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„Drazí bratři,  
 
s velkou radostí se setkávám s vámi, kteří tu zastupujete misionářskou řeholní 
rodinu zasvěcenou evangelizaci v církvi. Všechny vás s láskou zdravím, počínaje 
nedávno zvoleným generálním představeným a jeho novou radou. Jste tu na 
generální kapitule v roce, kdy slavíte dvousté výročí svého založení. Jde o dílo sv. 
Evžena de Mazenod, mladého kněze, který toužil dát odpověď na volání Ducha 
svatého. Na počátku svých dějin se vaše kongregace přičinila o znovuzažehnutí víry, 
kterou Francouzská revoluce uhasínala v srdcích chudých provensálského venkova, 
ale i mnoha služebníků církve. Během několika málo desetiletí se rozšířila do pěti 
světadílů a pokračovala v cestě svého zakladatele, který byl vášnivě zamilovaný do 
Ježíše a bezvýhradně miloval církev.    
 

Vy jste dnes voláni k tomu, abyste tyto dvě lásky obnovili. Vaše dvousetleté výročí 
prozřetelnostní a šťastnou shodou okolností připadá na Jubilejní rok Božího 
milosrdenství. A obláti Panny Marie Neposkvrněné se přece zrodili ze zkušenosti 
milosrdenství, kterou zakusil na jeden Velký pátek před ukřižovaným Ježíšem 
mladý Evžen. Ať je milosrdenství vždycky srdcem vaší misie, vašeho 
evangelizačního úsilí v dnešním světě. V den jeho svatořečení označil papež Jan 
Pavel II. otce de Mazenod za muže adventu, poslušného Ducha svatého ve své 
schopnosti rozlišovat znamení nové doby a napomáhat Božímu dílu v dějinách 
církve. Ať jsou tyto jeho charakteristiky i ve vás, jeho synech. Ať jste i vy muži 
adventu, schopní rozlišovat znamení nové doby a vést bratry a sestry po cestách, 
které Bůh otevírá v církvi a ve světě. 
 

Církev prožívá spolu s celým světem období velkých proměn na nejrůznějších 
úrovních. Potřebuje lidi, kteří by ve svém srdci měli tutéž lásku k Ježíši Kristu, jako 
měl mladý Evžen de Mazenod, a tutéž bezpodmínečnou lásku k církvi, která se snaží 
být stále otevřenějším domem. Je důležité pracovat pro církev, která je pro 
všechny, pro církev ochotnou přijímat a doprovázet! Aby se toto všechno 
uskutečnilo, je třeba vykonat velké dílo. I vy k němu máte svým specifickým 
podílem přispět. 
 

Vaše misijní dějiny jsou dějinami tolika zasvěcených osob, které nabídly a 
obětovaly život za misii, za chudé, aby dosáhly dalekých zemí, kde ještě stále byly 
„ovce bez pastýře“. Dnes je každá země misijním územím, každý rozměr člověka je 
misijním územím, které očekává hlásání evangelní zvěsti. Papež Pius XI. vás označil 
za specialisty na obtížnou misii. Dnes se zdá, že se misijní pole každým dnem 
rozšiřuje, objímá stále nové a nové chudé, chudé muže a chudé ženy s Kristovou 
tváří, kteří v těch nejzoufalejších situacích života žádají o pomoc, o útěchu a naději. 
Proto je vás třeba, je třeba vaší misijní odvahy, vaší ochoty přinášet všem radostnou 
zvěst, která osvobozuje a utěšuje. 
 



Radost evangelia ať září nejprve na vašich tvářích, ať z vás činí radostné svědky. Po 
příkladu svého zakladatele ať je vaším prvním pravidlem, předpokladem každé 
apoštolské činnosti láska mezi vámi navzájem; horlivost po spáse duší pak bude jen 
přirozeným důsledkem této bratrské lásky. 
 

Během těchto dní naplněných prací na kapitule jste rozšířili svůj pohled a své srdce 
na celý svět. Ať se tato bratrská zkušenost modlitby, setkání a komunitního 
rozlišování stane impulzem k novému misijnímu nasazení, východiskem k novým 
obzorům, abyste se mohli setkat s novými chudými a spolu se sebou samotnými je 
přivádět k setkání s Kristem Vykupitelem. Je nutné hledat vhodné, evangelní a 
odvážné odpovědi na otázky mužů a žen dnešní doby. Proto je třeba se dívat na 
minulost s vděčností, přítomnost prožívat s nadšením a zápalem a budoucnost 
očekávat s nadějí, aniž byste se nechali odradit obtížemi, se kterými se ve svém 
poslání setkáte, ale byli naopak silní ve věrnosti svému řeholnímu a misijnímu 
povolání. 
 

Zatímco vaše misijní rodina vstupuje do třetího století svého života, ať vám Pán 
dopřeje psát další evangelně plodné stránky vašich dějin, tak jako je psali vaši 
spolubratři, kteří během minulých dvou set let svědčili, někdy dokonce za cenu 
vlastní krve, o velké lásce ke Kristu a církvi. Jste obláti Panny Marie Neposkvrněné. 
Ať je tedy pro vás toto jméno, které sv. Evžen označil za „pas do nebe“, stálým 
misijním závazkem. Ať Panna Maria podpírá vaše kroky, zvláště v období zkoušek. 
Prosím vás také, abyste se za mě modlili. Ať vás na vaší cestě doprovází mé 
požehnání, které ze srdce udílím vám a celé vaší kongregaci.  
 
 

 


