
Od 25. septembra do 27. septembra 2020 som mala možnosť zúčastniť sa na misijnom 
kongrese v Paríži. Tento bol zostavený z viacerých paralelných stretnutí. Na väčšine z nich sa  
na rôznych miestach v meste zhromaždilo okolo 100, 200 až 300 účastníkov, spolu zhruba do 
1 000 (990). 
 
Osobne som sa zúčastnil nasledujúcich workshopov:  
 
25. september - deň venovaný zasvätenému životu: Konal sa v dome „Zahraničnej misie“ 
v Paríži. Stretlo sa nás asi 50 rehoľníkov a rehoľníčok. Rozdelili sme sa do skupiniek podľa 
jednotlivých spiritualít (ignaciánska, františkánska, tzv. francúzska škola...). Hovorili sme o 
našich očakávaniach a potrebách týkajúcich sa tohto stretnutia (žiť bratstvo, znovu získať 
dôveru v rehoľný život...). 
 
•Ako spoločne uskutočňujeme misiu? 
 
Naším prvým miestom misie je naša komunita a znamená bratský/sesterský život 
v  spoločenstve. 
Misia to nie je len jedna osoba, je to spoločné a rozdelené vedenie. Musíme si navzájom 
pomáhať rásť, spojení putom lásky. Zrevidovať naše vzťahy. Navzájom sa povzbudzovať. Sme 
spoločne misionármi uprostred Cirkvi. Aby táto misia priniesla ovocie, musíme sa vrátiť k našej 
osobnej charizme. 
 
Aká je moja osobná charizma? 
Jej poznanie mi umožňuje prinášať ovocie a byť svedkom Ježišovho života. V nej je môj život 
plodný. A Duch Svätý nám pomáha overovať si našu osobnú charizmu, aby Boh mohol v nás 
rozmnožiť svoju milosť.    
Poznanie svojej charizmy môže skutočne zmeniť život! Pretože kresťan, ktorý si je vedomý 
darov, ktoré mu Boh dal, má v sebe neoceniteľné nástroje na to, aby bol učeníkom a aby 
uskutočňoval jemu vlastné poslanie v Kristovom tele. 
Poznanie našej osobnej charizmy nás vyvádza z ducha sveta, pre ktorý misia znamená 
fungovanie, a nie kvalitu darovania nášho života Bohu. 
Pohľad na seba nám pomáha žiť naše poslanie/misiu s veľkou láskou a misijným nadšením. 
Aby sme mohli žiť poslanie a okúsiť radosť, ktorú táto služba v komunite prináša, potrebujeme  
mať rovnakú misijnú víziu, vedieť pre koho je misia určená, ako a kde sa má konať... Mať 
rovnakú víziu je potrebné preto, lebo problémy vo vzťahoch často pochádzajú z nedostatku 
vízie. 
 
26. september - diskusia  
 
• Ako nájsť 99 stratených oviec z našich farností?   
 
Treba chcieť hľadieť na druhých s túžbou mať ich rád. Ísť k druhému človeku, aby sme mu 
preukázali lásku. Vybrať sa hľadať stratenú ovcu chce čas, no predovšetkým to znamená prijať 
človeka s jeho vlastnými potrebami, ktoré sú iné ako tie moje. Evanjelizácia je predovšetkým 
pravý a hlboký vzťah s ľuďmi. Tieto vzťahy sú pôdou pre misiu. Evanjelizácia je teda príbehom 
lásky a nežnosti. 
 



•Láska k blížnym bez ohlasovania je márna. 
  
Láska k blížnym a ohlasovanie, to je ako keď „nemáme nič, no predsa dávame“: znamená 

prijatie lásky a jej odovzdávanie druhým. Láska je konkrétna a trvá dlho. „Boh nemôže zbožštiť 

to, čo človek nepoľudštil.“ Ohlasovanie pomocou lásky si vyžaduje autentickosť života. 

Nevydávať zlé svedectvo. 

 

Nedeľa 27. september 

•Používanie rozumu a svet misie 

Misia nikdy nie je improvizované. Musí byť dobre uvážená. Je potrebná vízia, ktorá zahŕňa to, 

ako misiu vykonávať. Vedieť pre koho je určená a kde sa má konať... 

 

Misijný kongres sme uzavreli spoločnou svätou omšou, pri ktorej nás kňaz povzbudil piatimi 

krokmi si pripraviť srdcia a nasledovať Ježiša: pokorou ako odevom misionára; službou ako 

najbezpečnejším prostriedkom na napodobňovanie Ježiša; bratstvom, aby sme sa priblížili 

tým, ktorým ohlasujeme evanjelium; poslušnosťou Kristovi, svojim bratom a sestrám a Cirkvi; 

krížom, ktorému sa vždy snažíme vyhnúť, pretože je príliš ťažký a bojíme sa ho. No niet 

víťazstva bez kríža. 

„Ak chceme byť misionármi, potrebujeme dynamiku a nadšenie. A je to Kristus, ktorý nám ich 

dáva.“  

 

sr. Patience Lukuni 


