Drazí spolubratři misionáři obláti,
drazí bratři a drahé sestry z mazenodovské rodiny!
1. V tomto jubilejním roce dvoustého výročí založení Kongregace misionářů oblátů
Panny Marie Neposkvrněné děkujeme Pánu a s vděčností se ohlížíme za svou
minulostí, počínaje darem sv. Evžena de Mazenod, všech spolubratří, kteří nás
předcházeli až po naše dnešní nejstarší spolubratry, které chceme pozdravit zcela
zvláštním způsobem.
2. Tento vzkaz bychom rádi adresovali všem misionářům oblátům, přátelům, kteří
spolu s námi sdílejí naše charisma, ale i ostatním věřícím katolické církve a všem
lidem, ke kterým jsme posíláni.
3. Chtěli bychom v tomto čase velkých světových proměn odpovědět na volání
Ducha svatého tak, jako to ve své Předmluvě k řeholi učinil i sv. Evžen de Mazenod,
a dodat tak nový elán misii, která je jediným důvodem naší existence. Naše
poslání/misie spočívá v naší blízkosti novým tvářím chudých a nejvíce opuštěných a
ve sdílení radostné zvěsti, jejímiž svědky máme být.
4. V tomto světě, který je se svým bohatstvím a svou krásou Bohem milovaný a na
který se sv. Evžen díval pohledem ukřižovaného Krista,
 jsme svědky nových podob chudoby, zvláště mezi mladými lidmi:
fundamentalismu, individualismu, materialismu, konsumismu, závislostí na
nových komunikačních technologiích…, ale také svědky rodinných utrpení,
problémů mladých lidí, vyloučených, seniorů.
 se nanejvýš aktuální stává situace uprchlíků, bezdomovců a migrantů
přinucených opouštět svou vlast, stejně jako ekologická porušenost.
 slyšíme, jak celé národy, které se staly obětí nespravedlnosti a násilí, jako
např. autochtonní obyvatelstvo, menšiny různých druhů, oběti obchodování
s lidmi, oběti zneužívání nebo vykořisťování křičí silným hlasem v očekávání
naší podpory a naší odpovědi.
5. Tváří v tvář těmto situacím nás církev mocně vyzývá k tomu, abychom opustili
své pohodlí a vydali se do „periferií“, a převzali tak svou část odpovědnosti za
naplnění Božího království. Jsme povoláni k tomu, abychom psali novou stranu
evangelia a byli přitom kreativní a odvážní.
 V našich misijních komunitách se chceme skrze život v bratrství a sdílení
pokoušet rozbíjet hranice a bariéry, které rozdělují a oddělují, a podporovat
naopak interkulturalitu, kde jsou různé kultury, náboženství a skupiny lidí ve
vzájemném dialogu a obohacení.
 Na místech setkání a v institucích, kde se činí důležitá rozhodnutí, chceme
svědčit o bratrství a přispívat k ochraně hodnot rodiny, uprchlíků a migrantů,
stejně jako osob, které se staly oběťmi nespravedlnosti, násilí a zneužívání.
 Tváří v tvář postupujícímu ničení životního prostředí se chceme účastnit boje
za integritu stvoření. Chceme posílit naši angažovanost ve všech institucích
zaměřených na Spravedlnost, mír a integritu stvoření (JPIC).
 Chceme se jako odpověď na skandály, které se v poslední době mezi kněžími
a řeholníky vynořily, zavázat k ochraně mladistvých a nejzranitelnějších lidí.
 Jsme si vědomi toho, že chudí nás evangelizují, učí nás a přispívají k ryzosti
našeho charismatu.

6. S vědomím vlastních nevěrností, vlastní bídy a chudoby a s vědomím potřeby
vlastního obrácení
 bychom chtěli znovu stvrdit důležitost našeho rodinného ducha a kvality
komunitního života po vzoru Ježíše Krista a jeho učedníků a posléze sv.
Evžena a jeho prvních druhů.
 jsme si my, obláti kněží i bratři, vědomi výzvy ke svatosti, a na cestě k ní
chceme zdůraznit neoddělitelnou hodnotu našeho řeholního a misijního
života žitého ve vzájemné závislosti (interdependence).
 jsme se, jako společenství přítomné ve více než 65 zemích světa, rozhodli
posílit náš způsob prožívání interkulturality v mezinárodních komunitách a
také ve společnosti, v níž žijeme.
 jsme přijali rozhodnutí zvýšit mezi oblátskými jednotkami sdílení personálu
a majetku uvnitř kongregace a dbát přitom na větší spravedlnost a štědrost.
To všechno po nás vyžaduje, abychom se nechali po celý život formovat (zvláště
v oblasti antropologie a misiologie, ale také ekonomie a médií a nových
informačních technologií), a mohli tak na tyto výzvy dnešního světa dobře
odpovídat.
Předpokládá to také naši podporu formaci a odpovědnosti laiků, ke kterým jsme
posíláni a s kterými sdílíme společnou misii.
7. Jako „učedníci – misionáři“ Krista, který se pro nás vydal, chceme v tomto světě
svědčit o radosti předávaného evangelia.
Jako Panna Maria, naše Neposkvrněná Matka, která všechno uchovávala a rozjímala
ve svém srdci, jsme i my povoláni k tomu, abychom se stali misionáři milosrdenství
a naděje, vyslanci revoluce něhy, která má otcovskou a mateřskou tvář našeho
Boha. Tak budeme svědčit o Boží rodině, rodině, která nezná hranice a která žije
v dialogu mezi kulturami a náboženstvími těchto časů.
Na přímluvu sv. Evžena de Mazenod, všech oblátských svatých a mučedníků chceme
odpovědět na vanutí Ducha svatého, které nám i nadále předává, protože: „nás
poslal hlásat radostnou zvěst chudým. Chudým je radostná zvěst hlásána. Jak
obrovské pole k obdělání!“
V Římě 11. října 2016
Kapituláři 36. Generální kapituly

