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BÝT MISONÁŘEM  
ZA SMYSLUPLNÝ ŽIVOT

Ayubowan! (Ať žije!)

raktický výcvik jsem absolvoval jako misi-
onář v Papui Guineji. V roce 1996 jsem se 
vrátil na Filipíny, kde jsem studoval teolo-

gii. Od té doby trvala moje touha vrátit se do mi-
sií – jako jiskra, která doutná. I jako aspirant jsem 
vždy snil o tom, že půjdu do misií. Trvalo mi do-
cela dlouho, než jsem dal této žhavé touze šanci 
vzplát v jasném plameni. Stálo to za to.

A konečně, 11. října 2015, když jsem oslavil  
25. rok své profese, svůj 15. rok kněžství, jsem 
ve 45. roce svého života opět sebral odvahu 
a ponořil se do hlubokých vod misionářského 
života.

Odletěl jsem na malý ostrov zvaný „Slza In-
die“ (Srí Lanka). Čelil jsem výzvám jiné kultury 
převážně ovlivněné buddhismem a hindu-
ismem; přizpůsobení se ídlu, které je většinou 
„čertovsky ostré “, až spaluje chuťové buňky, 
sinhálštině a tamilštině, jež jsou nezbytné pro 
komunikaci s místními obyvateli; a odevzdání 
se k dispozici rostoucím potřebám vicepro-
vincie, pokud jde o personál, kreativní a udr-
žitelný apoštolát a dalších „sto“ požadavků. To 
vše vyžaduje hodně trpělivosti, lásky a pokory 
od člověka, jako jsem já, který se stále snaží být 
misionářem.

Více než „dělat“ se hodně očekává „být“, pro-
tože v misiích jsem se musel znovu stát 
malým dítětem, které se všechno učí poprvé. 

Dozvěděl jsem se také, že v misiích se „LÁSKA“ 
hláskuje „ DÁT “ – vzdát se svého minulého ži-
vota, svých tužeb a budoucích plánů s ohledem 
na to, co ode mě situace vyžaduje. Život je na-
bitý pouze požadavky. Také jsem však zažil ně-
kolik neočekávaných zdrojů opravdové útěchy. 
Jednoho dne během duchovního cvičení, jež 
jsem vedl, jsem vyzval místního salesiánského 
seminaristu, aby si představil sám sebe o 10 let 
později. Odpověděl: „Otče, vidím sám sebe jako 
salesiánského kněze…“ a než jsem ho mohl 
přerušit, pokračoval „… ale ne jako obyčejného 
kněze, chci být misionářským knězem nabízejí-
cím se, abych šel na vzdálené místo… protože 
chci žít smysluplný život “. Když jsem to uslyšel, 
usmál jsem se a řekl jsem si: „... koneckonců, jde 
tu opravdu o něco víc než se zdá ...“

Těm, kteří sní o tom, že půjdou do misií, vzka-
zuji: být na území misie automaticky nezna-
mená, že jste misionářem. Být misionářem je 
proces a vyžaduje si čas... berte to tak od člo-
věka, který se o to také snaží.

Jesu Phitai! (Kéž vám Ježíš požehná!)

  Noel Sumagui,  
filipínský misionář na Srí Lance

Zde jsem, pošli mě!

iž řadu let každou poslední neděli 
v září předsedá hlavní představený 
při vysílání misionářů v bazilice Pan-

ny Marie Pomocnice na Valdoccu. Kvůli 
pandemii bylo letos vyslání 151. misijní 
výpravy odloženo na pozdější datum. 

Ježíš je misionář Otce: byl Otcem poslán; 
jeho život a služba odhalují jeho ochotu 
být vyslán i jeho naprostou poslušnost 
Otcovy vůle (Jan 4,34). Ježíš nás vtahuje 
do svého poslání a posílá nás na misie 
do celého světa. Misionářské povolání 
v Církvi je především stále novou odpo-
vědí na Pánovu otázku: „Koho pošlu?“  
Je to výzva vystoupit ze sebe, dostat se 
z našich komfortních zón a dát svobod-
nou a vědomou odpověď, abychom byli 
úplně k dispozici tam, kam nás Pán pošle: 
„Tady jsem, pošli mě!“ (Je 6,8)

Salesiánské misijní povolání je účastí 
na misijní povaze církve (Ad gentes, 2). 
I když je každý salesián povolán žít v mi-
sijním duchu, jenž je základním prvkem 
charismatu Dona Boska, jsou někteří sa-
lesiáni  povoláni být misionáři ad exteros 
(mimo vlastní zemi nebo kulturu), ad vi-
tam (jako celoživotní závazek). Salesián-
ské misijní povolání je povoláním v rámci 
našeho společného salesiánského cha-
rismatu. Jako takové potřebuje modlitbu 
a rozlišování s asistencí duchovního prů-
vodce. Díky salesiánským misionářům 
je od roku 1875 charisma dona Bosca 
přítomno ve 134 zemích. Jakmile  máte 
jistotu o svém povolání, můžete napsat 
přímo hlav. představenému a oznámit 
svou disponibilitu, ať už budete poslán 
kamkoli.

  Don Alfred Maravilla SDB, 
hlavní rádce pro misie
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SVĚDEK SALESIÁNSKÉ MISIJNÍ SVATOSTI
(P. Pierluigi Cameroni SDB, generální postulátor pro svatořečení)

Ctih. Don Giuseppe Quadrio (1921–1963) byl profesorem teologie na Crocette v Turíně.Často navštěvoval mladé  
ve vězení pro mladistvé v Generale. Jednou jim napsal: „Po zimě přijde jaro; nebuďte smutní a zoufalí, vy, kteří jste 
za mřížemi! Je tu naděje pro všechny. Všichni děláme chyby, ale ti, kdo je udělali, je mohou i napravit. A napravení se mo-
hou podívat lidem do očí bez studu. Pro mladého muže, který chce další šanci, není nikdy pozdě. Pamatuj! Nejsi vrak, ale 
zachráněný materiál. Přátelé, mějte víru v sebe samé a v Boha. On chce, abyste se vzchopili a udělá z vás čestné a šťastné 
muže. Jste mladí a pro vás stále existuje klidný a úžasný zítřek. Poslední věcí, kterou můžete ztratit, je naděje a dobrá vůle.“

Redakčně zkráceno  
z anglického originálu

VYZÝVÁ VÁS PÁN, ABYSTE BYLI MISIONÁŘI? 

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ

●  Volá mě Bůh, abych byl misionářem? 
●  Jak můžeme dnes žít v misijním duchu dona Bosca?

SALESIÁNSKÝ MISIJNÍ KŘÍŽ

Každoročně od roku 1875 obdrží odcházející misionáři významný krucifix. Každý z jeho prvků 
představuje hluboký aspekt salesiánské misijní duchovnosti.

Kříž > Prvním mocným symbolem je samotný kříž. Přijetí Kříže s sebou nese mnoho emocí a du-
chovních výzev. Zaměřuje se na misijní život v osobě Krista a ukřižovaného Krista. Znamená to 
nejprve přijmout a poté nabídnout velké učení Kříže: nekonečnou lásku Otce, který nabízí to 
nejlepší ze sebe, svého Syna; lásku až do konce, Syna, který se poslušný a velkorysý odevzdává 
Otcově vůli pro záchranu lidstva.

Misie a kříž > V tradiční misionářské ikonografii člověk často vidí postavu misionáře, který uka-
zuje kříž lidem. Gesto, které se některým lidem může zdát poněkud naivní, ne-li kolonizující, pro 
nás salesiány znamená, že „naším nejvyšším poznáním je poznání Ježíše Krista a naším největším 
potěšením je odhalit všem lidem nepochopitelné bohatství jeho tajemství“. (Sal. stanovy čl. 34).

Dobrý pastýř > Kříž podle salesiánského charismatu žije v trvalém pastoračním závazku. Dobrý 
pastýř odhaluje salesiánskou kristologii – pastorační charitu, jádro salesiánského ducha, postoj, 
který „získává srdce laskavostí a sebevydáním“ (Salesiánské stanovy čl. 10–11).


