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Milí přátelé oblátských misií, 
nedávno mi někdo řekl: „Křesťan-
ství je jako velký koláč, ze kterého si 
mnoho uskupení ukrojilo svou část. 
Těmi relativně velkými kousky jsou 
velké církve. Malé kousky představují 
různá evangelikální hnutí, kte-
rá se nazývají církvemi, ale ve 
skutečnosti to žádné církve ne-
jsou.“ V roce 2017 uběhne pět 
set let od roku, ve kterém Mar-
tin Luther přibil svých 95 tezí na 
dveře zámeckého kostela ve Wit-
tenbergu. Ačkoliv měl v úmyslu 
pouze poukázat na nepořádky 
v církvi, byl nepochopen a jeho 
čin byl vyhodnocen jako útok 
na stávající pořádek. Vzhledem 
k tomu, že chyběla ochota k dia-
logu, došlo k rozdělení církve se 
všemi ničivými následky včetně 
dalšího štěpení. Trvalo několik stale-
tí, než některá hnutí začala usilovat 
o vzájemný dialog. Dnes považujeme 
ekumenickou spolupráci za samozřej-
mou a nedivíme se, když papež Bene-
dikt XVI. navštíví v Římě evangelická 
společenství nebo se papež František 
ve švédském Lundu setká se zástupci 
evangelické církve. 

Ježíš Kristus nám daroval církev 
a víru. Není naším úkolem rozhodovat 

o naší víře, ale nechat ji prostoupit 
celý život i každý všední den. Od Je-
žíše jsme přijali především dvě věci: 
společenství a úkol, církev a nauku. 
Ani jedno nesmíme vnímat staticky, 
ale spíš je jim vlastní dynamika, kte-

rá působí, že nejen patříme k církvi, 
ale také jsme jejími nositeli. Taková 
víra pak nemá strach ze změn. Prá-
vě v misiích má spolupráce různých 
křesťanských konfesí velký význam. 
Jen tak můžeme čelit radikálnímu 
fundamentalismu jakéhokoliv směru. 
Lidé, kteří spolu vedou dialog a ne-
ztrácí ze zřetele společný cíl, kterým 
je zvěstování Boží lásky a Božího mi-
losrdenství, dokážou dát odpověď na 

mnoho otázek a omezení, se kterými 
se setkáváme. 

Bylo by příliš jednoduché rozdělovat 
svět na katolický a evangelický, věřící 
a nevěřící, křesťanský a nekřesťanský. 
Poselství, že Bůh lidi miluje, patří všem 

a není vázáno na určité vyzná-
ní. Proto je v Evangeliu psáno, 
že mají apoštolové jít do celého 
světa a jako misionáři vyhledá-
vat lidi tam, kde jsou. V mnoha 
svých promluvách papež Franti-
šek napomíná, abychom žili naši 
víru. K tomu nestačí odvolávat 
se na vnější předpisy a snažit se 
je zachovávat. Podle slov papeže 
Františka musíme naši víru vzít 
do vlastních rukou a žít ji. Církev, 
jak ji Ježíš chtěl, je „pestrou“ 
církví, jednota se v ní projevuje 
v mnohosti. A tak je pochopi-

telné, že se v jiných zemích slaví mše 
svatá trochu jinak než u nás v Evropě. 
Poselství je stejné, zůstává nezměně-
né, ale vnější forma vyjádření se může 
lišit zem od země a kontinent od konti-
nentu. Křesťanský život není charakte-
rizován dodržováním pravidel, ale na-
plňováním toho, co od nás Ježíš chce, 
ve vlastním životě a ve společenství. 

Aby se nám to dařilo, ze srdce pře-
jeme jménem týmu Misijní prokury.

MISIONÁŘI Z CELÉHO SVĚTA PÍŠÍ:

Haiti, Port-au-Prince, P. Loudeger: 
Vůbec nevím, jak vám mám poděkovat. Reakce na naši 
prosbu o pomoc po hurikánu byla tak velkorysá, že jsme 
mohli pomoci mnohem více lidem, než jsme si původně 
předsevzali. Díky ní jsme mohli vidět rozzářené oči dětí, 
když od nás dostaly balíček a dojetí rodin, kterým jsme 
mohli darovat rodinný balík nebo kozu. Na fotkách, které 
posíláme, je jejich radost vidět jen z části. Lidé, kteří o vše 
přišli, mohou opět získat naději díky těm, které sice ne-
znají, kteří se ale s nimi cítí spojení. Z celého srdce vám 
děkuji za toto jasné znamení křesťanské solidarity. Nemů-
žeme vám pomoci tak, jako vy nám, ale stále znovu vás 
zahrnujeme do našich modliteb. Ještě jednou mnohokrát, 
mnohokrát děkujeme!

P. Terliesner, který byl záhy po katastrofě na Haiti, píše: 
Nouze lidí po řádění hurikánu na jihu země je nepopsa-
telná. Ve zprávách vidíme vždycky jenom část. Teprve na 
místě si člověk dokáže situaci lépe představit. Na mnoha 
místech podél pobřeží a také v horských oblastech, ve 
kterých obláti působí, nelze najít rodinu, která by nebyla 
nějak zasažena.

Během dvou dní řádění cyklonu se vlny zvedaly do 
metrových výšek a smetaly do moře domy stojící blízko 
břehu. Vítr polámal stromy, které pak padaly na domy. 
Střechy domů jsou stržené, zdi povalené a vlnitý plech, 
který pokrýval střechy je stržený a zmačkaný. I budovy 
kostelů, far a škol jsou poškozené, bez střech, stěny mají 
povalené nebo zničené padlými stromy. Těžko hledat hu-
rikánem nedotčené město nebo vesnici. V prvních dnech 
zásobovali otcové obláti všechny potřebné potravinami, 
posléze se lidé začali starat o přikrytí poničených domů 
stanovými nebo plastovými plachtami nebo o stavbu 
chatrčí ze slámy, aby měli kde žít. Mnohým z nich zůsta-
lo jen to, co měli na sobě, a tak na výstavbu domů chybí 
peníze. Už teď lidé s obavami vyhlíží období dešťů, při 
kterém nemusí střechy z plastových plachet obstát. Mno-
ho zničených kostelů nelze znovu vystavět, protože není 
k dispozici dostatek dřeva nebo vlnitého plechu. Místní 
nemohou teď se stavbou kostelů příliš pomáhat, protože 
musí vystavět i své vlastní domy. Proto se slaví bohosluž-
by venku nebo pod provizorními střechami z látek na sta-
ny. Budovy škol jsou tak zničené, že je nutné je vystavět 
znova. Tam, kde je to možné, slouží jako provizorní stře-

Vzdávejte díky!



cha plachty, aby bylo vůbec možné děti někde vyučovat. 
Často jsem na Haiti slyšel věty „Život jde dál.“ a „Nesmí-
me si zoufat.“ Aby se to nestalo, musíme místním dále 
pomáhat a poskytnout jim podporu. Naše pomoc je třeba 
právě teď, protože v březnu začíná období dešťů a tak se 
mnozí mohou octnout v situaci, ve které nemají ani stře-
chu nad hlavou a do provizorních chatrčí zatéká. Právě 
střechu nad hlavou bychom pro ně mohli získat, střecha 
z vlnitého plechu stojí asi 1000 euro. Kdo z vás může po-
moci? Při realizaci se obrátíme na otce obláty, kteří smě-
řují pomoc tam, kde je největší nouze.

Kamerun, Garoua, P. Edouard: 
Náš prenoviciát v Nigérii se nachází v oblasti okupované 
bojovníky skupiny Boko Haram. Nejspíš by bylo rozumné 
tento dům přeložit, ale to by znamenalo, že tváří v tvář té-
to ozbrojené bandě rezignujeme. Vědomě chceme zůstat 
na místě a být pro místní křesťany znamením naděje. Ale 
aby byl dům aspoň trochu chráněn, chtěli bychom posta-
vit ochrannou zeď. Abychom mohli tento úmysl uskuteč-
nit, prosíme vás o pomoc ve výši 15 000 euro. 

Kongo, Panu, provinciál Habell: 
V naší misijní stanici Panu jsme zřídili školu, která je vy-
hledávána mladými lidmi. Školní budovu máme, ale soci-
ální zařízení jsou v tak špatném stavu, že se téměř nedají 
používat. Učitelé a studenti chodí vykonávat potřebu do 
buše, kde jim hrozí nákaza mnoha nemocemi, kterým by 
bylo třeba se vyhnout. 600 žáků a 18 učitelů a ostatních 
zaměstnanců by mělo z toalet a sprch velký užitek. Nákla-
dy se odhadují na 26 000 euro. Můžete nám pomoci?

Kamerun, Garoua, provinciál Edouard: 
Zvláště pečujeme o starší a nemocné otce. Zařídili jsme 
pro ně dům, ve kterém mají zajištěnou potřebnou péči. 
Bohužel tento dům stojí na nerovném povrchu. V nedávné 
minulosti došlo k vícero drobným nehodám, navíc pohy-
blivost seniorů je omezena. Abychom se vyhnuli náklad-
ným pobytům v nemocnici a abychom chránili naše starší 
spolubratry před rozmary počasí, chtěli bychom postavit 
chodník, který spojí jednotlivé malé domy. Náklady na 
tento projekt se vyšplhají na 20 000 euro. Můžete nám 
pomoci?

Věděli jste…
… že konflikt týkající se obvinění z rouhání se v Pákistánu 
a Indonésii přiostřuje? Syn jednoho zavražděného politi-
ka naléhá na zrušení zákona, který považuje za svévolný. 
Katoličtí studující se spojili s 149 právníky a nařkli z rou-
hání jednoho prominentního islámského duchovního. 

… že v Hünfeldu zemřel 19. listopadu 2016 biskup Erwin 
Hecht? Biskup Hecht pocházel z Burgrieden a působil 
mnoho let v jižní Africe v Kimberley. Pohřben byl na oblát-
ském hřbitově v Hünfeldu. 

… že v roce 2016 bylo zavražděno 28 katolických kněží, 
řeholníků a laických spolupracovníků? Nejvíce z nich v la-
tinské Americe. Dohromady tam přišlo o život 14 kněží, 
devět řeholnic, jeden seminarista a čtyři laičtí spolupra-
covníci. Zavraždění většiny z nich souviselo s loupeží ne-
bo krádeží. 

… že v minulém roce se 14 000 000 lidí zúčastnilo ve Vati-
kánu týdenních audiencí, velkých bohoslužeb a poledních 
modliteb na neděle a svátky na Svatopetrském náměstí?

… že vatikánská muzea nově povede žena? Že bude tento 
úřad zastávat žena je určité překvapení, které nová šéf-

ka muzeí komentovala jako „znamení změn a moderní  
doby“.

… že v Indii stále znovu dochází k útokům hinduistických 
radikálů? Před Vánoci bylo napadeno asi 30 věřících 
s knězem, státní úřady však nechávají podobné útoky bez 
potrestání.

… že se v Plzni pravidelně schází oblátský misijní klub 
mladých MissiOmi? Cílem setkání animovaných Petrem 
Dombkem, OMI, je podložit misijní apoštolát našich mla-
dých ze společenství OMIGang solidní misijně-teologic-
kou formací. A tak se bádá v papežských misijních do-
kumentech, sdílejí se osobní evangelizační zkušenosti 
a prohlubují znalosti tématu: nová evangelizace.

… že mezi plaskou komunitou oblátů a velehradským 
gymnáziem existuje už sedm let duchovně-misijní přátel-
ství? Každoroční postní duchovní cvičení vedené na Vele-
hradě o. Vlastimilem, OMI, pravidelné výjezdy velehrad-
ských studentů do Plas, formační setkání biřmovanců… 
pokračují i letos, kdy se do nich poprvé zapojuje i nová ko-
munita ve Fuldě. Historie se opakuje. Vždyť velehradský 
klášter byl před 800 lety založen právě cisterciáky z Plas!

Hurikán, Haiti



SLOVO NA ZÁVĚR
Mnohým z nás se může vybavit příběh z evangelia o správci, který je povolaný ke složení svých účtů. To je na začátku 
nového roku i náš případ. Nepředali jste nám vaše dary proto, aby zůstaly ležet v bance, ale proto, abychom je s vašimi 
úmysly předali misionářům a ti je mohli použít k podpoře lidí, kteří spoléhají na jejich pomoc. To se nám více méně po-
dařilo, i když v některých případech jsme museli dary na cestě zastavit, protože se nám nedostalo potřebné odezvy nebo 
jsme nedostali potřebné bankovní údaje. V dalších případech se čísla rozcházejí také z toho důvodu, že dary zaslané ke 
konci roku mohou být předány do misií až na začátku toho dalšího. Vedle vaší spolupráce a připravenosti pomoci přesto 
nebylo možné některé žádosti uspokojivě vyřešit, protože chyběly potřebné finanční rozvahy nebo nebyla doručena nut-
ná doporučení nadřízeného. Přesto bylo možné mnohým pomoci. Na konci roku vypadá naše bilance takto:

Příjmy Německo Rakousko Česká republika
Všeobecné dary 508.767,92 € 36.408,60 € 317.835,00 Kč
Dary pro oblátské misionáře 393.935,58 € 6.475,00 €
Dary pro jiné misionáře 69.906,99 €
Formace kněží 4.455,11 € 4.243,40 € 
Odkazy a závěti 390.388,20 € 
Mešní intence pro misie 114.111,86 €  87.941,00 € 1.198.500,00 Kč
Celkové příjmy 1.481.565,66 € 135.068,00 € 1.516.335,00 Kč

Výdaje
Administrace 3.916,53 € 2.856,00 €
Telefon a poštovné 16.011,52 € 12.603,75 €
Tisk a papír 8.261,02 € 2.238,50 €
Bankovní poplatky 2.989,01 € 630,53 €
Auto a cestovné 11.041,72 €
Personál a odvody zaměstnavatele 59.424,21 €
Výdaje pro členy a misionáře 1.031,00 €
Nájem kancelář a sklad 27.361,75 €
Výdaje na kontejnery  40.940,00 €
Předané dary/projekty 387.236,69 € 41.350,00 € 317.835,00 Kč
Předané dary 556.158,66 € 4.800,00 €
 
Předané mešní intence 88.038,00 € 20.000,00 € 1.198.500,00 Kč
Celkové výdaje 1.202.410,11 € 84.478,78 € 1.516.335,00 Kč

Stejně jako v předchozích letech dochází k určitému překrývání tím, že ne všechny mešní intence, které dorazily v roce 
2016, mohly být v onom roce také předány. Učiníme tak v roce 2017. Obecně ale máme všechny dobré důvody vyjádřit 
vám svůj dík. Rádi s vámi budeme i v následujícím roce spolupracovat na tom, abychom mohli misionářům i lidem jim 
svěřeným pomáhat.

Váš P. Aloys Terliesner, omi
Misijní prokura

Díky, že jste!


