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DOPIS
. Z MONGOLSKA

Pomalé probouzení do zimního spánku
Očekávání první vlny COVID-19, utlumené aktivity, biskupské
svěcení a pomalé obnovování života s rychlým koncem
Vážení přátelé,
srdečně vás zdravím z Mongolska na prahu
Vánoc. Mnozí z nás se ohlížíme zpět na celý
rok 2020 a vidíme, že byl docela jiný, než jsme
očekávali. A to i tady v Mongolsku.

TV Noe, Proglas
Více než před půl rokem jsem se s vámi podělil
o začátek COVID-19 pandemie v Mongolsku,
respektive o očekávání první vlny, která dlouho
nepřicházela. Díky tomuto dopisu jsem byl
požádán TV Noe i rádiem Proglas o rozhovor.
Jsou stále k vidění i poslechu k dispozici:
- TV Noe, 3. 5. 2020, Missio interview
speciál
o
koronaviru
v
misiích,
https://www.tvnoe.cz/index.php/porad/27866missio-magazin-kveten-2020

Stavba jurty pro chudé bez prostředků.

- Radio Proglas, 10. 5. 2020, pořad v cyklu
„Křesťan a svět“, „Salesiánské jurty pro
Mongolsko“:
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/
2020-05-10-20-15-00/?
fbclid=IwAR3krz3AZi_A432mlKIyu4hHDyM
QPJSiOUeLLLt2mekJ5sa_F7VwI7xlwTE

Pomoc nejchudším
Zatímco se COVID-19 začal šířit v Evropě a
dalších částech světa, zde v Mongolsku začalo
od května postupné uvolňování přísných opatření. Byly otevřeny uzavřené silnice z města a
tak i nám se podařilo konečně dostat do Šovó.
I když ještě nebylo možné shromažďoval lidi a
veřejně slavit bohoslužby, bylo možné pracovat
na farmě a také poskytnout pomoc lidem zasaženým COVID-19 lock-downem. Někteří začali

Pomoc s opravou plotu.
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hospodařit na farních polích, jiným jsme pomohli opravit jízdní kolo, jurtu, oplocení apod.

Exercicie

Tsetsé Gun (2256 m.n.m)

Na týdenní exercicie jsme plánovali pozvat
bývalého hlavního představeného Pascuala
Cháveze. To bohužel nebylo možné a tak jsme
se obnovovali na konci července on-line za doprovázení P. Franka Moloney, salesiána
z Austrálie.

Postupné obnovování
bohoslužeb
Od srpna bylo možné za přísných hygienických
opatření začít nedělní bohoslužby v katedrále
sv. Petra a Pavla v Ulánbátaru. Díky technice se
přenášely jak do spodního sálu, tak i přes Facebook k těm, kteří nemohli přijít.

Biskupské svěcení
S naším novým biskupem Giorgio po jeho
návratu do Mongolska.

8. srpen 2020 byl pro katolickou církev
v Mongolsku velký den. Byl totiž vysvěcen
P. Giorgio Marengo na místního biskupa. Ač si
přál být svěcen zde Mongolsku mezi svými, sehnat v té době 3 biskupy světitele, kteří by
mohli přijet, bylo nemožné. Proto komplikovaně týdny předem odjel do rodné Itálie, kde
byl v Turíně vysvěcen, a během září se diplomatickou cestou dostal zpět. Obřad svěcení byl
přenášen a tak jsme se mohli spolu s věřícími
on-line zúčastnit.

Tsetsé gun
Letní minitábor.

10. srpna se mi podařilo uskutečnit neobvyklý
výlet – dojít až na vrchol Tsetsé gun, nejvyšší
hory poblíž Ulánbátaru (2256 m.n.m.). V místní
šamansko buddhistické tradici je to hora posvátná, na kterou se chodí lidé modlit a uctívat
místní božstva.

Stavba kostela

Pomoc s online přenosem bohoslužeb.

Již před mým příchodem do Šovó v prosinci
2018 byl rozhodnuto postavit zde pro místní
rozvíjející se farnost malý kostel. Po přípravě a
vyřizování všech možných povolení stavba začala na podzim 2019 a letos se ji prakticky
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podařilo dokončit. Zbývá již jen kolaudace,
která je díky světové pandemii stále v nedohlednu. Jeden z prvních pokřtěných farníků
vyjádřil svou radost nad novým kostelem následovně: „Bože, děkuji Ti za tento nový kostel.
Brzy přijde náš biskup vysvětit ho a stane se
tak skutečným chrámem, kde budeme moci naslouchat Božímu slovu, uvádět ho do života a
šířit okolo nás.“

Letní minitábor
Uvolněných opatření jsme využili k rychlému
zorganizování minitábora pro naši mládež (19.
- 20. 8. 2020). Mladí se dostali do přírody a během krátké doby také zvládli nacvičit tradiční
mongolský tanec.

Začátek nového školního
roku
Na začátku září začala dlouho očekávaná výuka
ve školách. Znovu ukáznit děti, které od konce
ledna „divočely“, a dostat do jejich hlav zameškanou látku, nebyl rozhodně lehký úkol.

Brambory
Září byl také čas sklizně. Jak bramborům na
poli, tak i zelenině ve sklenících se letos opravdu dařilo. Začaly nám tak bramborové hody.

Plánované kněžské svěcení
a nečekaný lock-down
S návratem biskupa Giorgio jsme se těšili na
obnovení života církve a 2 kněžská svěcení,
jednoho zahraničního misionáře, a pak mongolského jáhna Petra Sajža (druhé místní
povolání). To mělo být 14. listopadu… Časně
ráno ve středu 11. listopadu však vláda nečekaně vyhlásila přísný lock-down. Zjistilo se
totiž, že zde začal místní přenos COVID-19!
Řidič kamionu po 21 denní hlídané karantény a
pak 3 dnech mezi lidmi, byl opět testován pozitivní! Nemohlo se tak uskutečnit ani kněžské
svěcení, ani uvedení biskupa do katedrály, jak
bylo původně plánováno. Silnice do Šovó i do
další míst byla opět uzavřena, školy, shromažďování a většina obchodů též.
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Sběr brambor.

S dětmi na kole uprostřed října.

Advent a přicházející
Vánoce

k solidaritě a novou naději do budoucna. Někoho, kde je mocnější než každá pandemie.

I když se šíření viru zde a v ČR nedá vůbec
srovnávat, právě se proslýchá, že bude naše
čtvrť patrně izolována od zbytku města, protože
zde bylo včera testováno 31 nových případů…

A tak věřím, že toto adventní očekávání dochází k naplnění. Bůh nás přichází navštívit
v narození Ježíše Krista. Na něj vložme všechnu svou starost a do něj opřeme všechnu svou
naději. Věřím, že nebudeme zklamáni.

Bezpochyby se nacházíme v přelomové době.
To, v co mnoho lidí neochvějně věřilo, se rozpadá. Zjišťujeme, jak jsme zranitelní a
navzájem propojení… A podobně, jako před
2000 lety, i my zde a nyní potřebujeme Spasitele. Někoho, kdo nám dnes dá odvahu

Se srdce vám děkuji za veškerou pomoc a podporu, přeji požehnané Vánoce a naděje plný
nadcházející rok 2021. 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/.

Písečná bouře těsně před úderem na Šovó.
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