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MILÍ PŘÁTELÉ OBLÁTSKÝCH MISIÍ,
motto 101. Katolických dnů v Mün-
steru bylo vzato ze žalmu 34,15: 
„… hledej pokoj a usiluj o něj“. To 
mnoho lidí pohnulo a společně de-
monstrovali za víru. Na mnoha společ-
ných fórech a pracovních skupinách se 
účastníci pokoušeli naplnit slovo pokoj 
životem. Pokud vycházíme z vlastního 
významu slova, pak pokoj znamená to-
lik jako „ochrana, přátelství“, případně 
se jedná o „léčivý stav klidu nebo ti-
cha“. S významem, že pokoj může 
znamenat i přátelství, se můžeme jistě 
sjednotit, protože přátelé spolu za nor-
málních okolností dobře vycházejí. Že 
se někdy přihodí i něco nepříjemného, 
bereme jako samozřejmost. To samé 
platí i pro pokoj, protože ten nezna-
mená stále svítící slunce. Víme, že se 
tu a tam může obloha také zatáhnout, 
což může věstit bouřku. Ve většině 
případů se ale vyprší a slunce začne 
znovu svítit. 

V našich podmínkách to znamená, 
že jsme šťastní za to, že temné mraky 
2. světové války zmizely a my můžeme 
už 70 let žít v míru. Na mnoha konti-
nentech planety to ale vypadá zcela 

jinak. Hrůzy válek jsou stále přítomné. 
Často je doprovázejí také smrt a teror, 
takže válku nedoprovází jen ničení, ale 
i také nesmyslné a kruté ničení lid-
ských životů. Je tedy pochopitelné, že 
mnozí lidé za mír a pokoj vycházejí de-
monstrovat do ulic, aby na toto lidské 
právo upozornili.

Jako křesťané jsme vyzýváni, aby-
chom se za mír zasazovali. Ne náho-
dou se v Písmu nachází: „hledej pokoj 
a usiluj o něj“. Možná by měla být věta 
přeložena tak, že bychom za slovo 
pokoj dosadili přátelství. Když Ježíš 
po svém zmrtvýchvstání přeje svým 
učedníkům pokoj, můžeme jeho slo-
vům rozumět také takto: „Přátelství 
vám, své přátelství vám dávám.“

Misijní práce je práce pokoje, je ší-
řením Božího přátelství s námi lidmi. 
Tady nemají být dělány žádné rozdí-
ly, tady jsou lidé přijímáni takoví, jací 
jsou. To, že tomu tak vždycky nebylo, 
nemusíme zdůrazňovat. Dřívější poje-
tí práce misionářů a misionářek bylo 
vnímáno jako šíření radostné zvěs-
ti. Ale misijní práce je dnes vnímána 
mnohem komplexněji, vedle šíření 
Božího slova pomáháme lidem v jejich 
životních situacích, pomáháme pro-
měňovat jejich životy. Misijní práce 
jako práce pokoje znamená také roz-
vojovou pomoc nebo jak mnoho z vás 
chápe: pomoc k soběstačnosti.

Hledání pokoje má velmi široký do-
sah. Začíná v rodině a podpoře dětí 
v mateřských školách, ve školách 
a budování společenství, pokračuje ve 
zvěstování Božího slova až k Tvůrci 
Pokoje, Ježíši Kristu. Hledání pokoje 
není jednorázový akt, musí být viděn 
spíše jako proces, protože jak se píše 
v knize Žalmů: „… hledej pokoj a usiluj 
o něj.“ Pokud přitom slovo pokoj na-
hradíme slovem přátelství, pak platí 
tato výzva pro všechny lidi.

Bangladéš, Chittagong, Fr. Ajit: 
Lidé zde si ještě dobře pamatují, jak papež František na-
vštívil uprchlíky Rohingya na hranicích s Myanmarem. 
Byla to návštěva, která pohnula mnohými. Naši křesťané 
z hor okolo Chittagongu by se byli rádi setkání s papežem 
také zúčastnili, ale bylo to pro ně příliš namáhavé se do 
utečeneckých táborů dostat. Ani do Dháky nemohli přijít, 
přesto jim papežova návštěva dodala odvahu se zasazo-
vat za svou víru. Zde v horách jsou křesťané chudí a vět-
šina křesťanů patří k prostým dělníkům nebo nádeníkům. 
Právě o Velikonocích jsem měl možnost je na nejrůzněj-
ších místech a vesnicích navštívit. V některých farnos-

MISIONÁŘI Z CELÉHO SVĚTA PÍŠÍ:

tech poslední déšť zničil kostely natolik, že se ke slavení 
bohoslužeb schází lidé opět na venkovním prostranství, 
protože se nedaří ani výstavba farních center. Právě proto, 
abychom dodali mladým společenstvím odvahu a ukázali 
jim, že nejsou sami, chtěli bychom se za ně přimluvit a po-
žádat vás o pomoc s výstavbou nových center, kde by se 
mohly farnosti setkávat. Můžeme se s vámi o tuto starost 
podělit? Za vaše pochopení a otevřené srdce srdečné díky.

Thajsko, Loie, P. Catanus: 
Farnost Krista Krále je chudé společenství na venkově. Žije 
zde mnoho starších a nemocných lidí, kterým chybí zá-

Velikonoce, Bangladéš Thajsko

Pochod za mír



kladní jednoduchá lékařská péče. Namnoze jsou zcela od-
kázáni sami na sebe, což znamená, že nemají nikoho, kdo 
by se o ně postaral. Jako farnost jsme si je vzali na starost. 
Sice nám na výdaje přidávají, co mohou, ale je to tak malá 
částka, že zdaleka nestačí. Stejně tak patří do naší farnosti 
také vesnice s množstvím dětí a mladých. Částečně jsou 
rodiny tak chudé, že rodiče stěží zvládnou zaplatit ročně 
školné ve výši 270 euro. Důsledkem toho je, že některé 
děti nechodí do školy, protože už záhy začnou vykonávat 
jednoduché práce, aby mohly podporovat svou rodinu. 
S vaší podporou bychom se chtěli postavit na stranu po-
třebných a pomoci především našim starým a nemocným, 
stejně tak jako dětem. Dětem tak zajistit lepší budoucnost 
tím, že budou moci chodit do školy.

Haiti, Les Cayes, P. Printemps: 
Doposud jsme na naší koleji vyučovali studenty mezi 11. 
a 18. rokem. Mezitím naše vláda přijala opatření, že mají 
být v církevních institucích vzdělávány děti už mezi roky 
6 a 11. Tak, aby byla pokryta celková školní docházka ve 
třech stupních: mateřská škola, základní škola a vyšší od-
borná škola. Abychom mohli tomuto nároku dostát a po-
skytovat dál kvalitní vzdělání, protože naše škola se těší 
dobrému jménu, musíme kolej rozšířit o 6 školních tříd. 
Veškeré výdaje by nás na jednu třídu vyšly na 20 000 euro. 
Jako náš vklad jsme věnovali náš pozemek, na němž by byly 
třídy postaveny. To, že byla naše kolej doposud uchráněna 
všech hurikánů a zemětřesení, znamená pro vzdělání dětí 
požehnání. Můžete nám, prosíme, s těmito našimi plány na 
rozšíření, které budou rozděleny do etap, pomoci?

Haiti, Port-au-Prince, P. Loudeger: 
Vaší spontánní materiální pomoci si velmi ceníme. Není 
to v žádném případě samozřejmost, že jste pro nás zor-
ganizovali a naložili kontejnery s pomocí. Jsme vděční za 
každý balíček pomoci, který k nám dorazí. Nemáme velké 
sklady, kam bychom mohli dary uložit, okamžitě je předá-
váme dále těm, kteří jsou v nouzi. Také nebereme jako sa-
mozřejmost, že tato pomoc přichází. Jsme opravdu vděční 
za tento neocenitelný důkaz solidarity a přátelství. Naše 
veliké díky za tento smysluplný dar a přátelství, které za 
ním stojí. Stále na ty z vás, kdo nás takto štědře obdarovali, 
myslíme v našich modlitbách.

Věděli jste, že…
… lidé se na přání papeže k Světo-
vému dni mládeže modlí za mír? 
Všichni účastníci v Panamě proto ob-
drží růženec. Namísto aby bylo všech 
1,5 milionu objednáno levně v Číně, 
padla volba na Svatou zemi. Biskup 
Bürcher k tomu říká: „Olivová vět-
vička je symbolem míru. Potřebné 
rodiny, nezaměstnaní mladí, uprch-
líci a rodiny uprchlíků v Betlémě vy-
rábí růžence. A jsou šťastní, že mají 
práci. Den za dnem pracují na 1,5 mi-
lionu růženců.“ V jedenácti dílnách 

vážou a navlékají malé křížky a 81 
milionů perliček na 750 kilometrů 
dlouhou elastickou nit. Každý měsíc 
musí vyrobit 200 000 růženců. Ná-
klady na výrobu se pohybují okolo 
jednoho dolaru za růženec. Světový 
den mládeže se koná 22.–27. ledna 
v Panamě.

… také oblátská mládež se zúčastní 
Světových dnů mládeže? Kdo by měl 
zájem, může se hlásit Hünfeldu a v Če-
chách na dombek@oblati.cz.

… stejně jako v roce 2017 plánují stu-
denti našeho gymnázia Mariengarden 
opět cestu do Indie, aby pomohli s vý-
stavbou školy v Tallapudi? Přípravy 
jsou v plném proudu.

… v dubnu mohl být kardinálem v Dhá- 
ce, Bangladéš, vysvěcen nový kos-
tel zasvěcený sv. Evženovi? Bylo to 
možné díky vaší pomoci. V kostele 
byla také instalována křížová cesta 
z rukou umělce Krautwalda z marián-
ského kostela v Essenu.

Sklad kontejnerů, Haiti

Rozdělování dětské výživy, Haiti
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SLOVO NA ZÁVĚR
Je udivující, že pro mnohé musí být zážitek církve spojený 
s velkou událostí. Setkání s papežem v Římě nebo také ka-
tolické dny jsou takovými případy. Zde se setkává množ-
ství lidí se stejným úmyslem svou víru prožít nově a také ji 
veřejně demonstrovat. Zatímco naše kostely nejsou v ne-
děli naplněné a mnohá místa zůstávají prázdná, místa při 
takovýchto akcích nestačí. Což vlastně není správně, pro-
tože každá neděle by měla být takovým Katolickým dnem 
nebo setkáním se Svatým otcem. Markantní je to pro mě 
především, když navštěvuji misionáře v misiích. Každá ne-
děle je tady takovou „nedělní událostí“. Často se sám sebe 
ptám, kde se všichni tihle lidé vzali? Nezvoní žádné zvony, 
událost nehlásí žádný rozhlas, kostel je přesto naplněný 
do posledního místečka. Někteří věřící musí dokonce stát 
venku, protože se dovnitř prostě nevejdou.

Zdá se mi, že tato touha po společném prožívání Bo-
žího slova nám prostě chybí. Na oněch katolických dnech 
je tento hlad zřetelný, když jsou v tom velkém společen-
ství diskutována témata dotýkající se víry a na závěr se na 

… 19. srpna se bude opět konat v Hün-
feldu Misijní slavnost? Letos zde bude 
zastoupena misie z Vietnamu/Laosu. 
Vedle misionářů bude očekáván jako 
host také kardinál Ling z Laosu.

… 26. února zemřel v Paraguayi P. Nor-
bert Schlechter? P. Norbert zde byl 
v misii od roku 1964. Dlouhou dobu 
působil na východě země a později 

v provinčním domě. Byl pohřben 
27. února v Asunciónu.

… v roce 2018 se v Maria Taferl usku-
teční duchovní obnova členů Marián-
ského misijního díla? Předpokládané 
datum bude na začátku října.

… v muslimském knížectví Kataru 
a v království Bahrain budou posta-

veny dva kostely, jeden pravoslavný 
a druhý katolický? Nárůst křesťan-
ského obyvatelstva je v těchto stá-
tech zálivu zřetelný. V obou státech se 
budou stavět kostely. Podle slov apo-
štolského vikáře v Bahrainu je to jas-
ným znamením náboženského plura-
lismu. Doposud byla takováto možnost 
vybudovat křesťanské stavby v těchto 
zemích zálivu nepředstavitelná.

Plné kostely

velkém stadionu koná mše svatá. V misiích jsou takováto 
velká setkání kvůli chybějící infrastruktuře sotva možná, 
přesto se společenství setkávají. Víra pro ně není indivi-
duálním prožitkem, ale společným prožitkem. Sice ve Vy-
znání víry vyznáváme „věřím“, ale toto věřím je zasazeno 
do velkého My církve. Tam je nesena naše víra, tam proží-
váme tu velkou společnou solidaritu věřících mezi sebou. 
To je také určitě jeden z důvodů, proč se zmiňovaná velká 
setkání věřících těší takové odezvě. Být spojeni ve víře. To 
je základní myšlenka misie. Z tohoto spojení žije a roste 
solidarita pomoci lidem v misiích.

Náš Zpravodaj má za úkol toto spojení posilovat tím, 
že s vámi sdílíme starosti a potřeby misionářů. Za vaši 
pomoc na tomto místě upřímné a srdečné díky. Rádi pře-
dáváme váš příspěvek solidarity dál, a tak společně sto-
jíme po boku lidem v misiích v jejich mnohonásobných 
potřebách.

Váš P. Aloys Terliesner OMI


