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Milí přátelé oblátských misií!
Když se podíváme na dějiny lidstva,
jako červená nit se skrze staletí táhne
fenomén, kterým se zabýváme i v současné době a který můžeme opsat
slovy migrace. Každá doba a epocha,
každá země a všechny kontinenty jím
byly někdy dotčeny, protože jen tak
může dojít ke vzniku nových civilizací
a setkání mezi národy. Bohužel se ale
také jedná ve většině případů o vynucenou změnu místa, jejíž příčinou
bývají války, pronásledování, přírodní
katastrofy, klimatické změny, násilí
nebo extrémní chudoba.
Jedinou cestou, jak tento fenomén
uchopit, jsou čtyři slova, která v tomto kontextu pronesl papež František:
přijmout, chránit, podporovat a integrovat. Doslova papež říká: „zodpovědné a důstojné přijetí našich bratří
a sester začíná tím, že jim nabídneme
náležité a důstojné podmínky k zabydlení. Mluvíme o čtyřech milionech
migrantů, mužích a ženách v nezvyklé situaci, o lidech hledajících azyl,
vyhnancích a obětech obchodu s lidmi. Ochrana práv, jistoty, stejně jako
ochrana jejich důstojnosti jsou úkoly, jimž všichni stojíme tváří v tvář.

Ochrana samotná ale nestačí, je nutné vnímat celého člověka v jeho integritě. Podpora lidí a jejich rodin začíná v původních komunitách, zde musí
být zajištěno právo na migraci, a sice
na to migrovat moci, a ne muset. Integrace je něco jiného než asimilace
nebo připojení. Integrace je proces
založený na oboustranném uznání

kulturního bohatství obou stran. Věřím,“ tolik papež, „toto je náš dnešní
úkol jako jednotlivců i jako skupin.
Proto je důležité, že jsou globální
pakty UNO pro migranty a uprchlíky
inspirované soucitem, prozíravostí
a odvahou.“
Když v roce 2015 dorazila do Německa velká uprchlická vlna, byla
připravenost pomoci velká. Uprch-

líci byli v zemi vítaní, protože lidé
dokázali vnímat i bídu a nouzi, s níž
migranti dorazili. Mezitím tato otevřenost vymizela, protože převládl
strach z odcizení ve vlastní zemi. Bídu
přicházejících už nevidíme, mnohem
více je v nich spatřován prvek nezvaného hosta, který nám není blízký,
jehož kulturu neznáme a nechceme
s ní být ani konfrontováni. Křesťanské organizace na toto nebezpečí
upozorňují – na nacionalistická rozhodnutí, která vedou k uzavření hranic. Pomoci druhému, který je v nouzi,
je křesťanská povinnost, na niž papež
František znovu a znovu upozorňuje.
Pokud tedy státy nebo politici odkazují na křesťanské hodnoty, potom
tyto hodnoty nesmí být alibi pro rozhodnutí namířená proti lidem, kteří
často opouštějí svou zemi v ohrožení
života a hledají u nás nové místo ke
spočinutí. Přijmutí, ochrana, podpora
a integrace – pokud přijmeme tyto kategorie do svého jednání, nejednáme
nacionalisticky, ale podle přikázání
Ježíše Krista, k němuž se vztahuje
papež František. Takové jednání je
misijní a odpovídá tomu, co po nás
chce Kristus.

MISIONÁŘI Z CELÉHO SVĚTA PÍŠÍ:
Haiti, Coteaux, P. Maxime:
Náš kostel a farní sál byly zničeny před dvěma lety hurikánem Matthew. Z kostela odletěla střecha a poničeny byly
i stěny. Podařilo se nám prostor a tím i farní život provizorně zprovoznit a mezitím s velkou námahou kostel znovu
opravit. Opravili jsme střechu, obnovili interiér a zachránili škody na stěnách. Díky zničené střeše došly poničení také kostelní lavice. Nyní na slavnost sv. Petra a Pavla
jsme mohli kostel znovu vysvětit. Co nám ještě chybí, jsou
Silnice na Madagaskaru

kostelní lavice, které se nám doposud nepodařilo sehnat.
S prosbou o pomoc při jejich nákupu se obracíme na vás.
Chybí nám 60 lavic, které by mohly být vyrobeny přímo
zde na místě. Smíme zaklepat na vaše dveře s prosbou,
abyste nám pomohli s financováním? Dohromady potřebujeme na jednu lavici 358 euro. Předem vám děkujeme
za vaši náklonnost.

Kostel v Cotteaux

Madagaskar, Anbinanindrana, P. Szul:
Tady v oblasti Tamatawe jsou silnice v tak špatném stavu, že i auto s pohonem na všechny čtyři kola zůstává uvězněné. Domníváme se, že dopravní prostředek,

který by takovou situaci mohl zvládnout, by byl traktor,
který by dokázal zajistit dopravu jídla a všech dalších potřebných věcí pro komunitu, noviciát i farnost. Náklady
na tohoto nezbytného pomocníka činí 10 500 euro. Byli
bychom vám velmi zavázáni, kdybyste nám mohli pomoci.
Mnohokrát děkujeme!

Bangladéš, Sylhet, biskup Bejoy:
Pro chudé rodiny, které byly vyhnané rodinami bohatými,
je nutné postavit malé kamenné domky. Rodiny samotné
jsou odkázané na pomoc zvenčí, protože žijí jen z toho,
co se jim právě podaří vypěstovat. Hygienické podmínky
jsou extrémně špatné, děti trpí podvýživou a chybějícím
vzděláním, protože rodiče nemají téměř žádné příjmy.
Abychom mohli dokončit stavbu chybějících domů, potřebujeme ještě 9000 euro. Mohu stavět na vaší pomoci?
Bangladéš, Dháka, P. Ajit:
Díky velkému dílu vaší pomoci mohl být na prostranství,
kde byl postaven studijní dům pro obláty a dětský domov
pro potřebné děti, vysvěcen kardinálem Dháky nový kostel. Byl to pohnutý okamžik, kolik přišlo lidí, kteří se radovali z toho, že máme tak důstojný nový dům Boží. Do
nového prostoru jsme také mohli umístit krásné církevní
předměty jako velikonoční svícen a křížovou cestu, které
jsme obdrželi v kontejnerové zásilce z Mariánského misijního díla z Německa. Vedle toho jsme se rozhodli vybudovat také kapli pro nepřetržité uctívání Nejsvětější svátosti,
kterou věřící vřele uvítají. Stále je dost lidí, kteří přicházejí
na chvíli spočinout před Nejsvětějším. Z vděčnosti za vaši
pomoc rádi zahrneme i vaše úmysly.

Svěcení kaple v Dháce
Indie, Chennai, P. Chinnapam:
Naše práce je pro nás díky vztahům s vládou, která křesťanství příliš nepřeje, stále těžší. Trpí tím především naše
práce s dětmi ve školách, protože je od nás vyžadováno
splnění mnoha podmínek, které jsou spojené s velkými
stavebními úpravami. Naštěstí jsme ještě dost dobře vybavení, přesto jsme vás ale čas od času nuceni znovu žádat o pomoc, protože bez ní nejsme naše misijní poslání
schopni naplnit. Za všechnu vaši pomoc, kterou jste nám
doposud poskytli, vám upřímně děkujeme. Děkujeme
vám, že s námi nekončíte!

Adorační kaple v Dháce

NOVINKY ZE SVĚTA
Věděli jste, že
… obláti v Les Cayes, Haiti, provozují
domov pro seniory, kteří předtím žili
na ulici. Pro tento domov hledáme hygienické prostředky, jako mýdlo a lněná prostěradla, která pošleme na Haiti
v kontejneru. Stejně tak hledáme pro
školu St. Jean v Cayes dechové nástroje. Měla by vzniknout školní kapela,
aby měly děti smysluplné využití volného času. Každá pomoc je vítaná!
… po tajfunu Matthew je na jihu Haiti
stále ještě mnoho zničených kostelů
a škol? Chybí peníze na obnovu. Těmi
nejzasaženějšími jsou děti a rodiny,
které přežívají pod stany a plastovými
plachtami.

… můžete podporovat lidi v misiích
i po svém odchodu z tohoto světa?
Stačí nás zmínit ve své závěti a my
s vděčností váš dar použijeme pro
dobro misií.
… v srpnu se opět studenti našeho
gymnázia v Burlo vypraví na návštěvu
oblátské školy v Indii? Stejně jako vloni se Bohu díky sešla nezanedbatelná
částka peněz na podporu chodu oblátských škol v místě, které výprava veze
s sebou.
… v Afghánistánu téměř polovina dětí
nechodí do školy?

… v Indii jsou regiony, v nichž se děti
bojí chodit do svých křesťanských
škol? Přepadení fundamentálních
hinduistů se nezastavují ani před dětmi, i přesto, že školy nenavštěvují jen
křesťané.
… že 24. dubna zemřel v Namibii
P. Hermann Klein-Hitpass? Svůj život zasvětil pomoci nejopuštěnějším
na předměstí Windhoeku, Katutuře (v překladu „místo, kde nechcete
žít“). Známý především svou pomocí
ženám, které se živily prostitucí, byl
nazýván jejich „otcem“. Za svou neúnavnou pomoc a nasazení byl vyznamenán německým Křížem za zásluhy.

NOVINKY Z OMI RODINY V ČECHÁCH
Věděli jste, že
… se květnového Festivalu oblátských povolání v Plasích jako
hlavní host účastnil oblát Bonga Thami z Jižní Afriky, který je
toho času členem mezinárodní
komunity v Aix, která má v celé
kongregaci na starosti propagaci a prohlubování charismatu
sv. Evžena de Mazenod?

Betlehem“? Jde o prostor určený
k setkávání a doprovázení lidí bez
domova. Zakladatelem je společenství K SRDCI, které pro lidi bez
domova pořádá mimo jiné i pravidelné mše a poutě.

… 26. května obnovil v kapli
plaského farního domu německý scholastik Christian Orth své
Naši římští scholastici Michael, Oto a Pavel
časné sliby? Jeho roční „zkušená“ v Česku se pomalu blíží
ke konci. Po absolvování intenzivní- ve Vermicinu nedaleko Říma? A navíc
ho kursu češtiny a složení jazykové se jim podařilo úspěšně složit všechny
zkoušky se vrací na studia do Říma.
zkoušky prvního roku filozofických studií na Papežské univerzitě v Lateránu.
… naši scholastici Oto a Pavel mají za
sebou první rok skutečně oblátského … v Plzni vznikla za spoluúčasti obláživota v mezinárodním scholastikátu ta Martina Sedloně „Naslouchárna

… se o. Günther, OMI intenzivně
připravuje na začátek svého působení v roli vězeňského kaplana
na třetinový úvazek v plzeňské
věznici Bory?
… se s námi oblát Karel Mec, který v září odlétá na misie do Zimbabwe, rozloučil slavením eucharistie 5. srpna na Klokotech a 11. srpna
v Plasích?
… 15. srpna zahájil v německém Hünfeldu svůj prenoviciát náš kandidát
Marijo Tuci?

Letní odpočinek

SLOVO NA ZÁVĚR
Když Ježíš říká: To, co jste udělali pro jednoho z těchto nejmenších, pro mne jste udělali, pak stojí před námi
v tom, kdo hledá pomoc. V Matoušově evangeliu (Mt 25, 31–45) dále Ježíš pokračuje: „Byl jsem hladový a žíznivý, cizincem a bez přístřeší, nahý a nemocný a vy jste mi pomohli… Co jste udělali pro jednoho z těchto
nejmenších, pro mne jste udělali.“ My křesťané jsme postaveni před jasnou výzvu. Politické hry a situace zde
nemají žádné místo, mnohem víc a spíš konkrétní činy.
Děkujeme vám všem, že za vámi můžeme stále přicházet s prosbami o pomoc našich misionářů a že jste stále
otevření našim misionářům a lidem jim svěřeným pomoci! Přejeme vám krásné léto.
P. Aloys Terliesner, OMI
Hanka Koukalová
P. Günther Ecklbauer, OMI

