
Setkání s opatem-primasem o budoucnosti oblátů 
Řím, 3. října 2009 (2. celosvětový kongres oblátů sv. Benedikta) 
 
Shrnutí: 
• Opat-primas Notker Wolf, OSB vyzval k diskusi týkající se budoucnosti oblátů. 
• Toužil znát názor národních koordinátorů pro 2. celosvětový kongres oblátů (Řím, říjen 2009) 
• Národní koordinátoři byli požádání, aby prodiskutovali  a odpověděli na otázky, které jsou dále 

vypsány. Odpovědi byly předloženy opatu-primasovi a byly zapracovány do zprávy. 
• Opat-primas se chystá obeslat všechny opaty a abatyše benediktinských klášterů, aby zasílali své 

podněty a připomínky. 
 
Naše skupina reprezentovala následující země: Austrálie, USA, Japonsko, Nigerie, Kanada, Spojené 
království a Irsko. Dostali jsme 45 minut na prodiskutování připravených otázek a zpracování odpovědí. 
 
Otázka 1 & 2: Měla by existovat silně centralizovaná organizace nebo volná federalizovaná 
struktura, která by dala konkrétn ější formu oblátskému hnutí? 
 
(výraz "hnutí" je zde použit pro vyjádření současné situace současných oblátů) 
 
Opat Notker se zmínil to, že obláti potřebují ochotu se scházet a spolupracovat; "musíme být znalí věci a 
nesmíme skrývat své schopnosti". "Můžeme zahynout na příliš velkou autonomii". 
 
"Budeme-li Božím lidem, ostatní lidé budou zakoušet Boha skrze nás... být ušlechtilými lidmi s běžnými 
problémy, lidmi naděje a lásky". 
 
Zopakoval velmi důrazně, že myšlenka vytvoření globální konfederace oblátů neznamená budování 
centralizované organizace. 
 
Smyslem je podchytit svět oblátů určitým způsobem tak, abychom se stali mosty spirituality a kultury. 
 
Odpověď skupin: S drtivou převahou byla odpověď ve prospěch volné federalizované struktury 
inspirované strukturou jednotlivých klášterů nijak centralizovaná. Má to být něco flexibilního pro lidi, 
kteří žijí ve světě. 
 
Otázka 3: Měli by existovat národní zástupitelé, kteří by se pravidelně střídali? Jak bychom měli 
pozvat zástupce ze zemí, kde zatím neexistují? 
 
Pravidelné střídání národních koordinátorů je tím, co by mělo být obohacením jak pro koordinátory, tak i 
pro každou zemi, neboť každý koordinátor může nabídnout něco jiného, každý je jinak obdarován. 
 
Odpověď skupin: Ano, měli by existovat pravidelně se střídající národní zastupitelé (tj. národní 
koordinátoři). V zemích, kde zatím neexistují, by měli být požádání rektoři oblátů, aby se zapojili do 
tohoto procesu. 
 
Otázka 4: Popis programu formace oblátů, zvláště se vyslovte k teologii oblatury. 
 
Opat Notker vyjadřil velmi důrazně, že formace a vzdělávání oblátů má prvořadou důležitost a že 
"propast" mezi obláty a mnichy/mniškami musí být překlenuta. Hovořil o teologii oblatury. 
 
Formace by měla mít několik úrovní: místní, regionální a národní. Programy mohou být umístěny na 
internetu. 
 
Odpověď skupin: Dobrá myšlenka je mít obecný formační program pro nově příchozí obláty, i když 
někteří cítili, že nejde ani tak o program, jako spíš o "proces". Také někteří navrhovali, aby byl hlubší 
program rozvoje pro ty, kteří již jsou obláty i velmi dlouhou dobu, a program obnovy pro neaktivní 
obláty. 



 
Bylo připomenuto, že mnoho klášterů již různé programy nabízí a jsou velmi dobře zorganizovány, 
zatímco jiné je ještě nemají. Bylo navrženo, že by se měla provést analýza, jak a co se kde v různých 
klášterech dělá. 
 
Mnoho klášterů (Austálie, USA, Kanada) vytvořilo službu mentorů. To znamená, že buď mnich, mniška 
nebo oblát-senior (ne podle věku, ale spíše počtu let oblatury) je přidělen nově příchozímu zájemci o 
oblaturu po nějakou dobu, a to jak pro období oblátního noviciátu tak i pro období bezprostředně po 
oblátských příslibech. 
 
Otázka 5: Jak mohou obláti pomoci klášterům a mnišství? 
 
Chceme mít volnou federální strukturu, tvořivé menšiny, abychom se učili navzájem jedni od druhých. 
 
Nechali jsme tuto otázku až jako poslední a diskusi jsme nedokončili. 
 
Odpověď skupin: Pomoc při manuální práci, věnovat čas, podporovat finančně, pracovat pro klášter jako 
dobrovolník, modlit se za komunitu, budovat osobní přátelství s komunitou. Objevil se nový návrh a to, 
abychom měli společně sdílenou vizi s klášterem. 
 
Otázka 6: Jak udržovat živé povědomí o dvou celosvětových kongresech? 
 
Musíme si nastudovat jak to udělat, abychom nepromarnili bohatství těchto dvou kongresů. 
 
Odpověď skupin: Bylo navrženo, že přednášky z kongresů by mohly být použity rektory oblátů jako 
klíčová témata pro duchovní cvičení. 
 
Delegáti a národní koordinátoři ať předají přednášky do svých klášterů nebo navštíví ostatní kláštery 
jejich národnosti, aby rozšířili povědomí o kongresu a udržovali jeho témata živá. 
 
Země by měly vytvořit národní oblátské weby a pravidelně věnovat pozornost oficiálním stránkám 
kongresu www.benedictine-oblates.org . 
 
Opat Notker zdůraznil ve svém příspěvku o dnešní době: "kdo není na obrazovce, jakoby neexistoval". 
Vyjádřil se velmi důrazně o webu jako prostředku budoucnosti a že každý národ by měl mít pro obláty 
svůj vlastní.  
 
Otázka 7: Měli by se národní zastupitelé sejít dva roky před příštím kongresem? 
 
Organizační výbor by rád naplánoval setkání dva roky před 3. celosvětovým kongresem. Národní 
koordinátoři z 2. kongresu by měli být přítomní se svými nástupci. 
 
Odpověď skupin: Jednoznačně ano. Podobné setkání se uskutečnilo v Německu před 2 lety. 
 
Další poznámky (připomínky od národních koordinátorů) 
 
Národní koordinátoři sami přišli s otázkou, jak se vyrovnat s těmi obláty našich klášterů, kteří patří k jiné 
křesťanské denominaci. Byla jsem tím překvapena, v našem klášteře (Douai Abbey) máme několik oblátů 
z různých křesťanských denominací a nikdy to pro náš klášter nebyl problém. Ovšem zdá se, že pro 
většinu klášterů v řadě zemí jde stále o zcela novou myšlenku, že by měli mít mezi sebou nekatolické 
obláty. Jeden z účastníků poznamenal, že "ne všechny kláštery mají celosvětový nadhled a hovořit o 
tomto kongresu v jeho klášteře bude pro něj obtížné".   
(zapsala: Zina Neagle, národní koordinátorka pro Spojené království, Douai Abbey) 
 


