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Milí přátelé oblátských misií,

V srpnu tohoto roku odjeli žáci
a učitelé našeho gymnázia z Burlo do
naší misie v Indii. Přitom navštívili dvě
misie, v nichž obláti vedou školy. Setkali se bez zábran s dětmi, mladými
a dospělými, kteří zde žijí. Nadšení
bylo veliké a studenti o své zkušenosti mohli plni radosti vyprávět svým
spolužákům. Sice se zde setkaly dvě
odlišné kultury, ale to nebylo žádnou překážkou k tomu, aby se konalo

Sice by někdo chtěl čas od času čas
vrátit zpátky, ale marně. Měsíce a dny
ubíhají. Stojíme opět krátce před dobou vánoční a tím i na konci roku. Co
nám vlastně Vánoce chtějí sdělit? Je
to jen den, v němž se tradičně vzájemně obdarováváme, nebo se nám s tímto svátkem v myšlenkách spojuje ještě něco jiného? Vlastní smysl Vánoc je
zakotven v křesťanské tradici, neboť
pro nás zůstávají Vánoce narozením Páně. Bohužel na to
Škola v Boda, Indie
stále více a více lidí zapomíná. Možná nám může pomoci
ještě další představa – Vánoce jsou svátek setkání Boha
s námi lidmi. Zprávy mluví
o narození dítěte v chudých
podmínkách. Toto dítě ve
stáji se nepovyšuje, mnohem
více je nám všem podobné.
Leží zde chudé a bezmocné,
odkázané na pomoc, láskyplně opečovávané svou matkou. Velký Bůh se stává malým. Toto opravdové setkání. „Bylo to jako o Vátajemství víry je nepochopitelné. Pro nocích“, tak zní výpověď jednoho ze
lepší pochopení poukazujeme na zná- studentů. „Mluvili jsme spolu a povímé obrazy jeslí. Zda se však věci ode- dali si, jako bychom se už dávno znahrály takto, nevíme, můžeme si být li. Bylo to jednoduše super.“ Z těchto
jistí jen jedním: Bůh se s námi setkává, slov zní nadšení. Setkání může a má
identifikuje se s námi. A nedělá rozdí- nadchnout.
Setkání Boha s člověkem má také
ly, protože barva pleti nebo příslušnost ke kmeni pro něj nic neznamená. nadchnout. Na znamení naší radosStává se prostě jednoduše jedním ti a nadšení ze setkání s Bohem se
z nás, abychom mohli objevovat stá- vzájemně obdarováváme a zdobíme
le znovu nejrůznější podoby tohoto strom života, vánoční strom. To se
děje na každém místě jinak. U někoho
Jeho setkání s námi.

je to zelená jedle se zeleným jehličím,
jiní vezmou jen pár větviček stromu
jiného druhu, které stejně slavnostně ozdobí. Radujeme se z toho, že se
k nám Bůh sklonil a stal se zcela konkrétně jedním z nás. Jako malé dítě
leží v jeslích. Na vyzdvižení té události se to vše odehrává uprostřed chladné zimy. Na druhé straně zeměkoule
se ale děje uprostřed horkého léta.
Ale roční období tu nehraje takovou
roli. Mnohem důležitější je,
že se toto setkání odehrává
a něco v nás způsobuje. Stejně jako setkání našich studentů s lidmi v daleké Indii
něco způsobilo. Porozumění
lidem v misii, kteří žijí často
v nedůstojných podmínkách,
vzrostlo. Ze setkání Boha
s člověkem má také něco
vzniknout. Měli bychom zažít, že Bůh nám není daleko,
touží po tom nám být na blízku. Proto se stal člověkem,
dítětem položeným do jeslí. V setkání
s lidmi se spustily emoce. Při návštěvě studentů přeskočila jiskra, která
zažehla radost. „Bylo to tak super, že
bych se sem chtěl podívat znovu.“ Tak
by to mělo být i s námi, když přichází
Bůh v podobě dítěte. Začíná jako první – už jako dítě k nám z jeslí vztahuje
ruce. Můžeme spolu s pastýři v pokoře
stát, žasnout a radovat se.
Přeji vám požehnaný čas příprav
a radostnou oslavu Božího setkání
s námi lidmi.

MISIONÁŘI Z CELÉHO SVĚTA PÍŠÍ
Madakaskar, P. Mariusz Kasperski:
Naši misijní práci na vesnicích a v buši si neumíme představit bez našich pomocníků v misii. My misionáři nemůžeme vždy dojet za společenstvím, které by nás potřebovalo, protože nás není tolik a infrastruktura v zemi není
dobrá. Nutně potřebujeme laiky, kteří nám jsou v případě
potřeby ochotní pomoci. Musí být vzdělaní a stále vzdělávaní, protože na nich leží zodpovědnost pomoci lidem
v jejich denních těžkostech, jako jsou hygienické standardy a základní lékařské poradenství. Každoročně tedy
zveme všechny katechetky a katechety i ty, kdo pomáhají
svým komunitám, k účasti na dalším vzdělávání. Společně s lidmi z oboru medicíny a pastorace jim poskytujeme
dvoutýdenní školení. Účast na kurzu je pro ně zdarma, protože příjmy některých jsou mizivé, takže si mohou dovolit
jen velmi malý příspěvek. A tak vás prosíme o podporu,

Děti u jídla na faře, Madagaskar

aby se toto školení k dobru lidí mohlo realizovat. Na ubytování a péči o 450 účastníků vás prosíme o příspěvek
10.000 euro. Náklady na práci přednášejících se pokusíme zajistit jinak. Mnohokrát děkujeme.
Madagaskar, P. Adam Szul:
Mnohokrát děkujeme za mešní stipendia, která jsme
v tomto roce zase obdrželi. Pro misionáře je to denní příjem, který jim garantuje základní obživu. Od našich farníků nemůžeme očekávat žádné dary. A tak jsme připravení
přijmout vaše úmysly do naší denní mešní oběti. Děkujeme vám, že na nás vzpomínáte.
Kamerun, P. Edouard Dagavounansou:
Kamerun se řadí mezi chudší země světa, i přesto že jde
o mladou a dynamickou zemi. Nevýhodou je fakt, že v naší
zemi vládne korupce a my všichni musíme žít v diktatuře
nejistoty. Na severu země se musíme stále obávat útoků
islamistické skupiny Boko Haram. Dobré vzdělání a osvěta jsou jediné zbraně, které proti tomu můžeme nasadit.
Proto se my obláti spolu se sestrami Svaté rodiny staráme
obzvláště o mladé této země. Mnozí z nich by se chtěli
připojit k řeholním společenstvím. Co ale nejčastěji chybí,
je důkladné základní vzdělání. Jako řešení už několik let
nabízíme mladým lidem, mužům i ženám, kurzy víry, které jsou hojně navštěvované. Doposud jsme disponovali
fondem solidarity, který jsme z toho důvodu založili. Ten
se však nyní vyprázdnil a my se obracíme s prosbou na
vás. Abychom mohli mladým pomoci, potřebovali bychom
částku 12.000 euro. Pro nás by to byla velká pomoc pro
poskytnutí výuky biblických věd, liturgie a stejně tak poskytnutí dalších důležitých životních standardů.
Haiti, Port au Prince, P. Loudger Mazile:
Každý rok na začátku sezóny, kdy tady v Karibiku začínají
hurikány, myslíme s děsem na dobu, kdy byla naše země
před několika lety tak silně zasažena. V tomto roce jsme
byli ušetřeni. Silné bouře už minuly. To dává naději. Sice
byly na severu našeho ostrova záplavy, ale na velkou vodu
jsme zvyklí. Je dobře, že na nás tentokrát počasí mělo
ohled, protože škody z hurikánu Matthew ještě nejsou
zcela odstraněny. Velmi vám děkujeme, že na nás myslíte

a znovu jste nám poslali kontejner s humanitární pomocí. Lidé jsou popravdě stále ještě na vaší pomoci závislí.
Vánoce tak mohou být díky tomu pro mnoho rodin znovu
svátkem radosti. Upřímně děkujeme.
Věřící přicházejí na mši, Bangladéš

Bangladéš, Borolekha, P. Dilip:
Farnost Borolekha je malá vesnice obklopená čajovými
plantážemi. Obyvatelé jsou chudí, protože většina z nich
pracuje v zemědělství nebo jsou jako trhači čaje na cestě.
Před několika lety jsme postavili školu, která byla obyvateli velmi uvítaná. Aby ji mohly navštěvovat i děvčata z blízkého okolí, zřídili jsme také internát, který vedou řádové
sestry. Chlapci jsou ubytovaní u nás v domě. Všichni navštěvují stejnou školu. V sále, který chlapci používají jako
studovnu, se také odehrávají bohoslužby. V tuto chvíli se
ale farnost tak rozrostla, že nutně potřebujeme další prostor, který bude sloužit jako kostel. Uvažujeme o tom, že
bychom na volném prostranství, které patří k oblátskému
domu, zřídili víceúčelovou místnost, která by mohla sloužit jako kostel i jako místo konání dalších akcí farnosti. Náklady na takovou budovu se pohybují okolo 49.000 euro.
Máme naději, že s vaší pomocí by se nám to mohlo podařit. Pro farnost by to bylo požehnání, zvláště teď kdy
k nám nachází cestu mnoho věřících z okolí, i přesto že
k nám musí podnikat dlouhé pěší cesty. Mnohokrát děkujeme za vaše pochopení a pomoc.

VÁNOČNÍ AKCE
Pomozte spolu s námi! Pro 200 dětí rodin rybářů na Madagaskaru zabalíme balíček, který obsahuje: jídlo pro rodinu, nápoje, mýdlo a další hygienu a pomůcky
do školy. Aby mohly místní děti prožít Vánoce a dostat malý dárek – to uskutečníme ve spolupráci s misionáři z místa. (Už vidím v duchu jejich zářící oči). Pokud
chcete pomoci, jeden balíček vyjde na 300 korun. Předáme vaše dárky rádi do
správných rukou.

Věděli jste, že…
… otec generál Louis Lougen, OMI
vyhlásil na výzvu Generální rady Rok
oblátských povolání, který proběhne
od 8. prosince 2017, slavnosti Neposkvrněného početí P. Marie, do 25. ledna 2019, výročního dne zahájení společného života misionářů oblátů? Rok
OMI povolání vychází z přesvědčení,
že charisma sv. Evžena de Mazenod je
v církvi stále živé, že i dnes je schopné
odpovídat na naléhavé potřeby lidí,
a má tudíž v církvi své nenahraditelné
místo, a že i dnes může naplnit mladé
lidi radostí a smyslem života.
… se v rámci Roku oblátských povolání můžete zapojit do modlitby Růžence bez hranic? Po celém oblátském
světě se budeme od 8. 12. 2017 do
25. 1. 2019 modlit každý den růženec
za nová oblátská povolání. Stačí si vybrat jeden den a poslat zprávu obsahující datum a jméno na vlastimil@
oblati.cz. Iniciativa vzešla z plaské
OMI komunity.
… v neděli 29. října proběhlo v oblátské komunitě na Klokotech první pří-

pravné setkání na „lidové misie“, které
by v Táboře chtěli obláti spolu s asociovanými, mladými ze svých společenství a dalšími přáteli a členy oblátské
rodiny uspořádat na jaře 2019? Jde
o první velkou evangelizační aktivitu,
která by v Česku propojila zástupce
celé OMI rodiny.
… papež při jedné z audiencí zdůraznil, že liturgická reforma 2. Vatikánského koncilu je nevratná? Zdůraznil
se vší autoritou svého apoštolského
úřadu, že liturgická reforma nespadla
z nebe, ale byla plodem dlouhé cesty,
která odpověděla na potřeby věřících.
Tak aby v živoucí církvi probíhala živoucí liturgie.
… jak už bylo zmíněno, v srpnu navštívilo 18 studentů a tři učitelé našeho
gymnázia z Burlo několik oblátských
škol v Indii? Tato akce byla dlouho připravovaná. Díky sbírce mohli studenti
předat do rukou potřebných dohromady 30.000 euro, které by jinak nezískali. Nadšení bylo tak velké, že se
tato aktivita bude opakovat.

… můžete misie podporovat i po svém
odchodu z tohoto světa? Zmiňte Mariánské misijní dílo ve své závěti. Tento
dar podpoří misie podle vašeho přání.
… jsme odeslali kontejnery na několik míst? Několik kontejnerů odešlo
s použitým oblečením do Namibie, jeden kontejner s mešními předměty do
Bangladéše a dva kontejnery se školními pomůckami a dětskou výživou na
Haiti. Díky všem, kteří se na této činnosti jakkoli podíleli.
… podle zpráv bylo v loňském roce zavražděno více než 8000 dětí v ozbrojených konfliktech? Z toho stojí na
prvním místě Afghánistán s 3512 dětmi, následovaný Sýrií a Jemenem.
… od roku 2015 bylo v Německu pokřtěno 500 uprchlíků?
… o. Günther proniká v západních
Čechách do vězeňské pastorace a že
o. Martin se v Plzni stále intenzivněji
věnuje se skupinkou laiků ze společenství „K srdci“ lidem bez domova?

SLOVO NA ZÁVĚR
Oslava narození dítěte Krista o Vánocích není ledajaká
oslava narozenin, je to oslava
setkání Boha s člověkem. Slaví se po celém světě i přesto,
že to všichni tak nevnímají.
Bůh se v Ježíši, v dítěti narozeném ve stáji, v klíně Marie, za Josefovy účasti, stal
člověkem ne proto, aby se
zjevil nějaké určité skupině,
ale aby se dal poznat celému
světu. Ve východní církvi se
narození Ježíše slaví na slavnost Tří králů. Tady je zřejmé, že se Ježíš narodil, aby se setkal se všemi lidmi. Je zvykem, že v tento den jsou v Římě
někteří z nově jmenovaných biskupů vysvěceni papežem
a následně obdrží poslání k misiím ad gentes. Jsou vysláni, aby lidem zvěstovali: Bůh miluje lidi tak moc, že svého
jediného syna nechal vstoupit do našeho světa jako malé
dítě. Pastýři a králové přišli k jeslím ve stáji, aby to dítě,
živé Boží slovo, jak píše evangelista Jan, uctívali. Jistě si
nebyli vědomi toho, jak veliký dar Božího vtělení obdrželi.
Přišli, protože viděli hvězdu a rozhodli se ji následovat.
My bychom si oproti tomu měli být tohoto poselství stále

vědomi. A k tomu jsme vyzýváni neponechat si ho jen
pro sebe, ale zvěstovat celému světu, co se s vaší pomocí
skrze naše misionáře děje.
Děkuji vám z celého srdce, že
pomáháte tomu, aby radostná zpráva mohla být přinášena světu.
Vám a všem vašim svěřeným přeji jménem celého
týmu misijní prokury a Mariánského misijního díla požehnané a milostiplné vánoční svátky. Kéž byste zažili, že se s námi Bůh chce i dnes
setkat v každém člověku, kterému můžeme darovat naši
lásku. Stejně tak vám přeji požehnaný konec roku, dobrý
nový začátek a Boží požehnání do roku 2018.
Váš tým Mariánského misijního díla
P. Aloys Terliesner OMI
a P. Günther Ecklbauer, OMI
Monika Abbing, Maria Wilmer,
Elisabeth Ostendorf
a Hana Koukalova

