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Via dei Castelli Romani, 89 – 00040 ROCCA DI PAPA (Roma) – Italia – +390694791040  
collegamentoch@focolare.org – http://collegamentoch.focolare.org 

Rocca di Papa 1. februára 2020 

 „Extrémizmus dialógu“  

(Pracovný preklad a dabing: Zora K.) 
 

1. OTVORENIE – „CHVÍĽKA PRE MIER“ 

 

Antonia Testa: Ciao, všetkých vás vítam na tomto priamom prenose kolegamenta z 

Rocca di Papa! Volám sa Antonia, som lekárka a pracujem v univerzitnom prostredí.  

Vedľa mňa sú tu Conleth, ciao Conleth a Chiara, ciao! 

Chiara ty si Nemka, a ty Conleth si zo Severného Írska.  

Tu v Taliansku je práve 12 hodín, a to je čas na Time Out. Vysvetli mi, Chiara, čomu 

hovoríte Time out? 

Chiara: Time Out je veľmi jednoduchá a silná vec. Na chvíľu sa v tichosti zastavíme, 

zamyslíme sa alebo pomodlíme sa za mier, každý svojím spôsobom. Keďže je práve poludnie, 

môžeme to urobiť teraz všetci i s tými, čo nás sledujú na celom svete.  

Antonia: Dobre, urobme teraz Time Out a na pár sekúnd sa stíšme.  

(pausa di silenzio) 

Chiara, Conleth, vy ste teraz tu v Taliansku a pracujete na Projekte Zjednotený svet / 

United World Project. Tohto roku v rámci tohto projektu ste otvorili kampaň, cestičku 

Pathway s názvom: #intimeforpeace/chvíľka pre mier, ktorá nadväzuje na Time Out. 

Conleth: Áno, Time Out je osobný záväzok, ktorý môže konať hocikto každý deň, aj 

on-line. Chceme ho rozšíriť čo najviac, zapojiť do neho naše školy, priateľov, inštitúcie, 

parlamenty, aby sa na poludnie na chvíľu zastavili s týmto cieľom. Time Out je súčasť jednej 

cestičky Pathway, ktorá je omnoho širšia. Pripravili sme aj video.  

Antonia: Pozrime si ho. 

 

Speaker: V októbri 2019 Eliud Kipchoge ako prvý v histórii prebehol maratónsky beh 

za menej než 2 hodiny.  

Dal si tento cieľ a dosiahol nemožné. 

 Tisícky inovátorov si už naregulovalo svoje hodiny na #InTime4Peace – a touto 

cestičkou bežia k mieru, spravodlivosti a ľudským právam.  

Ako sa pridať k tomto behu?  

Používame materiály LEARN-Učiť sa. Chápeme, že mier, spravodlivosť a ľudské práva 

môžu prispieť k zjednotenému svetu. 

BEH A ČINNOSŤ: Vytvárajme siete a konkrétne iniciatívy. Bojujme proti korupcii 

v našich mestách, bráňme ľudské práva a zaisťme spravodlivosť pre všetkých. 

Venujme každý deň chvíľku času a zamyslime sa alebo pomodlime sa za mier. 

Zapíšme sa do tejto iniciatívy a inšpirujme mladé generácie.  

Zorganizujme v našich mestách aktivity ako je Týždeň zjednoteného sveta a Beh za 

jednotu. Podeľme sa s našimi skúsenosťami na #InTime4Peace – a dajme svetu vedieť, že 

miestne iniciatívy majú globálny dopad. 

Spoločne dosiahneme aj nemožné. Nech každá krajina sveta môže žiť v mieri 
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#InTime4Peace! 

 

Antonia: Chiara, povedz nám, ako máme konkrétne vstúpiť do Chvíľky pre 

mier/#InTime4Peace? 

Chiara: Tohto roku sme sa rozhodli s touto iniciatívou zamerať na mier, ľudské práva 

a spravodlivosť. Osobitne chceme robiť projekty, ktoré by mohli prispieť k mieru na miestnej 

ale aj na globálnej úrovni.  

Conleth: Ide o 3 kroky LEARN, ACT a SHARE: teda študovať, pochopiť koreň problému 

na mieste a potom konkrétne konať a mať projekty; a nakoniec sa o to podeliť so všetkými, 

aby sa aj oni inšpirovali. Cieľom je budovať zjednotenejší svet. 

Chiara: Všetci sa môžu zapojiť do tohto projektu. Na webovej stránke, na Instagrame 

a Facebooku nájdete údaje na kontakt s naším tímom a zapojiť sa do siete s ostatnými. 

Antonia: Už máte v najbližších mesiacoch niečo naplánované, čo nás všetkých spojí, 

pravda?  

Chiara: Áno, od 1. – 7. mája 2020 budú v mnohých mestách sveta akcie Týždňa za 

zjednotený svet a medzinárodné stretnutie v Kórei. Ostatné informácie nájdete tiež na 

webovej stránke.  

Antonia: Na portáli, dobre. Ďakujeme vám Conleth, Chiara.  

 

Tiež vám pripomíname, že ako zvyčajne nám môžete posielať vaše dojmy, podnety, 

fotografie na telefónne číslo: +39 320 419 7109. 

 

 

2. POZDRAVY: SANTA ROSA (FILIPÍNY) A MYRTLEFORD (AUSTRÁLIA) 

 

Antonia: Filipíny a Austrália. Obyvatelia Filipín od 12. januára prežívali a ešte prežívajú 

dramatické obdobie spojené s erupciou sopky a Austrália zase mimoriadnu situáciu spojenú 

s obrovskými požiarmi.  

Pripojme sa teraz s Filipínami, ale predtým si vypočujme slová kard. Luisa Antonia 

Tagleho, na oslave storočnice narodenia Chiary. Oslava sa museli konať v Manile, lebo naša 

citadela v Tagaytay bola celá evakuovaná, pretože bola zavalená sopečným prachom. 

Vypočujem si to.  

 

Card. Luis Antonio Tagle: […] Aj napriek problémom zapríčinenými erupciou sopky 

Taal presviedčame sa o mnohých svedectvách solidarity a dobra. Vidíme, že aj takéto 

prírodné nešťastie môže byť Božou milosťou a našim úsilím premenené na svedectvo o 

evanjeliu. 

Takto dokážeme vydržať pred hrozbou, že nás zahalí tma.  

Premieňajme túto situáciu sopečnej erupcie na erupciu lásky a solidarity, ktorá je ešte 

silnejšia. 
 

Antonia: Na linke máme fokolarínku Himmel Palominovú, ktorá 4 roky žije v Tagaytay, 

ale teraz je s nami napojená z jednej lokality mimo citadely. Himmel, ciao, zdravíme teba 
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i všetkých, čo sú spolu s tebou! Himmel, ako vyzerá situácia u vás?  

 

Himmel Palomino: Nuž, už uplynulo niekoľko týždňoch od začiatku erupcie sopky Taal. 

Zažili sme nesmierne mnoho zemetrasení; momentálne sa stav nebezpečia znížil. Teda je 

menšia pravdepodobnosť nových výbuchov. Ale situácia ešte nie je na konci. Otrasy ešte 

pokračujú a zo sopky ešte stále vychádza dym. Hladina oxidu siričitého vo vzduchu poklesla, 

ale súčasná situácie je ešte stále nebezpečná zdraviu, hlavne pre starých ľudí a osoby 

s dýchacími ťažkosťami. Prežili sme ťažké chvíle, hlavou nám leteli rôzne myšlienky: ako dlho 

to bude trvať? Čo bude s našou citadelou? Budeme sa môcť už vrátiť? Bolo to neustále 

opakovanie Áno Ježišovi Opustenému. 

Vidíme ale, že za tým všetkým môže byť tajomný Boží plán. Je to príležitosť šíriť nádej 

a lásku, napríklad pri rozdávaní ochranných masiek, jedla, vody a iných základných potrieb 

osobám zasiahnutým týmto prírodným nešťastím.  

V týchto dňoch už tvrdo pracujeme na čistení citadely od blata a sadze. Život 

pokračuje. Spolu s našou komunitou sme otvorili projekt „Čistíme citadelu“. Chceme tiež 

využiť túto príležitosť, aby sme poďakovali všetkým za modlitby a konkrétnu pomoc, ktorá 

nám neustále prichádza. Ďakujeme! 

 

Antonia: Ďakujeme Himmel, dúfame, že tento stav čoskoro skončí.  

 

A poďme teraz do Austrália. Všetkých nás šokovali zábery, ktoré sa od augusta 

neustále opakujú na našich obrazovkách – požiare, ktoré do písmena ničia krajinu a v týchto 

dňoch sa blížia dokonca k hlavnému mestu Canberre.  

Mali by sme byť prepojení s manželmi Trish a Kevinom, ktorí žijú v Myrtleford, v štáte 

Victoria. Kevin je dobrovoľným hasičom a je naplno angažovaný do hasenia požiarov.  

Uvidíme, či sú na linke, lebo je tam veľmi horúco, včera tam bolo 45°C a preto ani 

spojenie nie je jednoduché. Trish, Kevin?  
 

Trish: Zdravíme všetkých, čo nás sledujete! Myrtleford je maličké vidiecke mestečko s 

asi 3.500 obyvateľmi. / Nedávne požiare ho zničili. V našom malom regióne sa takto zničilo 

102.000 hektárov Národného parku. / Zahynulo množstvo zvierat, zničených bolo mnoho 

domov, obchodov. Na dôsledky požiaru zomrelo celkovo 35 ľudí.  

Ľudia sa ale skutočne snažili navzájom si pomôcť všakovakým spôsobom. Napríklad, 

jedného dňa, keď som hasil požiar, jeden volontár nám všetkým šiel kúpiť jedlo na obed. 

Jedni manželia za pomoc zaplatili vopred celú sumu a ani sme nevedeli o koho ide. / 

Táto krajina je stredobodom utrpenia v dôsledku prírodného nešťastia. Ale s radosťou 

môžeme povedať, že ľudia reagujú s láskou a súcitom.  

 

Antonia: Ďakujeme, Kevin a Trish. Myslím, že po týchto, hoci krátkych slovách sme 

vám všetci omnoho bližšie. (Ringrazia in inglese)  

Celá ich skúsenosť bude publikovaná na portáli focolare.org, kde si ju môžeme 

prečítať.  
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3. TALIANSKO, TRIDENT: PREZIDENT TALIANSKEJ REPUBLIKY A CHIARINA 

STOROČNICA 

 

Antonia: A vráťme sa do Talianska. Práve pred týždňom v citadele v Cadine neďaleko 

Tridentu prežívali skutočne mimoriadny deň a to pri príležitosti storočnice narodenia Chiary 

navštívil tieto miesta Prezident Talianskej republiky Sergio Mattarella. Pozrime si to. 

 
Sergio Mattarella, Prezident Talianskej republiky: Je možné byť silní, veľmi silní a 

zároveň zostať mierni a otvorení na dobré úmysly druhých. Dokonca, v skutočnosti, aby som 
bol úprimný, ako to dokazuje život Chiary Lubichovej, iba takto sme skutočne silní. 

 
Speaker: Odvaha v miernosti. Prezident Talianskej republiky Sergio Mattarella 

prekvapuje týmito slovami na záver srdečného príhovoru venovaného Chiare Lubichovej, pri 
príležitosti návštevy v Cadine, neďaleko Tridentu 25. januára.  

V Centre Mariapoli, ktoré nesie meno Chiary Lubichovej prezidenta republiky vítal 
sktočne kus sveta: 600 osôb zo všetkých krajín a tisíce sledovali túto udalosť na streamingu. 
 Mladý Kubánec Armando má úlohu hostiteľa a uvádza, koľko ľudí tadiaľ prešlo v 
uplynulých rokoch a pokračovalo v žití Chiarinej spirituality.  

Začína cesta. Listujeme stranami rodiaceho sa hnutia v Tridente, sú tu i prázdne 
strany akoby pre tých, ktorí raz budú prinášať túto charizmu do rôznych sfér spoločnosti.  

 
Lawrence Chong, Singapure: Pracujem v konzultačnej spoločnosti zameranej na 

globálne inovácie “Consulus”, v latinčine to znamená „s druhými“. Rokmi nám Chiarine 
inšpirácie umožnili zapracovať rôzne aspekty a teda jednať s každým rovnakým spôsobom. 
Rovnako to je aj v rôznych oblastiach. Myslím, že to bol jeden zo spôsobov, ktorý nám dovolil 
pritiahnuť skupinu konzultantov zo 16 krajín, zo štyroch rôznych náboženstiev, vrátane aj 
neveriacich. 

 
Arthur Ngoi, Repubblica Democratica del Congo: Som lekár, gynekológ. V Afrike sa 

hovorí: ak chceš ísť rýchlo, choď sám, ale ak chceš dôjsť ďaleko, choď v skupine. Venujem sa 
formácii pôrodných asistentiek a lekárov s cieľom zníženia úmrtnosti matiek a novorodencov 
v našej krajine. Od roku 2014 až dodnes sa nám podarilo znížiť úmrtnosť zo 42 z tisíc, na 28 
z tisíc. A tento pokles sa ešte znižuje. 

 
Speaker: Na pódiu sa striedajú hlasy z celého sveta i niektoré osobnosti, napríklad 

tridentský arcibiskup Mons. Lauro Tisi sa dotýka srdca Chiarinej spirituality. Nedrží sa 
pripraveného textu a voľne hovorí:  

 
Mons. Lauro Tisi, tridentský metropolita a arcibiskup: Hovorím fokolarínom: 

neustále kontemplujte Ježiša Opusteného, tam sú vaše korene. Ak stratíte túto začiatočnú 
inšpiráciu, žiadna vaša činnosť nebude zdarná. Šťastnú cestu! Šťastnú cestu všetkým vám, 
šťastnú cestu našej Cirkvi, šťastnú cestu ľudstvu! Šťastnú cestu tomu Bohu, ktorý sa nechal 
zraniť namiesto iných. Šťastnú cestu tomu Bohu, ktorý objatím nepriateľa nám ukazuje, kde 
je cesta k slobode. Ďakujem. 

 
Speaker: Potom nasledoval otvorený dialóg sály a prezidentky fokoláre Máriou Voce 
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Emmamus. 
 
Maria Voce Emmaus, presidente del Movimento dei Focolari: Spoločnosti, ktorá sa 

javí bez koreňov a cieľa, je potrebné dať radikálnu odpoveď a to «extrémizmom dialógu»! 
Takýto dialóg si vyžaduje maximálny záujem, vystavuje sa riziku, je náročný, predkladá výzvy, 
vyžaduje „kultúru dôvery“. 

  
Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana: Chcel by som sa dotknúť 

dvoch vecí, o ktorých sa pred chvíľou zmienila Maria Voce. „Extrémizmus dialógu“ vedený 
v duchu „kultúry dôvery“. Sú to dve vzácne indikácie, lebo otvárajú ľudské bytie k vzájomným 
vzťahom, k medziľudským vzťahom a prikrýva nedostatky každého pri stretnutí s druhými. 

 
Speaker: Prezident sa rozdelili aj s niekoľkými osobnými spomienkami.  
 
Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana: Už od začiatkov Hnutia, od 

prvého fokoláre, už od rozhovorov a dialógu so spoluzakladateľmi, medzi ktorými sme videli 
tvár jedného z ústavných činiteľov Igina Giordaniho, ktorého hlboko oslovili myšlienky Chiary, 
ktoré obraňoval a označoval „za osobitne bohaté na náuku, múdrosť a oheň“. Igina 
Giordaniho som mal ako mladý šťastie poznať a viackrát stretnúť. Obdivoval som jeho 
strhujúcu jednoduchosť a autentickosť.  

 
Speaker: Ale aj v politickom a ekonomickom poli – podčiarkol prezident – sa Chiarin 

Ideál premenil na inovačné podnety.  
 
Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana: Jednota, pre toho, kto ju 

opravdivo pochopil, sa premieňa na bratstvo. A bratstvo je univerzálna hodnota, ktorá 
nepripúšťa konflikt alebo rozdiely. Chiara Lubichová múdro považovala bratstvo za „politickú 
kategóriu“.  

A z ducha bratstva Fokoláre vzišiel teoretický i praktický príspevok ekonomiky 
spoločenstva. Ak ekonomika spoločenstva zosilnie, rozšíri sa aj rovnosť, spravodlivosť 
i blahobyt.  

 
Emmaus Maria Voce, Presidente dei Focolari: Myslím si, že je potrebné zdôrazniť 

prítomnosť prezidenta Mattarellu (…) , ktorý poukázal na význam a aktuálnosť tejto charizmy 
jednoty, tejto paradigmy bratstva, ktoré je jedinou vecou, ktorá nám môže pomôcť. Poukázal 
aj na Chiarinu schopnosť vychovať svojich tak, aby vedeli prijímať, vedeli počúvať, vytvárať 
priestor druhým, a podčiarkol, že ten, kto je schopný takto konať nie je slaboch, ale silný 
človek, lebo jediná sila je vytvárať priestor druhému. 

 
Alessandro Andreatta, starosta Tridentu: Mattarella zjavne veľmi dobre pozná 

Chiarine myšlienky (…) Potešilo ma, že zdôraznil, odkiaľ všetko začalo, z viery Chiary 
Lubichovej. Veľa hovoril aj o ekumenizme, o medzináboženskom dialógu, osobitne ale 
vyzdvihol u Chiary sociálny rozmer, a prečo by nie, aj bratstvo v politike a ekonomiku 
spoločenstva. 

My sme darovali svetu Chiaru a dnes nám svet prináša sem Chiaru, tak ako ju ľudia 
spoznali vo všetkých končinách sveta. Dnes sme pochopili, že to bola žena vo vzťahu 
s každým, všetkými a že všetci títo ľudia chcú prispievať k lepšiemu ľudstvu. 
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4. CHIARA LUBICHOVÁ: ROBIŤ SA S DRUHÝM JEDNO 

 

Antonia: „Áno, je možné byť silní, veľmi silní a byť otvorení na dobré nápady 

druhých“, povedal prezident Sergio Mattarella, ako to dosvedčuje Chiarin život. Vo videu, 

ktoré si teraz pozrieme, nám práve Chiara povie, ako máme konať. 

 
Chiara Lubichová [...] nie my sme tvorcami jednoty, jednota je Božím dielom, je Božím 

darom, je Božou milosťou. Čo teda môžeme robiť my? Môžeme odpovedať na toto 
univerzálne povolanie všetkých ľudí k jednote. 

[...] Ježiš prosil iba o dve veci, ktoré sú jednou jedinou: aby všetci ľudia, všetci ľudia, 
bieli, čierni, chudobní, bohatí, škaredí či pekní, všetci ľudia, sa považovali za deti jediného 
Otca a boli si navzájom bratmi.  

Toto je prvá myšlienka, [...] žiť univerzálne bratstvo, ktoré nás oslobodí z každého 
otroctva. Pretože sme otrokmi rozdielov medzi chudobnými a bohatými, medzi generáciami 
otcov a detí, medzi bielymi a čiernymi, medzi rasami, národnosťami. 

 [...]Musíme milovať všetkých. Pozrite, zdá sa, akoby to bolo len také slovíčko, no je to 
revolúcia! Musíme milovať všetkých. Aj tú pani za mojimi dverami, čo ma kritizuje, zazerá na 
mňa, je to skutočný „prípad“. Aj tú. Musíme milovať všetkých. 

 [...] Teda žiadna platonická, zidealizovaná láska, ale konkrétna láska. Mojím blížnym 
ste teraz vy, vaším blížnym som teraz ja, vaším blížnym je aj človek vedľa vás, alebo ten na 
stoličke za vami. 

 [...] Kresťanstvo znamená slúžiť, slúžiť všetkým. Vidieť vo všetkých svojich pánov. Ak 
my budeme sluhami, ostatní budú našimi pánmi. 

 [...] Kresťanstvo nie je nijaký žart, kresťanstvo je vážna vec. Ono nie je trocha patiny, 
trocha súcitu, trocha lásky, trocha almužny. Nie, nie! Nie, nie! Je ľahké dať almužnu, aby sme 
si uspokojili svedomie a potom kritizovať jedného, kritizovať druhého, rozkazovať, utláčať... 
to je jednoduché. To ale nie, to nie! 

 [...] Takže na to, aby sme dobre slúžili existujú dve fantastické slová, na ktoré 
nesmieme nikdy zabudnúť: zjednocovať sa, byť s druhými jedno, zjednotiť sa. Je to úžasné. 
Čo znamenajú? Modernými výrazmi by sme povedali: žiť toho druhého.  

 [...] Zjednocovať sa z lásky. Ale nie preto, aby sme niekoho získali pre Krista, ani preto 
nie, ani z nejakého iného nadprirodzeného záujmu, nie! 

[...] Ježiš si praje, aby sme sa milovali do takej miery, že sme pripravení dať život 
jeden za druhého. Nechce, aby sme milovali a mysleli si, že zomrieť stačí zajtra, pozajtra, na 
budúci rok. Chce, aby sme zomreli sebe teraz; chce, aby sme žili mŕtvi, mŕtvi sebe a boli živou 
láskou.1  

 

 

5. TALIANSKO, RÍM: PO STOPÁCH CHARIZMY JEDNOTY 

 

Antonia: Na predchádzajúcom kolegamente sme sa v tomto roku storočnice 

Chiarinho narodenia pustili na cestu a chceli sme navštíviť miesta, kde Chiara žila a začali 

                                                           
1 Výber z príhovoru „o Jednote“ na Festivale Fokoláre švajčiarskej zóny, Payerne 26. septembra 1982. 
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sme od Tridentu. Na dnešnom kolegamente by sme vám chceli porozprávať, tak ako to bude 

možné v niekoľkých minútach o Ríme, o niekoľkých základných etapách Chiary a jej hnutia 

v Ríme. Sprevádzať nás aj dnes bude Paolo Balduzzi. 

 
Paolo Balduzzi: „Rím hlava sveta“ počujeme často hovoriť. A stačí sa pozrieť na rozmanitosť 
ľudí, ktorí sem prichádzajú z celého sveta, aby sme pochopili, ako veľmi je táto veta pravdivá. 
 
Vo februári 1947 prichádza Chiara Lubichová z Tridentu prvýkrát do Ríma, ubytuje sa hneď tu 
neďaleko. 
Ale prečo prišla Chiara Lubichová do Ríma? Pretože v brožúre jedného rehoľníka natrafila na 
slovo „jednota“. Veľmi neobvyklé slovo pre cirkevný svet tej doby. Oslovená touto okolnosťou, 
prichádza do Ríma, aby sa stretla s týmto rehoľníkom. Neskôr sa ukazuje potreba stabilnej 
prítomnosti fokoláre v Ríme. A vlastne v Ríme a jeho blízkom okolí Chiara prežila zvyšok 
svojho života. Potrebuje tu ale nájsť byt a niektorí priatelia jej radia, aby sa stretla s 
poslancom talianskeho parlamentu Iginom Giordanim. A tak 17. septembra 1948 Chiara ide 
do Montecitoria, sídla talianskeho parlamentu.  
 
Paolo Balduzzi: Prešli sme pár krokov od Španielskeho námestia a už sme pri Montecitoriu. 
Práve tu sa Chiara prvýkrát stretla s Iginom Giordanim. Giordani má 54 rokov, je ženatý, má 
štyri deti, je dobre známym politikom a spisovateľom, veľkým znalcom v rôznych odboroch, 
najmä v dejinách Cirkvi. 
Chiara v ten deň ale nie je sama. Sú s ňou traja rehoľníci z troch vetiev františkánskej rodiny: 
kapucín, konventuál a minorita. 
Zvláštne je, že počas stretnutia sa potreba ubytovania vôbec nespomenula. Chiara rozpráva 
Giordanimu o svojom ideáli a Giordani je tým doslova šokovaný: uvedomuje si, že má pred 
sebou čosi mimoriadne a rozhodne sa nestratiť Chiaru z dohľadu. Giordani až do svojej smrti 
zostáva v Chiarinej blízkosti a zohráva takú dôležitú a zásadnú úlohou, že je považovaný za 
spoluzakladateľa. Chiara ho volá „Foco“, v preklade oheň, ktorý prináša a pod týmto menom 
ho v Hnutí poznajú. 
 
Paolo Balduzzi: Nie je možné vysvetliť hĺbku a šírku toho, čo vzišlo zo stretnutia medzi Chiarou 
Lubichovou a Iginom Giordanim. Dnes sa to pokúsime iba načrtnúť a robíme to spolu s Iole 
Mucciconiovou a Mariom Brunom. Začnime od Iole. Iole, pracuješ v jednej zo štátnych budov, 
však? 
 
Iole Mucciconi: Áno, pracujem v budove hneď vedľa, v budove vlády, pracujem v úrade rady 
ministrov. 
 
 Paolo Balduzzi: Igino Giordani bol poslancom tu v Montecitoriu. Aký je jeho odkaz pre 
dnešnú politiku? 
 
Iole Mucciconi: Zmena Igina Giordaniho, ktorá vyplynulo zo stretnutia s Chiarou, bolo 
pochopenie, že táto spiritualita s plurálnym a komunitným DNA môže ovplyvniť a obnoviť 
všetky ľudské reality. Začalo to politikou. Najskôr sa z hrdého polemika, ktorým bol, stal sa 
podporovateľom dialógu. Na jednej strane touto evanjeliovou spiritualitou boli oslovení ďalší 
poslanci, na druhej strane to bolo hľadanie na mnohých poliach. Dôkazom toho bol návrh 
zákona o výhrade vo svedomí, ktorý Igino podpísal so socialistickým poslancom v dobe, keď 
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tieto ideologické bariéry boli neprekonateľné. 
Tieto ideály a tento štýl začali neskôr zdieľať mnohí politici aj vo svete. A v roku 1996 Chiara 
založila hnutie venované práve svetu politiky a vybrala preň to najodvážnejšie a 
najnáročnejšie meno, ktoré je tiež jeho programom: Hnutie za jednotu. 
 
Paolo Balduzzi: Môžem byť úprimný, Iole? Keď ťa počujem hovoriť takto o politike, všetko sa 
mi javí ako neuskutočniteľný sen; je to ale hmatateľná skutočnosť aj v miestnych realitách. A 
tu si na rade ty, Mario Bruno. Bol si starostom mesta Alghero, miestnym správcom na 
Sardínii. Ako sa táto spiritualita jednoty prelína s tvojou prácou? 
 
Mario Bruno: Odkedy som bol chlapec, Chiara vložila do môjho srdca jednu vec: je dobré 
milovať brata, ktorý prechádza okolo teba, ale pre väčšou láskou je starať sa o spoločenstvo. 
Pre mňa to bola výzva i povolanie. V skúsenosti starostu som sa to pokúsil praktizovať, ale aj 
predtým ako regionálny poradca v priamom vzťahu s občanmi. 
Existuje veľmi krásne slovo: spoločná správa vecí verejných; je to spôsob riadenia politiky vo 
vzťahoch medzi volenými a voličmi, medzi občanmi, medzi funkcionármi, medzi samotnými 
politikmi. 
 
Paolo Balduzzi: Mario, dnes si prezidentom medzinárodného Politického hnutia za jednotu. 
Táto nová politika teda nie je neuskutočniteľným snom? 
 
Mario Bruno: Nie. Keď Chiara založila Hnutie za jednotu s politikmi a s občanmi v Neapole 2. 
mája 1996, povedala jednoduchú vec: najprv buďme kresťanmi, teda najprv buďme ľuďmi, 
ktorí veria v hodnoty človeka, v antropologické hodnoty a až potom buďme politikmi a 
venujme sa politike. To znamená, že medzi členmi rôznych strán môže existovať jednota. A to 
je skúsenosť, ktorú som zažil napríklad vtedy, keď som mal prednášku na jednej škole o 
participácii. Urobil som to, pretože ma o to požiadali a to s osobou, ktorá bola z opozičnej 
strany, s úplne opačnými názormi, než ja. A navzájom sme sa konfrontovali. Nakoniec mi 
povedal: ale ty nie ste ani ľavičiar, ani pravičiar. Nakoniec vyšla celkom nová idea a túto 
skúsenosť sme mohli dať mladým v škole. 
 
Paolo Balduzzi: To je naozaj krásne. Ďakujem vám za túto nádej, ktorú dávate svojou prácou 
a ktorá všetkých povzbudzuje. A my pokračujme v prechádzke Rímom a poďme na druhú 
stranu Tiberu. 
 
Paolo Balduzzi: Igino Giordani okrem toho, že bol politik, bol i veľkým znalcom kresťanstva. 
Bol medzi prvými, ktorí pochopili novinku, ktorú priniesla Chiara a v kontexte tej doby 
vyvolávala nejeden rozruch. Vedľa mňa je Hubertus Blaumeiser, teológ, kňaz, riaditeľ 
časopisu Ekklesia a člen Študijného strediska Hnutia fokoláre Školy Abbà. Hubertus, poznal si 
Chiaru, keď si bol veľmi mladý. 
 
Hubertus Blaumeiser: Áno, je to tak. Mal som 21 rokov, prisťahoval som sa do Grottaferraty 
do Medzinárodného centra pre seminaristov, ktorí žijú spiritualitu jednoty. 
 
Paolo Balduzzi: Hubertus, prečo Cirkvi trvalo 20 rokov, kým schválila Hnutie: prečo toľko 
váhania? 
 



9 

Hubertus Blaumeiser: Bola to totiž strhujúca realita: skupina laikov vedená mladou ženou, vo 
všetkom zameraní na evanjelium, ktoré v tom čase nebolo v rukách ľudu. Ich ideálom bola 
jednota, ktorá bola vtedy považovaná skôr za komunistický pojem. Bolo to príliš nové. A to aj 
napriek tomu, že Chiara sa formovala v miestnej cirkvi, bola v hlbokej jednote so svojím 
biskupom. Poznáš túto budovu? 
 
Paolo Balduzzi: Áno, je to budova Kongregácie pre náuku viery. 
 
Hubertus Blaumeiser: Áno, kedysi sa tomu hovorilo Svätý úrad. Jeho úlohou je dohliadať na 
autentickosť viery. Tu sa v 50. rokoch Hnutie fokoláre skúmalo celých 12 rokov. V roku 1962 
prišiel prvý súhlas a potom to konečné schválenie od Pavla VI. 
 
Paolo Balduzzi: Ako prežívala Chiara tieto roky?  
 
Hubertus Blaumeiser: Boli to záblesky svetla a dlhé obdobie veľkej neistoty. Všetko mohlo 
skončiť. Chiara vnútri cítila silu charizmy, ale ukazovalo sa, že Cirkev jej hneď nerozumela. Tu 
ju aj vypočúvali. Nemohla o tom nikomu mič povedať, ona, ktorá bola samé spoločenstvo a 
komunikácia. Jej spoločníčky ju videli vracať sa domov zničenú a neraz aj so slzami. Ale aj 
napriek tejto bolesti Chiara bola vždy presvedčená, že Cirkev je matka a toto obdobie 
považovala za obdobie dieťaťa pred narodením v matkinom lone, ktoré sa narodí v správny 
čas. Týmto spôsobom sa formovalo Hnutie fokoláre, preto má také hlboké korene. Potom 
rozkvitlo ako nový kvet na stáročnom strome Cirkvi a vykonalo veľa dobra. Podľa môjho 
názoru by sa mohla napísať aj kniha o Chiarinej láske k Cirkvi, ako žila ako dcéra Cirkvi, ako 
jej so svojou charizmou slúžila na všetkých úrovniach. 
 
Paolo Balduzzi: A sme na Námestí sv. Petra. Sme priamo pod kolonádou. Toto je jedno z 
miest mnohých stretnutí Chiary s pápežmi. Jedno z nich bolo 30. mája 1998. 
 
Hubertus Blaumeiser: Ján Pavol II. tu pozval všetky cirkevné hnutia, nové spoločenstvá a 
všetky prejavy charizmatickej dimenzie Cirkvi a požiadal ich, aby stále viac vydávali spoločné 
svedectvo. Zdôraznil, aký dôležitý je Cirkev tak inštitučný ako aj charizmatický rozmer, a že sú 
obidva rovnako dôležité. Chiara pri tejto príležitosti sľúbila: „Praje si Cirkev jednotu hnutí? My 
s našou charizmou jednoty sa budeme zo všetkých síl snažiť, aby sa to uskutočnilo.” Krátko na 
sa otvorila spolupráca medzi hnutiami a spoločenstvami, ktorá sa potom rozšírila do iných 
cirkví, okrem iného aj do veľkej ekumenickej siete Spoločne za Európu. 
 
Paolo Balduzzi: Tento záväzok pokračuje aj dnes. Vďaka, Hubertus. Mám dojem, že by si o 
týchto veciach mohol hovoriť celé hodiny, ale teraz nás záujem o jednotu vedie okrem Cirkvi 
aj do mesta. Prejdime k našej záverečnej etape. 
 
Paolo Balduzzi: Vrátili sme sa znova na opačnú stranu Tiberu a vystúpili ku Kapitolu, ktorý sa 
nachádza na jednom zo siedmich rímskych vrchov. Tu je sídlo Magistrátu mesta od svojho 
založenia. 
Vychádza sa k nemu po schodisku, ktoré v 16. storočí navrhol a úplne prepracoval 
Michelangelo, pretože zmenil orientáciu námestia smerom k Námestiu sv. Petra. Vytvoril sa 
takto akýsi ideálny most medzi občianskym a náboženským rozmerom tohto mesta. Čo však 
spája Kapitol a Chiaru Lubichovú? Je 22. januára 2000, deň jej 80. narodenín, Chiara tu 



10 

dostáva čestné občianstvo mesta Ríma: stáva sa rímskou občiankou. 
 
Paolo Balduzzi: Sme v aule Júlia Cézara. Práve tu Chiara Lubichová dostala cenu, ktorú 
jednomyseľne odhlasovali všetci členovia rady. Sú tu so mnou Federica Vivianová fokolarínka 
z Ríma a Pierluigi Sassi z Deň Zeme - Taliansko. Federica, ak sa nemýlim, bola si tu v ten deň.  
 
Federica Vivian: Áno, bola som dolu na Kapitolskom námestí s mnohými ďalšími a sledovali 
sme túto slávnosť na obrazovke. Chiara sa zaviazala spolu s nami všetkými „viac a lepšie“ 
pracovať pre toto mesto. Povedala, že slovo „Rím“ - čítané naopak - má vo svojom mene i 
svoju úlohu „Láska“ (Roma-Amor). Neskončilo to pri tom. Napríklad ja som Rimanka a po 30 
rokoch života som si uvedomila, že by som sa mohla viac angažovať pre mesto. Potom sa 
táto Chiarina výzva začala skloňovať mnohými spôsobmi: v osobnom živote každého z nás, 
ale aj v mnohých spoločných skúsenostiach. Napríklad v činnosti vo väznici Rebibbia s 
Alfonsom a mladými ľuďmi, alebo s chudobnými v Jedálni Dino, alebo so starými 
a osamotenými ľuďmi vo štvrti Terst; potom kultúrnymi a duchovnými projektmi s deťmi 
a mládežou, napríklad vo štvrti Acilia-Infernetto pracujeme s matkami a deťmi so zdravotným 
postihnutím; máme kontakty s islamskou komunitou vo štvrti Centocelle. Ale aj napriek tomu 
všetkému Rím v roku 2016 prežíval mimoriadne ťažkú situáciu. Rozhodli sme sa preto 
usporiadať naše zvyčajné ročné stretnutie, teda Mariapoli priamo v meste. Chceli sme vrátiť 
nádej tomuto zranenému mestu, poukázať na nové zdroje. Pri tejto príležitosti sme sa 
zoznámili s Pierluigim a priateľmi iniciatívy Deň Zeme v Taliansku a zrodil sa úplne nový 
projekt, Obec-Zem. 
 
Paolo Balduzzi: Máš na mysli každoročnú iniciatívu, ktorá sa koná v jednom z centrálnych 
parkov mesta a je takpovediac Expom kladných iniciatív, kde sa hovorí o svedectvách a 
environmentálnych otázkach. Pier Luigi, ako dnes vyzerá akcia Obec-Zem dnes a aké sú jej 
silné stránky? 
 
Pierluigi Sassi: Keď v roku 2015 pápež František uverejnil historickú encykliku „Laudato sii“ 
rozhodli sme sa aj s miestnou cirkvou v Ríme i mnohými silami občianskej spoločnosti, 
zúčastniť pochodu na podporu tejto línie v predvečer veľkej konferencie o klíme v Paríži. Bola 
to jediná udalosť, ktorá v histórii OSN vystúpila skutočne zjednotene na celosvetovej úrovni. 
Všetci sme sa cítili byť súčasťou spoločného domu. A už v tom trochu vidieť Chiarine 
znamenie. Krátko po tomto veľkom stretnutí sme sa rozhodli konkrétne vytvoriť takúto obec, 
to znamená zoskupiť všetky združenia, ktoré sa zúčastnili pochodu, všetky pozitívne sily 
mesta. A pápež František prišiel požehnať naše úsilie a dal nám skutočne silné poslanie, 
povedal nám: spájate sily, spájate krásu, premieňajte touto krásou púšte na lesy. 
 
Paolo Balduzzi: Ako sa dívaš vo svetle toho všetkého, ako chápeš prorocké posolstvo, ktoré 
Chiara vyslala práve z tejto Kapitolskej auly v roku 2000? 
 
Pierluigi Sassi: Skúsenosť jednoty, do ktorej sme – hoci sa navzájom nepoznáme – skutočne 
vrhli napriek všetkým prekážkam a zamerali sa na jednotu. Túto cestu sme si nevymysleli my, 
je to niečo, čo sa zrodilo a čo je riadené „Zhora“, a naďalej vydáva znaky mimoriadnosti. 
 
Paolo Balduzzi: Aj to znamená pracovať pre spoločný dom. Ďakujeme Federike a Pierluigimu 
a sme na konci krátkeho turné po niektorých miestach Ríma spojených s Chiarou. 
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6. SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: NIELEN BREXIT 

 

Antonia: Dnešný dátum je historickým dátumom pre celú Európu, osobitne pre 

Spojené kráľovstvo. Ako sme videli z televíznych novín, ide o Brexit, teda o vystúpenie 

Spojeného kráľovstva z Európskej únie je dnes už skutočnosť. Vycestovali sme tam, aby sme 

stretli našich z Hnutia v tejto silno multikultúrnej krajine. Pozrime si to. 

 

(Canzone – musicista di strada: “I’m gonna get away, I’m gonna fly away…”) 

 
Stefania: Nachádzame sa v srdci Londýna v jednom z najmultikultúrnejších miest našej 
planéty. Sme tu pár dní pred Brexitom, čiže vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej 
komunity. Stretneme tu mnoho ľudí, aj z komunity Fokoláre a chceme pochopiť dôvod tohto 
odchodu i budúcnosť tejto krajiny. 
 
Fleur Anderson, suo primo intervento in parlamento: „Som presvedčená, že Brexit je 
monumentálnym skutkom samo poškodzovania.“ „Dobre, odídeme, ale teraz musíme presne 
definovať, čo znamená odísť.“ 
 
Stefania: Pre čerstvo zvolenú poslankyňu lauboristickej strany Dolnej komory Fleur 
Andersonovú je to kľúčová otázka. Opýtali sme sa jej, čo sa stane teraz a či je Brexit skutočne 
odklepnutá skutočnosť.  
 
Fleur Anderson, parlamentare laburista: Viem, že to nie je ukončené. O Brexite budeme 
hovoriť ešte dlhé roky potom, či sa nám to bude páčiť alebo nie, pravdepodobne preto, že 
obchodné jednania si budú vyžadovať roky. 
Teraz máme príležitosť ako krajina povedať, čo chceme a čo nie, či dokážeme byť ešte 
otvorenou medzinárodnou krajinou, pozornou a pohostinnou, ale aj kladnou k právam 
pracujúcich, na štandard životného prostredia a podobne. Môžeme byť takouto krajinou. 
Skutočne dúfam, že nájdeme cesty k vytvoreniu lepšej spoločnosti. Dúfam, že budem v tomto 
dianí, chcem byť optimistická a nestrácať nádej. 
 
Stefania: Helen Carterová žije v Londýne, má 24 rokov, študuje urbanistické plánovanie a je 
za zotrvanie v Európe. 
 
 Helen Carter, studentessa: Z pohľadu súčasnej situácie Veľkej Británie vidíme veľké delenie, 
lebo mnohí ľudia sa cítia prehliadnutí, hlavne politikmi a zvlášť, ak pochádzajú zo slabšieho 
politicko-sociálneho prostredia. Sú preto nahnevaní a zabudnutí. Študujem urbanistické 
plánovanie, teda aj rozdeľovania zdrojov a bohatstva na danom území, rada by som preto 
pracovala v niektorej inej časti Spojeného kráľovstva, kde by sme skúmali lepšie a vhodnejšie 
možnosti na zlepšenie situácie. Myslím, že všetko môže pomôcť k zlepšeniu situácie. 
 
WELWYN GARDEN CITY 
 
Stefania: 40 Km na sever od Londýna sa nachádza Welwyn Garden City, tu má sídlo 



12 

„Centrum pre jednotu“ Hnutia fokoláre. Od r. 1983 je to priestor na dialóg medzi 
kresťanskými cirkvami ale aj náboženstvami a osobami bez náboženského presvedčenia. 
 
Frank Johnson, Hnutie fokoláre Veľká Británia: Snažíme sa o dialóg. Zaujíma nás zhovárať 
sa s ľuďmi, aby sme ich pochopili a poznali. Robíme tak na všetkých úrovniach. Osobne, na 
miestnej, národnej i medzinárodnej úrovni. Sme teda ľudia dialógu. 
 
Stefania: Okrem iného, medzináboženský dialóg Fokoláre začal práve tu v Londýne, keď 
v roku 1977 Chiara dostala Templetonovu cenu. Odvtedy sa nadviazali vzťahy s lídrami 
a veriacimi všetkých náboženstiev.  
Jedným z príkladov je mimoriadne priateľstvo medzi anglikánskym biskupom Michaelom 
Beasleym a iránskym imamom Mohammedom Shomalim, ktorí už dva roky animujú 
medzináboženskú študijnú skupinu. 
 
Michael Beasley, vescovo anglicano: Myslím, že to, čo nás trápi je úbytok nášho humanizmu. 
Ak chceme byť skutočne úprimní, o 50 alebo 100 rokov, bude sa na našu krajinu spomínať z 
dôvodu Brexitu? Veľmi pochybujem... 
Preto si myslím, že je potrebné zrekuperovať zmysel pre krajinu, v ktorej by si sa všade stretol 
s humánnym prístupom azda v novej forme, výrazoch a iných odtienkoch.  
 
Sheikh Mohammad Shomali, Istituto Internazionale Studi Islamici: Dialóg nepovažujem za 
taktiku alebo módu, ale za riešenie našich problémov. Začať musíme od našej mentality 
a jazyka. Pod jazykom nemyslím znalosť angličtiny alebo perzštiny. Mal by som dospieť k 
tomu, že keď hovorím s kresťanmi, moslimami, sunitmi alebo šiítmi, všetkých musím 
považovať za môj národ a ja za súčasť ich. 
 
Michael Beasley, vescovo anglicano: To, čo hovorí dr. Shomali je silné. Položme si otázku: 
ako brať vážne naše poslanie byť strojcami mieru, budovateľmi mostov v našom svete? 
Keď vidíš toto centrum Fokoláre, je úžasné, že takáto malá skupina ľudí má taký kladný vplyv 
na svoju komunitu a na život v našej krajine.  
 
Sheikh Mohammad Shomali, Istituto Internazionale Studi Islamici: Myslím, že najlepším 
riešením je vrátiť sa k Bohu, lebo iba v Bohu sa môžeme dokonale zjednotiť. Zjednotiť sa nedá 
na etnickom základe. Etnikum, jazyk, národnosť sú určitý limit.  
A návrat k Bohu musí byť jednak individuálny ale aj komunitný; dnes to veľmi prispieva 
k medzináboženskému dialógu.  
 
Liz Taite, Movimento dei Focolari Gran Bretagna: Ak ľudia vycítia, že je v tebe niečo 
náboženské, nepočúva ťa a vyrastie pred tebou múr. 
Delíme sa o naše prežité skúsenosti s osobami celkom iného presvedčenia, než je to naše. 
Myslím, že všetci v našich rodinách, v zamestnaní máme podobné skúsenosti, môžeme sa 
navzájom povzbudzovať a ísť dopredu aj tam, kde to nie je jednoduché. 
 
Stefania: Vo Welwyn Garden City bývajú Ana a Michal Siewniakovci; ona je Chorvátka, on 
Poliak. Do Veľkej Británie sa prisťahovali pred 15 rokmi, teraz sú tu doma. Michal má na 
starosti jedno komunitné centrum niekoľko kilometrov odtiaľ.  
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Michal Siewniak, Community Development Manager: Naše centrum ponúka sériu činností 
pre našich obyvateľov. Napríklad pre mamy tu máme skupinu hier, aby matky 
s novorodencami mohli prežiť spolu trochu času, vypiť si čaj.  
Pomáhame aj miestnym prisťahovalcom s angličtinou, teda máme lekcie angličtiny a klub 
šitia. Tiež máme celý rad projektov s miestnou komunitou a to vytvára pocit súdržnosti. 
Veľmi ma baví to, čo robím. Je to príležitosť prežiť každý deň inak, v miestnej komunite. 
Brexit sa priamo dotýka nielen mňa ale aj pol milióna Európanov, ktorí žijú vo Veľkej Británii. 
Táto krajina nám dala veľa. Pomohla mi byť sám sebou, byť celým človekom. Dala mi úžasnú 
možnosť žiť Ideál a to prináša do môjho každodenného dňa viac jednoty vďaka práci, ktorú 
vykonávam. Je to príležitosť budovať mosty, nie múry. 
 
Stefania stand-up: Dnešná cesta nás vedie do Birminghama, druhého najväčšieho mesta 
Spojeného kráľovstva s 1 miliónom a 100 tisíc obyvateľmi. Je to mladé mesto. 40% 
obyvateľstva má menej než 25 rokov. Brexit tu prešiel vďaka hŕstke hlasov viac podporou z 
ľudových štvrtí. Komunita Fokoláre má v tomto meste mnoho kultúrny charakter i vďaka 
kontaktov členov komunity. Napríklad dlhoročné priateľstvo s gurudwarom Birminghamu, 
ktorá je najväčšou komunitou Sikhov v Spojenom kráľovstve. Práve tu v Edgar hall dnes 
Fokoláre slávi Chiarinu storočnicu.  
 
Fiona Bowie, antropologa: Fokoláre ma pritiahlo hlavne práve kvôli charakteru byť človekom 
s rozmerom sveta. Teraz vidím, ako sa naša krajina chce oddeliť od zvyšku sveta a to nie 
celkom kreatívnym a pozitívnym spôsobom.  
Neverím, že budovať jednotu je jednoduché. Nemyslím, že bude jednoduché vyzdravieť. 
Dúfam ale, že po smrti nasleduje vzkriesene a že z toho vyrastie niečo lepšie. 
 
Stefania: V priebehu oslavy sa na pódiu striedali katolícky arcibiskup Birminghamu Mons. 
Longley anglikánsky biskup Smith, imam Shomali a líder Sikhov Bhai Sahib Ji a tiež mladí ľudia 
a umelci. Skvele to vyjadruje komunitu Fokoláre v tejto krajine: rôzne rasy, kultúry, 
náboženstvá... a to spoločne v duchu jednoty. 
 
Martin Scullion, insegnante: Dnes sme počuli viacerých náboženských lídrov, ľudí na 
najvyššej úrovni vo svojej oblasti, čo môžu oni urobiť. Dobre, ale čo môžem urobiť ja? Malé 
skutky lásky, prijať našu politickú odlišnosť, nie je za to nik vinný, možno nemusím 
nevyhnutne súhlasiť s touto politickou atmosférou, ale to neznamená, že sa máme vzdať.  
 
Fattimah Hamam, studentessa: Hovoríme veľa o dialógu a o mnohých veciach, ale musíme 
to urobiť na hlbšej úrovni. Nemôžeme zostať len na povrchu. Musíme byť ochotní viac sa 
otvoriť, aby veci nezostali na povrchu. Chcem sa viac zúčastňovať na takýchto udalostiach, 
robiť veci na miestnej i medzinárodnej úrovni, zlepšiť individuálne samu seba a rôznou 
činnosťou pomáhať ostatným. 
 
Dr. Gerald Pillay, Vice Cancelliere e Rettore della Liverpool Hope University: Myslím, že 
tieto okolnosti by nám nikdy nemali vziať nádej. Spiritualita spoločenstva prekračuje bariéry 
a práve toto potrebujeme. Chiara so svojou charizmou musí žiť ešte plnšie nielen medzi 
fokolarínmi, ale aj v kresťanoch na celom svete. Nikdy predtým to nebolo také potrebné. Jej 
posolstvo sa zrodilo v druhej svetovej vojne a teraz, keď je svet v kríze, začíname reálne vidieť 
to, čo ona prežila. Myslím si preto, že jej posolstvo je dnes ešte dôležitejšie, než predtým. 
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7. TALIANSKO, ASSISI: PRÍPRAVA „FRANTIŠKOVEJ EKONÓMIE  

 

Antonia: Dva mesiace pred svetovou udalosťou, ktorá zhromaždí v Assisi okolo 

pápeža Františka 2000 mladých ekonómov, sme sa skontaktovali s prípravným tímom tejto 

udalosti. 

 
Melissa Mejía Flórez: Práve tu do Assisi pápež František vo svojom liste z 11. mája 2019 
pozval mladých ekonómov, podnikateľov a inovátorov, aby sa 26. až 28. marca zišli na 
podujatí s názvom Františkova ekonomika. Mladí ľudia, pakt, budúcnosť. Poďme do 
Priemyselného parku Lionello v Loppiane, dve hodiny odtiaľ, kde skupina pracuje na 
prípravách tejto udalosti. 
  
Florencia Locascio, Project Manager / The Economy of Francesco:  
Nápad tejto udalosti sa zrodila z listu pápeža Františka mladým podnikateľom a ekonómom, 
ktorí chcú uzavrieť pakt na zmenu ekonómie. Je to výzva pre mladých veriacich i neveriacich, 
aby sa pridali k vízii spravodlivej, udržateľnej a inkluzívnej ekonómie, ktorá nikoho nevylučuje 
a ktorej modely rastu sú v súlade s prírodou, s človekom. 
 
Valquíiria Aparecida Ribeiro, Economista / comitato scientifico EoF: Mesto Assisi je mestom, v 
ktorom žil sv. František. Keď si vyzliekol šaty a dal ich chudobným, spoznal Boha ako majiteľa 
všetkých vecí. Zrodila sa nová vízia hospodárstva a to je to, čo chce priniesť „Františkova 
ekonomika “, je to vízia, ktorá si berie na starosť chudobných. 
 
Paolo Santori, Ricercatore / comitato scientifico EoF: Františkova chudoba - voľba chudoby, 
ktorá oslobodzuje mnohých iných od chudoby - sa stáva motorom predstavy novej ekonomiky 
a otázky: aký zmysel, akú hodnotu majú všetky veci. Všetkým je spoločná osobitná citlivosť: 
pozornosť k najmenším; to znamená, že ekonómia musí nájsť svoje pôvodné povolanie, ktoré 
malo zahŕňať ľudí, ale aj subjekty, teda aj životné prostredie; v rámci uzavretého okruhu 
prebieha proces, ktorý prináša blahobyt, bohatstvo i šťastie. 
 
Florencia Locascio: Pápež zveril organizáciu podujatia štyrom partnerom: Diecéze Assisi, 
Magistrátu mesta Assisi, Serafinskému inštitútu a Ekonomike spoločenstva, ktorá má mať na 
starosti hlavne vedeckú koordináciu podujatia v spolupráci s františkánmi. 
 
Giandonato Salvia, imprenditore Sociale /Coordinatore Village: Celé Assisi rozdelíme do 
dvanástich takzvaných “obcí”, tie budú musieť identifikovať 12 rôznych miest, na ktorých sa 
bude hovoriť o dvanástich rôznych témach. Zisk a povolanie, financie a humanita, biznis a 
mier; sú to slová, ktoré sa môžu zdať protichodné, ale v skutočnosti sú zostavené pre 
spoločné dobro a sú skutočne veľkou silou. 
 
Florencia Locascio: Rečníkom sme navrhli: neprísť na konferenciu, predniesť svoj prejav a 
odísť, ale zakúsiť skúsenosť v službe mladým, dokonca i bez toho, aby čakali, že budú hovoriť; 
a mnohí nielen akceptovali túto dynamiku, ale cítili sa ešte viac zaangažovaní, keď sa 
dozvedeli, že takáto bude ich úloha; Chceme, aby seniori, tieto osobnosti, ktorí zastupujú to 
najlepšie z akademického sveta, z podnikov, podporili mladých ľudí a povedali im: „Dobre, 
dostali sme sa sem a teraz, kam pôjdeme spolu? " 
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Francesca Giglio, Imprenditore Sociale / Comitato Side Event EdC: Táto udalosť, ktorú 
vytvorili mladí ľudia, je epochálna. To znamená, že sama osebe má takú veľkú silu, že okolo 
nej musia obiehať ďalšie malé udalosti. Myšlienku toho Vedľajšieho podujatia priniesli 
seniori, ktorí nechcú byť ľahostajní voči tejto činnosti mladých, preto ich chcú zblízka podporiť 
a skombinovať nástroje tých, ktorí už dlhý čas pracujú s inovatívnymi myšlienkami mladších 
myslí. Bude to v Perugii v čase hlavnej udalosti a bude otvorené pre každého, kto verí v 
potrebu zmeniť ekonomické paradigmy; je to v rukách ekonomiky spoločenstva, predstaví sa 
tam mnoho skutočností, mnoho účastníkov z rôznych oblastí, aby sa vytvoril zdieľaný 
priestor, spojili sa myšlienky v synergii so všetkou činnosťou mladých ľudí. 
 
Giandonato Salvia: Je to výzva pre všetkých. Určite po Assisi to bude „Je to možné!“, bude to 
„Bol som tam!“, bude to skutočná zodpovednosť, ktorá nás vyzve, aby potom, keď sa vrátime 
domov, aby sa všetky naše miesta stali obývateľným domom a mysleli sme tiež nielen na 
budúce generácie, nielen na súčasné. 

 
Grafica na záver: Stretneme sa v dňoch 26. – 28. marca 2020. Rátam, že vás tam 

privítam! Čakám vás! Pápež František” 
 

Antonia: Vďaka celému tímu. V marcovom kolegamente sa priamo napojíme s vami v 

Assisi.  

 

 

8.  SEPTEMBRA 2020: GENERÁLNE ZHROMAŽDENIE FOKOLÁRE   

 

Antonia: No a dnes popoludní Maria Voce vyšle jednej list, ktorým oficiálne zvolá 

Generálne zhromaždenie Hnutia fokoláre. Pripravili sme krátky dokument, ktorý pre nás 

pripravil Francesco Baita a predstaví nám detaily. Pozrime si to spoločne. 

 
Speaker: Listom z 1. februára súčasná prezidentka Hnutia fokoláre Maria Voce 

zvoláva na 31. augusta 2020 začiatok budúceho Generálneho zhromaždenia Hnutia fokoláre, 
ktoré sa ukončí 19. septembra 2020. 

Je to prvý a najdôležitejší riadiaci orgán Hnutia fokoláre zastupujúci všetky 
skutočnosti. 

Zvoláva sa každých šesť rokov, na konci funkčného obdobia prezidentky. 
Úlohou Generálneho zhromaždenia je zvoliť prezidentku, spoluprezidenta a 

generálnych poradcov, rokovať o zmenách v Základných stanovách a v rôznych pravidlách, 
stanoviť program, smer činnosti a priority, ktoré sa týkajú života hnutia. 

Na zabezpečenie maximálneho zapojenia členov Hnutia fokoláre, medzinárodná a 
odborná komisia zostavená z rôznych povolaní, zhromaždí najdôležitejšie otázky z celého 
sveta, ktoré je potrebné riešiť i mená ľudí vhodných a ochotných kandidovať na rôzne úlohy. 

Zhromaždenie sa začne tromi dňami duchovných cvičení. Potom bude nasledovať 
práca na témach vybraných z celého sveta. Potom sa prejde k voľbe prezidentky, ktorá bude 
zvolená medzi fokolarínkami s večnými sľubmi; spoluprezidenta zvoleného spomedzi 
fokolarínov kňazov s večnými sľubmi; potom voľba generálnych poradcov, ktorí môžu byť 
volení spomedzi fokolarínov a fokolaríniek s večnými sľubmi. 
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Každý môže byť zvolený na tú istú funkciu iba dvakrát. Z toho dôvodu Maria Voce, 
zvolená v roku 2008 a opätovne zvolená v roku 2014, už nemôže byť zvolená za prezidentku. 

Nakoniec sa bude diskutovať o témach zozbieraných členmi z celého sveta s cieľom 
určiť priority hnutia na nasledujúcich šesť rokov. 

Preto sú vítané nápady a návrhy priorít i zameranie našej činnosti. Jednotlivci alebo 

skupiny, ktorí sú členmi Hnutia fokoláre a chcú prispieť svojimi vlastnými myšlienkami, môžu 

sa obrátiť na určenú osobu na svojom území. Akúkoľvek otázku týkajúcu sa prípravy 

Zhromaždenia môžete napísať na e-mailovú adresu: cpa2020@focolare.org 

 

 

9. MARIA VOCE (EMMAUS) A JESÚS MORÁN – DIALÓG  

 

Antonia: Emmaus, ciao, sadnime si. Takže 31. augusta sa otvorí Zhromaždenie. Mohla 

by si nám vopred povedať niečo z obsahu toho listu?  

 

Emmaus: List mám tu v ruke, pošleme ho dnes popoludní. 

Chcela by som hneď povedať, že zhromaždenie nie je niečo mimoriadne, pretože sa 

koná každých 6 rokov a až dosiaľ sa ich už konalo mnoho; začali sa konať ešte v časoch 

Chiary. Takže je to riadne Generálne zhromaždenie. Áno, pretože je potrebné obnoviť 

funkcie, menovať nových zodpovedných, atď. Predovšetkým sa ale zaoberá tým, čo môže byť 

užitočné pre Dielo po skončení zhromaždenia. Zaoberá sa hlavnými témami pre život Diela.  

Zhromaždenie som však vždy považovala a považujem ho i dnes za chvíľku milosti. A 

keďže je to moment milosti, povedala by som, že najlepším spôsobom, ako sa pripraviť na 

zhromaždenie, je prosiť o milosť, predovšetkým sa modliť. Myslím si, že od tejto chvíle by sa 

mala začať vlna modlitieb po celom svete od všetkých, ktorých zaujíma, aby Chiarino dielo 

pokračovalo a aby v týchto udalosti bol skutočne prítomný Duch Svätý, aby nám pomohla 

Božia milosť. Preto som v poslednej vete listu napísala, že to, čo ma najviac zaujíma, je aby 

sme v tomto období zintenzívnili vzájomnú lásku medzi všetkými, aby Ježiš medzi nami 

mohol nájsť v zhromaždení útulný príbytok a sprevádzal nás jeho Duch, aby sme mali svetlo 

vo vízii - pretože Zhromaždenie nám musí pomôcť pozrieť sa na Dielo tak, ako ho vidí Chiara z 

neba, teda mať svetlo a víziu – i odvahu pri jej realizácii, pretože musí nám tiež pomôcť 

podniknúť kroky, ktoré sú dnes potrebné pri pokračovaní Chiarinho diela. 

To považujem za najlepšie.  

 

Antonia: Ďakujeme, Emmaus! 

 

Jesús, na príprave zhromaždenia sa už pracuje. Aké by mali byť, podľa teba, hlavné 

témy, ktorým by ste sa mali venovať a ktorým čeliť?  

 

Jesús: Myslím si, že je ešte príliš skoro na to, aby sme presne povedali, o aké témy 

pôjde, pretože prichádzajú úvahy, návrhy a stále sa musíme podľa toho kalibrovať: nebude 

ich veľa, pretože sa chceme sústrediť na to podstatné. 

Okrem toho, i v duchu toho, čo povedala Emmaus, si myslím, že Zhromaždenie je 

privilegovaným okamihom milosti, v ktorom - na synodálnej ceste - si musíme položiť 

mailto:cpa2020@focolare.org
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zásadnú otázku: „Čo od nás chce Boh - teda od charizmy Chiary, od Diela - v tomto 

historickom okamihu Cirkvi a ľudstva? “A tu sa otvárajú tri stopy, ktoré sa akoby zbiehali. 

Po prvé: nové prehlbovanie, aktualizácia, nového uvažovania o jednote ako nášho 

špecifika. Ešte stále sme v období blízkemu Chiare, ale skutočne sme pochopili, čo je jednota 

ako naše špecifickum? 

Po druhé: znovuobjavenie základnej výzvy pre každého z nás, ktorý chce žiť jednotu, 

a je ním: „Mám iba jedného ženícha na zemi“, nemám iného Boha okrem neho; v ňom je celý 

raj s Trojicou a celá zem s ľudstvom. Všetko, čo nie je raj, je moje. Idem ho hľadať vo svete.“ 

Na túto výzvu musíme dnes odpovedať, čo znamená táto výzva dnes. 

A tieto dve veci spája potreba, ktorú vidíme všetci a to je nový návrat k evanjeliu, k 

životu Slova. 

Sme presvedčení, že to je nevyhnutné. Na tomto základe potom rozpoznáme 

niektoré presné, historické témy pre najbližšie roky. 

 

Antonia: Vďaka, Jesús. 

 

Teraz otázka pre Emmaus. Emmaus, strávili sme bohatú a krásnu hodinu a teraz sa 

dostávame k záveru. Chceli by sme sa s tebou vrátiť k výrazu, ktorý sme počuli vysloviť 

v Tridente: „extrémizmus dialógu“. Myslím, že výzvy sú mnohé, stále je ich veľa. Prichádza mi 

na myseľ to, čo vo svete prežívame, túe zdravotnú kríza, globálnu výzvu pre tento nový vírus, 

koronavírus. Povieš: čo to má s tým spoločné? Ako vidíme, má to niečo spoločné s tým, že 

cestujeme po svete, pričom riskuje, a zároveň s tým sa rozšíria prejavy neznášanlivosti, 

niekedy dokonca vidíme skutočné epizódy rasizmu. 

Takže: „extrémizmus dialógu“, Emmaus. 

 

Emmaus: Viac ako extrémizmus dialógu by som chcela poukázať na to, čo nám 

všetkým pred chvíľou povedala  Chiara vo svojom posolstve. Chiara nám dala kľúč k tomu, 

aby sme dospeli k extrémizmu dialógu, pretože extrémizmus dialógu je v istom zmysle cieľ, 

konečný cieľ. Ale ako skutočne dospieť k tomuto dialógu so všetkými? Chiara toľkokrát 

opakovala: musíme milovať všetkých, absolútne každého, absolútne každého? Áno, všetkých.  

Chiara uviedla príklad pani zo susedných dverí, ale koľko príkladov by sme dnes mohli 

urobiť! Naozaj máme milovať všetkých? Práve toho prisťahovalca, ktorý klope na naše 

dvere? Toho staršieho človeka, ktorý potrebuje liečbu? To dieťa, ktoré je bez rodičov a je 

celé stratené? Majiteľa čínskej reštaurácie, ktorý už nemá zákazníkov, pretože sa všetci boja 

vstúpiť do reštaurácie kvôli koronavírusu? My, ako deti Chiary, sa na to nemôžeme pozerať a 

nereagovať. Ako reagovať? Milovať všetkých, ako povedala Chiara, všetkých, absolútne 

všetkých a cítiť silne, že nemôžeme vyrábať nové výhovorky, schovávať sa za svoje obavy, za 

našu nedôveru, za naše starosti a stavať tým prekážky, zväčšovať vzdialenosti medzi mnou a 

blízkymi, ktokoľvek iným, nech by to bol ktokoľvek. Už nemôžeme. 

Ak sme Chiarinými deťmi, ak chceme, aby Chiarino dielo pokračovalo, ak skutočne 

chceme, aby sa táto kultúra dialógu, dialógu privedeného k extrémizmu ukotvilo, už si to 

nemôžeme dovoliť, musíme skutočne milovať všetkých. A v tomto zmysle stále hovorím, že 

ak to urobíme, ak celá Chiarina rodina na celom svete sa obráti - počnúc mnou - k tejto láske, 
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ktorá nerobí rozdiely, čo sa nebojí, pretože aj brat, ktorý vás môže nakaziť, je stále náš brat 

a musíme sa o neho postarať; aj keby nás mohol nakaziť, musíme sa o neho postarať, 

pretože je to náš brat, on je môj brat. 

Ak sa všetci, počnúc mnou, obrátime k tejto skutočne univerzálnej láske, k tomuto 

skutočne univerzálnemu bratstvu, potom Zhromaždenie bude tiež Božou chvíľou, chvíľou 

milosti. Urobme to, zaviažme sa k tomu a nebojte sa o nič iné, pretože v tom je všetko. 

 

Antonia: Emmaus, ďakujeme, veľmi pekne ďakujeme. 

 

 

10. ZÁVER 

 

Antonia: Ďakujeme Emmaus i Jesusovi. A sme na konci dnešného kolegamenta. Chcem 

vám z celého srdca poďakovať za túto príležitosť, ktorú ste mi dali, aby som prežila - môžem to 

povedať? – planetárnu jednotu. Ďakujem veľmi pekne. 

A budúce kolegamento bude 28. marca o 20 hod. SEČ.. 

Ciao a vďaka všetkým! 


