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Poděkování za uspořádání Misijního jarmarku 

 

Milí přátelé misií, 

 s velkou radostí jsem od Vás přijal zprávu o tom, jak jste slavili Misijní neděli v rámci 

letošního Mimořádného misijního roku. Potěšily mě krásné fotografie, na kterých vidím 

spoustu spokojených lidí. Vím, že za touto příjemnou atmosférou je spousta času a práce těch, 

kteří nezištně dlouho předtím tento den připravovali. Tímto bych vám všem rád co 

nejsrdečněji poděkoval – vy všichni máte obrovskou zásluhu na výtěžku neuvěřitelných 

75 808 Kč! 

 S radostí se s vámi podělím o slova z e-mailu, který došel do Papežských misijních děl 

z daleké filipínské Calamby, z kláštera sester od Piety Panny Marie, v sobotu před Misijní 

nedělí: „Bůh vám všem žehnej! Dnes a zítra se spolu s vámi spojujeme v modlitbě za celou 

církev. My s modlitbou vděčnosti za to, že povzbuzujete vaše děti, mládež a rodiny k solidaritě 

a jednotě v prosbách za církev.“ Jedna z tamních sester, sestra Claudia, která opustila rodné 

Peru a dala Bohu a dětem ze slumu svůj život a svoje síly, posílá všem našim dárcům, tedy 

i vám, následující slova: „Kéž naše píseň vděčnosti dorazí spolu s modlitbou a pár fotkami až 

k vám. Kéž vás Bůh nepřestává inspirovat, jak pohnout srdce k solidaritě a sdílení, jak nás to 

učí sám Ježíš… Odmodlená zrnka našeho nejen říjnového růžence jsou všechna za vás. Naše 

děti díky vám mohou bez obav pokračovat ve studiu a my jim můžeme poskytnout jídlo 

a lékařské ošetření.“ 

Vyprošuji hojnost Božího požehnání a ochrany Vám i všem Vašim blízkým a těším se na 

další misijní spolupráci! 

 

 

 

    Leoš Halbrštát 

národní ředitel PMD 


