Misionáři obláti
NAŠE JMÉNO
Jsme řeholní společenství římskokatolické
církve, jehož oficiální název zní Kongregace
misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné.
Býváme označováni jako misionáři obláti nebo
jednoduše obláti. Naše jméno má původ v latině: „oblatus“ znamená darovaný, obětovaný,
zasvěcený. Vzorem našeho života víry a apoštolátu je Panna Maria, která přijala Krista, aby
jej mohla darovat světu, jehož je on sám nadějí.

KDO JSME?
Jsme misionáři. Počátky našeho misijního řeholního společenství spadají do období před
200 lety, přesněji 25. ledna 1816, kdy P. Evžen
de Mazenod, francouzský kněz a pozdější marseillský biskup, a jeho čtyři společníci začali
na jihofrancouzském venkově hlásat lidové misie v provensálštině.

TROCHA ČÍSEL
Je nás celkem 3800: mladí i starší, obláti ve formaci, kněží, bratři. Z celkového počtu je 520
mladých oblátů, kteří složili první sliby a procházejí první formací. Pokud jde o mladé, prvenství drží Afrika s více než 180 obláty s časnými sliby. Jsme zastoupeni v cca 65 zemích
pěti kontinentů. Výhonek, který vyrašil v Aixen-Provence, přinesl své plody: je nás přes 830
v Africe, 980 v Evropě, 770 v Asii, 450 v Latinské Americe, 450 v Kanadě a 270 v USA.

CO DĚLÁME?
Tak trochu všechno. Papež Pius XI. nás dokonce nazval „specialisty na nejtěžší misie“. Stačilo, aby biskupové přišli za naším zakladatelem,
řekli: „Nemám nikoho“ - a on poslal dva či tři
muže, kam bylo třeba. To trvá dodnes. Jde tu
o zapálení, o misijní netrpělivost.
Už v r. 1841 tak obláti opustili Francii a založili misijní domy v Anglii, v Kanadě, kde hlásali
evangelium přistěhovalcům i domorodému obyvatelstvu. V dalších letech vyslal sv. Evžen obláty do USA, na Ceylon, do Jižní Afriky… Naše
poslední misie? Guinea Bissau poblíž naší misijní stanice v Senegalu, lidové čtvrti Marseille,
Štrasburku nebo v Cadixu, Rusko, Čína, Kuba,
Turkmenistán, Bělorusko a Ukrajina.

BLÍZKOST
„Jelikož jsou obláti velmi blízcí lidem, se kterými pracují, mají neustále na zřeteli jejich očekávání a hodnoty jim vlastní.“ (Konstituce č. 8)
‚Blízcí, blízkost‘ - to jsou slova, která lidé často
užívají, když o nás mluví. Nejsme příliš složití
či komplikovaní, jsme blízcí. Otec de Mazenod
měl velké srdce, schopnost milovat - a něco
z toho jsme po něm snad podědili i my.

POČÁTKY OBLÁTŮ V ČESKU
V r. 1895 přišli obláti do Německa, odkud v r.
1911 v Čechách založili klášter ve Varnsdorfu.
Na Moravě se usadili o rok později ve Fryšavě.
Následovaly domy v Újezdu Sv. Kříže (u Domažlic), v Teplé (u Lovosic), v Chebu, na poutním
místě Stará Voda na Bruntálsku, v jihočeském
Kájově, v Ústí n. Labem a v Brně. Z uvedených
míst je patrné, že obláti u nás pracovali především s německy mluvícím obyvatelstvem na národnostně smíšeném území.

Zleva: P. Jiří Můčka, P. Vlastimil Kadlec, biskup František Radkovský a P. Martin Sedloň.

K zániku československé oblátské provincie
přispěla nacistická okupace, odsun Němců z poválečného Československa a komunistický převrat r. 1948 s následnou likvidací církve. Obláti
působící na našem území stáli u zrodu rakouské provincie. Poslední český provinciál oblátů,
P. Václav Straka, zemřel v roce 1970.

A DNES?
Naše novodobá historie začíná krátce po sametové revoluci. S pomocí rakouských a polských
spolubratří obnovil oblátskou činnost v Česku o. Zdeněk Čížkovský, který působil v Jižní
Africe u kmene Zulu. R. 1991 založil řeholní
dům v Kroměříži a o tři roky později, kdy naše
řady posílili dva misionáři z Rakouska a Polska,
přebíráme do správy i jihočeské poutní místo
Tábor-Klokoty. V českobudějovické diecézi působili obláti i v Českých Velenicích a přilehlých
farnostech, kde udržovali kontakt se spolubratry
z Gmündu. Postupně vyrostli první „domorodí“
obláti, a tak mladé řeholní společenství vysílá
pár členů i na zahraniční misie.
Dnes v ČR působíme na dvou místech. V Táboře-Klokotech se staráme o farnost a poutní místo. Klokoty jsou centrem naší pomoci misiím.
Zde působí asistentka oblátského Mariánského
misijního díla (MMD), které podporuje naše
projekty na misijních územích celého světa.
Oblátský dům a svěřená farnost jsou místem
setkání asociovaných laiků, kteří v životním stavu sobě vlastním žijí naše charisma a podílí se
na našem apoštolátu a službě.
Kromě toho působíme od r. 2005 (s krátkou
přestávkou) také v plzeňské diecézi. Tam jsou
naším „hlavním stanem“ Plasy a Manětín. Kromě farní pastorace, která zde má sama o sobě
misijní náboj, udržují tři spolubratři kontakt
s romskou komunitou v Dobré Vodě, pořádají
duchovní obnovy pro laiky, řeholníky, pracovníky Charity, konají přednáškovou činnost... Významnou část našeho tamního apoštolátu představuje pastorace mládeže a povolání. Kolem
oblátské komunity se vytvořila skupina mládeže, která si říká OMIGang a která se výrazně
podílí na oblátském apoštolátu.

KOMUNITA VTĚLENÉHO SLOVA
Své místo v našem komunitním životě a službě
má Komunita Vtěleného Slova. V r. 2012 vzniklo
společenství mladých mužů - studentů i pracujících -, kteří se rozhodli společně žít evangelium
ve všednosti obyčejného života. Společně s obláty v Plasích bydlí, pracují, modlí se, studují…
KVS se podílí na diecézní pastoraci mládeže,
pořádá Večery chval, animuje eucharistie pro
rodiny s dětmi…
My, obláti v České republice, patříme dnes společně s německými a rakouskými spolubratry
do Středoevropské oblátské provincie.
Tak to bychom byli ve zkratce my! Nejsme
specialisty na velké věci, snad dokážeme být
jen trochu blízcí, ale ve svém životě a službě se
setkáváme s novými situacemi a otázkami - jak
uvnitř našeho řeholního společenství, tak okolo
nás v každodenním životě - a snažíme se na ně
nalézat nové evangelní odpovědi.
Více se dočtete na www.oblati.cz
Vaše klokotská komunita oblátů
(redakčně zkráceno)

www.rehole.bcb.cz

