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Inkubátor
za
české koruny
Při nedávné misijní cestě do PNG jsme mohli
na vlastní oči vidět, jak katolická nemocnice
v městě Buka používá inkubátor, respirátory
a řadu dalších věcí, na které přispěli dárci z ČR
v rámci projektů PMD dětí. Sám místní biskup
diecéze Bougainville, Henk Kronenberg SM, nás
po nemocnici provázel. Je velikou radostí, že
každá nemocnice, kterou má pod patronátem
katolická církev, skvěle funguje a nabízí lidem
nejen lékařskou péči, ale i duchovní pomoc. To
potvrdila i jedna zdravotní sestra: „My jsme tu,
abychom byli lidem k dispozici, dali jim léky, Bůh
je ale léčí a uzdravuje. My mu v tom pomáháme!“

Misionářem

Chcete být opravdoví misionáři už teď?
Vstupte do Misijního klubka. Je pro děti do
15 let, heslo: Děti pomáhají dětem. Členové
se zavazují k denní modlitbě Zdrávas Maria,
týdennímu spoření do pokladničky –
Misijní bonbonek a aktivně pomáhají
svému okolí i dětem celého světa.
Pracují s misijním programem
MOST (Modlitba – Oběť – Služba
– Tvořivost). Pokud ještě nejste
členy, najděte dospělého zástupce
a přihlaste se co nejdříve. Misijní
svět na vás čeká
se spoustou
překvapení
a požehnání!

Tok pisin – česky
Mi go skul bikos mi laik lainim sampela samting.
Chodím do školy, protože se chci něco naučit.
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Je

to velice krásná a exotická země
v Oceánii.
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Žije

zde přes

milionů obyvatel na velmi

rozlehlém území s mnoha
ostrovy, vysokými horami i vrchovinou.

Najdeme

tu asi

desetinu světových jazyků, je jich
přes

800! Úřední

jazyk je

angličtina, místní lidé hovoří také
jazykem

„tok

pisin“ vzniklým kombi-

nací angličtiny a místních jazyků

(např. děkuji se řekne „tenkju“).
PNG je členem Commonwealthu
s formální hlavou státu britskou
královnou. Teploty jsou celoroč-

30°C. Severní pobřeží je
Hlavní město
Moresy, měna se jmenuje kina,

ně kolem

deštivější než jižní.

Port

při přepočítávání na koruny se
násobí šesti.
je o
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Časový

posun v PNG

hodin dopředu.

O Papue

snadno a rychle

uinea

na

Proglasu

Zájemci, kteří si chtějí poslechnout zajímavé čtení z misijní cesty do PNG, si mohou na Radiu Proglas počkat na cestovní
deník v rámci pořadu Čtení na pokračování. Jedná se o cyklus 20 pořadů, každý trvá 25 minut a vše připravil
Filip Breindl, který se misijní cesty do Papuy osobně účastnil.

