
 

Rocca di Papa 7. decembra 2019 

„Vydala som sa za Boha“  

(video 2496M, trvanie: 1h 11min.; preklad a dabing: Zora K.) 

 

1. OTVORENIE A POZDRAVY 

 

ČO / SPÁJA / TÝCHTO / REVOLUZIONÁROV? 

 ODVAHA / VÁŠEŇ / LÁSKA / HĽADELI NA SVET / Z INEJ PERSPETÍVY 

CHIARA Z POHĽADU / JEDNOTY 

 

Chiara: Mám jeden sen: vidieť, že sa vo svete buduje univerzálne bratstvo. 

 

INŠPIROVALA TISÍSE ĽUDÍ K JEDNÉMU CIEĽU: SPOLOČNE BUDOVAŤ ZJEDNOTENÝ SVET 

INŠPIRUJ SA! 

 

Lorenzo Russo: Od 7. decembra 1943 uplynulo 76 rokov. Dievčina menom Silvia mala iba 23 

rokov a potajme sa celá darovala Bohu. Všetci ju potom poznajú pod menom Chiara. A práve 

dnes 7. decembra 2019, sa otvára Storočnica narodenia Chiary Lubichovej. 

Vitajte, volám sa Lorenzo Russo a zdravím vás z Rocca di Papa, dobrý večer. 

Ako sami tušíte, toto bude mimoriadne vysielanie kolegamenta: pokúsime sa zísť trochu ku 

koreňom toho áno vysloveného Chiarou Bohu pred 76 rokmi, precestujeme trochu svetom, 

aby sme sa stretli s touto charizmou dnes a to v rôznych fokoláre.  

Tak začnime. Na začiatok vám chcem pripomenúť, že sa môžete s nami kontaktovať mailom – 

adresu vidíte na obrazovke; môžete nám poslať správu na WhatsApp na číslo ako tiež vidíte, 

alebo nás môžete sledovať na Facebooku s adresou Collegamento CH. 

 

2. TRIDENT (TALIANSKO): 7. DECEMBRA 1943 – 7. DECEMBRA 2019  

 

Lorenzo: Povedali sme: 7. december 1943, deň, keď všetko začalo. Vypočujme si Paola 

Balduzziho, ktorý pre nás navštívil Trident.  
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Paolo Balduzzi: Tri červené karafiáty je pravdepodobne všetko, čo si Chiara Lubichová môže 
dovoliť kúpiť 7. decembra 1943. Je skoro ráno, nepríjemné počasie, nad Tridentom zúri vojna, 
prší, fúka silný vietor, zatiaľ čo táto 23-ročná dievčina ide do kostola. Dnes je mimoriadny 
deň, jej deň, deň jej tajného zasvätenia sa Bohu navždy. A tie kvety sú vlastne darom pre 
neho, pre Boha. Tu začína príbeh, výnimočný príbeh, ktorý si Chiara v tej chvíli nemôže vôbec 
vopred predstaviť. A tento príbeh pokračuje i dnes a väčšiu časť z neho treba ešte len napísať.  
Paolo Balduzzi: Dnes som tu, v Tridente, na hlavnom námestí mesta, kde v Dóme pripravujú 
vianočnú výzdobu. Trident je križovatkou medzi severom a juhom, je to mesto pri hraniciach, 
ktoré vo svojich dejinách zažilo mnoho rozdelenia ale aj spojenia v spoločenskej, politickej i 
náboženskej sfére. Všetky udalosti takto vyformovali aj rozhodný charakter svojich 
obyvateľov. Lucia Fronza Crepazová je tu dnes s nami. Trident je jej rodisko. Tu v Tridente sa 
venuješ formácií k aktívnemu občianstvu a ak sa nemýlim, Chiaru si spoznala, keď si bola ešte 
dievča. 
Lucia Fronza Crepaz: Áno, keď som Chiaru poznala mala som 12 rokov, ohromne ma 
fascinovalo toto dvojité povolanie: žiť naplno ponorení v miestnych podmienkach a byť 
otvorení na zjednotená svet. 
Paolo Balduzzi: A to je trochu aj povolanie tohto mesta. Preto azda nebude náhodou, že 
Chiara Lubichová, krstným menom Sylvia, sa narodila práve tu, na začiatku minulého 
storočia: 22. januára 1920. 
Lucia Fronza Crepaz: Pozri Paolo, začiatkom 20. stor. malo toto mesto tri časopisy: jeden 
liberálny, druhý katolícky a tretí socialistický. V tomto kultúrnom ovzduší sa narodila Chiara; 
aj v jej rodine napríklad otec bol socialista, matka katolíčka, brat Gino bol partizán a 
komunista, neskôr bol žurnalistom denníka Jednota, potom tu boli mladšie sestry Liliana a 
Carla. Chiara sama tvrdila, že sa dialógu naučila vo svojej rodine. A ak chceš poznať Chiaru, 
musíš sa prejsť Tridentom. Mám pri sebe mapku s najdôležitejšími miestami Chiarinho 
dobrodružstva, a jej prvých spoločníčok. Prejdime nimi. Dnes ale neprejdeme všetkými, len 
tými najvýznamnejšími. Začnime rovno tu.  
Paolo Balduzzi: V časti Gocciadoro 
Paolo Balduzzi. Gocciadoro je  periféria na východnej časti mesta. Po udalosti 7. decembra o 
niekoľko mesiacov neskôr, práve v tomto lese sa Chiara Lubichová ukrývala so svojimi rodičmi 
pred náhlym a hrôzostrašným bombardovaním Tridentu. Bolo to 13. mája 1944. Lucia, čo sa 
udialo v tú noc? 
Lucia Fronza Crepaz: Rozozvučali sa sirény a Chiarina rodina, ako mnoho ostatných, sa 
rozhodli utiahnuť sem do bezpečia, do lesa a tu prečkať večer a noc. Zatiaľ čo mesto 
bombardujú rodičia vidia nutnosť evakuácie. Chiara si ale uvedomí, že svojím spoločníčkam 
prisľúbila zostať v meste. Odlúčenie jej spôsobuje veľkú bolesť. Keď Chiara spomínala na túto 
noc, vravela: „Bola to noc plná sĺz a hviezd“: hviezd, ktoré videla na nebi, sĺz z hlbokej bolesti. 
Na druhý deň ráno nadišla tá najťažšia chvíľa, keď mala vyložiť na zohnutý chrbát svojej 
mamy svoj batoh. Potom sa vybrala do meste a na Moste Gavalierov stretáva jednu známu, 
ktorá ju schmatne za ramená a volá: „Štyria mi zomreli!“ Vtedy Chiara pochopí, že musí 
zabudnúť na svoju bolesť a objať bolesti ľudstva, celého ľudstva.  
 
Paolo Balduzzi: Teraz sme vo štvrti Androne, ktorá v 40.-tych a 50-tych rokoch patrila 
k najchudobnejším. Dnes nás tu vítajú elegantné ulice, upravené s osobitným vkusom. Lucia, 
a tu sme prečo?  
Lucia Fronza Crepaz: Pretože Chiara a jej prvé spoločníčky, hneď ako objavili, že podľa 
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evanjelia treba žiť ho „zo striech dole“, že ich objav veľkej lásky Boha sa má premeniť na 
prácu pre chudobných a s chudobnými. 
Paolo Balduzzi: Lucia, vidím tu tvojich známych, zoznám ma s nimi, môžu nám porozprávať 
pokračovanie tohto príbehu dnes v Tridente. Je tu Elena Pasolliová, koordinátorka „Siete 
učiteľov talianskeho jazyka pre cudzincov“. Mussa je Tuareg a Hussein je z Afganistanu. 
Vítajte. Takže vy traja spolu, ako to?  
Elena Pasolliová: Pretože náš príbeh sme prežili a vytvorili spoločne. Začalo to v roku 2011 
príchodom utečencov z Líbye. Hneď sme začali uvažovať, kde ich ubytovať, ako im pomôcť 
v tom najnutnejšom, a tiež im ponúknuť lekcie talianskeho jazyka, pomôcť im urobiť si 
vodičský preukaz, alebo dokončiť základné štúdium. V r. 2017 sme zachytili výzvu otvoriť sa 
iným formám chudoby a tak sme založili miesto prijatia a vzájomného porozumenia, ktoré je 
k dispozícii v nedeľu, keď sú iné priestory zatvorené. Teraz sa oň starajú Mussa a Hussein, 
samozrejme, za našej pomoci. Naša sila je v spoločenstve dobier, pracovať v sieti a vytrvalo 
sa snažiť o spoločné dobro.  
 
Paolo Balduzzi. Chiara bola učiteľka a toto povolanie mala veľmi rada a vravela, že ju to 
naučilo milovať. 
Lucia Fronza Crepaz: Áno, je to pravda, jej žiaci vravievali, že bola výbornou učiteľkou, ktorá 
nepoužívala červené pero, že dobre vyučovala rôzne predmety, ale hlavne všetkých učila mať 
sa radi. Žiť s otvoreným srdcom. Chiara bola v podstate celý život učiteľku... 
Paolo Balduzzi: A teraz stojíme pred záhonom mieru. Tu je pre nás Stella Bozzarelliová, ktorá 
vyučuje na základnej škole. Vysvetli nám bližšie tento projekt. 
Stella Bozzarelli: Všetko sa zrodilo u Chiary, keď raz navštívila Trident, povedala svojim 
rodákom o svojom sne, ktorý mala od malička, a to, aby Trident horel láskou. To bolo v júni 
2001, o niekoľko mesiacov neskôr, 11. septembra 2001 sa stala tragédia s vežami Dvojičkami 
v New York. Deti, v škole kde som učila, tým boli veľmi zasiahnuté. Chceli preto premeniť 
Chiarinu kocku umenia lásky na kocku mieru.  
Paolo Balduzzi: Tu ju vidíme. Na jednej strane je: miluje sa navzájom, vypočuť si druhého, 
odpustiť druhému. A čo bolo potom?  
Stella Bozzarelli: Deti chceli, aby Trident bol mestom mieru. Požiadali sme starostu mesta 
o pomoc a tak vznikol projekt „Všade mier“, ktorý sa rozšíril na celý región i do celého 
Talianska. 
Paolo Balduzzi: Aký význam má tento projekt dnes pre mesto?  
Stella Bozzarelli: Na začiatku sme boli 3 - 4 učitelia, dnes nás je asi sto. Zapojili sa do neho 
všetky školy v našej provincii a tiež rozvíjame projekty výchovy k mieru a jeho hodnotám. 
Spoločne sme vypracovali výchovný pakt, ktorý podpísali učitelia, rodičia i deti, stal sa 
súčasťou hodnôt nášho mesta a formačným projektom našej samosprávy.  
 
Paolo Balduzzi: Lucia, na našej prechádzke Tridentom nemôžeme obísť Námestie kapucínov č. 
2. Aký význam má toto miesto?  
Lucia Fronza Crepaz: Keď Chiara opustila rodinu, dozvedela sa o jednom prázdnom domčeku, 
práve tu, blízko pátrov kapucínov. Skromný, lepšie povedané chudobný domček. Mali tam na 
zemi matrace, malú piecku, malú chodbičku. Ku Chiare a k jej prvým spoločníčkam, ktoré tu 
začali bývať, sa postupne pridávajú ďalšie. Tak vzniklo prvé fokoláre.  
Paolo Balduzzi: Počkaj, Lucia: neboli rehoľníčky, nevydali sa, neboli ani panny zasvätené vo 
svete. V čom je teda originálnosť tohto Fokoláre, tohto spolužitia?  
Lucia Fronza Crepaz: Chiara hovorila, že sa inšpirovala možnosťou zopakovať dnes život 
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v Nazaretskom domčeku, kde spoločne nažívali osoby v manželstve a panenstve, s Ježišom 
medzi nimi, ako realizácie jeho slov: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, 
tam som ja medzi nimi“. Chiara hovorí: fokoláre má byť miestom s takou vzájomnou láskou, 
aby si pritiahlo jeho prítomnosť, ktorý takto môže opäť žiť dnes medzi ľuďmi. Zároveň ale 
s najväčšou otvorenosťou. Chiara hovorila: „My sme žili preto, aby všetci boli jedno, pre 
Ježišov sen, pre modlitbu, ktorou sa obrátil k Otcovi. Takže tu, na Námestí kapucínov č. 2, 
v malom meste Trident, počas bombardovania, všetci vedeli, že tu existuje miesto: pre 
chudobných, ktorí prichádzali so svojimi potrebami a prosbami o chlieb, o prácu. Ale bolo to 
miesto aj pre bohatých, ktorí sme prinášali svoje dobrá a dávali ho k dispozícii. 
Paolo Balduzzi: Čiže tento život, ktorý vychádza z tohto domčeka je vhodný pre teba, pre 
mňa, pre všetkých. 
Lucia Fronza Crepaz: Pozri, o niekoľko mesiacov sa tu vytvorila komunita asi 400 ľudí, ktorí sa 
takto snažili žiť evanjelium. 
Paolo Balduzzi: No a to, ako žili tieto dievčiny tu v Tridente pred mnohými rokmi, sa dnes 
opakuje na celom svete, vo vyše 600 komunitách hnutia, teda v 600 fokoláre na 5 
kontinentoch. 

 

3. LIVE – TRIDENT (TALIANSKO): CHIARA LUBICHOVÁ – MESTO S ROZMEROM SVETA 

 Lorenzo: Prepojme sa teraz priamo s Tridentom, s Centrom Mariapoli v Cadine. Je tam 

Stefania Tanesiniová. Ciao, Stefania, pozdravujeme aj všetkých vás, ktorí nás sledujete tu, z Rocca 

di Papa. Čo sa ale udialo dnes v Tridente? Stefania, čo ale znamená tá storočnica? 

 

Stefania: Zdravíme vás z Tridentu! 

Lorenzo: Výborne. Stefania, máš slovo. 

Stefania: Vidíte túto krásnu, plnú sálu? Je to 350 fokolarínok a fokolarínov 

i fokolarínov v manželstve zo 65 krajín sveta a tiež Emmaus a Jesús. Dnes popoludní sme boli 

všetci na oficiálnom zahájení Chiarinej storočnice. Storočnica má svoje motto: „Oslava na 

stretnutie s Chiarou“. To znamená, že všetky iniciatívy, ktoré sa budú konať v roku 2020 po 

celom svete, nemajú byť nostalgickou spomienkou na ňu, ale skôr stretnutím s Chiarou, s jej 

osobnosťou, s jej charizmou. 

Dnes popoludní bola slávnostne otvorená prvá medzinárodná výstava venovaná 

Chiare, výstava realizovaná v spolupráci s Fondom Múzea histórie Tridentska a s Centrom 

Chiary Lubichovej, s názvom „Chiara Lubichová – mesto s rozmerom sveta“. Táto výstava 

bude tu v Tridente otvorená celý rok 2020, ale nielen tu v Tridente, ale poďme si povedať o čo 

ide. 

Giuseppe Ferrandi, riaditeľ Fondu Múzea histórie Tridentu: Vitajte v Tridente, rodisku Chiary 
Lubichovej. My, z Tridentského historického múzea sa staráme o tieto výstavné priestory, ktoré tvoria 
dva bývalé diaľničné tunely, kde sme usporiadali výstavu s názvom Chiara Lubichová mesto s 
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rozmerom sveta. Je to prvý raz, čo venujeme výstavu nejakej historickej osobnosti, ktorá má nielen 
korene v Tridente, ale má aj široké schopnosti a vízie vo vzťahu s celým svetom. 

 
Rozhodli sme sa venovať túto výstavu Chiare Lubichovej, pretože je to žena, ktorá 
predstavuje Trident. Trident je mesto na križovatke. Zažilo v 20. storočí konflikty, ktoré sme 
čiastočne spracovali na laboratóriu spolunažívania spolu so schopnosťou budovať mosty. 
Druhá časť tejto výstavy sa nachádza v Tonadiku v Primiere, kde sa zase hovorí o Mariapoli 
od ’49.-tého až po ’59.-ty rok. Zaiste nemali sme v úmysle vytvárať životopis. Nechceme z nej 
robiť svätý obrázok, nechceme oslavovať ju. Chceme ju radšej viac poznať a poskytnúť 
návštevníkom niekoľko interpretačných kľúčov, hlavne ale chceme, aby výstava bola ďalšou 
príležitosťou na stretnutie sa s Chiarou Lubichovou a s Tridentom a Tridentu s celým svetom.  
 
Anna Maria Rossi, kurátorka výstavy “Chiara Lubich Città Mondo”: Túto výstavu sme 
koncipovali ako Chiarine rozprávanie svojej histórie formou videa, vlastnoručných i 
nepoznaných dokumentov, zvuku, fotografií, aby návštevník mohol vstúpiť do dialógu s ňou. 
Chceli sme Chiaru predstaviť v spojitosti s 20. storočím, ako osobu, ktorá vedela ako žiť v 
hlavných udalostiach tohto „krátkeho storočia“, ktorá sa im nepoddala, ale sa stala 
činorodou protagonistkou. Myslíme, že to je aj významný odkaz pre mladé generácie, že 
mladí, pri návšteve tejto výstavy môžu zachytiť zaujímavé podnety pre svoj život a štúdium. 
 
Výstava bude potom predstavená v rôznych iných modalitách v rôznych mestách sveta: od 
Mumbai po Nairobi, od San Paola po mesto Mexiko, od Alžírska po Jeruzalem. V každom 
meste zachytí typické miestne charakteristiky, hoci čerpať bude z tohto základného projektu 
v tejto galérii. 
 
Alba Sgariglia, co-responsabile Centro Chiara Lubich: Centrum Chiary Lubichovej dalo 
k dispozícii všetok potrebný materiál, ktorý obsahuje Chiarin archív, spolupracovali sme na 
vypracovaní línie, ktorá by predstavovala nielen Chiaru a jej osobu, jej život v Tridente, 
v kontexte dvoch svetových vojen, medzi ktorými sa narodila a potom žila, ale aj otvorenie sa 
tejto charizmy a to jednak na úrovni mesta, ako aj na celosvetovej úrovni. Totiž v myslení 
Chiary každé mesto predstavovalo celý svet, ale aj celý svet bol zastúpený v každom meste. 
A práve toto posolstvo by sme chceli odovzdať prostredníctvom tejto výstavy, aby každý 
návštevník mohol považovať svoje mesto otvorené na celý svet a celý svet vo svojom meste. 
 
 Lorenzo: Do Tridentu sa ešte vrátime neskôr.  

 

4. CHIARA LUBICHOVÁ: „VYDALA SOM SA ZA BOHA“  

 

Lorenzo: Čo sa vlastne stalo 7. decembra 1943? Vysvetlí nám to práve ona, Chiara. 

 
Chiara: Bolo to v roku 1943, spomínam si, že to bolo ešte u nás doma, boli sme pomerne 
chudobní, pretože otec sa nestotožňoval s fašizmom, mali sme len to najnutnejšie a každý 
deň sme chodievali k jednej rodine dva kilometre s fľašou po mlieko. Mama ma zvyčajne 
nezamestnávala domácimi prácami; hovorila, že sa mám učiť, zatiaľ čo moje mladšie sestry 
jej doma pomáhali.  



6 

Bolo to v jeden chladný, veľmi studený zimný deň a mama vraví tej staršej zo sestier: 
„Choď po mlieko.“ „Mama, ja nejdem, je veľmi chladno.“ „Choď teda ty!“, hovorí tej mladšej. 
„Nie, je zima.“ Ja pohnutá myšlienkou urobiť dobrý skutok, hovorím: „Pôjdem ja!“ Keďže 
mama nemala inú možnosť, poslala ma. A tak som sa vybrala, vykročila k tej lokalite 
vzdialenej dva kilometre, ktorá sa volá: „Biela Madona“. A v polovici cesty sa mi stala... taká 
ojedinelá vec. Zastavila som sa, lebo som čosi pocítila. Mala som dojem, bol to pocit, akoby 
sa nado mnou otvorilo nebo a niekto mi povedal – hneď som pochopila o koho ide – „Daj sa 
mi celá.“ Pochopila som, že ma volá Boh, že má so mnou svoj plán.  

Mala som vtedy duchovného vodcu a napísala som mu preto list, o ktorom som sa 
neskôr dozvedela, že bol plný ohňa, už si naň nespomínam. Vtedy sa dievčatám dovoľovalo 
zasvätiť sa Bohu na niekoľko mesiacov a potom sľub obnovovať. Tento duchovný sa však 
poradil s jedným starým pátrom a hovorí mu: „Ja by som hneď dovolil tomuto dievčaťu 
zasvätiť sa na celý život.“ A tak mi odpísal, že si ma ale musí predtým preveriť. Vtedy – bolo 
to minulé storočie – bolo zvykom, že duchovný mal akoby hrať úlohu „diabla“. Kládol mi 
otázky, ktoré mi mali sťažiť voľbu. Jedna otázka bola: „Pozrite, vaše sestry sa vydajú, váš brat 
sa ožení, budú mať veľa detí a vy ostanete sama!“ Ja som mu na to povedala: „Pokiaľ bude 
na svete čo len jeden svätostánok so živým Kristom, nikdy nebudem sama.“ To boli slová, 
ktorými páter skončil previerku, a už neviem či hneď či potom, mi povedal: „Vykonáme to 7. 
decembra v predvečer sviatku Nepoškvrnenej Panny Márie. Príďte za mnou ráno o šiestej a 
zasvätíte sa Bohu.“ 

Vrátila som sa domov, mame som samozrejme nič nepovedala, len som jej naznačila, 
že v ten deň musím ísť na nejakú slávnosť; obliekla som si najlepšie šaty, azda jedny z dvoch, 
ktoré som mala, lebo sme boli – ako som povedala – pomerne chudobní a vyšla som. Pršalo, 
bola taká silná búrka, až som si proti vetru dáždnikom razila cestu, akoby mi v tom chcel 
niekto zabrániť. No niežeby to tak bolo. Prišla som do kláštora za tým pátrom, ktorý na mňa 
čakal v kostole. Kostol bol prázdny, rozsvietený, za zábradlím mi pripravil maličkú lavicu, kde 
som si mala kľaknúť pri vyslovení sľubu pred svätou hostiou počas pozdvihovania a povedať 
Bohu: „Som celá tvoja!“ Keď nadišla chvíľa urobiť tento krok – mala som vtedy 23 rokov – 
pochopila som, čo konám, že sa všetkého zriekam. Mala som vtedy dojem, akoby som prešla 
po moste a most sa za mnou zrútil, most do sveta sa zrútil. Spomínam si, že mi vtedy vypadla 
na misálik slzička. Avšak vykonala som to. Povedala som Ježišovi: „Som celá tvoja!“ Po 
skončení omše som sa vrátila do lavice uchvátená takou vnútornou radosťou, ktorú ani 
neviem ani opísať. Lebo: „Vydala som sa za Boha, zosobášila som sa s Bohom!“ Hovorím si: 
„Čo sa teraz stane? Môžem čakať všetko, lebo som sa vydala za Boha!“1 
 

5. SALUTO DA LUBUMBASHI (R.D. CONGO)   

 

Lorenzo: „Vydala som sa za Boha“, tento Chiarin výraz je krásny „vydala som sa za 

Boha“. A s týmito slovami vyberme sa teraz na cestu svetom a hneď sa presuňme do 

Lubumbashi v Demokratickej republike Kongo, kde nás čaká Amisa. 

 

Amisa: Ciao! Sme tu niekoľkí predstavitelia krásnej komunity v Lubumbashi, z Dem. rep. 

                                                           
1
 Moje dvadsiate storočie, Televízne interview Luigiho Bizzarriho s Chiarou Lubichovou, RAI 3 13. augusta 2003. 
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Kongo! 
Dnes oslavujeme spolu s vami storočnicu narodenia Chiary Lubichovej a to inauguráciou 
nemocnice, ktorá je venovaná práve jej, nachádza sa v jednej chudobnej časti mesta. 
Nemocnica sa vybudovala z vôle komunity, podnikateľov ES a za príspevkov z Európy, aby 
vyšla v ústrety naliehavým zdravotným potrebám. Nejde tu len o fyzické zdravie, ale aj o 
uzdravenie vzťahov, o lásku.  
 Preto nemocnica nesie meno Chiary Lubichovej a chce prispieť k zníženiu úmrtnosti 
matiek a detí a byť miestom lekárskej i ľudskej formácie, aby zabezpečovala zdravie po 
všetkých stránkach a všetkým, ako nás to učila Chiara. 
 Ciao! 
 

 Lorenzo: Ďakujeme vám zo srdca všetkým hlavne za vašu radosť ! 

 

6. IN DIRETTA CON OTTMARING (GERMANIA) 

  

Lorenzo: Vráťme sa teraz do Európy, do Nemecka, do ekumenickej citadely v Ottmaringu, 

jednej z viacerých citadel Hnutia fokoláre. Tam sa nedávno ukončil kongres „Spoločne pre 

Európu“, aktivita, ktorá tohto roku slávi svojich 20 rokov. Je tam pre nás Ilona Tóthová. Ahoj 

Ilona, máš slovo. 

 

Ilona Toth: Áno, zdravíme vás všetkých z Ottmaringu. Na tomto stretnutí nás bolo 300 

účastníkov z 25 krajín predstavujúcich 55 hnutí a komunít. Aj napriek problémom, fyzickým a 

politickým múrom, ktoré dnes ohrozujú jednotu Európy, musíme povedať, že to, čo sa nám 

podarilo rokmi vytvoriť, je skutočná ekumenická sieť. Začala ju budovať Chiara a lídri rôznych 

hnutí a cirkví. Tvoria ju ľudia, ktorí sú dedičmi starých a nových chariziem. Viaže nás jeden 

pakt: Pakt vzájomnej lásky; ideme spoločne a naše rozdiely považujeme za veľké bohatstvo. 

Jedným slovom, sme platformou dialógu medzi národmi, ktorá chce byť v Európe odpoveďou 

na krízu hodnôt a vzťahov. Naša práca teraz pokračuje v mestách a spolupracujeme hlavne s 

mladými, ktorí Európu a svet považujú za svoj domov! Počítame aj s vami! Ďakujem v mene 

všetkých! (applausi) 

 

 Lorenzo: Sledujte nás i ďalej! Kto by sa chcel dozvedieť niečo viacej o aktivite 

Spoločne pre Európu, môže navštíviť webovú stránku https://www.together4europe.org/ 

venovanú tejto udalosti. 

 

https://www.together4europe.org/
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7. LIVE: TIRANA (ALBÁNSKO) 

 

 Lorenzo: Zostaňme ešte na európskom kontinente. V noci z 25.  n a  26. novembra 

severné pobrežie Albánska, v blízkosti mesta Durazzo zasiahlo silné zemetrasenie. 51 mŕtvych, 

množstvo zranených a tisíce ľudí bez strechy nad hlavou. Miestna komunita Fokoláre spolu 

s medzinárodnou komisiou Hnutia fokoláre, s Charitasom a Katolíckou akciou spojili sily 

a pustili sa pomáhať miestnemu obyvateľstvu. Pripojme sa teraz priamo s Tiranou, kde je pre 

nás Marcella Damianová a skupinka miestnej komunity.  

Dobrý večer Marcella, porozprávaj nám, ako prežívate tieto chvíle? 

 

Marcella: Ahojte! Ešte aj v týchto dňoch panuje veľký strach, lebo krajina je absolútne 
nepripravená na naliehavé potreby tohto druhu: vláda ešte robí odhady vzniknutej škody, 
lebo poškodených bolo vyše 10.220 domov, vrátane škôl a niekoľkých nemocníc. My 
fokolaríni sme vytvorili operačnú skupinu, kde sú inžinieri i rodiny, aby sme ľuďom pomáhali, 
nakoľko verejné inštitúcie ešte dosiaľ neposkytli isté indikácie, ako sa treba zariadiť. 
 
V týchto dňoch výrazne vnímame, že naša spomienka na storočnicu začala úplne špeciálnym 
spôsobom, a že Chiaru chceme stretnúť živú medzi nami, v tomto okolitom spustošení. Toto 
je naša skúsenosť v týchto dňoch. Dali sme sa k dispozícii národnému a diecéznemu 
Charitasu, navštevujeme mnohé rodiny, vypočujeme si ich príbehy, delíme sa s nimi o ich 
strach a trápenie, o bolesti ľudí, ktorí stratili svojich blízkych. 
 
Ktosi povedal, že „Toto zemetrasenie je Božím prstom“, a to nás vedie k presvedčeniu, že aj v 
krajine, ktorá už trpí silnou emigráciou, existuje vyššie Dobro, ktoré môžeme všetci spoločne 
nájsť. Ďakujeme všetkým skupinám a jednotlivcom, ktorí nám poslali pomoc! 

 

  Lorenzo: Ďakujeme, Marcella, sme s vami a budeme vám pomáhať. Kto by chcel 

konkrétne pomôcť albánskej komunite, môže to robiť cez dva IBAN-y, ktoré vidíte na 

obrazovke, jeden je z „Akcie Nové rodiny“ a druhé z „Akcie pre zjednotený svet“. Alebo si 

otvorte stránku www.focolare.org,  kde nájdete tieto IBANy a viac informácií o Albánsku.  

 

8. ŠTOKHOLM (ŠVÉDSKO): FOKOLÁRE – PRIESTOR BRATSTVA 

 

  Lorenzo: Vráťme sa ale ku Chiarinmu „áno“ Bohu pred 76 rokmi. 7. decembra je aj 

dnes. Je to sviatočný deň pre nás všetkých, je to sviatok všetkých fokoláre na svete, týchto 

originálnych komunít, ktoré tvoria osoby žijúce v panenstve i manželstve, je to srdce, 

z ktorého všetko vychádza... Ako ale vyzerá každodenný život vo fokoláre? Boli sme sa pozrieť 
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v Štokholme, kde sme natočili fokolarínky doma, v zamestnaní a každodennom živote. 

Pozrime si to. 

 

Lidia Fioravanti: Je nás tu 5, 3 sme Talianky a 2 Švédky. Volám sa Lidia, narodila som sa v 
Ríme, ale vyrástla som v Tridente. Teraz som tu, vo Švédsku, pretože žijem v komunite 
Fokoláre. Nikdy som si nepredstavovala, že by som mohla niekedy žiť vo Švédsku.  
Naučiť sa jazyk bolo pomerne jednoduché, i vstúpiť do dynamiky života, pohybovať sa na 
bicykli za každého počasia, nedbať či prší alebo nie.  
Stále som si robila starosti, aká je moja cesta, aké je moje povolanie, čo by bolo správne 
v živote robiť. Vyrástla som medzi fokolarínmi. Teda o fokolarínoch som mala predstavu, že 
sú skvelí, stále usmievaví. Až nakoniec ma to do fokoláre pritiahlo a okrem iného, keď sa 
vyberieš na určitú cestu, si plná svetla a v tomto svetle vidíš všetko krajšie, aj svoje 
nedostatky. Ale až tam som pochopila, že fokolarín je len model, ktorý máš pred sebou, lebo 
je to osoba skutočne vedomá si svojich úbohostí, celkom normálna, ale aj napriek tomu dáva 
do hry celý svoj život.  
Môžeš byť viac či menej inteligentný, viac či menej sympatický, viac či menej urážlivý, viac či 
menej svätý, lebo skutočne niektorí ľudia vedia skutočne veľmi milovať. Ale my chceme žiť 
tak, aby náš život bol prázdnym prietokom, ktorým by tieklo len svetlo, ktoré sme sami videli, 
ale ktorým nie sme my.  
Fokoláre sa zrodilo, aby bolo znakom, že evanjelium, Ježišove slová berie vážne, aby 
umožnilo – takpovediac – urobiť hmatateľnou Božiu prítomnosť, bratstvo v tom najširšom 
zmysle ako univerzálny cieľ. Z toho dôvodu sa zrodilo fokoláre, to je jeho úloha v spoločnosti.  
 
Maggi, Margareta Emrén: Volám sa Maggi, som Švédka, vyrástla som za polárnym kruhom 
1313 km odtiaľ, v zemi polárnej žiare, sobov a množstva snehu. V určitom letnom období 
slnko skoro ani nezapadá, alebo v zimnom období ani nevystúpi príliš nad horizont, ale nie je 
tam taká tma, ako tu v Štokholme. Máme preto špeciálne lampy, ktoré pomáhajú ľudskému 
organizmu. A tu vo fokoláre v Štokholme máme aj vydaté fokolarínky: Igner a Christine. 
 
Christine: Som vydatá za Jonasa, sme manželmi 34 rokov; s Hnutím fokoláre sme sa zoznámili 
v určitom špeciálnom období nášho života, v ktorom sme boli veľmi smutní, lebo sme sa 
vtedy dozvedeli, že nebudeme môcť mať deti. Môj manžel si spomenul na jeden článok v 
časopise, ktorý mal už roky v šuplíku, o Hnutí fokoláre. Zrazu si ho vzal a bez dlhého 
uvažovania začal hľadať sídlo Hnutia fokoláre. Nepoznali sme ich predtým, a raz večer tam za 
nimi zašiel. Domov sa vrátil skoro ráno. A povedal mi: “Bol som v nebi.” Takto sa nezvykol 
vyjadrovať, preto som si uvedomila, že to bolo fakt niečo významné. Trochu skeptická som sa 
k nemu pridala; a bola som unesená myšlienkou Ježiša opusteného, ktorý hovoril priamo do 
našich sŕdc, v situácii, v ktorej sme sa ocitli. Bol to celkom iný spôsob, než moje svetské 
uvažovanie. Ja som ekonómka. Celý život som pracovala v stavebnom sektore. Mohla by som 
hovoriť o finančníctve, ekonómii, o podnikaní vo Švédsku. Ale nerobím to, lebo na druhej 
strane mince je svet vzťahov jedných s druhými. Ak chceme byť miestom, kde by sa ľudia 
cítili dobre, musíme sa navzájom zhovárať, dívať si navzájom do očí. Som presvedčená, že 
Hnutie fokoláre má kľúč na pomoc ľuďom k lepšej komunikácii. 
 
Elena Briacca: Ja som v Štokholme, vo Švédsku 7 rokov, predtým som 14 rokov žila na 
Slovensku. Rada som vonku, na vzduchu. Narodila som sa v časti talianskych predných Álp. 
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Opustila som Slovensko, ktoré je prekrásnou krajinou, sú tam pohostinní, skvelí ľudia, 
zanechala som jazyk, ktorý som sa s námahou naučila a prišla som sem, kde som nič 
nepoznala a hlavne naučiť sa nový jazyk bolo náročné. Som zdravotná sestra, pracujem v 
nemocnici, na oddelení chirurgie, a to sa mi ohromne páči. Pracujem v ateistickom prostredí, 
ja som katolíčka, ale toto je luteránska krajina. Ľudia skôr patria do Švédskej luteránskej 
cirkvi, mám štyroch kolegov moslimov a ostatní sú ateisti.  
Raz som ich pozvala k nám, prišlo 15 kolegov, pripravila som im taliansku večeru, aby sa 
trochu zohriali vzťahy. V tom je totiž švédska chudoba: medziľudské vzťahy. Preto urobiť 
niečo pre nadviazanie vzťahov je veľmi dobré.  
 
Katarina Miksits: V Dánsku ani vo Fínsku nie je fokoláre, preto často cestujeme do týchto 
krajín. Švédsko je tiež rozľahlá krajina, preto cestujeme za našimi známymi, aby sme sa spolu 
s nimi delili o evanjeliový život. 
 
Lidia Fioravanti: Teraz sa chystáme do mesta Västerås. Je asi hodinu a pol od Štokholmu, tam 
chceme navštíviť skupinku rodín, ktoré pochádzajú hlavne zo Sýrie. Fokoláre poznali už 
predtým, než sem prišli. Prišli tu z dôvodu nebezpečnej situácie alebo vojny vo svojej krajine.  
 
Maria Luce Moser: Volám sa Maria Luce, som Talianka, som tu len krátko, snažím sa naučiť 
jazyk a poznať ľudí, kultúru, aby som ich mohla mať konkrétne rada. Práve som sa vrátila z 
cesty z Göteborgu, kde sme s miestnou komunitou prežili krásny víkend.  
 
Katarina Miksits: Potom je tu aj ďalšia komunita, mužské fokoláre, so 4 fokolarínmi. Živo 
spolupracujeme, sme ako bratia a sestry. Momentálne prežívame ťažšie obdobie, lebo 
jednému z nich bola diagnostikovaná rakovina; pre všetkých je on ako náš brat. 
Otázka: Odkiaľ čerpáš taký pokoj?  
Patrick: Neviem, odkedy mi povedali diagnózu, cítim sa ako ,popo=dieťa” v náručí Boha, 
Márie, nič sa mi nemôže stať, „ak je Boh s nami, čo môže byť proti…?“ 
Otázka: Povedz nám jedným slovom, aká je tvoja situácia? 
Patrick: Byť takýto popo, dieťa tejto spirituality. 
 
Lidia Fioravanti: Fokoláre vytvára hlavne priestor a podmienky, aby mnohí mohli zakúsiť 
príležitosť života univerzálneho bratstva, ale nie je to niečo uniformné, preto to priťahuje 
mnohých žiť podobne a tiež to šíriť ďalej. 

 

Lorenzo: Ďakujeme celému fokoláre, ale aj všetkým zo Štokholmu, ktorí nás v tejto 

chvíli sledujú. Osobitne pozdravujeme Patricka! (applausi) 

 

9. LIVE: SUVA (OSTROVY FIDŽI)  

 

Lorenzo: Teraz poďme doprostred Pacifického oceánu, na Ostrovy Fidži! Predstavte si, že sa 
nachádzajú 4 hodiny letu zo Sydney, uprostred oceánu, kde sa pred pár dňami založilo nové 
fokoláre. Na linke máme Lourdes… Ciao Lourdes, ak sa nemýlim, u vás je trištvrte na deväť 
ráno, ak dobre rátam…  
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Risposta: Áno, tu sme! 
Tutta la comunità: BULLA FROM FIJI! 
Kata (volontárka): Ciao, chceme povedať, že sme vďační Chiare, lebo jej Ideál prišiel až sem, a 
teraz sme šťastní, že tu teraz máme dokonca nové fokoláre! 
Lourdes: Áno, tu do Suva sme prišli 27. novembra a v apríli na budúci rok sa tu otvorí aj 
mužské fokoláre.  
Spiritualita jednoty sem prišla v r. 1982 zásluhou pátra Carvilla, ktorý tu začal robiť prvé 
stretnutia Slova života v dedinke Lami. Potom sem začali cestovať fokolaríni a fokolarínky z 
Nového Zélandu a Austrálie, a v r. 1990 tu bolo naše prvé Mariapoli. 
Minulý rok sa skupina mladých po prvýkrát zúčastnila na Genfeste na Filipínach v Manile. 
Ale v uplynulých rokoch v celom Pacifiku, Novej Kaledónii, ostrovoch Wallis, Futuna a Kiribati 
prebehlo mnoho stretnutí a aktivít, spoločne sme pracovali s miestnou cirkvou pracovalo i 
Fokoláre, boli tu Mariapoli, mládežnícke tábory, ekologické aktivity, formácia dospelých..  
Ďakujeme vám všetkým, máme radosť s dnešného spojenia s vami všetkými a na záver vás 
pozdravíme tak po našom: 
Komunita: BULLA!! 
 
Lorenzo: Ďakujeme, Lourdes, veľmi vás všetci pozdravujeme! 

 

10. LIVE: CADINE (TRIDENT) – FLASH S 3 FOKOLARÍNMI 

 

Lorenzo: Vráťme sa na chvíľku do Tridentu za Stefaniou. Stefania, máš pri sebe niekoho? Koho 

si stretla?  

 

Stefania: Áno, Lorenzo, vedľa mňa je Oscar, Pina a Kate, tri osoby, ktoré sa tiež rozhodli 

nasledovať Chiaru na tej istej ceste, na ceste fokoláre.  

Oscar, ty máš 24 rokov si z Kolumbie a práve si ukončil formačnú školu, kde si sa prehlboval 

v tejto ceste a snažil si sa pochopiť, či ti to sedí. Teraz mám ale dojem, že ťa čaká sťahovanie, 

kam sa chystáš?  

Oscar: Odchádzam do krásnej zeme, do Libanona, preto zdravím všetkých Libanončanov!  

Stefania: Ale s čím v duši ideš? 

Oscar: Povediac pravdu, vnútri mám pocit takého mixu pocitov, myšlienok a mnoho iného. Na 

jednej strane cítim určitú bázeň, lebo všetko tam bude pre mňa nové, všetko na objavenie, na 

druhej strane cítim nesmiernu radosť, lebo som sa pustil do dobrodružstva, ktoré má Boh 

prichystané pre mňa. 

Stefania: Povedz mi ale: nie je to bláznovstvo, dnes v rok 2019 pustiť sa takouto cestou?  

Oscar: Áno, je to bláznovstvo. (smiech) Je to bláznovstvo, lebo treba ísť proti prúdu, lebo svet ti 
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mnohokrát nepomáha svojimi ponukami kráčať po takejto ceste. Myslím si ale, že povedať 

Bohu svoje áno, je to najkrajšie bláznovstvo, ktoré môžeš urobiť.  

Stefania: Ďakujem, Oscar. Kate, ty si Írka a si vo fokoláre v Spojených štátoch už 8 rokov, ako si 

ich prežila, aké to je: ťažké? Nikdy sa ti nechcelo vydať sa a mať deti?  

Kate: Zaiste, že prežiješ ťažké chvíle, ale skutočne aj množstvo radostných chvíľ a opravdivého 

šťastia, to stále. Zaiste, z určitého pohľadu je pravdou, že som pre Boha opustila všetko. Ale skôr 

cítim, že Boh mi dal všetko, veľmi mnoho i to, čo by som si nikdy nepredstavovala ani nesnívala. 

Pýtaš sa aj na rodinu. Ja som ale našla svoju rodinu vo fokoláre, v hnutí, ale aj mimo neho, keď 

som v práci, v meste, keď robím nejaké sociálne aktivity, snažím sa sama vytvárať rodinné 

vzťahy. Preto môžem povedať, že svet sa stal mojou rodinou.  

Stefania: Vďaka, Kate. Pina, ty si Talianka a si vydatá fokolarínka. Povedz nám, aký je vo fokoláre 

príspevok fokolarínov v manželstve?  

Pina: Nuž, predovšetkým by som povedala, že je to otvorenosť ku svetu, a tiež rodina, 

jednoduchosť rodiny, spoločne riešiť ťažkosti, ale aj chvíle radosti a osláv. Tak trochu sa cítim 

ochrankyňou tohto života vo fokoláre, tejto skutočnosti, zároveň je pre mňa darom, lebo sa 

domov vraciam nabitá do ďalších všedných dní.  

Stefania: Ďakujeme Oscarovi, Pine a Kate, že nám odhalili štrbinku svojho života, svojej voľby 

a tebe Lorenzo, vraciame slovo.  

 

Lorenzo: Vďaka, Stefania, neskôr sa znovu spojíme. 

 

11. LIVE: PATOS DE MINAS (BELO HORIZONTE - BRAZÍLIA) 

 

Lorenzo: Poďme teraz do Brazílie, skúsime to, lebo internetové spojenie nie je dobré. Chceli by 

sme ísť do Patos de Minas, v regióne Belo Horizonte. V týchto dňoch tam totiž slávia 50 rokov 

od príchodu hnutia. Pre nás je tam Álvaro José. Álvaro, koho tam máš? 

 

Álvaro José de Silos Araújo: Ciao všetkým, sme šťastní, že môžeme byť aj s vami 

v tento mimoriadny deň! Je nás tu asi 80 a končíme oslavu 50-tich rokov pôsobenia Hnutia 

fokoláre v meste Patos de Minas a na juhu krajiny. 

Všetko začalo malou skupinkou, ktorú vidíte tu a ktorá bola v rokoch ’68 a ‘ 69 

i neskôr na Mariapoli v meste Caxias do Sul. Odvtedy sa so spiritualitou jednoty zoznámili 
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tisíce ľudí, ktorí prišli na stretnutia, džornáty, Mariapoli buď v tomto meste alebo okolitých 

mestách. Všetkých vás pozdravujeme! 

 

 Lorenzo: Ďakujeme, Álvaro! (applausi) 

 

12. FLORIANÓPOLIS (BRASILE): IL FOCOLARE NEL “MORRO” 

 

 Lorenzo: Zostaňme ešte v Brazílii. Od roku 2014 vo štvrti „Morro della Croce“ žije 

komunita fokoláre, ktorá sa delí o život s obyvateľmi preľudneného favelas v meste 

Florianópolis. Páter Vilson Groh, ktorý tu žije vyše 30 rokov tvrdí, že je to realizácia Chiarinho 

sna mať fokoláre aj na perifériách spoločnosti. Pozrime si to. 

 

Nadpis: Fokoláre v Morro 

 

Keles Lima: Dnes tu máme spoločenstvo vytvorené zo 17 komunít, ktorý sa volá Massiccio 

del Morro della Croce. Žije tu asi 25.000 ľudí, z toho asi 5.000 rodín. Vzduch je tu nabitý 

násilím, predávaním drogy, nezamestnanosťou a dnes aj problémami spojenými s 

emigráciou.  

Ako komunita Fokoláre sme tu prišli v roku 2014, ale pred niekoľkými rokmi sme si začali 

robiť skúsenosti v komunite a s pátrom Vilsonom navštevovať favely, on tu pôsobí už 37 

rokov. Spolu s ním sme si urobili niekoľko skúseností života v tomto prostredí, aby sme mohli 

byť medzi týmito ľuďmi, aby sme videli, ako sa žije tu na periférii Florianópolisu.  

 

Olinda Teresinha Rosa Machado: Keď sme sem prišli, nič u nebolo. Nemali tu vodu, elektrinu, 

nič. Chodili sme po vodu ďaleko k jednej studni. O tretej ráno si sa už ponáhľal, lebo potom 

prichádzalo mnoho ľudí...  

Romalino Martins Moraes: Komunita sa tu rozrástla…  

Olinda Teresinha Rosa Machado: S touto komunitou sme sa pustili do boja v r. 1997, lebo tu 

nič nemali. Vybudovali sme prístrešok, tu sa konala prvá sv. omša pod holým nebom, bolo to 

24.-tého na Vianoce. Priviedli sme sem hore pátra Vilsona, aby nám odslúžil omšu. Pripravili 

sme aj krásnu oslavu, tu je fotka. Bola to skvelá práca. Odkedy páter Vilson zostal s nami, 

všetko išlo jednoduchšie. Ak sme robili niečo pre túto štvrť, on bol s nami. Stále je s nami. Aj 

dnes. On túto komunitu neopustí, je úžasný! 

 

Padre Vilson Groh: Prejdime tadiaľ. Túto časť sme celú prestavali, hovorilo sa jej „Hrdlo 

odpadkov“. Dnes tu vidíte priestor na umenie. 

Do favelas som prišiel bývať v r. 1983. To, čo ma v podstate sem pritiahlo, bolo evanjelium, 
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evanjelium mi ukradlo srdce: „Čokoľvek ste urobili mojim najmenším bratom, mne ste 

urobili“. V tom je moja mystická sila a tu som našiel volanie opusteného Ježiša a s týmto 

zvolaním som sa stretol v Hnutí fokoláre, v ponímaní Chiary Lubichovej. 

A len hlboké pochopenie tohto výkriku mi dalo silu prísť a žiť tu na periférii.  

Je to stretnutie s opusteným Ježišom a tento Ježiš má svoju tvár, má svoje meno, svoje 

miesto. Tohto Ježiša sa dotýkam každý deň. 

 
Padre Vilson Groh: Ale žiť do favelas som neprišiel len pre chudobných, alebo že tu bolo 

čierne obyvateľstvo alebo že tu bola sociálna nespravodlivosť. Prišiel som sem žiť, lebo tento 

tajuplný priestor je miestom teológie, stretnutím s Opusteným, s jeho výkrikom. Tu je celý 

môj život. / Tu som sa naučil opásať si zásteru a konať tak ako Ježiš, keď umýval nohy.  

Prítomnosť fokoláre v tejto favele je dnes veľkým Božím darom. Odpovedá to Chiarinej 

túžbe, ktorá ešte v roku 1962 povedala, že by si priala, aby raz fokoláre bolo v mokambos, na 

perifériách. 

 

Lucival da Silva: Pozri, je to mimoriadna skúsenosť, celkom iná, než ostatné, ktoré som zažil 

v iných fokoláre. Je to výzva. Žiť tu a snažiť sa žiť podľa možností tak ako žijú títo ľudia, aj 

z pohľadu bývania. Preto potom ľudia, susedia môžu prísť sem na kávu, porozprávať sa a cítiť 

sa tu ako doma. 

 

Marco Aleotti: V tomto dome ma prekvapilo, že tu nemáte ani televízor. 

 

Lucival da Silva: Áno, už pri našom príchode sem, sme urobili určité rozhodnutia. Dom je 

malý a naším cieľom je, aby bol otvorený, prívetivý, kde by ľudia chodili nie preto, že tu 

máme televízor alebo niečo iné, ale aby tu mohli nadviazať skutočné vzťahy. Preto sme si 

mysleli, že azda zatiaľ nie je vhodné mať televíziu. Ani nám nechýba. 

 

Marco Aleotti: Tieto domčeky sú z dreva. Pravdepodobne toto sú prvé domy, ktoré si 

postavili ľudia z Morro. Neskôr začali robiť tehly a používať cement.  

 

Helson Pereira: Oni tieto domy rozšírili; vybudujú si vedľa druhý dom a dajú ho do podnájmu 

rodinám. Celá rodina tu žije v jedinom priestore so spálňou, kuchyňou a sociálnym zariadení. 

Toto je miestna situácia. 

 

Marco Aleotti: Vaše fokoláre je pri ceste. Takže mnoho ľudí môže k vám prísť a vy zase 

chodíte za nimi domov. 

 

Helson Pereira: Áno. Mnoho ľudí z favely... Už uplynuli 4, 5 rokov od nášho príchodu sem. 

Fokoláre je na strategickom mieste. Môžeš sa tu skontaktovať na ulici s mnohými ľuďmi. Máš 

stále príležitosť niekoho stretnúť.  

Sme tu aj preto, aby sme sa modlili a tak sa stretávame doma so skupinou priateľov a máme 
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skupinku modlitby rodín, alebo navštevujeme chorých... Všetko sú to príležitosti vytvárať 

nové vzťahy. 

 

Marco Aleotti: Okrem Helsona, ktorý je už na dôchodku, ostatní fokolaríni študujú alebo 

pracujú. Cliford sa venuje prisťahovalcom zo svojej krajiny, Haiti. Lucival pracuje vo Fazenda 

da Esperança. Keles je vychovávateľom vo veľkej škole pátrov Maristov v Morre, kam chodí 

okolo 500 detí z favelas.  

 

Keles Lima: S maristami sme tu na to, aby sme podporili túto sociálnu premenu. Ale nie je to 

samoúčelné. Je to sociálna premena, ktorá takpovediac nadobúda perspektívu Božieho 

kráľovstva. A to pokiaľ ide o dôstojnosť každej osoby, detí, dospievajúcich. Snažíme sa, aby 

sami objavili, že najdôležitejšia vec medzi všetkými je láska. 

V r. 2018 sme pripravili kongres s mladými priamo tu z komunity. Pre mladých bolo skutočne 

veľmi dôležité, že bývali v iných rodinách. Rozišli sa celí šťastní, veľmi spokojní z tejto 

skúsenosti. A zaiste to v najbližších rokoch zopakujeme. 

 

Padre Vilson Groh: Stále hovorím týmto fokolarínom o význame fokoláre, že je majákom 

svetla tu na periférii, ktorý zosilňuje nevyhnuté pochopenie hnutia; významu toho, čo robila 

Chiara v Tridente, keď sa Chiara začala venovať ľudstvu, keď stretla tú ženu, ktorá stratila 

štyri deti, pričom ona sama opustila svojich rodičov, ktorí sa šli ukryť do hôr. Ona stretáva 

ľudstvo v tomto výkriku. Potom objavila opusteného Ježiša vo všetkom, čo bolo v jej živote. 

A to je obrovský dar pre Cirkev, dar v perspektíve pokračovať v tejto Chiarinej skúsenosti, 

ktorá znamenala mať za stolom jednu fokolarínku, jedného chudáka, fokolarínku, chudáka...  

Myslím, že v Brazílii je aktuálne mnoho sociálnych diel, ktoré sú plodom Hnutia jednoty, tejto 

charizmy, a sú to ramená opusteného Ježiša, ktoré objímajú opusteného Ježiša v duchu 

Chiarinej intuície. 
 

 Lorenzo: Vďaka páter Vilson a vďaka aj fokolarínom z Morro! 

 

13. LIVE CADINE (TRIDENT) – MARIA VOCE (EMMAUS) A JESÚS MORÁN 

 

  Lorenzo: Vráťme sa teraz späť na živo do Tridentu, Stefania si tam? 

Stefania: Áno, Lorenzo, som tu s Emmaus a Jesúsom. 

Jesús, hneď nadviažem na to, čo sme práve videli z Florianopolis. Povedz svoj dojem.  

 

Jesús: Všetci sme to videli, Florianopolis, skúsenosť vo štvrti Morro, a v nej fokoláre, 

skúsenosť pátra Vilsona a maristov, jeho inštitút je tam v Morro úžasnou inkarnáciou 

charizmy. S pátrom Vilsonom som bol pred mesiacom, podľa mňa, je to mystik Ježiša 
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Opusteného. Dokázal zachytiť tento Ježišov výkrik na jednom špecifickom mieste a jeho 

vášnivá láska, pretože je zamilovaný do Ježiša Opusteného, dokázal zachytiť tento jeho výkrik 

a premeniť toto miesto od hora až dolu.  

Dojem, ktorý nadobudne človek, ktorý sa s ním stretne je to, že ti odovzdáva čisté, 

vtelené evanjelium, a to ťa nenechá ľahostajného, voľačo sa v tebe zmení. My sme teraz videli 

len jeho prácu s chudobnými, ale on je vo svojom konaní tak evanjelizuje, že sa mu podarilo 

vytvoriť mosty aj s ľuďmi, ktorí žijú tam dole, teda s bohatými a premeniť aj mentalitu 

bohatých, aby si uvedomili o akú nespravodlivosť ide v ich meste, že je to veľká škvrna. A aj 

ich zapojil do tejto sociálnej transformácie.  

Toto je Chiarine naplno žité proroctvo. Fokolaríni tam – tak ako on – ako hovorí, 

priniesli svetlo a tým svetlom je trvalá prítomnosť Ježiša medzi nimi. 

 

Stefania: Vďaka, Jesús. 

Emmaus, vráťme sa k dnešnému dňu a k dnešnému popoludňajšiemu prekvapeniu. 

Môžeme hovoriť o prekvapení, je to úplne čerstvá správa: zo strany Autonómnej provincie 

Trident si bola ocenená vyznamenaním Pečate sv. Václava. S akým pocitom si ho preberala? 

 

Emmaus: Nuž musím zopakovať, že to bolo skutočne prekvapenie, bola som preto 

nielen prekvapená ale aj dojatá. Vôbec som nečakala takéto ocenenie mojej osoby, a ak by to 

bolo len pre mňa, bola by to strata času určiť na to mňa, ale dojalo ma to práve preto, lebo 

v motivácii sa uvádzalo, že je to ocenenie osoby a charizmy Chiary. 

Takže v tomto zmysle, ako výraz tejto charizmy, ktorej som určitým spôsobom 

nositeľkou, som bola veľmi šťastná, lebo som si povedala: toto ocenenie patrí Chiarinej 

charizme, Chiarinému ľudu roztratenému na celom svete. A vidíme tu niekoľko plodov tohto 

ľudu na celom svete, preto je to ocenenie všetkých. Preto všetci určitým spôsobom patríme 

do tohto tridentského ľudu, z ktorého vzišla Chiara, a ktorá potom aj rozšírila toto svoje 

„tridentsvo“ do celého sveta. Som preto vďačná i dojatá z prijatia tejto ceny. 

Myslím, že nikdy tak ako dnes tu nebol prítomný celý svet, lebo je pravdou, že sme 

v Tridente, že sme v Cadine, kde sa všetko narodilo, ale je pravdou i to, že je tu zastúpený celý 

svet, všetky generácie, všetky kultúry a to je len časť Chiarinho ľudu vo svete, ktorým sa 

začína oslava jej storočnice.  

Stefania: Ďakujeme, Emmaus. (applausi) 
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 Stefania: Chcela by som sa ešte na okamih vrátiť k 7. decembru 1943, keď Chiara 

povedala: „Vydala som sa za Boha a môžem čakať všetko!“ Sú tieto Chiarine slová platné aj 

dnes? Čo môžeme ešte čakať od Boha? Taká jednoduchá otázka...!  

Jesús: Myslím, že sú to platné slová, ako sme to videli v tieto dni na stretnutí tu, ale 

hlavne pri pohľade na tieto mladé fokolarínky a fokolarínov, ktorí sa pustili do tohto 

dobrodružstva, ale nielen to, ale aj tí starší, vernosť staršej generácie je podstatná.  

Osobne som presvedčený, že môžeme očakávať život, ktorý bude stále plný noviniek 

Ducha, ktorý je jediný plnosťou. Potom na sociálnej úrovni, po tom, čo sme videli reportáž z 

Florianopolis, myslím, že od tohto Ženícha môžeme očakávať realizáciu hodnôt Kráľovstva, 

realizáciu Magnifikatu tu na zemi. Myslím, že to je možné, musíme tomu veriť.  

 

Stefania: Ďakujem. Emmaus, posledná otázka. Otvorili sa oslavy storočnice, ako chceš 

prežiť toto jubileum?  

Emmaus:  Ja sa ho chystám prežiť ako rok svetla a ohňa. Svetla preto, lebo Chiara 

nám vždy všetko ukazovala vo svetle, dala veľkú víziu, ako sme to pred chvíľou počuli v jej 

príspevku, teda víziu zjednoteného sveta, víziu realizovaného univerzálneho bratstva. 

A cítim, že toto môže byť svetlom pre všetkých, ktorí ju spoznajú osobitne tento rok, teda 

Chiaru a jej charizmu. Myslím, že aj oni spoznajú túto víziu a viac nedokážu žiť bez nej. Teda 

očakávam aj rok ohňa, lebo cítim, že stretnutie každého s Chiarou, tu v Tridente, ale nielen 

tu, ale na všetkých ostatných výstavách, ktoré budú na kontinentoch – ako sme počuli – 

všetky malé či veľké udalosti v malých či veľkých komunitách na oslavu tejto storočnice, že 

budú špeciálnou príležitosťou dotknúť sa Chiarinej charizmy a aspoň trochu zahorieť týmto 

ohňom, stať sa iskrami tohto plameňa, a ísť zapáliť ďalšie ohne, aby skutočne došlo 

k premene sveta a to môže uskutočniť len Boh. Teda prinášať tento oheň lásky, aby sa svet 

mohol zmeniť a túto zmenu chce a môže urobiť len Boh. (applausi) 

 

Stefania: To je všetko, Lorenzo. Ďakujeme znovu Emmaus a Jesùsovi. 

Zároveň sa s vami z Tridentu lúčime a odovzdávame ti slovo, Lorenzo. Ciao! 

 Lorenzo: Ďakujeme, Stefania, tebe i všetkým (applausi) 

 

14. ZÁVER 
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 Lorenzo: Pripomínam ešte, že nás môžete sledovať na webových stránkach 

www.focolare.org a tiež na stránke www.centrochiaralubich.org a 

www.centenariolubichtrento.it. Mladí zase na sociálnych sieťach: Facebook, Twitter a 

Instagram. 

Tiež vám chcem oznámiť, že vo vydavateľstve Città Nuova vyšla kniha o Chiare, zatiaľ 

len v taliančine, od Maurizia Gentiliniho s názvom: „Chiara Lubichová, cesta jednoty histórie 

a proroctva.“  

 Minulú nedeľu pápež František napísal o hodnote jasličiek, že: „Neustále v nás 

vzbudzujú údiv a prekvapenie“.  

A aj tohto roku gen 4, deti Hnutia fokoláre, sa pustili do akcie „Vyhostili Ježiška“, 

s cieľom, aby stredom Vianoc bolo narodenie Ježiška. Za týmto účelom vyrobili na celom 

svete malé sadrové figúrky Ježiška, urobili to oni, a to, čo získajú za predaj, pôjde na Ústav 

pre nepčujúce deti v Libanone, ktorému hrozí zatvorenie a na Centrum solidarity v Bogote, 

v Kolumbii. Takže ďakujeme všetkým gen 4 na celom svete!  

A budúce kolegamento bude 1. februára 2020, o 12. hod.  

Požehnané vianočné sviatky všetkým a dovidenia!  

http://www.focolare.org/
http://www.centrochiaralubich.org/
http://www.centenariolubichtrento.it/

