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SALESIÁNSKÉ MISIJNÍ
ZPRÁVY ZE SVĚTA
Č. 144 | PROSINEC 2020
NAŠÍ ZPRÁVOU JE KRISTUS!

S

vátek Vánoc nás přivádí k srdci naší
křesťanské víry. Pokud je však odstraněna jakákoli zmínka o narození Krista,pak už to nejsou Vánoce. Ve skutečnosti
Vánoce neexistují bez Ježíše Krista!
Často jsme zváni zahájit salesiánskou přítomnost na mnoha místech, neboť oceňují
naši službu pro chudou a opuštěnou mládež, učňovské školství v našich střediscích
nebo naši sociální práci ve prospěch uprchlíků, zanedbávané mládeže a vysídlených
osob. To je velké požehnání. Může se však
stát i rizikem. My, salesiáni, bychom mohli
riskovat, že se natolik soustředíme na práci pro lidskou podporu a rozvoj chudých
a utlačovaných osob, až bychom přestali
být hlasateli evangelia a spokojili se s rolí
sociálních pracovníků nebo poskytovatelů
sociálních služeb. Pokud k tomu dojde, brzy
se vytrácí touha konat dobro a nebude již
pociťována radost z evangelizace. Bez Krista není žádná misie! Opravdu „neexistuje
skutečná evangelizace, pokud není hlásáno jméno, učení, život, zaslíbení, království
a tajemství Ježíše Nazaretského, Božího
Syna“(Pavel VI., Evangelii Nuntiandi, čl. 22)!

Žít dnes v misijním duchu dona Boska znamená obnovovat každodenně naše osobní
setkání s Ježíšem Kristem, abychom nekázali sami sebe, ale stali se důvěryhodnými
nositeli Poselství, které přinášíme: našeho
Pána Ježíše Krista!
OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ A SDÍLENÍ
Starám se o růst své víry v Ježíše? Je moje
svědectví o životě křesťana nebo zasvěcené osoby důvěryhodné?

Don Alfred Maravilla SDB,
hlavní rádce pro misie

Renato, jak ovlivnil koronavirus tvoji práci
a plány v ekvádorské džungli?
Koronavirus zasáhl hodně do mého dobrovolnictví v Ekvádoru. Studenti odešli domů, a tak
jsem zůstala bez mladých lidí ve škole i v internátu. Někdo si může myslet, že je to ztráta času
a že nemá smysl zde pokračovat, protože už nemám to nejdůležitější, pro co jsem sem přijela.
Ale není to pravda. Kvůli koronaviru bylo vše
narušeno, ale bylo to v Božím plánu. Plánoval
to tak. Během tohoto období jsem mohla lépe
poznat salesiánskou komunitu a přiblížit se salesiánům. Měla jsem také příležitost navštívit
domorodé komunity a poznat tak práci misionářů. Hodně jsem se naučila.
Co tě letos nejvíce těší?
Tento rok byl ve srovnání s ostatními v mém životě velmi zvláštní. Prošla jsem několika velmi
těžkými obdobími, ale krásných okamžiků bylo
mnohem víc. Dostala jsem tolik dárků, že není
možné je spočítat. Bůh byl se mnou vždy a ve
všem, co jsem dělala, jsem vnímala jeho blízkost
a přítomnost. Potkala jsem mnoho krásných
lidí, kteří mají nyní místo v mém srdci a v mých
modlitbách. Také jsem se hodně poučila o hodnotách. Zkušenosti z mezinárodního dobro-

volnictví jsou nezapomenutelné. Jsem Bohu
velmi vděčná, že jsem to dokázala a že mě ve
všem provázel.
Jaké byly tvoje zkušenosti se salesiány? Co bys
jim řekla?
Žila jsem v salesiánské komunitě v amazonském
deštném pralese, tamější komunita byla velmi
dobrá. Cítila jsem se přijata a součástí komunity
a myslím, že to je velmi důležité ve všech salesiánských domech. Moje drahá rodino Wasak‘entsa, moc vám děkuji za všechno! Cítila jsem se
s vámi velmi dobře a jsem vděčná za celou tu
dobu, kdy jsem s vámi mohla žít. Děkuji, že jste
mě přijali i za vaši blízkost! Navždy vás podržím
ve svém srdci!
Renata SCHMIDTOVÁ
24 let, z Brna, Česká republika
Připravena a vyslána salesiánským sdružením
SADBA na jeden rok dobrovolnické služby do
Wasak´entsa v Ekvádoru.

NOVÍ MISIONÁŘI
Zde jsou salesiáni, kteří se dali k dispozici pro dobro mládeže a Církve v následující
misijní výpravě, již 151. v historii naší kongregace. Doprovázejme je svou modlitbou.
Prov. určení jméno domovská provincie

Prov. určení jméno domovská provincie

AET S. Didier AMINI (AFC)

MEG S. Patris CELANG (INA)

AET S. Josip Ivan SOLDO (CRO)

MEM - MIXES P. Ricardo Abel ESCOBAR (ARN)

ANT P. Hervé Mwenze KAPUTA (AFC)

Samoa L. Giuse Truong Ngoc LE (VIE)

ARN S. Johannes MASUMBUKO (AFC)

Samoa S. Léon AKUMA (ACC)

ARN S. Emmanuel Mbwisha MUSA (AFC)

Samoa L. Hernán MORA BARBECHO (ECU)

CIN S. Dieudonné MULONGOY (AFC)

Súdán Del. P. Jean Boutros KARAM (ICC)

CIN L. Phero Han Quang NGUYEN (VIE)

SUO P. Peter Ping-Fai PONG (CIN)

CIN S. Giuse Van Tien TRAN (VIE)

PGS P. Ferdinandus Ola AMANG (INA)

COB S. Zacharie Aimable MVUYEKURE (AFC )

PGS S. Joël Komian ATTISSO (AFO)

COB S. Monsing Moses PHANGCHO (ING)

PGS S. Mário Alberto PEDRO (ANG)

GIA S. Fidèle MANDEMBA (AFC)

POR S. Erik Anselme MAWANGA (ACC)

GIA L. Giuse Thanh Quang NGUYEN (VIE)

POR S. Antonio Francisco CELSO (ANG)

SVĚDEK SALESIÁNSKÉ MISIJNÍ SVATOSTI

(P. Pierluigi Cameroni SDB, generální postulátor pro svatořečení)

Attilio Giordani (1913–1972) byl salesiánský spolupracovník a misionář v Brazílii. Prošel různými životními obdobími: během fašismu hledal
svobodu v oratoři, v katolické akci; ve válečných a poválečných dobách
podpořil operaci Mato Grosso, kterou jeho synové představili jeho rodině. Všechno sdílel s Noemi, svou snoubenkou a posléze manželkou, která
byla do svého celoživotního zapojení vtažena zdrcujícím nadšením svého
Attilia: „Drahá Noemi, kéž nám Pán pomůže, abychom byli dobří nejen proto,
abychom byli laskaví, ale žili ve světě, aniž bychom byli ze světa a dokázali jít
proti proudu.“
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Redakčně zkráceno
z anglického originálu

Jistě, „žádný věřící v Krista, žádná instituce
Církve se nemůže vyhnout této nejvyšší povinnosti: hlásat Krista všem národům“. Jsou
však situace, kdy nemůžeme zmínit Ježíšovo jméno ani zobrazit křesťanské symboly.
V těchto případech, i když není rozumné
o Ježíši mluvit, bychom nikdy neměli ztratit
vnitřní touhu a vnitřní záměr dělat to, co děláme, tak abychom svědčili o Ježíši. Úkolem
je žít tak, aby se naše svědectví o životě stalo prostředkem k vyvolání zájmu o nalezení
Ježíše. „Být křesťanem ve skutečnosti není
výsledkem mravní volby nebo vznešené
myšlenky, ale setkání s událostí, osobou,
která dává životu nový obzor a rozhodující
směr.“ (Benedikt XVI., Deus Caritas Est, čl. 1).

JAK SE CÍTÍ ČESKÁ DOBROVOLNICE V DŽUNGLÍCH
EKVÁDORU?

