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Našli jste někdy perlu? Kdybyste ji chtěli najít v Africe, jeďte do Ugandy. Této zemi se totiž říká „perla Afriky“.
Jeden africký poutník vyprávěl: „V Ugandě žijí chudí lidé, ale jsou tak pohostinní a laskaví, že to každého Evropana překvapí.
Do Ugandy jsme přiletěli o 12 hodin později, těsně před půlnocí. K panu biskupovi jsme dorazili až po půlnoci a čekal na nás prostřený
stůl plný dobrot. Z audience jsme odcházeli okolo dvou hodin ráno a hned na začátku cesty jsme zažili, co je to láska k poutníkům.“

Dokázali byste vyrobit misijní pokladničku? Misijní pokladnička
může vypadat úplně jakkoli. A z čeho se vyrábí? Z lásky a pak už
je jedno, jestli si vezmete na pomoc papír, keramiku, látku, dřevo
nebo něco jiného. Co kdybyste si na schůzce vyrobili třeba společnou Misijní pokladničku? Mohli byste do ní spořit a vybrané
peníze poslat na PMDD, které finanční částku předá na potřebná
místa v misiích. Tak jako vy pomáháte a modlíte se za děti na
misiích, tak i ony se za vás rády modlí.

TA RS IC IU

NEJDE TO!
NEJDE TO?

UGANDA
Misijní pokladnička
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„Nejde to!“ šeptal Lwanga vzrušeně ostatním klukům, kteří se s ním vydali na tuto dobrodružnou výpravu. Kolik
ho to stálo úsilí, aby nepozorovaně sebral strážcům klíč
od brány, a teď s hrůzou zjistil, že to není ten pravý. Uvědomoval si svou odpovědnost za ostatní. Nejmladšímu je
teprve 13 let! Ale když král nechal tajně zabít anglikánského pastora a potom nechal veřejně popravit bratra Pavla,
který měl pážata „na povel“, mohlo se totéž stát i jim. Král
Muanga si nechal namluvit, že křesťané ohrožují jeho postavení, a podle toho jednal.
Lwanga poprosil Ježíše o pomoc a ještě jednou zkusil
odemknout bránu. S důvěrou i napětím strkal klíč do dírky
a pomaličku, aby nezpůsobil hluk, s ním otáčel. Doufal, že se
stane zázrak a zámek povolí. Jenže zázrak se nestal. Brána
zůstala překážkou jejich rozhodnutí přijmout křest. „Musíme se vrátit,“ oznamoval tichounce svým druhům a z jeho
hlasu zněla bolest a zklamání. „Jiná cesta odtud nevede.
A přes palisádu se nepozorovaně nedostaneme.“
„Jiná cesta odtud nevede?“ opakoval po něm ten nejmladší a otazník, který přidal na konec věty, zazářil jako
světélko naděje. „Když to nejde ani bránou ani horem, co
kdybychom se pokusili pod palisádou podhrabat? Země je
po dešti měkká, půjde to i bez nářadí…“
Akce byla úspěšná, kluci se dostali k otci Lourdelovi
a po přijetí křtu se vrátili a zahladili stopy dříve, než začalo
svítat. Obavy Karla Lwangy byly oprávněné. Králova nenávist vůči křesťanům stále rostla. Nejdříve vyhrožoval, pak
nechal pážata zavřít do vězení. Nepříčetně se vztekal, když
viděl, že se ho nebojí. Začal je popravovat, každý den jednoho. A když je ani tím nepřiměl k tomu, aby se zřekli své
víry, nechal zbývající společně upálit (r. 1886). Ani ve snu by
ho nenapadlo, že právě tím přispěje k rozkvětu křesťanství
ve své zemi.

Slovníček
luganda – čeština
Omukama Katonda jebale!
Buď chvála Bohu!
Vasuze óťja, sebo?
Jak se máte, pane?
Bulůnži!
Mám se dobře.

Zeptali jsme se jednoho

„malého“

bohoslovce George

1. Proč ses rozhodl jít do malého semináře?
Je tady dobrá a kvalitní výuka a spousta kamarádů. Líbí se mi i to, že
mám svého spirituála, se kterým se můžu bavit úplně o všem.
2. Kolik vás v semináři studuje?
Je nás tu 120.
3. Co děláte každý den?
Chodíme normálně do školy, každý den máme mši svatou, ministrujeme a máme rozdělené služby. Třikrát týdně máme adoraci. Společně
si taky odpoledne hrajeme. Máme přesně určený čas na studium.
Mluvíme tu jen anglicky.V Ugandě totiž lidé hovoří asi 50 různými
jazyky. Každý pátek taky pracujeme na zahradě nebo pomáháme s tím,
co je potřeba.
4. Je studium drahé, nebo to máte zdarma?
Studium stojí mnoho peněz. I já se musím snažit sehnat peníze, kde se
dá. Moji rodiče jsou chudí, mám 6 sourozenců. Ale moje teta, řeholní
sestra, mi hodně pomáhá. Nasázela banánovníky a úrodu prodává na
trhu. Získané peníze posílá panu rektorovi na moje studium. Pomáhají
nám i lidé ze zahraničí z PMD. Bez nich bychom mohli seminář zavřít.
5. Máš rád hudbu?
To se rozumí samo sebou. Baví mě hrát na bubny. Hrajeme ve sboru
při mši svaté a trénujeme každý den.V kostele to pěkně zní.
6. A co sport?
Samozřejmě, že hraju fotbal a rád běhám.
7. Co bys chtěl vzkázat klukům, ministrantům,
do České republiky?
Ať mají rádi Pána Ježíše a jestli si myslí, že je taky volá, aby se stali
kněžími, ať to zkusí jako já.

12letý

Nedobrovolným

V Ugandě potkáte i spoustu bohoslovců. U nás je boslovec vysokoškolák, který studuje teologii,
a pak je brzy vysvěcený na kněze.
V Ugandě je to jinak. Už ministranti,
kluci kolem 12 let, mohou vstoupit
do „malého semináře“ a studovat
s tím, že když Pán bude chtít, stane
se z nich kněz. V malém semináři
jsou 4 až 5 let, aby si dokončili středoškolské vzdělání. Potom je rok
až dva přípravka na další studium
a nesmí chybět ani studium filosofie a teologie, které trvá obvykle
6 až 7 let.
Po celou tu dobu jsou kluci pryč
od domova, bydlí v semináři
a domů jezdí jen několikrát za rok
na prázdniny. Ti nejchudší, kteří nemají dost peněz na cestu, někdy nevidí rodiče několik let. To vše je ale
z lásky k Ježíšovi, který je volá na
cestu kněžství. Je to docela dobré
dobrodružství, ne?!

Turisté obvykle jezdí do Kampaly,
hlavního města Ugandy. Kdo chce
ale potkat domorodce, musí se
vydat z velkoměsta. Zamíříte-li na
sever, budete brzy v šoku! Před
více než dvaceti lety tam začali řádit ozbrojení rebelové, kteří přepadávají vesnice a odvlékají děti, ze
kterých dělají vojáky. Ti mají často
hlad, jsou nemocní, musí chodit
krást jídlo pro velitele, jsou sexuálně zneužíváni. Kdyby někdo chtěl
utéci, useknou mu nohy, nebo ho
zabijí. Výcvikové tábory jsou hluboko v buši. Dětem jsou dávány drogy,
přepadávají pak i vlastní příbuzné
a zabíjejí je.
Proč to všechno? Joseph Cony
chtěl vládnout v zemi, ale nevyšlo
mu to. Proto celých dvacet let bojuje proti stávající vládě, aby ukázal,
jakou má moc. Svoji armádu nazval
Armáda pánova odporu.

bohoslovec

vojákem

Víte, že?
Všichni společně jsme v České
republice za rok pomohli skoro 45 000
dětí v Ugandě! Přispěli jsme na děti
v utečeneckých táborech a výukových
centrech, na výchovu sirotků a dětí bez
domova, na nákup potravin a zaplacení
mezd, na školné, sirotky.

S

