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L.J.C. et M.I. 
Řím, 10. června 2014

Milí provinciálové a představení,

posílám vám své požehnání! Jsem rád, že vám mohu představit nástroj, 
který bude podle mne velmi prospěšný pro náš misijní způsob života 
a k jehož tvorbě mě vyzvala generální kapitula z r. 2010: „Rozlišit a 
udržet oblátskou misii – kritéria a postupy“. 

Generální kapitula z r. 2010 pověřila ve svém dokumentu „Obrácení”1  
centrální vedení2, aby „...obnovilo nadšení pro misii a pro rozlišení 
nových misijních strategií a významných misijních výzev ve vztahu s 
místní církví, v dialogu s ostatními řeholníky, asociovanými oblátů a 
všemi lidmi dobré vůle“ (srv. Akta 35. generální kapituly, 2010)3. Ge-
nerální vedení zaručuje „…že kongregace zůstane věrná svému pos-
lání a nárokům řeholního života“ (K 124). A znovu, v K 131 stanoví, že 
první starostí generálního představeného a rady je „…věrnost kong-
regace apoštolskému nadšení, které jí pod vlivem Ducha svatého od-
kázal zakladatel.“

„Rozlišit a udržet oblátskou misii” je nástroj, který má pomoci ob-
látským celkům (regionům, provinciím, delegaturám…) i místním 
apoštolským komunitám v misijním nadšení a rozlišování. Tento do-
kument byl vytvořen interním výborem pro misii  centrálního vedení. 
Text byl sestavován za účasti všech členů centrálního vedení a mnoha 
oblátů po celém světě v rámci rozsáhlého konzultačního procesu 
vedeného interním výborem. Do dokumentu byla vtělena také nejno-
vější verze oblátských Konstitucí a pravidel, stejně jako závěry kapituly 
vztahující se k misii. Jsem vděčný členům interního výboru pro misii4, 
otcům Gilbertu Piñónovi, Miguelu Fritzovi, Emmanuelu Mosoeuovi a 
Luisi Ignacio Rois Alonsovi, že dokázali organizovaně shrnout tolik mi-
sionářských zkušeností, reflexí a idejí a zformulovat je do předloženého 
nástroje. Rád bych také poděkoval všem oblátům, kteří se velkoryse to-
hoto procesu účastnili, za jejich stanoviska a postřehy. Zvlášť význam-
ný byl přínos předcházející generálních správ5 od roku 1989. 
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Domníváme se, že právě toto je nástroj, který v současnosti, v níž ži-
jeme, reflektuje oblátskou misijní moudrost a zkušenost. Tento do-
kument je nástrojem, který nám má pomoci prohloubit naši odpověď 
víry na „apoštolské nadšení, které nám pod vlivem Ducha svatého 
odkázal zakladatel,” a vyhodnotit, jak misijně působíme. Nejde o 
ukončené dílo, nýbrž o nástroj, který – jak doufáme – bude doplňován, 
bude získávat na průraznosti a prospěšnosti v závislosti na tom, jak 
jej budou členové kongregace používat, a na tom, jakým způsobem 
budeme své misionářské povolání v této neklidné a náročné době žít. 
Je velmi užitečné, aby tento nástroj byl představen kongregaci v rámci 
oblátského triennia - příprav na 200. výročí založení kongregace. Dou-
fejme, že dokument „Rozlišit a udržet oblátskou misii” nám pomůže 
ještě celistvěji odpovědět na povolání k obrácení v našich misijně ori-
entovaných životech. 

Kéž nás horlivost svatého Evžena v naší misii i nadále inspiruje. Pros-
me jej o přímluvu, abychom při šíření království našeho Spasitele 
nenechali nic bez povšimnutí!

Váš bratr oblát v Ježíši Kristu a Panně Marii Neposkvrněné,

o. Louis Lougen OMI
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Úvod

1. Stávající centrální vedení považovalo za nezbytné revidovat krité-
ria a postupy vztahující se ke vzniku nových oblátských misií ve svět-
le vydání Konstitucí a pravidel z roku 2012 a posledních generálních 
kapitul, zvláště kapituly z roku 2010, která vysloveně uložila centrál-
nímu vedení úkol „obnovit nadšení pro misii a pro rozlišení nových 
misijních strategií a významných misijních výzev“6. Tento dokument 
má pomáhat nejen generální správě, ale každému oblátskému celku 
v kongregaci. Jeho obsah je koncipován tak, aby pomohl všem, kte-
ří jsou ve správní a vedoucí službě. Předešlé postupy byly schváleny 
generálním představeným s radou na plenárních zasedáních mezi říj-
nem 1989 a květnem 2003 a jsou k dohledání v protokolech generální 
rady.7

2. Tento dokument tedy vytváří postupy jak pro změnu, tak pro do-
plnění stanov dotyčného celku. Z povahy věci může být užíván také k 
rozlišení a hodnocení misijní činnosti každé oblátské komunity.

3. Jsme vedeni nejvlastnější přirozeností naší identity: „Jsme misijní 
kongregací” (K 5) a „zasvěcujeme se především evangelizaci chudých” 
(K 1). „Misii zakládá generální přestavený s radou jako odpověď na vý-
zvu místní církve a s ohledem na skutečnou misijní potřebu” (K 117). 
„Přijetí nové misie a schválení rámcové smlouvy mezi provincií a míst-
ním ordinářem přísluší generálnímu představenému s radou” (P 7e).

4. Ustavení nové misie vyžaduje proces rozlišování, aby byla učiněna 
správná rozhodnutí, abychom zůstali věrní svému poslání v dnešním 
světě. To je důvod, proč formulovat „Kritéria a postupy pro rozlišení a 
udržení oblátské misie 2014”. Tento krok je v souladu s ostatními doku-
menty generálního vedení a správy.8
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První část:  

Kritéria
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I. Kritéria pro vznik nové 
oblátské misie

A. KRITÉRIA ZE ZALOŽENÍ

Kritéria ze založení definujeme jako soubor kritérií vycházejících z 
podstaty a středu našeho oblátského charismatu, tedy soubor kritérií 
založených na hodnotách, které vedly našeho zakladatele k tomu, aby 
shromáždil skupinu mužů, ze kterých se posléze stali misionáři obláti. 
Právě proto, že tato kritéria jsou tak základní, musejí být brána v potaz 
při každém hodnocení naší služby. Jde o následující kritéria:

1. Služba, jejímž cílem je hlásat evangelium chudým a nejvíce 
opuštěným

Tím rozumíme, že naším posláním je „seznamovat nejopuštěnější s 
Kristem a jeho Královstvím” (K 5); slyšet Ježíšovo volání „v potřebě 
spásy lidí” (K 1); žít Ježíše Krista ukřižovaného, když sloužíme Božímu 
lidu, který je privilegovaným místem celého bohatství Ježíšovy pří-
tomnosti, Krista pro nás dnes (K 4); „znovu probudit v lidech víru a 
pomáhat jim objevovat, „kdo je Kristus” (K 7); zvát lidi, aby žili křes-
ťanskou lásku, rozmnožovat naději; „vydávat svědectví o Boží spra-
vedlnosti a svatosti a hlásat Kristovu osvobozující přítomnost a nový 
svět zrozený z jeho vzkříšení” (K 9). 

2. Misie uskutečňovaná v apoštolské komunitě a skrze ni

Aby bylo možné efektivně plnit prvořadý úkol hlásání evangelia, svěd-
čí obláti o Božím království v interkulturních oblátských apoštolských 
komunitách a skrze ně (K 3); komunitní život je první misií, ke které 
jsme povoláni a ve které se obláti shromažďují, aby se společně mod-
lili, sdíleli, plánovali a vyhodnocovali svou službu, ale stejně tak si po-
skytovali vzájemnou podporu a povzbuzení (K 3).9
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3. Následujíce pokynu svého zakladatele, „neváhají obláti vyvinout 
veškeré úsilí k tomu”, aby se šířilo Boží Království (Předmluva ke Kon-
stitucím 2012).10

B. KONSTITUČNÍ KRITÉRIA 

Jako konstituční kritéria definujeme soubor kritérií vyvozených z Kon-
stitucí a pravidel. Některá z nich jsou součástí naší tradice od samého 
začátku, jiná byla formulována v průběhu let a byla přijata jako vlastní 
pravidla naší kongregace usneseními té či oné generální kapituly. Je 
třeba je brát vážně v potaz právě tehdy, když hodnotíme svou službu. 
Jedná se o následující kritéria:

1. Misie je odpovědí na naléhavé potřeby církve, které nejsou řešeny 

Byli jsme založeni, abychom hlásali evangelium těm nejvíce opuště-
ným, a to kázáním misií, péčí o mládež a vysíláním misionářů do za-
hraničí. Náš zakladatel vnímal, že právě toto je cesta, jak odpovědět na 
naléhavé potřeby, které zakoušel v jižní Francii. Historicky se posléze 
kongregace rozšířila z Provensálska do všech koutů světa tím, že od-
povídala na potřeby, které byly vnímány jako naléhavé. A tento aspekt 
trvá v naší tradici dodnes: „není nám cizí žádná jiná služba, ovšem 
pod podmínkou, že nikdy neztrácíme ze zřetele hlavní cíl Kongregace: 
evangelizaci nejvíce opuštěných“ (P 7b).

Toto kritérium nám pomáhá, abychom volili takové prostředí, kde Kris-
tus ještě není znám vůbec, kde se církev ještě neustanovila nebo není 
ještě cele rozvinutá, kde není zaručena kontinuita její existence, kde 
hraje roli faktor izolace, kde je potřeba reevangelizace nebo kde není 
nikdo jiný, kdo by mohl naplnit potřebu pastoračního vedení.

2. Jde o misii, ve které obláti coby ‘součást prorocké církve’ (K 9) pra-
cují s ostatními na odstranění každé příčiny útlaku a chudoby. 

„Služba ve prospěch spravedlnosti je nedílnou součástí evangelizace“ 
(P 9a). Rozhodnout se pro chudé znamená, že se obláti vydávají vy-



12

tváření společnosti založené na právu a důstojnosti lidské osoby, a to 
počínaje chudými a nejvíce opuštěnými. Toto úsilí je konstitutivní pro 
horlivost, kterou hlásání evangelia věnujeme. 11

3. Jde o misii, která je otevřená spolupráci s laiky a rozvoji jejich 
vedení 

Představa spolupráce ve službě je součástí našeho povolání k živo-
tu v apoštolských komunitách „v růstu jednoty ducha a srdce“ (K 37). 
V širším smyslu slova zahrnuje tato spolupráce také laiky, dospělé i 
mladistvé, kteří sdílejí naše charisma, jak je stanoveno v Pravidle 37a: 
„Někteří laici v sobě rozeznávají povolání, aby se na něm, v souladu se 
svým životním stavem, podíleli a různými způsoby, které se od sebe 
mohou lišit podle prostředí a kultury, ho prožívali. Toto charisma pak 
sdílejí v duchu společenství a vzájemnosti mezi sebou a s obláty.“12

4. Jde o misii, která ve smyslu našeho charismatu působí ve společen-
ství s biskupy a ve spolupráci s dalšími pastoračními pracovníky

Víme, že se podílíme na misii církve. V tomto duchu nás Konstituce 6 
vybízí, abychom plnili toto poslání ve společenství s pastýři církve. 
Stejně jako usilujeme o spolupracující přístup mezi sebou samými, 
chceme také ve stejném duchu konat svou službu i ve vztahu s našimi 
biskupy a těmi, kteří se podílejí na „vyvíjené pastorační činnosti míst-
ních církví“ (K 6). 

5. Jde o misii, která je pozorná vůči kulturnímu kontextu a specific-
kým potřebám lidí, kterým sloužíme.

Naše misie směřuje ke konkrétním lidem, kteří žijí v konkrétní situaci 
určené mnoha faktory, jež ovlivňují jejich životní realitu. Pravidlo 7g 
nás vyzývá, abychom Slovo hlásali „přístupně a snadno pochopitelně 
pro naše posluchače“ a Konstituce 8 vyžaduje, abychom „byli velmi 
blízko těm, s nimiž pracujeme, měli neustále na zřeteli jejich očeká-
vání a hodnoty jim vlastní… abychom vedli všechny lidi – zvláště pak 
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chudé – k plnému vědomí jejich lidské důstojnosti a důstojnosti Bo-
žích synů a dcer.“

6. Jde o misii, která se sama obnovuje skrze dějiny, s každou gene-
rální kapitulou upravující a interpretující naše Konstituce a pravidla: 

a. Průběžné hodnocení: P 7d stanoví, že „věrností našemu oblátskému 
povolání se musíme nechat vést ve své misijní činnosti a při přijímá-
ní pastoračních úkolů…Tatáž starost bude tedy sloužit jako kritérium 
i pro pravidelné hodnocení našich apoštolských závazků.“ Generální 
kapitula z r. 2010 říká, že naše obrácení v oblasti misie vyžaduje, „aby 
obláti pravidelně předkládali svou službu k posouzení místní komuni-
tě, aby ji mohla hodnotit a revidovat. Hodnocení služby a služba misii 
se musí dít také na úrovni provincie a oblátského celku.“13

b. Sebeudržitelnost: Pobízeni Duchem se zavazujeme ke sdílení vše-
ho. Přijímáme za svůj prostý životní styl a – „podřízeni obecně plat-
nému přikázání práce – přispíváme k zajištění vlastní komunity a její 
apoštolské činnosti.“ (K 21) Generální kapitula z r. 2010 připomíná, že 
obrácení v oblasti naší finanční správy vyžaduje „na všech úrovních 
provedenou efektivní implementaci strategií vedoucích k finanční udr-
žitelnosti skrze růst podpory místních zdrojů příjmů, a to zvláště v ros-
toucích oblátských celcích“.14

c. Interkulturalita: Oblátské komunity, zvlášť formační domy, mají být 
„interkulturní, odrážející tak tvář celé kongregace.“15

C. PODMÍNĚNÁ KRITÉRIA

Tato kritéria chápeme jako soubor kritérií založených na konkrétní 
historické situaci a žité zkušenosti některého z našich misijních celků. 
Ta musejí být specifikována a uzpůsobena podle toho, nakolik odpo-
vídají životu a zkušenosti oblátského celku, který své služby právě vy-
hodnocuje. Tato kritéria mohou být rozdělena do dvou kategorií: 
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1. Kritéria okolností

a. V daném momentu dějin daného celku měla dotyčná služba specific-
ký význam. Je možné, že tato určitá oblátská služba začala na některém 
konkrétním místě. Tento závazek možná napomohl charakteristice ur-
čitého rozměru dané oblátské skupiny nebo možná propůjčil danému 
místu takovou specifičnost, že už není možné chápat je jinak než jako 
oblátské. 

b. Misie s jistou strategickou hodnotou pro církev a/nebo pro kongre-
gaci

Díky svému místu nebo vztahu k proměňujícím se tendencím, s nimiž 
současná církev chápe svou vlastní misijní činnost, lze říci, že daná 
misie má pro církev a pro kongregaci strategickou hodnotu.

c. Misie má specifický misijní význam ve své době

V současné moderní společnosti se změny prosazují velmi rychle a 
vzrůstá marginalizace jednotlivců. V reakci na tyto procesy je třeba 
okamžitých a kreativně pojatých přístupů, kterých však standardní cír-
kevní struktury nejsou ještě schopny. Generální kapitula z roku 2010 
vybízí obláty, aby „odhalovali Kristovu tvář ve tváři chudých, a to v 
sociálním rámci našich stávajících celků, jako jsou migranti, oběti HIV/
AIDS, bezdomovci, oběti válek, původní obyvatelstvo a bránili jejich 
práva a jejich důstojnost“.16 Přítomnost oblátů v daných místech může 
mít misijní význam jak pro církev, tak pro lidi, kterým misie slouží.

2. Kritéria příhodnosti

Přijmeme-li, že předcházející kritéria jsou nejdůležitější, že zdůrazňu-
jí specifické okolnosti, ve kterých se určitý oblátský celek mohl na-
cházet, je možné následující kritéria chápat jako kritéria vhodná pro 
stanovení priorit. Oblátský celek může zvolit konkrétní misijní službu 
takto:

a. Může být pokračováním misijní aktivity některých oblátů, např. sta-
rých oblátů.
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b. Může být přitažlivá pro nové kandidáty oblátského povolání.

c. Může být zdrojem nových potřebných zdrojů pro práci oblátské ko-
munity.

d. Může přinášet prospěch některé konkrétní skupině lidí, kterým se 
dosud pozornosti církve nedostává.
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II. Kritéria pro změnu statutu 
oblátského celku 

Naše Konstituce a pravidla nás vybízejí, abychom vyhodnocovali a stá-
le posuzovali svůj život a svou misii, abychom tak zachovávali svou 
věrnost, „která nás musí v naší misijní činnosti a při přijímání pasto-
račních úkolů vést“ (P 7d). Generální kapitula z roku 1998 došla k zá-
věru, že je třeba „revidovat všechny naše misijní závazky ve světle na-
šeho charismatu“.17 Na základě tohoto vyhodnocení a rozlišení bude 
dotyčná autorita na každé úrovni správy kongregace schopna určit, 
která oblátská misie už neodpovídá kritériím ze založení a konstituč-
ním kritériím, a tedy určit, která oblátská misie potřebuje přerůst do 
delegatury a která delegatura má vyrůst a stát se provincií. 

A. KRITÉRIA ZE ZALOŽENÍ (SRV. VÝŠE I.A 1 A 2)

1. Musí proběhnout seriózní analýza a rozlišování, aby bylo možné 
rozhodnout, zda potřeby místní církve vyžadují přítomnost oblátů s 
jejich specifickým charismatem.

Otázky k rozlišování:

 › Pečuje místní církev o duchovní 
potřeby chudých?

 › Je hlásání evangelia nejvíce 
opuštěným hlavním cílem (P 7b)

 › Jaké jsou naléhavé potřeby 
chudých?

 › Proč zde mají obláti misionáři 
zůstat?

 › Proč je jejich setrvání v diecézi 
nezbytné? 

 › Existuje zde zvláštní potřeba, 
která je v souladu s oblátským 
charismatem? 

 › Jak je místní církev organizo-
vána (konfigurace diecézních 



17

kněží, řeholníků, pastoračních 
pracovníků), aby byly zohled-
ňovány duchovní potřeby chu-
dých?

 › Jaký dopad pro chudé by mělo, 
kdyby se obláti své misie vzda-
li?

 › Potřebují laici větší pastorační 
doprovázení, které by vyžado-
valo přítomnost oblátů?

 › Je možné žít v apoštolské ko-
munitě a svědčit tak o našem 
oblátském charismatu? 

 › Bude časem možné otevřít v 
dané oblasti víc oblátských ko-
munit?

2. Seriózní analýza a rozlišování rozhodnou, zda je místní církev dobře 
zajištěná, a už více nepotřebuje přítomnost oblátů.

Otázky k rozlišování:

 › Jak je v této oblasti silná pří-
tomnost místního diecézního 
kléru?

 › Působí zde také jiní řeholníci, 
kteří mohou poskytnout při-
měřenější odpověď na potřeby 
diecéze?

 › Působí v diecézi dost laických 
pastoračních pracovníků?

 › Potřebují laici větší pastorační 
doprovázení, které by vyžado-
valo přítomnost oblátů?

 › Proč je pro diecézi přítomnost 
oblátů důležitá?

 › Máme zdroje (vyškolený perso-
nál, finance, jiné), abychom na 
tyto potřeby odpovídali přimě-
řeně?

 › Jaké jsou finanční důsledky, 
které bude nová misie řešit?
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B. KONSTITUČNÍ KRITÉRIA (SRV. VÝŠE II B) 

Otázky k rozlišování:

 › Je zde potřeba první evangeli-
zace nebo v případě sekulari-
zovaných zemí nové evangeli-
zace?

 › Existují zde skupiny lidí, kteří 
nevědí, kdo je Kristus?

 › Je potřeba znovu oživit křes-
ťanskou víru? 

 › Je potřeba podpořit kultury, 
které jsou přehlíženy?

 › Existuje potřeba dát hlas těm, 
kteří hlas nemají, a podpořit 
spravedlnost, mír a integritu 
stvoření?

 › Je potřeba formovat laiky, aby 
se vytvořilo křesťanské spole-
čenství?

 › Je potřeba jít evangelizovat 
tam, kam nejde nikdo?

 › Jsou v oblasti jiní řeholníci, 
lépe připravení odpovědět na 
tyto potřeby?

 › Přišlo pozvání od místní nebo 
od univerzální církve?

 › Proč biskup hledá právě nás?

 › Jaký je kulturní kontext jeho 
pozvání? 

 › Je biskup ochotný uzavřít s 
námi smlouvu? 

 › Jedná se o misii, která bude re-
spektovat oblátskou identitu?

C. PODMÍNĚNÁ KRITÉRIA 

Otázky k rozlišování:

 › Existují jiné sociální, kulturní, politické a náboženské aspekty, které 
je třeba vzít v potaz?
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1. Kritéria okolností (srv. výše II C)

Otázky k rozlišování:

 › Existuje historický vztah k dané 
diecézi? 

 › Existuje osobní vztah s místním 
ordinářem?

 › Disponují obláti dostatečným 
počtem personálu, kvalifikova-
nými lidmi a finanční kapacitou 
pro konkrétní potřebu diecéze?

2. Kritéria příhodnosti (srv. výše I C)

Otázky k rozlišování:

 › Mohla by misie pomoct kon-
gregaci v naplňování jejího 
hlavního misijního cíle: hlásání 
evangelia chudým skrze mož-
nost získání více povolání, více 
finančních zdrojů či jiných be-
nefitů? 

 › Mohla by misie umožnit po-
kračování misijní činnosti ně-
kterého obláta, např. staršího 
spolubratra?

3. Počet oblátů, kteří jsou k dispozici, je důležitý, ale pro změnu statu-
tu není rozhodující; nejdůležitějším je kritérium misie.18 Nicméně po 
určité době může být vhodné otevřít více oblátských komunit vzájem-
ně nepříliš vzdálených. 
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Druhá Část:  

Postupy
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I. Postupy pro misii

A. ZALOŽENÍ MISIE

1. Proces rozlišování

a. Přání biskupa

Iniciativa k nové fundaci obvykle vychází od některého z biskupů, kte-
rý se obrací přímo na generálního představeného. V některých přípa-
dech obdrží generální představený a rada žádost přímo od dotyčného 
vatikánského dikasteria. 

V případě, že žádost zahrnuje teritorium, na kterém už obláti působí: 

i. Generální představený se skrze příslušnou správní úroveň dotáže 
vyššího představeného daného oblátského celku, na jehož území by 
misie měla být založena. A zároveň o tomto procesu informuje žádají-
cího biskupa a / nebo vatikánské dikasterium. 

ii. Je odpovědností vyššího představeného s radou, aby zvážil žádost a 
učinil odpovídající rozhodnutí. On rozhoduje o vhodném statutu nové 
fundace: rezidence, misijní dům. „Při zakládání misie je třeba brát v 
úvahu misijní plány jak daného regionu, tak celé Kongregace”. (K 117)

iii. Vyšší představený pak zahájí „vhodný dialog” s biskupem s při-
hlédnutím k „centrální správě Kongregace, regionální konferenci da-
ného regionu, zodpovědným dotyčné provincie nebo provincií“ (P 
117a). Vyšší představený pak bude o rozhodnutí biskupa informovat. 

Pokud vychází žádost z území, na kterém obláti přítomni ještě nejsou:

i. Generální představený požádá příslušný odbor misie, aby shromáždil 
nezbytné informace týkající se žádosti.
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ii. Složka s žádostí bude nejprve posouzena interním výborem pro mi-
sii při generální radě, který předloží její zdůvodnění doplněné dopo-
ručením generálnímu představenému s radou. 

iii. Pokud generální představený s radou rozhodne o zamítnutí žádos-
tí, bude negativní odpověď zaslána dotyčnému biskupovi. 

iv. Pokud generální představený s radou posoudí žádost příznivě a s 
novým založením vyjádří souhlas, je žádost přeposlána na rozhodnutí 
do oblátského regionu, kde by měla být misie založena. Žádost je po-
slána s předběžným názorem generální rady předsedovi oblátské re-
gionální konference buď osobou za toto portfolio odpovědnou, nebo 
příslušným generálním radním. 

Záměr: znát stanovisko vyššího představeného regionu k takovému 
založení a vytipovat provincii (nebo delegaturu), která by byla otevře-
ná odpovědnost za novou misii přijmout.

v. Pokud je regionální oblátská konference založení misie nakloněna, 
ale nedaří se jí nalézt oblátský celek, který by byl svolný k financování 
nové fundace, nalezne provincii (či skupinu provincií) centrální správa 
a vyzve ji, aby odpovědnost za novou misii převzala: poskytnutí ne-
zbytného personálu, zajištění základních finančních potřeb aj.

vi. Generální představený (skrze příslušný odbor misie) kontaktuje 
provinciála/y dotyčné provincie (dotyčných provincií) a vyzve je ke 
zvážení žádosti o nové založení. Než bude vydáno konečné rozhod-
nutí, doporučuje se konzultace se členy dotyčného oblátského celku/
celků.

b. Žádost od dalších subjektů

i. Iniciativa k založení nové misie může také vzejít od Svatého stolce, 
a to skrze generálního představeného a jeho radu. Proces rozlišování 
takové žádosti bude tentýž, jaký je popsán výše.

ii. Žádost může vzejít také od některé oblátské provincie, která si přeje 
založit misii a dotazuje se na stanovisko centrálního vedení. Nebo pro-
vincie usiluje o schválení už částečně připraveného plánu na fundaci. 



24

Také v tomto případě musí být centrální vedení zapojeno do celého 
procesu rozlišování. Je třeba připomenout, že podání těchto žádostí 
má předcházet rozlišování na regionální úrovni.

iii. Žádost od oblátské delegatury. Tato žádost musí projít přes pro-
vinčního představeného a centrální vedení musí být do procesu rozli-
šování zapojeno.

2. Příprava

a. Před založením nové misie, poté co byl identifikován oblátský celek, 
navštíví zástupci dotyčné provincie a, pokud je to nezbytné, některý z 
členu generální rady, místo budoucí fundace, aby jednali a domlouvali 
se s diecézními autoritami na podrobnostech nového založení (počet 
přidělených oblátů, jako službu převezmou? Ubytování, finance, časo-
vý rámec…). Zvláštní pozornost je třeba věnovat financování, aby od 
samého začátku nevznikla některá nedorozumění (can. 681).

b. Smlouva s biskupem má být za běžných okolností vyjednána a po-
depsána ještě před oficiální inaugurací nové misie. Tato dohoda se 
musí týkat záležitostí uvedených v bodě 8.1, zvláště finančních zá-
vazků. Misie bez formální, psané a podepsané smlouvy, která pokrývá 
všechny nezbytné body, včetně finančních, může být založena pouze 
s výslovným svolením generálního představeného.

c. Před vysláním misijního týmu do nové misie mají být vypracovány 
zvláštní stanovy (P 118a, 118b). Jejich vhodnost je dána praktickými 
důvody. Stanovy mohou být schváleny v průběhu první etapy fungo-
vání misie. Je vhodné, aby byly stanovy schváleny nejprve na omeze-
nou dobu, např. tří let. 

d. V případě vazby misie na skupinu provincií (P 117c) nebo na celý 
region musejí všichni podporující provinciálové:
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 › Souhlasit se stanovami a před zahájením nové fundace je poslat ke 
schválení generálnímu představenému s radou (K 111).

 › Jasně definovat odpovědnost každého z provinciálů za život, ko-
munitu a misii oblátů. Na úrovni vyššího představeného je potřeba 
vyjasnit personální a finanční záležitosti a proces rozhodování. Je 
třeba určit „autoritu“, ke které se bude misie vztahovat. Ve skupině 
musí být jasně definována finanční odpovědnost.

e. Zakládající provincie vypracuje ve spolupráci s misijním týmem 
pětiletý plán pro začátek misijního působení, který zohlední témata, 
jako:

i. Plánování s ohledem na personál misie:

(a) Přípravná fáze:

 › Vyhledat obláty do týmu a určit jeho vedení

 › Tvorba misijního týmu, učení se jazykům

 › Přípravné kurzy atd.

 › Je důležité, aby na začátku působení byl v týmu některý ze zkuše-
ných misionářů.

(b) Počáteční fáze:

 › Plán inkulturace

 › Život apoštolské komunity

 › Návštěvy vyššího představeného

 › Integrace v rámci místní církve apod.

ii. Plánování misijní aktivity:

(a) Misijní priority a cíle pro prvních pět let

(b) Etapy rozvoje aktivit v průběhu počátečního období
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(c) Finance:

 › Roční a dlouhodobý finanční plán sebeudržitelnosti s opatřeními 
pro formaci, zdravotní péči a důchod

 › Zdroje pro provoz, finanční plánování a hodnocení misie

(d) Formace:

 › Program trvalé formace;

 › Program povolání a způsob doprovázení možných kandidátů.

f. Spolupráce: V případě, že by zakládající provincie měla/měly potíže 
s finanční podporou nové misie:

i. Provinciál(ové) vytipuje/í jiné provincie a jiné oblátské finanční 
zdroje, které by byly k dispozici pro trvalou spolupráci s misií a umož-
ňovaly jí financovat její běžné výdaje (celkové nebo částečné), stej-
ně jako vytvoření dlouhodobého plánu k dosažení finanční základny 
pro formaci, zdravotní péči a důchod. Tento závazek má být předložen 
centrálnímu vedení ke schválení. 

ii. Vztah k odpovědnému oblátskému celku, který zajišťuje personál 
a má primární odpovědnost za oblátskou misii a zdroje doplňujícího 
financování, je třeba jasně písemně definovat.

iii. Založit novou misii a potvrdit její statuta náleží generálnímu před-
stavenému s radou (K 117).

3. Následná ustanovení

i. Komunitní setkání

Představený misie zajistí konání pravidelných komunitních setkání 
oblátů určených pro misii, aby se tak posiloval komunitní život, vy-
hodnocoval proces integrace a rozvoj misijních aktivit, činila obecná 
rozhodnutí spojená s misií a s financemi a posiloval rozvoj místních 
povolání a formace.
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ii. Návštěvy/vizitace

Provinciál odpovědný za misii ji bude v průběhu prvního roku po její 
inauguraci navštěvovat. Provinční ekonom zakládající provincie (v pří-
padě, že finanční odpovědnost za misii má jiná provincie, pak ekonom 
této příslušné provincie) osobně vyhodnotí finanční situaci misie, a to 
krátce po prvním roce její existence. Návštěva má obsahovat formální 
vyhodnocení kontraktu s diecézními autoritami a záležitosti souladu s 
finančními opatřeními. Zpráva o těchto návštěvách bude poslána ge-
nerálnímu představenému. 

Tato hodnocení se mají v dalších letech uskutečňovat pravidelně se 
zvláštní pozorností k tomu, aby byly oblátskými autoritami daného 
celku vytvořeny požadované dokumenty (zmíněné v 4.2), a to ve spo-
lupráci s generálním představeným s radou a s jejich schválením. 

iii. Každý rok má superior misie předkládat provinciálovi zakládající(ch) 
provincie/í a generálnímu představenému písemné hodnocení. Před 
koncem prvního tříletí misie má být vypracována důkladná evaluace 
a poslána provinciálovi/provinciálům a generálnímu představenému.

iv. Generální radní odpovědný za dotyčný region bude misii často na-
vštěvovat, zvláště v průběhu prvního roku její existence, aby zajistil, 
že dohody, které byly součástí založení misie, jsou naplňovány a aktu-
alizovány. O svých poznatcích bude zpravovat centrální vedení.

v. Takto budou odpovědné autority moct monitorovat vývoj (živost a 
evaluace) nové jednotky a zajistit tak její doprovázení 
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B. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD

Když některý oblátský celek navrhne změnu svých stanov tak, aby 
mohli obláti zahájit své působení na novém území, aniž by si však 
pro ně vyžádal statut misie (K 98), může být tato změna motivována 
hledáním jednodušší struktury v důsledku nedostatku zdrojů daného 
celku nebo potřebou realističtější podobu struktury vzhledem ke své 
stávající situaci. 

Proces rozlišování

1. Vyšší představený oblátského celku po projednání v radě učiní pří-
pravné kroky (rozlišit dané poslání, kontaktovat biskupa, navrhnout 
smlouvu s biskupem, respektovat kritéria Administrativního direktáře 
a Direktáře pro správu časný dober, konzultovat se členy oblátského 
celku, vytvořit konkrétní plány pro nové území, které zahrnují: misijní 
vizi a strategii, formační a finanční plán aj.).

2. Vyšší představený oblátského celku napíše zprávu generálnímu 
představenému spolu s oficiální žádostí o změnu statutu celku. 

3. Centrální vedení musí být spolu s dalšími dotyčnými autoritami do 
procesu zapojeno již od samého začátku.

4. Centrální vedení zorganizuje návštěvu nového území. Poté připraví 
ti, kteří byli na území posláni, zprávu s doporučeními. 

5. V dialogu s vyšším představeným schválí generální představený s 
radou, pokud souhlasí s navrhovanou změnou, nové stanovy, schválí 
smlouvu s biskupem a vede oficiální komunikaci s kongregací o nové 
přítomnosti oblátů.
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6. Dokument, ve kterém se představuje vznik nové misie, bude do-
plněn o procesy fungování nové misie (vizitace, misijní plán, finanční 
plán aj.). Vyšší představený k němu připojí své hodnocení. 

C. ZMĚNA STATUTU MISIE

1. Popis misie na počátku jejího rozvoje

a. První význam toho, co je misie: formální struktura vytvořená gene-
rálním představeným s radou poprvé na novém území jako odpověď 
na volání místní církve, vzhledem ke zřejmé misijní potřebě a svěřená 
oblátskému celku nebo skupině celků nebo bezprostřední autoritě ge-
nerálního představeného (srv. K 117-119, P 117a – c a 118a – b).

b. Druhé pojetí misie je: nová práce nebo nová komunita zřízená pří-
slušnou autoritou daného celku v odpověď na nové a naléhavé misijní 
potřeby identifikované po náležitém rozlišování celku (misie, delega-
tura, provincie, region nebo generální správa). Může jít o novou misij-
ní činnost, např. práci s domorodým obyvatelstvem, mládeží, oběťmi 
AIDS, migranty apod., o novou komunitu, která ba odpověděla na da-
nou konkrétní potřebu nebo o novou oblátskou přítomnost na novém 
území v rámci existujícího celku. V tomto druhém případě mají být 
pravidla uvedená dále, požadavky, procesy a doprovodné procesy uži-
ty s přiměřenou dávkou adaptace. Některé z těchto činností potřebují 
schválení a doprovázení generálního představeného (P 7d-e).

c. Třetí pojetí misie je: nová oblátská přítomnost na místě, kde oblá-
ti ještě nepůsobí a nebyli ani požádáni o vytvoření právního statutu 
nové misie. V tomto případě musí být do procesu rozlišování a koneč-
ného schválení nového působení zapojen generální představený se 
svou radou, aby schválil vhodnou strukturu (např. upravil stanovy pro-
vincie nebo delegatury v regionu mimo jeho území) (K 98).
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2. Požadavky na oblátskou misii:
Při zřizování a rozvoji nové misie budeme následovat výše uvedená 
kritéria (č. 2 a 3). Následující požadované dokumenty mají být vytvo-
řeny oblátskými autoritami dotyčného oblátského celku a následně 
předloženy generálnímu představenému s radou ke schválení: 

a. Stanovy celku

b. Misijní vize

c. Misijní strategie (5–10 let)

d. Finanční direktář a finanční plán (5–10 let)

e. Periodické zprávy pro bratry odpovědné za celek a pro centrální ve-
dení. 

3. Doprovázení

a. Časté návštěvy vyššího představeného a rady odpovědného celku 
(K 105). Tyto návštěvy mají poskytnout příležitost k dialogu o oblát-
ském životě, misii a komunitě, k plánování rozpočtu v souladu s fi-
nanční situací a vyhodnocování vztahu a naplňování závazků přijatých 
odpovědnou stranou/odpovědnými stranami. 

b. Častá komunikace mezi ekonomem odpovědného celku a oblátskou 
misií.

c. Centrální vedení toto úsilí běžně doprovází; generální radní ucho-
vává s daným oblátským celkem úzký kontakt. Plánovány mohou být 
různé typy vizitací (K 138).

4. Hodnocení

Konstituce a pravidla předkládají následující druhy hodnocení:

a. Správy: P 72a K 74, P 91a, 114a, 118b, 123d;

b. Oblátského řeholního života a komunitního života: P 93b;
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c. Apoštolských slibů: P 7d, 38;

d. Formace: P 69a;

e. Financí – jak vývoj misie s ohledem na její soběstačnost, tak ade-
kvátnost podpory obdržené ze strany jiných odpovědných celků.

5. Proces změny statutu misie (srv. výše C)

a. Kroky ke vzniku delegatury

Po dokončení vhodného a pravidelného hodnocení může vyšší před-
stavený požádat generálního představeného s radou o potvrzení změ-
ny statutu, pokud se misie přibližuje k naplnění kritérií pro oblátskou 
delegaturu (K 111).

Proces má běžně probíhat v následujících krocích:

i. Zhodnocení posledních pěti let

ii. Formální žádost zaslaná odpovědnému celku a generálnímu před-
stavenému

iii. Formální kanonická vizitace centrálního vedení a delegátů odpo-
vědného oblátského celku

iv. Konzultace v regionu

v. Aktualizace vize, mise a strategických dokumentů daného celku (za-
hrnujících všechny rozměry oblátského života: komunitu, misii, perso-
nál, formaci, finance…), plánování – nakolik je jen možné – příštích pět 
až deset let;

vi. Shromáždění daného celku, které má aktualizovat stanovy a navrh-
nout jejich změny;

vii. Schválení ze strany kompetentních autorit (vyšší představený cel-
ku a generální před tavený s radou);

viii. Oficiální vyhlášení a oslava.
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b. Kroky k uzavření misie

Pokud pravidelné hodnocení prokáže, že přítomnost oblátů už není na 
určitém místě možná nebo žádoucí, je třeba učinit následující kroky:

i. Hodnocení ze strany odpovědného celku a centrálního vedení;

ii. Vhodný dialog s autoritou místní církve;

iii. Konzultace v regionu (K 117, P 117a);

iv. Dohoda o plánu uzavření, včetně harmonogramu, který musí být 
předložen generálnímu představenému ke schválení;

v. Realizace plánu.

c. Zvláštní případy

Speciální pozornost je třeba věnovat zvláštním případům, kdy je další 
rozvoj misie velmi obtížný z důvodů politických, církevních nebo kul-
turních okolností. 



33

II. Postupy pro oblátské delegatury

A. VZNIK DELEGATURY

Popis oblátské delegatury

1. Povaha a význam

Delegatura je uznána jako provinční delegatura, pokud závisí na pro-
vincii nebo na skupině provincií; nebo jako generální delegatura, po-
kud je podřízena centrálnímu vedení (K 110, 112).

2. Struktura a fungování

Může být podle svých vlastních stanov ustanovena uvnitř anebo vně 
území dané provincie. V obou případech je potřebné schválení gene-
rálního představeného s radou (K 111).

3. Pokud si skupina provincií přeje převzít zodpovědnost za někte-
rou delegaturu, přísluší generálnímu představenému s radou, aby ji 
na doporučení příslušných provinciálů zřídil, určil její zvláštní statut 
a jmenoval jejího představeného a radu. Jeden z provinciálů, na nichž 
delegatura závisí, je určen jako její zodpovědný zástupce (K 111).

4. Generální delegatura:

Podle P 112a může být generální delegatura zřízena, pokud „některá 
misie splňuje podmínky k tomu, aby se stala nezávislou, ale nemůže 
být zřízena jako delegatura provinční; nebo pokud určitá provincie už 
nesplňuje náležité podmínky k tomu, aby i nadále byla provincií, ale 
nemůže být spojena s jinou provincií nebo delegaturou, ani se podílet 
na širší restrukturalizaci, ani se stát delegaturou provinční.”
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Konstituce 114 doporučuje, aby se „konstituce a pravidla od bodu 102 
do bodu 109 týkající se struktury a fungování provincií s vhodnými 
úpravami vztahovaly i na delegatury a byly v jejich vlastních stano-
vách přizpůsobeny každé z nich.”

B. POPIS DELEGATURY A JEJÍHO ROZVOJE 
VE VŠECH JEJÍCH ROZMĚRECH

Delegatura roste:

 › Pokud je její komunitní život (K 37) dobře rozvinutý;

 › Pokud je uskutečňován a pravidelně vyhodnocován misijní plán;

 › Pokud jsou pravidelně realizovány plány trvalé formace;

 › Pokud jsou plány pro podporu povolání a pro první formaci úspěšné;

 › Pokud existuje její finanční soběstačnost a konají se vhodné akce k 
jejímu dosažení;

 › Pokud na jejím území dochází ke vtělení oblátského charismatu;

 › Pokud je plánována a realizována formace leadershipu;

 › Pokud jsou zřízeny kancelář a archívy oblátského celku.
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1. Její předpoklady jsou:

a. Stanovy celku (P 114b);

b. Misijní vize (P 115a);

c. Misijní strategie (5 - 10 let) (K 115)

d. Formační direktář (P 114a);

e. Finanční direktář (K 116);

f. Roční zprávy předkládané zodpovědným za daný oblátský celek a 
centrálnímu vedení (P 162a);

g. Ucelená finanční zpráva s kopií rozpočtu pro generálního ekonoma

h. Kancelář a archív

2. Doprovázení:

a. Časté návštěvy vyššího představeného s radou odpovídajícího cel-
ku (K 105). Tyto návštěvy mají být příležitostí k dialogu: oblátské po-
slání, komunita, finanční plán a hodnocení finanční situace. 

b. Častá komunikace mezi ekonomy odpovědného celku a misie.

c. Návštěvy centrálního vedení (K 138). Centrální správa doprovází ko-
munity běžným způsobem a pověří příslušného generálního radního, 
aby byl s oblátským celkem v úzkém kontaktu. Tato pomoc generál-
ního představeného může být naplňována různým způsobem a může 
zahrnovat různé plánované návštěvy (K 138).

d. Hodnocení: Konstituce a pravidla rozlišují různé typy hodnocení:

i. Apoštolských závazků (P 7d; K 38)

ii. Oblátského řeholního života a komunitního života (P 93b);

iii. Formace (P 69a);

iv. Správy (P 72a, K 74; P 91a, 114a, 118b, 123d).

v. Financí.
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C. ZMĚNA STANOV DELEGATURY

Postup delegatury při změně svých stanov (srv. výše C).

1. Kroky k ustanovení provincie

Normální postup je následující:

a. Zhodnocení posledních pěti až deseti let;

b. Formální žádost odpovědného celku zaslaná generálnímu předsta-
venému;

c. Oficiální formální návštěva centrálního vedení a delegátů z odpo-
vědného celku;

d. Konzultace regionu;

e. Vypracování vize, mise a strategických dokumentů daného celku 
(zahrnující všechny rozměry oblátského života oblátského života, ko-
munity, misie, personálu, formace, financí) a pokud možno naplánová-
ní následujících pěti až deseti let; 

f. Shromáždění delegatury, které vytvoří návrh revize stanov, finanční-
ho direktáře a formačního direktáře;

g. Generální představený s radou (K 98) ustanoví novou provincii, 
schválí její stanovy a jmenuje její vedení;

h. Oficiální oznámení, instalace a oslava.
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2. Kroky oblátské misie k návratu 
do předchozího statutu

Pokud pravidelná hodnocení prokáží (srv. č. 10), že oblátská delega-
tura není už dále schopna na určitém místě růst nebo je třeba jí vrátit 
dřívější status oblátské misie, je třeba učinit následující kroky:

a. Hodnocení ze strany odpovědného oblátského celku a centrálního 
vedení;

b. Vhodný dialog se všemi členy celku;

c. Konzultace regionu (K 117, P 117a);

d. Informování autorit místní církve;

e. Dohoda o plánu změny statutu na oblátskou misii nebo dohoda o 
jejím uzavření, včetně harmonogramu;

f. Praktické uskutečnění plánu.

3. Zvláštní případy

Speciální pozornost je třeba věnovat zvláštním případům, kdy je vlast-
ní rozvoj celku díky politickým, církevním nebo kulturním okolnostem 
velmi obtížný.
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III. Postupy při restrukturalizaci spolu 
s jinými celky (K 97-98; P 97a, 98a-d)

A. ZDŮVODNĚNÍ

Struktury jsou v naší kongregaci zřizovány proto, aby sloužily oblát-
skému způsobu života a naší misie a posilovaly je. Po náležitém pro-
cesu rozlišování mohou dva nebo více celků zahájit proces restruktu-
ralizace, a to v dialogu s centrálním vedením. Prvním cílem takového 
procesu musí být dobro oblátské misie a společenství, včetně náleži-
tého zaopatření v důchodu, zdravotní péče a financí. Mohou být různé 
důvody a příčiny, aby byl takový proces zahájen:

 › Dva nebo více celků vnímá, že pro dobro oblátské misie a společen-
ství na svých územích musí zlepšit spolupráci tím, že změní také své 
struktury;

 › Jeden nebo všechny celky, které do takového procesu vstupují, ne-
naplňují všechny požadavky stanovené Konstitucemi a pravidly, aby 
svému dosavadnímu statutu dostály;

 › Jeden nebo všechny celky zapojené do tohoto procesu si přejí růst 
ve své interkulturalitě coby prorockém znamení oblátské rodiny a 
její misie;

 › Po fázi rozlišování zapojí region všechny celky do procesu restruktu-
ralizace jako odpověď na rozpoznané misijní výzvy;

 › Generální představený vyzve některé celky k zahájení procesu re-
strukturalizace.

V průběhu procesu restrukturalizace je třeba vzít v potaz tyto základní 
rozměry: duchovní, psychologický a právní (srv. Ecclesiae Sanctae, II, 
art. 39).  Plán restrukturalizace musí jednoznačně stanovit, jak bude 
s ohledem na tyto rozměry jednáno s každým oblátem zapojeným do 
tohoto procesu.
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Níže uvedená kritéria, požadavky, postupy a doprovázení budou pro-
ces restrukturalizace vést a bude také třeba je vhodně upravit a uvést 
do správného kontextu:

B. ČINITELÉ PROCESU

Za život a misii kongregace jsou odpovědní všichni obláti. Proto mají 
být všichni obláti dotyčných celků náležitě a s respektem do procesu 
restrukturalizace začleněni. Vedení celků (představení, radní, ekono-
mové) náleží v tomto procesu důležitá role, stejně tak představeným 
a ekonomům místních komunit. Do procesu je třeba zapojit region, 
aby radil a postupy koordinoval. Centrální vedení má být do průbě-
hu procesu rozlišování zapojeno a musí také na rovině vedení učinit 
nezbytná rozhodnutí. V průběhu celého procesu náleží velmi důležitá 
role generálnímu radnímu coby styčné osobě mezi oblátskými celky a 
centrálním vedením. Musí být zapojený do celého procesu a může být 
přivolán k účasti kdykoliv během jeho průběhu. 

C. RŮZNÉ SCÉNÁŘE

V této části se pokusíme identifikovat klíčové činnosti a hlavní činitele, 
kteří hrají důležitou roli v začátku a v rozvoji procesu restrukturalizace 
(P 98d).

1. Iniciativy se ujímají celky

a. Iniciativy se ujímají dva nebo více celků.

Po procesu rozlišování a hodnocení své vlastní misijní vize a svých 
strategických dokumentů, své personální situace (zvláště pokud jde o 
schopnost vedení a o finanční možnosti) a svých plánů na další roky, 
se dva nebo více celků rozhodne započít proces restrukturalizace.
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Je třeba postupovat podle následujících kroků:

i. Příslušná vedení celků učiní rozhodnutí zahájit proces;

ii. Ve stanovený čas je nezbytné, aby proběhla konzultace všech oblá-
tů náležejících k zapojeným celkům;

iii. K pokračování procesu je třeba svolení generálního představené-
ho;

iv. Je třeba vytvořit komisi, která proces rozvine a bude doprovázet. 
Tato komise představí vedení dotyčných celků harmonogram s jednot-
livými kroky a návrhy: mezi návrhy popíše, jak zapojit členy celků do 
duchovního, psychologického a právního procesu (komunitní, delega-
turní nebo provinční a meziprovinční setkání, rekolekce, oslavy spoje-
né s minulými událostmi aj.);

v. V procesu je třeba konzultací s laickými i oblátskými experty v otáz-
kách misie, kultury, spirituality, emocionality, komunity, finančních a 
právních aspektů;

vi. Komise vytvoří plán, ze kterého vyplyne, jak bude do procesu aktiv-
ně zapojeno centrální vedení a vedení dotyčného celku;

vii. Ustavená komise zaručuje průběh procesu a je dostatečně flexibil-
ní, aby dokázala překonat problémy, které se mohou objevit, a studuje 
i právní souvislosti;

viii. Komise vytvoří pro nový celek návrhy stanov, misijní vize, strate-
gie, formačního a finančního direktáře;

ix. Návrhy budou prostudovány na shromáždění každého z dotyčných 
celků;

x. Všeobecné shromáždění s představiteli každého celku schválí sta-
novy a misijní dokumenty, které pak budou předloženy ke schválení 
generálnímu představenému;

xi. Generální představený s radou (K 98) ustaví nový celek, schválí 
jeho stanovy a misijní dokumenty (vizi a strategii) na tři roky ad ex-
perimentum a jmenuje první vedení nového celku. Rozhodne, jakým 
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způsobem bude nový celek v prvních třech letech doprovázen a dozo-
rován (např. jak a kdy musí být předloženy direktáře a jak bude probí-
hat hodnocení před koncem prvního tříletí).

b. Jeden nebo všechny zapojené celky si pro dobro své misie přejí 
růst v interkulturalitě. Jednou z výzev poslední generální kapituly je 
růst v interkulturalitě a proces restrukturalizace by v odpovědi na toto 
pozvání mohl pomoct.19 Proces má následovat kroky uvedené výše v 
C 1. 

2. Iniciativy se ujímají regiony

Proces začíná tehdy, když se některý region rozhodne prověřit misijní 
vizi a strategii všech svých celků s cílem dosažení jednotné misijní 
vize a strategie. Po tomto zhodnocení mohou některé nebo všechny 
celky rozhodnout o zahájení procesu, aby byly schopny na rozpoznané 
výzvy lépe odpovědět. Do rozlišovacího procesu musí být zapojeno 
centrální vedení. Bude se postupovat podle procesu popsaného v III 
C 1.

3. Iniciativy se ujímá generální představený

Odpovědnost a autorita generálního představeného jsou popsány v 
Konstitucích 133–138. Vzhledem ke své důležité roli pro dobro života 
a misie kongregace může generální představený po vyhodnocení situ-
ace některého celku a po konzultaci se svou radou rozhodnout o tom, 
aby byly některé celky vyzvány k účasti na procesu restrukturalizace. 
Toto rozhodnutí může být motivováno různými důvody:

a. Nový celek by měl v rámci kongregace převzít odpovědnost za ně-
které území (geografické nebo misijní);



42

b. Oblátský celek se zmenšuje, např. v důsledku stárnutí nebo nedo-
statku nových povolání, a při výhledu do budoucnosti by bylo lepší, 
aby se stal částí celku většího;

c. Z důvodů dobra a sdílení zdrojů a personálu;

d. Když celek neodpovídá kritériím z Konstitucí a pravidel k udržení 
stávající statutu provincie nebo delegatury (P97 a; 98b);

e. Jiné důvody vyžadující si speciální zákrok jsou uvedeny níže v pa-
sáži 10 tohoto dokumentu. Pokud generální představený s radou učiní 
formální rozhodnutí, postupuje se podle procesu popsaného v III C 1.

4. Doprovázení a následný průběh

Proces doprovázení celku, který v sobě zahrnuje pravidelné posuzo-
vání a implementaci dokumentů a direktářů nového celku, musí být 
uskutečněn po vzájemné dohodě mezi vedením nového celku a cen-
trálním vedením. Tato dohoda musí obsahovat alespoň následující 
aspekty:

a. Časté návštěvy nového vyššího představeného a centrálního vede-
ní (K 105). Tyto návštěvy mají poskytovat prostor pro dialog o oblátské 
misii a komunitě, finančním plánování a hodnocení.

b. Častou komunikaci mezi vyššími přestavenými, ekonomy nového 
celku a centrálním vedením. Pravidelné zprávy (roční, celková finanční 
zpráva a jiné) jsou zasílány centrálnímu vedení. 

c. Centrální vedení doprovází proces obvyklým způsobem prostřed-
nictvím generálního radního, který zůstává s daným oblátským celkem 
v úzkém kontaktu. Mohou být také naplánovány různé typy vizitací (C 
138).
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d. Hodnocení: Centrální vedení a oblátští členové nového celku si 
musí osvojit pravidelné hodnocení. Detailní revize se vyžaduje před 
koncem prvního tříletí od schválení nových stanov. Konstituce a pravi-
dla navrhují různé typy hodnocení: 

i. Vedení (P 72a, 74, 91a, 114a, 118b, 123d);

ii. Oblátského života (P 93b);

iii. Apoštolských závazků (P 7d, 38);

iv. Formace (P 69a);

v. Financí;

vi. Všech požadovaných direktářů (časných a hmotných dober, forma-
ce, administrativy), které byly schváleny a mají být naplňovány. 
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Třetí část:  

Krizová intervence 
v určitém celku
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I. Závazná kritéria

Konstituce a pravidla popisují podstatu a úlohu provincie (K 96–109), 
delegatury (K 110–116) a misie (K 117–118). V tomto dokumentu po-
psalo centrální vedení své pojetí každého z těchto celků stejně jako 
kritéria pro proces hodnocení a plánování jejich života a misie. Tímto 
chceme odpovědět na výzvu 35. generální kapituly20 týkající se vhod-
ných postupů v krizové situaci.

Generální kapitula a naše Konstituce a pravidla nás vybízejí, abychom 
pozorně sledovali a hodnotili, jak a kdy je třeba učinit rozhodnutí o 
formální intervenci. Každá z podobných intervencí musí odpovídat 
danému kontextu a být v souladu s vlastním statutem celku (misie, 
delegatura, provincie). Zde je šest hlavních kritérií, která mají být vza-
ta v potaz:

1. Vhodná misijní vize a strategie;

2. Vhodný komunitní život;

3. Vhodný plán finanční podpory; včetně finančního plánování a hod-
nocení;

4. Vhodný formační plán (první i trvalé formace);

5. Personál vhodný k naplňování priorit;

6. Vhodné vedení;

7. Další kritéria jsou stanovena Konstitucemi a pravidly, např. schop-
nost komunikovat v společném jazyce a respekt vůči kulturní rozdíl-
nosti. Dalším kritériem je to, že celek musí projevovat svou schopnost 
pokračovat v dohledné budoucnost ve své existenci. 
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II. Závazné postupy  

Každý celek je odpovědný za svůj život a misii. V naší kongregaci je 
zvykem, aby byl odpovědný také centrálnímu vedení, a to obvykle 
prostřednictvím ročních zpráv, vizitací, ale i jinak. Hodnocení je pro 
každý celek a komunitu stále trvajícím procesem. Někdy se nabízí 
otázka, zda zasáhnout, kdy a jak.

A. KDY?

Pokud některý celek nebyl v uplynulých pěti nebo více letech schop-
ný naplňovat dvě nebo více z uvedených kritérií a není schopen ani 
prokázat, že je bude s to plnit v pěti letech příštích, zasáhne generální 
představený (nebo pověřený vyšší představený) s cílem nalézt vhod-
né řešení. Minimum z požadovaných kritérií je následující: 

1. Misijní vize a strategie

 › Mít misijní vizi a strategický plán aktualizovaný s každým novým ve-
dením.

 › Trvale a na všech úrovních (místní komunita i celek) vyhodnocovat 
vlastní službu.

2. Komunitní život (K 91–95)

 › Celek uskutečňuje způsob komunitního života v souladu s Konstitu-
cemi a pravidly.

 › Dvě třetiny oblátů žijí v komunitách sestávajících alespoň ze 3 čle-
nů, v nichž sdílejí život, misii a finance. Souhlas k tomu, aby oblát žil 
sám mimo komunitu, je dáván pouze ve výjimečných případech, a to 
z důvodu misie a jen dočasně (P 92c).
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3. Plán finanční udržitelnosti

Při vyhodnocování udržitelnosti dotyčného celku existují 3 stupně, 
které musí být zohledněny:

i. Stupeň 1: místní příjem pokrývá všechny administrativní náklady;

ii. Stupeň 2: místní příjem pokrývá všechny administrativní a formační 
náklady;

iii. Stupeň 3: místní příjem pokrývá všechny administrativní a formač-
ní náklady a umožňuje, aby celek přispíval kongregaci.

Finanční situaci celku musíme také vyhodnotit tak, že vezmeme v po-
taz i následující prvky:

i. Zaručuje místní příjem polovinu nákladů z roční zprávy?

ii. Má celek roční finanční plán, vyhodnocení a finanční stav, který 
umožňuje konstatovat, zda jsou finanční plán a hodnocení realistické 
a zda jsou v souladu s budoucími plány financování a rozvoje?

iii. Má celek realistický a uskutečnitelný dlouhodobý plán udržitel-
nosti?

iv. Vydává celek ročně zprávu provinciálovi a centrálnímu vedení? 

v. Formuje celek svůj personál v oblasti finančního vedení?

4. Formace

 › Existuje program pro povolání;

 › Existuje program první formace s možným využitím formačního pro-
gramu jiného celku, s nímž se spolupracuje;

 › Existuje program trvalé formace.
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5. Personál

 › Pokud provincie není v dohledné budoucnosti schopna dosáhnout 
počtu šedesáti členů;

 › Je zaručeno minimum aktivního personálu, aby celek mohl naplňo-
vat své závazky21.

6. Vedení

 › Jedná v souladu s K 28 a K 82;22

 › Úřad vyšších představených a jejich ekonomů představuje prvořa-
dou odpovědnost takto pověřených oblátů (RR 88b, 102a);

 › Setkává se s místními superiory;

 › Má plán formace týkající se správy a vedení;

 › Kanceláře a archívy, komunikace s centrálním vedením.
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B. JAK?

1. Hodnocení

Pokud existuje opodstatněná obava o životaschopnost celku, ujme se 
generální představený iniciativy a požaduje důkladné vyhodnocení 
života a misie, dále si vyžádá roční zprávy za posledních pět let včetně 
zprávy finanční a připraví zvláštní vizitaci. O složení vizitačního týmu 
rozhodne generální představený. Dva členové týmu pocházejí z ge-
nerálního vedení a dva další obláti z regionu jsou vybráni na základě 
svých kompetencí. Tým vypracuje zprávu o vizitaci včetně svých do-
poručení.

2. Rozlišování

Po prostudování zpráv a po konzultaci s daným správním celkem a 
jeho členy rozhodne generální představený s radou o akcích, které 
budou podniknuty kvůli situaci, která intervenci vyžaduje. Může být 
dobré ustanovit komisi, která následně stanoví a zajistí uskutečňování 
doporučení a rozhodnutí a bude poskytovat trvalé doprovázení. 
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III. Doprovázení

A. Generální radní nebo jiný oblát je pověřen tím, aby celek sledoval 
a doprovázel ho. Je odpovědný generálnímu představenému. Spolu 
se svým týmem (z daného oblátského celku nebo odjinud) předkládá 
generálnímu představenému způsob, harmonogram a návrhy hodno-
cení, vytváření zpráv a realizace akcí. Generální představený s radou 
musí plán zvláštní intervence schválit.

B. Možné akce

S ohledem na povahu krize může generální představený činit rozhod-
nutí ze své vlastní pravomoci (K 135). Mimo jiné může:

 › Změnit statut celku;

 › Vyzvat celek, aby začal proces restrukturalizace;

 › Ustanovit administrátory nebo představené se zvláštní pravomocí a 
autoritou;

 › Zrušit celek a oblátům udělit obedienci pro celek jiný.
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Závěrečné slovo

Tentýž Duch, který přivedl Ježíše k tomu, aby hlásal radostnou zvěst 
chudým, inspiroval také našeho zakladatele, svatého Evžena, k tomu, 
aby všechno opustil, dokonce i rodinu a přátele, a ve stopách apoštolů 
šel za Ježíšem. Stejně tak v průběhu uplynulých 200 letech inspiroval 
Duch svatý mnoho dalších oblátů, aby pod jeho vedením a ve svět-
le oblátského charismatu žili a hlásali evangelium. Tento Duch vede 
i centrální vedení k tomu, aby zachováváním těchto kritérií při rozli-
šování nových misií v oblátské kongregaci zůstalo věrné oblátskému 
charismatu.

Schváleno generálním představeným s radou 
22. května 2014, Generální dům, Řím, Itálie



53



54

Poznámky

1 General Chapter, „Conversion“.

2 Central Government.

3 Acts of the 35th General 
Chapter, 2010, p. 24; ‚Our Oblate 
Mission‘, No. 1 v anglické verzi.

4 Internal Mission Committee.

5 General Administration.

6 General Chapter 2010, Nr. 1.

7 01. říjen 1989: „Oblate Criteria 
fůr Missionary Evaluation“ 
(pp. 35-36); 02. květen/červen 
1991: „Method for receiving 
and processing requests for new 
missions“ (p. 19); 03. květen 
1998: „Procedures concerning 
the requests for the foundation 
of new mission“ (p.13); 04. 
květen 2002: „Founding a new 
Oblate Mission“ (p. 89); 05. 
leden/únor 2003: „Procedures 
for Founding a New Oblate 
Mission“ (p. 8).

8 Srv. Administrative Directory, the 
Directory of Temporal Goods, the 
General Norms of Formation, aj.

9 General Chapter 1986, 
„Missionaries in Today’s World,“ 
kap. 3.

10 V anglické verzi Konstitucí z 
roku 2012 na s. 20.

11 General Chapter 1986, 
„Missionaries in Today’s World“, 
Nr. 12, 14, 2730.

12 Další důrazy na tuto hodnoty 
jsou k nalezení: General Chapter 
1986, „Missionaries in Today’s 
World“, kap. 4; a v General 
Chapter 2010, Conversion, Letter 
C.“ A Declaration oft he 35th 
General Chapter to Oblates and 
Lay Associates”.

13 Srv. General Chapter 2010, 
Conversion, Our Oblate Mission, 
Nr. 3.

14 General Chapter 2010, 
Conversion, Financial 
Stewardship, Nr. 2.

15 Srv. General Chapter 2010, 
Conversion, Our Community, Nr. 9.

16 General Chapter 2010, 
Conversion Our Oblate Mission, 
Nr. 4.

17 General Chapter 1998, 
„Evangelizing the Poor at the 
dawn of the Third Millennium“, 



55
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