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MALÝ HOUF V AZERBAJDŽÁNU

zvou jsou však pro mě osobní limity. Naše komunita má také svá omezení, protože je zde
jen osm salesiánů, z nichž jeden je biskupem
země.

SALESIÁNSKÉ MISIJNÍ
ZPRÁVY ZE SVĚTA
Č. 133 | LEDEN 2020
Vážení spolubratři, milí přátelé.

151.

misijní výprava čeká na své
velkorysé kandidáty. Výprava bude vyslána z Valdoka v neděli 27. 9. 2020.

„Toto misijní provolání podávám s velkým
nadšením a silným přesvědčením,“ řekl
nástupce Dona Boska a oslovil všechny mladé spolubratry i salesiány všech
věkových kategorií“. Cagliero, Fagnano,
Costamagna, Caravario, Versiglia, Cimatti,
stejně jako nejnověji vyslaní: všichni misionáři ad gentes, ad exteros, ad vitam. Jste
připraveni tento seznam a tyto misie rozšířit o své jméno? Pán nás neustále volá
a zve k tomuto zvláštnímu poslání. Pouze
v souladu s ním budeme moci tuto výzvu
slyšet. Je to naslouchání, které nás vede
k rozlišování, ke skutečnému naslouchání Bohu v našich srdcích.
Abychom mohli správně reagovat, je třeba dobře naslouchat a dobře rozlišovat;
velkoryse. Don Angel uzavírá slovy: „Zvu
vás k naslouchání a modlím se za vás.

Narodil jsem se v socialistickém Československu a už jako kluk jsem chtěl být knězem
a misionářem. Slýchal jsem příběhy misionářů, četl jsem pár knih a článků. Moje setkávání s nevěřícími a těmi, kteří nepraktikovali náboženství, hrála v mém profesním rozlišování
důležitou roli. I zkušenosti během praktického výcviku a z období teologických studií
v Itálii byly významné. Myslím si, že definitivním podnětem mé oficiální žádosti do misií,
byla má ochota jít a sloužit všude tam, kde
lidé mají objektivní potíže s poznáváním Ježíše, Syna Božího a zážitek zkušenosti s církví
jako komunitou.
Osm let jsem působil v Ázerbájdžánu, v zemi
mezi Evropou a Asií. Žije tu postsovětský sekulární multikulturní národ tolerantní
ke všem náboženstvím. Výzva, které čelím, je
žít mezi lidmi různých kultur, většinou muslimy. Také velká geografická vzdálenost od typického katolického prostředí mně hodně
vadí. Je to země s 10 miliony obyvatel, katolíků jsou pouze tři stovky. Nedělní a sváteční
mše navštěvuje zhruba šest set cizinců více
či méně pravidelně. Katolická přítomnost
sestává z jedné farnosti svěřené salesiánům.
Naštěstí zde působí také sestry Matky Terezy
(MC) a salesiánské sestry (FMA). Největší vý-

Zažívám ale i mnoho radostí. Mezi ty největší patřila určitě návštěva papeže Františka v roce 2016, jeho úplně první mše v této
zemi a biskupské svěcení našeho apoštolského prefekta, prvního ředitele naší komunity.
Největší radostí však bylo slyšet spontánní
svědectví těch, kterým se dostalo daru víry
v Ježíše. Jedno z nich bylo pro mě velice významné. Byl jsem s jedním z našich farníků
ve vesnici pod Kavkazem, kam jsme šli navštívit jeho známého – protestanta. Každý
den jsme se spolu modlili a večer jsme sdíleli
naše zkušenosti s Božím slovem. Jednoho
dne jsme vylezli na kopec s krásným výhledem na celou vesnici a náš hostitel začal zpívat a chválit Boha. V očích měl slzy. Nahlas
uvažoval, proč mezi tolika lidmi má jen jeho
rodina milost, že dostali dar být křesťany.
V tu chvíli jsem cítil obrovskou radost. Bůh
chce k sobě přivést ty, které si vybere.
Zdravím své spolubratry, kteří přemýšlejí, zda
jsou povoláni k životu v misiích. Jak pozná
člověk toto obdarování? Myslím, že musíme
být otevřeni Boží vůli, ať už je to cokoli. Je třeba vědět, jak být sám sebou, s vlastními možnostmi a omezeními. Zároveň musíte všechna vaše očekávání nechat stranou. Nakonec
nás Bůh zve, abychom přivítali všechny lidi
jako naše bratry a sestry, i když se od nás
zcela liší. Chce přijít mezi nás hříšníky a učinit z nás své přátele a nebeské spoluobčany.
Vladimír Baxa, slovenský misionář
v Baku v Ázerbájdžánu.

SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ DEN 2020
Letos ukončujeme šestileté období zaměřené na téma Evangelizace
v různých kontextech salesiánských misií. Po zaměření na Oceánii
(2016), Ameriku (2017), Asii (2018) a Afriku (2019) je rok 2020 věnován hlásání Ježíše Krista v Evropě prostřednictvím našich oratoří
a středisek mládeže.
Oratoř – vzdělávací prostředí otevřené dětem a mladým lidem, je
výchovná a evangelizační síla, typická salesiánská aktivita. Dnes,
stejně jako v minulých letech, nabízí živý a přínosný misijní program
pro evropskou mládež. Je to právě vstřícný oratorní kostel otevřený
světu mládeže v dané lokalitě, který miluje to, co mladí hledají, aby
mohli milovat Pána, kterého my následujeme.
Letošní Den salesiánských misií (SMD) hodlá povzbudit provincie
všech pěti kontinentů, aby vzaly na vědomí tuto originální přítomnost dona Boska, jako osvědčeného způsobu setkávání s dětmi,
dospívajícími a mladými lidmi. Ve spontánní, svobodné a rodinné
atmosféře tvořivé služby přistupujeme, doprovázíme, vzděláváme

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

a oznamujeme Ježíšovu dobrou zprávu
všem těm, které nám Pán posílá do cesty. „Don Bosko prožil jedinečný pastýřský zážitek ve své první oratoři, což byl
pro mladé domov, který vítá, farnost,
která evangelizuje, škola, která provází
životem a hřiště, kde se mohou setkávat
s přáteli a žít v radosti, taková je misie
dnes a zkušenosti z Valdoka jsou trvalým
kritériem rozlišování a obnovy každé
činnosti a práce. (pokr. 40)
Zahájení SMD 2020 se koná na svátek Zjevení Páně. Slaví se v týdnu kolem 11. listopadu. Jeho záměrem je udržovat misijní plamen
Kongregace. Kéž dá Pán všem salesiánům a laickým spolupracovníkům salesiánské rodiny oratorně-misijní srdce pro dnešní
mládež!

Blahosl. Titus Zeman (1915–1969) Byl nespravedlivě uvězněn, mučen,
odsouzen a zavřen v přísném vězení na dlouhých třináct let. Následně byl
vždy pod dohledem a nemohl plně vykonávat své kněžské a výchovné povolání. Je příkladem a vzorem pastýře. Věnoval svůj život mladým lidem,
kterým nebylo možné v hloubi jejich srdce a také ve společenském životě
následovat Krista. Jeho poselství „Vždy jednejte ve stylu Dona Boska a ostatní vás budou následovat,“ je přínosné i dnes.
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