Ze spisů svatého Evžena de Mazenod
DOPIS O. TEMPIEROVI DO ARLES
(Aix-en-Provence, 9. říjen 1815)
Můj drahý příteli, přečtěte si tento dopis u paty kříže a s ochotou naslouchat jen
Bohu a tomu, co Boží sláva a spása duší vyžadují od kněze, jako jste vy. Umlčte v sobě
žádostivost, lásku k pohodlí a blahobytu; mějte na mysli situaci obyvatelů venkova, jejich
náboženskou situaci, odpadlictví, které se každým dnem víc a víc rozšiřuje a způsobuje
hrozná neštěstí; mějte na mysli nedostatek a ubohost prostředků, s kterými se doposud
čelilo rozmáhajícímu se zlu; ptejte se svého srdce, co by chtělo udělat pro to, aby se
taková zkáza umenšila. A pak na můj dopis odpovězte.
Dobrá, příteli! Bez zbytečného zacházení do podrobností vám říkám, že jste
nezbytný pro dílo, které jsme pod Božím vnuknutím zahájili. Hlava církve je přesvědčena
o tom, že v této žalostné situaci, v níž se Francie ocitla, lze znovu přivést lid k víře, kterou
prakticky ztratil, pouze pomocí misií. A dobří kněží z různých diecézí vytvářejí skupiny,
které by v tomto cíli nejvyššímu pastýři pomohly. I nám se podařilo zakusit naprostou
nutnost tohoto léku pro naši oblast a v plné důvěře v dobrotu Prozřetelnosti jsme
položili základy společenství určenému k tomu, aby našemu venkovu dodávalo nové
misionáře. Ti budou bez ustání pracovat na tom, aby zničili satanovo království, a
současně budou vést opravdu příkladný kněžský život v komunitě, kterou společně
vytvoří; budeme totiž žít společně v domě, který jsem zakoupil, a řídit se řeholí, kterou se
souhlasem všech přijmeme. Budeme v ní čerpat ze stanov sv. Ignáce, sv. Karla pro obláty,
sv. Filipa Neri, sv. Vincence de Paul a bl. Liguriho.
V tomto svatém společenství, které bude mít jedno srdce a jednu duši, nás čeká
opravdové štěstí. Jednu část roku budeme věnovat obracení duší, druhou pak duchovním
cvičením, studiu a osobnímu posvěcování. Prozatím nemá cenu říkat víc; toto vám musí
stačit, abyste alespoň částečně ochutnal z duchovních dober, kterých se nám společně
dostane. Pokud budete chtít, jak doufám, být jedním z nás, neocitnete se u nás ve zcela
neznámém prostředí, budete mít čtyři spolubratry. Prozatím nás není víc, jelikož nám jde
o to, abychom si vybrali muže, kteří chtějí jít ve stopách apoštolů a naleznou k tomu
odvahu. Je důležité položit pevné základy; je třeba, aby se v našem domě, hned od
chvíle, kdy do něj vstoupíme, ustavila a zavedla co největší pravidelnost. A právě proto
jste nezbytným i vy. Vím, že jste schopný přijmout řád příkladného života a s vytrvalostí
ho uchovávat.
Až od vás dostanu odpověď, sdělím vám všechny další podrobnosti, které budete
chtít. Ale zapřísahám vás, příteli, neutíkejte před tím největším dobrem, které se v Církvi
může vykonat. Faráři, kteří by vás nahradili, se lehce najdou, ale není snadné najít toho,
kdo by se s velkorysostí zasvětil Boží slávě a spáse duší, a přitom neočekával tady na
zemi nic jiného než trápení, námahu a to, co Spasitel předpověděl svým učedníkům. Vaše
odmítnutí by pro naše rodící se dílo znamenalo nevyčíslitelnou škodu. Říkám to
s veškerou vážností a po zralé úvaze. Vaše skromnost tím patrně bude trpět, ale to není
důležité. Neváhám ani dodat, že pokud bych považoval za nutné vydat se do Arles, abych
vás přesvědčil, odejel bych bez meškání. Všechno závisí na počátcích; chce to prostě
jednotu ve smýšlení, tutéž dobrou vůli, tutéž nezištnost, tutéž oddanost.

