
 

 

Rocca di Papa 17. decembra 2016  

 

KOLEGAMENTO CH  

(2323M – 45 min.) 

Vianočné vysielanie: pozdravy z celého sveta 

(Pracovný preklad: Zora K.) 

 

 

1. GiBi e DoppiaW / Pipo a Tipo 

2. Úvodný pozdrav 

3. Bulharsko – prianie komunity  

4. Priania z celého sveta 1. časť 

5. Vittoria Salizzoni (Aletta) 

6. Kamerun – pozdrav z Citadely vo Fontem 

7. Priania z celého sveta 2. časť 

8. Pozdrav Maria Voce (Emmaus) 

9. Chiara Lubichová: Sú Vianoce 

10. Záver 

 

 

1. Gibì e Doppiaw /Tipo a Pipo – Plamienky 

 Gibì:  Dám mu svoj ohníček? 

 Ak mu ho dám, zostanem v tme. 

 Čo urobiť?  

 Dám mu ho? Alebo nie…?  

Gibì:  Fantastické! 

 

2. ÚVODNÝ POZDRAV 

 Lino Bernardini: Ďakujeme Pipovi a Tipovi. Ciao všetkým, na celom svete! 

A tak nadišla chvíľa osobitného vyslania kolegamenta, je to okamih radosti, lebo sa 

blížia Vianoce!  
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Nakoľko je to veľký sviatok, máme tu veľký dar: vitaj, Emmaus!  

Okrem toho je tu ďalší sviatok v sviatku: dnes má pápež František narodeniny!  

 

Maria Teresa (Marì): Už keď menujeme oslavy, tak pred dvoma rodmi sme my dvaja tu 

v kaplnke Centra slávili 50 výročie manželstva.  

Máme tri deti, päť vnúčat, niektoré z nich sú tu v sále. Krátko po svadbe sme viacero 

rokov žili v USA a náš dom bol akýmsi predĺžením newyorského fokoláre, patril všetkým, 

spoločne sme rástli: malí, veľkí, nerobili sa vtedy veľké rozdiely, lebo to boli začiatky Hnutia 

fokoláre v USA. Bola to veľmi krásna a dojímavá skúsenosť.  

 

Lino: Často sme sa stretávali okolo magnetofónu so správami od Chiary a zo sveta; 

tlmočili sme vetu po vete a tak sme začínali. 

 

3. BULHARSKO – PRIANIE Z KOMUNITY 

 

Marì: Teraz žijeme tu, sme radi, že sme medzi vami a ako zvyčajne precestujeme celým 

svetom. Dnes začneme od Bulharska, tejto príťažlivej, ale azda málo známej krajiny. 

Nasledujúcim dokumentom spoznáme ľudí, hudbu a mnoho iného.  

scénar: 

Vitajte v Bulharsku! 

Deti, ideme do Sofie. 

Mitko: Vieš, že dnes… 

Stavri: Ah! Viem to! 

Mitko: Choď metrom. 

Stavri: A ty na bicykli. 

Mitko: Dobre, uvidíme sa na mieste, čau. 

Stavri: Stretneme sa, čau. 

Julia: Čau, vitajte, čakala som vás. 

Mitko: Čau, tak sme tu. 

Julia: Uvidíme, čo treba zobrať. Bubeník príde? 

Majda: Nie, nepríde. 
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Ildiko: Vezmem gitaru. 

Lucia: Dobre. Myslím, že projektor v sále nefunguje. 

Ildiko: Tak ho zoberiem. 

Majda: Dám to sem. 

Julia: Áno, nachystáme veci, a potom vyrazíme… 

Vitajte, vitajte všetci. 

Som veľmi rada, že sme spolu, je to vždy sviatok, keď sa stretneme. 

Prišli ste sem najrôznejšími dopravnými prostriedkami a tiež za rôznych poveternostných 

podmienok: dážď, sneh, niekto mal slnko, niekto hmlu. 

Toto je naša veľká rodina “Kolegamenta”, ktorá sa stretla. 

Myslím, že “Kolegamento” sa už začína. 

Čo sa stalo? 

Kde je Kosio? 

Má niekto zapaľovač? 

Čo budeme robiť bez svetla? 

Svetlo nezhaslo. 

Narodila sa hviezda, ktorý osvetľuje všetkých. 

Vám všetkým z veľkej rodiny “Kolegamenta” vo svete prajeme z Bulharska: 

Požehnané sviatky Kristovho narodenia! 

 

 Lino: Ďakujeme, Bulharsko!  

 

4. PRIANIA Z CELÉHO SVETA 1. ČASŤ 

Lino: Ale zabudli sme sa predstaviť: to je Marì, ja som Lino. Na záver posledného 

kolegamenta sme sa rozlúčili s túžbou vymeniť si vianočné priania. A začali sa sypať pozdravy 

z celého sveta, a ešte pokračujú. Postupne ich dávame na Facebook Kolegamenta. 

Ak by sme chceli nejako nazvať toto kolegamento, ktoré, ako som presvedčený je 

špeciálne a iné, že zvyčajne, tak by sa mohlo volať: „Vianočné priania z celého sveta“.  

A tak ako v rodine, prelistujme týmto albumom, ktorý, ako sami uvidíte, vznikol 

jednoduchými prostriedkami, ale plnými lásky... Začnime od Ameriky, vlastne sme ju už 

spomenuli, ale teraz poďme do Latinskej Ameriky, Severnej Ameriky, Indie a Austrálie. 
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A kde sme žili v Severnej Amerike – ako spomenula Marì – v Bostone, preto dovoľte mi 

zaželať: “Merry Christmas in U.S.A.!”.  

Medelin – Kolumbia  

Dievča: Dnes sa tu zišla kolumbijská komunita z Medellinu, lebo vám chceme poslať tento 

pozdrav s prianím Šťastných a veselých Vianoc!  

Chlapec: V našom meste žijeme s veľkým opusteným Ježišom, táto situácia sa nás priamo či 

nepriamo dotkla: je to smrť 71 osôb v dôsledku leteckého nešťastia, prinútilo nás to zamyslieť 

sa nad tým čím sme, čo v živote robíme, nad našimi rodinami a zdieľaním s druhými. Týmto 

žijeme a obetujeme túto situáciu za Dielo na celom svete. 

Dievča: Zjednotení skúsenosťou milovať aj napriek bolesti, chceme poslať naše špeciálne 

pozdravy všetkým do Brazílie, i všetkým krajinám, ktoré slávia Vianoce a zaželať, aby sa Ježiško 

narodil v každom srdci. Posielame vám mocné a veľké prianie šťastných Vianoc! 

Všetci: Buon Natale! 

Mariapolís Lía – Argentína 

Chlapec: Z Mariapoli Lia v Argentíne prajeme tejto planetárnej rodine, aby Ježiš Dieťatko nás 

obdaril svojimi darmi: mierom, milosrdenstvom, radosťou a láskou, veľkou láskou.  

Dievča: Spolu s vami sa chceme snažiť budovať jednotu v prvej línii v roku, ktorý práve začína. 

Chlapec: Na budúcom kolegamente vám porozprávame o etapách cesty, na ktorú sme sa 

pustili pre ochrane prírody a životného prostredia, aby sa aj naša Mariapoli premenila na 

ekologické mestečko. 

Všetci: Požehnané Vianoce! Šťastný nový rok! A nech sa nám spoločne dobre kráča! 

Mar del Plata, Tandil a Balcarce – Argentína 

Spolu: Z hôr a morí prajeme všetkým šťastné Vianoce! 

Manaus – Brazília 

Muž: Pozdravujeme vás z Amazónie.  

Dieťa: Feliz Navidad! 

Spolu: Feliz Navidad! 

El Salvador 

Dieťa: Aby si ľudia pamätali, že Boh nie je ďaleko, anjeli stále spievajú: “pokoj ľuďom dobrej 

vôle”. Modlime sa k Nemu Všemohúcemu, aby rozviazal a zlomil aroganciu násilia, aby 
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vymazal z našich sŕdc nenávisť a zavládla v nás láska, aby sa vo všetkých krajinách zabudlo, čo 

je vojna. Hnutie fokoláre vám praje veselé Vianoce a šťastný nový rok! Ďakujem! 

Mariapoli Luminosa – USA 

Speaker: Vitajte v Mariapoli Luminosa. Tu si každé Vianoce už asi 30 rokov prichádzajú ľudia 

z okolia pozrieť medzinárodnú výstavu jasličiek. 

Začínali sme s niekoľkými, ale dnes máme viac než 200 jasličiek zo 60 krajín. Táto výstava už 

má svoju tradíciu a každý rok sa na ňu teší okolo 1.500 návštevníkov. 

Pri pohľade na rozmanité zobrazenie Božieho narodenia, spomíname na všetky komunity 

Fokoláre na celom svete, ktoré slávia Vianoce. Preto všetci z Mariapoli Luminosa vám 

prajeme:  

Všetci: Buon Natale 

Toronto – Kanada 

Buon Natale 

Montreal – Kanada 

Buon Natale 

Sydney – Austrália 

Všetci: Merry Christmas from down under / Požehnané Vianoce aj od nás z druhej strany 

sveta…! 

Bangalore – India 

Annette Costa: Ciao. Volám sa Annette Costa a som gen 4. My sme pripravili figúrky Ježiškov 

na Vianoce, a ponúkame ich ľuďom, aby si ich vzali domov. Vyzbierané peniaze dáme 

chudobným deťom. Týmto spôsobom je srdcom Vianoc Ježiš.  

Bangalore – India 

Brett, Gen 3: Ciao. Volám sa Brett. Som gen 3 z Bangaloru. Pre školu Satya Sevam sme 

usporiadali vianočnú besiedku. Tu sa deti nemajú dobre. Mali by sme pre nich urobiť viacej 

vecí. Chceme pomáhať deťom. Boh nám dáva, preto i my musíme dávať, vzájomne si 

pomáhať. 

Mumbai – India 

Chlapček: My gen 4 sme vyrobili figúrky Ježiška, lebo ho chceme dať všetkým na Vianoce. To 

sú jeho narodeniny a všetkým chceme povedať, aby preto slávili Vianoce.  

Scritta: výroba:  



6 

 

 

 

Dievčatko: Vzali sme... 

Donna: Sadru? 

Dievčatko: Áno.  

Donna: Oh, Okay, a potom? 

Dievčatko: Rozmiešali sme ju a potom sme ju pomaly vliali do formičiek figúrky Ježiša, a 

nechali vyschnúť. Na druhý deň sme ich vybrali z formičiek a hotovo. hudba 

Chlapček: Za peniaze, ktoré dostaneme chceme pomôcť deťom v krajinách, kde nie je mier.  

Nápis: Prajeme vám mier a radosť Ježiša medzi nami – s láskou z Mumbai. 

 

 Marì: Krásne, ďakujeme!  

 

5. VICTORIA SALIZZONIOVÁ (ALETTA) 1 

 

Marì: 22. novembra nás opustila Aletta, Aletta Salizzoniová, jedna z prvých Chiariných 

spoločníčok z Tridentu. Nemôžeme vás teraz oboznámiť o celom jej živote, ale pozrieme si 

krátke, jednominútové video, kde sama rozpráva ako dlhé roky žila v Libanone počas vojny. 

 

Aletta: Bola vojna a my sme tam boli malá komunita, boli sme všetci jedno, všetci jedno […] 

vojna nás urobila jednou rodinou, všetci sme boli jedna rodina. Vojna je skutočne veľké 

ponaučenie, tak ako i tá v našich prvých časoch, postaví Boha na prvé miesto, a vieš, že 

zostane iba Boh. Boli sme neustále vystavené nebezpečenstvu smrti, bombardovať začali aj bez 

ohlásenia sirén, prvým oznamom bola prvá spadnutá bomba, a tak sme všetci utekali, to len 

aby som povedala, ako to bolo... 

Ale neovplyvňovalo nás to príliš, to nie, lebo sme boli touto rodinou, komunitou, mali sme celý 

náš Ideál. […] Aj napriek vojne sme boli stále spojení. Až by sa dalo povedať, že vojna nás v 

ničom neukracovala, lebo nás vyslovene formovala. 

 

 Marì: Pierre, ty si Libanončan? 

Pierre: Áno. 

Marì: Ty si poznal Alettu ešte ako mladý, povedz nám o nej niečo. 

                                                 
1
 Z rozhovoru s Margaret Coen – Charisma Production, 25. 3. 2005. 
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Pierre: Áno. Spomínam si na Alettin príchod do Libanonu, bolo nás niekoľko mladých 

ľudí, ktorí sa stretávali vo fokoláre, aby žili spiritualitu jednoty. Medzi nami bola Josiane, je tu 

i dnes, a tiež Pascal a ďalší, ktorí sú i dnes tu.  

Raz som prišiel do fokoláre za ňou, aby som ju odviezol autom, ja sám, do nášho sídla 

gen, kde sa mala stretnúť mládež na organizáciu viacerých činností. Ona medzi nás prišla a 

začala nám rozprávať, ako žila, ako pochopila Chiarin ideál a ako ho uvádzala do praxe.  

Tam, už len jej samotná prítomnosť prinášala Boha, vidím ju pred sebou, skutočne plnú 

Boha, lebo skutočne žila vetu z evanjelia: „Blahoslavení chudobní, lebo oni uvidia Boha“. 

A v tom období, aj počas vojny, mnohí pocítili povolanie nasledovať Ježiša do fokoláre, 

a medzi nimi som bol i ja. 

Spomínam si, že vytvárala rodinu s Ježišom medzi nami, aj napriek ťažkostiam, niekedy 

medzi nami mladými gen, alebo medzi fokolarínmi. Raz mi povedala: „Pierre, sme jedna 

rodina, a podľa toho máme aj žiť.“  

Naposledy som mal možnosť ju vidieť tu, v októbri. Hneď ma poznala, povedala mi: 

„Poď sem, vedľa mňa!“, šiel som ju pozdraviť, objať ju, ale ona mi vyšla v ústrety a urobila 

takto... Bolo to krásne. 

Marì: Ďakujeme. Aletin život bol dlhý a plodný, dlhé roky prežité tam v Libanone...  

 

6. CAMERUN – POZDRAVY Z CITADELY VO FONTEM 

Lino: V Kamerune žije národ Bangwa, ktorý už skoro rok oslavuje, lebo si pripomínajú 50. 

výročie stretnutia ľudu Bangwa s Chiarou a Hnutím fokoláre. V týchto dňoch sa končí 4-dňová 

oslava, počas ktorej prechádzajú etapami tých 50-tich rokov a dívajú sa do budúcnosti. Aj od 

nich prišli pozdravy pre celý svet. 

 

Fon z Fonjumetaw: Čau Mama Emmaus Maria Voce! Prijmi naše nesmierne priania ! Sme 

veľmi šťastní za to, čo si ty a celé Hnutie fokoláre urobila pre nás v uplynulých 50 rokoch. 

Nesmerná vďaka, najdrahšia! 

Biskup Andrew Nkea, diecéza Mamfe: Ciao Emmaus, tu vo Fontem prežívame veľmi silné 

chvíle. Vďaka vám všetkým žijeme tu ako v raji na zemi a to vďaka Ideálu, ktorý priniesla 

Chiara nám, ľudu Bangwa vo Fontem. Prajem všetkým krásne Vianoce a šťastný nový rok. 

“Bun bun Chrismi e bun bun guadesso” Emmaus! 



8 

 

 

 

Jesùs Morán: Ciao Emmaus, ciao všetkým! Šťastné Vianoce zo srdca Afriky! Som obklopený 

najvýznamnejšími osobnosťami tohto nádherného miesta a prežívame dni špeciálnych milostí 

50. výročia príchodu Ideálu. Vidno tu novú Afriku. Šťastné Vianoce! 

Všetci: MERRY CHRISTMAS!  

Marì: Krásne! ďakujeme!  

 

7. PRIANIA Z CELÉHO SVETA 2. ČASŤ  

 Marì: Priania ale pokračujú. Teraz si pozrieme na tie z Afrických krajín, z Európy, 

Blízkeho východu a Ázie... a nakoniec z Chiarinho domu v Rocca di Papa! 

 

Pobrežie Slonoviny 

Dievčatko a iné deti:  

Poďte sa pozrieť! Kam? Narodil sa Ježiš! 3x Hudba a pieseň – živý Betlehem  

Vstaňte! Poďme sa pozrieť – narodil sa Ježiš! 

Pastieri choďte sa pozrieť, prišiel medzi nás Boh. 

Traja Králi choďte sa pozrieť na Ježiša medzi nami! 

Poďte rýchlo, narodil sa Ježiš! 

Poďte sa pozrieť! Kam? Narodil sa Ježiš! 

Severné Togo  

Muž: Nachádzame sa v Tohu, presnejšie v Kare, kde sme sa dnes zišli s komunitami Hnutia 

fokoláre z miest Sokodé, Kara a Dapaong. V jednote so všetkými našimi bratmi a sestrami na 

celom svete, vám chceme zaželať šťastné Vianoce, začneme v jazyku Moba. 

Žena: Využívame toto stretnutie rôznych komunít Hnutia, aby sme vás pozdravili a popriali 

vám šťastné Vianoce.  

Muž: Teraz v jazyku Kabye. 

Muž 2: Prianie…. 

Muž: Nemôžeme predsa vynechať jazyk Kotokoli. 

Žena 2: Prianie... a spev 

Južné Togo 

Žena: Volám sa Sylvie. Žijeme tu v Lomé v Togu. Teší nás, že vám už teraz môžeme popriať 

Šťastné Vianoce. 
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Prianie v jazyku Ewe!  

V jazyku Kabye!  

A ešte v jazyku Mobague! 

Estavayer le-Lac – Švajčiarsko 

Nápis: Šťastné Vianoce. Návšteva penziónu (iba hudba) 

Kluž Napoca, Rumunsko:  

Všetci: Prajeme vám šťastné Vianoce! 

Agrigento – Taliansko  

Všetci: Z Agrigenta Buon Natale!  

Cuneo - Taliansko 

Všetci: Auguri z Cuneo! Buon Natale! 

Lampedusa - Taliansko 

Všetci: Buon Natale z Lampedusy! 

Z jednej štvrte Ríma – Taliansko 

Všetci: Objatie veľké ako svet všetkým. Ciao.  

Assisi - Taliansko 

Všetci: Buon Natale! 

Malta  

Žena: Tieto Vianoce chceme prežiť v duchu rodiny. Boli sme navštíviť starých ľudí; pomohli 

sme utečencom, hľadáme tiež zamestnanie jednej osobe, ktorá má byť prepustená z väzenia. 

Všetci sme niečo urobili.  

Všetci: Buon Natale! 

Libanon 

Všetci: Buon Natale! 

Mariapoli Mariënkroon – Holandsko 

V tomto betleheme sú Jozef a Mária. 

Pozývame školy z okolia, aby sem prišli. 

Takto sa všetkým oživí Ježišovo narodenie. 

Šťastné Vianoce všetkým! 

Bielorusko – Minsk 
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Chlapec: Všetkým vám prajem, aby sa vo vašich srdciach zrodil mocný oheň Božej lásky a skrze 

vás zapálil oheň v srdciach mnohých. Šťastné Vianoce! 

Sevilla – Španielsko  

Všetci: Zo Sivílie Feliz Navidad 

Viedeň – Rakúsko 

Benefičný koncert zameraný na solidaritu 

Maďarsko 

Pieseň 

Hongkong 

Ciao! Sme tu v zastúpení všetkých členov komunity v Hongkongu, prajeme vám šťastné 

Vianoce! 

Tohto roku, spoločne s komunitou sv. Egýdia sme usporiadali vianočnú besiedku a to 18. tohto 

mesiaca. Pozvali sme na ňu nových emigrantov, rodiny s nízkymi príjmami, ľudí z menšinových 

etník z ľudovej štvrte Hongkongu. 

Väčšina z nich sú neveriaci a menšia skupina sú moslimovia. Chceme im divadelným 

vystúpením priblížiť vianočný príbeh, zahrať sa s nimi, podeliť sa s láskou a mierom, ktorý 

priniesol Ježiš […] Iste, Vianoce môžu byť každý deň, keď sa máme radi a potom je medzi nami 

Ježiš. Šťastné Vianoce! 

Mariapolis Peace - Filipíny 

Všetci: Marry Christmas to all. 

Bujumbura – Burundi 

Dievča: Na Vianoce si urobíš mnoho skúseností. Raz mi moja mama povedala, aby som jej 

pomohla pripraviť posteľ, ale nechcelo sa mi, trochu ma bolela hlava, ale pomohla som jej, 

lebo som v nej videla Ježiša.  

Chlapec: My gen 4 prajeme krásne sviatky chlapcom a dievčatám gen ť a gen 4 na celom svete. 

Pripravujeme Vianoce pre gen 5, aby sa aj oni tešili.  

Všetci: Prianie... 

Rocca di Papa 

Zábery na hviezdu v Rocca di Papa 

Fokolare s Eli a Gis: Požehnané Vianoce všetkým! 

8. POZDRAV MARIE VOCE (EMMAUS) 
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Lino: Veľká vďaka všetkým a každému. Už sme naznačili, že pre toto špeciálne kolegamento 

máme pripravený špeciálny darček a teraz prišla chvíľa rozbaliť ho. Emmaus, vítame ťa! 

Tešíme sa z tvojho uzdravenia! Povedz nám niečo. 

  

Emmaus: Ďakujem! Som skutočne šťastná, šťastná a dojatá, že môžem byť s vami počas tohto 

vianočného pozdravu vianočného kolegamenta, ktorého protagonistom je prvý raz – ako sa mi 

zdá – svet, zjednotený svet, Chiarina rodina. Pretože sme prešli od severu po juh, od východu 

po západ a všade sme videli atmosféru rodiny, nádhernú atmosféru Vianoc. 

 Som šťastná, že som sa vrátila práve na Vianoce. Sú to tri mesiace, čo som chýbala v 

Centre, podrobila som sa dôležitému zákroku, po ktorom bolo potrebné dostatočne dlhé 

obdobie mimo Centra. Ak by som však mala povedať, čím naozaj boli pre mňa tieto tri 

mesiace... chcete to vedieť? Boli to tri mesiace, kedy som sa ponorila do mora, ba povedala by 

som do oceánu lásky, v prvom rade Božej lásky a lásky Chiarinej rodiny, ktorá mi to dávala 

zakúsiť rôznymi spôsobmi.  

Môžem povedať, že to bolo obdobie, v ktorom som zažila skutočnú vzájomnosť, keď dáš 

všetko predovšetkým Bohu – prirodzene, dala som mu svoj život, svoje zdravie, svoje telo, tým 

že som sa zverila do rúk lekárov, svoje myšlienky, prípadné obavy, malé fyzické nepríjemnosti. 

Takže v prvom rade Bohu. A Boh mi vrátil všetko, všetko, vrátil mi tiež plné zdravie, ako vidíte, 

a to tiež vďaka modlitbám všetkých tých, ktorí ma teraz počúvajú a ktorým musím osobitne 

poďakovať. 

 A potom to bola bratská vzájomnosť, pretože všade som našla naozajstných bratov a 

sestry. Takže teraz, keď som sa vrátila, môžem povedať, že symbolicky v tomto vianočnom 

období, ktoré je také významné, čo sa udialo? Bolo to obdobie prípravy, obdobie, v ktorom sa 

niečo narodilo, alebo skôr Niekto: Ježiš sa narodil opravdivejším, hlbším spôsobom, zo 

vzájomnej lásky každého z nás. 

 Takže teraz sme spolu, slávime Ježišovo narodenie, slávime toho Ježiša, ktorý teraz 

môže ísť milovať druhých, môže vyjsť; tento Ježiš, ktorý bude naďalej rásť, pretože Ježiš rástol 

vo veku, múdrosti a milosti. Aj Ježiš medzi nami bude ďalej rásť vo veku, múdrosti a milosti. 

Takže je to oslava narodenia. To sa mi zdá tá najkrajšia vec a je to príležitosť povedať všetkým, 

ako veľmi som vám vďačná. 
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 Požehnané Vianoce všetkým! To je prvá vec.  

Lino: Takže toto obdobie sa uzatvára a malo pre teba tento význam. Pochopili sme, že si našla 

akúsi novú silu, sama si použila slovo “znovuzrodenie”.  

Emmaus: Áno, mám pocit, že je tu táto obnovená sila, ktorá v prvom rade pochádza od Boha, 

ale tiež vychádza z tejto rodiny, pretože sme naozaj zažili túto skutočná rodinu. Nemôžete si 

ani predstaviť koľko pozdravov, koľko listov som dostala z celého sveta. Nielen od tých, ktorí 

teraz slávia Vianoce, ale aj od tých, ktorí ich možno neoslavujú, pretože uistenie o svojej 

blízkosti mi poslali ľudia bez náboženského presvedčenia, ubezpečili ma svojou "laickou 

modlitbou," oni vedia, čo to znamená, teda nechýbalo ich prianie. Cítila som, že boli so mnou, 

žili so mnou. Alebo mi napísal prezident budhistického hnutia Rissho Kosei-kai, alebo 

osobnosti z iných cirkví, Ekumenická rada cirkví, pastori, prostí ľudia, priatelia rôznych 

náboženstiev. Skutočne ma zahrnuli... Vinu Aram z Indie, naozaj modlili sa za mňa všade. 

Patriarcha Bartolomej I. v Istanbule - pozná ma aj osobne, máme osobný vzťah – mi viackrát 

poslal správu; každý človek, s ktorým sa stretol, mu dal za iných správu o zdraví Emmaus, 

pretože sa to niekde dozvedel. Bola tu táto blízkosť. 

Prezident Talianskej republiky Mattarella mi zavolal do nemocnice, aby mi vyjadril svoju účasť, 

aby mi zaželal rýchle uzdravenie. Bola som prekvapená, pretože som logicky nečakala takúto 

vec, a povedal mi: "Poznám Hnutie už dlhšiu dobu, vážim si ho, stretol som sa s ním ešte za 

čias Igina Giordaniho". 

Takže cítila som, že táto záplava, lavína povzbudení, podpory je nielen pre mňa, ale že je to 

dôkaz, že žijeme všetko spoločne. Musím vám to teda povedať, pretože to patrí vám, chcem sa 

s tým podeliť, aj ja musím žiť spoločenstvo dobier. Toto je spoločenstvo dobier, a celá táto 

lavína povzbudení sa dnes prihovára tomuto Ježišovi medzi nami, ktorý sa práve narodil a opäť 

nás povzbudzuje kráčať dopredu. Takže to nie je len pre mňa, ale táto vec je pre Hnutie na 

celom svete. 

A ako posledné, avšak nie pokiaľ ide o dôležitosť, viackrát mi prišlo povzbudenie od Svätého 

Otca Františka, ktorý sa najprv dozvedel, že idem na operáciu, odkázal mi, že sa bude modliť, 

atď. Potom sa dozvedel, že sa mám lepšie. No a tento list prišiel, keď som už bola zdravá, a tak 

vám prečítam posledné vety, Píše: "... slečne Voceovej posielam úprimné povzbudenie a 

srdečné želanie rýchleho a úplného uzdravenie, v súvislosti s obnoveným nasadením v 

prospech celého Hnutia." Takže ma povzbudzuje, aby som sa vrátila do práce. (Smiech) 
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A poviem vám jednu sympatickú vec: chirurg, ktorý ma operoval, bola som u neho práve 

predvčerom, mi povedal, že je všetko v poriadku, že sa môžem vrátiť do práce, síce opatrne, 

postupne, ale že je všetko v poriadku a dodal: “Vráťte sa k svojej práci, je veľmi záslužná." 

Všetci mi hovoria, aby som začala pracovať, takže musím počúvnuť všetky tieto povzbudenia. 

A pápež tiež dodáva: "Tieto želanie radi sprevádzame so vzývaním materskej ochrany Panny 

Márie pre Mariu Voce – teda mňa – a pre každého člena Hnutia fokoláre." Takže musela som 

vám to povedať, lebo toto povzbudenie a požehnanie Svätého Otca je pre každého z vás. 

Vzhľadom k tomu, že dnes má narodeniny, myslím, že budete všetci súhlasiť, ak v mene 

celého hnutia povieme: "Vaša Svätosť, všetko najlepšie k narodeninám! Všetko najlepšie od 

nás všetkých. Máme vás radi!"  

 

Marì: A teraz, na záver tohto kolegamenta, by sme boli radi, aby nám vyslovila svoje prianie 

Chiara. Vypočujme si jej posolstvo nahrané na Vianoce roku 2005, na vtedajšie kolegamento, 

bol to jeden z jej posledných pozdravov. Emmaus si ho pozrie tu spolu s nami. 

 

9. DUCHOVNÁ MYŠLIENKA NA VIANOCE - CHIARA LUBICHOVÁ 

 

 Marì: A teraz, na záver tohto kolegamenta by sme boli radi, aby nám Chiara povedala 

svoje prianie. Vypočujme si jej myšlienku, ktorá bola natočená na Vianoce 2005, pre 

kolegamento v tom roku. Je to jedno z jej posledných pozdravov. Pozrieme sa tu na to spolu s 

Emmaus. 

   

Sú Vianoce2 

 

 Výkladné skrine obchodov sviatočne zdobia zlaté gule, maličké vianočné stromčeky 

a ponúkajú hodnotné dary. V noci sa ulice trbliecu padajúcimi hviezdičkami či kométami. 

Chodníky lemujú stromy s vetvami ovešanými červenými, modrými alebo bielymi svetielkami 

vytvárajúcimi surreálnu atmosféru... 

 Vo vzduchu visí očakávanie. Oslovuje všetkých... 

                                                 
2
 Kolegamento CH z decembra 2005.  
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 Vianoce ale nie sú len tradičnou spomienkou na narodenie Dieťatka pred 2005 rokmi... 

Vianoce sú živé! Neožívajú len v jasličkách vnútri kostolov, ale aj v atmosfére radosti, 

priateľstva a dobra, ktoré každý rok prinášajú medzi ľudí. 

 Jednako však súčasný svet ťažia obrovské problémy: chudoba, hlad, desiatky vojen, 

terorizmus, nenávisť medzi etnikami, ale aj skupinami a jednotlivcami... 

 Potrebná je Láska. Potrebný je mocný Ježišov návrat. 

 Dieťa Ježiš je stále nesmiernym darom nebeského Otca ľudstvu, i keď ho nepoznajú 

všetci ľudia. 

 Buďme vďační Otcovi i za nich. Oslávme Vianoce tak, že obnovíme svoju vieru 

v maličké Dieťa Boha, ktoré nás prišlo spasiť a urobiť z nás novú rodinu bratov a sestier, 

ktorých spája láska rozšírená po celej Zemi. 

 Rozhliadnime sa okolo seba... nech táto láska príde ku všetkým, najmä však k trpiacim, 

núdznym, osamoteným, chudobným, maličkým a chorým... Nech spoločenstvo našej lásky 

a dobra s nimi, žiari ako rodina opravdivých bratov, ktorí spoločne slávia Vianoce a nech sa 

roznesie aj k ďalším.  

 A dokáže niekto odolať sile lásky? 

 Vo svetle Vianoc vykonajme nejaké gesto, zorganizujme nejakú konkrétnu akciu. Bude 

to liek na zlo a hoci sa nám to bude javiť malé, keď tak ale urobíme všetci, prinesie to svetlo 

v širokej miere a prispeje k riešeniu vážnych problémov sveta. Všetkým vám prajem šťastné 

Vianoce!  

          Chiara 

 

10. ZÁVER 

 Emmaus: Pripojme sa všetci k tomuto Chiarinmu vianočnému želaniu a tiež my 

spoločne s Chiarou vyslovujeme: „Šťastné Vianoce všetkým!“ A Chiaru, ktorá na nás hľadí 

a počúva nás v raji, chceme uistiť, že áno, Ježiš sa vrátil a je medzi nami, a že všetkým chcem 

priniesť túto lásku, rovnakú lásku, akú nám ona priala. 

 

Lino: A pri týchto Jasličkách, ktoré mala Chiara doma, sa s vami lúčime.  

Všetko najlepšie celému svetu, šťastne vykročme do nového roka!  

Znovu na ďalšom kolegamente sa stretneme 11. februára 2017, o 20 hod... Ciao! 


