
 
  

Drazí salesiánští misionáři a 
přátelé salesiánských misií! 

Vypadá to neskutečně! Každý 
rok se po dvanácti měsících ke 
svému běžnému životu vrací 
stovky mladých lidí ze 

salesiánských provincií, které jsou zapojeny do 
salesiánských dobrovolných misií. Tisíce dětí nebo mladých 
lidí se vrací po několikatýdenní zkušenosti v misiích. Mnoho 
z nich je po návratu domů vystaveno obrovskému 
kulturnímu šoku. Už nemohou zapadnout do stejné farnosti 
nebo svého původního střediska mládeže. Dobrovolná 
služba změnila jejich pohled na život, jejich způsob 
prožívání osobního křesťanského života. V průměrném 
prostředí nebo v takovém, kde chybí dynamičnost, se cítí 
dezorientovaní. To samé platí pro 400 mladých ze šesti 
italských provincií, kteří se každý rok setkávají na dva dny, 
aby se krátce podělili o své 
zkušenosti z misií. 
Poslouchat mladé lidi, 
kteří se scházejí na 
takzvané Harambée na 
Colle Don Bosco – každý 
rok v září před misijními 
výpravami – je velmi 
obohacující. Jedna věc je 
ale jasná. Po letní 
zkušenosti v misijních 
zemích se všechny skupiny 
zmiňují o jedné věci: jak 
přetěžké je vrátit se zpět do Itálie! 
Ano, výzva dobrovolných misií je přesně v tom, jak po 
návratu zapojit dobrovolníky do salesiánských misií v jejich 
domovské zemi. Především dobrovolníci vracející se do 
Evropy nebo Ameriky po roční ušlechtilé práci v Asii, 
Americe nebo Africe mohou přispět velkým dílem své 
domovské provincii. Někteří bývalí dobrovolníci se stávají 
horlivými animátory nebo salesiány-spolupracovníky! 
Vlastně jsou tu již dva provinční delegáti pro misijní 
animátorství (SUE,SUO), kteří začali na salesiánských  
misiích spolupracovat před lety právě jako dobrovolníci. 
Posílám srdečné pozdravy a modlím se za všechny mladé 
lidi, kteří se letos vrátili domů po zkušenostech v misii. 
Vítejte! I ve skvělých salesiánských misiích v okolí vašeho 
domova je pro vás místo.  

 
P. Václav Klement, SDB 

hlavní rádce pro misii 

Všeobecná misie zahrnuje 
všechny, všechno a stále! 

eustálé hlásání evangelia totiž oživuje církev, její 
horlivost i jejího apoštolského ducha a obnovuje její 
pastorační metody, aby stále lépe odpovídaly novým  
situacím- i těm, jež vyžadují novou evangelizaci a aby je 
oživovalo apoštolské zanícení. «Misie totiž obnoví církev, 
upevní víru a křesťanskou identitu a vnese novou horlivost a 
nové stimuly. Víra zesílí předáváním! Nová evangelizace 
křesťanských národů najde podnět a oporu v práci pro misii 
na celém světě. » (Redemptoris missio, 2). 
... Všichni, kdo se se zmrtvýchvstalým Pánem setkali, 
pocítili potřebu ho hlásat druhým, jak to učinili i emauzští 
učednici. Poté, co poznali Pána při lámání chleba, „ještě tu 
hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam 

našli pohromadě jedenáct apoštolů „ a oznámili 
jim, co se stalo cestou (Lk 24,33-34).  
……. 
Adresáty evangelního hlásání jsou všechny 
národy.“Církev je svou podstatou misionářská, 
protože odvozuje svůj původ z poslání Syna a 
z poslání Ducha Svatého podle plánu Boha 
Otce.“ (Ad gentes, 2). To je „milostí a vlastním 
posláním církve, a ona v něm nachází svou 
nejvnitřnější totožnost. Církev existuje právě 
proto, aby hlásala evangelium“. (Evangelii 
nuntiandi, 14). V důsledku toho se nikdy nemůže 
uzavírat sama do sebe. Zapouští kořeny na 
určitých místech, aby mohla jít dále. V souladu 

s Kristovým slovem a pod vlivem jeho milosti a lásky 
začíná být její činnost naplno aktivně přítomná mezi všemi 
lidmi a národy, aby je vedla k víře v Krista. (Ad gentes, 5). 
Tento úkol neztratil svou naléhavost. Naopak, “poslání 
Krista Vykupitele, které je svěřeno církvi, zdaleka ještě není 
splněno. Jediný pohled na lidstvo v jeho celku…. nám 
ukazuje, že toto poslání vázne dosud v začátcích a že my se 
ze všech sil musíme zapojit do práce na jeho splnění“.  
(Redemptoris missio, 1)… 
Všeobecná misie zahrnuje všechny, všechno a stále. 
Evangelium není výlučným majetkem toho, komu se 
dostalo, ale darem, který je třeba sdílet, a dobrou zprávou, 
kterou je třeba předávat dál…. 
Kéž světový den misií v každém oživí radost z toho, že 
jdeme vstříc lidstvu a všem přinášíme Krista, a také touhu 
po této cestě kráčet. 
Poselství papeže Benedikta XVI. k světovému dni misií 
2011  
 
(Celý text v angličtině: http://tinyurl.com/6h8pfem
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142. SALESIÁNSKÁ MISIJNÍ 
EXPEDICE 

 
Členové 142. misijní expedice, kteří se zúčastnili 
Orientačního kurzu pro Nové misionáře (Řím – 
Turín), který začal 1. září a skončí 25. září 
předáním misijního kříže generálním 
představeným v Bazilice Marie, Pomocnice 
křesťanů. 
 

Jméno  Jméno místo určení  místo určení Provincie  Provincie 

Fr. ARULANANDAM, Alphonse INM Cl. MANINGA, Lucas AFC Venezuela 

Irsko 

Fr. AYALA, Pedro Maria MEG BEN Fr. MARIASUSAI, Raj Arockiam INT BEN 

Cl. BEREK, Antonio ITM BEN Cl. NGUYEN, Dominic Viet Binh VIE Irsko 

Fr. BOIX PUIG, Santiago URU Cl. NGUYEN,Peter Anh Duy VIE Paraguay 

Angola 

Fr. CHOVAŇÁK, Jan SLK Sibiř Cl. NGUYEN, Joseph Vu Thanh VIE Argentina 

Phuong 

Cl. BINH, Dominic Nguyen Vien VIE Cl. NONGRUM, Simon ING BEN 

Irsko 

Fr. DE NARDI, Giampiero ICC Cl. PHAN, Joseph Anh Tuan VIE Venezuela 

Guatemala 

Cl. DANG, Cosma Joseph The Lam VIE Cl. PORTUCHAY, Roman EST Nigérie 

Bangladéš 

Fr. DIAS, Jacinto INP JAR Cl. SWAMY, John Paul INT Francie 

Fr. IVANČIČ, Peter SLO Kuba Fr. SZCZYPA, Roman PLE Velká Británie 

Fr. JURAO, Joel FIS Fr. THOTTUPURATHU, Shiju James INC Guatemala 

Pákistán 

Cl. GIA, Joseph Luu Vu Quoc VIE Cl. TRAN, Paul Xuan Binh VIE Irsko 

Paraguay 

Fr. KELELA, Isidore Mbokolo AFC Cl. TRAN, Joseph Hoang Phuc VIE 

Maroko Velká Británie 

Cl. LEO, Arockiam Thomas John INT Cl. VALIYAKATTEL, Mathew INK MOR 

MOR 

L. LIONELLI, Roberto ICC Tunisko Fr. YANG, Jeon Shik Mark KOR 

Velká Británie 

Cl. LUU, Joseph Vu Quoc Gia     Paraguay 

 
 
 
Jižní Asie – Indie 

 
Aby spolubratři, kteří se účastní našich vzdělávacích a 
sociálních prací v Indii, nabízeli důvěryhodné svědectví o 
Ježíši Kristu a jeho evangeliu tím, že sdílejí hluboko 
zakořeněnou osobní zkušenost s Bohem. 
„Vyprávěj příběh Ježíše nebo sděl zkušenost s vírou“ je, podle 
Prvního misijního kongresu v Indii, Mumbai, listopad 2009 (Prabhu 
Yesu Mahotsav, http://indianmissioncongres.blogspot.com), nejlepší 
způsob jak hlásat evangelium v multináboženském a multikulturním 
kontextu (Jan Pavel II, Ecclesia in Asia, 20). Výzva šířit víru v Ježíše 
Krista mezi nekřesťany prostřednictvím svého života je společná 
všem a vyžaduje prohlubování vlastní zkušenosti s Bohem a její 
sdílení v průběhu celého života.  

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



 


