Japonsko, Nagoya 8. září 2011
Drazí misijní přátelé, naši bratři a sestry v Kristu!
Tento dopis je adresován misijním dobrodincům a členům misijního společenství z farností našich bratrů verbistů na Moravě a v
Čechách, ale samozřejmě chce být srdečným pozdravem pro všechny, kteří ho budou číst.
Jmenuji se Pavol Filadelfi, jsem verbista pracující v Japonsku jako misionář. Tady v Japonsku jsme ze Slovenska momentálně
dva, já a můj spolubratr Jakub Rajčáni, nyní jáhen. Jakub sem přišel jako první před šesti lety v rámci OTP (zámořský výcvikový
program). Zúčastnil se kurzu, který ho připravil na jazykovou a kulturní adaptaci pro práci v této zemi. Přestože jsme absolvovali
společně noviciát a teologii začali studovat v jednom ročníku, on do Japonska přijel jako první a já až 4 roky po něm, ale již
vysvěcený na kněze. Pro nás oba je to nový začátek. Do farnosti, která pro nás oficiálně bude prvním pracovním určením, nás
představení pošlou příští rok v květnu.
Co obnáší práce v Japonsku? Přijeli jsme do misie, která už funguje dlouhé roky. Společnost Božího Slova tady působila již
před více než sto třiceti lety, kdy byl založen první misijní dům v Tajimi. Po světové válce byla její činnost orientována zvláště na
pastoraci ve školství, kde to v té době bylo potřeba. Tehdy byly založeny i malé semináře v Nagoyi a v Nagasaki. Malý seminář v
Nagasaki funguje dodnes, v tomto roce je v něm asi pět chovanců, což není moc, ale vyrůstají z nich nová povolání pro náš kněžský
seminář zde v Nagoyi. V poválečné době byla též založena univerzita Nanzan a s ní střední a základní školy a také školky pro malé
děti. Všechny tyto instituce se i dnes perou o své žáky. Nutí je k tomu moderní doba a zároveň pokles porodnosti. Verbisté zde
působí jako učitelé, profesoři a kněží ve farnosti. Kněží ve farnosti mají ve správě také mateřské školky. Tyto školky ve farnostech
mají své civilní zaměstnance, ale pro nás jsou jistým zdrojem financí.
Vysokoškolských studentů je kolem deseti tisíc. Každý student alespoň jednou projde kurzem, na kterém se seznámí s
křesťanstvím. Se studenty je
možné hovořit o Bohu, o Písmu svatém, o
životě
který
má
mnoho
nevyřčených
otázek.
Cesta
pro
evangelizaci tady není lehká.
Křesťanství je v téhle zemi cizí. Lidé mají
své vlastní zažité hodnoty, které
pramení ze zdejších náboženství budhismu, hinduismu a v učení
Konfucia. Novodobá „náboženství“ jsou
všude stejná, jsou jimi konzum a
kariéra. Je však naděje, že i takováto
překážka není pro Ducha
Svatého žádný problém, zvláště když
počet hladových srdcí stoupá. Je
cítit i jakousi prázdnotu, kterou i v této
jinak kulturně bohaté zemi
vytváří dnešní doba. Dalším odvětvím naší
misie je práce ve farnostech,
kterých máme mnoho ve správě. Většina z
nich je v okolí města Nagoya a
dále v prefektuře Akita na severu země. V
Nagasaki,
které
je
silně
zastoupené věřícími máme jednu farnost.
V již vzpomínaném Tajimi se
dnes nachází noviciát. Momentálně máme
jednoho novice z Vietnamu, příští rok by v noviciátu měli být dva naši japonští spolubratři a jeden aspirant původem z Brazílie.
Třetím odvětvím je práce s migranty, kteří sem přicházejí z Filipín, Vietnamu, Brazílie a ostatních zemí Jižní Ameriky, a kteří tady
pracují v průmyslu. Naše komunita, která je složená z mnoha příslušníků těchto vzpomínaných národů je pro tuto práci nanejvýš
vhodná nejen pro její misijní charakter, ale i po jazykové stránce.
Co se studentů týče, tak zde je kontakt s nekřesťany jistě největší. (Když nepočítáme to, že denně procházím městem). Jsou to
mladí lidé, a u nich je možno udělat mnoho. Mnozí z nich se také zapojí do našich aktivit ve městě s bezdomovci, chodí vypomáhat
při výstavbě škol na Filipínách, z fakulty antropologie jezdí do Indie. Setkání s nimi je i pro mně vzácné, je to znamení určité
naděje. Lidé jsou k sobě velmi empatičtí, to se projevilo i v souvislosti s katastrofou na severovýchodě Japonska, která se dostala
tolikrát i do vaší televize. Mnozí, i ze vzdálených oblastí chodili pomáhat uklízet, ale i utěšovat. Jakousi zvláštností byly i takové
činnosti jako shromažďování a čištění nalezených fotografií. Tyto fotografie si pak mohli jejich majitelé najít na pro tento účel
vyhotovených, veřejných tabulích. Pro mnohé to byla jediná hmotná vzpomínka na minulost, a co je důležité, vzpomínka na
příbuzné. Při této práci pomáhali v období prázdnin i někteří naši seminaristé. Byl pro nás velký příklad a povzbuzení to, když jsme
viděli, jak tito lidé umí žít i v nouzi s tím co mají nebo nemají, dál. V té době nebylo slyšet zlostné stížnosti a podobně. Jeden náš
japonský spolubratr, který pracuje v Katolické charitě v městě Sendai, se zmiňoval zejména o lidech, kteří se cítili provinile, protože
zůstali žít namísto svých příbuzných. Naopak, lidé z jiných částí země posílali pohlednice s pozdravem "Díky, že žijete!". Dnes se
situace jen pomalu dostává do normálu, ale lidé si i navzdory velkým vzdálenostem v zemi, a samozřejmě i vlastnímu
každodennímu zaměstnání, poskytují vzájemnou pomoc.
Tak tolik o životě a práci v naši japonské provincii. Možností je tu mnoho. Ale nejsme tu jen kvůli práci, ale jsme tu především kvůli
našemu Pánovi, aby bylo oslavováno Jeho jméno především v našich srdcích, a potom po celém světe, jak se za to i modlíme.
Naši drazí misijní bratři a sestry na Moravě, v Čechách i na Slovensku, i Vy jste zapojeni do tohoto Božího díla. Já myslím, že
nejen formálně skrze misijní spolek, ale osobně, a to skrze váš vztah ke Kristu, oběťmi každého dne a modlitbami, celkem vám
vlastním způsobem, který je vyjádřením Vašeho skutečného misijního a vůbec křesťanského povolání.
Společně s tímto pozdravem Vám chci poděkovat za spolupráci, za modlitby i osvětu, kterou děláte pro misie. Ovoce duchovní
práce není vidět, ale nenechte se zmýlit, Bůh mu dá dozrát v době, kterou zná jen On sám.
Náš jáhen Jakub Rajčány bude patnáctého října, zde v Nagoyi vysvěcen na kněze, prosíme i za něj o vaše cenné modlitby. Též
prosíme o modlitby za našeho nagojského biskupa Augustina Nomuru Juničiho, který je ve vážném zdravotním stavu, a vůbec za
naši Církev zde v Japonsku.
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