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Milí přátelé oblátských misií,
Nedávno se mě někdo ptal: „Mají misionáři také dovolenou?“ – „Ano, i misionáři si udělají čas na dovolenou,“
zněla má odpověď, „i oni potřebují
odpočinek, potřebují čas na uvolnění,
znovunabrání sil, aby se mohli posíleni vrátit a věnovat se svému úkolu.“
Pojem dovolená v němčině pochází
ze staré spisovné němčiny a znamená povolení, které uděluje nadřízený,
k odchodu nebo vzdálení se
od práce. Počátky placené
dovolené spadají do císařské
říše a je v evropských zemích
regulována zákonem. Mnozí
si pod pojmem „mít dovolenou“ představují čas bez
jakýchkoli povinností. Toho
mínění zcela nejsem, domnívám se, že určité povinnosti, od nichž si udělat volno
nejde, zůstávají. Dovolená
nebo prázdniny jsou časem,
který nám byl dán, abychom
se zotavili. Odložili stres všedního
dne a mohli se věnovat věcem, které
nás svírají či jinak sužují. Mnozí misionáři využívají tento čas k tomu,
aby odjeli do své rodné země, aby
navštívili členy rodiny nebo přátele,
aby dalším podali zprávu, jak jako misionáři žijí, pracují nebo co všechno
prožili. Dříve bylo naslouchání těmto
zprávám z misií napínavé. Člověk se
najednou ocitl v jiném světě a u některých mladých posluchačů se objevi-

lo i přání stát se kvůli těmto zážitkům
i misionářem. Dnes už se nám tyhle
zážitky vytratily, díky moderním komunikačním prostředkům máme cizí
národy a vzdálené země ve svém
obývacím pokoji, kdy si vzpomeneme. Zdá se, že svět se zmenšil, když je
možné být tlačítkem na ovladači okamžitě spojený s jeho druhou stranou.
Radostné ale i znepokojující zprávy
z nejvzdálenějších koutů světa nás

zastihují přímo, a misionáře, kteří přijíždějí na dovolenou, už k těmto zprávám nepotřebujeme.
Dovolená je časem, kdy necháváme myšlenky volně plynout. Zatímco
někteří podnikají velké cesty za poznáním lidí, jiných zemí a cizích kultur, druzí tráví svůj čas doma, u moře,
u jezera nebo chodí po horách. Cílem
je odpočinout si, vyčistit si hlavu od
toho, co nás denně pronásleduje. Takovýto volný čas je důležitý. To platí

jak pro nás, tak pro misionáře. Dovolená je časem, kdy je možné se vědomě zabývat jinými věcmi než obvykle.
„Teď jsem volný, nikdo mě k ničemu
nenutí, teď mohu dělat to, co já chci.“
Někteří si dokonce myslí, že „teď nemusím jít ani do kostela, ani na mši“.
Ale tento postoj je špatný, protože
právě v těchto dnech je důležité zažít,
že jsem členem církve, která není omezená na moji „malou“ domácí farnost,
ale že patřím do té velké, celý
svět objímající církve, do níž
patří mnoho lidí, dokonce
ti, jejichž řečí v tuto chvíli
neumím mluvit, ani jí nerozumím. Přesto mohu být na
bohoslužbě doma, protože
Bůh je „mezinárodní“, rozumí
a mluví všemi jazyky. Velikonoční seslání Ducha svatého
bylo pro učedníky zážitkem
toho, že jim při zvěstování
velkých Božích činů mohou
porozumět všichni. Při návštěvách bohoslužeb během dní dovolené v cizích zemích je toto trochu
poznat. Musí se dostavit pocit: i přesto
že jsem tu cizí, jsem tu doma, patřím
sem, jsem přijatý jako součást této
církve, která je všezahrnující, překlenuje celý svět, je katolická.
Přejí vám a vašim milým požehnanou a odpočinkovou dovolenou, při
níž můžete nechat myšlenky volně
plynout, tak aby stres všedních dnů
mohl zcela odplynout.

MISIONÁŘI Z CELÉHO SVĚTA PÍŠÍ
Haiti, Gonaives, P. Jaboin:
Kvůli mnohým bouřkám a špatnému počasí, které stále
znovu navštěvují náš ostrov, mezitím mnoho lidí prchlo
do míst, kde věří, že jejich životy budou více v bezpečí.
Zde v Praville tak vznikla nová farnost s více jak 20 000
obyvateli. Kaple a školka pro děti jsou už postavené, přesto musí farář denně najezdit mnoho kilometrů po našich
špatných silnicích, protože bydlí ve vzdáleném místě. Pro
pastoraci je ale nutné, aby měl své stálé místo v nové farnosti Notre Dame du Mont Carmel, navíc když je kostel ze
všech stran otevřený, a mateřská školka se školou jsou naprosto přeplněny. Aby mohlo být zvěstováno evangelium,
potřebujeme naléhavě farní dům, který je potřeba nově
postavit. Kvůli nebezpečí zemětřesení a cyklonů musíme
dům postavit ze tří částí. Měl by to být dům nejen k ubytování faráře a kaplana, ale měl by sloužit i jako společenské

centrum s kancelářemi, farním sálem a místnostmi pro vyučování různých farních skupin.
Angola, Luanda, P. Kianga:
V našem pastoračním centru Virgem dos Pobres, Panna
Maria Pomocnice chudých, vzděláváme katechisty, kteří
nám pomáhají v šíření víry. Doposud jsme vyškolili jen pár
lidí, protože kvůli válce nebylo možné účastnit se ve větším množství. Mezitím nastal mír a hlad po křesťanském
vzdělání stále roste. Proto je bezpodmínečně nutné navýšit počty katechetů. Bohužel nás to staví před výzvy, kterým jen těžko dokážeme vyhovět. Pro 200 kandidátů potřebujeme na jeden den 1000 euro. Celý kurz trvá 5 dnů.
Tyto náklady zahrnují ubytování a stravu pro účastníky. Na
učební materiály k tomu ještě připadá 2000 euro. Vlastní

kostela činí 70 000 euro. Smíme se na vás obrátit o pomoc?
Madagaskar, Volobe, P. Kasperski:
Místo Volobe je kvůli špatným komunikacím
odříznuté od mnoha věcí, které jsou pro nás
vlastně samozřejmé. Protože zde není mnoho
učitelů, nemůže ani mnoho dětí chodit do školy.
Stejně tak většina rodičů není schopna zaplatit
požadované školní poplatky, protože jsou bez
práce a ani žádnou nemohou najít. Následkem
toho je fakt, že vzdělání dětí je zde opomíjené.
Biskup oblátům na 25 let přislíbil pozemek, na
němž mohou vybudovat farnost. Chybí všechno.
Kostel Mont Carmel, Haiti
příspěvek katechetů nemůže být tak vysoký, neboť oni sami nemají mnoho, přinášejí ale svůj
čas a nasazení. Smíme u vás prosit o 6500 euro?
Pro mnohé malé vesnické farnosti, které z toho
mají užitek, by to byla velká pomoc.
Indie, Kalkata, P. Salamon:
Jako obláti jsme se odvážili postavit zde v západním Bengálsku více misijních stanic. Není
to pro nás jednoduché, protože právě zde
v okolí Kalkaty jsou velmi silně zastoupeni radikální hinduisté. Přicházejí k nám mnozí lidé,
především jako uprchlíci z islámských částí
Otevřený kostel se zákristií, Haiti
země. Nacházejí se ve velké nouzi, protože museli často všechno zanechat, aby si zachránili
život. Právě abychom mohli zachraňovat tyto lidi, přeAby zde otcové mohli začít pracovat, je třeba vybudovat
vzali obláti další misijní stanici, která už delší čas neměla
farní dům, v němž budou místnosti na ubytování, kaple,
žádného kněze. V tuto chvíli musí lidé urazit 50 kilomespolečenská místnost a školní třídy. Abychom mohli dům
trů, aby se mohli zúčastnit mše svaté. Po domluvě s bisvybudovat, měli by se na jeho stavbě podílet obyvatelé.
kupem zde chceme vystavět kostel, který by mohl být
Pro chudé to je důležité, protože tak si mohou zasloužit
využíván pro bohoslužby, náboženskou výchovu a další
nějaký příjem na obživu pro rodinu. Celkové náklady tovzdělávací programy. Pozemek o hodnotě 25 000 dolarů
hoto záměru obnášejí 120 000 euro. Smíme u vás zaklenám byl dán komunitou k dispozici. Náklady na výstavbu
pat s prosbou o jednu třetinu?
Cesty na Madagaskaru

Věděli jste, že…
… poprvé v historii se Spojené národy
sjednotily na lepší ochraně dětí z ulice? Konvence dětských práv byla tímto změněna, a tak už nejsou děti označeny jako „dlouhodobí bezdomovci“.
V mnohých zemích je s dětmi ulice zacházeno jako se zloději, jsou vězněny
nebo stříleny jako divoká zvěř. Státy
jsou nyní vyzvány k vytvoření ochranných zón pro tyto děti. Podle průzkumu si děti přejí: „Respektujte nás jako
lidské bytosti.“
… sbírky papežského díla „Kirche in
Not“ jsou tak vysoké jako nikdy předtím? Minulý rok činily příjmy o 5 milionů euro více než v roce předtím.
Z této pomoci bylo podpořeno více
než 5300 projektů ve 148 zemích.
… nejstarší kostel v Mosulu, který je
zasvěcený sv. Tomáši, nebyl jako zázrakem zničen? IS teroristé si z něj
udělali základnu, což má za následek,
že z vnějšku zůstal zachovaný. Interiér
je však zcela zničený.
… počet hladovějících od roku 2015
opět stoupl? 60 % hladovějících žije
v zemích, které jsou postiženy konflikty nebo klimatickými změnami.

… můžete misiím pomoci i poté, až
vás Bůh povolá na věčnost? Stačí
zmínit MMD ve své poslední vůli. Váš
dar pak bez srážek poslouží k dobru
v misiích.
… oblátská mládež spolu s plaskou komunitou misionářů oblátů uspořádala
v Plzni už popáté evangelizačně-modlitební večer Light4You? 23. června
se kostel Nanebevzetí P. Marie znovu rozzářil světlem svíček a rozezněl
worshipovou hudbou. Skupinky mladých se vydaly do města zvát kolemjdoucí k návštěvě kostela, k zapálení
svíčky, k modlitbě nebo jen ke krátkému spočinutí. A lidí i tentokrát přišly
stovky… A Duch svatý vanul…
… naši dva čerství novokněží Petr Dombek a Karel Mec se mezi množstvím
svých nových povinností probojovali i k tomu, aby se svými nejbližšími
oslavili své primiční eucharistie? A jelikož jsou oba obláti, jak se patří, byla
z toho zase velká oslava a party. Do
Petrova rodiště, v Bělé v Prajzsku, se
24. června vydalo hned několik zástupců OMIGangu. Primičním kazatelem
byl o. Vlastimil, OMI. Karla na primiční
cestě doprovodil 16. července mimo

jiné i o. Martin, OMI, který měl promluvu při nedělní mši sv. v Karlově farnosti
sv. Filipa a Jakuba v Praze-Zlíchově.
… dva madagaskarští oblátští studenti
teologie Hyppolite a Mammi strávili
část svých prázdnin na letním táboře
ve farnosti Klokoty? Jejich přítomnost, vyučování francouzštiny, legrace
s dětmi, byla pro děti, vedoucí i farníky krásným vyjádřením toho, že jsme
jedna misijní rodina, i když komunikace běží ve francouzštině, malgaštině,
češtině, angličtině a polštině.
… vaše pomoc misiím může probíhat
i v podobě pravidelné modlitby za
nová oblátská povolání a za naše stávající spolubratry ve formaci? V současnosti se v oblátském scholastikátu
v Itálii připravují na misionářský život
dva naši scholastici: Oto, OMI z Plzně a Pavel, OMI z Aše. Do noviciátu
v italském Marinu by měl na podzim
vstoupit náš prenovic Kuba z Horní
Břízy. Kromě nich máme i dva nové
zájemce. A nezapomínejme, prosím,
ani na naše oblátky: Melánka, tak trochu ze Slovenska a tak trochu z Plzně,
by měla v září začít v Madridu svůj
noviciát.

SLOVO NA ZÁVĚR
Jak důležitý je čas dovolené,
zažívají všichni, kteří se ocitají
v každodenním stresu. To platí
jistě nejen o těch, kdo chodí do
zaměstnání, ale také o rodičích,
matkách a otcích, kteří se starají o blaho svých dětí. Pokud jde
o dobro rodiny, často zapomínají, že je nutné mít volno. Myslím na své rodiče, kteří mohli
odjet na dovolenou až ve chvíli,
kdy děti vyrostly a oni nemuseli být každodenně k dispozici.
K tomu, abychom si zaslouženou dovolenou mohli vychutnat, je potřeba hodit každodenní stres za hlavu. To se
často lépe říká, než udělá. Často postačí samotná změna
prostředí, v němž jednoduše zapomeneme na všechny
věci, které by nás mohly přivádět do stresu. A tak pro mě
začíná dovolená při nasedání do auta s myšlenkou na to,
že teď se jede na prázdniny. Netlačí nás čas, nemusíme

dodržovat určité termíny, prostě
necháme věci plynout. Nikdo nespěchá. Takovýto čas je skutečně
pěkný. Někteří se domnívají, že
v tuto dobu by měli nechat odpočinout i jejich vztah s Bohem. Takováto myšlenka jistě není správná, mnohem lepší je v tuto dobu
vztah s tím, který nade mnou drží
svou ochrannou ruku, budovat.
Právě v době dovolené mají lidé
čas a mohou vyhledat příležitost
s ním hovořit. Je tedy dobré mít
na dovolené možnost zúčastnit se mše svaté nebo moci
vyhledat kostel, kde mohu zapálit svíci a být s Bohem
chvíli o samotě.
Přeji vám a vašim rodinám příjemnou dovolenou a dobrý čas zotavení a odpočinku.
P. Aloys Terliesner OMI

