Žádost o schválení adresovaná
generálním vikářům v Aix, 25. ledna 1816.
(„LA SUPPLIQUE“)
Vážení pánové kapitulní generální vikáři,
níže podepsaní kněží, jichž se hluboce dotýká žalostná situace malých měst a
vesnic Provence, které takřka úplně přišly o víru, jsou si ze zkušenosti vědomi toho,
že zatvrzelost a lhostejnost těchto lidí mají za následek, že obvyklá pomoc, kterou
jim vaše starostlivost o jejich spásu poskytuje, se stává nedostačující a dokonce
bezúčelnou.
Jsou tedy přesvědčeni o tom, že jediným prostředkem schopným vymanit tento
zbloudilý lid z jeho otupělosti jsou misie.
Zároveň si přejí odpovědět na povolání, které je volá k tomu, aby se této obtížné
službě zasvětili, a chtějí ji vykonávat způsobem užitečným jak pro ně samotné, tak o
to víc pro lid, který se nabízejí evangelizovat.
Mají tedy tu čest vás požádat o schválení k tomu, aby se mohli shromáždit v Aix,
v bývalém domě karmelitek, který jeden z nich získal, a žít tam ve společenství
podrobeni řeholi, jejíž základní body se vám teď chystají vyložit.
Cílem této společnosti není pouze práce na spáse bližních skrze službu kázání, ale
má také podstatně na zřeteli poskytovat svým členům prostředky k žití řeholních
ctností, k nimž se cítí být natolik přitahováni, že by se většina z nich bývala na celý
život zasvětila jejich praktikování v nějakém řeholním řádu, pokud by nedoufali
v to, že v této misionářské komunitě naleznou přibližně téže výhody jako
v řeholním stavu, kterému by se jinak chtěli oddat.
Pokud tedy dali přednost vytvoření řeholního společenství misionářů, je to proto,
aby se pokusili být užiteční jak diecézi, tak aby zároveň v souladu se svým
povoláním pracovali na díle vlastního posvěcení.
Jejich život bude tedy rozdělen mezi modlitbu, rozjímání svatých pravd, cvičení se
v řeholních ctnostech, studium Písma svatého, studium otců, dogmatické a morální
teologie, kázání a vedení mládeže.
Misionáři se rozdělí tak, aby, zatímco se jedni budou v komunitě věnovat získávání
ctností a znalostí vlastních dobrému misionáři, budou ostatní procházet venkovem
a hlásat Boží slovo.
Po návratu ze svých apoštolských cest se znovu usadí ve společenství, aby si tam
odpočinuli od námahy, budou se věnovat méně náročné službě, aby se rozjímáním
a studiem připravili na to, aby jejich služba – až budou opět povoláni k práci –
přinášela čím dál větší plody.
Misionáři se musí při vstupu do společnosti zavázat k tomu, že v ní vytrvají do
konce života.
Společnost se vůči každému ze svých členů zavazuje k tomu, že o ně bude pečovat
navzdory nemocem, které může přinést věk nebo práce v rámci jejich služby.
Nebere na sebe ale žádný závazek ve vztahu k těm, kteří ji opustí.
Každý z členů se ke společnosti zavazuje tím, že bude žít v poslušnosti vůči jejímu
představenému a bude dodržovat její stanovy a předpisy.
Společnost je podřízena představenému zvolenému jejími členy na doživotí a
schválenému ordinářem.

Ti, kdo se chtějí ke společnosti přičlenit, budou vyzkoušeni během noviciátu až do
doby ukončení studia nebo do okamžiku, kdy budou uznáni za vhodné k misijnímu
dílu.
Misionáři budou definitivně začleněni do společenství až po dvou zkušebních
letech.
Ti, kdo budou do společnosti přijati, nebudou z ní moci být vyloučeni, pouze
z vážných důvodů na žádost představeného a se souhlasem dvou třetin hlasů
ostatních misionářů.
Pokud okolní diecéze poskytnou společnosti vhodné misionáře, bude je moci
představený na žádost biskupů a se souhlasem ordináře poslat na misii do diecéze,
z níž vystoupili, a připojit k nim, pokud bude nutno, několik z jejich spolubratří, i
když budou náležet k diecézi Aix.
Dům Misie bude zcela vyňat z pravomoci místního faráře a bude závislý pouze na
ordináři. Bude se v tomto ohledu těšit privilegiím starých řeholních domů.
I kostel, v němž budou misionáři sloužit, bude pod pravomocí a přímým dohledem
ordináře.
Takový je, pánové generální vikáři, obecný nástin předpisů, které vám níže
podepsaní kněží předkládají ke schválení zároveň s žádostí o možnost shromáždit
se do společenství.
V Aix dne 25. ledna 1816.
Eugène de Mazenod, Tempier, Icard, Mie, (Maunier,) Deblieu

