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SALESIÁNI ZALOŽILI POŽÁRY V AMAZONII

J

e pravda, že salesiáni zapálili AmazonII
... ale ne ohněm, který tam v posledních
několika týdnech hoří a ničí rozsáhlé lesy,
ale ohněm Ducha: „Oheň jsem přišel uvrhnout
na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal. (Lk 12,49).
Letos hlavní představený vysílá do Amazonie
deset nových misionářů - do Brazílie, Ekvádoru, Peru a Venezuely. Určitě se stanou pro komunity a pro mládež „rosou, jež přináší Pánovo požehnání“ (srov. Ž 133, 3). Je to znamení
našeho závazku vůči panamazonské synodě.
150. misijní výprava však vysílá dalších 26
misionářů do Albánie-Kosova, Bolívie, Bulharska, Střední Ameriky, Velké Británie, Litvy,
na Střední východ, do Mongolska, Pákistánu,
Paraguaye, Španělska, Tuniska a Turecka.

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

26 z těchto mladých misionářů je ve své přípravě, 9 má trvalé sliby (7 kněží a 2 bratři)
a jeden je bývalý biskup. Děkujeme za velkorysost provincii Vietnam, která vysílá
7 misionářů; Indii, jež vysílá dalších 7; a novým provinciím v Africe, které poskytují
12 spolubratrů. Provincie Evropy (4) a Ameriky (4) jsou také oddány misijnímu duchu.
Jako při první výpravě v roce 1875 odjedou
synové Dona Boska od svatyně Panny Marie Pomocnice Křesťanů spolu s 13 misijními
dcerami FMA.
Modlíme se, aby naši „paliči v Duchu“ udržovali stále naživu a nakažlivě plamen víry
a pastorační lásky, kamkoli je Pán pošle.

Služebník Boží ze Slovinska Andrea Majcen (1904–1999), misionář v Číně a Vietnamu. Jeho diecézní proces skončí 30. září. Svědčil: „Jsem vděčný Bohu za to,
že mě povolal a za to, že mi dal odvahu se řídit jeho povoláním.“ Dobrodružství
života, do kterého nás Bůh posílá, je velmi významné. Každodenní boj o svatost
je zdokumentován v jeho duchovních denících, rozjímáních a poznámkách.
Dochovalo se 6 500 stran rukopisů. Každý den vypracovával přesné plány, aby
si ověřil svůj vlastní duchovní pokrok. Byly pro něho významné čtyři události
v životě: den jeho křtu, kdy se stal synem Božím; den jeho náboženské profese,
kdy se stal salesiánem; den jeho kněžského svěcení, kdy se stal knězem Kristovým; den, kdy obdržel misijní kříž a stal se tak poslem a apoštolem Kristovým.

SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL > ZA SALESIÁNSKÉ DÍLO V OCEÁNII

