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Haitské školačky



Milí přátelé oblátských misií, 
je to téměř senzace, když se papež 
František jako hlava katolické církve 
vydá na cestu do muslimské země, aby 
oživil a upevnil dialog mezi muslimy 
a křesťany. Mezináboženský dialog na 
nejvyšší úrovni je zvlášť důležitý i pro-
to, že proti sobě muslimové a křesťa-
né dlouhá staletí bojovali. Dnes po-
važujeme za odsouzeníhodné, že byli 
a jsou ve jménu náboženství lidé za-
bíjeni, protože vyjadřovali nebo vyja-
dřují svůj vztah k Bohu svým vlastním 
způsobem. V roce 2015 řekl egyptský 
prezident Abdal Fattáh As-Sísí v pro-
mluvě k imámům své země: „Půso-
bení islámských textů a idejí, které 
jsme po staletí prohlašovali za svaté, 
znepokojuje celý svět. Není možné, 
aby 1,6 miliardy muslimů usilovalo 
o usmrcení ostatních obyvatel Země 
jen proto, aby mohli sami žít. Islámské 
společenství je roztrženo a ztraceno 
kvůli nám samotným. Je nepochopi-
telné, že to, co pokládají muslimové 
za jejich náboženské a svaté dědictví, 
je vnímáno jako zdroj strachu a smr-
telného ohrožení pro ně samotné i pro 
zbytek světa. Nemožné! Potřebujeme 
náboženskou revoluci. A vy, imámové, 
za ni nesete odpovědnost. Celý svět 
čeká na váš další krok.“

Papež František a jeho předchůdce 
Benedikt XVI. učinili tento krok tím, 
že vyzývali k mezináboženskému dia-
logu. Pokojné soužití vyznavačů jed-
notlivých náboženství může nastat 
jen tehdy, když je každý připraven se 

druhému otevřít, mluvit s ním, nedo-
volávat se svého nároku na absolutní 
platnost nebo se dialogu i zříci. Papež 
František svou výzvou k mezinábo-
ženskému dialogu signalizuje, že pro 
dobro lidí musíme ve jménu jediného 
Boha spolupracovat. To povede také 
k vymizení vraždění v Božím jménu, 
i válek vyvolaných ve jménu nábo-

ženství. Každé náboženství, které se 
radikalizuje, se uzavírá do sebe a není 
víc otevřené. Musím mít před očima, 
že když se Bůh člověku zjevil, nechtěl 
ho používat jako loutku, ale z lásky 
k němu ho chtěl učinit svým spolu-
pracovníkem v tomto světě. Úkolem 
imámů a hlasatelů víry proto je, po-
ukazovat na pomýlení a radikalizaci 
a odsuzovat je. To přinese misionářské 
práci obohacení a usnadnění, protože 
ve vzájemném respektu nebude ni-
komu znemožňováno vyznávat nábo-
ženství, které si zvolí. K tomu povede 
ale ještě dlouhá cesta. Podobně jako 
my na západě jsme si již zvykli, že 
v našich městech stojí i mešity. Islám-
ský učitel náboženství Ednan Aslan 
jednou řekl: „Pronásledování křes-
ťanů v islámských státech neskončí, 
dokud budou židé a křesťané považo-
váni za méněcenné.“ K tomu má ale 
situace v mnoha muslimských zemích 
daleko, křesťanské kostely jsou za-
kázané nebo trpěné jen na nenápad-
ných místech. Vzájemné uznávání by 
bylo cestou, jak se vyvarovat nábo-
ženských konfliktů. Naši misionáři se 
snaží vzájemné vztahy zlepšit i tím, že 
své školy otevírají i muslimským žá-
kům. Pomozme jim, aby v tom mohli 
pokračovat i v budoucnu.

MISIONÁŘI Z CELÉHO SVĚTA PÍŠÍ:
Haiti, P. Loudeger: 
Chtěli bychom vám poděkovat za finanční i materiální 
pomoc, kterou jsme od vás obdrželi, abychom mohli po-
moci lidem zasaženým hurikánem. Bylo to znamení so-
lidarity, s kterým jsme nemohli počítat tak rychle. Kon-
tejner s darovanými věcmi a především s potravinami 
pro děti jsme vyzvedli z celnice a rozdělili rodinám. Ani 
nelze popsat, jak dětem zářily oči radostí, když jsme jim 
dárky přinesli. Ještě jednou srdečný dík všem, kteří k té 
radosti přispěli.

Madagaskar, P. Szul: 
Z humanitární pomoci jsme mohli koupit rýži a další po-
traviny, které jsme dovezli do oblastí zničených cyklonem. 
Sice nebylo zcela jednoduché tam kontejnery dopravit 
i proto, že u nás nejsou silnice tak dobré jako u vás. Ale 
dokázali jsme to a mohli jsme tamním lidem pomoci. Vám 
všem patří srdečný dík.

Bandladéš, P. Dilip: 
19. březen byl pro nás dnem radosti. Po více než roce sta-
vebních prací jsme směli v přítomnosti provinciála Stře-

doevropské provincie a mnoha místních vysvětit náš nový 
studijní dům. Pro nás všechny to byl radostný svátek. Dě-
kujeme všem, díky kterým teď máme dům, ve kterém se 
mohou vzdělávat naši studenti teologie, aby mohli poz-
ději působit v misiích.

Spolupráce

Zásilka humanitární pomoci – rýže, Madagaskar



Srí Lanka, Jaffna, P. Edwin: 
Po rozdělení obou provincií kongregace na základě jazy-
kové hranice jsme my, kteří žijeme a pracujeme na severu 
ostrova, vždy měli dům v Colombu, ve kterém bydlí misio-
náři působící v hlavním městě (nebo když tam mají nějaké 
vyřizování). Díky Bohu válka skončila a cesty do Colomba 
jsou nyní jednodušší a především bezpečnější. Sice je nyní 
mír, ale možnost potyček je podvědomě stále přítomná. 
Abychom mohli chránit Tamily před napadením, chceme 
náš dům rozšířit o jedno poschodí, aby vznikly prostory 
pro další vzdělávání a poradnu pro psychicky i fyzicky ne-
mocné. Dohromady budou náklady obnášet 54 000 euro. 
Smíme vás poprosit o pomoc, abychom mohli tento pro-
jekt uskutečnit?

Maroko, Al-Ajún (Laayoune), P. Mario Dorado: 
Mnoho uprchlíků, kteří se chtějí dostat přes Středozemní 
moře do Evropy, přistane často nejdříve u nás. Jsou vysí-
lení, protože mnozí z nich za sebou mají dlouhou cestu 
plnou strádání. Abychom jim tady na kraji Sahary mohli 
pomoci, musíme prostory pro ubytování nejdříve důklad-
ně vyčistit a uprchlíkům poskytnout preventivní zdravotní 
prohlídku. Samotné náklady na administrativní poplatky 
(chození na úřady – vozíme je tam, a i to jsou náklady) 
a přístup do nemocnic převyšují náš rozpočet. Smíme vás 
poprosit o příspěvek ve výši 6 000 euro?

Angola, Luanda, P. Mbuluku: 
Protože na předávání víry nestačíme sami, jsme odkázání 
na pomoc našich katechetů. Proto se snažíme navýšit je-
jich počet. Nejdříve potřebují důkladné vzdělání v našem 
pastoračním centru. Rádi bychom vás poprosili o pod-
poru při jejich ubytování v našem centru a s uhrazením 
studijních materiálů. Dohromady budeme připravovat pět 
skupin, každou s vlastním vyučujícím. Budoucí katecheté 
sice na své vzdělání přispívají drobnou částkou, ale ani tak 
nedokážeme pokrýt veškeré náklady. Můžete nám poskyt-
nout jako pomoc 6 000 euro? Mnohokrát děkujeme.

Haiti, Les Cayes, P. Mazile: 
Kostel naší farnosti sv. Evžena po hrozném cyklonu sloužil 
jako biskupský. Chtěli bychom zde zřídit misijní centrum, 
abychom odtud mohli vysílat více misionářů do farnos-
tí na pobřeží. Stále nám ale ještě chybí prostory k tomu, 
abychom je mohli ubytovat. Stávající farní dům, který byl 
dobře postavený a přežil uragán, bychom potřebovali 
rozšířit o 4 pokoje. Byli bychom vám velmi vděční, pokud 
byste nám pomohli dostat se blíže k našim chudým. Do-
hromady by tento počin stál 40 300 euro. Velmi vám dě-
kujeme za pochopení.

Haiti, Gonaives, P. Jaboin: 
Před pár lety jsme zde na severu ostrova převzali novou 
misijní stanici. Po onom děsivém uragánu k nám uprch-
lo mnoho lidí. Škola pro 600 žáků, která patří k naší far-
nosti Notre Dame du Mont Carmel, slouží pro široké okolí 
a praská ve švech. Kostel byl postavený před pár lety. My 
otcové bydlíme ještě mimo a denně se scházíme ve far-
nosti. Abychom pro děti zajistili pitnou vodu, musíme vy-
vrtat studnu. Ta současná nám zajišťuje jen vodu slanou. 
Můžete nám pomoci s hloubkovým vrtem? Na vrt a novou 
pumpu bychom potřebovali 14 000 euro.

Srí Lanka, Colombo, P. Rohan Silva: 
Náš scholastikát, který jsme postavili v roce 1959 a v němž 
v tuto chvíli žije 39 scholastiků a 6 formátorů, má svá léta 
a nutně potřebuje opravu. Do střech nám zatéká a stejně 
tak by potřebovaly renovaci i rozvody elektřiny. Z rozpoč-
tu provincie si tyto opravy ale nemůžeme dovolit. Směli 
bychom u vás požádat o pomoc? Podle odhadu nákladů 
potřebujeme dohromady 110 000 euro.

Pomoc potřebným, Haiti

Studijní dům, Srí Lanka



Věděli jste, že…
… 5. 2. 2017 zemřel ve Windhoeku 
bratr Manfred Pietsch? Bratr Manfred 
byl dlouhá léta vedoucím tiskárny An-
gelus Printing v Döbře a vedle toho 
vedl obchod v biskupském domě. Bra-
tr Manfréd podporoval pašijové hry 
v Döbře, které měly u obyvatel velký 
ohlas. Až takový, že namibijská pošta 
vydala poštovní známku s jejich mo-
tivem. Bratr Manfréd byl pohřben na 
oblátském hřbitově v Döbře.

… posilování islámu v Evropě souvisí 
s oslabením naší víry? Tohoto mínění 
je biskup pro Jižní Arábii, Paul Hinder. 
A je také toho mínění, že jsme na tom-
to zneviditelňování naší víry po dlou-
há desetiletí pracovali.

… se 23. dubna 2017 rozrostla Středo-
evropská oblátská provincie o tři nové 
mladé obláty? Na druhou neděli ve-
likonoční totiž složili v Hünfeldu své 
první řeholní sliby Michael Klee z he-
senského Großenbachu a Oto Medvec 
a Pavel Pec z plzeňské diecéze. Všich-
ni tři čerství OMI scholastici hned po 
své první oblaci zamířili na studia 
a následnou formaci do italského me-
zinárodního scholastikátu ve Vermici-
nu nedaleko Říma.

… se každoročně kolem slavnos-
ti sv. Evžena de Mazenod scházejí 
oblátští asociovaní z celé provincie, 
aby spolu s obláty oslavili tzv. Eu-
genmeeting? Úzká oblátská rodina 
žijící charisma zakladatele misionářů 
oblátů se letos sešla od 28. dubna do 
1. května na Hradě Nečtiny na území 
oblátských farností severního Plzeň-
ska. Setkání bylo vyplněno přednáš-
kami na téma misie, ale i modlitbou, 
návštěvou plzeňského pivovaru, vý-
jezdem po OMI farnostech a hlavně 
obyčejným a neformálním setkáním 
a sdílením. Pozvání na společnou ve-
čeři přijal i plzeňský biskup o. Tomáš 
Holub.

… OMIFest 1.0, tedy loňská plaská 
oslava věčných slibů Petra Domb-
ka a jáhenského svěcení Karla Mece 
a Petra, se 9. – 11. května 2017 dočkal 
pokračování? OMIFest 2.0 – kněžské 
svěcení obou oblátských jáhnů – se 
tentokrát odehrál v německém Hün-
feldu. Přítomni byli opět zástupci celé 
oblátské rodiny a především o. biskup 
František Radkovský, který v sobo-
tu 10. května vysvětil oba naše spo-
lubratry ke kněžské službě. Petr zůstá-
vá i nadále členem plaské komunity, 

zatímco Karel pokračuje svou činnost 
v OMI komunitě ve Fuldě.

… 30. května uplynulo 25 let od kněž-
ského svěcení našeho spolubratra 
a velkého misionáře o. Günthera Eckl-
bauera? Spolu se spolubratry, svý-
mi nejbližšími příbuznými, farníky 
a přáteli oslavil o. Günther toto výročí 
v sobotu 3. června eucharistií v ma-
nětínském kostele sv. Jana Křtitele 
a následnou oslavou.

… katolické Polsko se silně vymezu-
je proti přijímání válečných uprch-
líků? Jen 4 % obyvatel jsou podle 
dotazníků připravena uprchlíky při-
jmout. Vládne strach z toho, že spolu 
s uprchlíky přijde do země také tero-
rismus.

… můžete misiím pomoci i poté, až 
vás Bůh povolá na věčnost? Stačí 
zmínit MMD ve své poslední vůli. Váš 
dar pak bez srážek poslouží k dobru 
v misiích.

… 20. srpna se bude v Hünfeldu opět 
konat Misijní slavnost? Tentokrát nám 
přijede podat zprávu o své práci misi-
onář z Nigérie.

SLOVO NA ZÁVĚR
Bylo dobře, že se svatý otec vydal do 
Egypta, aby zde ve víře posílil 200 000 
katolických křesťanů. Tyto cesty svatého 
otce dodávají odvahu, protože v zemích, 
které jsou prodchnuty nejrůznějšími ná-
boženskými směry, je těžké svou víru žít. 
Často se musí křesťané ke slavení boho-
služeb scházet ve skrytosti. Oproti tomu 
my jsme zvyklí, že k naší víře patří i vněj-
ší znaky. Bohužel se to děje stále řidče-
ji. Účast na procesích nebo na veřejných 
bohoslužbách se stále zmenšuje. I počet 
těch, kteří navštěvují bohoslužby a veřej-
ně se přiznávají ke své víře, je stále menší. 
Někdy se sám sebe ptám, jaké jsou důvo-
du k takovému chování. A přesvědčivou odpověď jsem za 
ty roky tázání ještě nedostal. Díky všeobecné lhostejnosti 
se přece vnějších projevů nemusíme obávat. V tom vi-
dím velké nebezpečí, protože se tak se víra dostává stále 
více do pozadí. Ona chce být ale žitá. V misijních zemích 
zažívám pravý opak. Bohoslužby jsou slavnosti, na nichž 

se každý rád účastní a podílí. Kéž by se 
to i nám opět podařilo. To, co nám často 
chybí, je právě ta schopnost vnějších pro-
jevů naší víry. Ačkoli je víra z podstaty 
součástí naší lidskosti, zacházíme s ní jako 
se soukromou záležitostí. Pokud by to tak 
vnímali i misionáři, pak by nikdy nesmě-
li vyjít zvěstovat a často přitom riskovat 
svůj život. Mnohem více se chovají jako 
apoštolové, kteří říkají: „Nemůžeme mlčet 
o tom, co jsme viděli a slyšeli.“ Jdou k li-
dem a jsou vyslanci této dobré zprávy.

Jsem vám vděčný, že nám v této dob-
ré věci zprostředkovávání často tak nutné 
pomoci misionářům a lidem jim svěřeným 

pomáháte. A tak nás těší, že vám můžeme v novém čísle 
zpravodaje předávat nové zprávy z misií. Srdečné díky za 
vaši pomoc a spolupráci.

S upřímným poděkováním
Tým Mariánského misijního díla oblátů

Díky!


