Dopis generálního představeného k 17. únoru 2016
Všechno nejlepší k našemu svátku! Letošního 17. února slavíme v kontextu 200. výročí založení
naší kongregace také 190. výročí schválení našich Konstitucí a pravidel papežem Lvem XII. Naše
Triennium se letos zaměřuje na téma misie/poslání a na slib poslušnosti. Zatímco znovu
nasloucháme v postoji hluboké úcty výzvě k účasti na poslání Nejsvětější Trojice, necháváme se
přitom vést apoštolskou exhortací papeže Františka Evangelii Gaudium.
V letošním zcela výjimečném Svatém roce bych nás chtěl všechny vyzvat k tomu, abychom se v
meditaci pozastavili nad darem oblátského charismatu a vyjádřili hlubokou vděčnost za milost
našeho povolání Misionářů oblátů P. Marie Neposkvrněné. Oblátské charisma, které je darem
Ducha svatého celé církvi a které nám bylo předáno sv. Evženem de Mazenod, má ještě i dnes
životní důležitost pro církev a chudé. Jsem přesvědčený o významu našeho charismatu pro
dnešek, stejně jako při pohledu do budoucnosti. U příležitosti dnešního svátku bych se s vámi rád
podělil o několik z mnoha důvodů, které nás přivádějí k tomu, abychom děkovali Bohu za
charisma, které společně žijeme. V nich nalézám také důvod své obrovské naděje, kterou vkládám
do budoucnosti kongregace.
Jsem neskutečně hrdý na otce a bratry obláty, kteří jsou po celém světě velmi blízcí chudým.
Obláti jsou jednoduší, pokorní, pohotoví k pomoci a dostupní. Mluví jazykem lidí. To je něco zcela
speciálního, co je nám vlastní a co nás zvláštním způsobem spojuje s chudými. Zdědili jsme to po
Evženovi a po našich prvních misionářích.
To, že jsme blízcí chudým a nejopuštěnějším, nás přivádí k životu na periferiích, což může být i
nebezpečné. Žijeme v prostředích, kde jsou chudí opuštění, kde jsou velmi často zanedbávána
nebo potlačována jejich základní práva. Jsme přítomní také na místech velkého napětí nebo
konfliktů, kde je lidský život neustále v ohrožení. Přeji si vyjádřit naši vděčnost všem bratřím
oblátům, kteří vytrvávají v této misii, navzdory výhrůžkám násilí nebo dokonce i smrti. Celá
kongregace je s vámi a s vašimi věřícími, kteří zajišťujete Kristovo poslání s velkou silou a
vytrvalostí, spojena a žije v modlitbě.
Děkuji Bohu za životaschopnost našeho charismatu: projevuje se i tak, že obláti často udávají
případy nespravedlnosti, diskriminace, porušování lidských práv, rasismu, nacionalismů, sexismu,
předsudků vůči chudým, domorodým obyvatelům atd. Naše kongregace je v církvi i mimo ni dobře
známa prioritou, kterou dává svému úsilí ve službě spravedlnosti, míru a integrity stvoření.
Všechny znovu také vyzývám ke kontemplaci našich svatých oblátů a k děkování za tyto muže,
kteří nám ukazují cestu ke svatosti. Věrností našemu charismatu nám náš zakladatel a bl. Josef
Gérard ukazují proměňující sílu milosti, která je během života učinila svatými a ve své svatosti
tolik lidskými. A jak moc jsme vděčni také za naše oblátské mučedníky: Josefa Cebulu a
mučedníky z Pozuela a Laosu, svědky radikální oblace. Je nádherné vidět, kolik dnešních mladých
lidí nachází sama sebe v našich svatých oblátech!
Jsem také velmi vděčný mnoha oblátským správním jednotkám a jejich vyšším představeným,
kteří uposlechli výzev projektu Nesmírná naděje a výzvy k hlubokému osobnímu a komunitnímu
obrácení k Ježíši Kristu, které nám zanechala generální kapitula z r. 2010. S velkou odvahou se
tyto jednotky obnovují ve svém apoštolském životě, v misii u chudých a v definování jasných
priorit, pokud jde o personál, finance e výzvy Ducha!
Jedním ze znamení nového života, za které jsem velmi vděčný a které je možné rozeznat takřka
všude, je péče o nová povolání a vědomí naší společné odpovědnosti, pokud jde o pozvání
mladých k tomu, aby se k nám přidali. Jde tu vzhledem k uplynulým dvaceti letem o jasnou

proměnu. Provincie, které už nebyly přesvědčeny o své budoucnosti a neodvažovaly se již zvát
další mladé ke sdílení našeho života, toto své rozhodnutí přehodnotily. Dnes v síle obnovené víry
a naděje a s prorockou odvahou pracují na podpoře pastorace povolání.
Mnoho mladých oblátů, hluboce přesvědčených o významu oblátského charismatu, se pustilo do
práce, aby službě povolání dodali sílu. Vyjadřuji jim svou vděčnost za vloženou energii. Jedním ze
způsobů, jak můžeme vyjádřit svou vděčnost za milost svého povolání, je také podporovat úsilí o
získávání nových povolání. Jsme schopni převrátit klesající křivku naší demografie, jak jsme ji
zakoušeli v minulých letech, začít stabilizovat náš počet a dokonce zahlédnout i jeho růst. Tím
bychom odpovídajícím způsobem odpověděli na misijní potřeby církve.
Musíme také s vděčností uznat působení Ducha svatého, který nás přivedl k tomu, že jsme se
pustili do nových projektů, jako je «Misie s mladými», která je důkazem typicky oblátského
přístupu. Oblátské dny mládeže v návaznosti na SDM přispívají k prohloubení dynamického
vztahu mezi mladými a oblátským charismatem. Jde o dílo Ducha svatého!
Děkujeme také za silné přilnutí laiků k oblátskému charismatu, které je možné pozorovat takřka
po celém světě. Jeho podoby se různí, jsou původní a kreativní. Je to obrovské znamení životnosti
našeho charismatu, které tak dokazuje svou přitažlivost. Jde tu o vztah vzájemného obohacení
mezi laiky, kteří žijí naše charisma, a obláty se sliby. Toto obohacení se týká naší misie, spirituality
i nejrůznějších podob komunitních vztahů.
Děkuji také za naše starší obláty, kteří i nadále žijí v misijním duchu. Kamkoli přijíždím, potkávám
starší a nemocné obláty, kteří se přes své problémy i nadále zajímají o kongregaci, její poslání
nebo se v míře, ve které jsou toho schopni, stále účastní práce s chudými a práce na potřebách
církve. Výjimečné jsou především bratrský duch, láska, víra a radost, s nimiž naši starší spolubratři
i nadále prožívají svou oblaci. Jste i nadále misionáři obláty a jste pro kongregaci skutečným
zdrojem milosti. Děkuji za vaši vytrvalost ve svědectví darování sebe sama. Žádám naše
představené, aby i nadále našim starším spolubratřím zajišťovali milující péči, a každého z nás,
abychom je často navštěvovali a modlili se za ně.
Jsem hrdý za mnoho oblátů, jejichž život se skládá ze služby a pokory a kteří se v tichosti vydávají
Božím chudým a kteří ve službě Božímu lidu prokazují neuvěřitelné skutky milosrdenství. Jsou to
muži modlitby, dar pro apoštolské komunity, kteří svědčí živým způsobem o smyslu svých slibů.
Tito obláti činí z naší kongregace úžasnou rodinu a posvěcují svou svatostí nás všechny. Jejich
jména se neobjevují v titulcích novin, ale jsou věrnými svědky na misijní frontě.
Některé kongregace zakoušejí velké problémy s nalezením členů, kteří by byli ochotni převzít
úkol vyšších představených. Pokud jde o nás, máme mezi sebou velkorysé a ochotné muže, kteří
jsou zcela pohotoví k převzetí výzvy vedení. Jak krásný rodinný duch je mezi námi!
Jsem vděčný také za mezinárodní komunitu „Centrum Evžena de Mazenod“ v Aix-en-Provence,
která se zasvětila životu apoštolské komunity ve službě animace našeho charismatu. Kongregace
může být šťastná i za to, že má k dispozici „Generální službu oblátských studií“ a nemalý počet
oblátů, kteří s tvořivostí a nápaditostí pracují na šíření a animaci charismatu.
S uznáním vůči jejich práci děkuji z celého srdce také oblátům, kteří mnoha způsoby, ať už
v Generálním domě, nebo kdekoli po celém světě, věrně slouží poslání a životu kongregace. Díky!
V důsledku nového uvědomění si důležitosti přípravy oblátů na formaci jsou vyšší představení
ochotni uvolnit obláty k tomu, aby se na tento úkol připravovali; to dobře ukazuje na důležitost,
s níž na formaci nahlížíme. Jsem velmi vděčný všem formátorům, kteří doprovázejí mladé muže,
kteří k nám přicházejí.

Poslední dík, který chci vyjádřit, je za náš vztah k Panně Marii Neposkvrněné, Matce Milosrdenství.
To ona, ochránkyně a učitelka, z nás učinila tak skvělé misionáře. Její úsměv a požehnání, kterých
se dostalo Evženovi de Mazenod 15. srpna 1822, nám i dnes přinášejí milosti. Jsme opravdu
šťastní!
Bylo by ještě mnoho dalších důvodů k radosti z milosti našeho povolání. Prosím vás, abyste ve
svých komunitních oslavách 17. února pokračovali ve výčtu požehnání, která jsme jako
kongregace obdrželi, a abyste vyjádřili svůj dík Bohu za naše oblátské povolání. Ať už u stolu při
jídle nebo v komunitní místnosti nebo během modlitby v kapli vytvořte takovou bratrskou
atmosféru, která každému dovolí vyjádřit svou vděčnost za to, že obdržel milost patřit
k Misionářům oblátům Panny Marie Neposkvrněné.
Radostnou slavnost!
Váš bratr oblát v Ježíši Kristu a Panně Marii Neposkvrněné,
o. Louis Lougen, OMI
Generální představený
Řím, 25. leden 2016

