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Dvě stříbrná výročí a nové poslání
Oslavy 25 let kněžství a výročí prvních řeholních slibů

Vážení přátelé, 

srdečně vás zdravím z Mongolska uprostřed letních
prázdnin. Za poslední měsíce se odehrálo spoustu
nových věcí, tak pěkně po pořádku.

Velikonoce bez mrtvičky
Oproti loňsku letošní velikonoce proběhly vý-
razně klidněji než předchozí rok (kdy Fr. Carlo
dostal během půlnoční mrtvičku). V komunitě
jsme  si  pěkně  rozdělili  velikonoční  obřady.
P. Joseph předsedal mši sv. na Zelený čtvrtek,

P. Simon velikonoční vigilii a P. Antony neděli
velikonoční.  Mně  připadly  i  přes  počáteční
zdráhání obřady Velkého pátku, při kterých děti
krásně zahrály pašije. 

Misionářská výprava
Na Velikonoční pondělí se zde žádná pomláska
nekoná. Je tu už léta zažitým zvykem tento ten
strávit  spolu  s  dalšími  misionáři  na  výletě  či
výpravě.  Letos  jsem si  ho  v  Darkhanu  spolu
s MC sestrami (sestry Matky Tereze) uspořádali
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Velikonoční vigilie 2018. Létáme v mongolských stepích.



sami.   Mikrobusem  jsem  vyjeli  do  mongol-
ských  stepí,  pomalu  probouzejících  se  ze
zimního spánku. P. Simon se sestrami připravi-
ly výborné občerstvení...

Strategické plánování
Víte,  co  se  do  Mongolska  vůbec  nehodí?
Plánování! Jak to? Protože je to tu obvykle jen
ztráta času. Co se naplánuje, se z 99% obvykle
nestane.  Vždyť  je  přece  nespočet  jiných
možností,  které  jsou  mnohem  pravdě-
podobnější. 

Nic  naplat,  jako  salesiáni  potřebujeme  vidět
trochu do budoucnosti a nejednat bezcílně jako
ovce, krávy a velbloudi okolo nás. Vietnamský
pan provinciál nám poslal na měsíc experta na
plánování  spolu  se  2  provinciálními  rádci.
První týden jsem tvořili plán delegatury, další
týden 5tiletý komunitní plán v Darkhanu a na-
konec v Ulánbátaru. Doufejme, že přinese své
ovoce.

Oslava Panny Marie 
Pomocnice
Konec května bývá nejen oslava Panny Marie
Pomocnice  křesťanů,  které  je  zasvěcen kostel
v Darkhanu,  ale  i  výročí  posvěcení  našeho
nového kostela (2012). Sláva byla, jak se patří,
a věčně hladoví farníci se konečně najedli do-
syta.  Při  velkém  farním  trhu  také  měli
příležitost si doplnit či obměnit nezbytné oble-
čení.
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Oslava Panny Marie Pomocnice křesťanů.

Občerstvení během oslavy.

Dětský den v Dětském parku.

Strategické plánování.

Kurz jízdy na kole.



Dětský den a letní aktivity
1. června je v Mongolsku státní svátek. Není to
jen svátek dětí, které tu jsou velmi důležité, ale
celých rodin. Město pořádá pří této příležitosti
dětský den v Dětském parku. Po loňském pozo-
rování  jsme  se  ho  poprvé  aktivně  jako
Salesiánské  centrum  zúčastnili.  Byla  to  vý-
borná příležitost dát veřejnosti o sobě  vědět a
nabídnout i  letní aktivity našeho vzdělávacího
centra. 

Dvě stříbrná výročí
25 let. Něco, co v ČR moc neslavíme, ale zde je
to  mimořádná  událost.  O  to  víc,  když  dva
salesiáni z komunity slaví společně:  P. Simon
25  let  od  kněžského  svěcení  a  já  25  let  od
prvních salesiánských slibů  (16.  srpna  1993).
Biskup, slavnostní bohoslužba, jídlo pro stovky
lidí, mongolské tanečnice, koncert, spousta dár-
ků… Nebýt zde, asi bych i zapomněl, že je to
už kus života v plném zapojení do salesiánské-
ho  poslání.  Výborná  příležitost  zastavit  se  a
poděkovat… Bohu a všem lidem, které nám do
cesty poslal...

Exercicie a nové poslání
Letošní exercicie (4. - 10. 7.) byly mimořádné.
Dával nám je totiž bývalý Hongkongský kardi-
nál  Zen  SDB.  Témata  zamyšlení  byla  podle
prvních  papežský  encyklik  Jana  Pavla  II.  a
Benedikta XVI. Podělil se i o svou zkušenost
s 2. vatikánským koncilem a po něm následují-
cí  Mimořádnou  kapitulou  SDB.  Při  jednom
slůvku se podělil i o obavy o budoucnosti čín-
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Pozvání na oslavu dvou stříbrných výročí.

Návštěva nuncia v Darkhanu.

I na jaře nečekaně přichází sníh...

Dotek hudby v oratoři.S dětmi před salesiánským střediskem.



ské katolické církve, kterou neohrožuje ani tak
komunistická  vláda,  jaka  naivní  politika  Va-
tikánu.

Na závěr  exercicií  zde bývá zvykem dostávat
nové poslání. Náš místní přestavený P. Paul mě
posílá  na nové místo – z  Darkhanu do Ulán-
bátaru do  „Planning and developing Office“ a
do nedaleké venkovské farnosti Shovoo pomá-
hat  P.  Mario,  který  tam  je  od  začátku  roku
farářem. Místo mě  převezme službu ekonoma
komunity  a  oratoř  P.  Andy…  Oficiálně  od
15. srpna, v praxi ale až na konci roku, protože
oba  pojedeme  do  Říma  na  misijní  kurz  naší
salesiánské university UPS.

„Misijní noviciát“ končí
Před 3 roky jsem byl poslán do Mongolska ofi-
ciálně jen na 3 roky na zkušenou, i když jsem
měl  úmysl  bez  časového  omezení.  Letos  mi
tedy  končí  tento  2-3letý  „misijní  noviciát“.
Spolubratři i místní lidé mě přijali. Naučil jsem

se místní  jazyk  (i  když  je  stále  nutné  pokra-
čovat).  Opravili  jsem  dům.  Do  oratoře  jsem
zaregistrovali více jak 900 dětí… Přestáli jsem
chvíle  bouřek… a  pokračujeme  ve  snu  Dona
Boska dál – přinášet radost a naději evangelia
skrze  výchovu  a  vzdělávání  do  míst,  kam se
ještě nedostala. 

Návštěva ČR a misijní kurzy
Právě se nacházím v Ulánbátaru, kam jsem se včera
přestěhoval. Mám zde poslední 3 dny na reflexi a
poděkování za mnoho milostí, které jsem zde obdr-
žel. 30. července letím na pár týdnů do ČR, než pak
zase 3. září odletám do Itálie na misijní kurz s vy-
sláním  misionářů  hl.  představeným  v  Turíně
(28. září).

Pomalu se připravuji na cestu a těším se během
srpna na setkání s mnohým z vás, kteří na nás
zde zapadlé v dalekých končinách nezapomíná-
te. Požehnané letní dny!

            P. Jára Vracovský SDB

Kontakt: P. Jára Vracovský SDB |  vracov@gmail.com | Skype: vracovky
Mobil: CZ: +420 732 951 497, MN: +976 94408091 

Více informací můžete nalézt na www.dbmongolia.org a na: ● facebook: dbmongolia.org 

Všechny možnosti podpory naleznete na http://dbmongolia.org/cs/darci/.
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Exercicie 2018, uprostřed vzadu kardinál Zen SDB.


