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Blah. Filip Rinaldi (1858-1931). Třetí nástupce Dona Boska a zakladatel Volontérů 
Dona Boska. Přizpůsobil ducha Dona Boska nové době a jako hlavní představený 
prokázal svou otcovskou povahu a podnikl řadu iniciativ - péče o povolání, vytvá-
ření duchovních a sociálních center pomoci pro mladé dělníky, doprovázení a pod-
pora pro FMA. Silný impulz dal salesiánským spolupracovníkům. Založil Světovou 
federaci bývalých žáků. „Bývalí žáci,“ řekl, „jsou plody naší práce. Práce v našich do-
mech netkví jenom v tom, aby mladí lidé byli dobří, pokud jsou s námi, ale aby se 
z nich stali dobří křesťané. Práce s našimi bývalými žáky je proto trvalá. Obětovali 
jsme se za ně a naše oběť se nesmí ztratit.“

elý svět se zastavil a mlčí, hospodářství  
je v krizi, podniky se zavírají. Domnívali 
jsme se, že všechno, co máme, vše, co 

vlastníme, je výsledkem naší práce. Žili jsme 
své životy, jako bychom měli zůstat na světě 
navždy. Až skrze tuto pandemií jsme si uvě-
domili to, na co jsme zapomněli: že to vždy 
bylo Boží milosrdenství, díky kterému jsme 
tím, kým jsme. Možná by tato pandemie 
mohla být naším očištěním, aby nás přivedla 
zpátky k  Bohu. Pán trpělivě čekal, abychom 
se k Němu vrátili, aby mohl být opět středem 
naší existence.

Můžeme navzdory koronaviru zůstat v klidu? 
Samozřejmě, že můžeme! Bůh nakonec vždy 
zvítězí nad nemocí, utrpením a  smrtí! Zra-
kem víry vnímáme, že Duch Svatý v dnešním 
světě stále působí. Svátek Letnic nás ujišťuje, 
že v moci Ducha bude milosrdná Boží láska 
mít konečné slovo, nikoli zlo;  ale Bůh nako-
nec zvítězí.

Don Alfred Maravilla, SDB
Hlavní rádce pro misie

BUDOVAT SPOLEČNÝ SVĚT

Nouzová situace v  důsledku koronaviru se 
stala příležitostí v  rozvoji salesiánské pas-
torační kreativity a  solidarity. Na  všech pěti 
kontinentech vznikly nové vzdělávací a pas-
torační projekty, které slouží nejvíce znevý-
hodněným. Vidíme svědectví, fotogra� e a vi-
dea o tom, jak salesiánská horlivost realizuje 
různé iniciativy po celém světě.

Koordinace reakce Kongregace na  mimo-
řádné události leží na misijním odboru. Tým 
sleduje a  podporuje solidaritu na  globální 
úrovni a předkládá několik podnětů a návr-
hů ohledně využití � nančních prostředků pro 
realizaci projektů:

• Snažíme se zajistit, aby nikdo nebyl zane-
dbán, aby i to málo, co máme, bylo sdíleno se 
všemi, především  s  těmi nejpotřebnějšími.

• Někteří dárci, zejména instituce, speci� kují, 
kam mají peníze směřovat; musíme respek-
tovat jejich úmysly.

• Je třeba se vyhnout jakémukoli � nančnímu 
zneužívání. Navzdory „naléhavosti“ dárcov-
ské organizace – misie a nevládní organizace 
sítě Don Bosko, nechť prostudují žádosti pro-
vincií, aby byla zajištěna jejich odpovědná re-
alizace. Požaduje se kompletní dokumentace 
pro realizaci všech projektů. Zprávy a  účty 
budou řádně a  v  termínu předkládány. Vše 
musí být zdokumentováno - faktury, příjmo-
vé doklady, zprávy, fotogra� e atd.

• Není to běh na 100 metrů, je to maraton. 
Není to bitva, je to válka. Po stávajícím dopa-
du budou důsledky přetrvávat měsíce a roky. 
Musíme se vážně podívat na náš způsob ži-

vota. Brzy budeme muset snížit výdaje, snížit 
náklady, ušetřit peníze, zastavit úniky, zlepšit 
naši správu, efektivněji využívat naše zdro-
je, využít naše stávající zdroje k „vydělávání“ 
něčeho, osvojit si prostší životní styl, pokud 
jde kvalitu našich vozidel a cest, našich oslav 
i výročí – musíme se soustředit na vyhledá-
vání dalších místních zdrojů.

Před několika dny jsem dostal dopis od Vác-
lava Klementa z Don Bosco-Matiho,  FIS (Se-
verní Filipíny). Potýkají se s  covid-19. Jak? 
Ruční prací, pěstováním zeleniny. Super.  
Sklizeň bude za pár týdnů. Malý, ale nádher-
ný krok vpřed.

Misijní rádce George Menamparampil, SDB
koordinátor pro mimořádné situace

COVID19  MISIE

menuji se Emmanuel NIYOYITUNGIRA. 
Je mi 33 let a pocházím z Burundi, jsem 
prvorozený ze sedmi dětí. Působím jako 

salesiánský misionář v  Jakutsku na Sibiři. 
Misijní povolání ve  mně klíčilo od  dětství, 
po vstupu do malého semináře jsem pocho-
pil, že je to skutečně moje cesta. Angažoval 
jsem se ve hnutí FOCOLARE, a když jsem pro-
četl jeho historii a cíl, „BUDOVAT SPOLEČNÝ 
SVĚT“, pochopil jsem, že být misionářem je 
možnost pro každého. Jako diecézní semi-
narista jsem však měl pro misionářské sklony 
méně možností. Díky stávkám jsem nemohl 
dokončit akademický rok a odjel jsem proto 
navštívit přítele v RUKAGO v salesiánské far-
nosti. Byli jsme se spolu ráno na  mši svaté. 
Pak nás přijal Don Remy NSENGIYUMVA, sa-
lesiánský farář a zeptal se nás na naše studi-
um. To gesto mě dojalo. Rozhodl jsem se stát 
salesiánem, a  tedy misionářem – pochopil 
jsem, že salesiánství je rovnocenné misi-
onářství. Svou touhu jsem vyjádřil svému 
provinciálu, don Camielu SWETVAGHEROVI, 
který mě věrně doprovázel a umožnil mi rea-
lizovat mé povolání. Misijní kříž v Turíně jsem 
obdržel z rukou hlav. představeného na 144. 
misijní výpravě a byl jsem vyslán na Sibiř.

MOJE VÝZVY SE ČLENÍ DO 3 KATEGORIÍ

1. Klimatické výzvy

Každý pochopí, že  je velmi obtížné přizpů-
sobit se životu při teplotě –50 stupňů Celsia, 
pokud člověk žil celý život v teplé zemi. Zpo-
čátku jsem dokonce ztratil pojem o čase.

2. Kulturní výzvy: Každý má svou vlastní 

kulturu. Měl 
jsem spoustu 
potíží s  integra-
cí do  kultury 
této země (zvy-
ky, mentalita 
a  pocity); potíže 
s  novým jazy-
kem, jiné stravo-
vací návyky, od-
lišný životní rytmus atd.

3. Pastorační výzvy: Úspěch v pastoračních 
činnostech vyžaduje plány a zdroje. Protože 
v  naší misijní komunitě nebyli téměř žád-
ní mladí lidé, byl pro mě apoštolát velkou 
výzvou. V  naší komunitě jsme velmi závislí 
na klimatických podmínkách.

Rád bych Kongregaci vyjádřil svou radost 
a  vděčnost; pomohla mi uskutečnit mé 
sny. Jsem teď šťastný, neboť jsem misioná-
řem mladých, pro naši kongregaci a Církev. 
Účast na evangelizaci je mojí velkou radostí. 
Mladým salesiánům, kteří vnímají misionář-
ské povolání, bych poradil, aby pokračovali 
v  naslouchání Božímu hlasu; aby si udělali 
čas k  lepšímu poznání toho, co znamená 
dnes být misionářem. S  pokorou a  trochou 
zkušenosti bych mohl říci, že být dnes misio-
nářem je obtížné, ale možné a nezbytné pro 
záchranu duší mladých lidí, kteří trpí mnoha 
vlivy globalizace. Don Bosco je dnes potřeb-
nější  než kdy jindy.

Emmanuel NIYOYITUNGIRA
burundský misionář na Sibiři


