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Obláti v pákistánské poušti provozují 7 škol
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Dárcovský účet: 244 816 241/0300
Název banky: Poštovní spořitelna (na každé poště)

Naše projekty a jejich variabilní symboly:
Pákistán (VS 410) | Haiti (VS 310) | Madagaskar (VS 540) | 

Paraguay (VS 320) | Bangladéš (VS 430) | Zimbabwe (VS 560)
Misijní školy (VS 600) | adopce Haiti (VS 311)

Mše sv. sloužené v misiích na úmysl dárce:
VS 900 – mše svatá – Jako dar na mši svatou je dobré darovat alespoň 150 Kč

VS 909 – mešní novéna (9 mší sv.) s darem 1200 Kč



Milí přátelé oblátských misií.
„Jděte do celého světa a zvěstujte všem dobrou zprávu,“ 
tak stojí v evangeliu a to je naším úkolem. Pozitivně vzato 
znamená tato věta – překonávejte lidmi vytvořené hranice 
a vyjděte do světa. Zvěstujte, že Bůh, ten, kdo vás vysílá, 
miluje všechny lidi a chce, aby všichni měli podíl na tom, 
co pro nás připravil. Takovýto misijní úkol ale ve výsledku 
neznamená jen zvěstování Slova, ale také změnu v životě 
a životních podmínkách. Misijní práce je proto také práce 
rozvojová. Misionáři nejen budují církevní společenství, 
staví kostely a farní centra, zřizují také školy a lékařská 

střediska. To vše proto, že chtějí stát při lidech, k nimž je 
Bůh poslal, ve všech jejich životních potřebách.

Společně s vámi v těchto různorodých úkolech misioná-
ře a jejich komunity podporujeme.

Na začátku nového společného roku vám do něj za celý 
tým Mariánského misijního díla přejeme Boží požehnání. 
Naším přáním do tohoto roku rozhodně je, abychom jej 
mohli prožít v radosti z toho, že se podařilo pomoci lidem. 
Díky vám, kteří stojíte po boku našich misionářů a pomá-
háte jim v jejich nejrůznějších úkolech.

Haiti/Demokratická republika Kongo/Bangladéš
Všichni otcové z těchto zemí jednotně píší: Radost dětí 
v našich farnostech byla tak velká! Děkujeme! Vánoční 
dárky jsme díky vaší štědrosti mohli nakoupit přesně na 
Vánoce. Děti dostaly dárek, což by se jim jinak nepoštěs-
tilo… V balíčku byly potraviny, školní potřeby a hračky. 
I pro nás byl tenhle zážitek velkým obdarováním. Spolu 
s dětmi říkáme velké: Díky!

krokem v mezináboženském dialogu. Tyto děti už nebu-
dou tak náchylné k radikalizaci svého náboženství. Skrze 
děti se misionáři mohou dostat do kontaktu i s jejich ro-
diči. A to je v zemi, kde je přímé hlásání jiného nábožen-
ství nemožné, velmi důležité. Za naši pomoc děkuje P. Atta 
Sultan, OMI

Ukrajina, P. Vyschkovskij
Díky dlouhodobým válečným konfliktům se sousedním 
Ruskem se denní život stává stále nákladnějším. Ceny 
plynu se více než zdvojnásobily, takže používat plyn na 
topení, vaření v našich domech skoro není možné. Chtě-
li bychom proto topení pro náš dům a kostel v Obukhivu 
předělat na vytápění peletami. Tu investici si samozřejmě 
nemůžeme sami dovolit, ale sehnat dřevo je mnohem jed-
nodušší než platit plyn. Dům ani kostel neslouží jen nám, 
ale probíhají zde vedle bohoslužeb také programy pro 
mládež a seniory. Na předělání kotle bychom potřebovali 
22 000 euro. Za jakoukoli pomoc děkujeme!

Paraguay, biskup Lucio:
Ozýváme se po nějakém čase znovu z oblasti Chaco. 
Naší radostí a službou je zde provozování rádia PAI Puku. 

MISIONÁŘI Z CELÉHO SVĚTA PÍŠÍ:

Rozdělování vánočních dárků

Pákistán, Derekabad
Školy spravované obláty

Z naší podpory může vedení školy nakoupit uniformy, 
učebnice a sešity. Pomůžeme také pořízení sportovních 
pomůcek a lékařské péči.

Farnost spravuje dohromady 7 škol. Pokud se jedné ško-
le daří lépe – protože křesťanské školy mají dobrou po-
věst, posílají do škol ve městě své děti i muslimové, kteří 
mohou zaplatit vyšší školné – pak tento příjem vypomáhá 
školám ve vesnických oblastech, kde chodí do školy pouze 
děti chudých nájemných dělníků. Školy se nachází v poušti 
Thal s velmi proměnlivým klimatem a její obyvatelé jsou 
nejchudší vrstvou společnosti.

Provozování dobrých křesťanských škol je v zemi zásad-
ní misijní úkol. To, že se v dobře vedené škole díky její 
pověsti setkají děti muslimské i křesťanské, je důležitým 

Rozdělování vánočních dárků



autem nedají projet. A to starší lidi odděluje od farního ži-
vota. Prostor bychom využili i pro vyučování náboženství. 
V okolí obcházejí nejrůznější sekty s lákavými nabídkami 
a naši věřící potřebují obstát a vědět, v co věří a proč. Pro-
síme vás o pomoc finanční (17 000 euro), pozemek může-
me získat velmi výhodně a farníci jsou připraveni podílet 
se na stavbě prací. V nákupu materiálu jsme odkázáni na 
vaši pomoc. Děkujeme.

Filipíny, arcibiskup Angelito Lampon omi:
Svatý otec mne před nedávnem jmenoval arcibiskupem 
diecéze Cotabato a toto jmenování jsem přijal s vděčností. 
Ale vlastně bych býval rád zůstal biskupem v mém milova-
ném Jolo. S lidmi v Jolo se cítím svázaný o to víc, když se 
stali oběťmi atentátu, o kterém jistě z novin a ze práv dobře 
víte, a při kterém přišli o život nevinní lidé. Jsou mojí rodi-
nou, s níž jsem strávil 21 let života. Katedrála je těžce po-
škozená. Z novin víme, že 5 teroristů z organizace Abu Sajaf 
bylo zatčeno, 14 dalších podezřelých je ale stále na útěku. 
Nový biskup v Jolo bude jistě potřebovat naši pomoc!

Denně vysíláme zprávy, běžné vzdělávací pořady a pře-
devším díky radiovému vysílání zasáhneme lidi v oprav-
du odlehlých oblastech pralesa. Zvláště si zakládáme na 
tom, že pokrýváme i oblasti, kde sídlí domorodí obyva-
telé, což jsou opravdu od ostatního obyvatelstva oddě-
lené oblasti. Naše služba je také rozšířená o sdělování 
důležitých zpráv a sdělení, protože rádio dosáhne i tam, 
kde telefony už nestačí. I když už ve vysílání zařazujeme 
i reklamy a na vysílání se konají kostelní sbírky, stejně to 
vše na vlastní provoz nestačí. Děkujeme vám za porozu-
mění a celoroční pomoc.

Haiti, P. Michard
Ve vedlejší farnosti bychom rádi vybudovali víceúčelový 
prostor, abychom umožnili návštěvy bohoslužeb také star-
ším lidem. K nám se nemohou dostat, protože kvůli stá-
lým a mohutným dešťům bývají silnice tak zničené, že se 

Věděli jste, že…

… 14. ledna 2019 jmenoval otec generál se svou radou 
o. Felixe Rehbocka, OMI novým provinciálem oblátské 
Středoevropské provincie, do které spolu s Německem 
a Rakouskem patří i Česko? Hodně sil, Felixi!

… papež František jmenoval bývalého apoštolského vikáře 
ve filipínském Yolo, kde v lednu došlo při mši sv. k pumo-
vému útoku, který si vyžádal dvacet mrtvých, obláta Ange-
lita Lampona, OMI novým arcibiskupem v Cotabato? V této 
napjaté části Filipín nahradí kard. Orlanda Quevedu, OMI.

… křesťané v Pákistánu slavili Vánoce pod policejní ochra-
nou? V Lahore bylo nasazeno 10 000 policistů, aby zajistili 
křesťanům bezpečnost. V zemi ke konci podzimu zesílily 
protest islámských extrémistů poté, co vrchní soud osvo-
bodil křesťanku Asii Bibi. Křesťané žijí v zemi s muslimy 
vlastně v míru, ale extrémistické skupiny se tuto rovnová-
hu snaží stále narušovat.

… 25. ledna, kdy si připomínáme zahájení oblátského spo-
lečného života, skončil Rok oblátských povolání? Jak u této 
příležitosti napsal o. generál, otázka oblátských povolání 
je zodpovědností nejen každého obláta, ale i asociovaných 
laiků a všech členů OMI rodiny.

… klokotská část oblátské komunity dostala dočasnou po-
silu? O. Karel Mec se musel vrátit z Afriky, aby se znovu 
pokusil získat, a hlavně do Zimbabwe dopravit potřebné 
dokumenty. Modleme se, aby se mohl na své místo brzy 
vrátit.

… oblát Vlastimil Kadlec byl v lednu jmenován výkonným 
sekretářem Národního týmu pastorace povolání při ČBK? 
Snad nezůstane jen u funkce, ale dojde i na plody.

… můžete oblátské misie podporovat i po svém odchodu? 
Stačí Mariánské misijní dílo zmínit ve své závěti.

Rozdělování vánočních dárků

Zásobování pitnou vodou

Filipíny



SLOVO NA ZÁVĚR
Je tradicí a naší povinností zveřejnit hospodaření Mariánského misijního díla za uplynulý rok 2018. Jde o hospodaření 
s vašimi dary, proto chceme jedním dechem také hned říci, že si vážíme vaší důvěry a děkujeme vám! Mariánské misijní 
dílo se snaží být prodlouženou rukou pro potřeby misionářů, které zveřejňujeme. Vaše dary pak pečlivě shromažďujeme 
a předáváme podle vašich přání a potřeb misionářů. Je tedy vaší zásluhou, že můžeme do misií předávat tak štědrou 
pomoc. Teď už nechme mluvit čísla.

Příjmy Německo Rakousko Česká republika

Všeobecné dary 262.966,00 24.310,00

Dary pro oblátské misionáře 496.873,00 5.646,00 482.840,00

Dary pro jiné misionáře 75.207,00 0,00

Formace kněží 4.910,00 4.136,00

Odkazy a závěti 174.153,00 0,00

Mešní intence pro misie 108.150,00 40.942,00 754.780,00

Celkové příjmy 1.122.259,00 75.034,00 1.237.620,00

Výdaje

Administrace 2.794,00 800,00

Telefon a poštovné 14.965,00 13.206,00

Tisk a papír 8.219,00 4.055,00

Údržba kancelář 2.287,00 0,00

Bankovní poplatky 1.672,00 944,00 

Reklama 691,00 0,00

Cestovní náklady 4.102,00 180,00

Auto/leasing 13.401,00 0,00

Personál a odvody zaměstnavatele 63.627,00 0,00

Nájem kancelář/sklad 13.116,00 0,00

Výdaje pro členy a misionáře 2.580,00 0,00

Údržba 8.577,00 6.426,00

Daně/pojištění 1.872,00 1.773,00 

Jiné 8.956,00 0,00

Kontejnery/doprava 24.825,00 0,00

Předané dary/projekty 232.710,00 60.907,00 409.923,00

Předané vázané dary 527.878,00 3.020,00

Předané mešní intence 115.104,00 25.000,00 754.780,00

Celkové výdaje 1.047.376,00 116.311,00 1.164.703,00
 

Můžeme ještě dodat, že mešní intence, o které žádáte obláty misionáře, byly v roce 2018 slouženy na vaše úmysly přede-
vším na Madagaskaru, v Bangladéši, Paraguayi nebo na Haiti. Z darů, které jste zaslali na pomoc oblátskému misijnímu dílu, 
vznikly tři obnosy. Vaše pomoc putuje na stavby a opravy kostelů a farních domů na Haiti. Do Pákistánu míří naše pomoc 
tradičně na provoz škol, které misionáři obláti vedou jako své misijní dílo v muslimské zemi. A nesmíme zapomenout na 
nově otevíranou misii v Zimbabwe. Zde již obláti slouží pěknou řádku let, ale pro Českou republiku a Středoevropskou pro-
vincii je misie novou vysláním našeho otce Karla Mece generálním představeným, aby této misii pomohl svou přítomností. 

Děkujeme vám za pomoc ve společném díle!
Vaše Mariánské misijní dílo


