Dopis Prvního kongresu o oblátských povoláních
adresovaný Kongregaci OMI
“JAK ROZLEHLÉ POLE K OBDĚLÁNÍ!”
Církev, nádherné Spasitelovo dědictví, i dnes nadále žízní po odpovědi
svých dětí na volání Ježíše Spasitele.
Nouze církve se nás hluboce dotýká a volá nás k tomu, abychom na ni
odpověděli.
Pod vedením téhož Ducha, který žije a působí v naší kongregaci, jsme se
sešli v našem mateřském domě v Aix, na naší svaté půdě, abychom zde znovu obnovili svou
horlivost pro oblátská povolání.
Kongregaci rozptýlenou po celém světě jsme zastupovali my, zodpovědní obláti za
povolání, spolu s otcem generálem, generálním asistentem pro formaci, generálními
radními a komunitou z Aix.
Proč potřebujeme oblátská povolání?
Důvodem, proč se snažíme probouzet nová povolání, je naše láska k církvi. Jsme pro církev
zvláštním darem a církev potřebuje tento dar k tomu, aby mohla lépe evangelizovat chudé.
Jsme naplněni nadějí. Boží Duch totiž na mnoha místech povolává i dnes. A my věříme, že
tento Duch je silnější než sekularizace a duch světa. Jde o misii Boží a my, obláti, jsme
Božími spolupracovníky.
Zde v Aix, kde se všechno zrodilo, jsme se pokoušeli zaslechnout křik chudých a silně jsme
vnímali skutečnost, že právě odtud a teď se může zrodit něco nového.
Co bychom měli udělat, aby mohlo i nadále pokračovat naše následování Krista?
Abychom mohli zvát další lidi ke sdílení daru charismatu sv. Evžena de Mazenod, tak jako
zval učedníky Ježíš: „Pojďte, a uvidíte!“ (Jan 1,39), je třeba být tomuto charismatu věrní a
prožívat ho radostně a radikálně.
Služba povolání není otázkou náboru nebo reklamy, ale je mnohem více záležitostí
svědectví života. Naším základním posláním je tedy ukazovat mladým lidem, že řeholní
život může proměnit svět. Jak?
1. Je třeba vytvořit „kulturu povolání“.
Důležitost modlitby za povolání.
Evangelizace: sdílení víry.
Komunity otevřené k zakoušení oblátského ducha.
Doprovázení a zvaní k oblátskému životu.
Společný apoštolát/misie s mládeží.
2. Formace pro obláty, kteří jsou na plný úvazek zodpovědní za povolání.
Otec generál požaduje, aby byl v každé oblátské správní jednotce jeden oblát zodpovědný
na plný úvazek za povolání, který by byl animátorem povoláňového týmu.
Je třeba tyto obláty afektivně a efektivně podporovat.
3. Práce a komunikace na internetu na úrovni regionů a celé kongregace
Vytvořit při Generální správě Kancelář pro povolání, která by tuto internetovou „síť“
podporovala a doplňovala.

„Panna Maria Neposkvrněná je vzorem a ochránkyní našeho zasvěceného života (K 13).
Svěřme ji své přání pracovat intenzivněji, abychom tak mohli prostřednictvím služby povolání
založené na modlitbě i nadále zvát nové členy k připojení se k naší kongregaci. Důvěřujme při
tom v její přímluvu a její pozornost plnou něhy.“
(Z dopisu generálního představeného o službě povolání, 8. prosinec 2013)
Kéž bychom dokázali na tuto výzvu odpovědět jako kdysi o. Tempier: „Můžete se mnou zcela
počítat.“
Účastníci Prvního kongresu o oblátských povoláních

