
 

Už jste se společně dívali na DVD? 
 

Drazí salesiánští misio-

náři a přátelé salesiánských 
misií!  

Posílám srdečné pozdravy a 
přání Božího požehnání 
v novém roce 2011! Je před 
námi 365 dní plných milostí. 
Každý z nás žije v jiné kultuře, 
ale všichni máme kořeny 
v Ježíši Kristu, našem bratru a 
Pánu, středu naší existence. 

Tento rok nás, členy 
salesiánské rodiny Dona Boska, 
zve hlavní představený k tomu, 
abychom budovali kulturu 

povolání. I Cagliero11 chce 
tento rok více přispět 
k prohloubení salesiánské 
misijní kultury, druhé strany 
mince křesťanského života. 

Jedním ze způsobů, jak posílit 
misijní nasazení, je šířit každý 
den atraktivním způsobem 
povědomí o misiích. Díky 
vzniku různých videí  v mnoha 
částech světa a v Don Bosco 
Missions v Turíně si celá 
salesiánská rodina více 
uvědomuje každodenní misijní 
život. Každý rok se asi 15 DVD 
dostane do 53 soukromých 
televizních stanic a 4000 
salesiánských domů ve 130 
zemích. 

Když navštěvuji salesiánské 
komunity, obvykle si zvědavě 
prohlížím DVD v komunitních 
prostorech, abych viděl, jak 
spolubratři používají tyto 
cenné prostředky k misijní 
animaci a vzdělávání. Vídávám 
dva extrémy. V některých do-
mech nebylo DVD po mnoha 
letech ani rozbaleno. Viděl 
jsem ale také ředitele, který 
kopíroval DVD z Turína pro 40 
animátorů a katechetů.  

Existuje mnoho míst, kde není 
přístup k internetu. Ale i 
v místech bez elektřiny 
s pomocí generátoru může DVD 
přehrávač dobře posloužit. 
Znám jednoho novicmistra, 
který každou neděli ukazuje 
vždy po krátkém úvodu misijní 
videa novicům. Na stránce 
http://www.missionidonbosco.

tv můžete vidět stovky videí ze 
všech kontinentů. Je to 
skutečné salesiánské misijní 

YouTube. Na www.sdb.org je 
položka (Dicastero-Missioni-
DVD missionarie), kde se 
můžete podívat na seznam DVD 
vyrobených Missioni Don Bosco 
v posledních pěti letech, a to i 
s texty v digitální podobě v 7 
jazycích. Skutečně lehce 
dostupný poklad. Šířit a 
podporovat misijní kulturu 
můžeme všichni.  

 

P. Václav Klement, SDB 
hlavní rádce pro misie 

 

HLEDAJÍ SE MISIONÁŘI PRO ASII 
Provincie - Země Požadované 

jazyky 
Lokální podmínky a požadavky 

Čínské služby – CIN čínština, 
angličtina 

Pomoc provincii s mladými spolubratry (Macua, Hong Kong, 
Taiwan). Potřeba zejména koadjutorů s pevným povoláním. 

Pákistán - FIC angličtina, urdu Velmi málo SDB, obtížný islámský kontext, technické 
vzdělání, je třeba pevného povolání koadjutorů a formátorů. 

Srí Lanka – LKC angličtina, 
singhala, tamil 

Několik spolubratrů, dlouhá válka skončila v roce 2009, je 
třeba zmezinárodnit komunity (se SDB z jiných regionů než 
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jižní Asie). 
Ázerbájdžán - misie sui 
iuris – SLK 

ruština nebo 
angličtina, azeri 

Okolo 600 katolíků a 3000 migrantů, umírněný islám, žádost o 
zmezinárodnění komunity, jiní než slovenští salesiáni. 

Laos – THA angličtina, lao Technické školicí centrum začalo v roce 2004, je spravováno 
laiky. Je třeba koadjutorů, potřeba přinést náboženství, 
komunistický režim, velmi chudá země. 

 

Toddlerovo vyprávění 

Chtěl jsem jít na misie již od svého noviciátu.  Pevně
 

jsem věřil, že předám to, co jsem zadarmo dostal – lásku Krista 
skrze Dona Boska. Jedinečnost tohoto poslání mi dává pocit 
naplnění. Bez misionářů by v mojí zemi nikdy nebylo tolik 
salesiánů a o mnoho chlapců by nebylo nikdy postaráno. Moje 

misijní poslání bylo posilováno ve všech komunitách, ve kterých jsem působil. Můj apoštolát a 
společný život s velkými misionáři jako je otec Guezou, francouzský misionář po více než 52 let, a 
otec John Vigilius, Ind, který pracoval v Africe více než 20 let, hrály rozhodující roli v posilování mé 
touhy po misiích. Když jsem poprvé přijel do své misijní země, Kambodži, byl jsem opravdu 
nadšený.  
Během dvou dní jsem však onemocněl tyfem. Byl jsem na týden upoutaný na lůžku. Hrozně mě to 
zklamalo. Po týdnu jsem se z toho naštěstí dostal a mohl jsem být opět užitečný. Chtěl jsem 
komunikovat s chlapci a lidmi, ale nemohl jsem. Cítil jsem se bezmocný jako dítě. Bylo to skličující. 
Pochopil jsem, že dokud žijeme ve své zemi, neuvědomíme 
si základ komunikace - jazyk. Moje počáteční dojmy byly 
takové, že lidé, hlavně studenti, mě přijímají jako 
salesiána, jen pokud říkám “ano” ke všem jejich potřebám.  
Nyní si počínám mnohem lépe. Jsem klidný, i když lidé 
mluví v khmerštině. Nerozumím všemu, ale jejich jazyk už 
pro mě není cizí, jak se mi zdál na začátku. Teď už vím, že 
lidé a mladí mě opravdově přijímají jako přítele a bratra. 
Během svých počátků v nové kultuře a mezi novými lidmi 
jsem vždy cítil podporu, vedení a náklonnost své 
salesiánské komunity.   Byla pro mě vždycky oporou.  
Teď se tady cítím jako doma a dokonce říkám svým 
studentům, že Kambodža je moje země. Často zapomínám, 
že jsem v jiné zemi, protože je tu každý den co dělat. Líbí 
se mi tu, lidé jsou milí, práce je výborná. Je to pro mě skutečná každodenní “valdocká” zkušenost. 
Být tady v Kambodži mi připomíná Saula při jeho cestě do Damašku, když uviděl Pána; cítím se, jako 
bych žil ve Valdoccu za doby Dona Boska. 

bratr Charles Arun Michael, SDB 

 

 Salesiánský misijní úmysl  
 

We commit ourselves to carry home to our own communities new insights into 
the story of Jesus. We seek to be on fire ready to bring home vivid and inspiring 
stories which could light the flames of mission in young hearts. We wish to follow 
Jesus’ words to the possessed person: “Go home to your own people tell them 
what the Lord in his mercy has done for you”  (Mk 5, 19) 

Asijský misijní kongres, Chiang Mai, Thajsko (2006) 



 

Region Jižní Asie 

Za to, aby salesiáni, kteří žijí a pracují v regionu Jižní Asie, hlavně v Pákistánu, dokázali budovat mosty 

se svými bratry a sestrami jiných křesťanských vyznání. 
 

Křesťanské komunity ve všech zemích regionu 
Jižní Asie stěží tvoří 1-2 % celé populace. Vztahy 
s našimi bratry a sestrami jiných křesťanských 
komunit občas nejsou jednoduché, protože hlavní 
poslání křesťanů směřuje k nekřesťanům. Zároveň 
však věříme, že k tomu, abychom byli 
důvěryhodnými svědky evangelia v záplavě 
nekřesťanských vyznání, potřebujeme vzájemnou 
jednotu křesťanských církví. 

 

Pošlete své návrhy a příspěvky v angličtině nebo italštině na cagliero11@gmail.com 


