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Výberové kritériá dobrovoľníkov pre misie „ad gentes“.  

Keďže životné pomienky v medzinárodných misiách sú tvrdé a úplne odlišné od tých, 

aké máme v našich domovských provinciách, vyžadujú sa isté kritériá, aby boli vybratí 

misionári, ktorí by mohli na týchto miestach pracovať. Na základe kritérií, ktoré sú nižšie 

uvedené, bude mať dobrovoľník krátke interview s členmi Generálnej rady alebo nimi 

povereným zástupcom.  

1. Misionári musia mať emocionálnu vyrovnanosť. Misionárska práca je náročná! Tí, 

ktorí pracujú v inej kultúre ako je ich vlastná a ak chcú pracovať účinne, musia sa 

naučiť hovoriť inými jazykmi, spoznať inú kultúru a ohlasovať večnú Božiu zvesť 

v meniacich sa pozemských kontextoch. Medziľudské vzťahy so spolupracovníkmi, 

spolubratmi, ktorí tiež prežívajú kultúrne stresy i pracovné starosti, to všetko zväčšuje 

napätie. Len tí, čo sú emocionálne vyrovnaní, by sa mali podujať na prijatie 

dlhodobého záväzku pracovať na misiách v odlišnej kultúre.  

 

2. Misionári musia byť duchovne zrelí. Nemôžu účinne ohlasovať evanjelium len na 

základe svojej iniciatívy alebo výlučne na základe svojich schopností. Nie sú ničím 

iným ako „hlinenou nádobou“, ktorá má ukázať, že „vyššia moc“ používaná 

v kresťanskej službe pochádza „od Boha a nie od nás“ (2 Kor 4,7). Preto sú misie 

„nadprirodzenou prácou“, ktoré sa uskutočňujú z Božej moci. Preto musia byť 

misionári osobami, ktoré „sa skláňajú pred Otcom“ (Ef 4,2) v modlitbe. Musia byť 

tiež osobami, ktoré sa venujú štúdiu Svätého písma nielen kvôli príprave homílií 

a katechéz, ale aby premýšľali nad Božou vôľou s ich vlastnými životmi.  

 

3. Misionári musia mať intímny vzťah s Bohom, ktorý bude vplývať na ich spôsob 

bytia a vytvárania vzťahov s ostatnými. Umožnia, aby sa stále viac podobali Bohu 

a mali ho na mysli vo všetkom (2 Kor 3,18). Ich duchovná zrelosť ich má viesť 

k tomu, aby sa stali účinnými učiteľmi Božieho slova. Vyučovať kresťanský pohľad 

na svet, ako ho predstavuje Božie slovo je podstatné (základné) pre ich služobnú 

prácu. Preto misionári vyslaní do zahraničných misií musia byť ľuďmi, ktorí už 

ohlasovali evanjelium v ich vlastnej krajine a v im vlastnej kultúre a ktorí seriózne 

formovali veriacich k dosiahnutiu kresťanskej zrelosti.  

 

4. Misionári musia mať kvality a formáciu, aby budovali Cirkev, vyučovali nových 

kresťanov až po dosiahnutie kresťanskej zrelosti a formovať lídrov miestnej Cirkvi pre 

kresťanskú službu. To predstavuje podstatné úlohy na misiách. To sa ale musí diať 

majúc na pamäti miestne skutočnosti. Misionári nemajú prenášať kultúru svojej 

miestnej Cirkvi do Cirkvi na misiách, ale majú pracovať, aby sa evanjeliové hodnoty 

implantovali do miestnej kultúry, tam kde slúžia. Treba formovať misionárov, aby boli 

schopní integrovať sa do nových kultúr a položiť tak základy evanjelia.  

 

5. Misionári majú mať kvality pre účinnú medziľudskú komunikáciu. Tieto ľudské 

kvality sa v zásade vytvárajú na základe výchovy rodičov, rodiny a ďalších vplyvov 

založených na osobných vzťahoch v prvých rokoch života a je ich ťažko nadobudnúť 

v dospelosti. Na osobnosť tiež vplýva kultúra, ktorá je v každej krajine a na každom 

kontinente rozdielna. Na základe osobnosti, kto akú má, všetci misionári musia mať 

schopnosť vcítiť sa a vžiť sa do kultúry, v ktorej sa chystajú pracovať. To zahŕňa tiež 

schopnosť pracovať a spolupracovať v tíme.  



Ľubomír Stanček - MISIOLÓGIA 

www.evanjelizacia.eu 

 

6. Misionári musia mať čistú motiváciu. Misionár musí rozvinúť čistú a priamu 

motiváciu pre evanjelizáciu, víziu pre misie a pre službu chudobným a mať vždy na 

pamäti, že celá jeho práca je výlučne na Božiu slávu. Pochybné motívy osobného 

prospechu a márnej slávy vždy vedú k stroskotaniu cieľa misií a spôsobia veľa škôd 

misii i misionárovi.  

 

7. Je veľmi užitočné vopred poznať jazyk, ale nie je to nevyhnutne potrebné. Každý 

misionár bude mať dostatok času na spoznanie sa s kultúrou a jazykom.  

 

8. Hoci nemáme presný definovaný detailný vzorec, je nutné, aby mal misionár 

primerane dobré zdravie a nevyhnutnú flexibilitu na inkulturáciu.  

 

 

 

- POROZUMIEŤ MISIOLÓGII – 

 

Nové tisícročie si vyžaduje venovať pozornosť misijnej činnosti a novým 

podmienkam pre ľudstvo. Putujúca Cirkev je svojou podstatou misionárska. Misie 

sú fenomén, ktorý si zasluhuje väčšiu pozornosť. Práca nie je návod, ale reflexia, 

ako predstaviť širším skupinám veriacich i neveriacich ľudí fenomén misií. 

Túto misijnú úlohu práca nielen analyzuje, ale rovnako poukazuje na východiská, 

situácie a súčasný stav misií, historický vývoj, situáciu počas Druhého 

vatikánskeho koncilu a predstavuje dokumenty, ktoré sa venujú fenoménu misií. 

Opodstatnenosť práce zdôrazňuje fakt, že misijná činnosť sa odvodzuje z vôle 

Božej a význam, potrebu, aktuálnosť misií na začiatku nového tisícročia nemožno 

podceňovať. Práca v dvadsiatich častiach venuje pozornosť prenikavým 

premenám, ktoré sa dejú uprostred národov, zaoberá sa misijnou činnosťou tak 

teoretickou, ako...  Viac informácií tu. 

 

                                              - MISIJNÝ FENOMÉN – 

 

Misie sú fenomén, ktorý si zasluhuje väčšiu pozornosť na prelome storočia. 

Hlavnou témou práce je reflexia stavu misií. Práca v rámci úvodu, štyroch kapitol 

a záveru, analyzuje východiská, situácie a stav, historický vývoj, stav najmä po 

Druhom vatikánskom koncile, ako aj dokumenty, ktoré sa venujú fenoménu misií. 

Práca zdôrazňuje význam, potrebu a aktuálnosť misií na začiatku nového 

tisícročia... Práca chce poukázať na súčasný stav vzťahu medzi Cirkvou a 

kultúrou, na proces inkulturácie radostnej zvesti, pole pôsobnosti Cirkvi v tomto 

smere a konkrétnejšie naznačiť inkulturáciu liturgie a Biblie. V misijnej činnosti má 

svoje osobitné miesto sloboda. Práca chce poukázať na správne využitie a 

postup v oblasti slobody v misijnej činnosti. Kresťanský život má aj zodpovednosť 

za misie. Povinnosťou kresťana je pokračovať v Kristovej misii. S tým súvisí 

fenomén čŕt, ktoré sú potrebné a charakterizujú misionára. Misie nie sú okrajom 

záujmu...  

Viac informácií tu. 
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