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Nachádzate sa na informačnom a diskusnom portáli o misiách, misionároch a dobrovoľníkoch v
misiách, hlavne zo Slovenska. O tom, čo chce byť tento portál, aké je jeho poslanie a mnohé
ďalšie sa dozviete ďalej...
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Poslanie tohoto portálu je predovšetkým v tom, aby zachytilo rozprávania, listy a iné
skúsenosti misionárov a misijných dobrovoľníkov pochádzajúcich predovšetkým zo Slovenska,
aby sa tento portál stal akousi základňou všetkých, čo majú s misiami niečo spoločné,
kdekoľvek sa už momentálne nachádzajú vo svete, aby mali možnosť navzájom diskutovať na
rôzne misijné a iné témy, modliť sa jeden za druhého a na jeho úmysly, prípadne dohadovať si
rôzne stretnutia, alebo si vymieňať a zdieľať rôzne materiály, a mnohé ďalšie...

O tom, čo všetko môžete na našom misijnom portáli Misie.sk nájsť sa dočítate v článku:

"Pomoc pri práci s portálom Misie.sk"

Na portáli Misie.sk sa teda nachádzajú predovšetkým informácie
o misionároch, ktorí
pôsobia nielen na Slovensku ale po celom svete - o nás, verbistoch SVD, ale aj o
ostatných misionároch - rehoľných aj diecéznych, aby ste mali aspoň zhruba
predstavu,
kto všetko pracuje v misiách, aj keď to nemá vo svojej charizme
výslovne uvedené. Veď
celá Cirkev je svojou povahou a podstatou misijná,
takže ku misiám sú povolaní Kristom
všetci, ktorí mu uverili a chcú ohlasovať
radosť, ktorá ich napĺňa. Všetci sú povolaní
ohlasovať Krista všade, kam
ich Kristus posiela.

Na začiatok niečo o tvorcoch tohto portálu misie.sk:

Sme verbisti misionári - Spoločnosť Božieho Slova. Ak by ste sa chceli o nás presnejšie
dozvedieť niečo viac, nájdete nás tu:

www.svd.sk
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Vznik portálu www.misie.sk a dôvod jeho vzniku.

Portál
vznikol 7.3.2003 - vtedy bola prvýkrát spustená stránka www.misie.sk
v
prechodnej podobe. Bolo tam zopár článkov o misijných krajinách, zopár
rozhovorov s
misionármi a niekoľko skúseností a zážitkov dobrovoľníkov
na misiách na Ukrajine a v
Rumunsku.
Neskôr - začiatkom júla 2003 sa cela stránka obnovila - dostala novú tvár
a novú
organizáciu článkov a rozhovorov s misionármi. V roku 2008 sa stránka pretransformovala na
informačno-diskusný portál na princípe PHP a MySQL založená na projekte Joomla. V takomto
obnovenom
stave funguje až doteraz. Keďže je portál misie.sk prave v začiatkoch,
postupne sa budú na jeho stránkach objavovať ďalšie a ďalšie informácie
o misiách
predovšetkým slovenských misionárov...

Cieľom
portálu je informovať slovenskú verejnosť o činnosti slovenských misionárov
a misijných dobrovoľníkov v zahraničí - teda činnosti rehoľných aj diecéznych
misionárov
a takisto aj misijných organizácií, ktoré sprostredkúvajú možnosť
laikom misijne pôsobiť v
zahraničí. Takisto poskytnúť informácie o misijných
krajinách, v ktorých sa misionári
nachádzajú, aby si verejnosť vedela
zhruba predstaviť, v akých podmienkach tam
misionári žijú a pracujú a
s čím musia v danej krajine zápasiť...

Rovnako je portál misie.sk akýmsi areopágom všetkých misionárov, misijných dobrovoľníkov,
či sympatizantov a dobrodincov misií, ktorí sa odkiaľkoľvek na svete môžu pripojiť cez svoje
konto na portál a podľa svojich práv môžu pridávať svoje
články
,
listy
,
rozprávania
,
fotografie
, ktoré si zároveň môže pozrieť hocikto ďalší z celého sveta, prípadne
diskutovať
s inými misionármi, dobrovoľníkmi, laikmi na rôzne témy na spoločnom verejnom
fóre
, posielať
pohľadnice
svojim priateľom,
chatovať
, či sekcii

3/5

Vitajte na stránkach portálu Misie.sk
Napísal Administrator
Štvrtok, 12 Október 2006 11:00

Download
sťahovať rôzne materiály.

Informačná banka sa takto bude samotnými misionármi a dobrovoľníkmi neustále dopĺňať. Je v
začiatkoch,
takže v niektorých krajinách chýbajú informácie, ktoré, veríme, prídu
od
misionárov, misijných organizácii a rehôľ. Informácií je dosť, myslím,
že iba treba o tom
hovoriť, že tu táto možnosť je. Záujem o Internet a informácie z neho zo dňa na deň stúpajú.
Obsah
týchto stránok portálu misie.sk teda závisí od tých, ktorí sú akokoľvek
spojení
s misiami - či už laici alebo misionári, rehole, alebo organizácie
- každý môže na portál
prispievať. Informácie na portáli zatiaľ pozostávajú
väčšinou z informácii o misionároch
verbistoch, keďže máme väčšinu informácií
iba od nás. Portál je však pre všetkých, ktorí
majú s misiami niečo spoločné,
teda to, či na portáli budú informácie aj od iných reholí
alebo organizácií,
záleží iba na nich. Ak by niekto chcel prispieť informáciami o svojich
zážitkoch, môže v menu Kontakt poslať požiadavku o vytvorenie konta na portále, ktorý by bol
Autorský - teda užívateľ s týmto kontom by mohol písať a dopĺňať články na portál samostatne
cez HTML rozhranie webstránky. Druhá možnosť je napísať dokument najlepšie vo wordovskom
formáte ".doc"
a spolu s fotografiami poslať na adresu posta (zavináč) misie.sk namiesto zátvorky dosaďte skutočný zavináč (kvôli bezpečnosti a proti SPAMu).

Keďže
sme misijná Spoločnosť Božieho Slova v menu Služby portálu ponúkame aj
rubriku BIBLIA - nachádza sa tam veľa bohoslužieb slova na danú
tému (láska, pokoj,
viera, nadej, milosrdenstvo...), ktoré môžu mladí
využiť na stretnutiach. Okrem
bohoslužieb slova sa tam nachádzajú aj výťahy
zo Sv. Písma na dané témy - napr. téma
"srdce" - tato
stránka obsahuje prakticky všetky texty zo Sv. Písma, kde sa o téme srdca
hovorí - v SZ aj NZ. Ďalšími sú úvahy nad Božím slovom (napr. o Ceste,
Vzkriesení a
pod.) a nakoniec je tam informácia aj o programe Renew programe biblických stretnutí
na obnovu farnosti.

Okrem
iného bude neskôr sprístupnená aj služba modlitby na rôzne úmysly,
ktoré
budú môcť čitatelia (predovšetkým misionári vo vzdialených aj blízkych
krajinách) vkladať
na portál v nádeji, že niekto iný si ich na internete
prezrie a zareaguje na ne svojou
modlitbou. Ďalšou neskoršie sprístupnenou
službou by mala byť možnosť akýchsi
virtuálnych besied s niektorým
misionármi, ktorých oslovíme a vy budete mať možnosť im
klásť svoje otázky,
na ktoré vám na portáli v dohodnutý čas budú odpovedať...
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Iné

misijné stránky, ktoré spravujeme na internete sú:

www.svd.sk - stránka
o nás - verbistoch - Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku.
www.mladymisionar.sk - stránka misijného časopisu seminaristov Spoločnosti Božieho Slova.
Robert Balek SVD webmaster portálu www.misie.sk
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