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Obyčejný život mezi 2 největšími svátky
Prostý život na venkovské farnosti Šovó od Cagán Sar do

Velikonoc.

Vážení přátelé,  

srdečně vás zdravím z Mongolska! Dva měsíce
utekly od posledního dopisu, a tak bych se rád
s vámi  rozdělil  o  prostý  život  zde  mezi
chudými lidmi na předměstí Ulánbátaru. 

Je Bílá sobota ráno, čas zpomalení a rozjímání.
Čas vděčnosti. Po včerší písečné bouři,  dobře
načasované  na  Velký  pátek,  kdy  se  slunce
zatmělo… je klidný sluneční den. Teploty jsou
zde aktuálně  plus  mínus  10 stupňů  (přes  den
plus,  v noci  mínus).  Rozmrzlo nám tak již 3.
patro s třemi malými pokojíky pro salesiány, a
tak sedím v jednom z nich a využívám vzácný
čas  na  psaní…  než  přijdou  naši  farníci  a
především  děti  plné  života  a  energie
připravovat velikonoční obřady.

Cagán sar
Na začátku února jsme už tradičně slavili spolu
místními  největší  rodinný  svátek  zde,  tzv.
Cagán sar (v překladu Bílý měsíc). Z původního
podzimního termínu ho na jaro před staletími
přesunul slavný Čingischán. Do nedávna se při
něm oslavovaly  společně  i  narozeniny  všech,
kteří se dožili nového lunárního roku. 

V předvečer  prvního dne Bílého měsíce  se zde
slaví  tzv.  Bitún,  při  které  se  schází  rodiny  a
každý se musí po vysilující zimě do syta najíst.
Můžeme  ho  přirovnat  k  našemu  Štědrému
večeru. Společně s Mongoly jsem měl možnost
oslavit  ho  až  letos,  když  mě  na  tuto  rodinou
oslavu pozvala jedna naše pracovnice Tsegí.
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Na návštěvě rodin během Cagán sar. Bitún.



Celomongolské salesiánské 
plánování
Protože  je  týden  během  začátku  nového
lunárního roku státní svátek, využili jsme jako
salesiáni  v  Mongolsku  tento  čas  na  3  denní
společné setkání, hodnocení a plánování. 

Setkání bylo v Darkhanu. Díky tomu jsme se
cestou mohli  zastavit  na  hrobě  loni  nečekaně
zesnulého místního biskupa Václava. Původně
měl  být  pohřben  u  katedrály  v  Ulánbátaru.
Místní úřady to však nepovolily a tak musel být
pohřben  na  veřejném  hřbitově  asi  50  km  od
hlavního  města  cestou  do  Darkhanu.  Biskup
Václav byl vzácný člověk, který zahájil v roce
1992 katolickou misii v Mongolsku a odevzdal
jí  celý  svůj  život.  Stal  se  i  zároveň  prvním
misionářem, který zde zemřel. 

Situace místní církve
Jaké je situace církve v této postkomunistické
šamansko-buddhistické  zemi?  I  když  je  zde
oficiálně  svoboda vyznání,  po  pravdě  řečeno,
(nejen) katolická církev se tu musí potýkat se
spoustou potíží. Včetně administrativních.

Jednou z velký obtíží je tzv. kvóta. Jde o to, že
na  jednoho  cizince  (misionáře)  zde  mu  musí
být zaměstnáno a placeno vč. daní 4-5 místních
lidí. A pokud jde o faráře s povolením veřejně
vykonávat  náboženské  obřady,  dokonce  20!
Jakou smysluplnou práci dát všem těmto lidem
a jak sehnat prostředky pro jejich finacování?

V důsledku  těchto  přísných  administrativních
nařízení  a kontrol  nebyly v posledním měsíci
ve 3 ze 7 katolických farností  po dvě  neděle
bohoslužby… 

Den v Šovó
Jak vypadá jeden takový den v Šovó? Obvykle
sem  přijíždíme  ve  čtvrtek.  Ráno  po  ranních
modlitbách  a  snídani  kolem  8:30  jdeme
s P. Mario  autem  z komunitního  domu  Don
Bosco vedle katolické katedrály v Ulánbátaru
nejprve  k  sestrám  Matky  Terezy  na  mši  sv.
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Salesiánské celomongolské plánování.

Hrob  biskupa Václava v Mongolsku.

Tvořivostní aktivity s dětmi v Šovó.



Podle  zácp  na  silnicích  přijíždíme  k sestrám
někdy  mezi  9:15  až  9:45.  Po  mši  svaté
pokračujeme  dalších  30  km  do  Šovó,  kde
býváme před polednem. Zařizujeme nejnutnější
věci, někdy míváme i oběd a po něm bývá od
13 hod. setkání s našimi pracovníky. Kolem 14
hod.  přichází  děti  ze  školy  rovnou  k  nám.
Mohu  si  tak  v  klidu  napsat  domácí  úkoly  či
něco  přečíst…  V  jurtě  je  to  mnohem
náročnější…  V 15:30  zde  bývá  ve  čtvrtek  a
pátek mše svatá (v soboty a neděle v 10:30). Na
ni kromě 15-25 dětí přichází pravidelně pěšky
více jak 3 km i 85letý dědeček. Pořádně nevidí,
ale  přál  bych vám ho vidět  modlit  se!  On je
skutečně duchovním motorem farnosti. Po mši
sv. bývá oratoř: basketbal, fotbal, stolní hry… a
nově  i lekce ohledně jízdy na kole. Ty si děti
velmi oblíbily. Poprvé se tak mohou dozvědět,
jak  zkontrolovat  kolo  před  jízdou,  opravit
píchlou duši, utáhnout šroubky, jak přehazovat
apod. 

Mezi  18  a  19  hod.  oratoř  končí  a  děti  musí
domů.  My  s  P.  Mario  usedáme  v  kapli
k modlitbě, pak jíme prosté jídlo, které někdy
připraví naše kuchařka, modlíme se růženec a
kolem  21  hod.  každý  sám  dokončujume
potřebné věci a pak odcházíme na kutě. 

Návštěvy rodin
V pátek kolem poledne k nám přichází sestry
Matky  Terezy.  Častokrát  spolu  s  nimi
navštěvujeme  rodiny  a  zjišťujeme  jejich
aktuální  situaci  a  problémy.  Velmi  zajímavé
zkušenost!  Přijeďte  nás  navštívit  a  na  pár
takových návštěv do jurt k chudým lidem vás
rádi zavedeme!

Přepisování Bible
Nikdy bych nevěřil, že přepisování knih Bible
do sešitu může být  úspěšné.  Fr.  Simon přišel
s tímto nápadem, natiskl knihy Bible a sešity,
sehnal  propisky  a  nabídl  je  všem  farnostem.
S úžasem jsem koukal na malé i velké, jak si
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Scénka během bohoslužby s Šovó.

Výuka jízdy na kole.

Údržba a nezbytné opravy.



vše s chutí rozdělují, dávají se do psaní a jak
rychle mnozí dokončují knihu po knize… 

Příprava letních aktivit
Letní  prázdniny  zde  začínají  již  v  první
polovině června. Loni poprvné jsme zde během
léta nabídly řadu letních aktivit, které vzbudily
velký  ohlas.  Protože  jsme  čerstvě  dostali  10
starých, ale stále docela slušných počítačů, tak
letos mohou být aktivity obohacené i o výuku
počítačů či elekroniky. 

Plány do budoucnosti
Misie v Šovó má velkou budoucnost. Po více
jak  2  roky  zde  salesiáni  uvažují  o  stavbě
malého kostelíku, a jak se zdá, letos se ho asi
podaří  zrealizovat.  Dále  zde  máme  v  centru
obce  velkou budovu,  která  ale  bohužel  nemá
vodu  a  funkční  topení.  Chceme  ji  využít
alespoň  v létě  a  v budoucnosti  zde realizovat
projekt, který místní  potřebují. 

Alfa pro mládež
22. - 23. března  se zde konala konference Alfy
pro  mládež.  Úžasně  připravený  seminář
s nadabovanými videi do monogolštiny! Kolem
400  zapálených  mladých  křesťanů.  Byl  jsem
vděčný, že jsem mohl být u toho. Připomnělo
mi  to  podobnou  konferenci  asi  před  7  lety
v ČR. 

Velikonoce
Pomalu vstupujeme do tajemství Velikonoc. A
tak  vám  z  monoglských  stepí  přeji  otevřené
srdce  pro  Toho,  který  to  nejtěžší  a  nejhorší
proměňuje v  novou příležitost  a  naději.   Kéž
radost z Kristova vzkříšení, naši tmu ve světlo
promění!

A prosím,  modlete  se  za  nás  zde,  zvláště  za
bratra  Kryštofa,  který  jen  vážně  nemocný  na
pár měsíců v rodném Polsku...

S vděčností vzpomínám a žehnám vám všem!

P. Jára Vracovský SDB

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

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

Všechny možnosti podpory naleznete na http://dbmongolia.org/cs/darci/.

416. dopis z Mongolska – Obyčejný život mezi 2 největšími svátky (duben 2019)

Missa Chrismatis s nunciem v Ulánbátaru.Konference Alfy pro mládež.


