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Jan Med zasel v severovýchodní Indii semínka, která vyrostla a vy-
dala bohaté plody. Pomáhal postavit několik škol, vzdělával učitele, 
katechety a staral se o děti. V závěru života podporoval ve studiu kolem 
1 000 dětí. Na jeho odkaz a dílo se snaží projektem Vzdělávání učitelů 
v SV Indii navázat organizace SADBA, která stejně jako on podporuje 
pedagogy a přispívá na školné dětem z venkovských oblastí. Tento 
vzdělávací projekt byl zahájen roku 2020 také díky dobrovolníkům, 
kteří do Indie jezdí již od roku 2005, a mnoha dalším dobrodincům 
a přátelům. Někteří z nich se s Janem Medem ještě setkali a pochopili, 
jak moc pro něj byla důležitá podpora českých dárců, a že zejména díky 
nim je možné dávat vzdělání a naději indickým dětem.       

Vydejte se s námi po stopách tohoto výjimečného 
misionáře a podpořte:   

 350 dětí  •  24 škol  •  300 pedagogů
č.ú.: 2800630202/2010, SS: 501 
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JAN MED – salesián a misionář
1916–2011

1916 narozen v České republice
1933 noviciát
1934 první sliby
1935 odjezd na misie do Indie
1939 studium teologie
1943 kněžské svěcení
1950 první ředitel koleje 
 a aspirantátu Nejsvětějšího 
 srdce v Tirupatturu

1958 provinciálem Jižní Indie
1964 novicmistrem v Shillongu
1970 farnost Krista Krále v Kohimě
1971 farnost v Punnanamai, Mao
1977 farnost v Senapati
1992 škola Don Bosco 
 Chinmeirong, Imphal
2011 zemřel v Imphalu

www.sadba.org
e-mail: sadba@sadba.org

Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. • Kobyliské nám. 1000/1, Praha 8 
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PROVINCIÁLEM
V JIŽNÍ INDII


