
„Zítra oslavím výročí dne, kdy jsem před šestnácti lety opustil dům své matky a odešel žít do Misie
(první oblátský dům v Aix-en-Provence „Eglise de la Mission“). Otec Tempier tam už několik dní
pobýval. Naše obydlí nebylo vůbec nijak nádherné. Moje skládací lůžko bylo na chodbě vedoucí do
knihovny, která tehdy byla velkou místností sloužící jako ložnice pro o. Tempiera a jednoho
dalšího společníka. Tento pokoj byl zároveň místem našich komunitních setkání. Veškeré naše
osvětlení spočívalo v jedné lampě, kterou jsme, když jsme šli spát, postavili na práh, aby svítila
všem třem. Jídelním stolem byla dvě prkna položená na starých sudech. Poté co jsme složili slib
chudoby, jsme už nikdy neměli takové štěstí být tak chudí. Byla to předzvěst dokonalosti, ve které
jsme ovšem žili tak nedokonale."

ORACE
neděle 24. ledna 2021

Společná modlitba oblátské rodiny

Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Zůstaňte ve mně,
a já zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe,
nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný
kmen, vy jste  atolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho
ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic.
(Jan 15,1.4-5)

LEDEN
25. ledna si připomeneme 205 let od založení Misionářů Provence,
později Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Aix-en-
Provence je posvátnou půdou nejen pro obláty, ale také pro celou
oblátskou rodinu, protože tam byly položeny základy každého z nás.

Evžen de Mazenod v dopise z 24. ledna 1831 napsal novicům a
scholastikům do Billens ve Švýcarsku: 

Meditatio: Jak promlouvá tento text ke mně a k mému životu dnes?
Conteplatio: K čemu mě Pán inspiruje v mojí mysli, v srdci, v životě? (Nech si pro zodpovězení této otázky pár minut v tichu.)
Oratio: Jak mohu Pánu na tento text odpovědět?
Actio: Jak to mohu přenést do praxe?

„V dlouhé tiché modlitbě (...) se necháváme formovat Pánem a nacházíme v něm inspiraci pro naše počínání.” (OMI konstituce, 33)
Orace byla důležitou součástí denní modlitby sv. Evžena, během níž se setkával se členy svojí misionářské rodiny.
Uvědomujeme si, že i my se tímto způsobem modlíme ve společenství oblátské rodiny po celém světě.

Pozvání k modlitbě


