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Vize NADĚJE

Ž

ijeme ve světě, který prolomil většinu překážek v cestování a komunikaci. Sociální média vytvořila
globální obec a fyzický prostor již není
překážkou propojení. Ale i kvůli několika
novým krizím jsme si více uvědomili svou
lidskou slabost. Silná pohanská mentalita prostupuje společností s vírou, že
věda a technologie mohou samy o sobě
překonat všechno zlo. Bůh se zdá nadbytečným. Na druhou stranu se populističtí
politici soustředili na sílící nespokojenost
s rostoucími ekonomickými problémy
a viní z nich migraci a globální ekonomiku. Ve skutečnosti se dnes mnoho mužů
a žen cítí zklamáno, dezorientováno, unaveno. Zažívají útlum naděje. A člověk bez
naděje žije nesmyslným a nesnesitelným
životem. Podobně působí i deziluze věřících ze současné společensko-politické
situace, z představených církve a ze sebe
samých, což se promítá do malomyslnosti, „hrobové psychologie“, která se
projevuje „šedivým pragmatismem každodenního života“, bezradností a vnitřní
únavou (Evangelii Gaudium, 83). Zasahuje veškerou horlivost žít radikálně svou
víru a dosvědčovat evangelium. Don
Bosko čelil mnoha protivenstvím, ale nikdy neztrácel naději! Žít dnes v misijním
duchu znamená ponechat okno naděje
dokořán otevřené. Jen osoba s vizí naděje je schopna vidět, že naděje i dnes existuje – velkorysá ochota mnoha mladých
lidí sloužit druhým; podpora a solidarita;
autentická svatost mužů a žen, žijících
ve skrytosti běžného každodenního rodinného a profesního života. Je to křesťanská naděje, která udržuje naši radost
tím, že vydává svědectví o evangeliu
v našich životech. Nedovolme, abychom
byli okrádáni o naději. Jsme skutečně no-

siteli naděje, protože věříme, že Duch Boží pokračuje v obnovování tváře Země: „Hle, všechno
dělám novým!“ (Zj 21, 5).
Mám vizi naděje? Jaké jsou známky naděje, jež kolem nás vnímáme?
Don Alfred Maravilla SDB,
hlavní rádce pro misie

MISIONÁŘ VRACÍ NADĚJI MLÁDEŽI

M

oje misionářské povolání je poněkud
zvláštní. Vůbec jsem nedychtil pracovat mimo svou domovskou salesiánskou provincii (AFC). V období od roku 2012
do roku 2014 jsem však jako salesián v jižním
Súdánu našel naplnění ve svém praktickém
výcviku. Byla to významná zkušenost, která
posílila mé misionářské srdce.
A tak jsem po kněžském svěcení v roce 2018
vůbec neváhal reagovat kladně na výzvu kongregace (na návrh svého provinciála) sloužit
nejchudší mládeži v osadě Palabek v severní
Ugandě. Toto zadání jsem bral jako přirozené
pokračování svého pobytu v jižním Súdánu,
neboť uprchlíci v Palabeku pocházejí především z Jižního Súdánu.
Jako misionář v Palabeku se setkávám s řadou
výzev. Našim mladým lidem chybí prakticky
vše: vzdělání, zdravotní péče, duchovní péče,
jídlo... Ale výzvou, která vás hluboce zasáhne
je uvědomění, že jednáte s lidmi, kteří v životě ztratili veškerou naději a smysl života.
Má největší radost, a to co považuji za svůj největší úspěch mezi mládeží v Palabeku, je, když
je vidím opět se usmívat. Don Bosko vrátil

úsměv do tváří zoufalých lidských bytostí,
které jsou privilegovanými Božími dětmi.
Co říci salesiánům, jejichž srdce hoří tím zvláštním nutkáním k misionářskému životu? „ Ježíše v sobě najdeme opravdu tím, že ho dáváme
ostatním, především těm, kteří všechno ztratili.“
Otec Roger Mbayo,
konžský misionář v Ugandě

MISIJNÍ ŽIVOT V NAŠÍ KONGREGACI DNES – 3. ČÁST
Kongregace působí ve 134 zemích světa: Afrika: 43; Amerika: 24; Asie: 29; Evropa: 32; Oceánie: 6 (údaje z roku 2020). V posledních dvaceti letech vysílala kongregace v průměru 30 misionářů každý rok.
Zvláštní náboženské kontexty. Fenomény náboženské rozmanitosti i multikulturní odlišnosti se postupně stávají více průřezovými a nejen geografickými.
A) ISLÁMSKÝ KONTEXT (26 zemí): Naše působení v zemích s muslimskou většinou, kde naše charismatická služba slouží mladým lidem jako svědek evangelia v mezináboženském dialogu: taková je
realita, především v zemích Blízkého východu. V arabsko-muslimském kontextu zde máme Sýrii, Palestinu a Egypt; v židovsko-muslimském kontextu pak Libanon a Izrael. Všechny jsou ve stavu počáteční
evangelizace. K nim lze přidat nová působiště v Kuvajtu a ve Spojených arabských emirátech a také
země severní Afriky – Maroko a Tunisko. V asijském kontextu s velmi odlišnými charakteristikami jsme
přítomni v Ázerbájdžánu, Bangladéši, Indonésii, Malajsii, Pákistánu a Turecku. V evropském kontextu
v Albánii, Kosovu, Bosně a Hercegovině. V jihosaharsko-africkém kontextu jsou to Burkina Faso, Čad,
Gambie, Guinea Konakry, Mali, Senegal, Sierra Leone a Súdán;
B) BUDHISTICKÝ KONTEXT (11 zemí): v Kambodži, Číně, Koreji, Japonsku (budhismus a šintoismus),
Mongolsku, Myanmaru, Nepálu, na Srí Lance, Thajsku, Tchaj-wanu, Vietnamu;
C) KONTEXT PRAVOSLAVNÉHO KŘESŤANSTVÍ (11 zemí): Bělorusko, Bulharsko, Gruzie, Etiopie,
Eritrea, Moldavsko, Černá Hora, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina.

SVĚDEK SALESIÁNSKÉ MISIJNÍ SVATOSTI

(P. Pierluigi Cameroni SDB, generální postulátor pro svatořečení)
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Redakčně zkráceno
z anglického originálu

Bartolomeo Blanco Márquez (1914–1936), laik, salesiánský spolupracovník. Narodil se v Pozoblancu v provincii Cordóba (Španělsko) a navštěvoval místní salesiánskou kolej. V roce 1932 byl zvolen tajemníkem Mládeže katolické akce.
Po ukončení svého studia na Dělnickém sociálním institutu se jako delegát katolických odborů věnoval výhradně
podpoře katolické sociální výchovy. Byl angažovaným křesťanem a podával seriózní svědectví o hlubokém vnitřním
životě a velkorysém odhodlání k společenskému apoštolátu, byl křesťanem, který bojoval za evangelní hodnoty, a to
i v těch činnostech, které se zdají být politické. 18. srpna 1936 byl jako katolický vůdce zatčen. S intenzivní zbožností
se připravoval na smrt. Nikdy neztratil klid a dobrý humor. Byl inspirací všem. 29. září byl odsouzen k trestu smrti
a zastřelen 2. října, před smrtí vykřikl: „Ať žije Kristus král!“

