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Rocca di Papa 27. apríla 2019; (dvd 2461)  

ZDIEĽAŤ DRÁMY  
(pracovný preklad, dabing: Zora K.) 

 
 

1. Otvorenie a pozdravy         

  

 Marco D’Ercole: Vítajte! Ďakujeme, že ste sa s nami opäť spojili! Vitajte na tomto 

kolegamente! Je to dôležitá chvíľa spoločného stretnutia. Predstavte si, že tu, v Taliansku, je 

poludnie, 12 hod., ale v Manile....  

 Ray Asprer: v Manile je o 6 hodín viac, teda je tam 18 hod.; a ešte ďalej, na Novom 

Zélande vo Wellington, je už 22 hod.. Takže vysielanie kolegamenta v tomto čase nám 

umožňuje všetkým sa spojiť.  

 Volám sa Ray, som Filipínčan, v Medzinárodnom centre Hnutia fokoláre pracujem 

hlavne pre komunity v Severnej Amerike a na Haiti. Minulý mesiac sme navštívili práve 

východnú a Severnú Ameriku, preto ich osobitne pozdravujem: Hello to all! a pre tých 

v Montrealy a Quebecu: Bon jour!  

 Marco: Ja som Marco, mám 20 rokov, som gen, jedným z mladých Hnutia fokoláre. 

Bývam tu v Rocca di Papa a chodím do prvého ročníka fakulty Štatistiky na Rímskej 

univerzite. Okrem toho som tútorom časopisu pre deti Teens, v rámci vydavateľstva Città 

Nuova. 

 Pripomíname, že aj dnes nás môžete zasielať svoje pripomienky a fotky na stránku 

Facebooku, alebo nám napísať na Whatsapp cez číslo, ktoré vidíte na obrazovke: +39 

3204197109. 

 

2. Svedectvo zo Srí Lanky 

 

 Ray: Naše kolegamento je miestom, do ktorého sa zbieha veľká rodina hnutia 

z celého sveta, ktorej povolaním je „zdieľať drámy“. Dnes sa naše srdcia osobitne obracajú 

k našim drahým priateľom na Srí Lanke; žijú ešte vydesení nepochopiteľným násilím, ktoré 

otriaslo celú krajinu na Veľkonočnú nedeľu. Celý národ je v smútku, sme s vami a chceme vás 

uistiť našou podporou a duchovnou blízkosťou vo všetkom, čo prežívate. 

 Vieme, že komunikovať je vás ťažké, ale od Suchita sme dostali na toto kolegamento 

správu. Suchith je pacifista, ktorý založil sieť medzinárodného dialógu.  

 

 Suchith: „Milí priatelia Fokoláre, prihovárame sa vám zo Srí Lanky, kde oplakávame 

obete nedávnych teroristických útokov počas Veľkonočnej nedele na našom krásnom ostrove. 

Ešte sme šokovaní, smutní a otrasení z udalostí bez precedensu. 

 Prioritou je pre nás pomoc obetiam a ich príbuzným. Podporujeme rôzne akcie 

vzájomnej pomoci v komunitách. Po útokoch sa mnohým z nás podarilo darovať krv, pomôcť 

tým prežitým obetiam a zaobstarať im prvú pomoc a lieky. Spoločne sa podporujeme pri 

poslednej rozlúčke s tými, ktorých sme stratili. [...] 

 Spoločne s ľuďmi na Srí Lanke, kresťanmi, budhistami, hinduistami, moslimami a inými 

kultúrami sme sa zmobilizovali, a tým, ktorí nás ohrozujú terorom odpovedáme, že im 
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nedovolíme dosiahnuť ich ciele. [...] 

 K týmto udalostiam došlo keď sme na Srí lanke oslavovali 10. výročie konca 

ozbrojeného konfliktu, ktorý trval 26 rokov. Spoločnosť ešte nesie mnohé rany, ktoré sa musia 

zahojiť, a teraz sme nanovo zranení. Ale ľud na Srí Lanke je silný a vytrvalý ľud. Spoločne 

budeme pracovať na uzdravení nás samých a našej spoločnosti. [...] 

 Vyzývame vás , ale nie k darcovstvu. Chceme vás vyzvať k darovaniu času a práce vo 

vašich komunitách, aby sa budovali mosty aj napriek rozdeleniam, aby sa zintenzívnili 

moderované sily a podporilo nenásilie. 

 Ďakujeme vám za solidaritu s nami na Srí Lanke v tejto náročnej chvíli.“  

 

 Ray: To bola časť správy od Suchitha, celú správu nájdete na našej webovej stránke: 

www.focolare.org. Vďaka Suchith, vieme, že sleduješ náš prenos aj so skupinou 

medzináboženského dialógu.  

 

 

3. Chiara Lubichová: Tvorcovia pokoja 

 

 Ray: A práve na posilnenie úsilia budovať mosty aj napriek rozdeleniam, vypočujme si 

teraz jednu Chiarinu myšlienku, ktorá nás môže inšpirovať. Je to myšlienka jedného Slova 

života z roku 1981, je veľmi aktuálna, akoby bola vyslovená pre nás dnes! 

 

Chiara Lubich: 1  
Blažení tvorcovia pokoja, lebo ich budú volať synmi Božími (Mt 5,9) 
Vieš, kto sú tvorcovia pokoja, o ktorých hovorí Ježiš? 
Nie sú to tí pokojní, ktorí majú radi pokoj, ticho, ktorí neznášajú spory a svojou povahou sa 
zdajú, že sú zmierliví. Často vyjde najavo ich skryté želanie nebyť obťažovaní alebo nemať 
nepríjemnosti. 
Tvorcovia pokoja nie sú ani tí dobrí ľudia, ktorí, pretože dôverujú Bohu, nereagujú, keď sú 
provokovaní a urážaní. 
Tvorcovia pokoja sú tí, ktorí, nakoľko milujú pokoj, neboja sa zasahovať do sporov, aby získali 
pokoj pre tých, čo sú v nezhode. 
Nositeľom pokoja môže byť ten, kto má v sebe pokoj.  
Nositeľmi pokoja máme byť predovšetkým naším konaním v každej chvíli tak, že žijeme 
v súlade s Bohom a konáme jeho vôľu.  
Tvorcovia pokoja sa snažia tiež budovať zväzky a vzťahy medzi ľuďmi, a tak odstraňujú 
napätie a stav studenej vojny, na ktorý narážajú v mnohých oblastiach života, či už v rodine, 
práci, škole, športe, medzi národmi, atď.  
Televízia, noviny, rozhlas ti denne hovoria, že svet je obrovská nemocnica. Národy sú často 
choré a nutne by potrebovali tvorcov pokoja, aby ozdravili napätie a neúnosné vzťahy, ktoré 
hrozia vojnou..., pokiaľ už nevypukla. 
Pokoj je charakteristický pre typicky kresťanské vzťahy, ktoré sa veriaci snaží vytvárať 
s osobami, s ktorými je v styku alebo s ktorými sa príležitostne stretáva; sú to vzťahy 

                                                           
1 Slovo života z februára 1981, natočené 26. januára v Rocca di Papa, odvysielané rozhlasovou stanicou Rai GR2 v rubrike: “Dnes 
je nedeľa”, 1. februára a vo Vatikánskom rozhlase v rubrike “Otvorený dialóg”, 2. februára 1981. Porov. C.LUBICH, Costruire 
sulla roccia, Città Nuova, Rím 1983, s. 22-26. 

http://www.focolare.org/
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úprimnej lásky bez falše a klamu, bez akéhokoľvek náznaku násilia alebo súperenia, 
konkurencie, či egocentrizmu. 
Pracovať na nastolení takýchto vzťahov vo svete je revolučný čin.  
Vzťahy, ktoré bežne existujú v spoločnosti sú úplne iné a žiaľ často ostávajú bez zmeny.  
Ježiš vedel, že také je spolunažívanie ľudí, a preto žiadal od svojich učeníkov, aby vždy robili 
prvý krok bez toho, aby čakali na iniciatívu a odpoveď druhého. Nemajú si robiť nároky na 
vzájomnosť vzťahov: „Ja vám však hovorím: milujte aj svojich nepriateľov... A ak 
pozdravujete svojich bratov, čo zvláštneho tým robíte?“ 
Ježiš prišiel, aby priniesol pokoj. Celé jeho posolstvo a správanie je v tom duchu.  
Práve tento nový vzťah k ľuďom často odhalí falošné sociálne pomery, ukáže skryté násilie 
v medziľudských vzťahoch.  
Človek nie je rád, keď sa táto pravda odhalí. V krajnom prípade hrozí nebezpečenstvo, že 
bude odpovedať nenávisťou a násilím voči tomu, kto sa odvažuje narušovať spolunažívanie 
a až doteraz existujúce štruktúry.  
Ježiš, nositeľ pokoja, bol zabitý násilím človeka. 
 
Blažení tvorcovia pokoja, lebo ich budú volať synmi Božími (Mt 5,9). 
Teda, ako budeš žiť toto slovo? Predovšetkým tým, že budeš všade vo svete rozširovať lásku. 
(...) Zasiahni s odvahou, keď je v tvojom okolí ohrozený pokoj. Často stačí počúvať s láskou až 
do konca obe strany, ktoré majú spor a pokojné riešenie sa našlo.  
Aj humor je prostriedkom, ktorý netreba zavrhovať, aby sme uvoľnili napätie, ktoré môže 
medzi ľuďmi vzniknúť. Jeden rabínsky text hovorí: „Budúce kráľovstvo patrí tým, ktorí radi 
žartujú, pretože sú tvorcami pokoja medzi ľuďmi, ktorí sa hádajú.“ A taktiež si nedáš pokoja, 
pokiaľ vzťahy – často naručené kvôli malichernostiam – nie sú obnovené. 
Azda by si mohol byť tvorcom pokoja tým, že budeš v rámci organizácie alebo združenia, 
ktorého si členom, rozvíjať iniciatívu zameranú na to, aby vzrástlo vedomie potreby mieru. 
(...) Dôležité je, aby si sa nepristavil a nenechal ubiehať tých málo dní, ktoré máš, bez toho, 
aby si niečo vykonal pre svojich blížnych, bez toho, aby si sa vhodne pripravil na život, ktorý 
ťa čaká. 

 

 

4. Ho Chi Minh (Vietnam): budúcnosť a spiritualita  

 

Marco: Každý raz nás kolegamento prevedie celým svetom. Pusťme sa i teraz na cestu okolo 

sveta a poďme do Vietnamu, do Saigonu, do mesta Ho Chi Minh. 

 

Marco Aleotti (Speaker): Nachádzame sa v Saigone, presnejšie v meste Ho Chi Minh, čo je 

jeho súčasný názov. Mesto má 8 a pol miliónov obyvateľov, ktorí sa každodenne naponáhlo a 

usporiadane premiestňujú na svojich motorkách. Mesto je zmesou tradície a moderného 

života, ľudia sú tu mladí, dynamickí a nešetria úsmevom.  

História nás vedie ulicami a alejami od krásneho bieleho Poštového úradu vystavaného podľa 

nákresu Gustáva Eiffela k romantickej Bazilike Notre Dame. Zobrazenia otca vlasti Ho Chi 

Minha, ktorý priviedol túto krajinu k nezávislosti, stretneme prakticky všade. Hľadí na nás z 

výkladov obchodov i z plagátov na uliciach mesta.  

K porážke Saigona došlo 30. apríla 1975, to bol skutočný koniec vojny vo Vietname a porážky 
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USA. Stojí tu Vojnové múzeum a pripomína svetu to, čo sa stalo nielen počas bitiek proti 

nepriateľovi, ale aj počas otravy celého národa. 75 miliónov ton hrôzostrašnej bojovej látky, 

dioxínu Agent Ogange, ktora rozosiata po celom južnom Vietname a zničila nielen lesný 

porast, ryžové polia, ale i usmrtila 400 tisíc ľudí a zanechala 500 tisíc hendikepovaných detí.  

 Kontrast medzi tragickou minulosťou a súčasným pokojným rýchlym tempom nás 

privádza k ešte väčšiemu obdivu húževnatosti tohto národa. Objavujeme, že v meste je 

rozšírená hlboká ľudová zbožnosť, ktorá okrem väčšiny budhistov zahŕňa aj približne 8 

miliónov katolíkov.  

 

Marco: Vo fokoláre v Saigone žije Luigi Butori. S ním sme prešli ulicami mesta až po hranice 

s Myanmarom. A koho sme stretli? Nastúpme na motorkou spolu s ním a zistíme to. 

 

 

5. KOMUNITA VEĽKÁ AKO SVET 

 
  
Luigi Butori: Volám sa Luigi Butori, mám 57 rokov, som Talian a 28 rokov žijem v Ázii, 

pochádzam z malého mestečka Lucca v Toskánsku. 

Čo robím vo Vietname? Je to zaujímavá otázka!  

Komunita veľká ako svet  

Luigi Butori: Saigon je úžasné, fascinujúce mesto, v niektorých veciach i strašné. Všetci 

prichádzajú do Saigonu za prácou, za budúcnosťou. Saigon prijíma ľudí z celého Vietnamu a 

nielen odtiaľ. 

V tomto meste niektorí môžu utratiť za deň tisícky Eur a vedľa nich žije azda niekto, kto 

nemá ani 3€ na deň pre seba a svoje deti. 

Často chodím za ľuďmi na uliciach, nájdeš ich pri pivárňach, reštauráciách. Niekedy azda 

vstúpiš do vnútra napríklad tam, kde býva pán Tan, ktorý je bez nôh, býva v priestore 1x1,5 

m, preto jeho 3 deti sú u príbuzných. Uvedomíš si, že Saigon to nie sú len reštaurácie a 

krásne paláce, ale aj trpiaci ľudia. 

Cena na opravu tohto domu môže byť okolo 800€. Keď sa ale do toho pustíš, nikdy nevieš, čo 

nájdeš. Preto vždy čakáme, že sa cena zdvojnásobí. 

Toto bolo opustené miesto, kam sa chodili ľudia drogovať. Tu začal prespávať jeden kňaz so 

svojimi študentmi, začali to tu čistiť a zavolali deti z ulice, ktoré predávali žreby na lotériu a 

tak tu otvorili školu s názvom Foka, ktorá tohto roku slávi 20 rokov. Je to krásna skúsenosť, 

pretože dnes je tu 148 detí, ktoré by inakšie boli na ulici, lebo sú zo 148 rodín s rôznymi 
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ťažkosťami. Niektoré sú siroty; škola funguje len zázrakom a vďaka spontánnym 

príležitostným darom. Napríklad tento priestor sa opraviť, lebo jeden podnik prispel 

financiami na jeho opravu.  

Táto pani má 6 detí. Jedno dieťa zomrelo na Aids, druhé je vo väzení. Štyri dcéry prevádzkujú 

remeslo za ulici, má 9 vnúčat od týchto dcér… prakticky dcéry zverujú deti, ktoré sa im 

narodia svojej matke. A tieto deti chodia práve do školy vo Foka.  

Veľkou pomocou okrem jedla je pre nich sociálne zabezpečenie, lebo takto sa môžu liečiť v 

nemocnici.  

Veľký problém predstavujú starí a mentálne postihnutí ľudia. Sú to dve skutočne 

znevýhodnené kategórie ľudí. A samozrejme aj deti. Ale keď deťom pomôžeš študovať, majú 

nejakú budúcnosť, ale keď človek zostarne, zostane sám a to je obrovský problém.  

Pre mňa je dôležité byť pri týchto ľuďoch, aby pocítili, že ich máme radi, že nie sú sami, že je 

možné zlepšiť svoj život, že problémy svojho života môžu riešiť spoločne s niekým.  

Zvyčajne používam dve peňaženky. Táto je tá bežná, túto druhú mám pre chudobných; jednu 

nosím vpravo, druhú vľavo, aby som ich nezamenil; a ak niekam idem a treba niečo darovať, 

použijem tú z ľavej strany a pokiaľ mám, dám. 

Nikdy som si nemyslel, že budem robiť tieto veci. Dlhé roky som pracoval v oblasti biznisu. 

Vyučoval som na univerzite, aj v jednej škole. Mal som rôzne zamestnania. Ale v 

skúsenostiach, ktoré sme robili vo fokoláre, už od roku 1988, bolo vždy pomáhať druhým, 

mnohým ľuďom, hlavne utečencom Karen, utečencom z Barmy, ktorí utekali pred vojnou. 

Rokmi vo mne táto vec dozrievala. Postupne sa mi otvorili oči. Pochopil som, že ľudia, 

ktorých mám pred sebou prežívajú ohromné drámy, a že pre nich môžem skutočne niečo 

urobiť. Či niečo urobím, alebo nie, to je pre nich veľký rozdiel. 

Kvapka po kvapke. Zrodilo sa to, povedal by som, neuveriteľným spôsobom. So zopár 

priateľmi sme raz išli koncom týždňa do Mae Sotu, za jedným kňazom, ktorý bol chorý, za 

pátrom Justinom na severovýchode Thajska.  

Videli sme jeho neuveriteľnú prácu, teda pomoc emigrantom, chudobným, čo nemali 

doklady, nemali nič a tak ich zneužívali.  

Urobil som zopár fotiek, vrátil som sa do Bangkoku, tam ma kontaktovali niektorí priatelia z 

Latiny a pýtali sa ma: “Kde si bol včera? A čo si robil?”, tak som poslal tie fotky. Jedna z 

týchto známych pracovala v jednej škole a ukázala fotky deťom. 

A tieto deti začali spontánne šetriť peniaze, rôzne veci a začali ich nosiť do školy. Tak sa 
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zozbierala plná trieda vecí, ktoré bolo treba poslať. Skontaktovali sme jeden medzinárodný 

podnik logistiky a ten, keď sa dozvedel celý tento príbeh a dary od detí pre deti, ponúkol sa a 

povedali: my vám s tým pomôžeme. Tak sa vybudoval tento most a dary začali cestovať 

z talianskych prístavov, až sem do prístavu v Bangkoku. Tieto veľké balíky, obrovské balíky 

pomaľované deťmi z Latiny. A deti v Mae Sote videli prichádzať tieto krásne veci.  

Boli tam deky, šatstvo, mali nesmiernu radosť, lebo pochopili, že existuje niekto na druhej 

strane sveta, kto ich má rád. 

Učiteľ: Je to most lásky, začína v Latine a končí v Mae Sote, vychádza Mae Sota a končí v 

Latine.  

Luigi Butori: Celkovo máme 20 projektov, zahrňuje 4 krajiny, a pomáhajú nám dve krajiny: 

Taliansko a Švajčiarsko. Do tohto projektu je zapojených približne 1.000 osôb. 

Potom sa podobný projekt zrodil aj v Myanmare, v meste Yangon, volá sa Dve vajíčka 

týždenne. Každé dieťa dostane raz za týždeň dve vajíčka natvrdo. Aktuálne takto pomáhame 

každý týždeň asi 170 deťom; ale v celej štvrti je 700 detí, ktoré potrebujú pomôcť, a tak 

dúfame, že v najbližších mesiacoch nám príde pomoc aj pre všetkých 700 detí.  

Pre mňa je moja komunita, čiže fokoláre, hniezdom, kam sa vraciam, aby som si oddýchol, 

načerpal síl, pouvažoval, napriamil si pohľad, nabral sily a radosť. A potom idem von, lebo 

mojou skutočnou komunitou je svet, celý svet. www.gocciadopogoccia.ch  

 

 Marco: Ďakujeme, Luigi! Pozdravujeme aj komunitu v Saigone, ktorá nás tiež sleduje!  

 

 

6. Pozdravy z Mozambiku  

 

 Ray: Otvorme teraz okno a pozrime sa na iné miesto. Mozambik na africkom 

kontinente trápi séria cyklónov. Ešte včera sme sa dozvedeli, že cyklón Kenneth pustošil túto 

krajinu. Minulý mesiac, predchádzajúci cyklón, zdevastoval už časť krajiny a zasiahol aj 

Dombe, kde žije asi 500-členná skupina Fokoláre, a kde sa nachádza aj centrum pomoci 

Fazenda da Esperança. Skoro všetko bolo zničené.  

 Možno ste cez sociálne siete www.focolare.org sledovali vývoj udalostí, i zbierku 

fondov z iniciatívy AMU – Akcia zjednotený svet.  

 Zodpovedný za Centrum pomoci Ildo Foppa, nás neustále oboznamoval a na Veľkú 

noc nám napísal, že dorazili veci prvej pomoci a že mohli začať s prvými prácami na oprave 

príbytkov a štruktúr; podarilo sa im získať a rozdať stovky balíčkov so semenami na výsev 

a poľnohospodárskymi nástrojmi. 

 Ildo nám medziiným napísal:  

http://www.gocciadopogoccia.ch/
http://www.focolare.org/
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 Marco: „Skúsenosť po tragédii je tvrdá, únavná, ale máme istotu, že všetko toto 

vzbudí veľkú premenu týchto miest. Až neuveriteľne sú teraz blízke naše vzťahy s biskupom, 

kňazmi a organizátormi, ktorí sem prichádzajú a s celou komunitou. S biskupom by sme 

chceli otvoriť projekt výstavby domov z prefabrikovaného cementu: bude to príležitosť 

zamestnať našich chlapcov a mnoho ďalších.“. 

 

 Ray: Kto by ešte chcel prispieť, potrebné informácie nájde na webovej stránke na 

obrazovke. (http://www.amu-it.eu ).  

 

 

7. Mumbai (India): VÝZVA „STOP HLADU!“ 

 

 Marco: Aj tohto roku 1. mája vyštartuje Týždeň zjednoteného sveta. Čo sme pripravili? 

Tento týždeň by sme chceli konkrétne zapojiť našich kamarátov i médiá do mnohých akcií, 

ktoré konáme aj celý rok v boji proti hladu a chudoby. Preto názov akcie tohto roku je „No 

One In Need“, čiže „Nikto v núdzi“, toto je náš cieľ.  

Jedna z činností je Akcia „Stop hladu!“. Je to jeden cieľ agendy OSN do roku 2030 

a jeden z frontov, na ktorom najviac pracujeme.  

 Chlapci a dievčatá za jednotu Mombay v Indii vymysleli alternatívny spôsob práce na 

tejto výzve.  

 

 
STOP HLADU! – Projekt Andheri Mumbay, India 
 
Anu (ragazza): Ako začal projekt Stop hladu? Minulý rok v apríli som bola na jednom tábore, 
kde sa hovorilo o projekte Stop hladu a čo pre to môžeme urobiť.  
 Astrida (matka): Navštívila som jednu organizáciu s názvom “Domov mieru”. Je to domov 
pre ženy v núdzi. Uvedomila som si, že nemajú ani to najnutnejšie pre život. 
Rachel (bambina): Išli sme za sestrou Divyaou, ktorá sa stará o ženy s AIDS. 
Suor Divya (uršulínka): Pracujem s pacientkami pozitívnymi na vírus HIV, ktorí žijú v rôznych 
častiach Mumbay. Teraz máme od 65 do 70 pacientov. Ide o jednoduchých ľudí, ktorí nemajú 
ani dostatok stravy. Sú tu aj deti v núdzi. 
Rachel (bambina): Napadlo nás, že by sme mohli z plastových fliaš vyrobiť sporiteľničky, 
zbierať do nich peniaze a dať im ich.  
Shailet (matka): Potom ďalší malý nápad: zber papiera, do ktorého sa zapojili deti.  
Aaron (bambino): Napísali sme list a rozoslali ho všetkým, aj ľuďom iného náboženstva.  
Alvin (ragazzo): Potom sme šli za nimi domov. Vysvetlili sme im náš projekt. Niekto nám dal 
múku, iní časopisy, iní aj peniaze.  
Aaron (bambino): Zozbierané časopisy sme odvážili a predali v zbere papiera. Čo sme za ne 
dostali sme dali do “Domova mieru”. Na začiatku nám pomáhalo 50 rodín, teraz ich je 200.  
Warren (bambino): Rozhodli sme sa ísť navštíviť rodiny s HIV virusom.  
Ronan (bambino): Pripravili sme si animované pesničky.  
Tiya (ragazza): Pre najmenšie deti sme pripravili hry.  
Liselle (ragazza): Upiekla som pre nich koláče. Veľmi sa im potešili. 
Aaron (bambino): Bol som rád, že naša činnosť niekomu pomohla.  

http://www.amu-it.eu/
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Ashley (ragazzo): Je to potešujúce, že títo ľudia dostali to, čo by mali mať. Pomôcť druhým ti 
prinesie “vnútornú radosť”, nič ma nedokáže urobiť takým šťastným, ako toto.  
Shailet (matka): Ľudia pokračujú v zbere papiera, kníh a iného, lebo teraz vedia, že o dva 
mesiac bude nový zber a že je to dobrá vec. 
Alvin: Chceli by sme eliminovať hlad a začať od našej štvrte, aby boli všetci šťastní. 
 
#STOP HLADU! 
Chlapci a dievčatá za jednotu z Andheri, Mumbay zbierali 8 mesiacov papier. 
Predali - 1.000 Kg časopisov; získali za ne 28.000 rupií, zapojilo sa 200 rodín; zozbierali aj 100 
kg potravín, kníh a šatstva. 

 

8. Priame spojenie s Brazíliou  

 

 Ray: Medzi správami, na ktoré sme, žiaľ, už zvyknutí patrí aj dramatická situácia vo 

Venezuele. Od roku 2014 túto svoju krajinu opustilo vyše 3,5 milióna obyvateľov. Nazývajú 

ich „caminantes-putujúci“, pretože pešo prichádzajú k hraniciam s Kolumbiou, Ekvádorom, 

Perú, Chile a v poslednom období prichádzajú aj do Argentíny a Brazílie.  

 Renzo je Talian, fokolarín, žijúci v Brazílii, práve v meste Manaus, a nedávno navštívil 

brazílske mesto Boa Vista, 200 km od hraníc s Venezuelou. Boa Vista teraz doslova 

„zaplavilo“ tisíce utečencov. Sme napojení práve s Renzom, je to tak?  

 Renzo: Áno, tu som, všetkých vás zdravím z Manaus!  

 Ray: Ciao Renzo, pozdravujeme komunity v Amazonii!  

Renzo: Vďaka! 

Ray: Poslal si nám zábery, ktoré nás veľmi oslovili. 

 Renzo: Áno, bol som v Boa Vista, a veľmi ma prekvapilo, že po uliciach počuješ 

hovoriť viac po španielsky než portugalsky, lebo v posledných mesiacoch sem prišlo veľmi 

veľa ľudí z Venezuely. Komunita Fokoláre sa dala do pohybu spolu s Cirkvou a ďalšími 

združeniami a hnutiami. Videli sme veľa gest solidarity, veľkodušnosti, konkrétnej lásky.  

 Ray: Áno. Renzo, pozrime sa preto hneď na zábery. 

 Renzo: Áno. 

 
Ana: Ako komunita Hnutia fokoláre sme sa hneď stretli a zhodnotili, čo môžeme hneď 
darovať: mlieko, ryžu, cukor, cestoviny, fazuľu, olej. Ale keď sme tam prišli a videli tie deti, 
ktoré sa triasli od hladu a zúfalstva… Ak by som mohla, bola by som im hneď dala všetko, 
bolo tam veľa detí, starých ľudí, tehotných žien. Požiadali sme ich, aby sa postavili do radu a 
bolo to dojímavé, lebo Boh vidí úprimnosť srdca a oni sami sa začali deliť s ostatnými. Ak ich 
bolo 200, zaručene sa ale najedlo 400 ľudí. 
Paulo: Rozdávali sme polievku a jedlo, a medzitým som so Silvanou išiel zistiť, či sú tam ľudia, 
čo potrebujú špeciálnu pomoc, lebo tam bolo mnoho chorých, mnoho detí. Chceli sme zistiť 
skutočnú situáciu, lebo tam bolo hotové spustošenie. (…) 
Snažili sme sa im zohnať lieky a postarať sa nejako o tých bratov Venezuelčanov, ktorí sem 
prichádzajú. 
Silvia: Videla som jednu matku s podvyživeným dieťaťom. Bolo len kosť a koža. Bol to hrozný 
pohľad. (…) Priviezli sme ho do detskej nemocnice. Tam lekár povedal: “Dieťa je také 
podvyživené a choré, že ak by ste ho nepriniesli dnes, neprežilo by nasledujúcu noc. (…) Keď 
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som odchádzala, šla som ich pozdraviť a toto dieťa sa na mňa usmialo. Bol to pre mňa dar od 
Boha. Akoby mi chcelo povedať: “Ďakujem, ďakujem, že si ma zachránila.” Bolo to tak ako 
Chiara v prvých časoch: prijať trpiacich, núdznych a všetko to pre Ježiša a z lásky. 

 

 Ray: Vypočul som si všetky skúsenosti, Renzo, ktoré si natočil, a pochopil som, že sa 

vám podarilo priniesť jedlo viac než 1000 osobám.  

 Renzo: Presne tak. Komunita v Boa Vista zapojila veľa známych, kolegov, farníkov 

a tak sa jedlo, šatstvo a iné dary znásobili. Okrem toho sa zmobilizovali aj občianske autority. 

Táto skúsenosť pokračuje až do dnes. Pri počúvaní skúseností Anny, Paola a Silvie mi bolo 

jasné, že len spoločne sa môžeme pokúsiť pomôcť tomuto národu, ktorý tak vážne trpí a byť 

konkrétnou odpoveďou lásky. 

 Ray: Ďakujeme, Renzo, a pozdravujeme komunitu v Boa Vista! Ďakujeme, Renzo! 

 Renzo: Grazie, ciao!  

 

 

9. Little Rock, Arkansas (USA): VÍŤAZSTVO NAD NÁSILÍM  

 

Marco: Austin Kellerman žije v meste Little Rock, v štáte Arkansas, v USA. Má 35 rokov a je 

riaditeľom Správ v miestnej televíznej spoločnosti. Po n-tej vražde v tomto meste sa rozhodol, 

že pre zmenu vecí nestačí len podávať správy, ale že je potrebné urobiť niečo konkrétne, 

niečo viac.  

 
Austin Kellerman: Nikdy nezabudnem na chvíľu, keď som sa dozvedel tú správu: už druhé 

dieťa sa tento mesiac stalo nevinnou obeťou zbraní v Little Rock, v Arkansase. 

Grafika: Po náhodnom usmrtení 2 detí v Little Rock, Arkansase, Austin Kellerman, riaditeľ 

miestnych televíznych novín sa rozhodol so svojím tímom reagovať. 

Austin Kellerman: Násilie v meste sa stupňovalo a v ohrození boli všetci, vrátane novinárov. 

Tím mal už dosť z neustáleho oznamovania deliktov a vážnych situácií. Televízie podávajú 

správy, ale len zriedka sa snažia veci zmeniť. Po viacerých pracovných schôdzach začali s 

kampaňou: Víťazstvo nad násilím.  

Giornalista: Správy oznamujú násilie a tým to skončí. Pokúšame sa byť iní. 

Austin Kellerman: Nikto sám nie je schopný zastaviť násilie. To vieme. Naším cieľom bolo 

spojiť tie miestne sily, ktoré sa snažia o ich obmedzenie. 

Skontaktovali sme desiatky organizácií, ktoré vykonávajú mimoriadnu prácu v kľúčových 

sektoroch ako je vzdelávanie, chudoba, práca a výchova. 

Giovane ragazzo: Ak ti niekto pomôže ešte ako dieťaťu, to má budúcnosť a skutočne ti to 

pomôže. 

Austin Kellerman: Málo ľudí poznalo tieto dobré iniciatívy a skupiny sa prakticky medzi 
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sebou nepoznali. Láska k blížnemu je koreňom každej našej činnosti. Ak sa máme mať radi, 

musíme sa poznať. Na zníženie kriminality je potrebné pomáhať všetkým, postarať sa o 

druhých, vytvárať kultúru, v ktorej sa násilie netoleruje.  

Začali sme jednoduchými pochodmi v našich štvrtiach. 

VÍŤAZSTVO NAD NÁSILÍM 

Austin Kellerman: Začali sme spolupracovať s miestnymi skupinami pri organizovaní 

udalostí. Napríklad asi míľový pochod, ktorý končil v parku, kde boli rôzne hry pre deti.  

Nevedeli sme, čo to prinesie. Nebol to náš sektor práce. Boli sme mimo svojej komfortnej 

zóny. A aké to bolo prekvapenie, keď sme videli prichádzať tisíce ľudí s lídrami rôznych 

komunít. Mnohí cítili to isté, čo my. Priali si zmenu. Tak sme spojili rôzne skupiny. 

French Hill je členom Kongresu a je naším priaznivcom.  

 Požiadali sme ho, aby naše posolstvo priniesol k hlavám a pristúpilo sa k návrhom.  

Nie všetci sa dali ľahko presvedčiť. Šéf polície Kenton Buckner bol skeptický. Jeho nedôvera k 

spolupráci s médiami, ktoré k tomu neboli vždy priaznivé, bola pochopiteľná.  

A toto oddelenie malo aj iné ťažkosti… Ale bez spolupráce ľudí zodpovedných za bezpečnosť 

v meste sa nedá hovoriť o úspechu. Pochopil som, že ako prvú vec sa musím urobiť jedno a 

vžiť sa do situácie polície a nesťažovať sa.  

A tak som sa zapísal do Policajnej akadémie v Little Rock. O 12 týždňov som lepšie rozumel 

ich práci pri potlačovaní kriminality. Prijal som ich ťažkosti a lepšie som im vysvetlil náš 

projekt. 

Počas mojich promócií šéf Buckner všetkých povzbudil k spolupráci na zlepšení situácie v 

meste. Povedal: Buďte činní ako Kellerman! 

Capo Buckner: U Bezpečnosti pracujem od svojich 25 rokov a niekedy som nevidel, že by 

televízia robila niečo podobné!  

Austin Kellerman: Odvtedy často prišiel na stretnutia Víťazstva nad násilím. Od tej chvíle nás 

policajné oddelenie vždy podporovalo. 

V priebehu 24 mesiacov sme zorganizovali 7 pochodov s účasťou asi 4.000 osôb. Napísali 

sme zhruba 300 mentorom, aby sa venovali ohrozeným deťom. Usporiadali sme tri výstavy 

práce pre viac než 2.000 osôb hľadajúcich prácu a jednu pre bývalých väzňov.  

Zozbierali sme 100 tisíc dolárov pre neziskové organizácie pracujúcich proti násiliu. U nás 

sme urobili tri občianske stretnutia a zorganizovali tri džornáty upratovania rôznych 

priestorov.  
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Grafica: A čo ak by celé mesto prežilo jeden deň v jednote?  

Austin Kellerman: Naša skupina tiež združila vyše 60 lídrov rôznych Cirkví.  

Prirodzene, že naše mesto nie je bez násilia. Ale cítime, že sme niečo ovplyvnili. V prvej 

polovici roku 2017 mesto Little Rock malo rekord 75 vrážd, ale keď začala naša kampaň toto 

číslo sa začalo znižovať a zastavilo sa na 52 za rok 2017. V r. 2018 sa číslo znížilo na 41. 

(musica e canti: vittoria sulla violenza) 

Najväčší podiel na tom má polícia a lídri mesta, ale nemôžeme si nemyslieť, že k tomu 

pomohla i naša kampaň. Koncom roku 2018 dostal šéf Buckner novú prácu v časti Syrakúzy v 

New Yorku.  

Bolo mi ľúto, že odchádza, ale dojal ma jeden telefonát. Bol to riaditeľ jedných televíznych 

správ zo Syrakúz: „Chcem sa ťa opýtať na Víťazstvo nad násilím. Šéf Buckner mi povedal, aby 

som ťa zavolal, lebo to chce zorganizovať aj tu”. Často stačí len iskrička. 

 

 Marco: Veľká vďaka, Austin, za to, čo robíte! Pozdravujeme vás všetkých!  

 

10. Ochrana maloletých: transparentnosť, prevencia, formácia 

 

Ray: Toto kolegamento sme chceli nazvať „Zdielať drámy“. Jednou z najbolestnejších 

drám našej doby je zneužívanie maloletých. Preto záverečnú časť kolegamenta venujeme 

tejto téme, ktorá sa, bohužiaľ, týka aj nás, rovnako ako aj iných hnutí a organizácií, ktoré 

pracujú s mládežou. 

 
 Papa Francesco2: “ V celej svojej šírke dôrazne vyzývame k boju proti zneužívaniu 
mladistvých v oblasti sexuálnej ako aj v ostatných oblastiach zo strany autorít či jednotlivými 
osobami, pretože ide o ohavné kriminálne činy, ktoré sa musia stratiť z tváre zeme.” – 
pápež František (a conclusione dell’Incontro “La protezione dei minori nella Chiesa”, 24 
febbraio 2019) 
Stefania Tanensi: Slová pápeža Františka na záver vatikánskeho samitu o zneužívaní sú 
jednoznačné: jav pedofílie sa premenil na najvážnejšiu krízu, ktorej čelí Katolícka cirkev. 
Tento škandál vypukol v posledných rokoch, ale jeho korene siahajú do minulosti. Aj napriek 
“nulovej tolerancii”, vypočutiu si a blízkosti obetiam, udaniam, odsúdeniam a oddialeniu 
vysokých hodnostárov, je vierohodnosť Cirkvi vážne ohrozená.  
Problém nadobudol takých širokých rozmerov, že ani nepoznáme celý jeho rozsah. Pápež na 
samite uviedol len určité údaje o tomto jave, ktorý prekračuje hranice Katolíckej cirkvi, 
pretože sa dotýka aj spoločenských oblastí, akými je rodina, škola, šport. 
Aj zodpovední za Fokoláre prežívajú bolesť a nepokoj z dôvodu niektorých svojich členov 
zapojených do zneužívania. Podľa línie Cirkvi, aj Hnutie fokoláre vykonalo patričné kroky v 

                                                           
2 A conclusione dell’Incontro “La protezione dei minori nella Chiesa”, 24 febbraio 2019. 
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prehodnotení praxe, činov a vzťahov a najväčšej pozornosti v prospech ochrany maloletých.  
OLGA MARIA RODRIGUEZ: (Co-responsabile Commissione CO.BE.TU): Celkovo ide o 18 
prípadov, ktorým sme sa museli venovať v rôznych zemepisných oblastiach, v rôznych 
časových odstupoch; niektoré prípady sú veľmi staré, niektoré nedávne a snažili sme sa k nim 
vyjadriť, ibaže naša komisia nie je súd, ale orgánom v službe Diela; a poradili sme vnútorné 
opatrenia, v niektorých prípadoch bolo nevyhnutné pristúpiť k legálnemu udaniu.  
Speaker: Áno, pretože často ide o deti, súrodencov, vnúčatá, ktoré boli zverení do opatery 
osôb považovaných za isté, nakoľko si urobili presnú životnú voľbu, a aj preto by mali mať v 
srdci dobro detí a dospievajúcich, ktorí ich ale naopak zneužili, čím im spôsobili vážne 
a nezriedka nenapraviteľné problémy.  
Smernice pre ochranu a dobro maloletých z roku 2014 a nasledovná konštitúcia 
medzinárodnej komisie a spolupracovníkov ochrany obetí, pomoci rodine a zbieranie prvkov 
k vykonaniu nevyhnutných krokov voči osobe zodpovednej za zneužitie. 
ORAZIO MOSCATELLO (Advokát, odborník na právo rodín a maloletých, člen CO.BE.TU): My v 
rámci smerníc považujeme za podstatné a neustále to opakujeme: morálnu povinnosť 
oznámiť vec osobe vybranej Hnutím fokoláre a to je prvý krok, ktorý potom vedie k 
nasledujúcim, ktorými sú uistenie sa o zneužití a tiež aktualizácia každej prevencie, ktoré sú 
aj zo strany postupu jednania nevyhnutné. 
Speaker: Potrebné je tu ale aj prispôsobiť jednotlivé pravidlá miestnej situácii a miestnym 
zákonom, pritom ale nezabudnúť na tzv. nové formy zneužívania ako je psychický teror, 
prenasledovanie a šikanovanie. Ale to nestačí: potrebné je zamerať sa hlavne na prevenciu a 
na formáciu.  
OLGA MARIA RODRIGUEZ: (Co-responsabile Commissione (CO.BE.TU): Dôležitá je spolupráca 
so všetkými organizáciami hnutia, so všetkými implementárnymi kurzami, jednak s Centrami 
Gen 3, Gen 4, ako aj s Novými rodinami. Všetko toto pre vzájomný prospech.  
ORAZIO MOSCATELLO (Advokát, odborník na právo rodín a maloletých, člen CO.BE.TU): 
Hnutie fokoláre už dlhý čas pracuje na tomto aspekte a hľadá nástroje pre formáciu 
dospelých, ktorým sú zverení maloletí, hlavne v aspektoch prevencie zneužitia, a toto 
považujeme za prvoradý a najdôležitejší cieľ pre ktorý chceme pracovať. 

 

11. V DIALÓGU: Jesús Morán, Agostino Spolti, Barbara a Paolo Roveovci 

 

Ray: Jesús, vitaj.  

 Jesús: Ďakujem. 

 Ray: Na záver stretnutia, o ktorom sa práve hovorilo, ste povedali, že ste zachytili 

potrebu vypracovať vyhlásenie adresované všetkým, a tak ste napísali list, ktorý mám teraz 

v ruke. Mohol by si nám zhrnúť obsah tohto listu a čo vás k tomu priviedlo? 

 

 Jesús: Tento list sme napísali s Emmaus po dlhej úvahe inštitucionálneho charakteru. 

To je dôležité. Týmto vyhlásením sme na prvom mieste chceli pristúpiť k procesu, ktorý 

otvorila Cirkev na podporu a ochranu maloletých, teda proti každej forme zneužívania, 

nielen maloletých, ale aj akejkoľvek osoby v znevýhodnených podmienkach. To ako prvá vec: 

plné prijatie aktuálnej línie Cirkvi a povedal by som i spoločnosti. 

 Na druhom mieste – ako sme videli v dokumente – verejne sme chceli uznať, že táto 

dráma sa týka aj nás, teda, že sa overili prípady zneužitia aj v rámci nášho hnutia, a to nás 

priviedlo ku konkrétnym gestám, urobiť zadosť spravodlivosti vzhľadom na obete, začať 
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s procesom sprevádzania na všeobecnej ale i konkrétnej úrovni. Aj to je dôležité, teda nulová 

tolerancia aj v rámci hnutia.  

 Zaiste toto – ako povedal pápež – je veľké očistenie, je to veľké očistenie aj pre nás, 

preto sme chceli vykonať tento akt a uznať to.  

 Na treťom mieste sme tým chceli všetkým povedať, že toto úsilie sa nemôže ohraničiť 

len na prostredie nášho hnutia. Listom sme sa snažili povedať všetkým členom hnutia, aké je 

dôležité postaviť sa na všetkých úrovniach proti tejto dráme, aby táto nesmierna bolesť, 

ktorá je spoločenskou a morálnou drámou, skutočne fyzickou drámou, sa čo najskôr skončila 

a viac sa neobjavovali prípady zneužitia, ktoré sú skutočne vážne.  

 Toto by boli tri základné veci, ktoré obsahuje tento list. 

 

 Ray: Ďakujeme, Jesús. 

Barbara a Paolo, vy ste manželia a roky sa venujete formačnému programu s názvom 

“Up2me / Závisí na mne” pre dospievajúcich a rodiny, s cieľom pomôcť deťom a mládeži 

v sexuálnej a medziľudskej formácii. 

 Žiaľ vieme, že väčšina prípadov zneužitia sa odohráva v rodinnom kruhu či zo strany 

najbližších. Chceme sa vás opýtať: čo by bolo treba urobiť, aby sme sa tomu vyhli? Alebo, čo 

robia rodiny Hnutia fokoláre?  

 

 Barbara Roveová: V rámci Hnutia Nové rodiny zaiste hovoríme na tieto témy, a to už 

na stretnutiach pre snúbencov, potom pre mladé manželské páry a postupne pre všetky 

vekové kategórie manželov. Prirodzene, že konáme v optike prevencie, ako to odznelo aj v 

dokumente, a tak sa usilujeme, aby sa medzi ľuďmi, manželmi, v rodinách vytvárali zdravé 

vzťahy, vedomé vzťahy, zrelé vo všetkých smeroch, teda aj v oblasti citovej výchovy 

a sexuality. 

 Samozrejme, robíme to na stretnutiach, prostredníctvom skupín rodín, ktoré sa 

stretávajú a tak majú možnosť poznať sa medzi sebou do hĺbky, potom aj formou rozhovorov 

a zdieľaním eventuálnych ťažkostí.  

 Vieme, že rodiny potrebujú neustálu formáciu, cítime zodpovednosť voči trvalej 

formácii, preto si nechávame aj pomôcť odborníkmi z rôznych oblastí, a to tak na 

formačných stretnutiach, ako aj disponibilitou týchto odborníkov venovať sa jednotlivým 

prípadom v tých rodinách, kde sa objavia ťažkosti v tejto sfére. 

 Paolo Rovea: Z toho, čo povedala Barbara, sa odvíja ďalší aspekt, ktorý zdôrazňujeme 

a to je dlhé roky existujúce vzťahy medzi manželmi, rodinami, medzi ich deťmi a pod., čím sa 

vytvára sieť rodín na celosvetovej úrovni. Je to veľmi užitočné. Aj moderné štúdia 

zdôrazňujú, význam sietí rodín pre zdravie našej spoločnosti. A tieto siete rodín sa zase 

otvárajú na miestne komunity hnutia na danom území, kde žijú rôzne osoby, teda aj 

animátormi mladších a starších detí, mládeže. Takže ide o tieto siete, patriť do takejto siete 

a pomáhať si vo formácii, v poznávaní, pomáhať si vo vzájomnej úcte, pri vzájomnej 

podpore, tiež pomáhať si a byť pozorní na eventuálne rizikové situácie. 

 Zo spolupráce medzi rodinami a animátormi sa práve zrodil projekt Up2me, ktorý si 

pred chvíľou spomenul. Je to nástroj, ktorý ide týmto smerom, je to veľká pomoc, akási 

bomba, ktorá nám v pozitívnom zmysle vybuchla v rukách a šíri sa to po celom svete, je to 
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moderný spôsob pomoci mládež v predpubertálnom a pubertálnom veku a oddelenen ich 

rodičom, aby sa formovali v týchto dôležitých témach. A pred nedávnom sme začali pracovať 

s malými deťmi a ich rodičmi.  

 Toto je jeden z nástrojov, ktorý máme k dispozícii teraz i v budúcich rokoch na 

formáciu všetkých: mladých i dospelých, aby sme boli formovaní, pripravení a bdelí na tomto 

tak citlivom poli. 

 

 Ray: Ďakujem !  

Agostino, ty pracuješ v Medzinárodnom centre. Si v priamom kontakte s tisíckami 

detí v rôznych kultúrnych kontextoch, často cestuješ, teda máš aj široký rozhľad. Čo by si 

povedal o formácii osôb, asistentov, ktorí priamo pracujú s deťmi a mládežou?  

 

 Agostino Spolti: Ďakujem, za otázku. Zaiste, od začiatku naše Centrá gen 3 i gen 4 boli 

pri vypracovávaní týchto smerníc na ochranu a dobro detí a dospievajúcich, boli sme v tom 

osobne zaangažovaní.  

Prvou úlohou je zaiste formovať všetkých vychovávateľov v tomto aspekte. Ale chcel 

by som poukázať na 4 skutočnosti, v ktorých my, vychovávatelia, potrebujeme pracovať: 

prvým je rodina, druhým pracovať v tíme, potom trvalá formácia a štvrtým je komunita, žiť 

v komunite. 

 Vzťah s rodinou je neodmysliteľný, ale aj preto, že pre vychovávateľa je potrebné 

poznať prostredie, v ktorom žijú deti alebo dospievajúci. Potom je tu aj vzájomná 

zodpovednosť, ktorú má rodina v prvom rade voči deťom a dospievajúcim. Potrebné je mať 

ročný program činností, ale tiež povedať rodičom, aké ciele tento formačný program 

prekladá.  

 Spomínam si na jedno stretnutie s Chiarou, na ktorom sme jej hovorili o práci 

s dospievajúcimi v oblasti citovej a sexuálnej výchovy, a povedali sme: mali by to byť rodiny, 

ktoré majú hovoriť na tieto témy. Ale rodiny hovoria: je to na vás vychovávateľoch, 

asistentoch, aby ste v tom začali...  

 Keď sme sa opýtali Chiary, kto by to mal byť, ona povedala: „Musíte to urobiť 

spoločne“. Pravdu povediac, trvalo nám to pár rokov, ale spoločne sme vypracovali tento 

projekt formácie v citovej a sexuálnej oblasti. Len tak to má budúcnosť. Pracovať spoločne 

znamená pracovať v tíme.  

 Tu sme ešte na ceste. Často ako asistenti sa cítime sami. Ale dôležité je ísť v ústrety 

všetkému tomu, čo predkladá ochrana a dobro dieťaťa a dospievajúceho, aké je dôležité 

pracovať spoločne v tíme. A nielen to, lebo tím vytvára vychovávateľovi vlastne skutočný 

dom, až sa aj on sám objaví, sám rastie spolu s dospievajúcim či dieťaťom.  

 Zaiste na tejto ceste je potrebný osobný dialóg medzi vychovávateľom 

a vychovávaným, ale pritom treba mať stále na zreteli línie, ktoré nám znovu pomôžu aj 

v tomto vzťahu. 

 Ďalšou skutočnosťou je Edu X Edu, vychovávať sa, aby sme vychovávali. Vidíme, že 

najlepšou odpoveďou na Generálne zhromaždenie3, ktoré sa dožadovalo tejto trvalej 

formácie, a to v synergii s rôznymi výchovnými centrami Diela, kde pracujeme spolu na 

                                                           
 



15 
 

formácii, aby sme vychovali autentické, úprimné osoby, schopné pretransformovať do 

života, do činnosti tieto myšlienky, túto antropologickú potencialitu, ktorou je charizma 

jednoty. 

 Ďalšou oblasťou je komunita, ktorá hrá vo formácii dôležitú úlohu. Ešte v r. 1966, 

krátko po zrode Hnutia gen, Chiara v jednom zo svojich príhovorov zdôraznila, že nestačí 

zveriť menšie deti starším deťom, pretože celému Dielu ležia na srdci deti, mládež a celé 

Dielo, a tak programy sa musia pripravovať tak, aby bol pekný a pre celú túto komunitu.  

 V súvislosti s komunitou si rád spomínam na jednu Chiarinu odpoveď jednej 

dospievajúcej dievčine v Amsterdame ešte v r. 1982; hovorila jej o ťažkosti udržať sa čistou, 

svedčiť o tom, čo žije, kvôli bombardovaniu zo všetkých strán. Môžeme si domyslieť v akej 

situácii sú dospievajúci v náraste vplyvu masmédií v posledných rokoch. Chiara vo svojej 

odpovedi hovorí: ale aj medzi prvými kresťanmi boli tí, čo cítili pokušenia a mali pochybnosti 

vo viere. Kam ale išli? Chodili do komunít. V živej komunite s Ježišom medzi nimi sa posilnili 

a potom s odvahou išli von.  

 Vyjsť s odvahou von je tiež jedným z prostriedkov, ktorý ukazuje na silu mládeže. 

Chiara ich vždy posmeľovala, aby nehľadeli len na seba alebo len na svoju skupinu, ale šli 

v ústrety trpiacim, tým, čo sa podobajú opustenému Ježišovi. A k tomu sme vyzývaní aj my, 

vychovávatelia, mať takýto pohľad, takto hľadieť na každé dieťa, na každého dospievajúceho. 

A kreatívna potencialita Ježišovho pohľadu nám hovorí, učí nás, aký pohľad máme mať pri 

pohľade na každého. 

 Bol som prítomný na Svetových dňoch mládeže v Paname. Pápež sa obrátil na 

mladých, ale v podstate aj na nás dospelých: „Ste schopní, vy dospelí, hľadieť na mladých 

Božím pohľadom?“ Sme si vedomí, že sme len na ceste, za to ale zodpovedne a v pokore 

chceme spoločne ísť dopredu v tomto pre dobro detí a dospievajúcich. 

 

 Ray: Ďakujeme, Ago, ďakujeme aj vám Barbara, Paolo a Jesús.  

 

12. Záver 

 

 Ray: A sme na konci nášho kolegamenta. Dnes sme vstúpili do vážnych drám, hovorili 

sme o utečencoch, o chudobe, o terorizme, o prírodných nešťastiach, videli sme v akcii 

mnoho ľudí v týchto enormných problémoch, ktoré sa nezastavili, ale urobili svoju malú časť, 

malú, ale dôležitú, ako povedala Chiara v myšlienke na začiatku kolegamenta. 

 Marco: Áno, Chiara končila týmito slovami: „Dôležité je, aby si sa nepristavil 

a nenechal ubiehať tých málo dní, ktoré máš, bez toho, aby si niečo vykonal pre svojich 

blížnych, bez toho, aby si sa vhodne pripravil na život, ktorý ťa čaká.” 

 Lúčime sa s vami s predsavzatím: každý urobiť svoj diel!  

 Ray: Ďakujeme, stretneme sa pri budúcom kolegamente 15. júna 2019 o 20.00 hod. 

SEČ. Dovidenia!  


