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IKONA FRANTIŠKÁNSKEHO KRÍŽA
Na Pôstne obdobie 
rozposlali Pápežské 
misijné diela 25 tisíc 
františkánskych krížov 
s modlitbami svätého 
Františka, podrobným 
opisom kríža a letákom 
s informáciou o podpo-
re projektov v Ugande.
Pod týmto krížom sa 
začalo obrátenie svä-
tého Františka a rov-

naký kríž ho sprevádzal po celý život. Svätý František 
sa naň pozeral, keď začul Ježišov hlas: „Choď a oprav 
môj dom!“

MALÝ MISIONÁR
„S radosťou pôjdeme do 
domu Pánovho.“ (Ž 122) – 
pastoračná pomôcka 
pre deti vo farnostiach 
na Slovensku. Do akti-
vity sa zapojilo 540 far-
ností a vyše 23 000 detí. 
Každé dieťa dostalo na 
začiatku školského 
roka malý slovníček 
a na každej nedeľnej 
svätej omši od septem-

bra do júna nálepku. V slovníčku si deti pripomenuli 
nedeľné evanjelium obrázkom, citátom z evanjelia 
a krátkou myšlienkou. Zároveň sa vďaka nemu mohli 
modliť za misie, a to najmä v mimoriadnom misijnom 
mesiaci októbri. Deti boli takisto vyzvané k aktívne-
mu prežitiu Misijnej nedele.

BENEFIČNÝ KONCERT NA BUTKOVE
V sobotu 31. júla sa uskutočnil v Skalnom sanktuáriu 
Božieho milosrdenstva na hore Butkov benefičný 
koncert na podporu misijných projektov, ktoré sú 
realizované cez Pápežské misijné diela. V duchov-

nom a kultúrnom programe vystúpila kapela 
Kandráčovci s Monikou Kandráčovou a heligonkár-
ka Vlasta Mudríková.
Koncert svojou účasťou a záverečným požehnaním 
podporil aj žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Vo 
svojom záverečnom príhovore poďakoval účinkujú-
cim a takisto vyjadril osobnú radosť z duchovného 
zážitku.
Celý koncert bol nahrávaný TV Lux a niesol sa v du-
chu radostného očakávania návštevy pápeža Fran-
tiška na Slovensku. Pápežské misijné diela vyjadrili 
poďakovanie všetkým účastníkom koncertu a zvlášť 
nadácii AGAPA a Považským cementárňam v Lad-
coch za organizačné zabezpečenie koncertu, dopra-
vy a technickej podpory.

BENEFIČNÝ ALBUM NOVÝ ŽIVOT

Na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho PMD uvied-
li nové benefičné CD na podporu výstavby detských 
ihrísk a nákupu domácich zvierat pre rodiny v Rwan-
de. Piesne naspievala spolupracovníčka PMD Mária 
Buláková.

MISIJNÁ NEDEĽA 2021
24. októbra 2021 sme 
slávili deň solidarity 
s myšlienkou: „Lebo 
my nemôžeme nehovo-
riť o tom, čo sme videli 
a počuli.“ (Sk 4,20)
Pre farnosti sme pri-
pravili a zaslali:

• plagát – veľkosť A3 
a A4

• myšlienky do kázne
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• texty farských oznamov
• časopis Svetové misie, misijný ruženec pre deti.

Na Slovensku sme sa na misijnú nedeľu upriamili na 
Keňu, kde kresťania hovoria: „Sme jedna Božia rodina“.

ADOPCIA BOHOSLOVCOV

Slovensko má adoptovaných bohoslovcov v týchto 
misijných krajinách: Benin, Pobrežie Slonoviny, Bur-
kina Faso, Kamerun, Togo, Čad, Demokratická repub-
lika Kongo a Kongo. Jednotlivci a spoločenstvá sa 
modlia a finančne podporujú konkrétneho semina-
ristu, ktorého im pridelíme po komunikácii so semi-
nárom. Celkovo máme adoptovaných 1275 bohoslov-
cov. Na 4. veľkonočnú nedeľu (25. apríla 2021), nedeľu 
DOBRÉHO PASTIERA, sme sa spojili v modlitbách so 
seminármi a s bohoslovcami, ktorých zo Slovenska 
prostredníctvom adopcie podporujeme. O 11:00 hod. 
sme slávili svätú omšu cez youtubový kanál Pápež-
ských misijných diel. Svätá omša bola celebrovaná 
v Kaplnke Svetla v dome Pápežských misijných diel 
v Bratislave. Bola obetovaná za spoločenstvá, rodiny, 
farnosti i za individuálnych darcov, ktorí podporujú 
bohoslovcov v Afrike počas ich kňazskej formácie.

ČASOPIS SVETOVÉ MISIE

1/2021
pápežské
misijné
diela

pápežské
misijné
diela

svetové misie

Koronavírus 
neprekonal silu 
bratstva  12 – 15

Mučeníkmi sa stali aj kňazi

pri pacientoch s covidom 6 – 7

Nasledovať Božie volanie  21

Časopis Svetové misie vydávame pre členov a priateľov 
misií v náklade 60 000 tisíc kusov dvakrát za rok. K Veľ-
kej noci bol časopis zameraný na covidovú pandémiu 
a na formáciu kňazov a k Misijnej nedeli na Keňu.

MISIJNÝ KALENDÁR 2022

Náklad 45 000 kusov. Nádherné fotografie Márie  
Bulákovej približujú príbehy ľudí, ktorých naša spolu-
pracovníčka stretla počas ročného pobytu na misiách 
v Mexiku.

OMŠOVÉ MILODARY PRE MISIONÁROV
V roku 2021 sme dali veriacim zo Sloven-

ska možnosť pomôcť kňazom v misiách 
formou odslúženia svätých omší na ich 

úmysly v misijných krajinách. Celkovo 
sme za rok 2021 prijali a aj odoslali na od-

slúženie 268 294 omšových milodarov vo výš-
ke 1 341 470 €. Počet individuálnych omší: 63 325, 
novén: 7 551 (67 959 omší), gregoriánskych omší: 
4 567 (137 010 omší). Omšové milodary sú požehna-
ním pre kňazov v Afrike a my si zároveň môžeme uve-
domiť univerzálnosť Cirkvi, keď títo kňazi predkladajú 
na oltár úmysly veriacich zo Slovenska.

2/2021

pápežské
misijné
diela

pápežské
misijné
diela

svetové misie

Misijné posolostvo Svätého Otca   4 – 5

Fotoreportáž o živote v slume 22 – 23

Rozhovor s misionárom Ivanom Ďurišom o pôsobení v Keni  18 – 20

AKO SA ZAPOJIŤ? 
Bohoslovcov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu 
za bohoslovca a �nančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok. 

Finančná podpora môže byť:
mesačná:  50 eur  |  ročná:  600 eur  |  celé štúdium (4 roky):  2 400 eur

Podpora pokrýva polovicu nákladov na štúdium, ubytovanie a stravu v seminári. Ostatné 
náklady hradí diecézny biskup a iní zahraniční sponzori.

Celkovo máme na Slovensku adoptovaných 
920 bohoslovcov z 10 seminárov v 8 krajinách. 
Je to Benin, Pobrežie Slonoviny, Burkina Faso, 
Čad, Togo, Kongo, Demokratická republika 
Kongo (2 semináre) a Kamerun (2 semináre).

Ak si chcete adoptovať bohoslovca, môžete
sa zaregistrovať na webovej stránke 
misijnediela.sk. 

Pri registrácii si môžete vybrať možnosť
podporiť akéhokoľvek bohoslovca – 
v tom prípade vám nepošleme informácie 
o bohoslovcovi ani jeho fotogra�u, alebo vám 
pridelíme bohoslovca s fotogra�ou a menom.

Podrobnejšie informácie dostanete na 
e-mailovej adrese info@misijnediela.sk
alebo telefonicky na čísle 02/529 64 916.

foto: www.missio.at

Pápežské misijné diela 
na Slovensku ponúkajú 

možnosť adopcie bohoslovca 
na diaľku v kňazských 
seminároch v Afrike.

bohoslovcov

 VZÁCNY DAR PRE MISIE
AKO POSLAŤ MILODAR na slávenie svätých omší? 

Na webovej stránke www.misijnediela.sk zaregistrujte úmysel svätej omše. Nájdete tam aj číslo 
účtu na zaslanie omšového milodaru. Ak potrebujete poštové poukazy (šeky), vyžiadajte si ich na 
e-mailovej adrese info@misijnediela.sk alebo telefonicky na čísle 02/529 64 916. 

✓ milodar na 1 svätú omšu 5 eur

✓  milodar na novénu, teda  
 9 svätých omší 45 eur

✓  milodar na gregoriánske omše, 
 teda 30 svätých omší 150 eur

pápežské
misijné
diela
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SLADKÁ POMOC – DVAKRÁT DOBRÁ 
ČOKOLÁDA

pápežské
misijné
diela

objednávky na:
www.misijnediela.sk

0,50 EUR

0,25 EUR
z toho pre deti

Od jesene prejavujú tisíce ľudí na Slovensku solida-
ritu 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 s myšlienka-
mi na povzbudenie vyrobila pre Pápežské misijné die-
la slovenská čokoládovňa DEVA so sídlom v Trebišove. 
Od septembra si školy, farnosti a dobrovoľníci objed-
nali 241 500 čokoládových tyčiniek, čo predstavo-
valo 5 750 krabíc na 23 paletách. 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 to uskutočňovať. Chuť dobrej čokolády povzbu-
dzuje hlavne mladých ľudí pomáhať.

IKONA MATKY EUCHARISTIE
Počas návštevy v dome 
Betlehem požehnal 
pápež František ikonu 
Matky Eucharistie. Po-
žehnanie sa uskutoč-
nilo v čase súkromnej 
návštevy sestier Matky 
Terezy a bezdomovcov, 
ktorým sa sestry venu-
jú. Pápež František sa 

po požehnaní ikony dotkol a na chvíľu sa pomodlil.
Ikona je určená pre kaplnku Pápežských misijných 
diel a v roku pandémie ju písala spolupracovníčka 
PMD Mária Buláková ako prejav lásky k Eucharistii 
a Panne Márii. Ikona bola rozposlaná počas misij-
ného mesiaca októbra spolu s pobožnosťou v počte 
24 000 kusov.

DUCHOVNÁ KYTICA PRE PÁPEŽA 
FRANTIŠKA

Pápežské misijné diela na Slovensku sa aktívne za-
pojili do duchovnej prípravy pred návštevou pápeža 
Františka. Pripravili tzv. „duchovnú kyticu“ spoje-
nú s dennou modlitbou svätého ruženca za pápeža 
Františka a za jeho návštevu na Slovensku. Iniciatívu 
ohlásili misijné diela krátko po oficiálnom potvrdení 
návštevy. Zapojilo sa do nej vyše 13 tisíc ľudí.
Iniciatíva dostala názov Vítame pápeža Františka 
s ružencom. Založená bola na dennej modlitbe svä-
tého ruženca za Slovensko 
a za pápeža Františka. Po-
čas 40 dní sa ju ľudia mohli 
modliť doma, v kostole či 
v spoločenstve. Začala 40 
dní pred návštevou pápe-
ža a vyvrcholila na záver 
jeho cesty na Slovensku 
(15. septembra). 

Ďakujeme ti.
 Aj ty si jedným 

 z krásnych kvetov!

Duchovná kytica
Ruženec za Slovensko a za pápeža Františka
15 150 zapojených - 15 150 kvietkov

pápežské
misijné
diela
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OMŠA AKO VIANOČNÝ DAR

Počas vianočných sviatkov sme dali veriacim mož-
nosť darovať svojim blízkym omšu. Darček vo forme 
vianočnej pohľadnice s úmyslom svätej omše pri-
pravili Pápežské misijné diela a pred Vianocami roz-
poslali darcom, ktorí ho odovzdali obdarovaným 
pod vianočným stromčekom. Celkovo bolo zapísa-
ných 26 866 svätých omší, rozposlali sme 8 736 
vianočných darčekových pohľadníc.

TROJKRÁĽOVÁ HVIEZDA

Koná sa v období od Troch kráľov (6. januára) 
do sviatku Obetovania Pána (2. februára).

Je spojená s podporou slovenských misionárov 
a projektov Misijného diela detí.

Pobožnosť je spojená s podporou slovenských 
misionárov a projektov  Misijného diela detí.

Svoje �nančné príspevky môžete 
posielať na účet PMD: 

SK88 0900 0000 0051 4976 4503 
(SLSP), variabilný symbol 333. 

 Bližšie informácie 
na e-mailovej adrese:
info@misijnediela.sk

alebo telefonicky 
na čísle 02/529 64 916.

DOMÁCA POBOZNOST POZEHNANIA PRÍBYTK0V�� �

Pobožnosť je spojená s podporou slovenských Pobožnosť je spojená s podporou slovenských 
misionárov a projektov  Misijného diela detí.misionárov a projektov  Misijného diela detí.

Svoje �nančné príspevky môžete 
posielať na účet PMD: 

SK88 0900 0000 0051 4976 4503 
(SLSP), variabilný symbol 333

 Bližšie informácie 
na e-mailovej adrese:
info@misijnediela.sk

alebo telefonicky 
na čísle 

pápežské
misijné
diela

Materiál na požehnanie domu si môžete 
objednať na adrese misijnediela.sk.

Pošleme vám:         
       text modlitby požehnanie príbytku         
           ikonu Svätej rodiny (A5 na tvrdom papieri
         nálepku na dvere s nápisom 
        20 * C+M+B+22 (dobre odnímateľná)
           leták s informáciou o možnosti podpory 
            slovenských misionárov.

Trojkráľová hviezda je spojená so zbierkou pre Misij-
né dielo detí. Koná sa od sviatku Troch kráľov do kon-
ca januára. Dôležité je požehnanie príbytku kňazom, 
no dom môže požehnať aj laik, napríklad otec alebo 
matka rodiny. Vtedy sa však úkon nestáva sväteni-
nou, ale istou formou modlitby a odovzdanosti rodi-
ny Bohu. Stačí požehnaná voda, prípadne zapálená 
svieca ako znak Krista a postoj veriaceho človeka, 
uvedomujúceho si Božiu prítomnosť a lásku.

Na požehnanie domu sme rozposlali 70 000 mate-
riálov:

• text modlitby požehnania príbytku
• ikonu Svätej rodiny (A5, tvrdý papier)
• nálepku na dvere s nápisom 

20 C+M+B+22 (dobre odnímateľná)
• leták s informáciou o možnosti podpory misio-

nárov.

TROJKRÁĽOVÁ KOLEDA – SÚŤAŽ
Organizovali sme 2. 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.

MISIJNÝ E-SHOP
V misijnom e-shope ponúkame 30 

predmetov a publikácií. Počas roka 
sme rozposlali 3527 balíčkov.

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
Jana Palkovičová – administratíva
Lenka Špániková - administratíva

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

BOH ZEHNAJ TENTO DOM
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FINANČNÁ SPRÁVA - ROK 2021
V priebehu roku 2021 sa v rámci aktivít PMD na misijné 
projekty všetkých troch misijných diel vyzbierala suma 
2 227 219,45 €.

V zbierke na Misijnú nedeľu 2021, v ktorej sa vyzbierala 
suma 644 806,50 €, sme podporili Misijné dielo šíre-
nia viery (MDŠV). Zbierka prebiehala vo všetkých kos-
toloch na Slovensku.

V rámci aktivít Pápežského misijného diela detí (PMDD) 
sa na podporu projektov pre chudobné a znevýhodne-
né deti v misiách vyzbierala suma  815 234, 25 €.

Tretiu časť z celkovej vyzbieranej sumy v roku 2021 
tvorí podpora projektov Pápežského misijného diela 
sv. apoštola Petra (PMDAP) so zameraním na podporu 
misijných seminárov. Na tento cieľ sa vyzbierala suma 
765 219,45 €.

Biskupstvo 2018 2019 2021

Arcibiskupstvo Bratislava 95 691,98 € 115 520,39 € 108 934,82 €

Arcibiskupstvo Trnava 61 717,97 € 65 854,18 € 56 930,71 €

Arcibiskupstvo Košice 71 445,24 € 70 082,00 € 73 030 €

Biskupstvo Nitra 41 624,30 € 42 938,00 € 45 200 €

Biskupstvo Banská Bystrica 40 343,00 € 45 737,00 € 47 921 €

Biskupstvo Žilina 85 167,60 € 92 523,34 € 96 660,05 €

Biskupstvo Spiš 161 294,07 € 166 440,99 € 169 277,82 €

Biskupstvo Rožňava 26 452,16 € 26 178,40 € 21 250,77 €

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 17 259,86 € 20 422,35 € 18 574,83 €

Gréckokatolícke biskupstvo Košice 4 888,00 € 5 658,91 € 5 500 €

Gréckokatolícke biskupstvo Bratislava 1 534,10 € 2 107,34 € 1 526,50 €

Spolu 608 753,75 € 653 452,90 € 644 806,50 €

Príjmy – zbierka na Misijnú nedeľu podľa jednotlivých biskupstiev za roky 2018, 2019 a 2021.  
V roku 2020 boli zatvorené kostoly a misijná zbierka sa v kostoloch nekonala. 
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CELKOVÁ ČIASTKA na misijné projekty 2022 podľa jednotlivých misijných diel

Príjmy €

Misijná nedeľa 2021 644 806,50 €

Členovia PMD, dary, adopcia seminaristov 857 628,75 €

Omšové milodary 1 341 470,00 €

Domáce pobožnosti a ikony  724 784,20 €

Celkové príjmy  3 568 689,45 €

Misijné projekty 2022 €

Misijné dielo šírenia viery (zbierka z Misijnej nedele 2021) 644 806,50 €

Misijné dielo detí 817 234,25 €

Misijné dielo sv. apoštola Petra 765 178,70 €

Čiastka na misijné projekty PMD 2022 2 227 219,45 €

Výdavky do 15% (11,5 %) €

Náklady na výrobu a distribúciu 
misijných materiálov 181 589,50 €

Prevádzkové a mzdové náklady 134 652,30 €

Misijná animácia 149 199,30 €

Celkové náklady 465 441,10 €

PRÍJMY VÝDAVKY

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


