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„Vš e c h n u n a dě j i j s em složi l v Ho sp o d i na . On se ke mně s klonil, s lyš el mě, když o pomoc js em volal .“ ( Ž 4 0 , 2 )
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Kristus vstal z mrtvých!
Rádi bychom se s vámi podělili o několik slov spolu s typickými fotkami kultury, ve které žijeme, tak odlišné od
barev, tanců a citového prožívání Evropy. Střet kultur
a mentalit je neustálou výzvou, ale za každou opravdovou výzvou se vždy skrývá opravdový růst, něco nového,
na co obvykle nejsme připraveni a co neodpovídá našim
představám.
A tak je třeba pozměnit vlastní postoj a očekávání a zastavit se, abychom pochopili něco nového a naběhli na
nový rytmus, který se tolik liší od toho našeho obvyklého,
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a tím vytvořit komunikační kanál, kterým může proudit
evangelium.
Ale není tomu tak s každým člověkem, s nímž se setkáme?
Není tohle ta láska, s níž se modlíme každý den?
Ano, je to tak.
Proto tak čiňme všichni – když kráčíme, naslouchejme
tlukotu srdce našich blízkých, abychom předávali Krista
dál a setkali se spolu s Ním v ostatních.
Michal Wojciechowski
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Youth Music Festival
Hudba a tanec jsou velmi výrazné formy projevu afrického lidu. 17. prosince 2017 v Lourdes Mission mělo možnost se takto před tisícovkou diváků projevit na 25 skupin již druhého ročníku Festivalu pro mladé.
Skupiny se představily v šesti různých hudebních a tanečních kategoriích, které se od sebe navzájem velmi
odlišovaly: od „Ignoma“ s tradičním oblečením, holemi
a typickým silným dupáním o zem, až po „Isichatamiya“
v elegantních šatech a za zpěvu příběhů s různým hlasovým zabarvením. Silnou stránkou těchto tanců je ko-
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ordinace jednotlivých pohybů: každá skupina vystupuje
navenek synchronizovaně, takže vzniká dojem, jako by se
jednalo o jedinou osobu.
Pro rozhodčí bylo velmi těžké vybrat vítěze pro každou
z kategorií, protože všichni byli moc šikovní; nakonec si
ale první v pořadí odnesli domů cenu 1000 randů (jihoafrická měna), zatímco druzí a třetí se museli spokojit s certifikátem o účasti.
Gabriele
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J A B ULAN D
Jabuland! Země radosti! Lourdes Mission se proměnila v zemi radosti a zábavy pro více než 2000 dětí z misie
a okolí. 17. prosince 2017 jsme uspořádali vánoční oslavu
pro děti jako každý rok, a to díky podpoře MSC Company.
Vše začalo vřelým přijetím dětí; ty z největší dálky dorazily
čtyřmi autobusy, zatímco ty další přišly pěšky z okolních
vesnic. Po mši svaté následovalo divadelní představení
o Ježíšově narození, jež navodilo vánoční atmosféru, načež
konečně nastal čas her bez hranic: děti běhaly z jednoho
nafukovacího hradu na další, z jedné hry do druhé! Náměstí se vyprázdnilo pouze ve chvíli, když bylo ohlášeno
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rozdávání hot-dogů, no a okolo 13. hodiny pak dorazilo
zmrzlinářské auto, před nímž se hned nakupila nekonečná
fronta dětí.
Odpoledne bylo vyhrazeno pro dárky. Dárky pro všechny!
Většina dětí dostala víc než jeden dárek. Jak děti, tak dospělí prožili jedinečný den. Ještě téhož dne se děti ptaly,
kdy bude příští Jabuland, a naše odpověď zněla: za rok
opět v prosinci, teda pokud někdo Vánoce někam neposune!
Krysia
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I G NACE M UTO M B O
6. leden 2018 byl pro nás na “poutním místě” Cullinan dnem oslavy
a velké radosti. Této slavnosti se zúčastnila jak komunita z Lourdes Mission spolu s několika přáteli a členy
externí komunity z Umzimkulu, tak
malá, nově vzniklá komunita z Pretorie.
V kapli “Svatyně” jsme se mohli radovat spolu s naším konžským
bratrem Ignácem Mutombo, který zde vyznal své trvalé přilnutí ke
komunitě a zároveň přijal jáhenské
svěcení vkládáním rukou diecézního biskupa v Umzimkulu Stanislawa
Dziuby.

Poté, co Ignace vyslovil své „ano, navždy v Koinonii Jan Křtitel“, jsme pokračovali v eucharistickém slavení.
Byl to den, kdy se Pánovo světlo
rozzářilo v naší komunitě, a zvláště
pak v Ignácově životě; on sám vyjádřil obrovskou radost a vděčnost,

že konečně může náležet navždy
Pánu.
Kéž jeho velkorysé „ano“ Pánu obnoví naši životní motivaci říkat „ano“
v každodennosti běžného života.
Silvia

Všechnu naději jsem složil
v Hospodina. On se ke mně
sklonil, slyšel mě,
když o pomoc jsem volal.
(Ž 40,2)

Této slavnosti se zúčastnili také někteří členové jeho rodiny: jeho starší bratr Jean-Pierre z Konga, a jeho
sestra, mladší bratr a další přátelé,
žijící v Johannesburgu;
Federální sídlo pak zastupovala generální
sekretářka Séverine, doprovázená
dobrovolnicí Klárou z Čech.
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Svedectví
Od malička jsem silně toužil odevzdat svůj život Pánu. Roku 2003 jsem vstoupil k „Misionářům Božího slova“ (verbistům) v mé domovině, v Demokratické republice Kongo. Roku
2013 jsem kongregaci opustil a odešel do Jihoafrické republiky, kde jsem začal nový život;
ani jsem již nemyslel na život v zasvěcení.
Roku 2014 jsem poznal Koinonii Jan Křtitel,

Pomoz své Misii:

V Jižní Africe:
FIRST NATIONAL BANK
Branch: IXOPO
Account Name: KOINONIA JOHN THE BAPTIST
Branch Code: 220223
Account Number: 62371489438
SWIFT Code: FIRNZAJJXXX
Důvod platby: Gift “PRO AFRICA”
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komunitu, kterou pro mě Pán připravil ještě dříve, než jsem se narodil. Tak s radostí a
v slzách, 6. ledna 2018, Pán přijal mé trvalé
zasvěcení. Nyní mu patřím navždy. Díky Ježíši, že jsi mě povolal k zasvěcení svého života
tobě navždy!

V Evropě:
UNICREDIT BANK
Agenzia di Schio (VI)
FEDERAZIONE DELLE KOINONIE GIOVANNI BATISTA
Via Casale, 20, 36010 Cogollo del Cengio (VI), Itálie
IBAN: IT 54 R 02008 60755 000100318404
COD. BIC SWIFT: UNCRITM1D38
Důvod platby: Offerta “PRO AFRICA”

Ignace

KONTAKTUJ Nás:
E-mail: koinoniafrica@gmail.com
Tel: +27 72 059 3018
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