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Milí bratři obláti a všichni bratři a sestry, kteří s námi sdílíte oblátské charisma,  

radostnou oslavu Nanebevzetí P. Marie! 

V posledních letech k nám z různých regionů naší kongregace pronikal hlas mnohých mladých 
oblátů, kteří s vášní sobě vlastní prožívají starost o naši budoucnost. Jasně před členy centrálního 
vedení vyjádřili své přání po tom, aby byli ve své snaze podpořeni a nasměrováni. Tito obláti se 
snaží obnovovat způsoby oslovování a povolávání nových členů, kteří by se k nám připojili. 
Otevřeně vyznali svou lásku k našemu charismatu a své přání vyzývat nové muže k následování, 
a to i tehdy, když se musí potýkat s odrazováním a kritikou některých svých spolubratří oblátů, 
kteří přijímají, a dokonce ospravedlňují chybějící zájem mladých o misijní řeholní život.  

Ale i někteří starší spolubratři si přejí, aby byla služba ve prospěch povolání posílena a obnovena. 
Vyjadřují tak svou hlubokou víru v Boží moc probouzet nová povolání i v těch nejkritičtějších 
situacích. Vzpomeňte jen na skálu, do které udeřil Mojžíš. Jsou přesvědčeni o tom, že působení 
Ducha svatého přitahuje i dnes mladé lidi k tomu, aby se jako misionáři obláti P. Marie 
Neposkvrněné vydali k následování Ježíše.  

Abych tento hlas posílil, napsal jsem 8. prosince 2013 Kongregaci dopis věnovaný právě 
pastoraci povolání. Obláti tak mohli pocítit povzbuzení k tomu, aby ve své snaze po tom, aby se 
starostlivost o povolání brala vážněji, pokračovali dál. Jedním z prvních plodů tohoto působení 
Ducha byl Rok povolání, který proběhl v letech 2015 - 2016 v Regionu Latinská Amerika. Byl to, 
a stále ještě je, jediný region, který uspořádal rok povolání a také Kongres o povolání pro celou 
oblast. K tomu je třeba poblahopřát! 

Jiným plodem byl První kongres o povolání, který se pro celou kongregaci konal v Aix v červenci 
loňského roku. Zúčastnilo se ho 32 oblátů z celého světa. Jeho téma bylo nejen krásné, ale i 
výmluvné: «Pojďte, a uvidíte (Jan 1,39): Zaměřeni na radost a štědrost našeho oblátského 
života». Účastníci tohoto kongresu vyzvali kongregaci k tomu, aby tématu oblátského povolání 
věnovala celý rok. Toto vanutí Ducha bylo v r. 2016 s vděčností přijato Generální kapitulou, která 
doporučila nově zvolené centrální správě «vyhlásit na doporučení Kongresu o povolání během 
probíhajícího mandátu Rok oblátského povolání » (č. 28.4, str. 34). 

Jako odpověď na tuto výzvu Generální kapituly vyhlašuji od 8. prosince 
2017 do 25. ledna 2019 « Rok oblátských povolání. » Jeho tématem 
bude již zmiňované téma Kongresu o povolání z r. 2016: "Pojďte, a 
uvidíte" (Jan 1,39): Zaměřeni na radost a štědrost našeho oblátského 
života. 

Tento ”Rok oblátských povolání” podpoří rozhodnutí papeže Františka vyhlásit rok věnovaný 
”Mladým, víře a rozlišování povolání” a zároveň bude touto papežovou výzvou sám podpořen. 
Mimochodem i jeho projev, kterým se během audience udělené 7. října 2016 členům Generální 
kapituly ke kongregaci obrátil, nás postavil ve světle potřeb církve čelem k naléhavé potřebě 
obnoveného úsilí ve službě povolání: "Aby se toto všechno (církev pro všechny) uskutečnilo, je 
třeba vykonat velké dílo. I vy k němu máte svým specifickým podílem přispět... Dnes se zdá, že se 
misijní pole každým dnem rozšiřuje... Proto je vás třeba, je třeba vaší misijní odvahy, vaší ochoty 
přinášet všem radostnou zvěst, která osvobozuje a utěšuje.” Tato slova stejně jako celý papežův 
projev nevytvářejí dojem, že by papež František snad považoval naši práci za ukončenou, že 



bychom snad měli založit své kříže a ztratit se v minulosti. Církev s námi počítá, aby mohla 
odpovídat i dnes na potřeby chudých a aby mohla i nadále psát nové stránky dějin evangelizace!   

Rok oblátských povolání bude z úřadu generálního asistenta pro formaci koordinovat o. 
Cornelius Ngoka, OMI. Organizačnímu výboru pak předsedá o.  Antoni Bochm, generální radní pro 
Evropu, a v řízení mu pomáhá o. Guillaume Muthunda, generální radní pro Afriku a Madagaskar. 
Bližší informace vám budou dodány později. Požaduji, aby každá správní jednotka zahájila úvahy 
o tom, jak z tohoto roku učinit dynamickou obnovu našeho úsilí ve prospěch služby povolání. 
Ustavení zvláštního výboru Roku povolání v každé oblátské jednotce, který by pracoval spolu 
s vedením správní jednotky, by bylo nejvhodnějším začátkem „Roku oblátských povolání.“   

O slavnosti Nanebevzetí si připomínáme zvláštní milost, kterou obdržel sv. Evžen při žehnání 
sochy P. Marie Neposkvrněné 15. srpna 1822. Právě tato milost ho osvobodila od starostí o 
budoucnost své malé skupinky misionářů a zároveň mu dodala jistotu, že tato kongregace není 
jen plodem jeho myšlenky, ale opravdu výsledkem činnosti Ducha svatého. Dostalo se mu 
ujištění o tom, že se pro nás „naše drahé společenství“ stane pramenem velké svatosti a velkého 
dobrodiní pro církev. Svěřme tedy „Rok oblátských povolání“ Panne Marii Neposkvrněné, vzoru 
a ochránkyni našeho řeholního života. Ať v nás její svědectví života vzbudí hlubokou víru v to, že 
u Bohu není nic nemožného. Její přítomnost mezi námi v modlitbě učiní z tohoto Roku oblátských 
povolání událost naplněnou Duchem svatým, která nás otevře novým překvapujícím obzorům a 
naplní nás obrovskou nadějí.   

Už nyní vám chci vyjádřit svou vděčnost za vaši velkorysou a srdečnou účast na tomto Roku 
oblátských povolání.  

V Ježíši Kristu a Marii Neposkvrněné Váš o. Louis Lougen, OMI 
Generální představený 

Slavnost Nanebevzetí P. Marie, 15. srpen 2017. 

 


