
Také 
 byl Kristem povolán k této službě. Volání uposlechl a vydal se na 

Amis Mushima

dráhu duchovního pastýře, přestože jeho výchozí podmínky nebyly příznivé. Je 

nejmladším z devíti dětí chudého rolníka, ale dva bratry i matku už ztratil. Otec se snaží 

obdělávat malé neúrodné pole a pěstovat na něm kukuřici, protože ta je v Zambii hlavním 

zdrojem obživy. Přesto si kukuřičnou kaši a trochu zeleniny mohou dopřát jen jednou až 

dvakrát denně. Nebýt podpory dobrých lidí, nemohl by Amis dokončit ani střední školu. Ze 

všech sourozenců jsou jen dva, kterým se to podařilo.

Uvědomil si, jak je důležité být potřebným nablízku. Díky finanční podpoře mecenášů si 

udělal kurz a začal se věnovat psychologickému a sociálnímu poradenství. Odtud zbýval 

jen krůček k rozhodnutí stát se knězem. Už má za sebou téměř polovinu studijní cesty – 

úvodní spirituální rok v propedeutickém semináři a tři roky studia filosofie v Malém semi-

náři sv. Augustina. Nyní ho čeká pětiletá kněžská formace ve Velkém semináři sv. Dominika.

Mysleme v postní době na bohoslovce, 
kteří se rozhodli přinášet Krista trpícím a přehlíženým… 
Spojme se s nimi v modlitbě a podpořme jejich úsilí 
také finančním darem, který jim umožní další studium.
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Podpořme modlitbou a almužnou ty, 
kteří chtějí přinášet Krista druhým
Kněz je pro mnoho nemocných či zoufalých lidí první osobou, na kterou se 
v misiích obracejí. Při krizových situacích hledají prvotní naději, 
útěchua jistotu právě u řeholníků 
a kněží.

                                       Pandemie přišla v březnu 2020 také do Zambie a ovlivnila 

tamní život stejně jako všude jinde. Na virové onemocnění zemřel biskup, mnoho 

kněží, řeholníků i laiků. Opatření a izolace ovlivňují také samotnou cestu 

kněžského povolání. Seminář musel být několikrát uzavřen.
Jak ale udržovat spirituální a pastorační formaci, když se musíme jeden druhému 

vyhýbat, abychom nerozšiřovali nákazu? Jak pokračovat v samotném studiu? 

Amis, stejně jako jeho spolužák Humprey, George a mnozí další, nemají žádnou 

vlastní výpočetní techniku. Seminář proto nemůže poskytovat vzdělání 

distanční formou. 
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