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L. J. C. et M. I. 

 

Milí misionáři, 

 

„Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě“, to je téma 

mimořádného misijního měsíce, který vyhlásil papež František: „Požádal jsem celou 

církev, aby v říjnu 2019 prožila mimořádnou misijní dobu, a připomněla si tak sto let 

od vydání apoštolského listu Maximum illud papeže Benedikta XV. (30. listopad 

1919). My jako misionáři obláti, ať už zasvěcení, nebo laici, kteří prožíváme misijní 

charisma sv. Evžena, vnímáme tato slova papeže Františka jako výzvu, abychom se – 

v souladu s pozváním Generální kapituly z r. 2016 – pokoušeli o všechno, co by 

mohlo pomoci chudým nejrůznějších tváří. 

 

Nabízím vám k tomuto mimořádnému misijnímu měsíci, ale i pro období následující, 

několik podnětů: 

 

1. Evženovo srdce vždy tíhlo k těm, ke kterým se církev nedostala, k těm, kteří byli 

obvyklou pastorací zanedbáváni, zapomenuti a opuštěni. Jsme přesvědčeni o tom, že 

dnešní svět potřebuje radostnou zvěst? Promlouvají o této radostné zvěsti naše 

životy? Co můžeme udělat pro to, abychom se nestarali jen o ty, kteří k nám už sami 

přicházejí? Jak můžeme přispět k tomu, abychom přinášeli radostnou zvěst i těm, 

kteří ji ještě neznají? 

 

2. Pro právě probíhající synodu o Amazonii zvolil papež František velmi odvážné 

téma i metodu. Všichni slyšíme křik chudých a volání země, které nás vybízejí k tomu, 

abychom vyvinuli dohodnuté pastorační, sociální a ekonomické úsilí ve prospěch 

národů a ekologie dané oblasti. Jako obláti jsme přítomni v šesti z osmi zemí, které 

patří do amazonského regionu, a navíc jsme i ve Francouzské Guyaně, která k němu 

také náleží. 

 

- Požádal jsem každý z regionů kongregace, aby pro tuto obtížnou misii v amazonské 

oblasti našel jednoho obláta. 

 

- Mnozí obláti působí také v několika zemích pánevní oblasti řeky Kongo: 

v Demokratické republice Kongo, Kamerunu, Zambii a Angole. Mohli by misionáři 

obláti z amazonského regionu a oblasti kolem řeky Kongo spojit své síly ve prospěch 

tamějších národů a ekologické situace obou regionů? 

 

3. Ve své encyklice Laudato sì přitáhl Svatý otec naši pozornost k osudu planety 

Země. O. Joshua I. Kureethdam, SDB řekl na shromáždění Unie generálních 

představených 22. května 2019, že nám pravděpodobně zbývá už jen 11 let, než 

dosáhneme kritického bodu, kdy se zničení planety stane neodvratitelným faktem. 



Musíme nyní velmi trvat na tom, aby se začalo něco dít. Užitečný nástroj k 

„ekologickému obrácení“ našich komunit je nám nabízen skrze VIVAT International: 

„ECO LIFE and ACTION“. Stáhněte si jej, abychom zjistili, co můžeme ve prospěch 

integrity stvoření dělat: http://vivatinternational.org/eco/ 

 

4. V tomto mimořádném misijním měsíci vybízím i vás, vyšší představené a formační 

týmy, abyste podpořili Evženovu misijní vášeň u našich spolubratří v první formaci. 

Vyšší představené vybízím také k tomu, aby v sobě znovu zažehli mazenodovského 

ducha štědrosti a odvahy a vybrali několik misionářů, kteří by mohli být skrze 

obedienci generálního představeného posláni ad extra. Takovým správním celkům 

se jistě pro jejich velkorysost dostane požehnání. 

 

5. Na místní úrovni obláti podporují četné aktivity, které působí ve prospěch sociální 

spravedlnosti, hledání možností, jak nastolit mír, a ve prospěch otázky životního 

prostředí. Zároveň se ale ještě stále díváme na službu JPIC (Spravedlnost, mír a 

integrita stvoření) jako na něco odlišného od naší pastorační práce. Tento mimořádný 

misijní měsíc nás vybízí k tomu, abychom sociální nauku církve zahrnuli do všech 

našich služeb a pastoračních činností. Vyzývám všechny celky, aby vzaly znovu do 

rukou příručku: „OMI JPIC, průvodce misií“, kterou vydala Generální služba JPIC, aby 

tuto službu uchopily jako nedílnou součást evangelizace. Stáhněte si ji zde: 

https://www.omiworld.org/wp-content/uploads/OMIJPIC-CiM-ENG-June-29.pdf 

 

V následujících slovech encykliky Maximum illud, která se vztahují na misionáře, se 

odráží srdce svatého Evžena, který trval na tom, abychom byli misionáři chudých a 

také světci: „Jak už jsme ale řekli, pro ty, kteří se připravují na apoštolát, je nezbytný 

především život svatosti. Je totiž nutné, aby ten, kdo o Bohu káže, byl také Božím 

člověkem.“ Prosme Neposkvrněnou Pannu Marii o přímluvu, aby se naše misijní 

nadšení znovu roznítilo a mohli jsme výzvy tohoto mimořádného misijního měsíce 

přijmout za své a milostí Boží se stávat svatými. 

 

Děkuji vám za vaše plné nasazení pro život v oblátském charismatu v jeho misijní 

horlivosti i touze po svatosti. 

 

Váš bratr oblát v Ježíši Kristu a Marii Neposkvrněné 

 

o. Louis Lougen 

generální představený 
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