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DOPIS
. Z MONGOLSKA

Nevšední léto v říši Čingischána
Letní aktivity v Shuwuu, úžasné polské dobrovolnice,
v Gobi s nejbližšími, oslava padesátky a Alfa pro mládež.
Vážení přátelé,
srdečně vás zdravím z Mongolska na konci
letních prázdnin, které jsem mohl poprvé prožít
v Shuwuu v plném proudu letních aktivit.
Čekám na setkání s našimi pracovníky a
protože není zřejmé, kdy přesně bude,
využívám tento vzácný čas, ohlížím se zpět za
posledními měsící a píši tyto řádky.

Velikonoce a návštěva
nuncia
Jak možná víte, už skoro rok zde v Mongolsku
nemáme biskupa. Život bez pastýře není

jednoduchý. Modlíme se za něj a věříme, že se
ho brzy dočkáme. To byl zřejmě i jeden
z důvodů návštěvy nuncia zde v Mongolsku na
konci dubna. Bez něj bychom nemohli slavit
ani Svatý týden...

Výpomoc v Darkhanu
Na začátku května se konala ve Vietnamu
provinciální kapitula. Na ní odjeli i 3 zástupci
z Mongolska. Aby nebyl v Darkhanu P. Antony
sám, byl jsem tam poslán na 2 týdny na
výpomoc. Dotknout se skoro po roce známých
míst a setkat se s lidmi, se kterými jsem před
tím tolik prožil, bylo velice milé.

Děti z "Don Bosco Care center" v Shuwuu.
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Media team
Jedna z věcí, kterou jsem se rozhodli jako
salesiáni v Mongolsku více rozvinout, je
mediální gramotnost mladých okolo nás.
Jedním z prvních krůčků v této oblasti bylo
vytvoření „mediálního týmu“ z dobrovolníků
naší technické školy Don Bosko. Během
prvních 4 schůzek se nám podařilo vytvořit
krátký informační klip o naší salesiánské škole.
Media team.

Teologický týden
V pořadí již třetí teologický týden se konal 10.
- 14. 6. 2019 na téma „současná misijní
teologie“. Celý týden nám zapáleně přednášel
slavný a velmi pokorný profesor P. Roger
z USA. Silněji jsme si uvědomili, že máme tu
čest být mezi první genereací mongolských
křesťanů, podobně jako apoštolové ve Skutcích
apoštolských před 2 tisíci lety.

Teologický týden 2019.

Studenti z technické školy Don Bosco opravují
studnu v Shuwuu.

Letní aktivity v Shuwuu
Děti zde mají o něco delší letní prázdniny než
děti v ČR. Těm nejmenším začínají už na
začátku června, těm starším o týden později a
těm nejstarším v polovině června. Téměř
3 měsíce volného času je potřeba nějak zaplnit!
Za tímto účelem jsme zde uspořádali od
poloviny června do poloviny srpna letní
výchovný a vzdělávací program. Odpoledne od
středy do pátku tu čekaly na děti zajímavé
hodiny angličtiny, počítačů, tance, basketbalu,
hry na hudební nástroj a cyklistiky. To vše
završeno mší svatou a volnou oratoří. Já jsem

Letní aktivity v Shuwuu.
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byl osobně zapojen přímo do počítačů, kde se
děti učily základy programování v programu
Scratch, a pak do cyklistiky. Krátký cyklovýlet
podél řeky okolo našeho areálu byl pro děti
častou a žádanou odměnou.

Polské dobrovolnice
Velkou pomocí během letních aktivit v Shuwuu
byly 2 polské dobrovolnice, Beata a Magda.
Magda měla již zkušenost z loňska a učila
s úžasnou trpělivostí děti hru na piáno a na
kytaru. Beata přijela poprvé a učila děti
angličtinu. I přes jazykovou bariéru si je děti
velmi oblíbily. Při loučení plakaly a dá-li Pán,
třeba se ještě vrátí.

Polské dobrovolnice Beata a Magda s dětmi.

Návštěva maminky a sestry
Od 24. 6. do 11. 7. jsme tu měli vzácnou
návštěvu: již podruhé za námi přijela moje
maminka se sestrou. Když zde byly před 3 roky
poprvé, bratr Andrew se loučil se slovy:
„Přijeďte zase, a příště se podíváme spolu do
Gobi!“ Kdo by to tehdy řekl, že se jeho slova
naplní? Kromě návštěvy našich salesiánských
míst v Ulánbátaru, Darchanu a Shuwuu jsme
vyjeli do Kharkhorum – bývalého hlavního
města Čingischána, do katolické farnosti
v Arvahail a pak na jih do pouště Gobi. Jeli jste
někdy pouští cestou necestou 1000 km? Ne?
Tak přijeďte, je to vskutku dobrodružství.

Návštěva maminky a sestry v Mongolsku.

Alfa pro mládež
Na začátku srpna jsem začali v Shuwuu
s dlouho připravovanou Alfou pro mládež –

V Shuwuu s cyklo kroužkem během letních
aktivit.

Týdenní salesiánské exercicie 2019.
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Oslava pedesátin.

Slavnosti Nádam v Shuwuu.

serií setkání ohledně podstatných otázek života.
Každé setkání má 3 základní části: společné
jídlo, uvedení tématu krátkým videem a
společnou diskusi. Je velmi zajímavé naslouchat
našim mladým pokřtěným i nepokřtěným. A je
zázrak, že něčemu i rozumím!

budeme mít bohoslužby? Kde aktivity pro
mladé? A jak budeme topit? Uvidíme! I přes
všechny plány stavba kostela ještě nazačala,
podkroví je ve stejném stavu jako loni, kdy
zamrzlo i přes puštěné topení… Bůh má vše ve
svých rukou. A tak i přes všechnu nejistotu
můžeme být v klidu.

Padesátka
11. 8. jsem děkoval Pánu za dar 50 let života.
Nikdy před tím bych nečekal, že budu slavit
padesátku v Mongolsku kostele-jurtě za účasti
nejen naši mongolských farníků, ale i řady
hostů z Hongkongu. Díky!

Neznámá budoucnost
Pomalu nám končí prázdniny, děti se chystají
do školy a my spolu s nimi na nový školní rok.
Kde budeme v Shuwuu přes zimu bydlet? Kde

Na závěr bych chtěl moc a moc poděkovat
mnoha přátelům a dobrodicnům za modlitbu i
finanční
podporu.
Především
Charitě
Litoměřice, Farnosti Blansko, rodné farnosti
v Plzni a řadě dalším, kteří tu na nás
v mongolských stepích nezapomíají.
S vděčností vzpomínám a žehnám vám všem!
A můžete-li, také se za nás pomodlete.
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/.
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