vo far-
nostiach na Slovensku. 
Do aktivity sa zapojilo 
420 farností a vyše 
25 000 detí. Každé die-
ťa dostalo na začiatku 
školského roka malý 
slovníček a na nedeľ-
nej svätej omši od sep-

tembra do júna nálepku. V slovníčku si deti pripo-
menuli nedeľné evanjelium obrázkom, citátom 
z evanjelia a krátkou myšlienkou. Zároveň sa vďaka 
nemu mohli modliť za misie, a to najmä v mimoriad-
nom misijnom mesiaci október. Deti boli takisto vy-
zvané k aktívnemu prežitiu Misijnej nedele.

IKONA MATKY TICHA – TICHO PROSÍM, 
HOVORÍ TICHO
V rámci misijného mesiaca október sme pripravili 
pobožnosť na doma s Pannou Máriou Matkou Ticha. 
Iniciatíva tejto pobožnosti na doma vznikla v rám-
ci uzavretia kostolov počas prvej fázy korona krízy. 
Veriaci sa mohli zapojiť do tejto pobožnosti regis-
tráciou. Následne sme rozposlali zaregistrovaným 
členom ikonu Panny Márie Matky Ticha na tvrdom 

papieri so sprievod-
nou modlitbou.
Za všetkých, ktorí sa 
do októbrovej pobož-
nosti zapojili a za ich 
úmysly, bola písaná 
aj pravá ikona Panny 
Márie Matky Ticha. 
Táto ikona bola sláv-
nostne požehnaná 
7. októbra na sviatok 
Panny Márie Ružen-
covej a je umiestnená v budove Pápežských misij-
ných diel v Kaplnke Svetla v Bratislave.
Pred Misijnou nedeľou sme sa spoločne modllili de-
viatnik k Panne Márii Matke Ticha. Deviatnik sme 
začali v piatok 9. októbra a ľudia ho mohli sledovať 
na YouToube kanáli Pápežských misijných diel kaž-
dý deň v priamom prenose o 20:00 hod. V rámci pí-
sania ikony vznikla aj pieseň Matka Ticha, ktorá bola 
súčasťou novény. Rozposlalo sa vyše 7000 ikon.

PIESEŇ: MATKA TICHA
Pieseň bola zložená počas písania ikony Matky Ticha 
pre tých, ktorí hľadajú radosť v tichu. Členka nášho 
misijného tímu Mária Buláková sa zúčastnila ikonopi-
seckej školy.
hudba, text: Mária Buláková
spev: Mária Buláková, Lucia Balogová
Text piesne a prevedenie si môžete pozrieť:  
https://misijnediela.sk/2020/10/matka-ticha-pie-
sen-maria-bulakova-a-lucia-balogova/

ADOPCIA BOHOSLOVCOV
Slovensko má adoptovaných boho-
slovcov v týchto misijných krajinách: 
Benin, Pobrežie Slonoviny, Burkina 

Faso, Kamerun, Togo, Čad, Demokra-
tická republika Kongo a Kongo. Jednotlivci a spolo-
čenstvá sa modlia a finančne podporujú konkrétne-
ho seminaristu, ktorého im pridelíme po 
komunikácii so seminárom. Celkovo máme adopto-
vaných vyše 800 bohoslovcov. Na 4. veľkonočnú 
nedeľu (3. mája 2020), nedeľu DOBRÉHO PASTIE-
RA, sme sa spojili v modlitbách so seminármi a s bo-
hoslovcami, ktorých zo Slovenska prostredníctvom 
adopcie podporujeme. O 11:00 hod. sme slávili svä-
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tú omšu cez youtubový kanál Pápežských misijných 
diel. Svätá omša bola celebrovaná v Kaplnke Svetla 
v dome Pápežských misijných diel v Bratisla-
ve. Bola obetovaná za spoločenstvá, rodiny, farnos-
ti i za individuálnych darcov, ktorí podporujú boho-
slovcov v Afrike počas ich kňazskej formácie.

ČASOPIS SVETOVÉ MISIE

Časopis Svetové misie vydávame pre členov 
a priateľov misií v náklade 40 000 tisíc kusov dva-
krát za rok. K Veľkej noci bol časopis zameraný na 
Azejbardžan a k Misijnej nedeli na Srí Lanku.

MISIJNÝ KALENDÁR 2020

pápežské
misijné
diela

misijný kalendár
2020

Náklad 40 000 kusov. Nádherné fotografie Lukáša 
Bjaloňa približujú príbehy ľudí, ktorých sme stretli 
počas našej cesty v Rwande.

MISIJNÁ NEDEĽA 2020

18. októbra 2020 sme slávili deň solidarity s myšlien-
kou: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6,8).

Pre farnosti sme pripravili a zaslali:
• plagát – veľkosť A3 a A4 
• myšlienky do kázne
• texty farských oznamov
• časopis Svetové misie, misijný ruženec s deťmi
• spoločnú modlitbu Slovenska a Srí Lanky

Nakoľko v tento deň boli na Slovensku uzatvorené 
všetky kostoly, konala sa iba e-zbierka.

OMŠOVÉ MILODARY PRE MISIONÁROV
V roku 2020 sme dali 
veriacim zo Slovenska 
možnosť pomôcť kňa-
zom v misiách formou 
odslúženia svätej omše 
na ich úmysel v misij-
ných krajinách. Cel-
kovo sme za rok 2020 
prijali a aj odoslali na 
odslúženie 233 168 
omšových milodarov 
vo výške 1. 165 840 €. 
Počet individuálnych 
omší: 93 692,novén: 
5 674 (51 066 omší), 
gregoriánskych omší: 
2 947 (88 410 omší). 
Omšové milodary sú 
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požehnaním pre kňazov v Afrike a my si zároveň mô-
žeme uvedomiť univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi 
predkladajú na oltár úmysly zo Slovenska.

PRIPRAV CESTU JEŽIŠKOVI

Počas adventného obdobia sme pripravili projekt pod 
názvom Priprav cestu Ježiškovi. Každý deň počas ad-
ventného obdobia sme uverejňovali na Facebookovej 
stránke Pápežských misijných diel príspevok, na kto-
rom bola myšlienka z Evanjelia na daný deň a úloha.

SLADKÁ POMOC – DVAKRÁT DOBRÁ 
ČOKOLÁDA

Od jesene prejavujú tisíce ľudí na Slovensku solidari-
tu s mladými ľuďmi v najchudobnejších krajinách. Vo 
farnostiach, v školách aj individuálne ponúkajú čo-
koládu, ktorá pomáha a je dvakrát dobrá. Čokoládky 
s názvami šestnástich misijných krajín a myšlienkami 

vyrobila pre Pápežské mysijné diela slovenská čoko-
ládovňa DEVA so sídlom v Trebišove. Od septembra si 
školy, farnosti a dobrovoľníci objednali 147 000 čoko-
ládových tyčiniek, čo bolo 3 500 krabíc na 14 paletách. 
Celkovo týmto spôsobom Slovensko pomohlo Misij-
nému dielu detí sumou 36 750 eur. Z histórie vieme, 
že na šírení čokolády do celého sveta majú zásluhu 
aj španielski misionári. Začali ju nosiť ako znak lásky 
na územia, kde pôsobili a hlásali Božie slovo. Takým-
to spôsobom sa veľmi rýchlo dostala na všetky konti-
nenty. Ako hovorí pápež František, aj v tomto období 
máme prejavovať solidaritu a konkrétnu lásku. Kam-
paň Sladká pomoc je veľmi ľahký a príjemný spôsob, 
ako ju prejavovať. Chuť dobrej čokolády povzbudzuje 
hlavne mladých ľudí pomáhať.

TROJKRÁĽOVÁ HVIEZDA

Koronakríza spôsobila to, že naše domovy sa stali 
viac miestami modlitby, čítania Svätého písma a du-
chovného spojenia pri svätej omši slávenej cez televí-
ziu alebo internet. V tíme Pápežských misijných diel 
vznikli viaceré tvorivé námety na domáce pobožnos-
ti. Jednou z nich je Trojkráľová hviezda. Nová aktivi-
ta Pápežských misijných diel, Trojkráľová hviezda, je 
spojená so zbierkou pre Misijné dielo detí. Koná sa od 
sviatku Troch kráľov do konca januára. Dôležité je po-
žehnanie kňazom, no dom môže požehnať aj laik, na-
príklad otec alebo mama rodiny, vtedy sa však úkon 
nestáva sväteninou, ale istou formou modlitby a odo-
vzdanosti rodiny Bohu. Stačí požehnaná voda, prípad-
ne zapálená svieca ako znak Krista a postoj veriaceho 
človeka, uvedomujúceho si Božiu prítomnosť a lásku.
Na požehnanie domu sme rozposlali 40 000 materi-
álov:
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• text modlitby požehnania príbytku
• ikonu Svätej rodiny  

(A5, tvrdý papier)
• nálepku na dve-

re s nápisom 20 
C+M+B+21 (dobre 
odnímateľná)

• leták s informáciou 
o možnosti podpory 
misionárov

TROJKRÁĽOVÁ KOLEDA – SÚŤAŽ
Organizovali sme 1. ročník súťaže v speve trojkráľo-
vých piesní pod názvom Trojkráľová koleda. Súťaž sa 
uskutočnila v e-priestore a bola určená hlavne pre 
deti, ale aj pre všetky vekové kategórie.

OMŠA AKO VIANOČNÝ DAR
Počas vianočných sviatkov 
sme dali možnosť darovať svoj-
im blízkym omšu. Darček vo 
forme vianočnej pohľadnice 
s úmyslom svätej omše pripra-
vili Pápežské misijné diela 
a pred Vianocami rozposlali 
darcom, ktorí ho odovzdali ob-

darovaným pod vianočným stromčekom. Celkovo to 
bolo 19 385 svätých omší, z toho 176 gregoriánskych 
omší a 765 novén.

TROJKRÁĽOVÉ POŽEHNANIE PMD

„Príjmi požehnanie a staň sa požehnaním.” Aj my sme 
prijali požehnanie v našej práci a v našich príbytkoch, 
pretože chceme byť požehnaním.

MISIJNÝ E-SHOP
V misijnom e-shope ponúkame niekoľko predmetov 
a publikácií napr. ružence, víťazne kríže, krížové cesty, 
DVD filmy, magnetky…

TÍM PÁPEŽSKÝCH MISIJNÝCH DIEL
Stáli zamestnanci:
Ivan Kňaze – kňaz, riaditeľ
Mária Buláková – metodik, komunikácia s verejnosťou
Lucia Balogová – adopcia seminaristov, jaz. preklady 
Lenka Balková – administratíva

Externí pracovníci:
Anka Žákova – ekonomika
Martina Grochalová – šéfredaktorka časopisu 
Svetové misie
Martin Farbák – správa databáz, newsletter



– 7 –

FINANČNÁ SPRÁVA - ROK 2020
V priebehu roku 2020 sa v rámci aktivít PMD na misijné 
projekty všetkých troch misijných diel vyzbierala suma 
1 213 452,55 €.

V e-zbierke na Misijnú nedeľu 2020, v ktorej sa vyzbie-
rala suma 519 033,65 €, sme podporili Misijné dielo ší-
renia viery (MDŠV). Zbierka neprebiehala v kostoloch, 
pretože boli uzavreté kvôli korona epidémii.

V rámci aktivít Pápežského misijného diela detí (PMDD) 
sa na podporu projektov pre chudobné a znevýhodne-
né deti v misiách vyzbierala suma 172 175, 40 €.

Tretiu časť z celkovej vyzbieranej sumy v roku 2020 
tvorí podpora projektov Pápežského misijného diela 
sv. apoštola Petra (PMDAP) so zameraním na podporu 
misijných seminárov. Na tento cieľ sa vyzbierala suma 
522 243,50 €.

Počas Misijnej nedele boli na Slovensku uzavreté kos-
toly, a tak zbierka neprebiehala v kostoloch, ale len jako 
e-zbierka. Vzhľadom na to neuvádzame príjmy v rámci 
diecéz. Celková vyzbieraná suma bola 519 033,65 €.

 

CELKOVÁ ČIASTKA na misijné projekty 2020 podľa jednotlivých misijných diel

Príjmy €

Misijná nedeľa 2020 519 033,65 €

Členovia PMD, dary, adopcia seminaristov 657 628,75 €

Omšové milodary 1 165 840 €

eRko - zbierka Dobrá novina 36 790,15 €

Spolu 2 379 292,55 €

Misijné projekty 2020 €

Misijné dielo šírenia viery (e-zbierka z Misijnej nedele 2020) 519 033,65 €

Misijné dielo detí 172 175,40 €

Misijné dielo sv. apoštola Petra 522 243,50 €

Čiastka na misijné projekty PMD 2020 1 213 452,55 €

Výdavky do 15% (9,8 %) €

Náklady na výrobu a distribúciu 
misijných materiálov, iné 72 122,70 €

Prevádzkové a mzdové náklady 84 256,50 €

Misijná animácia, TV technika 78 405,45 €

Spolu 234 784,65 €

PRÍJMY VÝDAVKY

Ďakujeme. S úctou a modlitbou
Ivan Kňaze, národný riaditeľ PMD


