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Milí bratři obláti,
během letošního září a října vzpomínáme na Evžena de Mazenod, jak na rodinném zámku v
Saint Laurent du Verdon sepisuje první řeholi misionářů Provence. Od 23. října do 1.
listopadu pak Evžen o každém z článků nové řehole káže během duchovních cvičení, po
kterých je řehole schválena členy první generální kapituly. S trochou humoru smíšeného
s ironií vzpomínáme i na to, jak přizval k hlasování také scholastiky, aby kapitula jeho plán
řeholního života opravdu schválila.
Na slavnost Všech svatých r. 1818 pak misionáři Provence skládají před Nejsvětější svátostí
svou první oblaci a zavazují se sliby čistoty, poslušnosti a vytrvalosti. V tuto chvíli by bylo
předčasné požadovat složení slibu chudoby, který bude tudíž připojen až během druhé
generální kapituly v r. 1821. Díky řeholi chtěl Evžen uskutečnit svou představu misionářů,
kteří by spolu žili v apoštolských komunitách, sdíleli by život ctností, modlili se a studovali
Boží slovo a hlásali evangelium chudým a nejopuštěnějším.
Letošní dvousté výročí první řehole nás zve k tomu, abychom znovu objevili, nakolik byla pro
Evžena výzva k přijetí řeholního života a k žití řeholních slibů nedílnou součástí jeho
zakladatelské vize. Chtěl bych vás požádat, abychom se v modlitbě zaměřili především na
dva rozměry tohoto výročí: na výzvu být misionáři, kteří žijí sliby, a výzvu být misionáři, kteří
jsou dohromady propojeni právě naší řeholí.
Zakladatel nejprve chtěl, aby jeho skupina misionářů pokračovala v odkazu svatosti a
apoštolské práce velkých řeholních řádů, které byly zrušeny Francouzskou revolucí a tím, co
po ní následovalo. Pochopil, že sliby, společný život v apoštolské komunitě a snaha o život
svatosti byly pro účinnost misie naprosto podstatné. V jeho představě vůbec nešlo jen o
nějaké doplňky nebo volitelnou dekoraci řeholního života, ale o aspekty, které byly pro
hlásání evangelia nejopuštěnějším zcela zásadní.
I když byl počet jeho misionářů na počátku jen velmi malý, Evženova vize malá ani vlažná
rozhodně nebyla, předjímala totiž pokračování služby jezuitů, františkánů, redemptoristů
atd.!
Na druhém místě pak byla řehole sepsána proto, aby zformulovala zcela zvláštního a
charakteristického ducha jeho misionářů a aby je spojila dohromady za účelem společného
poslání/misie. Jeho představa, smysl jeho povolání, setkání s tajemstvím Boží lásky,
zkušenost Velkého pátku, to všechno vedlo Evžena k tomu, aby vytvořil společenství, jehož
posláním by bylo hlásat Boží lásku a jeho milosrdenství chudým a nejopuštěnějším.
Právě tohoto ducha, který by podporoval společnou vizi a chránil jednotu malé skupiny
misionářů v době, kdy svým rozšířením z diecéze Aix do diecéze Digne překračovala své
první hranice, se Evžen ve své řeholi snažil vyjádřit.

Řehole se pak v odpověď na naléhavé potřeby každé oblasti, díky zkušenostem oblátů po
celém světě a komunitnímu rozlišování na generálních kapitulách vyvíjela a proměňovala.
Od br. Benoît Dosqueta, celé komunity v Aix a generálního výboru oblátů bratří jsem obdržel
návrh, o jehož podporu vás chci požádat. Abychom si dvousté výročí první řehole
v kongregaci všichni připomněli, žádám všechny komunity o to, aby k této příležitosti
zorganizovaly jednodenní duchovní cvičení s časem věnovaným adoraci. I když je přesným
dnem tohoto výročí 1. listopad, můžeme si – vzhledem k pastoračním povinnostem – toto
významné datum připomenout například 30. nebo 31. října. Tam, kde by to bylo možné, lze
uspořádat celodenní adoraci – ať už přímo v oblátské komunitě nebo na místech, kde jako
obláti sloužíme – a přizvat k ní i naše spolupracovníky v misii, asociované laiky a všechny ty,
kteří jsou s oblátským charismatem spojeni.
Během tohoto času adorace vás všechny vybízím k tomu, abyste v přítomnosti Pána a
s horlivostí sv. Evžena znovu své sliby obnovili. Učiňme tak ve společenství se všemi našimi
svatými a blahoslavenými obláty, kteří nás na cestě předešli. Spojeni s celou naší rodinou
v nebi i na zemi tak oslavíme slavnost Všech svatých a Památku našich věrných zemřelých
jako výsadní čas zcela zvláštního společenství v lásce. Můžeme tak učinit i s ohledem na
současnou krizi v církvi a věnovat čas modlitby také papeži Františkovi, naší kongregaci a
celé církvi.
Prosím, abyste se spojili s o. Shanilem Jayawardenou z oddělení Oblátské informační služby
(shaniljomi@gmail.com) a oznámili mu den a hodinu, které si vaše komunita pro tuto
rekolekci a adoraci zvolila. My je pak zveřejníme na našich webových stránkách na znamení
naší jednoty po celém světě. Už nyní vám děkuji za to, že na tuto žádost odpovíte.
Váš bratr oblát v Ježíši Kristu a P. Marii Neposkvrněné
o. Louis Lougen, OMI
generální představený

