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Milí přátelé oblátských misií.
O svatém Janu Pavlu II. že říkalo, že 
rád cestuje, říkalo se mu také „spěcha-
jící papež“. Jako biskup Říma navštívil 
různé země. Papež Pavel VI. před ním 
sice už Vatikán také opustil a cestoval 
do Izraele nebo na návštěvu do UNO 
do New Yorku, přesto papež Jan Pa-
vel II. vede v záměrném navštěvování 
nejrůznějších států. Někteří tenkrát 
tuto „radost z cestování“ nemohli po-
chopit, mysleli si, že papež musí zů-
stávat ve Vatikánu. Také jeho nástup-
ce Benedikt XVI. cestoval do jiných 
zemí. Pokud se dívám na program pa-
peže Františka, dává svým cestováním 
něco jasně najevo. Jako pastýř církve 
chce jít k lidem. „Chci se s vámi setkat, 
podívat se vám do očí, být s vámi a za-
žít mezi vámi Boží blízkost,“ tolik jeho 
slova. Proto navštívil lidi v převážně 
buddhistickém Myanmaru a přijal po-
zvání muslimských uprchlíků v Ban-
gladéši. Jejich těžkou situaci přitom 
nemohl změnit, ale svým osobním ob-
rácením se k nim vydal znamení, které 
našimi západními politiky dosud ne-
bylo nic učiněno. Ti se spíše vymezují, 
chtějí stavět zdi nebo cení zuby, aby 
nikdo do jejich země nemohl přijít. 
Papež František nemůže takový po-
stoj pochopit a upomíná nás, že to ne-
odpovídá tomu, co nás Ježíš učil. Jako 
pastýř církve, jak tomu rozumí, jde 

vědomě k lidem a chce jim svou pří-
tomností a blízkostí přinést lásku, kte-
rou nám daroval Ježíš Kristus. Přitom 
se nebojí občas někoho i pohoršit. 
„Ježíš svou zvěstí také pohoršoval,“ 
říká stále znovu. „Farizeové a zákoníci 
nechtěli jeho poselství rozumět a byli 
pohoršeni.“

Ten, kdo chce nést do světa Kris-
tovu zvěst, musí vědět, že poselství 
evangelia není lehké, protože předsta-
vuje výzvu, které se je třeba postavit. 
Už pro učedníky tomu bylo tak, vždyť 
v Janově evangeliu stojí, „Tomu jeho 
učedníci zprvu neporozuměli; když ale 
byl Ježíš oslaven, pak se rozpomenu-
li, že to o něm bylo napsáno.“ (12,16) 
A tak i my se musíme této výzvě po-
stavit a vypořádat se s Božím slovem. 
Musíme jít k lidem, stejně jako to dě-
lal Ježíš se svými učedníky. Bohužel 
byla tato slova v minulosti vykládána 

chybně a čekali jsme, že lidé musí jít za 
námi nebo je třeba lidi na víru obrátit 
i násilím. Tak zvěstování evangelia být 
pojímáno nemůže a nesmí. Víra v Boha 
je dar, ne donucení. Před svou cestou 
do Čile a Peru papež zdůraznil: „Spo-
lečně s vámi chci děkovat Bohu za víru 
a lásku k Bohu a k lidem. Chci s vámi 
sdílet vaše radosti i starosti, vaše těž-
kosti i naději. A chci vám říct, že ne-
jste sami, papež stojí na vaší straně.“ 
To jsou slova dodávající odvahu, která 
by měl pronášet každý misionář tvá-
ří v tvář lidem. Zažít bratrství, a ještě 
lépe v tom druhém člověku rozpoznat 
Boha. Tam nemá vymezování, nená-
vist a náboženský fundamentalismus 
žádné místo, protože Bůh se jako stvo-
řitel zjevuje lidem různými cestami. 
Nenutí, spíše zve a daruje sám sebe. 
„Tento pocit Boží blízkosti vytváří živé 
společenství, je schopný uvést nás 
do pohybu se všemi, kdo stojí na naší 
straně, a vede naše kroky v přátelském 
a bratrském duchu.“ Pak už nemůžeme 
zavírat oči před bídou druhého, pak už 
jsme nucení projevit svou solidaritu.

V tomto smyslu vám zasíláme nový 
Zpravodaj se všemi vyjádřeními vděč-
nosti a radosti, ale také starostmi 
a trápeními našich misionářů. A do-
volte mi vám poděkovat a popřát Boží 
ochranu a požehnání, spolu radostí 
z Boha v nadcházejícím roce.

Haiti, P. Loudeger, Madagaskar, P. Majewski, Kongo, 
P. Dikele: 
Do všech tří zemí byly převedeny na Vánoce peníze na vá-
noční dárky pro děti. Nazpět přišla následující odpověď: 
Z očí dětí z chudých rodin lze po většinu času vyčíst jen 
zklamání a utrpení, ale na Vánoce tomu bylo jinak. Z očí 
bylo možné vyčíst radostné a překvapené žasnutí a pře-
devším bylo slyšet smích, který je tady tak vzácný. Malé 
dárky, panenka, míč, další hračky nebo školní potřeby, 
které jsme díky vám mohli zabalit do dárkových balíčků, 
zcela proměnily dětské tváře. Ti, kteří nedostávají vůbec 
nic, odcházejí s prázdnou nebo už ve svém věku musí 
chodit do práce, aby pomohli své rodině, protože se je-
jich rodičům nedaří, měli tak zářivý výraz v očích, až i my 
jsme byli překvapení a užaslí. „Dostal jsem dárek, někdo 
na mě myslí, to je pro mě!“ Tak by se dalo toto světlo v je-
jich očích přeložit. Mnohé z nich běžely domů a zpívaly 
si, jiné držely svůj balíček tak pěvně, jako by se bály, že 
jim ho někdo vezme. Nejraději bychom vám všechnu tu 
záři dětských očí poslali, ale to bohužel nejde. Ale přes-
to byste měli vědět, že radost byla přeobrovská. Opravdu 
srdečně vám chceme poděkovat za tu radost, kterou jste  

MISIONÁŘI Z CELÉHO SVĚTA PÍŠÍ:

dětem dopřáli. Pro ně to bylo opravdové vánoční překva-
pení, s kterým nepočítali, překvapení, že na ně někdo my-
slí. Díky vám všem!

Vánoční radost na Haiti



Kongo, Kinshasa, P. Habell:
„Kdo chce získat lidi, musí začít u dětí,“ řekl jeden velký 
misionář. Budeme mluvit o státem opomíjeném předměs-
tí hlavního města Kinshasy, Kilambě, s 54 000 obyvateli, 
kteří se v této vesnické oblasti živí především zeměděl-
stvím. Mnohé zahrady a pole byly ale vyvlastněny pro vý-
stavbu silnic Číňany, takže rodiny chudnou víc a víc. Bída 
se dotýká nejvíce dětí a mladých. Mnozí jsou bez práce 
a kvůli tomu hladoví. Vybudovali jsme školní komplex, 
abychom mohli sbírat děti z ulice. Do školy nyní chodí více 
než 600 dětí, které jsou tím zachráněny před životem na 
ulici. Do této chvíle se o ně nikdo nestaral. Státní úřady 
selhávají. Problémy nevidí nebo je nechtějí vidět. Pokou-
šíme se dětem zprostředkovat základy vzdělání a vyuču-
jeme je. Postavili jsme šest jednoduchých školních tříd, 
ale bohužel nám ještě chybí elektřina, takže především 
ráno nemůžeme kvůli nedostatku světla vyučovat. Proto 
se odvažujeme zaklepat u vašich dveří, zda byste nám po-
mohli vybudovat elektrické rozvody, aby alespoň ve škole 
elektřina fungovala a děti mohly být přiměřeně vyučova-
né. Podle našich dosavadních propočtů bychom potřebo-
vali sehnat 22 000 euro. Od rodičů tuto pomoc nemůže-
me očekávat. Mnohokrát děkujeme!

Haiti, Port-Au-Prince, P. Loudeger:
Následky silného hurikánu v roce 2016 se nám ještě stá-
le nepodařilo překonat. Jednoduše bylo poškozeno tolik 
kostelů, škol a farních center, že jsme museli postupovat 
podle priorit. Doposud jsme čekali s obnovou našeho juni-
orátu. Přesto ale vnímáme, že příliš dlouhé vyčkávání není 
k dobru, juniorát slouží k novým povoláním, a to má přece 
velkou důležitost. Je přece důležité mladé muže získávat 
a nadchnout pro myšlenku kněžství a stát se misionářem. 
Sbíráme tedy odvahu, a abychom mohli začít s pracemi, 
klepeme na vaše dveře, zda byste nám mohli pomoci. Na 
novou střechu bychom potřebovali 20 000 euro. Můžete 
nás vzít pod svou ochranu? Mnohokrát děkujeme!

Pákistán, Derekabad, P. Vernon:
Naší největší misií v této zemi není vybudování co nejvíce 
kostelů, ale škol. Může to znít podivně, ale přes děti, které 

navštěvují naše školy, se dostaneme také k jejich rodi-
čům. Běžná misionářská práce je pro radikální muslimské 
skupiny trnem v oku. Školy jsou v tomto ale výjimkou. 
Zde můžeme svobodně vyjadřovat svou víru a být příkla-
dem, bez toho, že bychom za to byli napadáni. Školy jsou 
tedy důležitou částí naší misie. Máme jich zde dohro-
mady osm a na jejich provoz potřebujeme ročně 36 000 
euro. Dvě třetiny z toho dokážeme zajistit my jako náš 
vlastní vklad, o tu poslední třetinu prosíme vás. Byli by-
chom vám velmi vděční, pokud byste naší misii byli takto 
nápomocní. Děkujeme!

Madagaskar, Ananarivo, P. Szul:
Pro naši práci v misi je pomoc laiků zcela nezbytná. Jsou 
velmi zapálení a připravení se zapojovat. Připravenost 
sama ale často nestačí. Musíme je připravovat a školit, 
protože my sami do vzdálených vesnic nejsme schopni 
docházet pravidelně. Pomocníci misionářů učí katechis-
mus a zprostředkovávají křesťanské hodnoty. Abychom je 
v tomto podporovali, musí se konat každoročně dvoutý-
denní školení. Je nezbytně důležité, protože na síle na-
bírají nejrůznější sekty. Účastníci tohoto kurzu jsou sice 
nasazení převzít odpovědnost, ale sami nejsou příliš ma-
jetní, aby mohli ze svých příspěvků pokrýt celé náklady. 
Směli bychom vás požádat o dotaci na tuto akci? Potřebu-
jeme 11 000 euro. Mnohokrát děkujeme.

Věděli jste, že…

… v roce 2017 bylo ve světě zavražděno 23 katolických 
misionářů? Od počátku roku to bylo 13 kněží, jeden řá-
dový bratr a sestra a stejně tak i několik laiků, kteří při-
šli o život pro svou víru. Na prvním místě je stále latinská 
Amerika, kde přišlo o život 11 katolických misionářů.

… podle ročního přehledu UNICEF i v roce 2017 byla 
těžce porušována dětská práva? Svět není pro děti bez-
pečným místem. V konfliktech na celém světě jsou 
děti nasazovány jako živé štíty, vražděny, mrzačeny 
a najímány do bojů. Znásilnění, nucené sňatky, únosy, 
otroctví jsou v konfliktech v Iráku, Sýrii, Nigérii, Jižním  
Súdánu a v Myanmaru na denním pořádku. Milióny dětí 
jsou zasaženy nepřímo a trpí podvýživou, nemocemi 
a traumaty.

… v Assunciónu 27. října zemřel P. Othmar Gruber? P. Gru-
ber vstoupil do noviciátu v roce 1950, po teologických 
studiích byl vysvěcený na kněze v roce 1956 a o rok poz-
ději obdržel obedienci do misie v Paraguayi. Zde žil a pů-
sobil 60 let v nejrůznějších službách. V posledních letech 
byl odkázaný na pomoc ostatních.

… se můžete aktivně zapojit do formace našeho oblátské-
ho dorostu? V současnosti máme dva české scholastiky 
(Otu a Pavla), kteří studují a prochází řeholní, charisma-
tickou a pastorační formací v italském Vermicinu neda-
leko Říma, a jednoho kandidáta (Marija), který v březnu 
poputuje na první část své cesty do německého Hünfel-
du. Spoléháme na vás, že je na jejich cestě budete mod-
litebně doprovázet: Otče svatý, přicházíme k tobě, protože 
nás Ježíš žádá, abychom prosili o dělníky na tvou žeň. Tys 
povolal…, aby se stal tvým oblátem zamilovaným do Ježí-
še a ochotným darovat svůj život jako oblaci tobě, aby byl 
blízko chudým a opuštěným a hlásal jim evangelium. Dej, 

Naši spolupracovníci



ať plane týmž ohněm, který jsi zažehl v srdci svatého Evže-
na; dej mu vytrvalost, aby se stával pevnou součástí jeho 
rodiny a spolu se všemi obláty pokračoval v díle vykoupení. 
Dej mu světlo svého Ducha v pochybnostech, pevnou vůli 
v nejistotách a svou lásku, která překoná každý smutek 
a zmatek. Panno Maria Neposkvrněná, tys byla první, kdo 
světu daroval Ježíše; buď jeho průvodkyní na cestě jeho za-
svěcení a vzorem jeho „ano“. Amen.

… se v rámci Roku oblátských povolání uskuteční v Plasích 
Festival oblátských povolání? Sobota 12. května bude 
v areálu plaského kláštera věnována oblátskému cha-
rismatu, workshopům, přednáškám, rozhovorům, modlit-
bě, modlitebnímu koncertu chválové kapely… Pozvání při-
jal M. O. Vácha, zajištěn bude i program pro děti a nalákat 
vás chceme i na OMI kavárnu!

… naši dva čerství „věční“ obláti Petr Dombek a Karel 
Mec dostali své tzv. první obedience, tedy první umístění 
k apoštolské službě? Otec generál přidělil Petra do Stře-
doevropské provincie (zůstává tedy v Plasích) a Karla do 
Zimbabwe, kam by měl odjet na podzim letošního roku.

… tým složený z oblátů, mládeže ze společenství OMI-
Gang a mladých asociovaných začal už znovu pracovat 
na přípravách dobrovolnické brigády Workship? Letos se 
týden této nezištné pomoci potřebným lidem uskuteční 
od 19. srpna jako tradičně na Manětínsku v západních Če-
chách.

… italský misionář oblát Vincenzo Bordo působící dlouhá 
léta v Jižní Koreji byl vybrán za člena štafety běžců, kteří 
měli tu čest doprovázet olympijský oheň po celé zemi?

SLOVO NA ZÁVĚR
Jako každý rok přichází doba, kdy počátku roku, kdy vám předkládáme přehled předchozího roku. Svěřujete nám své dary 
pro „nejchudší z chudých“, lidi v nouzi nebo pro zvěstování Božího slova v zemích jiných kontinentů, a my nesmíme nic 
skrývat a pracovat s co největší transparentností. Čísla mluví suchou řečí. Vlastní odpověď podávají naši misionáři, kteří 
díky vaší pomoci mohou na rozlehlém poli misie a šířit a uskutečňovat Boží slovo.

Podrobně vypadají čísla takto:

Příjmy Německo Rakousko Česká republika

Všeobecné dary 386.810,50 35.905,70

Dary pro oblátské misionáře 625.200,90 14.023,00 494.232,00

Dary pro jiné misionáře 124.293,36 0,00

Formace kněží 3.753,50 3.939,12

Odkazy a závěti 283.213,73 0,00

Mešní intence pro misie 81.566,22 44.907,70 1.083.943,00

Celkové příjmy 1.504,838,21 98.775,52 1.578.175,00

Výdaje

Administrace 2.079,30 0,00

Telefon a poštovné 15.614,74 12.298,88

Tisk a papír 7.666,13 2.804,07 

Bankovní poplatky 2.035,03 731,61 

Auto a cestovné 5.537,20 126,33

Personál a odvody zaměstnavatele 61.098,57 0,00

Výdaje pro členy a misionáře 2.100,85 0,00

Nájem a údržba 24.098,35 2.856,00

Výdaje na kontejnery a převoz 41.692,45 0,00

Předané dary/projekty 414.898,65 46.436,00 440.094,00

Předané dary OMI misionáři 711.433,92 3.174,00

Předané dary jiní misionáři 98.352,55 0,00

Předané mešní intence 71.950,00 30.000,00 1.081.350,00

Celkové výdaje 1.458.557,74 98.426,89 1.521.444,00

Stejně jako v předchozích letech můžete vidět překrytí právě v předávání vázaných darů nebo darů na projekty. Cel-
kově máme všechny důvody k tomu, abychom vám upřímně poděkovali za tento výsledek. Rádi budeme spolu s vámi 
pro misie pracovat i v následujícím roce. A budeme rádi, pokud se nám pro tuto myšlenku podaří získat dalšího dárce 
nebo přítele misií.

Srdečné Pán Bůh zaplať za vaši věrnost a připravenost pomáhat misiím
Váš P. Aloys Terliesner, Misijní prokura Středoevropské oblátské provincie
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