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SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ ÚMYSL  > ZA KATOLÍKY V ČÍNĚ

Při studiu na salesiánské škole v Canlubangu 
(Filipíny) jsem se setkal s otcem Georgem 
Schwarzem – starším německým misioná-
řem, jenž měl na starosti vědeckou laboratoř 
naší školy. Byl prý přísný, a tak jsem se bál 
k němu přiblížit. Jednoho nedělního rána, při 
přípravě na mši v kolejní kapli, jsem viděl, jak 
mi do obličeje letí bonbón a čokoláda. Trefilo 
mě to přímo do nosu – od otce Georga. Po-
škrábal jsem se na hlavě a podíval se na něj. 
S úsměvem mi řekl: „Tu máš nějaké bonbóny, 
aby ses stal sladkým!“ 

Od té doby jsem k němu chodíval ke zpově-
di, sloužil v jeho společenství, dělal mnoho 
experimentů v jeho laboratoři a dozvěděl 
se o jeho krásné misii v Číně a na Filipínách. 
Inspiroval mě, abych se stal salesiánem, 
a později jsem se modlil, abych byl jako on, 
misionář!

Později v postnoviciátě jsem osobně předal 
svou žádost otci Angelu Fernandezovi, SDB. 
Nastala dlouhá sedmiletá cesta rozlišová-
ní, než jsem obdržel pozvání k praktickému 
výcviku. Čekalo mě mnoho výzev, než jsem 
dorazil do cíle. 

V roce 2017 jsem dorazil do provincie Ma-
naus, aniž bych znal portugalštinu, což je 
velká výzva pro misijního adepta. Díky Bohu, 

že náš  provinciál požádal jednu starší sale-
siánskou sestru, aby mě naučila základům 
jazyka. I práce ve vzdáleném městě byla dal-
ší výzvou, přestože jsem vyrůstal ve velkých 
městech. Přizpůsobení se kultuře a stylu prá-
ce bylo také namáhavé...

Únava a stesk po domově jdou do pozadí, 
když vidíme studenty, jak se mění, když sdí-
lejí své zkušenosti se zráním v salesiánském 
mládežnickém centru, když se více angažují 
ve farnosti, a dokonce když jsem schopen 
sedět vedle studenta a naslouchat jeho vý-
zvám a obtížím. S ohlédnutím za téměř třemi 
roky v misii a kladením Boha na první místo 
jsem viděl, jak se každý den stávám lepším 
salesiánem, zraji ve svém povolání a rostu 
ve svatosti, i když ta cesta nebyla plynulá.

Vzkazuji našim mladým spolubratrům, kteří 
pociťují výzvu být misionářem, aby se nebáli 
skoku víry, protože Bůh je tu vždy, aby pomo-
hl a vedl vás. Bůh žehná těm, kteří jsou „trpě-
liví, trpěliví a trpěliví“, aby přijali život výzev 
a obětí pro mladé. <jomarsdb@isma.org.br>

Jose Maria Vergara Castillo SDB,misionář 
z Filipín v Amazonii, Brazílie.

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

Misijní stav Kon-
gregace je skvělý 
a krásný. Kon-
text a okolnosti, 
ve kterých sdílíme 
svůj život a poslání 

s různými národy 
a etnickými skupina-

mi, jsou velmi bohaté, ale 
obecně řečeno, podle mého názoru nejsou 
příliš známé. Přinášíme proto následující 
informace všem členům kapitulního shro-
máždění. 

Naše Kongregace je nyní přítomna ve 134 
zemích: 43 v Africe, 24 v Americe, 29 v Asii, 
32 v Evropě a 6 v Oceánii. Prozatím byla naše 
činnost pozastavena v Jemenu, kde byl une-
sen náš spolubratr P. Tom Užunnalil. Ukon-
čili jsme naši přítomnost v Íránu a Andoře, 
ale zároveň jsme začali působit v Malajsii 
a Gambii. Obdrželi jsme žádosti o otevření 
nových komunit v Afghánistánu, Alžírsku, 
Guineji-Bissau, Kazachstánu, Iráku, Švédsku, 
Svatém Tomáši a Princově ostrově, Somál-
sku a Vanuatu.

ZVLÁŠTNÍ NÁBOŽENSKÉ KONTEXTY

Islámský kontext: Náboženská rozmanitos-
ti a multikulturní rozdíly jsou stále více prů-
řezové a nejen geograficky definované. Naše 
přítomnost v zemích s muslimskou většinou 
je zvláště soustředěna v provincii Blízkého 
východu (MOR) v arabském muslimském 
kontextu: Sýrie, Palestina a Egypt. V Libano-
nu a Izraeli mají naše díla své vlastní charak-
teristiky kvůli křesťanství a židovsko-mus-
limskému vlivu. Můžeme také připomenout 
místa našeho nového působení v Kuvajtu 
a ve Spojených arabských emirátech, jakož 
i v Magrebu, Maroku a Tunisku. V Asii máme 
působiště s velmi odlišnými charakteristika-
mi v Ázerbájdžánu, Bangladéši, Indonésii, 
Malajsii, Pákistánu a Turecku. V Evropě je to: 
Albánie, Kosovo, Bosna a Hercegovina. V Af-
rice: Burkina Faso, Čad, Gambie, Guinea Ko-
nakry, Mali, Senegal, Sierra Leone a Súdán.

V budhistickém kontextu: Kambodža, 
Čína, Korea, Japonsko (s převahou budhis-
mu a šintoismu), Mongolsko, Myanmar, Ne-
pál, Srí Lanka, Thajsko, Tchaj-wan a Vietnam.

V křesťanských pravoslavných souvislos-
tech: Bělorusko, Bulharsko, Gruzie, Etiopie, 
Eritrea, Moldavsko, Černá Hora, Rumunsko, 
Rusko, Srbsko a Ukrajina.

KONTEXT LIDSKÉ MOBILITY A MIGRACE

Uprchlíci a interní přistěhovalci (IDP – In-
terně vysídlené osoby): Vzhledem k průře-
zovosti  tohoto jevu, který postihuje řadu 
národů, jsme přítomni na významných 
místech, která dokumentují dramatickou 
realitu uprchlíků a přistěhovalců v jejich 
vlastní zemi. Příklady: Burundi, Středoaf-
rická republika, Egypt, Etiopie, Indie, Keňa, 
Libanon, Nigérie, Demokratická republika 
Kongo, Rwanda, Sýrie, Súdán, Jižní Súdán, 
Turecko, Ukrajina a Uganda.

Fenomén stěhování je obrovský a dife-
rencovaný a natolik velký, že se v něm Kon-
gregace do značné míry utápí. Jako příklad 
jsem tedy uvedl některé z nejvýznamnějších 
přítomností, a to jak pokud jde o místa od-
jezdu, tak místa určení, kde pracujeme s mi-
granty a vysídlenými osobami.

OD SLADKOSTÍ 
DO MISIE

28. GENERÁLNÍ KAPITULA – ŠESTILETÍ PLNÉ MISIJNÍ ANIMACE 
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Ctih. August Hlond (1881-1948), salesiánský kardinál a primas polský, silný ve víře, 
stejně jako  bránil polský lid před hrůzami nacismu, s toutéž pastorační sílou jej 
nadále bránil před komunistickým ateismem a dělal co mohl, aby chránil utisko-
vané, řešil sociální otázky, utěšoval a pomáhal nuzným a bezdomovcům. V pasto-
račním dopise z roku 1932 napsal: „Katolíci se proto musí nejen účastnit voleb, aby 
mohli vysílat čestné muže katolického ducha do zákonodárných sborů, ale jejich 
povinností je osobně vstoupit do vlády, do sejmu, senátu, politické a obecní sprá-
vy. Nebudou tam jako oficiální představitelé Církve, ale jako občané a politici, kteří 
vládnou podle katolických principů“.


