
     P Ř Í L O H A  S A L E S I Á N S K É  M I S I EC

Jmenuji se Donbor Jyrwa. Narodil jsem 
se v roce 1984 ve vesnici Jakrem, ve státě Me-
ghalaya na severovýchodě Indie. V Meghala-
yi máme nejvíc dešťových srážek na světě, to 
slovo ostatně znamená Příbytek mraků. Zhru-
ba 70 % obyvatel Meghalaye jsou křesťané.

Jsem příslušníkem kmene Khasi. Ten je 
na rozdíl od mnoha jiných matriarchální. 
Když se muž ožení, musí opustit svůj dům 
a své rodiče a připojit se k rodině své man-
želky. Rodová linie jde přes matku, za rodo-
vé příjmení se bere matčino a ženy také dědí.

Narodil jsem se v katolické rodině, ale 
mí prarodiče byli zezačátku protestanti. Můj 
dědeček byl vyloučen z protestantské církve 
z jednoduchého důvodu – nechtěl se vzdát 
tradiční khasijské zábavy: lukostřelby. Na-
štěstí v té době přišli do naší vesnice katolí-
ci a celá rodina začala chodit k nim. A Bůh 
nám žehnal – dvě z mých tet, moje sestra 
a sestřenice jsou řeholní sestry, a jestli Bůh 
dá, i dva z mých bratranců se v budoucnu 
zasvětí Bohu jako kněží.

V roce 1995 náš dům vyhořel do zákla-
dů a my ztratili všechno, co jsme měli. Můj 
otec chtěl dům znovu postavit, ovšem násle-
dujícího roku umřel. Jeho smrt nás zanechala 
v těžkém postavení. Mohl jsem se ale naštěs-
tí dál učit. S panem farářem jsem chodil do 
všech vesnic (bylo jich přes 40) pomáhat při 
mši svaté. Ministrování jsem miloval. Mým 
prvním motivem pro kněžské povolání bylo 
chodit po vesnicích a hlásat evangelium, po-
máhat lidem. 

Děkuji Panně Marii za to, že mě inspi-
rovala stát se později salesiánem. Boží ruka 
vždy bděla nad naší rodinou a nikdy nás ne-
nechala na holičkách. Pán mi poslal mnoho 
lidí, kteří mě finančně podporovali. Kdyby mi 
Pán nepomáhal, nebyl bych schopen dokon-
čit studia.

Misijní touha se ve mně probudila hned 
zezačátku, když jsem měl možnost asistovat 
starému misionáři z Malty. Zpočátku jsem 
chtěl jít do Etiopie. Po ukončení aspirantátu 
jsem se svěřil provinciálovi. Nechtěl mě vy-
slyšet. O vyslání do misií jsem žádal skoro 
deset let. V jedné chvíli jsem si řekl dost, už 
o své touze nebudu s představenými mluvit, 
vložím všechno do rukou Božích.

Brzy jsem byl poslán na studia do Itálie 
a v roce 2012 jako misionář do Bulharska! 
V Bulharsku jsem šťastný. Je to fascinující ze-
mě, její hory a údolí mi připomínají domov. 
Neprožíval jsem zde žádný kulturní šok, In-
die je totiž obrovská země se spoustou růz-
ných kultur a jazyků. Líbí se mi zvláště práce 
s Romy, cítím, že kvůli nim musím pracovat 
na své trpělivosti. Musíme pracovat na jejich 
výchově ke křesťanské víře, pozitivním pří-
stupu ke kultuře a smyslu pro odpovědnost.

Byl jsem v Bulharsku v české salesiánské 
misii jeden rok a teď s netrpělivostí čekám, až 
dokončím studia v Itálii a budu se moci vrátit 
a sloužit jim jako kněz. Opravdu věřím, že 
Pán, který mě zavolal, mi bude stále poskyto-
vat milost vytrvalosti. 

DONBOR JYRWA SDB

Jednosměrka, která po staletí v rámci 
katolických misií platila, se změnila. Misi-
onáři z Evropy už nejezdí do celého světa. 
Dnes jsou misionáři z celého světa vysíláni 
na všechny kontinenty. Bílý misionář se stá-
vá menšinou. A s tím souvisí mnoho revoluč-
ních změn.

Kongregace verbistů (SVD) začala s Pro-
jektem Evropa asi před dvaceti lety. Ve všech 
diecézích, které se nachází v zemích západní 
Evropy od Portugalska až po Velkou Británii, 
je minimálně deset až patnáct procent kněží 
„ne domácích“, tedy ne Evropanů.

My, salesiáni Dona Boska, jsme zača-
li s Projektem Evropa v roce 2008 po výzvě 
papeže Benedikta XVI. na naší 26. generální 
kapitule. 

Tři cíle Projektu Evropa se týkají celo-
světové kongregace, tedy nejen třiceti sa-
lesiánských provincií v Evropě, ale také 

dalších šedesáti mimoevropských provin-
cií. 

1. Nejdřív a především se jedná o revi-
talizaci salesiánského charismatu v Evropě, 
o prohloubení motivace zasvěceného života. 

2. Musíme se odhodlat zavřít apoštolská 
díla, která nemají budoucnost, a naopak ote-
vírat nová, taková, jaká potřebuje evropská 
mládež.

3. Je třeba vysílat a přijímat misionáře 
(evropské i mimoevropské) do potřebných 
provincií, kde je vysoký průměrný věk domá-
cích řeholníků a málo nových povolání. Še-
desát mladých misionářů vypadá mezi bez-
mála šesti tisíci evropskými salesiány jako 
malý katalyzátor, který ukáže nové jaro a při-
táhne mladé lidi ke Kristu i k Donu Boskovi.

V letech 2008–2014 jsem každé dva ro-
ky podnikal okružní návštěvu po sedmi ev-
ropských zemích, které přijaly nejvíc misi-

onářů – Rakousko, Maďarsko, Irsko, Anglie, 
Belgie, Holandsko a Francie. (Také „české“ 
Bulharsko a „slovenský“ Ázerbájdžán přijaly 
indické spolubratry.) 

Většina misionářů je z Asie, někteří z Af-
riky nebo východní Evropy, hrstka z Latinské 
Ameriky. Setkání skoro všech mladých misi-
onářů přítomných v Evropě v posledních le-
tech ukázala, kam postupovat při přijímání 
misionářů, jak je trénovat a na druhé straně 
jak pomáhat evropským spolubratřím léčit se 
z kulturního šoku, jak přijímat lidi jiných kul-
tur a jiné křesťanské vitality.

Nejúspěšnější ukázkou Projektu Evropa 
je dnes Maďarsko. Po dobu čtyřiceti let ko-
munistické éry se úplně zastavila povolání 
k zasvěcenému životu (provincie s 200 sa-
lesiány jich má dnes pouze 30). V součas-
né době díky dvanácti mladým misionářům 
z Vietnamu, Indie a Polska se salesiánské 

charisma probudilo, každý rok jsou zde dva 
maďarští novici. Pěkná díla se zaměřením na 
maďarské Romy jsou průkopnická i v rámci 
místní církve.

Budoucnost církve v Evropě určitě zá-
visí na misijní mentalitě a aktivitách domá-
cích katolíků. Zároveň však i na otevřenosti 
domácích vůči milionům křesťanských emi-
grantů, kteří přicházejí do 
Evropy a je mezi nimi hrst-
ka kněží, řeholníků a aktiv-
ních laiků. 

Dobrá otázka pro kaž-
dého z nás zní: Jak si před-
stavujeme církev v Evropě 
v roce 2050? A co pro ni 
můžeme udělat?

P. VÁCLAV KLEMENT SDB, 
hlavní rádce pro region 

východní Asie – Oceánie

Když koncem dubna papež František 
svatořečil papeže Jana XXIII. a Jana Pav-
la II., radoval se celý katolický svět. Je pro 
nás zvláštní milostí, že jsme současníky těch-
to svatých osobností. Světci jsou mezi námi 
i dnes. Svatost je dosažitelná pro každého 
z nás. Stačí chtít. 

Deset let svého života prožil Jan XXIII. 
v Bulharsku. Angelo Giuseppe Roncalli 
(1881–1963) tam byl 3. března 1925 jmeno-
ván apoštolským vizitátorem. Jedním z jeho 
základních úkolů byla organizace církevního 
života katolíků východního obřadu.

Roncalli přijel v tichosti. V chrámu Ze-
snutí Bohorodičky v Sofii se shromažďovali 
katolíci obou obřadů. Právě zde Roncalli po-
prvé pozdravil bulharské katolíky a povzbu-
dil je k vytrvalosti ve víře. 

V Bulharsku vstoupil do veřejného živo-
ta velkým skutkem milosrdenství. Přesně de-
set dní před jeho příjezdem spáchali komu-
nisté atentát v chrámu Sveta Nedelja v Sofii. 
Jakmile se o této tragické události dověděl, 
spěchal Mons. Roncalli osobně navštívit ra-
něné v nemocnicích.

Hned při své první pastorační cestě za-
vítal do nejodlehlejších chudých farností 
na jihovýchodě Bulharska. Roncalli byl nu-
cen cestovat dlouhé hodiny na povoze, na 
koni či oslu. Chudí venkované se radova-
li, když viděli, jak se nezdráhá přisednout 

k nim do trávy a poobědvat s nimi. „Jsem syn 
venkovana,“ říkával jim a snažil se pronést 
i pár bulharských slov.

Na jaře 1928 bylo v jižním Bulharsku 
velké zemětřesení. Ještě téhož dne Roncalli 
navštívil postižené na místě živelné pohromy 
a rozdal značnou materiální pomoc. Později 
přidal prostředky na stavbu nových chrámů 

v několika zničených obcích. Autorita a vliv 
budoucího papeže přetrvaly i poté, co opus-
til Bulharsko. Za druhé světové války uprchly 
tisíce Židů z Rumunska do Bulharska. Hitler 
požadoval, aby byli vráceni nazpět, Ronca-
lli však přesvědčil svého přítele cara Borise, 
aby je nechal vycestovat do Turecka. Tím se 
mohli zachránit.

Po zvolení papežem přijal Angelo Giu-
seppe Roncalli jméno Jan XXIII. Získal si 
srdce celého katolického světa, hovořilo se 
o něm jako o „dobrotivém papeži“. My, kteří 
jsme měli to štěstí a milost, že celých deset 
let prožil v naší vlasti, ho právem nazýváme 
„bulharský papež“.

Bulharská katolická církev východní-
ho obřadu postavila v Sofii chrám, který je 
mu zasvěcen, a to přímo na pozemku, který 
sám Mons. Roncalli zakoupil před svým od-
jezdem z Bulharska. Tento chrám ztělesňuje 
naši úctu k osobnosti dnes již svatého papeže 
Jana XXIII. 

Dekretem z roku 2010 byl Jan XXIII. 
prohlášen za nebeského patrona Katolického 
exarchátu v Bulharsku. Jeho péče o nás tak 
pokračuje. Již dvacet let v exarchátu pracují 
otcové salesiáni z pražské provincie. Pracu-
jí s velkou vírou, nadšením a vytrvalostí. Je-
jich přítomnost mezi námi je skutečně pomo-
cí plnou milostí. Misie se rozrůstá, a to tak, 
že nyní potřebuje nový chrám a centrum pro 
práci s dětmi ve Staré Zagoře. V tomto městě 
nezřídka pobýval i arcibiskup Roncalli. Spo-
léháme proto na jeho přímlu vu za salesián-
skou misii. Zároveň jsme vděčni všem, kteří 
mohou materiálně dopomoci k uskutečnění 
tohoto Bohem požehnaného díla.

biskup CHRISTO PROJKOV, 
apoštolský exarcha

Indický salesián v české misii v Bulharsku

Projekt Evropa je jedním z nejdobrodružnějších

Bulharský papež Jan XXIII.

Indický misionář Donbor Jyrwa s bulharskými dětmi.

Biskup Christo Projkov světí základní kámen chrámu Panny Marie Pomocnice křes-
ťanů ve Staré Zagoře.

     JAK MŮŽETE POMOCI?
�   Přiloženou složenkou.
�    Jednorázovým či trvalým platebním příkazem. 

na číslo účtu: 2100240326/2010, 
specifický symbol: 201405 (stavba centra ve Staré Zagoře).

�    Využijte on-line formulář pro přislíbení daru, zjednodušíte
nám tak jejich správu: www.sadba.org/pro-darce.

Účet je veden u banky Fio (nulové poplatky za příchozí platby). Máte-li od nás již přidělený variabilní 
symbol, určený k rozpoznání dárce, uveďte ho prosím se svým darem. Usnadní nám to správu darů. Pokud 
ho neznáte nebo nemáte, nemusíte uvádět nic.

Potvrzení o daru pro daňové účely vystavíme automaticky všem, kteří darovali souhrnně za daný kalendářní rok 
minimálně 1 000 Kč. Ostatním vystavíme potvrzení o daru na vyžádání. Kontakt: dary@sadba.org.


