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1 ÚVOD 

Svědčit o své víře a předávat evangelium patří mezi základní úkoly křesťana. 

V dějinách církve zazářilo mnoho hlasatelů evangelia a jedním 

z nejvýznamnějších byl i svatý Dominik (1173–1221). Hlásání evangelia se stalo 

hlavní činností a smyslem Řádu bratří kazatelů (dominikánů), který svatý Dominik 

založil. 

Kazatelské středisko České dominikánské provincie proto pořádá letní misie 

v různých městech České republiky. Letní misie navazují na projekt misijního 

autobusu, který probíhal v devadesátých letech 20. století. Cílem této práce je 

popsat letní misie České dominikánské provincie v letech 2002–2007, jejich 

důvody, přípravu, zajištění, náplň a vyhodnocení. 

První část práce je zaměřena na potřebnost a náplň misijní činnosti na základě 

církevních dokumentů. Jsou uvedeny důvody pro misie v České republice a prvky, 

které ji charakterizují. 

Příprava týdenního programu letní misie vyžaduje několikaměsíční spolupráci 

mezi misijním týmem a farností v místě misie. Úspěšný průběh misie vyžaduje 

rovněž duchovní i materiální přípravu misijního týmu i farnosti. Výběr místa, 

příprava misie, a příprava materiálů je popsána v další části. 

Oslovit neznámého člověka na ulici nebo mezi dveřmi bytu se zprávou o Kristově 

vítězství nad zlem a o tom, co to pro mě znamená, je v dnešní individualistické 

době lidsky obtížná situace. Misionář musí nejen překonat stud a zábrany, ale 

zároveň být zakotven v Bohu, aby říkal pravdu, trpělivě naslouchal oslovenému 

a adekvátně na to reagoval. Z toho důvodu by měl misionář mít zdravou víru, být 

smířen s Bohem a být patřičně o víře vzdělán. Proto je v práci věnována pozornost 

samotným misionářům, složení misijního týmu, formaci a vzdělání misionářů. 

V práci je také popsán samotný průběh misie, způsob společného života 

misionářů, oblasti působení misionářů, zásady chování a jednání misionářů 

a vodítka pro misijní rozhovor. Jednotlivé letní misie, které proběhly v letech 2002–

2007, jsou dále popsány a misijní činnost je vyhodnocena. 
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2 TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY MISIÍ 

2.1 Apoštolát, misie, evangelizace a kázání 

V této práci se často vyskytují termíny apoštolát, misie, evangelizace a kázání. 

Zatímco apoštolát je šíření Kristova království po celém světě k slávě Boha Otce, 

aby všichni lidé měli účast na spáse a aby byl jejich prostřednictvím celý svět 

směřován ke Kristu,1 misiemi se rozumí hlásání evangelia všem lidem a národům, 

které o Kristu dosud neslyšeli2 a ustanovení nových místních církví. Evangelizací 

se rozumí hlásání poselství, jehož božská síla „přeměňuje osobní i kolektivní 

vědomí lidí, činnost, které se věnují, i jejich vlastní život a prostředí.“3 Kázáním 

není myšlena homilie při liturgii, ale jakékoliv zvěstování Krista slovem, skutky, 

příkladem či uměním. 

V naší zemi, z důvodu komunisty dlouholetého programově vnucovaného ateismu 

a v současnosti rozšířeného praktického ateismu a materialismu,4 „je křesťanská 

víra (…) téměř neznáma“ a proto „je třeba evangelizovat znovu, téměř od 

počátku.“5 Z toho důvodu význam termínu misie během letních misií splývá 

s apoštolátem, evangelizací a kázáním. 

2.2 Poslání Syna Otcem 

Misie je poslání hlásat evangelium. Mluvíme-li o poslání, musíme mít na paměti 

původce tohoto poslání, jeho účel i adresáty, kterým je poslání určeno.6 Zdrojem 

poslání hlásat evangelium je Otcův plán stvoření a vykoupení světa. O tomto 

Otcově plánu mluví zvláště dokumenty Druhého vatikánského koncilu Lumen 

gentium a Ad gentes. 

Původcem poslání je Otec, který ve svém z lásky uskutečňovaném plánu, posílá 

na svět svého Syna a skrze něho i Ducha svatého. Otec ze své dobroty stvořil 

svět a chce dát lidem účast na božském životě a podíl na své slávě. Stále rozdává 

svou božskou dobrotu pro svou slávu a naši blaženost. Lidstvo upadlo do hříchu, 

                                            
1 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem (ze 
dne 18. listopadu 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, 385–413, čl. 2. 
2 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o misijní činnosti církve Ad gentes (ze dne 
7. prosince 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, 465–507, čl. 1. 
3 PAVEL VI.: Apoštolská exhortace Evangelii nuntiandi, Praha: Zvon, 1990, čl. 18. 
4 Srov. BISKUPSKÁ SYNODA – ZVLÁŠTNÍ ZASEDÁNÍ PRO EVROPU: Deklarace Ut testes simus 
Christi qui nos liberavit, Vatikán: Agentura Mundus Orans, 1991, čl. 1. 
5 Tamtéž, čl. 3. 
6 Srov. POSPÍŠIL Ctirad Václav: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Praha: Krystal OP, 2000, 95. 
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ale bylo vykoupeno Kristovou krví. Syn, poslaný od Otce, naplnil Otcovu vůli. Zjevil 

nám nebeské království a jeho tajemství a svou poslušností nás vykoupil. Založil 

církev jako zárodek svého království na zemi a zanechal nám eucharistii jako 

oslavu a památku své oběti a svátost jednoty věřících s Kristem. Smyslem tohoto 

jednání je společenství vykoupených lidí ve slávě a v účasti na společenství Otce, 

Syna a Ducha svatého. Ti, kteří věří v Krista, jsou voláni do shromáždění církve, 

která je posvěcována Duchem svatým. Až se dovrší čas, shromáždí se všichni 

svatí v církvi u Otce. Otec volá lidi k účasti na svém životě nejen jako jednotlivce 

bez vzájemného vztahu, ale tvoří z nich lid, ve kterém povolané shromažďuje 

k jednotě.7 

Otec tím, že poslal na svět svého Syna, vstoupil do lidských dějin novým 

a definitivním způsobem. Utvrdil mír a společenství mezi sebou a lidmi a zavedl 

bratrské společenství mezi lidmi navzájem. Otec poslal svého Syna v lidském těle, 

aby skrze něho se sebou usmířil svět a učinil ho prostředníkem mezi sebou 

a lidmi. Kristus, Boží Syn, je Bůh, ale zároveň plně člověk. Vtělením se stal 

člověkem, aby dal lidem účast na božské přirozenosti. Přijal celou lidskou 

přirozenost kromě hříchu. Kristus svou spasitelnou činností, smrtí na kříži 

a zmrtvýchvstáním vykoupil lidstvo. A to, co Kristus hlásal a vykonal, se má hlásat 

všem lidem a šířit po celém světě, aby každý mohl být spasen.8 

2.2.1 Vykoupení – smysl Kristova poslání 

V encyklice Redemptor hominis uvažuje Jan Pavel II. o vykoupení jako o smyslu 

Kristova poslání. Představuje Kristovo dílo vykoupení jako obnovu stvoření. Otec 

stvořil svět pro lidi, ale ten byl porušen lidským hříchem. Prostřednictvím Ježíše 

Krista se obnovuje spojení světa s Božím zdrojem moudrosti a lásky. Kristus, 

poslaný od Otce, vstoupil jedinečným a neopakovatelným způsobem do tajemství 

každého člověka, sestoupil do nitra člověka, do oblasti, kterou můžeme nazývat 

„srdce“.9 Jan Pavel II. zde cituje úryvek z konstituce Gaudium et spes. Kristus, 

dokonalý člověk, vrátil lidem podobnost s Bohem, pokřivenou prvotním hříchem, 

protože „lidská přirozenost, kterou přijal, v něm nebyla zničena, byla tím i v nás 

pozdvižena k vznešené důstojnosti. Vždyť svým vtělením se jistým způsobem 

                                            
7 Srov. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium (ze dne 
21. listopadu 1964), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, 37–97, čl. 2–3; 
srov. AG 2. 
8 Srov. AG 3. 
9 Srov. JAN PAVEL II.: Encyklika Redemptor hominis, Praha: Zvon, 1996, čl. 8. 
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spojil s každým člověkem on sám, Boží Syn. Lidskýma rukama pracoval, lidskou 

myslí přemýšlel, lidskou vůlí jednal, lidským srdcem miloval. Narozen z Panny 

Marie, stal se opravdu jedním z nás, ve všem nám podobný, kromě hříchu.“10 

2.2.2 Božská složka vykoupení 

Jan Pavel II. píše o božské a lidské složce vykoupení. Nesmíme zapomínat, že 

nás Kristus, Boží Syn, smířil se svým Otcem. Jen on dokonale odpověděl na 

věčnou lásku Otce, která lidem darovala všechno stvoření a kterou lidé odmítali 

porušováním smluv, jež s nimi Bůh uzavíral v průběhu dějin. Vykoupení světa je 

dílo vzájemné lásky Nejsvětější Trojice, při němž se obnovuje stvoření. Tato láska 

vede k ospravedlnění srdce jednorozeného Otcova Syna a stává se spravedlností 

v srdcích lidí, kteří jsou v srdci Syna předurčeni být Božími dětmi a kteří jsou 

povoláni k milosti a lásce. Kristova oběť na kříži je novým projevem Božího 

otcovství. Bůh se v něm znovu přibližuje k lidstvu, ke každému člověku a dává mu 

Ducha svatého. Smysl Kristova utrpení a smrti spočívá v tomto zjevení Otce 

a vylití Ducha svatého. Bůh, který svět tvoří, ho zároveň i z lásky a s láskou 

vykupuje, Stvořitel se ukazuje i jako Vykupitel, věrný své lásce k člověku i světu, 

která se projevuje již od stvoření. Dokonalá Boží láska zároveň požaduje 

dokonalou spravedlnost. Proto se svým Synem, „který byl bez hříchu, jednal kvůli 

nám jako s největším hříšníkem.“11 Jednal-li milující Otec se svým Synem, který 

neměl žádný hřích, jako s největším hříšníkem, zjevil tím svou lásku, která 

převyšuje vše stvořené, lásku, kterou je on sám, protože Bůh je láska.12 Láska je 

větší než hřích, slabost, stvoření a je silnější než smrt. Boží láska je vždy 

připravena odpustit a vyjít člověku vstříc. Těmito projevy lásky se ukazuje Boží 

milosrdenství, které se zosobnilo v Ježíši Kristu.13 

2.2.3 Lidská složka vykoupení 

Lidská složka vykoupení spočívá v tom, že Kristus plně zjevuje člověka člověku 

samému. Zjevuje člověku, že nemůže žít bez lásky. Že jeho životu chybí smysl, 

nezakusí-li lásku a neprokazuje-li ji aktivně druhým. Proto Kristus svou dokonalou 

láskou zjevuje pravé lidství. V něm člověk nalézá svou vlastní velikost 

                                            
10 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes 
(ze dne 7. prosince 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995, 183–265, 
čl. 22. 
11 2 Kor 5, 21 (citováno podle: Nový zákon, Praha: Česká liturgická komise, 1989). 
12 Srov. 1 Jan 4, 8.16. 
13 Srov. Redemptor hominis, čl. 9. 
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a důstojnost. Vykoupením je člověk určitým způsobem znovu stvořen. Proto, aby 

člověk do hloubky a plně pochopil sám sebe, se musí celou svou bytostí, se svou 

nejistotou, slabostí, hříchem, celým svým životem i smrtí přiblížit ke Kristu. Musí 

vstoupit do Krista celou svou bytostí a přijmout, vstřebat do sebe, skutečnost jeho 

vtělení a vykoupení, aby tak našel sám sebe. Jestliže toto člověk podstoupí, 

následuje u něj úcta a klanění Bohu, ale i hluboký obdiv vůči sobě samému. 

Člověk si uvědomí, jak velkou cenu má pro svého Stvořitele, když pro něj dal 

svého Syna a daroval mu věčný život. Toto uvědomění si ceny a důstojnosti 

člověka lze nazvat evangelium čili radostná zvěst. A lze ho pojmenovat i jako 

křesťanství. Tato důstojnost a cena člověka opravňuje církev k jejímu poslání ve 

světě. Tato důstojnost a cena člověka také spolu s jistotou víry, která oživuje 

všechny složky opravdového lidství, je těsně svázána s Kristem. Stanoví jeho 

místo ve středu dějin člověka a lidstva. Církev, která rozjímá o Kristově tajemství 

v jeho celku, ví s plnou jistotou své víry, že vykoupení skrze kříž vrátilo člověku 

důstojnost a smysl bytí na světě, který byl následkem hříchu do značné míry 

ztracen. Vykoupení bylo dovršeno velikonočními událostmi, které vedou křížem 

a smrtí ke zmrtvýchvstání. Základním úkolem církve ve všech dobách je směřovat 

mysl, svědomí a zkušenost lidstva ke Kristu a pomáhat lidem, aby se seznámili 

s hloubkou vykoupení, k němuž v Kristu dochází. Tím také církev vstupuje do 

nejhlubší, nejniternější oblasti člověka, do lidského srdce, svědomí a života.14 

2.3 Poslání a činnost Ducha svatého 

Aby mohlo být dílo spásy hlásáno všem lidem, poslal Kristus od Otce Ducha 

svatého, aby působil uvnitř církve a pobízel ji k rozšiřování. O letnicích sestoupil 

Duch svatý na apoštoly, aby s nimi zůstal na věky. Církev tehdy veřejně vystoupila 

a začala šířit evangelium mezi národy kázáním. Seslání Ducha svatého 

předznamenalo sjednocení národů různých jazyků prostřednictvím církve 

a překonání babylonského rozptýlení. O letnicích začaly sesláním Ducha svatého 

dějiny církve. Kristus před svým utrpením přislíbil apoštolům seslání Ducha 

svatého, který spolu s ním vždy a všude uskutečňuje dílo spásy. Duch svatý po 

všechny časy vlévá věřícím stejného ducha poslání, jaký pobízel Krista. Sám také 

                                            
14 Srov. tamtéž, čl. 10. 
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může apoštolát viditelně předcházet a různými způsoby ho neustále provází 

a řídí.15 

Po skončení pozemského poslání, které Kristus, Otcův milovaný Syn,16 vykonal, 

byl o letnicích seslán Duch svatý, aby posvěcoval církev a věřící, aby měli skrze 

Krista v jednom Duchu přístup k Otci. On je Duch života, skrze kterého Otec 

oživuje lidi mrtvé hříchem a na konci časů vzkřísí jejich smrtelná těla. Duch svatý 

přebývá v církvi i v srdci věřících a modlí se v nich. Uvádí církev do veškeré 

pravdy, sjednocuje ji ve společenství a ve službě, vybavuje ji různými 

hierarchickými i charismatickými dary, omlazuje ji a obnovuje. Přivádí církev ke 

sjednocení s Kristem a touží, spolu s církví, po jeho příchodu na konci věků.17 

V apoštolské exhortaci Evangelii nuntiandi popisuje Pavel VI. působení Ducha 

svatého při evangelizaci. Evangelizace je možná jedině působením Ducha 

svatého. I na Ježíše Krista sestoupil na počátku jeho veřejného působení Duch 

svatý,18 byl Duchem vyveden na poušť19 a podroben zkouškám, v moci Ducha 

začal v Galileji kázat20 a při kázání v Nazaretské synagoze na sebe vztáhl Izaiášův 

výrok „Duch Hospodinův jest nade mnou.“21 Před rozesláním učedníků na ně 

Kristus dechl a řekl jim „Přijměte Ducha svatého.“22 Po seslání Ducha svatého 

o letnicích se apoštolové rozešli do světa hlásat evangelium a svatý Petr 

vysvětloval tuto událost jako naplnění Joelova proroctví „Sešlu svého Ducha na 

všechny lidi.“23 První hlasatelé evangelia jako Petr, Pavel a Štěpán byli plni Ducha 

svatého.24 Duch svatý sestoupil i na pohany, kteří poslouchali Petrovu řeč.25 

Církev pod vlivem Ducha svatého roste a on je i její duší, protože vysvětluje 

věřícím význam Kristova učení a jeho tajemství. Duch svatý od počátku církve 

stejně jako dnes působí v každém hlasateli evangelia, který se od něho nechá 

vést. Vnuká mu slova, která by ho sama od sebe nenapadla, a zároveň 

uschopňuje toho, kdo kázání poslouchá, k přijetí evangelia o Kristu a jeho 

království. Působení ducha svatého nelze nahradit nejrůznějšími evangelizačními 
                                            
15 Srov. AG 4. 
16 Srov. Mt 3, 17; 17, 5; Mk 1, 11; 9, 7; Lk 3, 22. 
17 Srov. LG 4. 
18 Srov. Mt 3, 16; Mk 1, 10; Lk 3, 22. 
19 Srov. Mt 4, 1; Mk 1, 12. 
20 Srov. Lk 4, 14. 
21 Lk 4, 18. 
22 Jan 20, 22. 
23 Sk 2, 17. 
24 Srov. Sk 4, 8; 9, 17; 6, 5.10; 7, 55. 
25 Srov. Sk 10, 44. 
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metodami ani nejdůkladnější přípravou. Duch svatý zaujímá význačné místo 

v celém životě církve, ale obzvlášť silně působí právě při hlásáni evangelia. 

Evangelizace jako taková začala právě o letnicích pod vanutím Ducha svatého. 

Duch svatý je hlavním činitelem evangelizace. Od něho vycházejí pohnutky 

k hlásání evangelia a zároveň on umožňuje slovo spásy přijmout a pochopit. Duch 

svatý je zároveň i dovršením evangelizace. Dává vznik novému stvoření a novému 

lidství, které chce evangelizace vytvořit. Působením Ducha svatého proniká 

evangelium do srdce světa, protože nás vede při rozpoznávání znamení doby, 

Božích znamení, která evangelizace objevuje a hodnotí. Duch svatý má vést 

dnešní hlasatele evangelia, neboť on jim vnuká, který program, mají uskutečňovat, 

jaké akce podnikat a jak postupovat při hlásání evangelia.26 

Působení Ducha svatého při misijní činnosti se věnuje Jan Pavel II. v encyklice 

Redemptoris missio. Duch svatý je hlavní osobou pro poslání církve. Jeho činnost 

je zjevná při misiích, jak to v prvotní církvi ukazuje obrácení Kornelia, průběh 

Apoštolského koncilu a výběr národů pro zvěstování evangelia. Duch svatý působí 

prostřednictvím apoštolů a současně působí i v posluchačích.27 

2.4 Poslání církve 

2.4.1 Apoštolové jsou posláni Synem 

V encyklice Redemptoris missio je rozebrán misijní příkaz Krista apoštolům. 

Setkání zmrtvýchvstalého Krista s apoštoly je ve všech evangeliích provázeno 

misijním příkazem: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve 

jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem 

vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“28 

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme 

křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“29 „Tak je psáno: Kristus 

bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání 

na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. 

Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete 

vyzbrojeni mocí z výsosti.“30 „Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. (…) 

                                            
26 Srov. Evangelii nuntiandi, čl. 75. 
27 Srov. JAN PAVEL II.: Encyklika Redemptoris missio, Praha: Zvon, 1994, čl. 21. 
28 Mt 28, 19–20. 
29 Mk 16, 15–16. 
30 Lk 24, 46–49. 
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Přijměte Ducha svatého.“31 Toto poslání je poslání v Duchu. Vzkříšený Kristus 

posílá své učedníky do světa, stejně jako i jeho poslal Otec,32 a proto jim dává 

Ducha. Svědectví, které mají apoštolové pro Krista vydávat, je spojeno 

s působením Ducha, který je uschopní uskutečňovat Kristův příkaz. Misijní příkaz 

má univerzální dimenzi, zahrnuje všechny národy, celý svět a veškeré stvoření. 

Zároveň jsou apoštolové ujištěni, že v tomto úkolu nezůstanou osamoceni, ale 

budou vybaveni silou a vším potřebným, aby mohli splnit své poslání. Mohou se 

spolehnout na přítomnost a moc Ducha a na přítomnost Ježíše. 

Misijní příkaz má u každého z evangelistů jiný důraz. Marek uvádí misijní příkaz 

jako výzvu nebo kerygma. „Kažte evangelium,“ s cílem přivést posluchače 

k vyznání, že Kristus je Mesiáš nebo Syn Boží. U Matouše spočívá důraz misijního 

příkazu v založení církve a v jejím učení. Hlásání evangelia tedy musí být 

předmětem církevní a svátostné nauky. Lukáš poslání uvádí jako svědectví, 

zvláště svědectví o Kristově zmrtvýchvstání. Ten, kdo je pověřen posláním, má 

hlásat obrácení k lásce a k Božímu milosrdenství, k prožití osvobození, které 

zasahuje hřích – podstatu všeho zla. Jedině u Jana je poslání učedníků spojeno 

s posláním, které Kristus obdržel od svého Otce. Ve své velekněžské modlitbě 

říká Kristus Otci: „Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do 

světa.“33 Celý význam poslání je v Janově evangeliu vyjádřen v jiné části 

velekněžské modlitby: „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného 

pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“34 Posledním smyslem 

poslání je účast na společenství, které existuje mezi Otcem a Synem. Učedníci 

mají žít mezi sebou v jednotě a setrvávat v Otci a v Synu, aby svět poznal a uvěřil. 

Z toho vyplývá, že misionářem je někdo tím, čím je, když setrvává v jednotě lásky, 

než tím, co říká nebo dělá. Tyto různé důrazy poukazují na rozdílné zkušenosti 

a situace prvotních křesťanských obcí a na různé podněty téhož Ducha. Poukazují 

i na to, že je třeba dbát na různá misionářská charismata i na odlišné místní 

podmínky a mezilidské vztahy. Evangelia ale zdůrazňují, že poslání učedníků je 

spolupráce s Kristovým posláním. Poslání se tedy nezakládá na lidských 

schopnostech, ale na moci zmrtvýchvstalého Krista.35 

                                            
31 Jan 20, 21. 
32 Srov. Mt 10, 40; Jan 10, 36; 11, 42. 
33 Jan 17, 18; srov. Jan 20, 21. 
34 Jan 17, 3. 
35 Srov. Redemptoris missio, čl. 23. 
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2.4.2 Církev přebírá poslání apoštolů 

Misijní ráz církve je popsán v konstituci Lumen gentium. Kristův příkaz zvěstovat 

evangelium převzala od apoštolů církev a plní ho po celém světě. Neustále vysílá 

hlasatele evangelia, aby založili nové církve, které se pak také připojí k dílu 

hlásání evangelia. Duch svatý vede církev ke spolupráci k uskutečnění Otcova 

plánu, který určil Krista za zdroj spásy celého světa. Církev hlásáním evangelia 

přivádí posluchače k víře, připravuje je ke křtu, zbavuje omylu a přivtěluje je ke 

Kristu, aby do něho láskou vrůstali až k plnosti. Církev působí, aby dobro 

v lidských srdcích a myslích i v kulturách národů bylo uzdraveno, povzneseno 

a zdokonaleno k oslavě Boha a ke štěstí člověka. Každý Kristův učedník má 

závazek šířit víru. Církev se tedy modlí i snaží, aby byli všichni lidé přetvořeni 

v Boží lid, Kristovo tělo, chrám Ducha svatého a aby Otci, Stvořiteli vesmíru, byla 

v Kristu vzdávána čest a sláva.36 

O poslání církve Kristem dále mluví dekret Ad gentes. Kristus vyvolil apoštoly za 

své nejbližší učedníky a zároveň za počátek hierarchie církve. Před svým 

nanebevstoupením založil církev jako svátost spásy. Poslal apoštoly do světa, 

jako on byl poslán Otcem, a uložil jim misijní příkaz. Církev má tedy povinnost šířit 

víru a spásu na základě misijního příkazu, který po apoštolech zdědil sbor biskupů 

s pomocí kněží spolu s Petrovým nástupcem, a na základě síly života, který 

Kristus uděluje církvi. Církev uskutečňuje své poslání, pokud v souladu 

s Kristovým příkazem a vedena láskou a milostí Ducha svatého je plně aktivně 

přítomná mezi všemi lidmi a národy, přivádí je příkladem života, kázáním, 

svátostmi a dalšími prostředky k víře a umožňuje jim tak plnou účast na Kristově 

tajemství. Toto poslání církve je pokračováním a rozvíjením poslání Krista, který 

byl poslán hlásat chudým radostnou zvěst. Proto církev, vedena Duchem svatým, 

musí jít stejnou cestou jako Kristus. Cestou chudoby, poslušnosti, služby 

a sebeobětování až k smrti, nad kterou Kristus svým zmrtvýchvstáním zvítězil. 

Tímto způsobem následovali Krista apoštolové a další mučedníci a jejich krev byla 

semenem nových obrácení.37 

Misijní úkol má plnit biskupský sbor v čele s papežem za pomoci modlitby 

a součinnosti celé církve. Misijní úkol je všude a ve všech podmínkách stejný, ale 

                                            
36 Srov. LG 17. 
37 Srov. AG 5. 
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podle okolností se vykonává různým způsobem. Pro různé podmínky a různá 

stadia se musí zvolit přiměřené způsoby a prostředky činnosti. Akce, při kterých 

hlasatelé evangelia poslaní církví plní úkol hlásat evangelium a zakládat církve 

mezi národy nebo skupinami, které v Krista nevěří, se nazývají misie. Cílem 

misijní činnosti je evangelizace a založení místních církví. Hlavním prostředkem 

tohoto zakládání církví je hlásání evangelia Ježíše Krista. K jeho hlásání jsou 

Kristovi učedníci posláni do celého světa, aby byli lidé křtem přidruženi k církvi, 

která jako Kristovo tělo žije z Božího slova a z eucharistie. Misijní činnost tedy 

vyplývá ze samé podstaty církve. Šíří její víru, zdokonaluje její jednotu, udržuje se 

apoštolským charakterem církve a uplatňuje sborové cítění hierarchie. Misijní 

činnost také dosvědčuje, šíří a podporuje svatost církve.38 

2.5 Důvody pro misii 

2.5.1 Boží vůle 

Prvním důvodem pro misijní činnost je Boží vůle a jeho touha po spáse všech lidí 

skrze víru v Krista. Je třeba, aby se k němu všichni obrátili, když ho poznají 

prostřednictvím kázání církve, a aby se křtem přivtělili k němu a k církvi, která je 

jeho tělem. Kristus hlásá nutnost víry a křtu pro spásu a z toho vyplývá i nutnost 

existence církve, do které se křtem vstupuje. Bůh sice může mimořádně spasit i ty, 

kteří neznají evangelium, přesto má církev povinnost i právo hlásat evangelium. 

Prostřednictvím misijní činnosti církev získává sílu k vlastnímu růstu. 

2.5.2 Láska k Bohu a bližním 

Druhým důvodem misijní činnosti je láska k Bohu a ke všem lidem, s nimiž 

členové církve touží sdílet duchovní dobra pozemského i věčného života. Misijní 

činností je také oslavován Bůh, když lidé přijímají jeho dílo spásy, které vykonal 

v Kristu. Misijní činností se naplňuje Boží plán, kterému Kristus slouží ke slávě 

Otce, aby lidstvo vytvořilo jeden Boží lid. To je zároveň touhou všech lidí, neboť 

touží po bratrské jednotě. Tak bude nakonec uskutečněn záměr Stvořitele, který 

stvořil člověka ke svému obrazu a ke své podobě, až všichni lidé, znovu zrození 

v Kristu skrze Ducha svatého, budou moci při společném patření na Boží slávu 

říkat „Otče náš“.39 

                                            
38 Srov. AG 6. 
39 Srov. AG 7. 
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2.5.3 Hlásání pravdy 

Tím, že církev hlásá Krista, zjevuje lidem pravdu o jejich přirozenosti a povolání. 

Kristus je totiž vzor obnoveného lidství, prodchnutého bratrskou láskou, upřímností 

a mírumilovností. Po takovém lidství všichni touží. Kristus a církev, která o něm 

svědčí kázáním evangelia, stojí nad všemi národnostními a rasovými rozdíly, 

a proto Kristus ani církev nemohou být někomu cizí. Kristus hlásá evangelium 

každému člověku a každého vyzývá k obrácení. Nikdo se vlastními silami nemůže 

osvobodit od hříchu ani se vymanit z vlastní slabosti, osamělosti nebo otroctví, ale 

všichni potřebují Krista jako vzor, učitele, osvoboditele, spasitele a dárce života. 

Proto je evangelium podkladem svobody, pokroku, bratrství, jednoty a míru.40 

Základní úlohou církve je obrátit pohled lidí na Kristovo tajemství. Kristus je totiž 

jediný Vykupitel všech. On jediný může o Bohu vypovídat a k Bohu vést. Spása 

může přijít jedině od Krista. Boží zjevení je definitivní a ukončené působením jeho 

jednorozeného Syna. Skrze svého Syna Bůh promluvil v této poslední době 

a v tomto definitivním Slově svého zjevení se dal Bůh poznat světu 

nejdokonalejším způsobem: sdělil lidstvu, kdo je. A toto definitivní Boží 

sebezjevení je nejhlubší důvod, proč je církev misijní. Nemůže upustit od toho, aby 

zvěstovala evangelium, tedy plnou pravdu, kterou nám Bůh o sobě zjevil. Kristus 

je jediný prostředník mezi Bohem a lidmi. Lidé se nemohou spojit s Bohem jinak, 

než prostřednictvím Krista spolupůsobením Ducha svatého. Toto prostřednictví je 

jedinečné a univerzální. Vylučuje možnost, že by se mohl stát překážkou na cestě 

k Bohu, protože on sám je touto Bohem ustanovenou cestou a je si toho plně 

vědom. Ostatní zprostředkování různého druhu a úrovně, která mají účast na 

Kristově prostřednictví, nejsou vyloučena, odvozují ale svůj význam a možnosti od 

Kristova prostřednictví a nelze je považovat za rovnocenné a dokonalé. 

Též od sebe nelze oddělovat Slovo a Ježíše Krista. Ježíš Kristus je vtělené Slovo, 

jediná a nerozdělitelná osoba. Rovněž nelze oddělovat Ježíše od Krista. Historický 

Ježíš a Kristus, v kterého věříme, je opět jediná a nerozdělitelná osoba. Ježíš 

z Nazareta je Kristus, Syn Boží a ten je Boží Slovo, které se stalo člověkem pro 

spásu všech lidí. Kristova jedinečnost dala jeho kříži absolutní a univerzální 

význam. Proto on, který je součástí dějin, je zároveň i středem a cílem dějin. Ježíš 

Kristus je tedy středem Božího plánu spásy a ve své lidské existenci se sjednotil 

                                            
40 Srov. AG 8. 
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s každým člověkem. Pak „musíme být přesvědčeni, že Duch svatý všem dává 

možnost, aby se přičlenili k tomuto velikonočnímu tajemství způsobem, který zná 

Bůh.“41 Božím záměrem je všechno sjednotit v Kristu.42 

2.5.4 Nabídka svobodě člověka 

Důležitost misijní činnosti vyplývá z obnovy života, kterou přinesl Kristus. Tento 

nový život je Boží dar, který má člověk přijmout a pomáhat jeho růstu, aby sám 

sebe realizoval podle Kristova obrazu, jak to odpovídá povolání věřícího 

křesťana.43 Bůh člověku tento nový život nabízí a člověk ho může svobodně 

přijmout či odmítnout. Moderní člověk má sklon zaměřovat se na horizontální 

dimenzi a odmítat absolutno. Důsledkem je však krev prolitá ve jménu totalitních 

režimů, které odmítají Boha a jeho svobodu. Církev požaduje náboženskou 

svobodu a svobodu svědomí. Hlásání Krista a svědectví o něm není proti 

svobodě, pokud se při něm dbá na respektování svědomí. Víra vyžaduje svobodný 

souhlas člověka. Musí však být nabídnuta, protože lidé „mají právo poznat celé 

bohatství Kristova tajemství, v němž podle naší víry může veškeré lidstvo najít 

v netušené plnosti všechno to, co se tápavě snaží vypátrat o Bohu, o člověku 

a jeho údělu, o životě, smrti a pravdě.“44 Lidé jsou však také povinni hledat pravdu. 

Především, ve shodě se svou důstojností, pravdu, která se týká náboženství, 

protože jsou osoby obdařené rozumem a svobodnou vůlí a tím jsou vyzdviženi 

k osobní zodpovědnosti. Jsou povinni se pevně držet poznané pravdy a po celý 

život se požadavky této poznané pravdy řídit.45 

2.5.5 Církev jako znamení a nástroj spásy 

Z dobrodiní spásy těží přednostně církev, kterou Kristus ustanovil jako 

spolupracovnici v univerzálním díle spásy. V ní Kristus žije, působí její růst a jejím 

prostřednictvím naplňuje své poslání. Církev uznává, že Bůh miluje všechny lidi 

a dává všem možnost spolupůsobit v díle spásy. Zároveň věří, že Bůh poslal 

Krista jako jediného prostředníka a že církev sama je ustanovena jako svátost, 

která v sobě obsahuje všechnu spásu. K jednotě Božího lidu jsou povoláni všichni 

lidé. Různým způsobem k ní patří katoličtí věřící, ostatní věřící v Krista a všichni, 

kteří jsou z Boží milosti povoláni ke spáse. Obě tyto pravdy – možnost spásy 
                                            
41 GS 22. 
42 Srov. Redemptoris missio, čl. 4–6. 
43 Srov. kapitolu 2.2.1. 
44 Evangelii nuntiandi, čl. 53. 
45 Srov. Redemptoris missio, čl. 7–8. 
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danou v Kristu všem lidem a nutná přítomnost církve pro tuto spásu – přispívají 

k pochopení jediného tajemství spásy. Tak si lze uvědomit Boží milosrdenství 

a svoji vlastní zodpovědnost. Spása, která je vždy Božím darem, vyžaduje 

spolupráci člověka. A to jak k dosažení vlastní spásy, tak i k dosažení spásy 

druhých. Proto Bůh ustanovil církev a zasadil ji do plánu spásy. Církev je Kristem 

ustanovena jako společenství života, lásky a pravdy a je jím přijata jako nástroj 

vykoupení a poslána do celého světa.46 

2.5.6 Spása je nabízena všem lidem 

Spása nemá platnost jen pro ty, kteří výslovně věří v Krista a vstoupili do církve. 

Spása je pro všechny a musí být k dispozici všem. Mnoho lidí dnes nemá možnost 

poznat zjevení evangelia a vstoupit do církve. Žijí v takových podmínkách, které to 

nedovolují nebo vyrostli v jiných náboženských nebo protináboženských tradicích. 

Pro ně je spása v Kristu úměrná milosti, která je nezačleňuje do církve – i když 

jsou s ní tajemným způsobem spojeni –, ale přináší jim přiměřeným způsobem 

světlo. Tato milost přichází od Krista, je důsledkem jeho oběti a je darována 

Duchem svatým. Umožňuje každému člověku dosáhnout spásy vlastní svobodnou 

spoluprací. Milost nepůsobí jen v srdcích křesťanů, ale i v srdcích všech lidí dobré 

vůle. Protože Bůh všechny povolává do svého společenství a Kristus zemřel za 

všechny, dává Duch svatý všem možnost přičlenit se k velikonočnímu tajemství 

způsobem, který zná Bůh.47 

2.5.7 Síla Kristovy lásky 

Bez jakékoliv vlastní zásluhy jsme obdrželi víru v Krista, jediného vykupitele 

lidstva. Tuto víru musíme poctivě vyjádřit při veškeré pozornosti vůči jiným 

přesvědčením a názorům. Mučedníci všech časů, i v současné době, obětovali 

svůj život, aby před lidmi vyznali svou víru a přesvědčení, že každý člověk 

potřebuje Krista, který zvítězil nad hříchem a smrtí a smířil lidstvo s Bohem. 

Kristus se zjevil jako Boží Syn, který je ve spojení s Otcem a pravdivost tohoto 

zjevení prokázal svými zázraky a zmrtvýchvstáním. Církev nabízí lidem 

evangelium, které dává odpovědi na otázky a prosby lidského srdce a je dobrou 

zprávou o vítězství nad zlem. Církev musí hlásat, že Kristus přišel, aby nám zjevil 

Boha jako Otce a že křížem a zmrtvýchvstáním zasloužil všem lidem spásu. Víra 

                                            
46 Srov. tamtéž, čl. 9. 
47 Srov. tamtéž, čl. 10. 



TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY MISIÍ 

  19 

a zkušenost církve říkají, že otevřít se Kristově lásce znamená pravé osvobození. 

Pouze a jedině v Kristu budeme osvobozeni od každého vzájemného odcizení, 

omylů a od otroctví, do kterého nás uvrhuje moc hříchu a smrti. Kristus působí 

pokoj a jeho láska dává životu smysl a radost. Misie je tedy správným ukazatelem 

naší víry v Krista a jeho lásky k nám. Křesťanství nelze zredukovat na lidskou 

moudrost ani to není nauka příjemného života. V současném sekularizovaném 

světě nastoupila postupná sekularizace spásy, která sice má na mysli prospěch 

člověka, ale člověka rozpolceného a omezeného na horizontální dimenzi. My ale 

víme, že Kristus přišel, aby přinesl úplnou spásu. Spásu, která vykupuje celého 

člověka i všechno lidstvo a otevírá mu nepředstavitelné obzory Božího synovství. 

Byla nám dána milost zvěstovat „nevystižitelné Kristovo bohatství.“48 Nový život 

v něm je dobrou zprávou pro lidstvo všech dob. Všichni lidé jsou povoláni poznat 

a přijmout toto Kristovo bohatství. Všichni je také ve skutečnosti hledají, i když 

mnohdy jen mlhavě, a mají právo poznat a dostat tento dar. Církev a každý 

křesťan v ní nemůže tento nový život a jeho bohatství držet sám pro sebe. Toto 

všechno jsme získali z Boží dobroty, abychom se rozdělili se všemi lidmi.49 

2.6 Náplň misijní činnosti 

Misijní činnost je zjevování a naplňování Božího plánu ve světě a jeho dějinách. 

V nich Bůh prostřednictvím misií zjevně uskutečňuje dějiny spásy. Kázáním 

a slavením svátostí je zpřítomňován Kristus, původce spásy. Všechno dobré, co je 

v srdci a mysli lidí nebo v kulturách národů, se neničí, ale ozdravuje, povyšuje 

a dotváří k Boží slávě a ke štěstí člověka.50 

2.6.1 Přítomnost a svědectví mezi lidmi 

Všichni věřící jsou povinni příkladem svého života i svědectvím svých slov dávat 

viditelně najevo nový život, který získali při křtu i moc Ducha svatého, který je 

posílil při biřmování. Ostatní lidé by z jejich skutků měli poznat Otce, pochopit 

pravý smysl lidského života a všeobecnou sounáležitost všech lidí. Aby byl každý 

schopen vydávat svědectví, má ho s lidmi, kterým svědčí o Kristu, spojovat úcta 

a láska. Ti, kteří svědčí o Kristu, mají radostně a uctivě odkrývat působení Ducha 

svatého mezi lidmi dobré vůle. Zároveň ať pracují na tom, aby se současní lidé, 
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49 Srov. Redemptoris missio, čl. 11. 
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příliš upoutaní na vědu a techniku moderního světa, neodcizovali božským věcem. 

Naopak je v nich třeba probouzet větší touhu po Boží pravdě a lásce. Stejně jako 

Kristus, který přiváděl lidi pravým lidským rozhovorem k Bohu, tak mají i jeho 

učedníci, proniknutí Duchem svatým, být ve styku s lidmi, mezi kterými žijí. Aby se 

i oni v upřímném a trpělivém rozhovoru dověděli o bohatství, které Bůh nabízí.51 

Protože člověk dnešní doby věří víc svědectví než učitelům, víc zkušenosti než 

nauce, víc životu a skutkům než teorii, je svědectví křesťanského života 

nenahraditelnou formou misií. Hlavním svědkem a vzorem křesťanského 

svědectví je Kristus a misionáři v jeho poslání pokračují. Duch svatý provází církev 

a dává jí účast na svědectví, které sám o Kristu vydává. První formou svědectví je 

život misionáře, křesťanské rodiny a křesťanského společenství. Tato forma 

svědectví dává poznat nový způsob chování. Misionář, který žije prostě podle 

Kristova vzoru přes všechna omezení a lidskou slabost, je Božím znamením. Toto 

svědectví mohou a musí vydávat všichni v církvi tím, že se snaží napodobovat 

Krista. Život společenství – modlitba, naslouchání Božímu slovu a učení apoštolů, 

vzájemná láska a lámání chleba – je svědectvím, které budí obdiv a vede 

k obrácení. Tím se stává hlásáním. V mnoha případech je toto svědectví jedinou 

možnou formou být misionářem. Misionáři musí vydávat také svědectví pokory. 

Tato pokora se projevuje schopností zpytovat svědomí v osobní i společenské 

rovině, aby se zlepšilo osobní chování a odstranilo vše, co by bylo proti evangeliu 

a vrhalo na Krista špatný obraz.52 

2.6.2 Přítomnost lásky 

Věřící křesťané mají oživovat lidská společenství láskou, jakou nás miluje Bůh, 

neboť on chce, abychom se navzájem touto láskou milovali. Křesťanská láska 

zahrnuje všechny bez rozdílu rasy, sociálního postavení nebo náboženství. 

Neočekává žádný zisk nebo vděčnost. Protože nás Bůh miluje nezištně, tak mají 

i věřící milovat lidi ze stejné pohnutky, z jaké Bůh hledá člověka. Církev se, stejně 

jako Kristus, který uzdravoval nemocné, spojuje s lidmi všech stavů, nejvíce však 

s chudými a trpícími, a pracuje pro ně. Podílí se na jejich radostech a bolestech, 

zná jejich tužby a problémy a trpí s nimi v úzkostech smrti. Věřící křesťané mají 

spolupracovat v hospodářských a sociálních oblastech společnosti, věnovat se 
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výchově dětí a mládeže ve školách, bojovat proti hladu, negramotnosti 

a nemocem, snažit se zavádět lepší životní podmínky a upevňovat mír ve světě. 

Při těchto činnostech lze uvážlivě spolupracovat s různými institucemi, vládami, 

mezinárodními organizacemi, různými křesťanskými společnostmi 

i nekřesťanskými náboženstvími. Takto spojeni s lidmi v životě i v práci vydávají 

Kristovi učedníci o Kristu svědectví a podporují důstojnost a bratrskou jednotu 

zvěstováním evangelia. Tím postupně otvírají k Bohu lepší přístup, který lidem 

umožňuje snadněji dosáhnout spásy láskou k Bohu a bližnímu. Tak se ukazuje 

Bohem vykoupený člověk, v němž se zjevuje Boží láska.53 

Pozornost vůči lidem, láska k chudým, utlačovaným a trpícím je evangelijní 

svědectví, které svět bere nejvíc vážně. Takový postoj a takové aktivity, které 

obdarovávají, se hluboce odlišují od běžného lidského egoismu a vyvolávají 

otázky po Bohu a po evangeliu. Evangelijním svědectvím je rovněž angažování ve 

prospěch míru, spravedlnosti a celkového lidského rozvoje.54 

2.6.3 Hlásání evangelia, obrácení a přijetí svátostí 

Všude, kde je možno mluvit o Kristu, má být zvěstován živý Bůh stejně jako Ježíš 

Kristus, který jím byl poslán ke spáse všech lidí, aby nekřesťané, když Duch svatý 

otevře jejich srdce, uvěřili, obrátili se k Pánu a přilnuli k němu. Vždyť on překonává 

všechna duchovní očekávání. Obrácení je ale jen počátek. Stačí však k tomu, aby 

člověk poznal, že byl osvobozen od hříchu, je uváděn do tajemství Boží lásky 

a uvědomuje si, že ho Bůh volá, aby se s ním osobně spojil v Kristu. Působením 

Boží milosti nastupuje obrácený duchovní cestu, na které se vírou účastní 

tajemství smrti a vzkříšení a přeměňuje se v nového člověka, dokonalého v Kristu. 

Tato přeměna s sebou nese pokračující změnu smýšlení i chování. Obrácený 

člověk může zakusit roztržky a rozdělení, ale také radosti, které Bůh dává 

vrchovatě. Nikdo nesmí být k přijetí víry nucen nebo nepatřičně lákán. Zároveň 

nikdo nesmí být od víry odrazován šikanováním. Ti, kdo přijali víru v Krista, mají 

být přijati do katechumenátu a uváděni do křesťanského života, víry, liturgie 

a lásky Božího lidu výchovou a liturgickými obřady. Vyvrcholením obrácení je 

přijetí iniciačních svátostí křtu, biřmování a eucharistie. Věřící v Krista Bůh 

shromažďuje jako Boží lid. Proto mají pokřtění vytvářet společenství – 
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křesťanskou obec – a být znamením Boží přítomnosti ve světě.55 Nejde však jen 

o obrácení jednotlivců, ale i o přeměnu stupnic hodnot, podle nichž lidé soudí, 

jejich zájmů, způsobů myšlení a pramenů, z nichž lidé čerpají své podněty a vzory, 

pokud snad jsou v rozporu s Božím slovem a plánem spásy.56 

Hlásání Krista má při misiích přednost. Cílem všech forem misijní činnosti je 

hlásání radostné zvěsti o spáse. Kristus je srdcem misií a života církve, on je 

stěžejním bodem celé evangelizace. Hlásání evangelia hraje při misiích centrální 

roli, protože uvádí do Boží lásky, vede k osobnímu vztahu ke Kristu a otevírá cestu 

k obrácení. Víra vyrůstá z hlásání. Tak jako jsou dějiny spásy orientovány na 

Krista, tak je hlásání Krista cílem každé misijní činnosti. Předmětem hlásání 

radostné zvěsti je Kristus, který byl ukřižován, zemřel a vstal z mrtvých. Jím se 

uskutečňuje osvobození od zla, hříchu a smrti. V něm daruje Bůh nový a věčný 

život. Toto je evangelium – dobrá zpráva – a všichni mají právo ho poznat. Toto 

hlásání musí vyplývat z postoje lásky a úcty vůči posluchači, musí být vedeno 

způsobem, kterému posluchač rozumí, a být přizpůsobeno okolnostem. 

V posluchači působí Duch svatý a vytváří mezi misionářem a posluchači 

společenství, protože on i oni jsou prostřednictvím Krista spojeni s Otcem.57 

Církev posílá hlasatele evangelia. Ne aby hlásali sami sebe a své osobní názory 

nýbrž evangelium. Ani církev ani tito hlasatelé nejsou pány a naprostými vlastníky 

evangelia a nemohou s ním tedy ani libovolně nakládat. Jsou pouze jeho 

služebníky a mají je co nejvěrněji předávat ostatním.58 Hlásání není nikdy čistě 

osobní záležitostí, ale je to činnost v jednotě s celým církevním společenstvím. 

Misionář je na svém místě a působí na základě obdrženého příkazu. I když je 

sám, je spjat s misijní činností celé církve. Posluchači poznávají za misionářem 

společenství, které ho poslalo a které ho podporuje. Misionář ví, že v něm mluví 

Otcův Duch, který mu pomáhá vyznávat jeho víru i v prostředí lhostejném nebo 

nepřátelském. Ví, že nehlásá lidskou moudrost, ale Boží slovo, které má svou 

vlastní sílu. Nejlepším důkazem je oběť života jako svědectví víry v Krista. 

Odedávna je v křesťanství velký počet mučedníků – svědků. Rovněž v dnešní 
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době je velký počet těch, kteří dávají svůj život jako svědectví víry. Především oni 

jsou hlasateli a svědky.59 

Cílem hlásání Božího slova je obrácení – plná a upřímná příslušnost ke Kristu 

a jeho evangeliu prostřednictvím víry. Obrácení je dar a dílo Nejsvětější Trojice. 

Obrácení je plný a radikální výraz víry, který nezná hranice ani zábrany a přijímá 

Boží dar zcela a úplně. Současně však dává do pohybu proces, který trvá celý 

život. Proces přechodu ze života podle těla k životu podle Ducha. Obrácení 

znamená přijmout Kristovu spásu a stát se jeho učedníkem.60 

Pod vlivem Ducha svatého vyzývali apoštolové ke změně života, k obrácení 

a k přijetí křtu.61 Obrácení je spojeno se křtem. Toto spojení nevzniklo jen 

z církevní praxe, ale na základě Kristovy vůle a jeho misijního příkazu získávat 

a pokřtít jeho učedníky.62 Křest nás rodí k novému životu jako Boží děti, spojuje 

nás s Kristem a pomazává nás v Duchu svatém. Křest není pouze zpečetěním 

obrácení, není pouhé vnější znamení ukazující a potvrzující obrácení. Ale je 

svátostí, která označuje znovuzrození v Duchu, působí nerozlučný svazek s Trojicí 

a z pokřtěných tvoří údy Kristova těla – církve. Obrácení ke Kristu nelze od křtu 

odtrhovat. Mnoho lidí připouští, že jsou spojeni s Kristem a jeho poselstvím, 

nechtějí však dát tomuto spojení sakramentální ráz, protože na základě svých 

předsudků nebo vinou křesťanů nemohou pochopit pravou podstatu církve jako 

tajemství víry. Někteří chtějí milovat Krista, ale ne církev. Chtějí naslouchat Kristu, 

ne však církvi. Chtějí patřit Kristu, ale mimo církev. Oddělování těchto dvou pojmů 

je absurdní, neboť kdo odmítá církev, odmítá i Krista. A jak můžeme chtít milovat 

Krista, aniž bychom milovali i církev, když i Kristus sám ji tolik miloval. Tito lidé 

mají být povzbuzeni, aby se zcela otevřeli Kristu, vždyť on sám ustanovil církev 

jako místo, kde se s ním mohou skutečně setkávat. Věřící a křesťanská 

společenství mají proto vydávat Kristu svým životem věrohodné svědectví. Pro 

obráceného by bylo zklamáním, kdyby se v církevním společenství, do něhož 

vstoupil, setkal s unaveným, neradostným a k obnově neochotným životem. 

Nemůžeme hlásat obrácení, jestliže se my sami každý den neobracíme.63 
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2.6.4 Metody evangelizace 

Otázka „jak evangelizovat“ je stále aktuální, protože způsoby hlásání evangelia se 

mění podle místních, časových a kulturních okolností. Tím jsou vyzývány naše 

schopnosti hledat a přizpůsobovat se. Pro církev je prvním evangelizačním 

prostředkem svědectví vydávané skutečně křesťanským životem, v němž se 

člověk zcela oddá Bohu. Přitom ale s bezmeznou horlivostí stejně miluje i svého 

bližního.64 

Kromě toho je nutné zdůraznit i nezbytnost kázání. Slovní hlásání evangelia je 

vždy nepostradatelné. Víme dobře, že moderní člověk je už často přesycen 

řečněním okolo sebe, že ho unavuje nebo že je dokonce proti slovům přímo 

imunní. Četní psychologové a sociologové tvrdí, že moderní člověk již překonal 

civilizaci slova a že nyní žije v civilizaci obrazu a zrakových vjemů. Tato fakta by 

nás měla přimět k tomu, abychom hlásali evangelium i moderními prostředky. 

Avšak ani únava, kterou dnes vyvolává tolik řečnění, ani aktuálnost mnoha jiných 

sdělovacích prostředků, nesmějí zmenšit trvalou sílu slova, ani nás od něho 

odradit. Slovo zůstává stále aktuální, zejména je-li nositelem Boží moci. Je to 

právě slovo, které přivádí k víře ty, kdo je slyší.65 

Vedle všeobecného hlásání evangelia je důležitá i jiná, osobní, forma hlásání, při 

které jedna osoba evangelizuje přímo druhou osobu. I Kristus často tuto formu 

používal, jak dosvědčují např. jeho rozmluvy s Nikodémem, Zacheem, 

Samařankou, farizejem Šimonem a jinými, a totéž platí i o apoštolech. Vykládat 

evangelium totiž znamená vlévat do druhých svou vlastní víru. Osobní hlásání 

evangelia proniká do osobního svědomí zvláštním působením slov, jichž se při 

tom používá.66 Vedle kázání má při evangelizaci své místo i řada různých 

prostředků jako umění, vědecká průprava, filozofický výzkum a oprávněné 

působení na city lidského srdce.67 

2.7 Dominikáni jsou posláni kázat 

Letní misie jsou pořádány dominikánským řádem, a proto vycházejí z jeho poslání 

a spirituality. O poslání Řádu kazatelů hovoří začátek Knihy stanov a nařízení 

                                            
64 Srov. Evangelii nuntiandi, čl. 40–41; srov. kapitoly 2.6.1–2.6.2. 
65 Srov. Evangelii nuntiandi, čl. 42. 
66 Srov. tamtéž, čl. 46. 
67 Srov. tamtéž, čl. 51. 
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bratří Řádu kazatelů (Liber constitutionum et ordinationum – dále LCO) v části 

nazvané Základní ústava. Dále jsou zmíněny některé články LCO vztahující se ke 

službě slova. 

Řád bratří kazatelů, který byl založen svatým Dominikem, byl založen zvláště pro 

kázání a pro spásu duší.68 Bratři mají účast na poslání apoštolů a berou na sebe 

i způsob jejich života, tak jak ho chápal svatý Dominik. Žijí společným životem, 

zachovávají evangelní rady, slaví společnou liturgii, zejména eucharistii a liturgii 

hodin, pěstují vnitřní modlitbu, ustavičně studují a jsou vytrvalí v řeholní 

observanci. To všechno přispívá nejen k Boží slávě a k jejich posvěcení, ale také 

to přímo slouží spáse lidí. Tyto prvky totiž svorně připravují na kázání a podněcují 

k němu, ovlivňují ho a zase naopak jsou jím ovlivňovány. Jsou-li pevně mezi 

sebou spojeny, harmonicky uspořádány a navzájem se obohacují, vytvářejí ve své 

syntéze vlastní život řádu. To je život v plném smyslu apoštolský, ve kterém mají 

kázání a nauka vycházet z překypující kontemplace.69 

Letních misií se účastní všechny větve dominikánské rodiny na základě svého 

poslání. Všechny skupiny tvořící dominikánskou rodinu slouží svým jedinečným 

způsobem poslání řádu ve světě.70 Jsou to bratři klerici a spolupracovníci, mnišky, 

sestry, členové sekulárních institutů a členové sdružení kněží a laiků.71 

Svatý Dominik nesmírně žíznil po spáse všech lidí a národů. Dominikáni jsou po 

jeho příkladu posláni ke všem lidem, skupinám a národům, k věřícím i nevěřícím 

a zejména k chudým.72 Služba slova je účastí na prorockém úkolu sboru biskupů. 

Proto mají dominikáni přijmout celé evangelium a snažit se o živé porozumění 

tajemství spásy, tak jak je předává a vykládá církev. Dominikánské kázání se má 

vždy vyznačovat tímto evangelním duchem a spolehlivou naukou.73 Misijní činnost 

má směřovat k tomu, aby ten, kdo je jí pověřen, zpřítomňoval svědectvím svého 

života sílu Kristova evangelia, které je pravým příslibem spásy. Svou aktivitou má 

směřovat jednak k budování církve mezi národy nebo skupinami, v nichž není 

                                            
68 Srov. Kniha stanov a nařízení bratří Řádu kazatelů (LCO), Praha: Česká dominikánské provincie 
(pro vnitřní potřebu), 2001, čl. 1 § II. 
69 Srov. LCO, čl. 1 § IV. 
70 Srov. LCO, čl. 141. 
71 Srov. LCO, čl. 1 § IX. 
72 Srov. LCO, čl. 98. 
73 Srov. LCO, čl. 99 § I. 
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ještě zakořeněna. A dále k probouzení víry a křesťanského života v oblastech, 

v nichž je církev na ústupu, tak, aby byl vždy ve službě místní církve.74 

2.7.1 Dominikánští laici mají účast na poslání řádu 

Značnou část účastníků letních misií tvoří členové Laických sdružení svatého 

Dominika. Tato větev dominikánské rodiny byla dříve označována jako „třetí řád“ 

vedle bratří a mnišek. Dominikánští laici jsou vedeni Duchem svatým k životu 

podle ducha a charismatu svatého Dominika a jsou včleněni do dominikánského 

řádu zvláštním slibem podle příslušných pravidel.75 Jejich duchovní život i služba 

Bohu a bližnímu má v církvi zvláštní charakter. Jako členové dominikánského řádu 

se podílejí studiem, modlitbou a kázáním na jeho apoštolském poslání způsobem 

odpovídajícím laickému stavu.76 Podle vzoru svatého Dominika hlásají slovem 

i životem poznanou pravdu.77 V neustálém dialogu s Bohem nacházejí vlastní 

konkrétní podobu naplňování slibu podle svého stavu, aktuálních možností 

a potřeb církve, s ohledem na apoštolské projekty České dominikánské 

provincie.78 Členové laických sdružení jsou k apoštolátu pověřeni a uschopněni 

skrze svátosti křtu a biřmování; Kristus je ustanovuje svými svědky a vybavuje 

smyslem pro víru a milostí slova.79 Důležitým znakem dominikánského apoštolátu 

je, že tato služba je společným dílem bratří a sester.80 

2.7.2 Kazatelské středisko České dominikánské provincie 

Letní misie českých dominikánů organizuje Kazatelské středisko České 

dominikánské provincie (KS ČDP). Kazatelské středisko iniciuje, podporuje 

a koordinuje společné působení dominikánské rodiny ČDP v oblasti apoštolátu.81 

Cílem činnosti Kazatelského střediska je společné a neztenčené hlásání evangelia 

                                            
74 Srov. LCO, čl. 108 § 2. 
75 Srov. Stanovy Laických sdružení svatého Dominika, in Základní dokumenty Laických sdružení 
svatého Dominika na území České dominikánské provincie, Praha: Česká dominikánské provincie 
(pro vnitřní potřebu), 2000, čl. 2. 
76 Srov. tamtéž, čl. 4. 
77 Srov. Partikulární směrnice Laických sdružení svatého Dominika platné na území České 
dominikánské provincie, in Základní dokumenty Laických sdružení svatého Dominika na území 
České dominikánské provincie, Praha: Česká dominikánské provincie (pro vnitřní potřebu), 2000, 
čl. 1. 
78 Srov. tamtéž, čl. 3. 
79 Srov. tamtéž, čl. 16. 
80 Srov. tamtéž, čl. 18. 
81 Statut Kazatelského střediska České dominikánské provincie, (4. dubna 2006, č. j. 52/2006) 
čl. 2; Srov. Akta provinční kapituly 2002 České dominikánské provincie slavené v Konventu 
Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci ve dnech 27. ledna – 8. února 2002 (APK 2002), 
Praha: Česká dominikánské provincie (pro vnitřní potřebu), 2002, čl. 38. 
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pro spásu duší.82 Mezi úkoly Kazatelského střediska uložené provinčními 

kapitulami ČDP patří prezentace a koordinace apoštolských aktivit a projektů 

provincie. A dále podpora misijních aktivit při dominikánských klášterech v ČR jako 

Večerní evangelizační škola83 a letní misie.84 Apoštolát Kazatelského střediska je 

podložen studiem posvátné teologie, které jej formuje a oživuje ve všech 

oblastech jeho působení.85 Tým kazatelského střediska tvoří čtyři bratři Řádu 

kazatelů, jedna členka České kongregace sester dominikánek a sedm 

dominikánských laiků. 

2.8 Důvody pro misii v České republice 

Obecné důvody pro hlásání evangelia jsou uvedeny v kapitole 2.5. Zde je popsána 

situace v České republice, ze které vyplývá potřeba misií v naší zemi. 

Doba, ve které žijeme, se jeví jako období zmatku. Mnoho lidí ztrácí jistotu a jsou 

bez naděje. Obyvatelé Evropy i České republiky ztratili své křesťanské dědictví 

a žijí v praktickém agnosticismu a náboženské lhostejnosti. V naší zemi jsou sice 

zjevná znamení křesťanské přítomnosti, ale prosazující se sekularismus z nich 

dělá pozůstatek minulosti. Evangelijní poselství není zapojováno do každodenní 

zkušenosti. Ve společenském a kulturním ovzduší, kde je křesťanský životní styl 

napadán a ohrožován, je stále obtížnější žít víru v Ježíše. V mnoha společenských 

prostředích je přijatelnější prohlásit se za agnostiky než za věřící. Převládá dojem, 

že nevěřit je samozřejmostí.86 

Tyto jevy jsou provázeny strachem z budoucnosti. Znameními tohoto strachu jsou 

vnitřní prázdnota a ztráta smyslu života. Ta se projevuje nízkou porodností, 

úbytkem kněžských a řeholních povolání a neochotou učinit definitivní životní 

rozhodnutí v manželství. Lidská existence je roztříštěná a převládá pocit 

osamocení. Projevují se rodinné krize a selhává samo pojetí rodiny. Roste 

sebestřednost jedinců i skupin, etická lhostejnost a starost o vlastní zájmy nebo 

                                            
82 Srov. Statut KS ČDP, čl. 3. 
83 Srov. kapitolu 3.1.1. 
84 Srov. APK 2002, čl. 39; Srov. Akta provinční kapituly 2006 České dominikánské provincie 
slavené v Konventu Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci ve dnech 22. – 30. ledna 
2006 (APK 2006), Praha: Česká dominikánské provincie (pro vnitřní potřebu), 2006, čl. 32; Srov. 
Statut KS ČDP, čl. 6c. 
85 Srov. APK 2002, čl. 37. 
86 Srov. JAN PAVEL II.: Apoštolská exhortace Ecclesia in Europa, Praha: Česká biskupská 
konference, 2003, čl. 7. 
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výsady. Slabí jsou odsouváni na okraj společnosti. Mezilidská solidarita je 

oslabována, šíří se individualismus, mnozí se cítí opuštění a bez citové podpory.87 

Kultura vytvářená hromadnými sdělovacími prostředky odporuje evangeliu 

a důstojnosti člověka. Součástí této kultury je agnosticismus spojený s morálním 

a právním relativismem, který ztratil pravdu o člověku a jeho nezcizitelných 

právech.88 

Prosba Makedoňana o pomoc svatého Pavla89 je zároveň nejhlubší a nejryzejší 

prosbou současných Evropanů i obyvatel České republiky, kteří touží po naději, 

která neklame. V naší zemi je na mnoha místech zapotřebí prvního hlásání 

evangelia. Kvůli minulé komunistické nadvládě a v současnosti rozšířené 

náboženské lhostejnosti roste počet nepokřtěných. Znamení křesťanské 

přítomnosti a tradice jsou sice u nás rozšířena, ale kromě nové evangelizace je 

mnohde nutná i evangelizace první. Také je potřeba obnovené hlásání těm, kdo 

jsou již pokřtěni. Mnozí si myslí, že vědí, co je křesťanství. Ve skutečnosti ho ale 

neznají. Často neznají ani základní znalosti o víře. Mnoho pokřtěných žije, jako by 

Kristus neexistoval, nepřijali víru a nemají osobní vztah s Kristem. Rozšiřuje se 

neurčitý a nezávazný náboženský cit.90 

V pojetí světa většiny naší společnosti se uplatňuje sekularismus. Podle něj se 

svět rozvíjí sám o sobě a nehledá příčinu v Bohu, který se tak stává zbytečným 

a nepohodlným. Takový sekularismus zdůrazňuje moc člověka a o Boha nedbá 

nebo ho popírá. Konzumní civilizace podporovaná médii se projevuje hédonismem 

povýšeným na nejvyšší hodnotu spolu s touhou po moci a diskriminací slabých. 

Na druhé straně v současné moderní společnosti existují hodnoty a prvky, které 

jsou v souladu s křesťanstvím a evangeliem. U některých osob se též projevuje 

pocit prázdnoty a stesk, který by se dal vyložit jako touha po Bohu a volání po 

evangelizaci.91 

2.9 Specifika misie v České republice 

V naší zemi žije vysoké procento lidí bez vyznání, z nichž mnozí mají zkreslené 

představy o křesťanství a o Církvi, a také velký počet nepraktikujících katolíků. 
                                            
87 Srov. tamtéž, čl. 8. 
88 Srov. tamtéž, čl. 9. 
89 Srov. Sk 16, 9. 
90 Srov. Ecclesia in Europa, čl. 45–47. 
91 Srov. Evangelii nuntiandi, čl. 55. 
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Situace ve společnosti je poznamenána konzumním životním stylem a relativizací 

hodnot.92 Většina členů církví je pasivní. Klesá zájem o tradiční náboženství, ale 

i o vyhrocený ateismus. Rozšiřuje se nekultivovaná religiozita založená na 

emocích bez osobního vztahu ke Kristu.93 

Vlivem komunistického ateisujícího prostředí ubylo zvykových křesťanů a ani za 

totality ani dnes se lidé nehlásí ke křesťanství proto, že by v tom viděli nějakou 

společenskou nebo ekonomickou výhodu. Za totality ani dnes se víra automaticky 

nepřenáší z generace na generaci, ale mezi dospělými křesťany je nemalý počet 

konvertitů.94 Střední a starší generace těžko překonává předsudky vůči 

náboženství, které jí byly za totality vštěpovány, a které považuje za pravdivé. 

Překážkou víry jsou i společenské bariéry v ateisovaných vesnicích a malých 

městech, kde je pro řadu lidí obtížné pod tlakem okolí změnit svůj náboženský 

a společenský status.95 

Situace v českých zemích se v některých aspektech liší od situace 

v západoevropských zemích, ale i od situace u našich sousedů. O společnosti 

v naší zemi se běžně hovoří jako o nejateističtější společnosti v Evropě. 

Detailnější pohled ukazuje, že přesvědčených ateistů je podle různých výzkumů 

8–30 %. Tuto skupinu tvoří jednak mladí málo vzdělaní lidé, jednak lidé starší než 

čtyřicet let, jejichž výchova byla ovlivněna komunistickou ideologií. Lidí, kteří se 

identifikují s nějakou tradiční podobou církevního křesťanství je necelých 30 %. 

Nejméně 40 % lidí zastává různé postoje mezi ateismem a jakousi vírou. Pokud by 

jim byla nabídnuta přijatelná a hodnověrná forma křesťanství, mohli by se 

přibližovat k církvi.96 

Jedním ze způsobů, jak dosáhnout sblížení církve s těmito skupinami, je 

naslouchat jim a vést dialog, ve kterém budou zodpovězeny jejich otázky a  budou 

probírána témata, která jsou těmto skupinám vlastní.97 

                                            
92 Srov. APK 2006, čl. 31. 
93 Srov. PLENÁRNÍ SNĚM KATOLICKÉ CÍRKVE V ČR: Závěrečný dokument Plenárního sněmu 
katolické církve v ČR Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2007, čl. 318. 
94 Srov. OPATRNÝ Aleš: Cesty pastorace v pluralitní společnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, 2006, 111–113. 
95 Srov. tamtéž, 62–63. 
96 Srov. Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, čl. 358–359. 
97 Srov. tamtéž, čl. 360. 
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Mezi střední a starší generací žije velký počet pokřtěných, kteří sice formálně 

nezapřeli svůj křest, ale nežijí podle něj a vzdálili se od církve. Výskyt těchto 

matrikových křesťanů je spjat s přirozenou lidskou slabostí a nedůsledností. 

Vyplývá také ze současného odtržení od minulosti a společného soužití 

s nevěřícími, jejichž vlivu jsou vystaveni. Dnešní matrikoví křesťané vysvětlují 

a ospravedlňují svůj postoj vnitřním náboženským přesvědčením a osobní 

autonomií. Určitý odpor matrikových křesťanů vyplývá z netečnosti 

a z přesvědčení, že všechno znají a vyzkoušeli, a proto už tomu nevěří. 

Evangelizační činnost církve musí neustále hledat přiměřené prostředky a jazyk, 

aby je mohla seznámit s Božím zjevením a vírou v Krista nebo s nimi o těchto 

věcech mohla začít znovu mluvit.98 

Přednostní skupinou, které má být určena misijní aktivita církve, je mládež.99 

Z toho důvodu je promotor pro mládež ČDP ze svého úřadu členem Kazatelského 

střediska ČDP.100 Řada mladých lidí může na oslovení ze strany církve reagovat 

odmítavě nebo lhostejně. Pro upoutání pozornosti mládeže je třeba vystihnout 

způsob jejich uvažování a hodnoty, které vyznávají. Mladí mají obavy z osobní 

zodpovědnosti, ale jsou ochotni se nasadit pro věc, kterou vezmou za svou. 

Nechtějí se dlouhodobě vázat, chybí jim vůle a odolnost k překonávání nezdarů. 

Pro mladé lidi je rozhodující skupina, se kterou se identifikují. Touží po důvěře, 

jsou citliví a emotivní, což je důsledkem jejich dozrávání v osobnostní, sociální 

i duchovní rovině. Spíše než obecná abstraktní pravidla je zajímají konkrétní 

názory, postoje a jednání osob, s nimiž se stýkají. Touží po radikalitě, oceňují 

opravdovost a autentičnost. Touží po ideálech a vzorech k napodobování. Často 

hledají duchovní hodnoty, ale nedokážou si vybrat z celé šíře nabídek. Odrazuje je 

formální křesťanství a nedostatek autentického duchovního života. Z toho důvodu 

pro ně může být výzvou k zamyšlení či dokonce vzorem věrný a řádně žitý řeholní 

život.101 

                                            
98 Srov. Evangelii nuntiandi, čl. 56. 
99 Srov. APK 2006, čl. 26. 
100 Srov. Statut KS ČDP, čl. 10. 
101 Srov. Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, čl. 362–363. 
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3 PŘÍPRAVA, PŘEHLED A VYHODNOCENÍ MISIÍ 

3.1 Příprava misionářů 

Misií by se měl účastnit člověk, který cítí touhu po aktivním hlásání evangelia. 

U dospělých se předpokládá osobní zralost, u teenagerů živá víra. Zároveň je 

nutné mít na zřeteli, že misionáři jsou lidé slabí, hříšní a zranění, každý se svou 

jedinečnou osobností a povoláním. Misionář musí čerpat víru z jejích pramenů 

(Písmo, tradice, magisterium). Nesmí věřit pověrečně a nesmí mít negativní 

postoje vůči jiným skupinám věřících, nebo vůči bližním. Postoj, kdy někoho nebo 

některou skupinu vylučuje z církve, nemůže vést k otevřenosti vůči bližním, a je 

tedy s účastí na misijním díle neslučitelný. Pro přípravu misionářů může sloužit 

mimo jiné i Večerní evangelizační škola.102 

3.1.1 Večerní evangelizační škola 

Večerní evangelizační škola (VEŠ) je kurs, který slouží hlubší formaci katolických 

křesťanů, kteří se chtějí aktivně účastnit na hlásání evangelia. Kurs byl připraven 

skupinou dominikánských laiků a kněží pod záštitou Kazatelského střediska České 

dominikánské provincie. Cílem kursu je vychovat apoštoly schopné hlásat Krista 

v rozhovoru s druhými lidmi. K tomu mají dopomoci následující body. 

Duchovní obnova, prohloubení vztahu ke Kristu. Základem každého 

apoštolátu musí být zdravý duchovní život. Proto je duchovní obnova nutnou 

součástí každé formace, jejímž vyústěním má být apoštolát. Svědectví víry nemá 

sílu, pokud se neopírá o opravdový život s Bohem. 

Výchova apoštolů schopných pokračovat v práci pro svou farnost. Žádný 

apoštolát nemůže a nesmí být oddělen od místní církve. Cílem je připravit 

účastníky k práci v jejich vlastní farnosti. Proto mají být vedeni k vědomí 

sounáležitosti s církví a k připravenosti být nápomocni biskupům a kněžím. 

Upevnění misijního povolání a poskytnutí zázemí pro hledání jeho konkrétní 

podoby. Každé povolání je individuální. Proto má kurs pomoci rozpoznat 

povolání. Dále má představit širokou škálu možností, které evangelizace nabízí, 

aby každý mohl najít její konkrétní podobu, pro kterou se cítí být povolán. 

                                            
102 Srov. ROSENBAUM Martin M. (a kol.): Letní dominikánská misie: Návod k použití misionářů, 
Kazatelské středisko ČDP (pro vnitřní potřebu), 2008, 10. 
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Kurs je tedy určen pro katolické křesťany, kteří cítí touhu po aktivním hlásání 

evangelia. Pokud by se ho však chtěl zúčastnit příslušník některého nekatolického 

křesťanského společenství, nebude odmítnut. Program kursu předpokládá 

alespoň základní osobní zralost, proto by účastníky kursu měli být (až na 

odůvodněné výjimky) lidé starší osmnácti let. U katolíků se předpokládá, že přijali 

svátost biřmování. 

Doba trvání kursu je jeden akademický rok od října do června s pravidelnými 

setkáními jeden večer týdně. Večery jsou doplněny pěti víkendovými výjezdy 

(rekolekce a praktické evangelizace). 

Pravidelné setkání jednou za týden není jen jakousi výukovou hodinou, ale je 

skutečným celovečerním setkáním. Důraz je kladen na vytvoření stabilního 

úzkého společenství, aniž by se tím účastníci vytrhli ze svých farností. 

3.1.1.1 Oblasti formace 

Spirituální. První oblast formace je zaměřená na vlastní víru a duchovní život. 

Základní prvky tvoří prohloubení osobního vztahu ke Kristu (Ježíš jako můj Pán 

a Spasitel), uvědomění si vlastního povolání ke svatosti, nalezení touhy po spáse 

duší a schopnost spoluutrpení (compassio) s těmi, kdo nepoznali Dobro. Ke 

spirituální formaci patří i prověřování vlastních motivů k hlásání evangelia. 

Intelektuální. Týká se promýšlení obsahu víry („vím, komu jsem uvěřil“). Důraz je 

kladen na christologii, soteriologii a eklesiologii. Obsahuje základy fundamentální 

a dogmatické teologie. 

Apologetická. Seznámuje s problematickými a obtížnými body rozhovorů o víře 

(zlo, těžké otázky církevních dějin, jiná náboženství, morálka, bioetika atd.). 

Praktická. Zabývá se praktickou přípravou na evangelizaci. Obsahuje seznámení 

se zásadami komunikace, hlavní známé chyby atd. 

3.1.1.2 Struktura setkání 

Společná modlitba. Večer začíná adorací. Tajemství Krista musí být základem 

každé činnosti v církvi. Společná modlitba, navazující na adoraci, by měla být 

směřována tak, aby si účastníci kursu uvědomovali centrální postavení Krista ve 

všem, co církev dělá a čím se projevuje. 

Večeře. Společné jídlo je prvkem, který buduje společenství. 
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Přednáška. Tvoří ústřední bod setkání. Je to prostor pro samotnou formaci 

v úzkém slova smyslu. Přednáška trvá přibližně padesát minut. 

Práce ve skupině. Je zaměřena na rozvíjení daného tématu v malé skupině pod 

vedením animátora. Skupinová práce po dobu necelé hodiny umožňuje lepší 

pochopení tématu a jeho aplikaci. 

Volný rozhovor. Zbývající část večera je zcela neformální. Cílem rozhovoru je 

mimo jiné bližší poznání účastníků kursu i vedoucích a vytvoření neformálních 

vazeb a další, zcela individuální, prohloubení daného tématu. 

3.1.1.3 Náplň kursu 

Kurs se skládá za tří bloků. První, o rozsahu pěti večerů s vloženou víkendovou 

duchovní obnovou, slouží k ujasnění motivace a očištění úmyslů účastníků. Po 

skončení této části by měl být účastník připraven k veřejnému vyznání své víry. 

Jeho smyslem je především dosažení plného vnitřního ztotožnění s misijním 

posláním církve a posílení odvahy v síle Ducha svatého se na tomto poslání 

podílet. Patří sem i zformulování vlastního svědectví a ujasnění jádra vyznání 

církve. Především na tuto část kursu navazují tři odpolední a jedna víkendová 

evangelizace, které následují v průběhu druhé a třetí části. 

Druhý blok kursu o rozsahu jedenácti večerů je zaměřen na prohloubení 

a upevnění postojů k Bohu a církvi. Jeho charakter je spíše naukový, je zde ale 

kladen velký důraz na sepětí nauky s životem a s potřebami evangelizace. Jádrem 

tohoto bloku je tajemství vtělení, smrti a zmrtvýchvstání Božího Syna, od kterého 

se pak odvíjí výklad dalších otázek. 

Třetí část je zaměřena prakticky a apologeticky. Jde o otázky vybrané 

a zpracované na základě zkušeností z předchozích evangelizačních projektů 

(rozdělení křesťanů, různost náboženství, svoboda, sexualita, euthanasie 

a majetek). Cílem je především připravit účastníky na nejčastější témata 

rozhovorů, ujasnit si vlastní postoje k těmto otázkám a seznámit je se základními 

pravidly komunikace. Téma posledního setkání kursu je zaměřeno na možnosti 

a zákonitosti dalšího duchovního růstu posluchačů a slouží nejen jako zakončení 

kursu, ale i jako otevření dalších duchovních cest účastníků. 
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3.1.2 Bezprostřední příprava na začátku misií 

V sobotu před začátkem vlastní misie, která začíná nedělní farní mší svatou, 

absolvují její účastníci několikahodinové rekolekce spolu s informacemi o způsobu 

komunikace s oslovenými a nejčastějšími tématy rozhovoru. Tyto rekolekce jsou 

zvlášť nutné pro ty, kteří se misie účastní poprvé a neabsolvovali žádný přípravný 

kurs jako VEŠ. Rekolekce jsou zaměřeny na to, aby si misionáři uvědomili 

a připomenuli, že ke svým bližním přicházejí na místě milosrdného Krista, který 

má účast na všech jejich radostech i bolestech. Zároveň si mají uvědomovat, že je 

to Duch svatý, jeho moc a síla, která působí při rozhovorech s oslovenými. 

Misionář se nemá spoléhat na své síly a schopnosti, ale na pomoc Božího Ducha, 

který v něm působí, poskytne-li mu k tomu prostor. Misionář má přijímat toho, 

s kým hovoří, takového jaký je a brát ho vážně s respektem k jeho situaci, 

rozpoložení, životnímu osudu a přirozeným dispozicím. Musí respektovat 

partnerovu svobodu a vyhnout se jakékoliv manipulaci, protože ta je v naprostém 

rozporu s požadovaným cílem, kterým je svobodné přilnutí k Bohu. Oslovený je 

Bohem milován a přijat s celou hloubkou svého lidství, protože tu na sebe vzal 

Kristus. Proto v partnerově tváři musí misionář vidět tvář Ježíšovu.103 Misionáři 

mají setrvávat v kontaktu s Nejsvětější Trojicí, tedy v postoji modlitby. Obsahem 

jejich svědectví je Boží velikost, ne církev. Cílem není žádat po osloveném 

okamžitou odpověď na Boží volání a obrácení na místě s přijetím svátostí. 

Zároveň jsou misionáři posláni s požadavkem věrnosti církvi. To znamená přijetí 

ve všech údech od papeže přes biskupy k místnímu faráři, všem bratřím a sestrám 

včetně těch protivných a hříšných. Svědek Boží musí do své lásky zahrnout 

všechny uvnitř i vně církve.104 Účastníci jsou rovněž seznámeni s denním režimem 

a zásadami společného života týmu.105 

3.2 Příprava misie 

3.2.1 Farnost a farář 

Příprava misie začíná již přibližně půl roku před jejím uskutečněním. Misie se 

zpravidla koná v místě, kam byl misijní tým pozván farářem nebo vyslán místním 

ordinářem. Je vhodné, pokud je v místě životaschopné farní společenství, aby se 

                                            
103 Srov. kapitolu 2.2.1. 
104 Srov. ROSENBAUM Martin M.: Náměty k misijnímu rozhovoru, Kazatelské středisko ČDP (pro 
vnitřní potřebu), 2008, 2–3; srov. Evangelii nuntiandi, čl. 78–79. 
105 Srov. kapitolu 3.2.3. 
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ti, kteří budou misií osloveni, mohli zapojit do místního společenství. Vhodnější je 

farnost, kde sídlí farář než farnost spravovaná excurrendo. Podle dosavadních 

zkušeností je pro misii vhodné sídlo o velikosti 3 000 – 10 000 obyvatel. 

Volba termínu misie závisí na časových možnostech misionářů, ale i na místních 

podmínkách. Misie se nesmí krýt s větší sportovní či kulturní akcí v místě a také 

není vhodný začátek prázdnin. Misie trvá od pátečního večera do neděle 

následujícího týdne. První sobota je věnována přípravě, oficiálně je misie 

zahájena při nedělní farní mši svaté a zakončena následující neděli při farní mši 

svaté. 

Pokud misie vychází z iniciativy místního ordináře nebo farníků, musí s ní 

souhlasit místní farář. Je velmi vhodné, aby schůzku s farářem o misii vedl kněz. 

Při schůzce seznámí misijní tým faráře s průběhem misie. Požádají ho, aby 

motivoval farnost k modlitbám za misii, dohodnou s ním způsob ubytování a další 

zázemí misionářů a poprosí ho o spolupráci při kontaktování zástupců 

samosprávy. Zjistí, jaké specifické skupiny obyvatel se v místě vyskytují 

(obyvatelé domova důchodců či dětského domova, významná romská komunita, 

lázeňští hosté, rekreanti apod.), jaké další církve, sekty nebo nekřesťanské 

náboženské společnosti v místě působí, jaké jsou jejich veřejné aktivity a jaký 

k nim má veřejnost vztah. Přítomnost faráře v místě po dobu misie je vhodná, 

protože mu umožňuje bezprostředně na misii navázat. Na druhou stranu 

přítomnost jiného kněze, nebo dokonce kněží, umožní přetíženému faráři čerpat 

dovolenou. Přesto je velmi vhodné, aby se farář účastnil alespoň vyvrcholení 

programu v sobotu a nedělní závěrečné mše svaté. 

S průběhem misií je nutné seznámit i farnost. K tomu slouží předmisijní návštěvy. 

První návštěva se koná přibližně čtyři měsíce před zahájením misie. Farníci jsou 

seznámeni s přípravou misie a jejími obecnými principy a požádáni o modlitby. Při 

této návštěvě jsou také zjišťovány informace o místě. Druhá návštěva se 

uskutečňuje nejlépe čtyři týdny před začátkem misie. Farnost je seznámena 

s průběhem misie a nástinem programu a je povzbuzována k zodpovědnosti za 

plánovanou misii. Při této návštěvě je doladěn způsob ubytování a stravování 

misionářů. Třetí návštěva se koná týden před zahájením misie. Při ní se potvrdí 

program, povzbudí farnost v očekávání misie a zorganizuje spolupráce farnosti při 

misii (např. roznesení materiálů do schránek). 
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Více než měsíc před misií by se měl zástupce misijního týmu setkat s představiteli 

obce, nejlépe se starostou. Způsob sjednání schůzky je vhodné konzultovat 

s místním farářem, případně farníky, kteří znají místní poměry. Této schůzky by se 

měl jako zástupce Kazatelského střediska zúčastnit kněz. Misionáři seznámí 

představitele obce se záměrem a průběhem misie. Dojednají možnost prezentovat 

program misie v místním časopise či rozhlase a dohodnou možnosti vyvěšení 

plakátů informujících o misii. Dohodnou využití obecních zařízení k programu 

misie (sál pro přednášky a kulturní program, hřiště pro dětský program apod.), 

uskutečnění akce „Křesťané pro město“ a naleznou vhodnou práci. Zajistí zábor 

veřejného prostranství pro informační centrum misie. 

Během první a druhé návštěvy farnosti získá tým informace o možnostech 

ubytování a stravování. Pokusí se odhadnout počet domácností v obci a jejích 

částech pro potřeby naplánování bytových misií a zajištění vhodného počtu 

materiálů. Zjistí, kde se schází a nudí místní mládež, získá mapu místa a vyhledá 

vhodné místo pro informační centrum. Dále získá informace o kostelu (kostelech) 

pro potřeby dnů otevřených dveří a zjistí kulturní programy jiných pořadatelů 

v termínu misie (koncerty, promítání v kině, taneční zábava apod.), aby bylo 

možné přizpůsobit skladbu programu a jeho načasování. 

Je nanejvýš vhodné získat souhlas, lépe požehnání a nejlépe vyslání místního 

ordináře. Vzhledem k příslušnosti značné části misijního týmu k dominikánské 

rodině je nanejvýš vhodné získat požehnání a vyslání provinciála ČDP.106 

3.2.2 Materiální zajištění 

Na misii je třeba připravit vhodné množství plakátů, oznámení o návštěvě, lístků 

s programem, kerygmatických lístků a útěšných lístků (viz dále). Tyto materiály 

jsou pořizovány na kancelářských tiskárnách, což má, zvláště v případě plakátů, 

dopad na jejich účinnost ve srovnání s komerčními tiskovinami, se kterými lidé 

přicházejí do styku. V případě dostatku finančních prostředků by mohla být 

zajištěna profesionální výroba těchto materiálů v odpovídající kvalitě. Všechny 

materiály obsahují informaci o Kazatelském středisku jako pořadateli misie. Za 

pořadatele je označena i farnost, pokud k tomu byl získán souhlas faráře. Plakáty 

by měly být vyvěšeny přibližně týden před misií na schválené plakátovací plochy 

                                            
106 Srov. ROSENBAUM (a kol.): Letní dominikánská misie, 1–4. 
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podle místních předpisů a zvyklostí a rovněž po dohodě s farářem na farní 

nástěnky, dveře kostelů apod. 

Oznámení o návštěvě dostávají obyvatelé místa do schránek před začátkem nebo 

na počátku misie. Oznámení obsahuje informaci, že v místě probíhá katolická 

misie, její program, pořadatele a kontakt na farnost a Kazatelské středisko. Lístek 

především obsahuje oznámení, že by misionáři během misie rádi navštívili 

obyvatele bytu nebo domu. Součástí lístku je snímatelná nálepka, kterou má na 

svou schránku či dveře nalepit ten, kdo si návštěvu misionářů nepřeje. Distribuce 

těchto oznámení je velmi zodpovědná činnost, která musí být pečlivě 

dokumentována zakreslováním do mapy nebo vypisováním ulic a čísel, protože je 

třeba zabránit zdvojování nebo nějakou oblast vynechat. Je vhodnější, pokud jsou 

oznámení o návštěvě roznesena několik dnů před začátkem misie. K tomu ale 

misijní tým zpravidla nemá možnost. Je možné poprosit o tuto činnost farníky, ale 

je nutné apelovat na jejich spolehlivost, pečlivost a zodpovědnost za tento důležitý 

úkol. Další možnost je získat pro tuto činnost dobrovolníky, kteří chtějí pomoci 

misii, ale nechtějí se přímo účastnit aktivního hlásání nebo využít služeb České 

pošty. Pošta roznese oznámení v určený čas a do všech bytů. Nevýhodou je, že 

oznámení budou ale smíchána s komerční reklamou a také je tato služba finančně 

náročná. Pokud není možné roznést oznámení před začátkem misie, věnují se 

tomuto úkolu někteří misionáři na počátku misie. 

Kerygmatický lístek je základní tiskový materiál používaný při misii. Obdrží ho 

každý, kdo se nepostavil k oslovení misionáři zcela negativně. Obsahuje kerygma, 

modlitbu Otče náš a kontakt na pořadatele misií. Do kerygmatických lístků se 

vkládá lístek s programem misie. 

Útěšný lístek je vložen do schránky, pokud je byt označen nálepkou odmítající 

návštěvu nebo pokud misionáři nikoho nezastihnou. Obsahuje vyjádření důvěry 

v Boží lásku a milosrdenství a ujištění o modlitbě za obyvatele bytu. Dále je na 

něm uveden kontakt na Kazatelské středisko. 

Mezi další vybavení misijního týmu patří počítač (notebook) s projektorem 

a tiskárnou, audiotechnika připojitelná k počítači, kopírka, tabule nebo flipchart na 

katecheze a přednášky, přenosný piknikový stan na informační centrum, přenosné 

stojany na plakáty jako poutače na jednotlivé akce, velký stan jako centrum 
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dětského programu a vybavení na dětský program. Přestože toto vybavení není 

nutné – kázat se dá i s prázdnýma rukama, postupně se ukázalo jako užitečné.107 

3.2.3 Personální zajištění misií 

Vliv organizátorů na složení misijního týmu je omezený. K účasti na misiích jsou 

vyzýváni členové dominikánské rodiny prostřednictvím řádového časopisu, 

absolventi VEŠ a členové dalších společenství působících při dominikánských 

klášterech. Vhodná je účast teenagerů, kteří mají pevnou osobní víru a jsou 

ochotni o ní svědčit. Počet misionářů během let narůstá. V roce 2002 se misií 

účastnil šestičlenný tým, zatímco v roce 2007 se během týdne vystřídalo již více 

než třicet misionářů. Z tohoto důvodu musí být každý člen týmu zodpovědný i za 

společný život misijní skupiny. 

Život týmu má komunitní charakter. Je dán denní rozvrh, který je každý povinen 

dodržovat. Všichni mají dbát na to, aby nebyly vytvářeny uzavřené skupinky 

s ohledem k rodinám a řeholníkům. Misionář má přistupovat s Kristovou láskou 

nejen k oslovovaným lidem, ale stejně tak i ke členům týmu. Základem společného 

života je modlitba. Každý se účastní ranních chval, nešpor a mše svaté. Dalších 

společných modliteb se každý účastní v nejvyšší možné míře podle své služby. 

Žádný člen týmu bez spravedlivého důvodu nevynechá účast na společné snídani, 

obědě i večeři. Během jídla je vhodný prostor pro vzájemné sdílení o aktivitách 

jednotlivých členů. Každý se snaží být dochvilný, pokud se někdo zdrží v terénu, 

své zpoždění ohlásí, aby na něj ostatní nečekali. Zároveň má mít každý dostatek 

času na osobní modlitbu a odpočinek. Nikdo nesmí být přetěžován. Středa nebo 

čtvrtek během misijního týdne je odpočinkový den, ve kterém se osvědčilo 

podniknout společný výlet.108 

3.3 Oblasti misijní činnosti 

3.3.1 Návštěvy bytů – jádro letních misií 

Jde o nejaktivnější způsob evangelizace, kterou tým v místě provádí. Dvojice 

misionářů zvoní na byty, které nejsou označeny nálepkou, že si jejich obyvatelé 

návštěvu nepřejí, zvou na další program misie a nabízejí rozhovor. Ostatní misijní 

činnosti v místě je možné omezit či vypustit podle složení týmu. Návštěvy bytů 

                                            
107 Srov. tamtéž, 5–9, 18–19. 
108 Srov. tamtéž, 11–14. 
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však tvoří jádro naší misie. Prostor obce je potřeba rozdělit na jednotlivé sektory 

a ty přidělit misionářským dvojicím. Dosavadní zkušenost ukazuje, že pro jednu 

dvojici je vhodný sektor, ve kterém žije přibližně tisíc obyvatel, s přihlédnutím 

k jeho velikosti a typu zástavby (paneláky, rodinné domy apod.). Velkou pomocí je 

při návštěvách bytů řeholní oděv. Proto je vhodné, pokud to složení týmu dovolí, 

aby jeden z dvojice byl řeholník. Tento způsob hlásání vyžaduje specifické osobní 

povolání, proto by se ho neměl účastnit ten, kdo se s ním nedokáže vnitřně 

ztotožnit. Zároveň by si měl každý pro rozlišení a potvrzení svého povolání 

návštěvy bytů vyzkoušet. Návštěvy bytů také přinášejí největší množství 

odmítnutí, proto na ně musí být misionář dobře vnitřně připraven. 

Při návštěvách bytů nenabízejí misionáři pouze program misií a rozhovor, ale 

přinášejí Krista modlitbou, žehnáním a kázáním podle dominikánského hesla 

„laudare, benedicere, praedicare“. Před návštěvou bytů by si měli misionáři 

uvědomit, že reprezentují Krista a dát pozor na to, co jedli, aby z nich nebyl cítit 

např. česnek nebo pivo. Měli by mít v pořádku oděv bez skvrn a děr a jejich vzhled 

by měl být v souladu s jejich posláním. Mají zůstávat v postoji modlitby, mezi 

sebou mluvit co nejméně, být otevřeni pro vanutí Ducha svatého a důvěřovat mu 

s radostnou myslí a odevzdaností. Při kontaktu s obyvateli bytu je nutné, aby se 

misionáři představili a jasně sdělili, s jakým úmyslem přicházejí. Jakákoliv 

manipulace nebo předstírání je nepřípustné. Misionáři by měli stát ve vhodné 

vzdálenosti ode dveří, aby mohli vést rozhovor, ale aby partner neměl pocit, že se 

mu chtějí dostat do bytu. Osvědčilo se nejdříve partnera rozhovoru informovat 

o misii a pozvat ho na probíhající program. Teprve poté mu v průběhu rozhovoru 

nabídnout zodpovězení otázek nebo rozhovor. Zatímco obyvatel bytu nebo jeden 

z misionářů mluví, druhý se v duchu modlí. Je vhodné rozhovor směřovat 

k osobnímu svědectví. Svědectví nevyznívá jako přesvědčování, ale ukazuje, jak 

se Bůh konkrétně projevuje v životě misionáře. Na konci rozhovoru je nutné 

nabídnout partnerovi modlitbu. Obvykle je tím uveden do rozpaků a brání se, že se 

modlit neumí. Misionáři mu nabídnou, že se budou modlit nahlas a on ať se k nim 

v duchu připojí. Osvědčilo se, že se nahlas modlí ten misionář, který se v duchu 

modlil během rozhovoru. Modlitba má být krátká a spontánní. Misionáři v ní 

několika větami poděkují za partnera, poprosí Boha o požehnání, vše dobré 

a zdraví pro něj a pro jeho blízké. Pokud se během rozhovoru dověděli o nějakém 

trápení, ať ho také zahrnou do modlitby. Stává se, že modlitba, jako zcela 
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nezvyklá zkušenost, partnera zaujme a dál pokračuje v rozhovoru např. 

o duchovních zážitcích či vztahu k Bohu. Před rozloučením dají misionáři 

partnerovi kerygmatický lístek109 spolu s programem misií. Poděkují za přijetí 

a rozloučí se. Misionáři se během procházení obcí modlí za obyvatele každé ulice 

či bytového domu. Po návštěvě bytu se modlí za každého, kdo otevřel, ať už byli 

přijati či odmítnuti a také za ty, ke kterým se nedozvonili.110 

V některých obcích může žít specifická skupina obyvatel, které misionáři mohou 

věnovat zvláštní pozornost. Může se jednat o obyvatele nějakého sociálního 

zařízení (domov důchodců, dům s pečovatelskou službou, dětský domov apod.) 

nebo třeba o romskou komunitu obývající část obce. Působení mezi takovými 

specifickými skupinami vyžaduje osobní povolání a zkušenost. Mezi misionáři 

působícími mezi těmito skupinami by měl být kněz.111 

3.3.2 Program pro děti 

Program pro děti se přirozeným vývojem stal součástí letní misie, protože téměř 

kdekoliv je o prázdninách řada dětí, které nemají žádný program. V případě 

programu pro děti většinou nejde o evangelizační aktivitu ve vlastním slova 

smyslu, ale o službu lásky k dětem, jejíž plnění může zlepšit obraz církve v místě 

misie. Také setkání dětí s církví a aktivně žitým křesťanstvím může být jedním 

z impulsů jejich pozdějšího obrácení. Proto by součástí programu mělo být 

seznámení dětí se základy víry a vlastní vírou misionářů. Příprava a realizace 

dětského programu vyžaduje plné nasazení nejméně dvou misionářů, kteří by 

neměli dostávat jiné úkoly. Osvědčilo se uspořádat pro děti prohlídku kostela, 

který je vnímán jako nezvyklé a tajemné místo a také komentovanou 

a přizpůsobenou mši svatou s vhodnou homilií.112 

3.3.3 Křesťané pro město 

„Křesťané pro město“ je název pracovní činnosti – brigády ve prospěch obce po 

dohodě s místní samosprávou. Práce by měla mít rozsah jednoho, nejvýše dvou 

dnů. Cílem této aktivity je posílit pozitivní obraz misie a církve v místě. Tato akce 

je vstřícně přijímána, ale značně zatěžuje misijní tým. Proto je vhodné, aby se 

                                            
109 Srov. kapitolu 3.2.2. 
110 Srov. ROSENBAUM (a kol.): Letní dominikánská misie, 19–20; srov. ROSENBAUM: Náměty 
k misijnímu rozhovoru, 7–10. 
111 Srov. ROSENBAUM (a kol.): Letní dominikánská misie, 27. 
112 Srov. tamtéž, 24–25. 
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práce účastnili také místní farníci spolu s dobrovolníky, kteří chtějí pomoci 

misijnímu týmu, ale netroufnou si na přímou evangelizaci.113 

3.3.4 Dny otevřených kostelů 

Většina kostelů v ČR je mimo bohoslužby zavřena. Otevření kostela s výkladem 

v místě misie je proto vítáno. Povídání o kostele by mělo být pečlivě připraveno 

a nemělo by se zabývat jen vybavením kostela, ale hlavně kostelem jako Božím 

domem. Výklad by měl směřovat ke svědectví průvodce. Návštěvníci akce bývají 

takovému povídání vzhledem k prostorám nakloněni.114 

3.3.5 Pouliční misie 

Pouliční misie se podobá bytové misii, ale lidé jsou oslovováni na ulici. Podle 

zkušeností je počet misionářů ochotných k této službě větší než k bytové misii. Na 

frekventovaném místě obce je rovněž postaven informační stánek. Slouží pro 

zviditelnění misie prostřednictvím jasného centra, pro podávání informací o misii 

v neutrálním prostředí města a k rozhovorům a svědectvím, pokud o ně někdo 

projeví zájem. Jeden z misionářů ve stánku musí být připraven odvádět stranou 

agresivní diskutéry a věnovat se jim mimo prostor stánku, aby nebyl blokován jeho 

provoz. 

Na svých oblíbených místech v obci se obvykle, zvláště o prázdninách, scházejí 

skupinky teenagerů bez konstruktivního programu. Misionáři jim mohou nabídnout 

nějaký program (rozhovor, prohlídku kostela, komentovanou mše svatou) a svědčit 

o své víře jejich přijetím a životem podle víry. Tato služba však, vzhledem 

k citlivosti a velké kritičnosti teenagerů,115 vyžaduje specifické osobní povolání 

a zkušenost misionáře. Je pro ni též vhodný misionář ve věku odpovídajícím věku 

oslovených s pevnou a zdravou vírou.116 

3.3.6 Přednášky, diskusní pořady, kulturní program 

Dosud se v průběhu misií uskutečňovaly přednášky o důkazech Boží existence 

a diskusní večer s názvem „Zeptejte se kněze“. Zkušenost ukazuje, že se těchto 

akcí účastní téměř výhradně místní farníci. I přes dominikánské složení misijního 

týmu je pociťován nedostatek kvalitních přednášejících a témat, která by se týkala 

                                            
113 Srov. tamtéž, 25. 
114 Srov. tamtéž, 22. 
115 Srov. kapitolu 2.9. 
116 Srov. ROSENBAUM (a kol.): Letní dominikánská misie, 20–22. 
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tajemství víry a zároveň oslovila širší veřejnost. Tento typ programu je po dohodě 

s místní samosprávou vhodné situovat na neutrální půdu (např. místní knihovna, 

škola, obecní úřad nebo kulturní dům) než do kostela nebo na faru. 

Součástí večerního programu misie je i večer svědectví na téma „Jak mě našel 

Ježíš“. Bylo zjištěno, že se večera účastní téměř výhradně místní farníci a méně 

aktivní křesťané, které misie přitáhne blíž k církvi. Hodnota tohoto večera spočívá 

především v tom, že posiluje víru farníků a pomáhá jim lépe přijmout vlastní 

povolání. 

Večerní kulturní programy nejsou přímo evangelizační, ale lze je doplnit 

duchovním slovem. Je nutné dbát na kvalitu programu a nabízet kulturu na stejné 

nebo vyšší úrovni než je v místě obvyklé. Kulturní program se obvykle odehrává 

v kostele, kde ho jsou ochotni navštívit i nevěřící. Program, který to svým 

charakterem umožňuje, může být proveden i v centru obce a lze ho spojit 

s pouliční evangelizací formou osobních rozhovorů. 

Součástí programu bývá také promítání křesťansky laděného filmu s následnou 

diskusí. Problém autorských práv je řešen pomocí prohlášení, že se jedná 

o soukromý společenský večer s diskusí o filmu, který je promítán právě jako 

podklad k diskusi. Je nutno zvážit, zda je tento postoj úměrný přínosu večera 

a např. v místě, kde je v provozu kino, od filmového večera zcela upustit. 

Misie bývá, kromě závěrečné nedělní mše svaté, zakončena posezením u ohně 

v sobotu večer. U ohně není žádný zvláštní program, jde o neformální setkání 

všech, které misie oslovila a kteří chtějí společně strávit večer.117 

3.3.7 Účast farnosti na misii 

Letní misie mají směřovat i k vnitřní obnově farní obce. Povzbuzení farního 

společenství může zlepšit podmínky pro přijetí nových zájemců o víru nebo 

navrácených křesťanů. Dalším cílem obnovy je to, aby církev přestala být vnímána 

jako instituce udělující svátosti a aby věřící převzali zodpovědnost za šíření víry. 

Farníci se rovněž mají zapojit do některých oblastí misie, neočekává se ale od 

nich účast na návštěvách bytů a pouliční misii. K těmto cílům může sloužit 

duchovní obnova se zaměřením na ujasnění osobního povolání, uzdravení vztahů 

k Bohu, církvi a uvnitř společenství. Doporučena je rovněž kající bohoslužba 

                                            
117 Srov. tamtéž, 22–24. 
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k upevnění postoje křesťana, který očekává ke své spáse Boží milost. Homilie při 

mších svatých během misijního týdne mají povzbuzovat misionáře v jejich službě 

a místní farníky vést k odpovědnosti za farnost, prohlubování schopnosti přijímat 

nově příchozí a prohlubování důvěry v Boha, který uzdravuje a proměňuje nás 

i naše vztahy. 

Farnost se může podílet na přípravě misie vyvěšením plakátů a distribucí 

oznámení o návštěvě do schránek.118 Při zahajovací nedělní mši svaté je farníkům 

představen misijní tým. Misionáři poděkují farníkům za dosavadní spolupráci při 

přípravě misie a vyzvou je, aby ve svém okolí o misii informovali, účastnili se 

programu a zvali na něj své sousedy příbuzné a známé. Farníci jsou vyzváni 

k modlitbě za misie. Lze využít i pomoc farníků s ubytováním účinkujících 

v kulturních pořadech a účastníků akce „Křesťané pro město“. K ubytování 

misionářů v rodinách lze přistoupit jen v případě, že není možno misionáře 

ubytovat společně a tím jim umožnit plnohodnotný společný život. Při zakončení 

misie tým farnosti poděkuje za spolupráci, kterou nelze brát jako samozřejmost, 

protože účast na takové akci může pro místní farníky představovat jistou míru 

hrdinství.119 

3.3.8 Modlitba za misie 

V časech misijního programu, kdy jsou misionáři rozptýleni po obci, probíhá 

v kostele výstav Nejsvětější svátosti a někdo z misionářů120 nebo farníků v kostele 

adoruje. Součástí modliteb za misie je liturgická i osobní modlitba misijního týmu, 

farníků, členů dominikánské rodiny, kteří se misie aktivně neúčastní a dalších 

osob, které byly o modlitební podporu požádány. Po skončení misií je nutné všem, 

kteří misie podpořili modlitbou, poděkovat.121 

3.3.9 Zapojení místního ordináře 

Místní ordinář je, podle svých časových možností, zván k účasti na misii, zvláště 

na zahajovací nebo závěrečnou mši svatou. Jednu z misií během misijního týdne 

navštívil plzeňský biskup František Radkovský. V civilním oděvu se podílel na 

                                            
118 Srov. kapitolu 3.2.2. 
119 Srov. ROSENBAUM (a kol.): Letní dominikánská misie, 24–28. 
120 Srov. kapitolu 3.2.3. 
121 Srov. ROSENBAUM (a kol.): Letní dominikánská misie, 28; 9. 
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návštěvách bytů. Nepředstavoval se osloveným jako místní biskup, ale jako jeden 

z místních křesťanů. V žádném z navštívených bytů nebyl přijat k rozhovoru.122 

3.4 Přehled letních misií českých dominikánů 

3.4.1 Konstantinovy Lázně a Bezdružice – 2002 

Misie v obcích Konstantinovy Lázně, Bezdružice a Okrouhlé Hradiště (okres 

Tachov) proběhly od 29. června do 7. července 2002. Uvedené obce mají 

dohromady přibližně 2 000 obyvatel. Misie se účastnil šestičlenný tým a soustředil 

se na návštěvy bytů. Součástí misie byl i program pro děti v Konstantinových 

Lázních a účast misionářů na místním amatérském nohejbalovém turnaji.123 

3.4.2 Toužim – 2003 

Misie v Toužimi (okres Karlovy Vary) proběhly od 25. července do 3. srpna 2003. 

Město Toužim má přibližně 3 800 obyvatel, z nichž se pro účely sčítání lidu v roce 

2001 považovalo za katolíky 540 obyvatel. Misijní tým byl devítičlenný. Kromě 

návštěv bytů bylo součástí programu vystoupení plzeňského dívčího sboru Kočky 

a koťata, pouliční misie, promítání filmů Ježíš a Quo vadis, přednáška o důkazech 

Boží existence, večer svědectví a pásmo poesie a komorní hudby. Dětský 

program se soustředil na místní romské děti, které byly vděčné za pozornost, 

kterou jim misionáři věnovali.124 

3.4.3 Stod, Koloveč a Úboč – 2004 

V roce 2003 proběhly dvoje letní misie v místech, kde v devadesátých letech 

proběhla návštěva misijního autobusu. Od 23. července do 1. srpna 2004 proběhly 

misie ve Stodu (okres Plzeň-jih). Stod má přibližně 3 600 obyvatel. Misie ve městě 

zajišťoval osmičlenný tým. Program misie se soustředil na návštěvy bytů. Dále 

proběhla pouliční misie, program pro děti, společenský večer s promítáním filmu 

Ježíš Nazaretský, přednáška o důkazech Boží existence, večer svědectví 

a pásmo poesie a komorní hudby. Několik místních obyvatel přijalo po mnoha 

letech svátost smíření a eucharistie.125 

                                            
122 Srov. tamtéž, 29–30. 
123 Srov. MAYER Pavel: Dopis z misií, in: OPusculum 9 (2002) 9. 
124 Srov. BOREK Vojtěch Albert: Letní misie: Toužim 25. 7. – 3. 8. 2003, in OPusculum 9 (2003) 3–
4. 
125 Srov. MAYER Pavel: Dopisy z misií, in: OPusculum 9 (2004) 8. 
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Od 20. do 29. srpna 2004 proběhly misie v Kolovči a Úboči (okres Domažlice). 

V obcích žije přibližně 1 000 obyvatel. Na misii se podílel šestičlenný tým. 

Návštěvy bytů byly doplněny dvěma společenskými večery s promítáním filmů 

Ježíš a Quo vadis, přednáškou o důkazech Boží existence, večerem svědectví 

a pásmem poesie a komorní hudby. Misionáři rovněž navštívili dům 

s pečovatelskou službou.126 

3.4.4 Hanušovice – 2005 

Misie v Hanušovicích (okres Šumperk) proběhly od 22. do 31. července 2005. 

Město má přibližně 3 500 obyvatel. Na misiích se podílel třináctičlenný tým. Tento 

rok poprvé proběhla akce „Křesťané pro město“. Těžiště misie leželo v návštěvách 

bytů. Dále proběhl dětský program, filmový večer s promítáním Utrpení Krista, 

diskusní večer, divadelní pašijová hra a večer věnovaný písním Karla Kryla.127 

3.4.5 Tanvald – 2006 

Misie v Tanvaldu (okres Jablonec nad Nisou) proběhly od 22. do 30. července 

2006. Tanvald má přibližně 6 800 obyvatel. Na misiích ve městě se podílel 

patnáctičlenný tým. Jádrem programu byly návštěvy bytů, které byly doplněny akcí 

„Křesťané pro město“, pouliční misií, přednáškou o důkazech Boží existence, 

společenským večerem s promítáním filmu Misie, koncertem hebrejských písní, 

diskusním večerem, večerem svědectví, pásmem hudby a poesie a celotýdenním 

programem pro děti. Několik misionářů se cíleně věnovalo místním Romům. Tento 

rok se poprvé uskutečnil Den otevřených kostelů. Několik místních obyvatel přijalo 

po mnoha letech svátost smíření a eucharistie.128 

3.4.6 Velké Losiny – 2007 

Misie ve Velkých Losinách (okres Šumperk) proběhly od 21. do 29. července 

2007. Velké Losiny mají přibližně 2 800 obyvatel. Misijní tým byl více než 

třicetičlenný. Část týmu se nezapojila do přímé evangelizace, ale podpořila misii 

účastí na akci „Křesťané pro město“. Vedle návštěv bytů jako jádra misie, proběhl 

připravený dětský program s názvem „Barevná zeměkoule“, koncert skupiny 

Oboroh, koncert hebrejských písní a pořad se svědectvím a písněmi Jiřího 

Zmožka. Uskutečnily se přednášky „Proč Bůh dopouští zlo“, „O vzkříšení – co je 
                                            
126 Srov. ŠVARCOVÁ Zdislava: „Dobrá zpráva“, tak jsme oslovili lidi dobré vůle, in: OPusculum 11 
(2004) 7. 
127 Srov. GRUNDMAN Ludvík: Misie v Hanušovicích, in OPusculum 9 (2005) 16–17. 
128 Srov. MAYER Pavel: Tanvaldská katolická misie, in: OPusculum 9 (2006) 5–6. 
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za hranicí smrti“ a, vzhledem k historii Velkých Losin, přednáška o ožehavých 

tématech církevních dějin. Při pouliční misii byl tento rok poprvé použit informační 

stánek. Proběhl také Den otevřených kostelů a společenský večer s promítáním 

filmu Matka Tereza.129 

3.5 Vyhodnocení misijní činnosti 

Díky roznosu oznámení o misii do schránek, viditelné přítomnosti misionářů v obci 

a dalším způsobům propagace v místním tisku a na plakátech, se o misii doví 

téměř každý obyvatel obce. Zkušenost ukazuje, že přibližně polovina domácností 

se k možnosti návštěvy postaví negativně vylepením nálepky, která oznamuje, že 

si obyvatelé bytu návštěvu nepřejí. Ti jsou ujištěni o Boží lásce v útěšném lístku, 

který jim dají misionáři do schránky.130 Někteří oslovení nekompromisně odmítnou 

rozhovor i pozvánku na kulturní program. Další část obyvatel misionáře trpělivě 

vyslechne a svolí i k modlitbě za sebe a své blízké, ale rozhovor nenaváže. 

Obvyklou situací je také setkání s lidmi, kteří mají nějaké trápení. V tu chvíli jsou 

misionáři trpělivými posluchači. Nenabízejí řešení situace, ale účast na jejich 

trápení, svědectví o své víře v dobrého Boha a modlitbu, ve které vyslyšené 

těžkosti předloží Bohu. S některými lidmi navážou misionáři rozhovor, který se 

protáhne i na několik desítek minut. Tito lidé často o Kristu nic nevědí a nemají 

žádné předsudky. Někteří o něm již slyšeli a vnitřně ho hledají nebo o něm slyšeli 

nepřesně a takto zkreslený obraz Krista je neoslovil. Někteří lidé dobré vůle jsou 

otevřeni zvěsti o dobrém a milujícím Bohu. Nelze od nich ale očekávat okamžitá 

obrácení. 

Jaký dopad má misie na srdce obyvatel navštívených obcí se dá těžko zjistit. 

Faráři v místech, kde misie proběhly, registrují dočasný nebo trvalý návrat 

některých vlažných křesťanů. Počet nově obrácených a pokřtěných ale po misiích 

nenarůstá. Misie je nepochybně přínosem pro místní farnost, která se setká se 

skupinou aktivních křesťanů a ne zcela obvyklým způsobem předávání víry. 

Farníci si také uvědomí svou zodpovědnost za své bližní, kteří vstupují nebo se 

navracejí do církve. 

Dětem a mládeži není při misiích prvotně hlásána víra, ale představován 

křesťanský způsob života. Misionáři jim věnují svůj čas a pozornost, přijímají je do 
                                            
129 Srov. KILBERGR Albert: Misie ve Velkých Losinách, in: OPusculum 9 (2007) 10. 
130 Srov. kapitolu 3.2.2. 
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svých srdcí a seznamují je se svou vírou. Pokud si z tohoto setkání děti a mládež 

odnesou vzpomínku, že strávily nějaký čas s křesťany, kteří byli zajímaví 

a autentičtí lidé a pro které byla jejich víra důležitá a určovala způsob jejich života, 

je cíl misie splněn. Toto setkání může mít vliv na jejich obrácení, až se 

v pozdějším životě setkají s Kristem.131 

Přednášek a diskusí se účastní téměř výhradně místní farníci. Zatím se nepodařilo 

nalézt a personálně zajistit témata, která by se týkala tajemství víry a zároveň 

oslovila širší veřejnost. Dny otevřených kostelů a kulturní pořady navštěvují i lidé, 

kteří nejsou křesťané, ale nechovají se vůči církvi nepřátelsky. Proto má v těchto 

pořadech své místo i svědectví, ale v takové míře, aby nezastiňovalo kulturní 

program. 

Lze namítat, že návštěvy bytů přinášejí kromě pozitivních přijetí řadu negativních 

reakcí a odmítnutí, které zpochybňují celkový přínos misie. Zkušenost misionářů 

ale ukazuje, že i negativní rekce na setkání s evangeliem může být Boží milostí 

proměněna v počátek víry. Pokud se misionáři setkají s ostrou negativní reakcí, dá 

se předpokládat silné záporné předporozumění a hluboce zakořeněné předsudky. 

Tím, že se pokus o rozhovor uskuteční, se pravděpodobně negativní vztah již 

nezvýší. Zároveň je třeba si uvědomit, že misionáři nemají jiný nástroj, jak donést 

evangelium každému obyvateli místa. Tento způsob hlásání je rovněž zcela 

v souladu se zvěstováním Krista podle vzoru apoštolů a svatého Dominika. 

Návštěvy bytů jako způsob hlásání Krista podpořil svým osobním příkladem 

i papež Jan Pavel II. v Římě v jubilejním roce 2000.132 

V průběhu času se úroveň letních misií zvyšuje. Narůstá počet členů týmu a misie 

se uskutečňují ve stále větších obcích. S velikostí sídla stoupá i úroveň farnosti, 

což je příznivé pro obyvatele, kteří do církve vstupují nebo se navracejí. Rozšiřuje 

se nabídka programu a stoupá úroveň kulturních pořadů, ve kterých účinkují 

profesionální nebo poloprofesionální umělci. Rozšiřují se oblasti misijní práce, 

jejímž jádrem ale stále zůstávají návštěvy bytů. Zároveň ale rostou požadavky na 

kvalitu personálního i materiálního zajištění misií. Pořadatelé misií nemají finanční 

prostředky na zajištění tiskových materiálů na profesionální úrovni a distribuci 

                                            
131 Srov. kapitoly 3.3.2 a 3.3.5. 
132 Srov. ROSENBAUM (a kol.): Letní dominikánská misie, 19–20. 
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oznámení o misii do schránek Českou poštou. Laičtí misionáři rovněž investují do 

misií svůj volný čas, o který ochuzují své rodiny a bližní. 

I přes nárůst velikosti sídel se zatím misie uskutečňují jen v malých městech. 

Evangelizace krajských měst je zatím nad možnosti misionářů. Do budoucna lze 

počítat s misiemi i v malých okresních městech. 
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4 ZÁVĚR 

V letech 2002–2007 proběhly na sedmi místech České republiky týdenní letní 

misie. Misionáři se při nich snažili oslovit co nejvíce obyvatel navštívených obcí. 

Nabízeli jim rozhovor o víře, svědčili o vlastní víře a uspořádali pro obyvatele řadu 

kulturních akcí. 

Misijní poslání hlásat evangelium vyplývá z Otcova plánu, kterým stvořil a vykoupil 

svět. Otec pro spásu světa poslal svého Syna a skrze něho i Ducha svatého. Ježíš 

Kristus, Boží Syn poslaný od Otce, zjevil nebeské království a vykoupil lidstvo 

skrze své utrpení na kříži. To, co Kristus zvěstoval a vykonal má být hlásáno všem 

lidem, aby každý mohl být spasen. Vykoupení vrátilo lidem důstojnost Božích dětí. 

Toto vědomí důstojnosti a ceny vykoupeného člověka opravňuje církev k jejímu 

poslání ve světě; Tím je směřování lidstva ke Kristu. Posláním církve je 

pokračovat v Kristově poslání hlásat radostnou zvěst. Kristus posílá své učedníky 

do světa, stejně jako jeho poslal Otec, a uděluje jim misijní příkaz kázat 

evangelium. Pro hlásání evangelia je vybavuje mocí Ducha svatého. 

Letní misie zmiňované v této bakalářské práci jsou pořádány dominikánským 

řádem, a proto vycházejí z jeho poslání a spirituality. Většina misionářů 

účastnících se letních misiích patří mezi dominikánské laiky, kteří se jako členové 

dominikánského řádu podílejí studiem, modlitbou a kázáním na jeho apoštolském 

poslání způsobem odpovídajícím laickému stavu. 

Misie v České republice mají několik specifických znaků. V naší zemi žije velké 

množství lidí s nekultivovanou religiozitou a také velký počet nepraktikujících 

katolíků. Situace ve společnosti je poznamenána totalitní minulostí, konzumním 

životním stylem a relativizací hodnot. 

Pro přípravu misionářů, jejich vzdělání a formaci může sloužit kurs nazvaný 

Večerní evangelizační škola pořádaný pod záštitou České dominikánské 

provincie. Misionáři rovněž absolvují bezprostředně před misií krátké rekolekce. 

Při samotné přípravě misií je potřeba úzce spolupracovat s místním farářem 

a věnovat pozornost materiálnímu zabezpečení misie. 

Jádrem misií jsou návštěvy bytů. Misionáři projdou celou obec a každého, koho 

zastihnou doma, pozvou na program misie, nabídnou mu rozhovor o víře 

a modlitbu. Součástí programu misijního týdne se postupně staly rovněž pouliční 
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misie, kulturní pořady, přednášky, den otevřených kostelů, program pro děti 

a pracovní brigáda. 

Faráři v místech, kde se misie uskutečnily, potvrzují oživení farnosti jako důsledek 

uskutečněné misie. Zaznamenávají rovněž dočasný nebo trvalý návrat některých 

vlažných křesťanů. Počet nově obrácených a pokřtěných ale po misiích nenarůstá. 

Setkání dětí a mládeže s křesťanskými misionáři, kteří jsou s nimi ochotni trávit 

čas a věnovat jim svou pozornost, může mít v budoucnu dopad na jejich případné 

obrácení. 

V průběhu času se úroveň letních misií zvyšuje. Narůstá počet členů misijního 

týmu. Z počátečních šesti v roce 2002 až na více než třicet v roce 2007. Narůstá 

rovněž velikost sídel, ve kterých se mise konají, od tisícových městysů jako 

Bezdružice a Koloveč až po téměř sedmitisícový Tanvald. Rozšiřuje se nabídka 

programu a stoupá úroveň kulturních pořadů. Tento trend by v budoucnu měl 

umožnit uskutečnění misií i v okresních městech. Evangelizace krajských měst by 

také byla možná, ovšem v případě spolupráce více misijních skupin 

a s profesionální organizací misií. 
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5 PŘEHLED POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Texty Písma svatého jsou citovány podle českého ekumenického překladu (Bible. 

Písmo svaté Starého a nového zákona, čtvrté přepracované vydání, Praha: Česká 

biblická společnost, 1993), není-li uvedeno jinak. Zkratky názvů biblických knih se 

řídí konvencí dr. V. Bognera (Nový zákon, Praha: Česká liturgická komise, 1989, 

6–8). 

Zkratky a názvy knih Nového zákona 

Mt Evangelium podle Matouše 1 Tim 1. list svatého apoštola Pavla 

Timotejovi 

Mk Evangelium podle Marka 2 Tim 2. list svatého apoštola Pavla 

Timotejovi 

Lk Evangelium podle Lukáše Tit List svatého apoštola Pavla Titovi 

Jan Evangelium podle Jana Flm List svatého apoštola Pavla 

Filemonovi 

Sk Skutky apoštolů Žid List Židům 

Řím List svatého apoštola Pavla Římanům Jak List svatého apoštola Jakuba 

1 Kor 1. list svatého apoštola Pavla 

Korinťanům 

1 Petr 1. list svatého apoštola Petra 

2 Kor 2. list svatého apoštola Pavla 

Korinťanům 

2 Petr 2. list svatého apoštola Petra 

Gal List svatého apoštola Pavla 

Galaťanům 

1 Jan 1. list svatého apoštola Jana 

Ef List svatého apoštola Pavla Efesanům 2 Jan 2. list svatého apoštola Jana 

Flp List svatého apoštola Pavla Filipanům 3 Jan 3. list svatého apoštola Jana 

Kol List svatého apoštola Pavla 

Kolosanům 

Jud List svatého apoštola Judy 

1 Sol 1. list svatého apoštola Pavla 

Soluňanům 

Zj Kniha Zjevení svatého apoštola Jana 

2 Sol 2. list svatého apoštola Pavla 

Soluňanům 

  

 

Seznam použitých zkratek 

AA Dekret Druhého vatikánského koncilu o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem 

AG Dekret Druhého vatikánského koncilu o misijní činnosti církve Ad gentes 

APK Akta provinční kapituly 

ČDP Česká dominikánská provincie 

GS Pastorální konstituce Druhého vatikánského koncilu o církvi v dnešním světě Gaudium et 
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spes 

KS Kazatelské středisko České dominikánské provincie 

LCO Liber constitutionum et ordinationum fratrum Ordinis Praedicatorum – Kniha stanov 

a nařízení bratří Řádu kazatelů 

LG Věroučná konstituce Druhého vatikánského koncilu o církvi Lumen gentium 

VEŠ Večerní evangelizační škola 
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7 RESUMÉ 

Jedním ze způsobů šíření evangelia je misijní činnost. Tato bakalářská práce se 

zabývá teoretickými předpoklady, přípravou, průběhem a vyhodnocením letních 

misií českých dominikánů v letech 2002–2007. 

Na základě církevních dokumentů je popsáno poslání Syna Otcem, Kristovo 

vykupitelské dílo, poslání Ducha svatého a poslání církve jako základní zdroje 

misijní činnosti. V práci jsou vyjádřeny důvody a náplň misijní činnosti a specifika 

misií v České republice. Je charakterizována příprava misií a příprava a formace 

misionářů. Práce popisuje průběh misie, společný život misionářů a oblasti misijní 

práce. Jednotlivé misie, které se uskutečnily v letech 2002–2007, jsou popsány 

a misijní práce je vyhodnocena. 

Letní misie českých dominikánů jsou jednotýdenní akce, které se uskutečnily 

na různých místech České republiky. Misionáři se při nich snažili oslovit co nejvíce 

obyvatel navštívených obcí. Nabízeli jim rozhovor o víře, svědčili o vlastní víře 

a uspořádali pro obyvatele řadu kulturních akcí. Jádrem misií byly návštěvy bytů. 

Misionáři prošli celou obec a každého, koho zastihli doma, pozvali na program 

misie, nabídli mu rozhovor o víře a modlitbu. 

Jaký dopad má misie na srdce obyvatel navštívených obcí se dá těžko zjistit. 

Faráři v místech, kde se misie uskutečnily, potvrzují oživení farnosti. 

Zaznamenávají rovněž dočasný nebo trvalý návrat některých vlažných křesťanů. 

Počet nově obrácených a pokřtěných ale po misiích nenarůstá. Při misiích je 

věnována velká pozornost dětem a mládeži. Jejich setkání s křesťanskými 

misionáři, kteří jim věnují svůj čas, může mít v budoucnu dopad na jejich případné 

obrácení. 

V průběhu času se úroveň letních misií zvyšuje. Narůstá počet členů misijního 

týmu. Rovněž narůstá rovněž velikost sídel, ve kterých se misie konají. Rozšiřuje 

se nabídka programu a stoupá úroveň kulturních pořadů. Do budoucna lze počítat 

i s misiemi v okresních městech. 

 

Tato bakalářská práce má 104 565 znaků. 
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8 ANGLICKÁ ANOTACE 

 

Summer missions of Czech Dominicans 2002–2007 

The work describes the one-week summer missions of Czech Dominicans which 

took place in the years 2002–2007 in several places of the Czech Republic. The 

thesis examines the need for the missions, their contents, and the theoretical 

background based on church documents. It discusses the reasons for the 

missions in the Czech Republic, the preparation of the missions, as well as the 

formation and education of the missionaries. The work documents the process of 

the mission, the community life of the missionaries, and the areas of their work. 

Particular missions which took place in the years 2002 – 2007 are described and 

the mission work is evaluated. 
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