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SALESIÁNSKÉ MISIJNÍ
ZPRÁVY ZE SVĚTA
Č. 127 | ČERVENEC 2019
Milí spolubratři, drazí přátelé,

V

tomto měsíci spolu s papežem
Františkem a s misijním srdcem
nasloucháme šestému blahoslavenství: „Blahoslavení čistého srdce, neboť
oni budou vidět Boha.“ (Mt 5,8) „Udržet své
srdce čisté od všeho, co lásku poskvrňuje,
to je svatost“ [GEx 86].
Lidé se často ptají rádce pro misie, které je dnes nejnebezpečnější místo pro
salesiánské misie. Odpověď je nasnadě:
největší nebezpečí pro salesiánského
misionáře je, když ztratí svého misionářského ducha, ztratit svou apoštolskou vášeň, znečistit ji nebo oslabit. Tou
základní čistotou misionářského srdce je
udržování apoštolského ohně, aby vždy
hořel a hořel jasně. To si žádá pozornost
a každodenní duchovní kázeň, především
od učedníka-misionáře. Tak jako Don Bosko i salesiánští misionáři velmi pozorně
provádějí každodenní zkoumání svědomí. Slaví často svátost smíření (srov.
Stanovy čl. 90). Často se ptám misionáře, e-mailem, postřednicvím whatsapp
nebo dokonce tváří v tvář: „Máš možnost
často se zpovídat, milý misionáři?“
Udržovat své srdce čisté od všeho, co
škodí apoštolskému nadšení, zde je tajemství a síla salesiánského misionáře.
P. Guillermo Basañes, SDB
Hlavní rádce pro misie

ANIMAČNÍ POMŮCKA PRO SALESIÁNY A PASTORAČNÍ
PRACOVNÍKY
Vzhledem k mimořádnému misijnímu měsíci
(EMM), vyhlášenému papežem Františekem
na říjen, připravil odbor pro misie SDB animační pomůcku pro všechny salesiány a pastorační pracovníky, kteří hodlají oživit evangelizaci v aktivitách Církve. Brožura má stejný
motiv jako EMM – „Pokřtěni a posláni, Poslání
Kristovy Církve ve světě“ – byla oficiálně vydána na svatodušní neděli 9. června. Je připravená odborem pro salesiánské misie a je
zpracována ve formě deníku, který doprovází
čtenáře / misionáře / misijní skupinu v říjnu
2019 a nabízí různé prvky reflexe na každý
den. Obsahuje:
• citace z Maximum Illud -biblické odkazy
týkající se stejného předmětu;
• odkaz na magisteria pontifiků po Benediktu XV. – myšlenka papeže Františka;
• prohlášení z dokumentů kongregace SDB.
Každý den uzavírá část, která navrhuje body
do diskuse, sdílení myšlenek a podněty
ke konkrétní činnosti a část s nabídkou světce na každý den, s nímž je možno se modlit

za potřeby Církve v národě jím spojeném.
Tento materiál lze použít v salesiánských komunitách místo ranní meditace nebo večerních chval. Skupiny ve školách, farnostech,
oratořích a místech působnosti SDB by jej
mohly využít ke své animaci. Omezený počet
kopií byl vytištěn v angličtině a italštině. Provincie a instituce si můžou vytisknou vlastní
verze přizpůsobené jejich kultuře a jazyku.
Překlady jsou připraveny v italštině, francouzštině, španělštině, portugalštině, polštině, vietnamštině atd.
Účelem této iniciativy je podpora globálního misijního nasazení Církve. Misijní odbor
SDB nabízí podporu v editovatelném digitálním formuláři ve formátu PDF pro jakoukoli
církevní skupinu, která může mít prospěch
z této práce. Obsah lze upravovat, aby vyhovoval jejich potřebám a využít již vytvořené
uspořádání. Je k dispozici zdarma náboženským společenstvím i místním církvím.
„Prostě chceme sloužit Církvi,“ vysvětluje editor
produktu, P. George Menamparampil, SDB.

Zájemci o zaslání tohoto materiálu a dalších informací, pište na adresu: mcgeorge@sdb.org

MISIE JE VŽDY SLUŽBOU

V

Lahauru v Pákistánu jsem téměř rok.
Kompletní salesiánské dílo tvoří základní a střední škola, učiliště, sobotní
oratoř a řada dalších aktivit. Jsme tu tři salesiáni a s námi zde žije nebo se účastní našeho
výchovného programu a aktivit asi 200 dětí
a mladých lidí.
Bůh si dal na čas, aby mě připravil na tuto misii. Svůj první dopis hlavnímu představenému
s a nabídkou za misionáře ad gentes jsem poslal hned po své první profesi (před 21 lety), ale
teprve v roce 2016 (po 10 letech kněžství) jsem
získal povolení odjet do Pákistánu. A další dva
roky jsem čekal na vízum.
Během let formace a v počátku svého salesiánského života jsem pochopil, že poslání, které
nám Bůh svěřuje, netkví ani v budoucnosti,
ani ve vzdálené zemi. Posláním je přesně čas
a místo, kde žijeme každý den, služba velko-

SVĚDEK SALESIÁNSKÉ MISIJNÍ SVATOSTI
(P. Pierluigi Cameroni SDB, generální postulátor pro svatořečení)

Uvědomil jsem si, že každé poslání mě připravuje na to, co jsem. Pracuji teď v Pákistánu, a tato krásná misie mě připraví na další – v době a místě, které mi Bůh určí. Jedna
ze ctností, kterou jsem získal v tomto období
přípravy a očekávání byla nepochybně trpělivost. Ta mně také umožnila růst v poslušnosti
a víře.
Jsem v Pákistánu velmi šťasten, protože můj život jako salesiánského kněze má smysl pouze
mezi dětmi a mládeží a tady jsem jimi obklopen. Jsem rád, že komunita, mí bratři salesiáni,
P. Noble a br. Bernarde, mě uvítali s otevřenou
náručí bez ohledu na rozdíly ve zvycích, kultuře, jazyce a myšlení. Jsem šťasten, že mi Bůh
dává příležitost růst i nadále jako lidské bytosti
a učit se být salesiánem.
Gabriel Cruz SDB, Mexičan,
misionář v Pákistánu
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Redakčně zkráceno
z anglického originálu

Služebník Boží Nino Baglieri (1951–2007) završil důležitou cestu obrácení během svého života. Dovolil, aby byl Otcem proměněn a transformoval své utrpení do hlásání Radostné zprávy.
Nejprve se stal salesiánským spolupracovníkem a pak se rozhodl zasvětit se zcela Pánu a stal se CDB (Volontérem s Donem
Boskem). Řekl: „Víte, všechno je prací Ducha svatého a vše začalo,
když jsem řekl“ ano „ Pane a otevřel mu srdce. Nemohu se vůbec
hýbat: je to Pán, který dává své ruce a nohy k dispozici, skrze přátele, mého švagra, mou rodinu. Ten, kdo trpí potřebuje lidi, kteří jsou
dobří a potřebují nás , aby si... koupili ráj. Pán se nás zeptá, jestli
jsme věděli, jak milovat bratra vedle nás.“

rysé oddanosti mladým a lidem kolem nás,
společný život v komunitě a zvláště modlitba.
Salesiánské poslání je v současnosti. Život
je vždy posláním, službou a učednictvím.

