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KOINONIA family
Oáza Lourdes Mission - Jižní Afrika -

SLOVO SE STALO TĚLEM –
A PŘEBÝVALO
MEZI NÁMI!

Milí přátelé,
uplynulo již několik měsíců
od chvíle, kdy jsme se s vámi
naposledy sdíleli o tom,
co nového děláme v Jižní
Africe. Čas běží strašně
rychle...
Děkujeme vám za vaše
neustálé povzbuzování
a štědrost – a do nového roku
vám přejeme vše nejlepší!
Ať vám Pán žehná a dá vám
novou zkušenost s Jeho
prozřetelnou rukou, která vše
vede k naplnění Jeho
podivuhodného spásonosného
plánu v našich životech,
v Koinonii i na celém světě.

Jabuland 2016

18. prosince se naše misie proměnila v “Jabuland” (tzn. “Zemi radosti” v překladu ze zulu), jak už
tomu bývá každý rok, a přijala více než 2000 dětí. Po mši, kterou celebroval náš milovaný biskup
Stanislaw a animoval dětský sbor, následovalo umělecké představení. Poté se zástupy dětí nechaly
strhnout k bláznivé radosti na vodních skluzavkách či při různých hrách, a nechyběly ani hot-dogy,
dárky a nakonec zmrzlina. Nebylo jednoduché všechno toto zrealizovat, ale nebyli jsem na to sami.
Do organizace celé události se zapojilo asi 30 spolupracovníků z projektu pro sirotky a pěkný počet
dobrovolníků. Akce proběhla díky podpoře MSC Company, jejíž zástupci nám kromě sponzorování
celé události přišli rovněž pomoci s hlídáním a zabavením dětí.

Youth Music Festival

K objevení nových talentů a vytvoření společných chvil pro naše mladé byl
poprvé zorganizován hudební a taneční festival. Malé misijní pódium s lesem na
pozadí hostilo 16 skupin, které se představily v jejich tradičním oblečení,
a publikum jim odpovědělo jak početnou účastí (na 700 diváků), tak
i projevy svého nadšení. Krásný den, který určitě zopakujeme i příští rok!

První sliby našeho bratra Ignaceho

11. prosince složil náš bratr Ignace, rodák
z Konga, své první sliby v Koinonii. Byl to
slavnostní den pro celou komunitu – nejen pro
zasvěcené bratry a sestry, ale i pro místní lid,
který vyjádřil svou radost a vděčnost tradičním

zulským způsobem. Kéž je toto svědectví
povzbuzením pro mladé této země, aby
odpověděli ochotně na povolání k panenství
pro Boží království!

První sliby našich
bratří a sester
v Durbanu
Byla to obrovská radost
pro nás všechny, protože
po několika letech
pastorační práce ve městě
Durban vstoupilo prvních
10 bratří a sester
do Koinonie a zavázalo se
k následování spirituality
Jana Křtitele. Nyní tam
máme čtyři Domy
modlitby – a modlíme se,
aby se rozmnožily!

Svědectví
Eleonory

odlišného světa, než je
ten můj, ten náš, a to
nejen ve věcech
velkých, ale především
v maličkostech. Dotkla
Touto citací italského jsem se svou vlastní
spisovatele Andrey
rukou bídy a
Caschetta bych
naprostého nedostatku
shrnula svou zkušenost důvěry v možnost
s komunitou v Jižní
zlepšení životních
Africe. Pán mě dovedl podmínek – a právě v
až sem, abych se
takovémto kontextu je
nadechla úplně
zasazena vzácná práce

“Objevit, že přes všechny
odlišnosti jsme se všichni
narodili pod stejnou
oblohou”

našich zasvěcených
bratří a sester, kteří se
každodenně snaží
v zulských vesničkách
poblíž misie šířit naději
a radost z víry v Pána.
Důležité a cenné jsou
pro ně přitom různé
druhy jedinečné

a konkrétní pomoci,
jako je například
projekt Adopce na
dálku. A tak… jsem
s nimi strávila
nejkrásnější Vánoce
svého života!

Pastorační aktivity

Pastorační aktivity v naší misii stále narůstají. Jen
v měsíci prosinci jsme měli přes 100 křtů a 104
prvních svatých přijímání, a mnozí mladí se
zúčastnili kurzu Filip jakožto součásti přípravy
na biřmování.
Evangelizační škola se dostala i do nejodlehlejších
vesnic, kam dojíždíme a pořádáme kurzy
kérygmatické formace. Odpověď místních obyvatel
je vždy velkým zážitkem: proměňuje jejich životy
v životy požehnané a jejich domy v Domy
modlitby.

Nové oplocení

Naše misie se stává
stále krásnější. Konečně
jsme mohli postavit
oplocení kolem našeho
domu, takže se již
místní krávy ani kozy
na naši zeleninu
nedostanou!

Podařilo se nám rovněž
dokončit tu část domu,
kde je nyní kaple
a kancelář našeho
pastýře.

