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Milí obláti, laičtí asociovaní, milí oblátští mladí,
Bůh má opravdu co do činění s mladými a jejich radostí. Tím si byl sv. Evžen de
Mazenod jistý hned od počátku své kněžské služby, vždyť z části právě díky jeho práci
s mladými lidmi a pro mladé přišli obláti vůbec na svět. To je také důvod, proč se několik
oblátů pocházejících ze všech koutů světa, spolu s generálním představeným Louis
Lougenem OMI, několika členy jeho rady, laickými asociovanými a zástupci oblátské
mládeže sešli v Aix, aby v roce dvoustého výročí založení kongregace znovu vypracovali a
lépe vyjádřili naše poslání/misii s mladými lidmi na II. mezinárodním kongresu misie
s mládeží.
Jsme si vědomi důležitosti, kterou mají oblátská setkání mladých, která se slaví před
Světovým dnem mládeže, jelikož jasně ukazují, jak živé místo mají mladí v naší misii a
charismatu. Jsme posilováni také změnami, které vyšly z generálních kapitul v r. 2004 a
2010, v nichž byla misie s mládeží znovu uvedena do středu naší služby a zdůrazněna i
v Konstitucích a pravidlech. Jsme si také vědomi ohromného úsilí, které se po celém světě
vyvinulo po I. mezinárodním kongresu, a vidíme dnes i plody, které přináší snaha o to, aby
se misie s mládeží znovu stala v naší službě základní prioritou. Chceme dnes poděkovat
všem oblátům, laikům a mladým, kteří toto všechno umožnili, zároveň si ale uvědomujeme,
že je před námi ještě spousta práce. Problémy mladých lidí vyžadují naši přednostní
pozornost. Vidíme, jak mnozí nenalézají smysl života, jak nevidí naději do budoucnosti, ale
v této obtížné situaci mohou právě mladí hrát důležitou roli, především ve vzájemné
službě. (srv. EPM 5 a 13)
Sešli jsme se v kolébce naší kongregace a, doprovázeni v práci mezinárodní
oblátskou komunitou v Aix, jsme se na této cestě soustředili na příklad sv. Evžena jako
misionáře mladých a vzor pro nás obláty. V souladu s naším zakladatelem je i pro nás naše
přítomnost mezi mladými základem naší evangelizace. Rozsáhlá chudoba mladých lidí
dnešní doby není jen záležitostí materiálního nedostatku, ale je i hlubokou chudobou
duchovní, která se v našich rozdílných kontextech dotýká každé oblasti jejich lidství.
Navzdory tomu ale z vlastní zkušenosti víme, že vy mladí, naši mladí, máte ohromnou
schopnost proměnit tuto situaci tím, že do ní skrze charisma sv. Evžena de Mazenod vtělíte
evangelní hodnoty. Tato schopnost je patrná z vaší štědrosti, velkorysosti, z vaší ochoty
čelit výzvám, z vaší autentické otevřenosti vůči jinakosti, z vaší žízně po duchovnu, smyslu
po spravedlnosti, z vaší odhodlanosti ke změnám, ale především z vaší horlivé lásky v jejích
nejrůznějších podobách. To je pro nás velmi důležité. Vaše přítomnost je pro nás darem.
Vaše nadšení nám dodává odvahy. Vaše láska k sv. Evženovi nám ho pomáhá objevovat
v dnešním světě a naplňuje nás novou vděčností za své poslání. Vaše láska k církvi
rozněcuje v našem srdci radost z oblátské misie/poslání. Zároveň se nás ale vaše situace
v dnešním světě dotýká a jako zakladatel bychom i my chtěli odpovídat na tyto výzvy nejen
tím, že znovu stvrdíme, že misie s mládeží je opravdu misií naplno oblátskou, ale
především tím, že se sami postavíme před výzvu dělat pro vás a s vámi víc.
My obláti chceme, abyste nás vybízeli, stimulovali. Chceme růst ve společné vizi,
v níž nemusí naše misie s mládeží čelit jen různosti našich kontextů, ale v níž všichni máme
podíl na jednom charismatu, které nás spojuje. Chceme vám, mladým lidem dnešního světa,
naslouchat a slyšet vaše potřeby, abychom se pak společnou prací mohli soustředit na to,

jak do našeho světa vnášet Kristovu zvěst. V této misii se rádi vracíme k příkladu sv. Evžena,
který nás povolává k tomu, abychom si navzájem pomáhali nejprve v tom, abychom se stali
lidmi, pak křesťany a nakonec svatými, čímž se přiznáme k tomu, že právě toto je naším
společným bohatstvím. Pouze tak budete moci najít své pravé povolání a jedinečné Boží
volání pro každého z vás.
Aby to bylo možné, musíme znovu zaslechnout životní potřebu spolupráce. Jsme si
vědomi toho, že je nutné mít na všech úrovních kongregace společnou a centralizovanou
vizi naší služby s mladými. Chceme také úzce spolupracovat s našimi dospělými laickými
partnery, kteří nám s misií s mladými lidmi pomáhají. Při této spolupráci jste vy mladí za
tuto službu zvláštním způsobem spoluodpovědní, ne pouze jako pasivní příjemci, ale jako
aktivní účastníci oblátské misie. Přejeme si, abyste se v našich komunitách cítili přijímáni,
abyste si mohli z našich životů brát příklad, abyste nás vybízeli k tomu, abychom se stávali
podobnějšími sv. Evženovi, a mohli tak svědčit o tom, že jsme opravdovými apoštolskými
muži. Chceme se vámi mladými nechat evangelizovat a dívat se na vás jako na partnery
v naší misii s chudými a nejopuštěnějšími.
Obláti jsou zodpovědní za celistvý růst každého mladého muže a ženy, kteří v nás
vkládají svou důvěru. Chceme proto s našimi mladými budovat pevné a zdravé vztahy,
abychom se tak mohli pro sebe navzájem stávat svědky Boží lásky ke světu.
Při rozesílání tohoto dopisu chceme být odvážní v užívání všech dostupných
komunikačních prostředků a sociálních médií. Máme na vědomí i nebezpečí, která jsou
v těchto prostředcích obsažena, ale chceme s vámi spolupracovat na tom, aby se všechny
podoby médií staly poučným zdrojem Božího slova všem, kteří je užívají, a ne nástroji
k jejich zotročování. K tomu je nutné, abychom všemi dostupnými způsoby pracovali na
tom, aby byla naše služba skrze komunikační prostředky kvalitní, námi podporovaná a
směřovala ke všem mladým.
Milí mladí přátelé, kteří jste s námi spojeni kolem srdce sv. Evžena de Mazenod, my
si jako obláti uvědomujeme, že toto je váš čas: čas plný ohromných změn, kdy se všechno
zdá možné i nemožné zároveň. Zůstávejte s námi na této společné cestě víry s pevnou
nadějí v Pána a ve světle Ducha svatého. To je tajemství naší společné cesty! To Pán nám
dodává odvahu k tomu, abychom pluli proti proudu relativismu, materialismu a
individualismu dnešního světa. Naslouchejte příkladům ze života sv. Evžena a s pozorností
jděte proti proudu - jako mladí lidé, kteří se shromáždili kolem oblátského zakladatele
v Kongregaci mládeže a zavázali se k velkým ideálům, k těm nejdůležitějším věcem, které
jsme od Krista obdrželi. My obláti vám slibujeme, že vám v tomto úkolu pomůžeme, ale
prosíme vás, abyste na cestě byli s námi.
Neste s sebou plamen Kristovy lásky, který hořel v srdci sv. Evžena de Mazenod pro
celý svět – v každé situaci svého všedního života a do každého koutu celého světa. V tomto
poslání/misii nejsme sami, ale - po celém světě spojeni skrze modlitbu - svěřujeme sami
sebe i sebe navzájem naší Matce, Panně Marii Neposkvrněné. Ať nás Maria, ochránkyně
oblátů, chrání a dává nám potřebné milosti k naší misii.
Zůstávejme spojeni v modlitbě se všemi svými bratry obláty, laiky a mladými!
Účastníci II. mezinárodního oblátského kongresu o misii s mládeží.

