ma rián s k é
misijní dílo
Mše sv. v menších komunitách v pouštní oblasti Derekabad
se obvykle odehrává pod širým nebem nebo ve stínu stromů

Pakistánské ženy s dětmi

Mariánské misijní dílo
Staroklokotská 1 | Tábor 390 03 | tel. 603 224 665
e-mail: mmd@oblati.cz | http://oblati.cz/mmd.html
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 a podporovatelé
oblátského misijního díla,
minulý týden probíhala v Hünfeldu
druhá etapa tzv. „dílny budoucnosti“,
ve kterém obláti, asociovaní a oblátky
sdíleli a formulovali vizi o našem životě v oblátské rodině pro lidi tohoto
světa. Chceme svým životem ve společenství a svým posláním k opuštěným, k těm na okraji společnosti
a církve, dát lidem odpověď na jejich
touhu. Vypravujeme s Kristem o Boží

lásce. Naše komunity mají být místa
setkání s Bohem a s lidmi, místa modlitby a pohostinnosti. To jsme mohli
prožívat tento minulý týden: společenství oblátské rodiny i modlitbu,
která zahájila a uzavírala den i předcházela každou pracovní jednotku.
Co jsem si osobně z toho odnesl?
Znovu jsem si připomněl poslední
slova sv. Evžena: „Mezi sebou si prokazujte lásku, lásku, lásku… a navenek horlivost po spáse duší.“ Tedy,

že oblátský život musí tyto dva póly:
nasazení pro službu lidem a skutečný
komunitní život ve vzájemné lásce, žít
ve společenství pro Boha a pro lidi…
A věříme, že takový život má budoucnost. Církev nás potřebuje. I vás… I vy
máte podíl na našem poslání, naší
práci a na našem společenství. I vy
můžete na svém místě vytvářet společenství, modlit se, být nablízku těm
ve vašem okolí, kteří to nejvíc potřebují… Pán ať vám v tom žehná!
o. Günther

DLOUHÁ CESTA K TOMU STÁT SE MISIONÁŘEM
Vzdělání mladých oblátů v Pákistánu
Obláti jsou v Pákistánu přítomní od roku 1971. Vše začalo
příchodem 3 otců ze Srí Lanky, dnes patříme k nějvětším
řádovým společenstvím v zemi a přispíváme k růstu církve
v mnoha oblastech. Většina oblátů je v tuto chvíli z Pákistánu, jejich vzdělání ale trvá dlouho a je pro nás výzvou.
Těžkosti začátků a starosti přítomnosti
Již pět let po příchodu prvních oblátů se o život misionářů v komunitě začali zajímat první mladí muži. Kroky
k zajištění odpovídajícího vzdělání byly tedy podniknuty
velmi záhy. Nicméně počátky byly velmi těžké, neexistoval dům na ubytování studentů a obláti byli odkázáni
na pohostinnost jiných společenství. Své prostory nabídli
františkáni i kněžský seminář; to nebylo mnoho, ale stačilo na skrovný začátek. Dnes již máme vlastní domy, a to
juniorát v Multanu, studijní dům pro studenty filozofie
v Lahore a scholastikát v Karáčí. Za stoupající počet mladých mužů, kteří se chtějí stát obláty, jsme velmi vděční.
K jejich vzdělání musíme přistupovat se znalostí pozadí naší společenské a politické situace. My křesťané
jsme malá menšina v zemi s 200 miliony obyvatel. Islám

je státním náboženstvím, k němuž se hlásí 96 % obyvatelstva. Křesťanů je v zemi cca 2,8 milionu a v naprosté
většině patří k nejchudším a nejvyděděnějším. Žijí především na vesnici, jen pár jich žije ve městech. Většinou
vykonávají špatně placené práce, někteří mají platy hluboko pod 100 euro. A to jsou lidé, k nimž jsme poslaní.
Mladí muži, kteří k nám přicházejí, pocházejí právě z tohoto prostředí. Pro ně máme v Pákistánu výše zmiňované domy, abychom je mohli v jednotlivých fázích jejich
vzdělání doprovázet.
Základní studium a studium filozofie
V Multanu, větším městě na jihu provincie Punjab, na hranici s Indií se nachází juniorát. Zde obdrží kandidáti základní znalosti v katechezi, liturgii a spiritualitě. Důležité
jsou ale i školní předměty, zvlášť angličtina. Mnohé křesťanké mládeži chybí dobré základní vzdělání, také proto
stráví mladí muži tři roky v juniorátu doplňováním znalostí, aby byli připraveni na další studium. Stejně tak je
tento čas důležitý pro objevení vlastního povolání a jeho
upevnění. V tuto chvíli žije v juniorátu 20 studentů.
Po třech letech odchází studenti do Lahore. Zde navštěvují křesťanskou univerzitu, která je ve spojení
s římskou papežskou univerzitou Urbaniana. Absolvují
tříroční bakalářský studijní program filozofie a během
této doby žijí společně v našem studijním domě, který
je od univerzity vzdálený asi 2 kilometry. V tuto chvíli je
to osm studentů.
Prenoviciát a noviciát na Srí Lance
Po ukončení studia filozofie odcházejí kandidáti na Srí
Lanku. Zde prožívají prenoviciát a noviciát spolu s mladými muži ze Srí Lanky, Bangladéše, Korey a Japonska
a tato fáze jejich vzdělání trvá 20 měsíců. Na konci tohoto
období skládají první časné sliby, a tím se oficiálně stávají obláty. V tuto chvíli jsou na Srí Lance dva kandidáti
z Pákistánu.

Oblátští studenti filozofie v Lahore žijí dva kilometry od
vysoké školy. V komunitě mají dobré studijní podmínky
a mohou se vzájemně podporovat.

Studium teologie a diakonát
Poslední úsek dlouhého vzdělání a formace se znovu
odehrává v Pákistánu, a to v Karáčí, v Národním katolickém teologickém institutu (NCIT). Sem přicházejí studovat všichni seminaristé sedmi pákistánských diecézí

a všech řeholí a kongregací působících v zemi. Studium
trvá čtyři roky. Jedenáct oblátských studentů žije se dvěma doprovázejícími ve vlastním domě, oblátském scholastikátu, vzdáleném od vysoké školy asi tři kilometry.
Po studiu následují věčné sliby a jáhenské svěcení, po
šesti měsících jáhenské služby následuje kněžské svěcení a mladí muži začínají svou misionářskou službu tam,
kde jsou potřeba.
Mladý muž, který se rozhodne stát oblátem, zpravidla
absolvuje těchto 12 let trvající studium. Dlouhá doba, ve
které je třeba počítat se studijními polatky, vyvstávají
náklady na učebnice a kancelářské potřeby a k tomu připočtěme náklady na jídlo a ubytování. Naše domy urče-

né pro studenty nás ročně stojí 50 000 euro. Abychom
tuto sumu dokázali pokrýt, jsme z 85 % odkázaní na dary
našich dobrodinců. Dostáváme také podporu z našeho
generálního domu v Římě, to ale zdaleka není dostačující. My, 32 oblátů žijících v Pákistánu, se staráme o osm
farností, z nichž sedm leží doslova na konci země, v hraničním pásmu s Kašmírem, Indií, Afghánistánem a Íránem.
Z těchto komunit nemůžeme očekávat žádnou finanční
podporu, křesťané jsou v naprosté většině chudí a nemohou nás v tomto podpořit. Ale jsou to přesně tito lidé,
k nimž jsme posláni a z jejichž řad přicházejí noví obláti,
aby jako misionáři hlásali Boží království.
P. Khan Paulus, omi, Lahore, Pákistán

DALŠÍ ZPRÁVY Z PÁKISTÁNU
V naší farnosti Panny Marie žijí křesťané roztroušení po
mnoha vesnicích. Ne všichni se mohou dostat na nedělní
slavení eucharistie, nemají žádné dopravní prostředky,
nemůžeme počítat ani s existencí věřejné dopravy. Přesto je touha zúčastnit se každou neděli mše svaté velká.
Na jedné straně tato situace pramení z toho, že křesťané se stále musí vyrovnávat s těžkými podmínkami, žijí
prostě v diapoře a jsou menšinou. Na druhé straně je to
nedostatek kněží a nedostatek dopravních prostředků,

máme k dispozici jen jedno auto. Naštěstí nám ale nejsou
kladeny do cesty žádné velké překážky a svou víru můžeme svobodně žít. Ve vesnici Muzaffar máme prostory ke
slavení mší svatých, ale bohužel ne dost velké na více než
200 věřících, kteří sem z okolí přicházejí. Rádi bychom
tento prostor rozšířili, aby měli jak věřící, tak děti z naší
školy prostor k vzájemnému setkávání. Pomůžete nám,
prosím tento záměr realizovat?
Derekabad, o. Atta, omi

PROSTĚ ZAČÍT!
Po zprávách o oblátských studentech z Pákistánu přinášíme také zprávu o čerstvém jáhnovi naší Středoevropské
provincie Patricku Veyovi. Naši kolegové mu položili pár
otázek.
Patrick Vey, 28 let, pochází z Fuldy ve středním Německu
a po noviciátu v Hünfeldu složil v roce 2014 své první sliby. Od té doby žije ve scholastikátu ve Vermicinu a studuje
v Římě. 23. února přijal jáhenské svěcení.

Bylo pro Tebe těžké složit věčné sliby?
Ne, bylo to rozhodnutí, které mělo čas dozrát. Asi půl
roku předtím mi to najednou došlo. Bylo to jednoduše
tak, že každým dalším rokem stráveným v oblátské komunitě se stávám spokojenějším a šťastnějším. A rozhodl
bych se tak znovu. Teď už vím, že je to správně – a vůbec
to neznamená, že nejsou problémy, těžkosti doprovázené
otázkami a pochybnostmi. Ale nakonec – někdy opravdu
zdlouhavými cestami – jsem vždy odpovědi našel. A tak
nemám strach z budoucnosti, i když momentálně vůbec
netuším, co mi přinese.

Jak ses stal členem řádu?
Protože mě k tomu Bůh povolal. To zní dost obecně, že?
Díky těmto znakům, je to pro mě zřetelné: Za prvé jsem
vůbec nehledal nějaké řádové společenství. Za druhé
jsem obláty poznal téměř náhodou. Za třetí jsem zažil,
jak je skvělé vyprávět lidem o Ježíši. To se nějak dotýkalo mého života, to můj život změnilo. A to směrem, jaký
jsem si stěží dovedl představit a kde jsem spokojený.
Co ti na Tvé cestě pomohlo?
Jsou to dvě věci: Jedna věc jsou příklady spolubratrů,
kteří vyprávějí, co pro ně Bůh v životě znamenal. A pak
mi pomáhá život v komunitě. To, že vím, že je tu domácí
společenství, které je tu pro mě, do kterého patřím, ve
kterém najdu naslouchající spolubratry. Užíváme si spolu
legraci, modlíme se, slavíme mše, ale jsme také společně
pastoračně činní.

Patrick Vey s provinciálem Felixem Rehbockem na Svatopetrském náměstí v Římě

Co pro Tebe jáhenské svěcení znamená?
Jde o službu Božímu lidu. Věčné sliby byly intimní krok pro
mě samotného, v němž jsem řekl ano na celý život Bohu
a řádu. Ale svěcením se dávám do služby církvi a všem lidem. Služba jáhna je pro mě úzce spjatá s naší misionářskou službou. Jako jáhen chci být výrazem Boží lásky a žít
a zvěstovat evangelium. Doufám v Boží milost, myslím si,
že tomuto nároku člověk sám svými silami nedostačuje.
Také mám strach z toho, že to, co budu zvěstovat, nebude
nikoho zajímat. To jsou takové brzdy – z těch se neraduji.

Co bys poradil mladým lidem, kteří se sami sebe ptají,
co mají se svým životem dělat?
Prostě začít něco dělat, co se mi jeví jako dobré a správné.
K tomu musím také samozřejmě přemýšlet o tom, co chci,
na čem mi v životě záleží: Co chce druhým lidem svým
životem předat? Co chci na tomhle světě svým životem
změnit? Je skvělé, když máme chuť dělat něco velkého.
Měli bychom zkusit být hrdiny, kteří svým životem chtějí
zanechat stopu.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
… za členy MAMI je denně na různých místech světa sloužena mše
svatá? Členové MAMI jsou spolupracovníky na oblátském misijním díle.
Jako členové Mariánského misijního
díla jste tohoto díla součástí. Tím
jste také zahrnuti do každodenní
mše svaté oblátského společenství.

ho plesu pro misie. Na počátku byla
víra dvou žen, že nepředstavitelné
dokážeme usku- tečnit :-) A dokázaly nám, že spojenými silami ano.
V Klokotech za sebou máme 1. farní
ples pro misie v Pákistánu a roztančili jsme radostí pákistánského
misionáře P. Günthera, který s námi
přijel pobýt a představit osm pouštních pákistánských škol. Myšlenka
plesu například natolik oslovila kapelu, že svůj honorář posílá do Derekabadu. My za sebou máme navíc
krásný společný farní večer.

… můžete misionáře a osoby v misi
podporovat i po svém odchodu?
Můžete nás zmínit ve své závěti
a my předáme Vaši pomoc těm, kdo
1. Farní ples pro misie
jsou na pomoc odkázáni.
… společenství lidí žijících v Česku charisma sv. Evžena
de Mazenod je opravdu společenstvím rodinným? Stejně
jako každá jiná rodina oslavila totiž i ta oblátská Vánoce
a příchod nového roku společně. Zatímco se na západě
v Plasích obláti s asociovanými a přáteli sešli 21. prosince, aby spolu oslavili Štědrý „předvečer“, jižanská
klokotská část oblátské rodina spolu strávila část Silvestra a vstup do nového roku.
… v prosinci v Plzni oficiálně zahájila svůj společný život a činnost nová laická komunita, které se inspiruje
charismatem sv. Evžena a je úzce provázána s životem
a posláním misionářů oblátů? Komunita má prozatím dva
stálé a jednoho „přelétavého“ člena. Tím je o. Petr, OMI,
který nové společenství za obláty doprovází. V lednu do
komunity přibyl další člen: britský kocourek Sean!
… těm, kdo darují kousek ze sebe, Bůh žehná měrou vrchovatou? Alespoň to si myslíme po uspořádání 1. farní-

… misionář oblát o. Jozef Hollanders se stal prvním zabitým misionářem roku 2020 na světě? Belgický misionář
otec „Jef“ byl zavražděn během loupeže ve své farnosti
Bedibe v oblátské provincii Jižní Afrika.
… ve věku 93 let zemřel 1. února 2020 jeden z největších
historiků kongregace misionářů oblátů a znalců oblátského charismatu o. Yvon Beaudoin? Narodil se v Kanadě, ale
62 let pracoval v generálním domě v Římě jako archivář,
postulátor, spolupracovník Kongregace pro řeholníky, doprovázející skautů…
… že 13. setkání koordinátorů pastorace povolání v Česku
neslo letos koncem ledna na Velehradě výraznou oblátskou stopu? Jedním z hlavních organizátorů setkání pro
přibližně 60 řeholnic, řeholníků, laiků i diecézních kněží
byl totiž o. Vlastimil, OMI, sekretář Národního týmu pastorace povolání.

Bilance 2019
Příjmy v CZK

Výdaje v CZK

Mešní stipendia

830 100

830 100

Dary (Zimbabwe, Pákistán)

670 156

594 593

Adopce Haiti

27 400

Tisk

23 200

Kancelář a poštovné

24 963

Celkem

1 500 256

1 500 256

