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V přítomnosti čehosi velkého

O

d roku 2008 existuje stálý proud
dobrovolníků, kteří podporují salesiány dona Boska v jejich činnosti
pro mladé lidi v Kambodži. Byla to velká výsada a radost, že projekt Cagliero
byl schopen sehrát svou roli při pomoci
v této neuvěřitelné práci. Byla to šance
pro mladé (a mladé srdcem) dobrovolníky z Austrálie stát se součástí bohaté
misionářské historie přímo v akci. Práce
v Kambodži byla snem a tvrdou prací
misionářů z celého světa: Nizozemska, Filipín, Koreje, Itálie, Kolumbie, Indie, Vietnamu a z mnoha dalších národů.
Každý rok mám tu čest cestovat do Kambodže, abych navštívil naše dobrovolníky. Shodou okolností byl v Phnom Penhu
během mé letošní návštěvy P. John Visser,
významný holandský misionář a muž
který byl mezi prvními, když v roce 1992
vstoupili do Kambodže cizinci a započali
náročnou práci na obnově válkou rozervaného národa. Otec John se jednou
při snídani zasmál, když si vzpomněl
na skromné začátky v Kambodži: „Když
jsme poprvé přišli, tak všechno, co jsme
měli, bylo auto!“ Ó, jak se věci změnily!
Teď jsou tu školy a oratoře a pracujeme
s tisíci nejchudších mladých lidí z celé
Kambodže.“ Cítil jsem se zahanben v přítomnosti tohoto velkého misionáře, který
se za všech okolností zaměřuje na mládež.

Lauren Hichaaba
Ředitel projektu Cagliero a AUL PDMA

N

arodil jsem se ve Vietnamu, v mém mládí
tam nebyli žádní vietnamští misionáři.
Představa, kterou lidé měli o misionáři
byla, že je to někdo, kdo opustí svou zemi a nikdy svůj domov už neuvidí. Už jako novic jsem
měl tuto touhu, ale nechal jsem si ji pro sebe až
do své profese. Až jednoho dne, ve třetím ročníku teologie, jsem znovu vyslechl pozvání pro
misionáře ad Gentes. Usilovně jsem se modlil
a vložil jsem se do rukou Božích. Velmi to zaměstnávalo mou mysl, a uprostřed mých každodenních povinností, studií, zkoušek, stresů
jsem si představoval problémy a výzvy, kterým
bych musel čelit, kdybych se stal misionářem.
Pak byli vysláni první dva misionáři na Papuu
Novou Guineu (byli to moji studenti), a to mě
přimělo napsat dopis hlavnímu představenému. Moje nabídka byla přijata.
Pak jsem obdržel zprávu, že mé sestře byla
diagnostikována rakovina a leží v nemocnici.
Jedna z ošetřovatelek byla řeholnice, znala
mě. Jednoho dne mě informovala, že její nemoc je velmi nebezpečná a že by měla podstoupit chemoterapii. Dalo se očekávat, že
bude žít šest měsíců, maximálně rok. Sestra
obrátila svého manžela a měla tři malé děti.
Plakal jsem pro ni, modlil se k Bohu a nabízel
výměnu: „Vezmi si můj život a ji nech žít.“ Ale
Bůh ví lépe než my, co dělat. Udržel mou
sestru živou a zdravou až dodnes a mě poslal
do Mongolska.
Přišel čas říct mým nadřízeným a pak mé rodině o mém záměru. Moje máma nechtěla,
abych ji opustil, ale táta řekl: „Patříš Bohu; dělej, co po tobě žádá!“
VÝZVY V MÉ MISIJNÍ ZEMI
Jako mladý klerik jsem byl poslán s první skupinou do nové misie v Mongolsku. Zima v této
zemi trvá déle než šest měsíců, teploty jsou
pod nulou: -30, -40 0C a někdy i méně. Léto je
sice krátké zato s pouštními teplotami: +35,
+40 0C. Základní obživou je maso a maso.
O ovoci neuslyšíte. Opravdu to nemohlo
být více odlišné od mé vlastní země, kde je
ve všech ročních obdobích zeleň a teplo, všude spousta ovoce a zeleniny. Kromě toho je
obtížné naučit se psát a mluvit v místním jazyce. Ale mohu vám sdělit, že to nejsou největší
výzvy, kterým čelím v misionářském povolání.
Moje výzva je žít v harmonii a spolupracovat
s ostatními salesiány, i když jsme všichni (mě

nevyjímaje) velmi zaníceni a plni nadšení pro
misii!
MOJE NEJVĚTŠÍ RADOST Z MISIE
Byl jsem ve všech komunitách a domech
v Mongolsku (existují jen dva)! V technické
škole jsem se bavil s mladými lidmi a sledoval,
jak se jim daří, nastupují do práce, zakládají rodiny a usilují o úspěch v životě. Mnozí z nich
se k nám vrací, aby vyjádřili svou vděčnost.
Když jsem ve farnosti, tak mám radost, když
vidím, jak lidé víru přijímají; někteří chodí rádi
do kostela i každý den na mši, což není obvyklé ani v mé zemi, ani u mých vlastních bratrů
a sester. Kolik víry mají! Jeden z mých nejšťastnějších okamžiků byl ten, když ke mně přišel
ke zpovědi mladý muž a ve zpovědnici propukl v pláč! A byly to slzy radosti. Nedokážu si
ani představit, jak Bůh pracuje v srdcích lidí!

Salesiáni v Mongolsku

MOJE SKROMNÉ POSTŘEHY PRO MLADÉ
MISIONÁŘE
Po 18 letech v misii, vám mohu říci, že je třeba
nejprve: modlit se a provést dobré rozpoznávání před odjezdem do misie; prověřit, jaká
je vaše motivace, připravit se dobře k přijetí
druhých, ke snášenlivosti. Potom je potřeba
denně meditovat, být nablízku Ježíši, nehledat své vlastní zájmy, v první řadě budovat
komunitní život, hledět na ostatní salesiány
jako na své vlastní bratry nebo sestry s láskou
a péčí. Potom půjdou místní lidé a zvláště mladí ve vašich šlépějích, krok po kroku ke svatosti,
v bezpodmínečné lásce a službě. A nakonec:
svěřte všechno naší P. Marii, Pomocnici křesťanů.
Andrew Tin Nguyen, Vietnamec
misionář v Mongolsku

SVĚDEK SALESIÁNSKÉ MISIJNÍ SVATOSTI

(P. Pierluigi Cameroni SDB, generální postulátor pro svatořečení)

Svatý Dominik Savio (1842–1857) měl jasnou představu o svém záměru: „Chci se stát svatým, musím se stát svatým a nebudu šťastný, dokud
se svatým nestanu – to, co mu don Bosko mohl sdělit v kázání, ve kterém
Dominik slyšel tato povzbuzující slova: „Stát se svatým je snadné. Musíme
se všichni stát svatými. V nebi čeká velká odměna na ty, kteří se stávají
svatými. “Don Bosco napsal sám, že v tom kázání byla jiskra, která roznítila srdce Dominika Savia a učinila z něj milovníka Boha. Sdílel tuto svatost s mnoha přáteli, zvláště pak s Giovannim Massaglia. Z toho sdílení
vznikla společnost Neposkvrněné, školka to první salesiánské generace.

SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL ZA CÍRKEV V AFRICE, ABY BYLA ZDROJEM JEDNOTY MEZI NÁRODY.

Redakčně zkráceno
z anglického originálu

Dobrovolníci projektu Cagliero měli to
štěstí, že mohli pracovat ve skutečně sdílené misii, i když to určitě nebylo snadné
ani pro dobrovolníky, ani pro SDB. Vzniklo však krásné společenství mezi laiky
a SDB. Naši dobrovolníci mají tu čest podílet se na tomto krásném misijním společenství a doufáme, že tomu tak bude
i po mnoho dalších let.

SVATOST JE BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA A SLUŽBA

