MA RIÁN S K É
MISIJNÍ DÍLO

Jáhen Thembo, doufejme budoucí spolupracovník otce Karla.
Misie v Zimbabwe? Co si obláti nevypěstovali, neměli pro sebe ani pro chudé.
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MILÍ PŘÁTELÉ OBLÁTSKÝCH MISIÍ!
Další společně prožitý rok se blíží do
svého ﬁnále. Vybízí k poděkování za
Vaše otevřená srdce pro potřeby těch,
k nimž se obláti na svých nejrůznějších životních cestách vydali. Ve věrnosti charizmatu svého zakladatele
jsou těmi, kdo vycházejí za nejchudšími tohoto světa, aby bylo zvěstováno evangelium. A v neposlední řadě,

aby nejopuštěnější zakusili praktickou
Kristovu lásku nesenou jejich/naším
prostřednictvím.
Proseb o pomoc je v našich kancelářích opět nashromážděno dost. Madagaskar, Haiti, Bangladéš, Nigérie…
Prosíme, nezapomínejme na základ
naší víry – víra bez skutků je mrtvá.
Nicméně v tomto čase bychom se
spolu s vámi chtěli nechat i my ob-

Milí spolubratři, přátelé, příbuzní, známí, podporovatelé
ﬁnanční i modlitební, vy všichni, kdo jste zvědaví, jak se
mi v Africe vede!
Hned na začátek je tu zpráva trochu nemilá: Už je to více
než měsíc, co jsem přiletěl do Jižní Afriky, abych odtud
pokračoval rovnou do misie v Zimbabwe. Ale ouha, tenhle
plán zatím nevyšel. Vězím v Jihoafrické republice a nemůžu dál do Zimbabwe, dokud nebudu mít pracovní vízum
a povolení k pobytu. To se vydává na základě oﬁciální žádosti podložené mnoha dokumenty úředně přeloženými
do angličtiny. Tyto jsem pracně organizoval poslední půlrok. Mým prvním úkolem v africké misii je tedy, jak se zdá,
obrnit se trpělivostí, modlit se a učit se důvěřovat Pánu.
Ale protože jsem tu uprostřed své oblátské rodiny, mám
tu stále co dělat.

Otec Karel na návštěvě v oblátském noviciátu

darovat. V září tohoto roku odletěl
do Afriky na dobu neurčitou P. Karel
Mec, omi. Jeho první zprávy jsou esencí toho, co znamená být misionářem.
Přijměte tedy krátký náhled do historie díla oblátů v Jihoafrické republice,
reality církve na jižní polokouli a vzpomínky na otce Zdeňka Čížkovského.
Nechte se spolu s námi obdarovat radostnou zprávou.

Navštívili jsme Soweto, „město“ nebo spíše ghetto, kam
byli vystěhováni všichni černí obyvatelé Johannesburgu,
protože město bylo prohlášeno za území pouze pro bílé.
Stojí tu kostel Regina Mundi, „Královna světa“, postavený
a dodnes spravovaný obláty. Stal se centrem odporu proti
apartheidu, protože byl největším „černošským“ i největším katolickým kostelem v JAR. Byli tu Nelson Mandela,
oblátští biskupové i anglikán Desmod Tutu. Lidé sem utíkali do bezpečí, když je při pouličních protestech pronásledovala a střílela policie a armáda. Pokračovala bohužel
i v kostele. Vše připomíná výstava fotograﬁí v zadní části
kostela. Vitrážové okno znázorňuje Mandelu už po vítězství. Na zdi o kus níže visí portrét sv. Evžena, zakladatele
oblátů, a bl. Josefa Gérarda, misionáře v Jižní Africe a v Lesothu. Obláti včetně oblátských biskupů tu stáli na straně
chudých a utlačovaných. Jsem na ně hrdý.

V neděli jsem spolu s komunitou jel do jedné chudé farnosti v příměstské oblasti, kde se mluví sothsky. Mše to
byla taková ta pravá „africká“ s mocným zpěvem, bubny
a tancem. Evangeliář byl přinesen v průvodu jak jinak než
na hlavě jedné pořádné africké mámy. Jako kněze mě tu
mají automaticky ve veliké úctě, s čímž musím v duchu trochu bojovat. Ale snažím se jejich projevy úcty přijímat svobodně a srdečně a také je nějak oplácet, aspoň úsměvem,
krátkým rozhovorem nebo požehnáním pro děti.
Z noviciátu jsem se po týdnu přestěhoval do oblátské
farnosti St. Anne v Durbanu na pobřeží Indického oceánu. Jižní Afrika je země s velmi dlouhou a bohatou oblátskou historií. Právě do Durbanu připlulo v roce 1852 šest
oblátů, mezi nimi J.-F. Allard, první biskup Natalu (tehdy
to byla celá Jižní Afrika kromě Kapska). O pár let později
se tu vylodil i čerstvý jáhen Joseph Gérard. Měl jsem to
štěstí navštívit v Pietermaritzburgu první oblátský dům
a kostel, který byl zároveň i sídlem biskupa Allarda a kde
byl Joseph Gérard vysvěcen na kněze. Ten působil nejdříve
u Zulů, řekli bychom, že neúspěšně – bez obrácení jediného domorodce. (Ale co znamená v Božích očích takový
„neúspěch“?) Později byl poslán k Basutům v království
Lesotho. Po několika letech misijní práce se mu podařilo
přesvědčit tamního krále Mošešeho o pravosti víry. Evangeliu se tak otevřela cesta do každé vsi. A Gérard se stal
apoštolem Lesotha.

památkou na něj je velký kostel v Pinetownu, který sám
navrhl a nechal postavit (dokončen v r. 1985). V adorační
kapli je jeho jméno mezi jmény dalších farářů. Většina
z nich byli obláti (ale to je tady stejně jako v Johannesburgu normální: dlouhá desetiletí tu byli obláti jedinými
katolickými kněžími). Před kostelem je prostorné nádvoří
obehnané podloubím, které Zdeněk nechal postavit, prý
aby lidi po bohoslužbách hned neutíkali, ale měli kde zůstat na popovídání u čaje.
Kostel postavený otcem Zdeňkem
Čížkovským v Pinetownu

Přibližně o jedno století později přišel do těchto končin
jeden mladý umělec z Československa jménem Zdeněk
Čížkovský. Utekl před komunismem a do Jižní Afriky ho
prý přilákala možnost si něco vydělat při těžbě diamantů. Seznámil se tu s misionáři obláty a stal se jedním
z nich. Působil mezi Zuly, jako nemocniční kaplan v Durbanu a jako farář v sousedním Pinetownu. Pro spolubratry i farníky se stal skoro legendou. Asi nejnápadnější

Historie oblátské misie v Africe

Ale abych napsal také něco o sobě, o tom, co dělám a jak
se mi daří. Snažím se být nějak užitečný tam, kde jsem –
ve farnosti St. Anne v Durbanu. Slavím mše sv. ve farnosti,
u sester dominikánek nebo také v domově důchodců a se
studenty na univerzitě. Farářem je tu Ndodana ze Zimbabwe. Občas spolu chodíme běhat na pobřeží, v půl šesté
ráno, dokud není horko a je tam méně lidí. Slunce vychází
nad oceánem, vlny dorážejí na pláž a člověku se pod nohy
pletou opičátka. Ndodanovi do konce října vypomáhal otec
Joe, který už je v důchodu. Jednou mi u oběda vyprávěl
o svých trpkých zkušenostech s Apartheidem. Joe je „barevný“ – coloured – tzn. míšenec, ačkoliv má velmi světlou
pokožku. V osmdesátých letech ho ustanovili farářem ve
farnosti Assumption v Durbanu, což byla farnost bílých.
(St. Anne byla tehdy farností barevných.) Bylo to neslýchané a od provinciála i od arcibiskupa velmi odvážné, že ho
tam poslali. Někteří farnící kvůli němu opravdu pohoršeně
odešli. Ale ostatní si ho bránili. Jednou byl předvolán na
policii k výslechu, ale tam jim prostě řekl, že ho tam poslal
arcibiskup, ať si to vyřídí s ním (arcibiskupem byl tenkrát
Denis Hurley OMI, známý odpůrce apartheidu). A pak už
byl klid. A takových případů bylo víc, kdy obláti nerespektovali zákony apartheidu a „míchali barvy“.

Navštěvuji taky obláty v okolí a seznamuji se se svou novou provincií. Byl jsem na pár dní ve scholastikátu Cedara, abych navštívil své dva přátele z Říma: John je ve
formačním týmu a přednáší studentům morální teologii; Thembo je právě na konci svých studií a měl by být
v příštích dnech vysvěcen na jáhna. Oba pocházejí ze
Zimbabwe. Thembo se těší, že ho po svěcení pošlou na
jáhenskou praxi do Zimbabwe a že budeme na misii spolu.
Ale to není jisté.
Na závěr tedy ještě jednou prosím o modlitbu za mé dokumenty, jinak, jestli se nenajdou… tak vám o Vánocích
osobně sním všechno curkroví!!!
Čestná oblátka, profesorka dějin Joy
Otce Zdeňka znala velmi dobře

Z jižní polokoule žehná váš
Karel Mec omi

Věděli jste, že
… 1. listopadu uplynulo 200 let od přijetí první oblátské „řehole“? Otec generál vyzval ve svém dopise všechny
obláty a členy OMI rodiny, aby si toto
výročí připomněli společnou modlitbou, v níž vzpomenou na zemřelé spolubratry a zvláštním způsobem také na
celou kongregaci a papeže Františka
v souvislosti s bolestnou situací v církvi.
… se o prvním říjnovém víkendu uskutečnilo v Hünfeldu výroční setkání

oblátských asociovaných, při němž
čtyři kandidáti poprvé složili svůj asociační příslib?
… na slavnost Všech svatých složila
v Madridu své první sliby historicky
první česko-slovenská misionářka
oblátka Melánka Magdová?
… i nadále probíhá Rok oblátských
povolání, ve kterém se modlíme především za nový oblátský dorost? Dva

čeští scholastici Oto a Pavel pokračují svou formaci v Itálii, kde se v říjnu
zúčastnili týdenních lidových misií,
a náš prenovic Marijo roste a zraje ve
formační komunitě v Německu.
… říjnové synody o mladých lidech,
víře a rozlišování se v Římě účastnili
i tři oblátští biskupové Mark Edwards,
OMI (Austrálie), Joseph Mopeli Sephamola, OMI (Lesotho) a Valentine Kalumba, OMI (Zambie)?

I v letošním roce budeme chtít z vašich darů pamatovat na dárky pro děti v misiích. Konkrétně v misii
v Bangladéši a na Haiti. Vaše dary pomáhají proměňovat životy.
Za to vám upřímně děkujeme a jménem celého týmu Mariánského misjního díla vám přejeme
požehnané prožití Vánoc. Stejně tak i dobrý vstup do nového roku, který nám Bůh svěřuje.
P. Aloys Terliesner, omi
P. Günther Ecklbauer, omi a Hana Koukalová

Za jakým účelem uchovává a užívá Mariánské misijní dílo osobní data?
Cílem činnosti Mariánského misijního díla je dlouhodobě a udržitelně pomáhat
příjemcům naší pomoci. Z tohoto důvodu vás pravidelně informujeme o aktuálních
projektech a prosíme o pomoc. Tento důvod představuje „oprávněný zájem“, který
nám podle Nařízení o ochraně dat církevních společenství papežského práva dovoluje
spravovat vaše osobní údaje. Základy nařízení o ochraně dat jsou přitom samozřejmě
zachovány.
Především zahrnuje tyto činnosti:
• Správa darů
• Zasílání Zpravodajů a novinek (dopisem a e-mailem)
• Zajištění internetové bezpečnosti
• Naplňování zákonných požadavků, především daňových povinností
Jsou osobní data poskytována třetí osobě?
Mariánské misijní dílo nepředává osobní údaje dalším osobám.

Jak dlouho jsou osobní data uchovávána?
Zpracováváme osobní data nejdříve tak dlouho, jak dlouho je to na základě našich
smluvních povinností žádoucí. Následně spravujeme vaše údaje pro informace tak
dlouho, dokud nám dovolíte. Poté jsou vase údaje vymazány. Pokud není vymazání
osobních údajů ze zákona možné, jsou osobní údaje pro další používání zablokovány
a po uplynutí zákonné lhůty vymazány.
Jaká práva na ochranu osobních údajů máte?
Vždy máte právo na:
• Se zpracováním vašich dat částečně nebo úplně s platností do budoucna nesouhlasit.
• Na informaci o vašich osobních údajích, které spravujeme.
• Na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů.
Kde můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů?
V kanceláři Mariánského misijního díla, jejíž kotaktní údaje najdete na první straně
Zpravodaje MMD.

