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Spolu to zvládneme



Milí přátelé oblátských misií,
nyní, když se noci prodlužují a výlohy 
obchodů již připomínají Vánoce, smě-
řují i naše myšlenky k tomuto svátku, 
který mnozí považují za nejvýznam-
nější v církevním roce, přestože z hle-
diska víry jsou největším svátkem Ve-
likonoce. A mají pravdu v tom smyslu, 
že bez Vánoc by žádné Velikonoce 
nebyly. Protože Bůh, v kterého věří-
me, je Bohem živým, který se zjevuje 
v Ježíši Kristu, slavíme nejen jeho smrt 
a zmrtvýchvstání, ale také narození 
Boha, který se stal člověkem. Stále 
se znovu ptám, jaké by to bylo, kdyby 
se toto dítě narodilo dnes. Vzhledem 
k tomu, že rodiče Josef a Maria neza-
ujímali ve společnosti přední místa, 
nejspíš by zůstala tato událost tak 
nepovšimnuta, jako by zůstala před 
2 000 lety, kdyby andělé nepřived-
li k nově narozenému dítěti pastýře, 
obyčejné lidi z okolí a pár zástupců 
vyšších kruhů společnosti. Lidé, kteří 
přišli k betlémské stáji, uviděli dítě 
a rodiče, přišli bez velkých darů, ale 
dali rodičům to, co mohli potřebovat.

V prvních staletích nebyl význam 
vánočních svátků příliš zdůrazňován – 
možná i proto, že nebylo známo přes-
né datum – smysl byl ale všem zřejmý. 
Ježíš se stal člověkem a Maria je jeho 
matka. Slovo Boží přichází do světa 
k lidem, ujímá se chudých a opuš-
těných, to je poselství, které má být 
neseno až na konec světa. V misiích, 

kde má mnoho žen a rodin zkušenost 
s narozením v chudobě, je tato udá-
lost zvlášť jasně srozumitelná. Váno-
ce se stávají i svátky nového života. 
Připomínají nám, že sám živý Bůh 
se stává člověkem, protože chce být 
s lidmi. Přitom se vše mohlo odehrát 
docela jinak, Bohu by stačilo jediné 

slovo a vše by bylo tak, jak si přál. Ale 
on se sám stává člověkem a sdílí osud 
těch, kteří jsou na okraji společnosti 
a jimž není věnována pozornost. Bůh 
se v Ježíši z Nazareta ztotožňuje s lid-
mi, sám se stává jedním z nich. Váno-
ce jsou svátkem Boží lásky k nám, Boží 
lásky, která je s námi a dává se jako 

dar, jako malé dítě ležící v jeslích. Malí 
i velcí, kteří přichází k jeslím, obdivují 
toto dítě, které muselo přijít na svět 
za nepříznivých podmínek, protože 
v hostinci pro ně nebylo místa. Tím 
obrazem nám Bůh ukazuje, že je mezi 
lidmi a s lidmi a kvůli nim vyhledává 
to, co je nepohodlné a nejisté. Bůh 
přichází do proměnlivého a v mnoha 
ohledech nejistého světa. Do nejis-
tot a proměn naší doby jsme vtaženi 
i my, vidíme mnoho lidí na útěku, jak 
si hledají nové přístřeší a někdy i no-
vou vlast. Tak jako Dítě Ježíše vykázali 
do chléva, tak i my zacházíme s těmi-
to lidmi podobně, když jim nechceme 
poskytnout ochranu a ubytování. Prá-
vě Vánoce nám připomínají, že máme 
těmto lidem pomoci a skrze naši lásku 
jim ukázat lásku Boží.

Kromě některých islámských zemí 
jsou Vánoce slaveny po celém světě. 
V chudých zemích sice bez velkých 
dárků, na které jsme zvyklí u nás, ale se 
soustředěním na Boží příchod do svě-
ta. Od míru lidem na zemi, který zvěs-
tovali andělé, jsme velmi vzdáleni, ale 
snad smíme říci, že každé Vánoce se 
k nám pokoj trochu přibližuje, protože 
Bůh se nevzdává, stává se člověkem 
v našem srdci, obdarovává nás svou 
láskou, kterou my máme předávat dál. 
Vánoce nám pomáhají si tuto lásku při-
pomínat. A proto Vám jménem celého 
týmu Misijní prokury přeji požehna-
né, milostiplné a pokojné Vánoce.

Dítě se nám narodilo

MISIONÁŘI Z CELÉHO SVĚTA PÍŠÍ:

Haiti, Port-au-Prince, P. Loudeger: 
Sotva jsme překonali hrůzy zemětřesení z roku 2010, při-
šla další spoušť. Hurikán, který se přehnal přes náš ostrov, 
vzal mnohým lidem vše, takže musí žít v chatrčích a stojí 
doslova před ničím. Některé domy jsou beze střechy, u ji-
ných byly poškozeny i stěny tak, že z nich nezůstalo nic. 
Podobně mají i kostely buď zničenou střechu, nebo jsou 
zničené celé, celé střechy domů odletěly. Mnohé školy 
musí být nejdříve opraveny, aby se mohly zase začít po-
užívat. V největší nouzi jsou lidé v Les Cayes. Rádi bychom  
pomohli lidem, které tento hurikán zasáhl a kteří stojí ve 
zříceninách vlastních domů. Děkujeme za první spontánní 
pomoc, kterou jsme obdrželi. Abychom mohli všem pomo-
ci, musíme finanční prostředky dobře rozdělit. Nejdříve 
však chceme pomoci těm, kteří nic nemají. K nadcházejí-
cím vánočním svátkům chceme dát každému dítěti a kaž- 
dé rodině nouzový balíček. Balíček pro dítě v hodnotě  
12,50 euro (340 Kč) obsahuje sladkosti, mýdlo, kapesníky 

a hračku, balíček pro rodiny v hodnotě 25 euro (750 Kč) cu-
kr, rýži, olej k přípravě pokrmů, mýdla a tablety na čištění 
vody. Rodinám, které se živí zemědělstvím, chceme daro-
vat kozu v hodnotě 25 euro (750 Kč). Pro naše lidi by by-
lo velkou pomocí, kdybyste nás mohli podpořit. Škody na 
kostelech a budovách se nám postupně podaří odstranit, 

Hurikán v Coteaux



ale v první řadě chceme pomoci lidem, kteří patří k nej-
chudším z chudých. Mnohokrát děkujeme za vaši pomoc.

PS.: Aby mohli obláti ve svých farnostech ihned poskyt-
nout pomoc, poslala již Misijní prokura určité finanční 
prostředky, aby pomoc nepřišla pozdě. 

Madagaskar, Antananarivo, P. Kasperski: 
Protože stávajícímu domu oblátů hrozí, že se zřítí, rozhod-
li jsme se pro kompletní rekonstrukci. Zvnějšku je již dům 
hotový, ale chybí nám vybavení interiéru jako skříně, po-
stele a psací stoly. Protože naše rezervy jsou vyčerpané, 
obracíme se na vás, zda nám pomůžete nakoupit potřebné 
vybavení. Dohromady potřebujeme 15 000 euro.

Indie, Boda, P. Kumar: 
V roce 2007 jsme položili základní kámen pro školu. Za-
čínali jsme s 32 dětmi. V tuto chvíli navštěvuje školu 700 
dětí a s těmi několika málo třídami nemůžeme obstarat 
všechny. Už při stavbě školy jsme mysleli na její možné 
rozšíření, a tak může být nyní přistaveno další patro. Mohli 
byste nám pomoci částkou 14 000 euro, abychom mohli 
dát dětem šanci navštěvovat školu? Lidé v okolí Body jsou 
chudí, žijí pouze ze zemědělství nebo jako nádeníci, od 
rodičů tedy nemůžeme očekávat žádný velký podíl. Děku-
jeme vám za pochopení.

Kamerun, Garoua, P. Idal Betrant: 
Hostinský dům misie v Garoua neslouží jen pro ubytová-
ní cestujících misionářů, ale je i útočištěm pro misionáře, 
kteří jsou ve svých oblastech ohrožováni Boko Haram. Už 
mnoho let se dům nachází ve zchátralém stavu. Již na-
léhavě potřebuje renovaci. Dohromady by bylo potřeba 
22 900 euro. Prosíme vás o přispění.

Kamerun, Garoua, P. Edouard, provinciál: 
Náš noviciát je spojený s farmou. Kvůli prasečímu moru je 
nadále nemožné ji používat. Na místě je 18 noviců z Ka-
merunu, Nigérie a Čadu. Ti se zde budou starat o stárnoucí 
spolubratry a učit se přebírat zodpovědnost. Bude nakou-
pen nový dobytek, pozemek a stáje již máme. Pomohla by 
nám částka 9 000 euro.

Madagaskar, Morondava, P. Szul: 
Na prosbu našeho biskupa byl v roce 2012 postaven 
oblátský dům. Byl vybaven mřížemi do oken, ale bohužel 
tato ochrana nestačí. Od roku 2014 byl více než pětkrát 
přepadený a došlo k pokusům o vloupání. Kvůli nestabil-
ní politické situaci vládne atmosféra strachu. Abychom 
zvýšili bezpečnost misionářů, měl by být postaven plot 
a zábrany. Doufáme tak ve vyřešení mnoha problémů. 
Celkové náklady obnáší zhruba 4 200 euro. Mohli byste 
nám pomoci?

… je částkou 15 euro (400 Kč) měsíčně 
možné podpořit dítě na Haiti? Staňte 
se kmotrem/kmotrou. Pro mnoho dětí 
by to byla záruka, že mají zajištěnou 
stravu a školní vzdělání. Díky našim 
otcům oblátům, kteří žijí na místě, je 
zajištěno rozdělení naší pomoci. Po-
kud si to budete přát, je možné ob-
držet fotografii dítěte a dostávat ob-
časnou zprávu o jeho životě. O tuto 
formu pomoci nejchudším z chudých 
nás požádal provinciál P. Loudeger 
Mazil. Staňte se kmotry. Posíláme vaši 
pomoc dál.

… ve Windhoeku, Namibie, 9. 8. 2016 
zemřel bratr Wilhelm Dickmann? V mi-

Hurikán v Port-Salut

Indie – škola v Boda

Věděli jste, že…
sii pracoval od roku 1957, nejdříve v ji-
hozápadní Africe a poté až do své smr- 
ti v Namibii.

… na 36. Generální kapitule oblá-
tů byl znovu zvolen P. Louis Lougen 
generálním představeným na dobu 
6 let? P. Lougen byl novicmistrem 
v USA a dlouhá léta působil jako mi-
sionář v Brazílii.

… můžete misiím pomáhat i po svém 
odchodu na věčnost? Zmiňte Marián-
ské misijní dílo ve své poslední vůli. 
Rádi předáme vaši pomoc dále do  
misií, tak jak to bude odpovídat vaše-
mu přání.

… se oblátská rodina naší Středoev-  
ropské provincie opět rozrostla? V so-
botu 1. října totiž vstoupilo v Hünfel-
du po takřka dvouroční intenzivní 
přípravné formaci mezi oblátské aso- 
ciované laiky dalších 14 zájemců, 
kteří se nechali „svést“ Boží láskou 
a i dnes stále oslovujícím a živým cha-
rismatem sv. Evžena de Mazenod. Sdí-
let život a misii oblátů a odpovídat na 
potřeby chudých a opuštěných dnešní 
doby se tak ve svém běžném životě 
bude kromě jiných pokoušet nová sku-
pina mladých asociovaných se sídlem 
v Plasích a pokračovat ve své činnosti 
bude i obohacená skupina asociova-
ných „klokotských“. Blahopřejeme!



… misionáři obláti v Česku se dočkali 
další posily? O víkendové slavnosti 
„OMIFest“, která se konala 15. a 16. 
října 2016 v Plasích, udělali další 
rozhodující kroky na cestě své prv-
ní formace naši dva čeští scholastici 
Petr Dombek a Karel Mec. Oba mladí 
obláti přijali v neděli z rukou plzeň-
ského biskupa Tomáše Holuba jáhen-
ské svěcení. Den před tím složil Petr 
své věčné sliby, a zavázal se tak ke 
sdílení života a misie oblátské ře-
holní rodiny na celý život. Slavnosti, 

která probíhala v typicky oblátském 
rodinném duchu, se účastnili nejbliž-
ší přátelé a příbuzní, ale také další 
členové oblátské rodiny z Česka i za-
hraničí.

… misie s mládeží je jednou z priorit 
oblátské služby? Každoroční setká-
ní zástupců oblátů zodpovědných 
za misii s mládeží a pastoraci povo-
lání na evropské úrovni se letos ko-
nalo v prvním listopadovém týdnu 
v oblátské komunitě nedaleko Paříže. 

Již tradičně se této komise určené 
ke sdílení a hledání nových společ-
ných cest v práci s mládeží účastnili 
nejen obláti (z každé OMI evropské 
země jeden), ale i reprezentanti mla-
dých lidí z oblátských společenství. 
OMI Česko bylo zastoupeno o. Vlas-
timilem, OMI a Jakubem Kylišem 
z OMIGangu. Setkání nám přineslo 
kromě radosti také jednu výzvu: ma-
nětínský Workship se pro rok 2017 
stal oblátskou mládežnickou akcí ev-
ropského regionu!

Při společném hovoru, i když si něco chceme sdělit, 
pojmenováváme to tak, že spolu hovoříme z očí do 
očí a na stejné rovině. To je také případ, kdy chceme 
něco důležitého říci dí-
těti, shýbáme se k němu. 
O Vánocích je zřetelné, 
že Bůh s námi chce hovo-
řit z očí do očí a na stej-
né rovině. Činí se malým 
a dokonce jedním z nás. 
Ta výpověď je fascinují-
cí, protože Bůh přestává 
být vzdálenou vládnoucí 
bytostí, mnohem více se 
s námi setkává jako ten, 
kdo chce mít s lidmi vše 
společné. Ohromné po-
selství, které je hodné to- 
ho, aby bylo neseno do 
celého světa.

Všechny rozdíly jsou 
zrušeny, různobarevnost 
lidstva už nehraje žádnou 
roli, protože Kristovým 
narozením Bůh bez roz-
dílu přijímá všechny lidi. 
Jen tak také dává smysl, 
že se všichni nazýváme 
bratry a sestrami. Rozdíly nastávají proto, že toto 
bratrství neznamená, že by se všem vedlo stejně. 
V důsledku z toho pro nás vyplývá: Tak, jako se s ná-

SLOVO NA ZÁVĚR

mi Ježíš chce setkávat z očí do očí způsobem, že se 
stává malým dítětem, stejně tak i my se k sobě mu-
síme chovat tak, že se navzájem přijímáme a toho 

druhého se ujmeme.
Bída lidí v misiích nám 

proto nemůže být lhostej-
ná, musíme se angažovat. 
Děkuji vám srdečně, že 
za vámi smíme znovu při-
cházet se všemi starostmi 
a prosbami našich misioná-
řů. Pomoc k soběstačnosti, 
to je princip, který je zde 
uváděn v praxi. Misie ne-
jsou jednosměrná cesta, 
vaše pomoc, buďte ujiště-
ni, je přijímána s vděčností 
a radostí. To nám bohužel 
tak často schází. Udělat dru-
hým radost, znamená, sami 
radost zažít. Za to mnoho-
krát díky.

Chtěl bych vám a vašim 
blízkým jménem celé Misij-
ní prokury popřát pokojné 
a požehnané svátky vánoč-
ní. Kéž vás naplní požehná-
ní Dítěte v jeslích. A stejně 

tak vám přejeme požehnaný přechod do nového 
roku. Kéž vás Boží požehnání provází ve všem, co 
budete v novém roce dělat.

Požehnané Vánoce a pokojný nový rok
Tým Misijní prokury 

a
P. Aloys Terliesner OMI

Kamerun


