Posílám vám srdečné pozdravy ze Santa Cruz de la Sierra v Bolívii, z mého misijního
působiště. Již tomu budou čtyři roky, co působím v této zemi. Bolívie je veliká země, která má
rozlohu více než jeden milión kilometrů čtverečních. Patří mezi chudé země Latinské Ameriky.
Šest z desíti obyvatel Bolívie jsou chudí a čtyři žijí v extrémní chudobě. 27% dětí mladších než 3
roky trpí chronickou podvýživou, což samozřejmě snižuje schopnost učení a ztěžuje výchovu
dětí. Navíc poslední dobou stouply ceny základních potravin, a to velice ovlivňuje domácnosti
a hlavně stravovací návyky.
Já momentálně pracuji v městě Santa Cruz, které se nachází ve východní části tropické
části Bolívie. My misionáři verbisté zde v Santa Cruz působíme od roku 1999, kdy jsme přijali
nabídku pracovat v nově založené farnosti na okraji tohoto velkoměsta. Naše farnost má asi
deset tisíc obyvatel a máme 4 komunity - farní centrum a 3 filiálky. Farnost je zasvěcená
svatému Juanovi Diegovi, tomu, kterému se zjevila Panna Marie v Guadalupe v Mexiku na vršku
Tepeyac.
Kromě běžné pastorační služby - vysluhování svátostí, přípravy k těmto svátostem,
katechezí - nabízíme lidem v naší farnosti i jiné možnosti. Například zde máme řeholní sestry,
které poskytují zdravotní péči. V minulém roce jsme rozběhli projekt „Hledáme rodinu“, kde jsme
nabízeli kurzy pro lidi z farnosti, a snažili se je připravit jako rodinné poradce. Jedenkrát týdně se
setkáváme na biblickém setkání, abychom načerpali sílu z Božího Slova a takto kráčeli každý
svojí cestou víry posilnění vzájemnou modlitbou, sdílením a společenstvím.
Já také učím náboženství na státní základní a střední škole. V naší farnosti máme 7 škol
a je nedostatek kvalifikovaných učitelů, a to nejen pro náboženství. Protože je naše farnost ještě
poměrně mladá, je třeba toho ještě mnoho udělat. A nemyslím jen na materiální stránku. Ve
farnosti máme katechety a animátory, bez kterých bychom si nevěděli představit naši práci.
Společně se s nimi pravidelně setkáváme, abychom plánovali, hodnotili, ale abychom se i modlili
a formovali, abychom poslouchali Boha a zároveň potřeby lidí v naší farnosti. Takto společně
připravujeme liturgický rok, slavnosti, katecheze, setkání a všechny aktivity v naší farnosti.
Jak jsem již vzpomněl, ještě je potřeba i mnoho věcí vybudovat, kapličky, pastorační
centra, ale hlavně se nyní snažíme o výstavbu farního kostela, který bude zasvěcen patronovi
naší farnosti, svatému Juanovi Diegovi.
Letos jsem byl během léta, po třech letech v misiích, na dovolené na Slovensku
a zároveň jsem tam přijal kněžské svěcení. Také jsem navštívil mnoho farností a dobrodinců,
kteří nám pomáhají v naší misijní činnosti. Kromě jiných míst
jsem navštívil i farnost Nový Hrozenkov a Velké Karlovice, kde
jsem kdysi působil jako pastorační asistent během své praxe.
Tak jsem se setkal s mnohými lidmi a povykládal jim, jak
konkrétně vypadá moje misie.
Bůh je ten, kdo žehná celé Církvi a dává jí sílu, aby
postupovala kupředu na své cestě. Bůh je ten, kdo je naší
věrnou oporou. Silně si to uvědomuji a zakouším na misii.
Všechny vás, drazí misijní přátelé zvu, abychom čerpali z této
Boží síly a takto spolupracovali na jeho díle - byli Božími
spolupracovníky. Pán Bůh vám zaplať vaše úsilí.
Ze Santa Cruz de la Sierra vás všechny zdraví
a v modlitbě zůstává váš
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