
P. Anthony Saji je nejstar-
Ši ze ěty Sourozencri. Narodil
se v roce 1977 a své rané dětství
proŽíval radostně a bezstarost_
ně. Jeho rodiče jsou praktikuji
cí katolícia zvlášť' maminkamá
prostou a hlubokou víru, v niŽ
vychovávala i své děti. od dět_

ství v Anthonym rostla touha
po kněŽství. Ziv1lji v sobě jako
sladké tajemství. KdyŽ mu by_

1o dvan áct let, postihla však ro_

dinu téŽká zkouška. otec p išel
o svou firmu a zistal mu vyso-

hÍ dluh . Zoufal si a snad poprvé
v Životě ho Anthony viděl s lah_

ví alkoholu v ruce. Matka mu ji
tehdy něŽně sebrala a těšila ho:

,,Byli jsme s tebou v časech hoj_

nosti, budeme stebou ivčase
chudoby. JeŽíš nám pom Že."
Prodali všechno, co měli, včet_

ně snubních prs|inkťr.
Otec ale nemohl sehnatjinou

ptáci, protoŽe měl částečně chro_

mou pravou ruku. obŽiva rodi
ny padla na nejstaršího syna.
Po nocích p e,cházeldo soused_

ního státu a prodávaltam kešu
o íšky. Vracíval se ve t i hodiny
tánoi, pomodlili se s maminkou
desátek filŽence a šel si na t i
hodiny lehnout. Na učení mu
nezbyval čas, a tak ptocházel
se špatn;imi známkami. Myslel
si, Že tímje s jeho snem o kněŽ_

ství konec. Trvalo to pět let. Po-
té tatínek svou firmu vybudoval
Znoyva rodina postupně získaLa
zpét všechno, o co p išla.

V Anthonym se ozvalo volá_

ní po kněŽství ZnoW. PoŽáďaI
o prijetí v několika kongrega-
cích, ale byl odmítnut. Jednou
pro špatny prospěch, podruhé
pro svou ostjrchavost p i vystupo-
váníp ed lidmi. Nevzdalto. ,Je-
Žíši'jestli mě chceš, tak miukaŽ,
kam mám jit.* PoŽáďal o p ije_

tí v Kongregaci vincentinri a Yy-

š1o to. Bťlh má pIánI

Těšil se z toho, Že ho p ijali
vincentini. Myslil si: ,,Je to 1o-

káIníkongre gace, nebude se tam
mluvit anglicky, budu blízko do-
mova a mohu jezďtt často k ro-
diě m. A nebudu muset kázat,

kdyŽ mám takovou trému. Bu_

du slouŽit v sakristii, v knihov-
ně nebo budu pracovat se stary_

mi lidmi. Ti jsou mou radostí."
Jak moc se m 1i1! B h s ním měl
plán, ktery bylnaprosto odlišn:Í!
Dnes káŽe denně anglicky od rá-
na do večera a dom se dostane
jednou za dva roky.

o ficiálním jarykem Kongre_
gacevincentin provincie Mary-
mathabyla angličtina. oď zač,át-

ku probíhalo veškeré studium

a formace v angliětíně, mluvit
rodnou ečí malayalam byIo za-
kázáno. Anthony prvních pár
měsícťr mlčel, anglicky uměljen
několik slov. Málem byllcv li to
mu zkongregace i propuštěn.
Hodně se modlivalv kapli. Stá_

le si opakovaInápis wšitÍr na le_

mu oltá ního plátna, ačkoli ne_

věděl, co Znamená: ,,The Spirit
of the Lord is upon ffie, for he
has anointed me to bring Good
News to the poor." (Duch Páně
je nade mnou, proto mě poma-
zal, abych p inesl chudym ra-
dostnou zvěst - Lk 4,l8.)

T i roky studoval P. Antho-
ny filosofii ve městě Bangalore
a v roc e 2002 byl poslán do uÍ_
chodní Afriky do mis ie zaloŽené
P. Billem. P. Bill byl vincentin,
kter;i ve 48 letech dostal dva téŽ-

ké infarkty a bylupoután na Ii -

ko. Na exerciciích se setkal s Je_

Žíšem,byluzďraven a od té doby
cel;ich t icet let cestoval po svě_

té a hlásalJeŽíše, ktery Žie dnes
stejně jako p ed dvěma tisíci le_

ty, touŽí se setkat s člověkem
a uzdravit ho.

P. Anthony vystudoval teolo-
gii na Tangaza College v Nairo-
bi (Ke a) a v prosinci 2006

byl vysvěcen na knéze. Jaká
radost! Teď budu nějakou do_

bu pomocníkem faráÍe, budu
se od něj uěit, odpočinu si.
omyl. P. Anthony dostal měsíc
volna a pak byl pově en zástu-
pem za faráe v jedné z nejod-
lehlej ších africkych farností spra_

vovanychvincentiny - v Uvinze
na západě Tanzánie. Potom byl
pÍeÍazen do Entebbe v Ugandě,
kde nyní odpočívá otec Bill. Vy-
stavěl tam chrám Zázraéné me_

dailky a zárovei měl za ukol
vybudovat exerciční centrum

ve městě Masaka (Uganda)
vzďáIeném 180 km od Enteb_
be. V Masac e získali vincenti_
ni krásny pozemek na vrcholu
kopce. Otec Anthony tam prijel
a našel buš. Zádnávoda, Žádná
elekt ina. Jak začít? Jestli je to
BoŽídílo, on to zaÍídí. otec tam
nějakou dobu p espával v autě,
pak se ho ujal místní fa Í. Kdo
neznáAfriku, nepochopí, jak je
téŽké tam Žít a p sobit. Spatné
hygienické podmínky, chudo_
ba, zločinnost. Na druhou stra_

nu obrovskáŽízen lidí po Bohu,
kteqÍje v mnohych p ípadechje_
jich poslední nadějí...

V unoru 2008 byl v Masa-
ce dokončen drim pro kněze
a v b eznu 2009 kostel BoŽího
Milosrdenství. Dnes je to nád-
herné místo ztišení, kam proudí
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