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Milí obláti a všichni bratři a sestry, kteří žijete oblátské charisma, 

 

přeji vám, abyste svátek svatého Evžena mohli oslavit opravdu radostně.  

 

Náš život se v důsledku pandemie koronaviru velmi rychle změnil. Koho z nás 

se něco z toho nedotklo? Pandemie se velmi rychle zmocnila našich životů. Všechny 

druhy sdělovacích prostředků nás neustále staví před nové a nové zprávy a aktuální 

obrázky: miliónová města jsou uzavřena, ulice vylidněné, nemocnice naopak 

přeplněné, zdravotnický personál vyčerpaný, márnice nemají na těla zemřelých dost 

místa, nové a nové počty těch, kteří se virem nakazili, a těch, kteří mu podlehli. Slova 

jako roušky, dezinfekční gel, sociální odstup, nouzový stav a karanténa se stala běžnou 

součástí našeho každodenního jazyka. Stali jsme se svědky obrovské bolesti lidí 

způsobené virem, mnoha o samotě a v izolaci umírajících lidí bez přítomnosti 

nejbližších, často i bez svátostné posily. Nejistota, strach, úzkost a stres; 

nezaměstnanost, nevyplácené mzdy, hlad. A chudí, kteří jsou pandemií zasaženi 

nejvíce. 

 

Kostely byly uprostřed vrcholícího liturgického roku během Svatého týdne a 

velikonočního tridua zavřené a prázdné. Spousta lidí prožívalo smutek z toho, že se 

nemohli účastnit liturgických oslav a nemohli přistoupit k svátosti eucharistie a 

smíření. Online eucharistie vysílané přes internet pomáhaly toto prázdno vyplnit. 

Kdo z nás nebyl silně dojat při pohledu na papeže Františka, když 27. března 

přicházel v dešti po prázdném Svatopetrském náměstí, aby všem udělil zvláštní 

požehnání Urbi et Orbi? Ve svých slovech přitom vyjádřil bolest celého světa, ale i 

naši nezlomnou důvěru v to, že Bůh je přítomný uprostřed nás a něžně nás k sobě 

tiskne.  

 

Tato pandemie připravila o život také několik našich bratří oblátů a dalších 

členů oblátské rodiny. Teď, když píšu tento dopis, vím o pěti oblátech, kteří na 

COVID-19 zemřeli. Modlíme se také za dalších šest lidí, kteří jsou virem nakaženi a 

jejichž stav je velmi vážný.  

 

Obláti a naši bratři a sestry, kteří žijí oblátské charisma, se snažili nacházet 

často velmi kreativní způsoby, jak pokračovat ve své službě a dávat se k dispozici 

lidem, a přitom dodržovat bezpečnostní opatření a sociální odstup. Pro chudé, lidi 

uvězněné doma nebo pro lidi bez domova připravovali tašky a krabice s tím 

nejdůležitějším: jídlem, léky, rouškami, dezinfekčním gelem… Navzdory nemoci, 



smrti, strachu a stresu se setkáváme s mnoha známkami solidarity, velkorysosti a 

dobroty. P. Shanil Jayawardena, náš vedoucí Oblátské komunikační služby, 

shromáždil z celého oblátského světa svědectví oblátů a laiků, kteří žijí charisma sv. 

Evžena v těch nejrozmanitějších podmínkách a těmi nejrůznějšími způsoby.  Najděte 

si čas a prohlédněte si naše stránky www.omiworld.org, abyste se seznámili s tím, co 

obláti a naši spolupracovníci dokázali.   

 

Před dvěma lety vyjádřil jeden z našich prenoviců tuto myšlenku: „Obláti 

nejsou kongregací minulosti, ale přítomnosti a budoucnosti v té míře, s níž berou vážně 

dnešní svět. Byli jsme založeni právě pro takové časy, jako jsou dnes.“ Nevidíte v tomto 

vyjádření malou jiskru Evžena de Mazenod? Byli jsme založeni právě pro takové 

časy, jako jsou dnes: časy strachu, úzkosti, zmatku a nejistoty, ve kterých ti 

nejopuštěnější a nejchudší zakoušejí největší těžkosti. Ale zároveň jde o dobu, která 

nabízí nové pohledy, nové možnosti, nové výzvy a radikálně nás vybízí k tomu, 

abychom se probudili a začali pečovat o náš společný domov a jeho lidi.  

 

Všem vám děkuji za vaše kreativní úsilí ve službě našich bratří a sester během 

této pandemie. Mnohdy jste v nebezpečí vlastního zdraví přinášeli Božímu lidu a 

zvláště těm, kteří jsou společností nejopomíjenější, kteří nemají přístup do 

zdravotního systému, kteří žijí v otřesných podmínkách, prostě chudým rozličných 

tváří nezbytnou duchovní a materiální pomoc. Děkuji vám! 

 

Dnes vstupujeme do našeho Týdne modliteb za oblátská povolání. Jde o 

milostiplné dny mezi slavností svatého Evžena a svátkem blahoslaveného Josefa 

Gérarda. Jde o příležitost, kdy máme přemýšlet o našem působení a o tom, jak 

zapojovat mladé lidi do Boží misie v církvi a s obláty. Slova onoho prenovice „Byli 

jsme založeni právě pro takové časy, jako jsou dnes“ nás jistě mohou v naší službě 

povolání motivovat.     

 

Když navštěvuji kongregaci, jsem vždy překvapen, jak je v některých správních 

celcích práce pro povolání velmi zřejmá. To je vidět tehdy, když provinční vedení 

přistoupí ke třem věcem: zaprvé dá službě povolání jako důležité součásti úlohy 

provinčního vedení a misionářské vize jednotky patřičnou prioritu. Zadruhé tento 

svůj závazek vyjádří tím, že povolá a připraví jednoho obláta, aby se službě povolání 

věnoval na plný úvazek a vytvořil ve svém správním celku několikačlennou komisi 

věnovanou této službě a složenou také z laiků a zasvěcených osob, kteří žijí naše 

charisma. Zatřetí pak, vedle těchto dvou podstatných bodů, zahrne vedení celku 

všechny členy správní jednotky do vytváření globálního plánu pro pastoraci povolání 

obsahujícího zřízení distriktů pro animaci povolání na místních úrovních.   

 

Naopak nedostatečná pozornost věnovaná službě povolání se pozná podle 

toho, že oblát, který byl jmenován zodpovědným za povolání, je posléze pověřen 

dalšími úkoly, např. ve farnosti nebo škole. Pastorace povolání vyžaduje službu na 

plný úvazek, tvrdou práci a podporu ze strany vedení. Je pro ni třeba najít obláta, 

http://www.omiworld.org/


který je zapálený pro charisma, který věří v náš život a naši budoucnost a je svědkem 

radosti z oblátského života.   

 

Bez nových členů nebudeme s to odpovídat na výzvy dnešní misie. Během 

tohoto zvláštního týdne se budeme modlit za povolání do naší kongregace a za 

povolání do dalších podob života, které jsou vyjádřením charismatu svatého Evžena. 

Ale to nestačí! Jsme také voláni k činu, k tomu, abychom něco dělali. Nemůžeme se 

spokojit s hubenými výsledky. Neopakujme už ten stálý refrén: svůj příspěvek k Boží 

misii jsme už dali, teď můžeme v klidu vymřít. Jako kdybychom skládali slib smrti…  

 

Ať nás svatý Evžen zapálí svou horlivostí, abychom byli v „rybolovu“ 

Ježíšových učedníků, kteří by přijali naše charisma, kreativní a odvážní. Každého 

vyzývám k tomu, aby byl pozorný k těm, kdo nesou tuto zvláštní zodpovědnost za 

službu novým povoláním, aby je aktivně podporoval, vyjadřoval jim svou vděčnost a 

modlil se za ně, protože byli povoláni k jedné z nejobtížnějších služeb ze všech.  „Byli 

jsme založeni právě pro takové časy, jako jsou dnes.“  

 

Naše Paní, Potěšení zarmoucených a Uzdravení nemocných, ať nás po této 

cestě provází.   

 

Váš bratr oblát v Ježíši Kristu a Panně Marii Neposkvrněné  

 

o. Louis Lougen, OMI 

21. května 2020 


