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Rocca di Papa 13. decembra 2020 
 

Kolegamento – Svetlo osvecujúce tmu 
(2550M; dĺžka 53 min; preklad a dabing: Zora K.) 

 
 

1. OTVORENIE A POZDRAVY 
 
AKCIE BRATSTVA  
Austrália, Brazílie, Madagaskar, USA, Pakistan a Filipíny. 
FRANTIŠKOVA EKONOMIKA  
Z Assisi do celého sveta. 
GLOBÁLNY VZDELÁVACÍ PAKT 
Medzinárodná udalosť 
TV FILM O CHIARE LUBICHOVEJ 
Interview s Cristianou Capotondiovou. 
ROK 2020 VO FOTOGRAFII  
S Mariou Voce (Emmaus) a Jesúsom Moránom. 
 
Annalisa Innocenti: Dobrý deň prajem všetkým a vitajte v Medzinárodnom centre Hnutia 
fokoláre v Rocca di Papa. Dobrý večer, alebo dobrý deň tým, ktorí nás sledujú v iných časových 
pásmach v Afrike, na Blízkom východe, Ázii, Oceánii a pekný začiatok dňa tým, ktorí si za 
svitania privstali v Amerikách! Vitajte na dnešnom Kolegamente! 
Volám sa Annalisa, pracujem v Komunikačnom stredisku Hnutia fokoláre, som žurnalistka, 
som vydatá a mám sedemročného synčeka. 
Dnes je 13. decembra, sviatok sv. Lucie, pôvodne kresťanský sviatok, ktorý sa oslavuje 
v mnohých našich krajinách; je to sviatok svetla, ktorý víťazí nad temnotou. Je to priam 
metafora aj na dobu, ktorý práve prežívame. 
Máme skutočne dojem, že prechádzame akousi tmou: ide o Covid, ktorý so sebou priniesol 
mnoho bolestí, trápenia; smrť nám blízkych ľudí, s ktorými sme sa možno ani nemohli rozlúčiť; 
ekonomické ťažkosti sa odrážajú na našich rodinách či komunitách; a s pandémiou sa pridali 
aj iné ťažkosti. Svetlo osvecujúce tmu. Chceli by sme vám porozprávať o niekoľkých týchto 
svetlách: o malých každodenných skúsenostiach, ale aj o veľkých svetových udalostiach plných 
nádeje do budúcnosti. Začnime práve jednou z nich, je to Františkova ekonomika, udalosť, 
ktorú zvolal pápež František.  
Od 19. do 21. novembra 2.000 mladých podnikateľov sa stretlo na spoločnom streamingu 
s mnohými odborníkmi zo sektoru ekonomiky, politiky, spoločnosti, aby vypracovali inkluzívne 
a udržateľné modely a ponúkli konkrétne odpovede na zlepšenie situácie v budúcnosti. Tri dni 
priameho prenosu z Baziliky sv. Františka z Assisi. 
Vypočujme si teraz Catalinu, Jena a Amina, ktorý moderovali túto udalosť. Rozprával sa s nimi 
Lorenzo Russo. 
 

2. FRANTIŠKOVA EKONOMIKA 
 
Volám sa Catalina, som z Ekvádoru.  
Ja som Jena z Filipín.  
Volám sa Mohammed Amine, z Alžírska. 
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Catalina: Vítajte v Assisi. Toto je Františkova ekonomika.  
 
Lorenzo Russo: Čo je vlastne Františkova Ekonomika a kedy vznikla?  
 
Catalina: Františkova ekonomika je iniciatíva, ktorá sa zrodila prostredníctvom listu od pápeža 
Františka mladým ľuďom, zameraného na spoločné hľadanie nového ekonomického modelu, 
nielen jedného, ale niekoľkých ekonomických alternatív, ktoré už vo svete existujú alebo ktoré 
by mohli existovať. My mladí sme chceli odpovedať na túto výzvu a spoločne sme sa rozhodli 
spojiť sa a otvoriť dialóg o týchto ekonomických alternatívach, ktoré môžu existovať, aby sme 
nemali ekonomický model, ktorý vykorisťuje ľudí a nezameriava sa na človeka. 
 
Hlas m.: Nachádzame sa v kaplnke Baziliky sv. Františka v Assisi. 
 
Catalina: Rozdelili sme sa do rôznych mestečiek, na rôzne tematické skupiny. 
 
Jena: Výsledky uplynulých mesiacov práce v týchto mestečkách vyústili do 12 bodov.  
 
Lorenzo Russo: Ide o dôležité body: zrušenie daňových rajov, otázky úschovy spoločného 
dobra alebo zabezpečenie dôstojnej práce pre všetkých, kvalitné vzdelávanie, či zavedenie 
nezávislej etickej komisie v každej banke. 
 
Jena: Podľa mňa týchto 12 bodov je jasných a sú to ciele, ktoré chceme dosiahnuť.  
 
Lorenzo Russo: Pred rokom začala Františkova ekonomika svoju cestu medzi mladými 
ekonómami, podnikateľmi a tvorcami zmien z celého sveta. Tisíce z nich si zbalili kufre s 
nadšením a nasadením. Najprv začali iniciovať tento proces zmeny smerom k inkluzívnej, 
spravodlivej a udržateľnej ekonomike. V očakávaní novembrového podujatia viac ako 300 
prípravných podujatí po celom svete zapojilo univerzity, farnosti, podniky a organizácie z 
celého sveta. Uskutočnilo sa mnoho stretnutí webinar, ktoré online zvolali semináre zamerané 
na svet odrážajúci inú ekonomiku, ako o to požiadal pápež František.  
 
Jena: V dňoch konania udalosti sme mali okolo 200 tisíc návštevníkov, čo je veľmi veľa pri 
pomyslení, že v marci sme čakali účasť len 2 tisíc ľudí.  
 
Luigino Bruni: Sme tu, chceme s vami pokračovať. Nenecháme vás samých. Celý organizačný 
tím vám v prvom rade ďakujem za to, že ste pápeža Františka uistili v dôvere vo vás mladých, 
v dôveru tohto hnutia ekonómov a podnikateľov. A vďaka svätému Františkovi! Františkova 
ekonomika je stará osem storočí, ale má stále budúcnosť, pretože ekonomika súčasnosti a 
ekonomika budúcnosti je vaša ekonomika. 
 
Pápež František: Každý z vás, počnúc miestom, kde pracujete a rozhodujete sa, môže urobiť 
veľa. Nevyberajte si skratky, ktoré zvádzajú a bránia vám preniknúť všade a byť kvasom tam, 
kde ste. Žiadne skratky, ale kvas, vedieť si zašpiniť ruky. 
 
Amine: Pápežovo posolstvo je univerzálnym posolstvom, v ktorom vyzýva celý svet, aby sa stal 
súčasťou tejto iniciatívy a venoval sa problémom, ktoré vo svete existujú. Pre mňa je to 
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skutočne veľmi silné, dokonca aj „kreatívne“. Najprv pochopiť sám seba: čo chcem na tomto 
svete robiť a ako môžem k tomu prispieť. 
 
Lorenzo Russo: Vypočuli ste si príbehy mladých tvorcov zmien z celého sveta: ktorý z nich na 
vás urobil najväčší dojem? 
 
 Amín: Mňa oslovilo to malé dievčatko, povedal by som že „veľké dievča“, ktoré sme počuli 
v sekcii Dosť mladí na to, aby zmenili svet. Volá sa Lilly a robí úžasnú prácu v Thajsku. Má 13 
rokov a už sa venuje ekológii. Tento príbeh ma naozaj veľmi oslovil. 
 
Lilly (Thajsko): Za posledných 6 rokov som veľa pracovala v oblasti životného prostredia, 
rozprávala sa s predstaviteľmi vlády v Thajsku, mnohými politickými činiteľmi, významnými 
osobnosťami a to preto, aby som zvýšila vedomie o používaní plastov, o možnosti zvoliť si 
ekologickejšie riešenia. V zásade to, čo ma inšpirovalo, je nádej do budúcnosti. 
 
Ďalší ženský hlas: Existuje pravidlo, ktoré zhŕňa všetky naše záväzky. Je to zlaté pravidlo 
prítomné vo všetkých veľkých náboženstvách a zdieľané všetkými ľuďmi dobrej vôle: konaj 
druhým to, čo by si chcel, aby druhí robili vám. 
 

3. AKCIE BRATSTVA – 1. ČASŤ 
 

Annalisa: Pápež František vo svojom posolstve mladým z Františkovej ekonomiky povedal: 
„Buď sa do toho zapojíte, alebo vás história prevalcuje“ , je to silná výzva, ktorou sa pápež 
obracia na každého z nás práve teraz a v situácii, ktorú prežívame. Príbehy, ktoré zakrátko 
uvidíme hovoria práve o tomto: každé malé či veľké gesto vykonané z lásky prispieva k zmene 
našej histórie, človeka, čo žije vedľa nás alebo celých komunít. Pozrime si ich.  

 
Stephanie Saniga – Ohio: V jednu sobotu krátko pred voľbami, keď som šla autom na omšu, 
všimla som si, že vo dvore jedného domu niekto vandalsky poškodil jeden plagát volebnej 
kampane. Bol to veľký pútač, namaľovaný ručne na podporu kandidáta, ktorého by som 
nevolila, ale pri pohľade na to som bola rovnako smutná. Chcela som sa zastaviť pri pánovi vo 
dvore a ponúknuť sa, že to domaľujem. Ale povedala som si, že mu radšej prinesiem nejaké 
sladkosti. A tak som aj urobila.  
Zaparkovala som pri vedľajšej ceste a neistá som vystúpila. Ten pán tam stál a hodnotil 
spôsobenú škodu, bol nahnevaný.  
Povedala som mu, čo si myslím a že som mu niečo priniesla, ale že sa nemôžem ponúknuť 
a opraviť spôsobenú škodu. On mi povedal, ako sa cíti v týchto voľbách a ako sa majú veci. 
Potom sa ma opýtal, ako sa mám. V tej chvíli vyšla jeho manželka a hovorí: „Pozri, čo sú to za 
ľudia...“ a začala zovšeobecňovať. On sa k nej otočil a hovorí: „Nemôžeš takto hovoriť, veď 
nám práve priniesli zákusky.“ Keď sme sa lúčili, obaja sme mali väčšiu úctu jeden k druhému. 
Cítim, že je to plod a pokus o snahu za zjednotený svet.  
 
Shalom, gen4 z Karáči, Pakistan: Ciao, volám sa Shalom, žijem v Karáči. Porozprávam vám 
svoju skúsenosť. Pred zákazom vychádzania som si plánoval kúpiť bicykel a tak som začal sporiť 
peniaze. Potom začal lockdown a keď som s otcom išiel von, bol som smutný, keď som videl 
mnoho chudobných. Tak som si pomyslel, že moje úspory by som mohol dať týmto 
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chudobným. No a keď som znovu šiel vonku, tak som im dal tieto svoje úspory. To je moja 
malá skúsenosť a som preto veľmi rád. Ďakujem.  
 
Cheska a Pao - Filipíny 
 
P: Mali sme sa zosobášiť 1. augusta 2020. 
C: S priateľmi a príbuznými sme pripravili zábavný, bohatý program. Potom prišiel COVID 
a zostali sme doma. 
P: Na začiatku sme si nemysleli, že karanténa bude trvať až do dňa pred naším sobášom. Ale 
bolo to tak. Rozhodli sme sa zosobášiť aj napriek reštrikciám.  
C: Boli sme ochotní zrieknuť sa všetkých našich plánov. Jedinou našou túžbou bola prítomnosť 
aspoň našich rodičov. 
P: Ale príchod môjho otca z USA a Ceskiných rodičov dvojhodinovým letom, sa nedal 
zrealizovať. Rozhodli sme sa stratiť aj to, že nakoniec budeme len my dvaja, kňaz a dvaja 
svedkovia, nevyhnutný počet ľudí. 
C: To nám ale pomohlo uvedomiť si hlavnú podstatu manželstva – posvätné spojenie medzi 
nami dvomi a Bohom. 
Náš vzťah nás niečo naučil, že ak necháme veciam voľný priebeh a zveríme všetko Bohu, 
dostaneme omnoho viac, než je to, čo sme si priali.  
 

4. GLOBÁLNY VZDELÁVACÍ PAKT 
 
Annalisa: Rovnako ako Pao a Cseska vieme, že aj mnohí ďalší mladí ľudia sa rozhodli zosobášiť 
v tomto zložitom období; želáme im všetko najlepšie! 
V príbehoch sme počuli aj Shaloma, a ako on, aj mnohí z nás počas pandémie pochopili, že 
potrebujeme prehodnotiť náš životný štýl a zintenzívniť svedectvo bratstva. V hnutí sa začalo 
mimoriadne spoločenstvo dobier. A s tým, čo sa zozbieralo sa nám podarilo pomôcť asi 
polovici žiadostí o pomoc, prioritu dostali ľudia a komunity z oblastí najviac postihnutých 
pandémiou. Všetkým veľmi pekne ďakujeme. Ak niekto chce ešte prispieť alebo niekomu 
ponúknuť túto možnosť, na webovej stránke www.focolare.org môžete vidieť potrebné 
informácie, i niekoľko správ o výsledkoch tejto akcie. 
 
15. októbra vo veľkej sieni Lateránskej univerzity pápež František spolu s politickými, 
náboženskými osobnosťami i odborníkmi na vzdelávanie zahájili Global compact education/ 
celosvetový Globálny vzdelávací pakt zameraný na vzdelávanie detí a mladých k mieru a 
bratstvu. Na vypracovaní tohto paktu sa podieľalo aj Hnutie fokoláre a prispelo svojimi 
bohatými skúsenosťami i novým pohľadom Chiarinej pedagogickej vízie. 

 
Pápež František: „Hovorí sa o výchovnej katastrofe- tvárou v tvár asi desiatim miliónom detí, 
ktoré budú možno nútené opustiť školu kvôli hospodárskej kríze vyvolanej koronavírusom“. 
 
Speaker: 15. október 2020 pápež František vychádza so silnou výzvou pred zhoršovaním 
globálneho rozdielu vo vzdelávaní.  
To bol dôvod zrodu Globálneho vzdelávacieho paktu. Ide o globálny, medzikultúrny a 
medzináboženský vzdelávací pakt pre budovanie civilizácie harmónie a jednoty. 
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Pápež navrhuje globálny plán v 7 bodoch: postaviť do centra záujmu osobu, počúvať deti a 
uľahčiť im prístup ku vzdelaniu, otvoriť sa prijatiu; ekonomika a politika ako služba, pozornosť 
k spoločnému domu. 
 
Mons. Vincenzo Zani, Sekretár Kongregácie pre katolícku výchovu a vzdelávanie: Potrebné 
je prijať najmenej tri dôležité kroky: 
• postaviť do stredu záujmu osobu, ktorá má právo na vzdelanie i na to, aby mohla byť 
sprevádzaná vo vývoji v jednotlivých životných etapách; 
• s dôverou naplánovať strednodobé a dlhodobé iniciatívy vypočutím si otázok, ktoré 
vyvstávajú u mladých i dospelých ľudí; 
• dialóg medzi kultúrami a náboženstvami a vzťah s cieľom vytvárať nový humanizmus, teda 
inkluzívna vízia. 
A predovšetkým je potrebné mať odvahu formovať ľudí, ktorí sú ochotní dať sa do služieb pre 
spoločné dobro, a teda sú schopní budovať nové ľudstvo. 
 
Speaker: Nieves Tapiová je zakladateľka a riaditeľka Latinskoamerického centra pre 
vzdelávanie služieb solidarity, celosvetovej vzdelávacej siete so stovkami škôl a miliónmi 
študentov. Prostredníctvom „služby pedagogiky učenia“ sa dieťa alebo mladý človek učí dávať 
sa do služieb ostatných a komunity. 
 
NIEVES TAPIA riaditeľka Latinskoamerického centra pre vzdelávanie k solidarite: Znamená 
to, že deti v materskej škole sa môžu učiť prírodné vedy pestovaním malých stromov, ktorými 
môžu zalesniť národný park; že vzdelávacia cesta študentov zo Školy Fiore posilňuje práva 
miestneho obyvateľstva Maya; že študenti technickej školy môžu vyvinúť veterné generátory 
na zabezpečenie udržateľnej energie pre vidiecke obyvateľstvo svojej komunity. 
 
Speaker: V Maďarsku sa Szilvia Berényiová už dva roky zúčastňuje s ďalšou stovkou osôb z 
Fokoláre na procese s názvom „Dialóg svedomia“: 
 
Szilvia Berényi, IT konzultantka: S blížiacimi sa parlamentnými voľbami v Maďarsku v roku 
2018 sme videli, že v kruhoch ľudí z hnutia je ťažké hovoriť o politických témach alebo ľudia 
radšej mlčia, aby nedošlo k nejakým stretom.  
S cieľom rozšíriť našu schopnosť viesť dialóg, sme otvorili pre dialóg nový priestor. Cieľom 
nebolo okamžite dospieť k jednotnej vízii na problematické otázky, ale skôr pochopiť 
motiváciu a zámery toho druhého. 
Naučila som sa lepšie rozumieť svojim spolupracovníkom, svojej rodine a ľuďom okolo seba. 
Pred rokom sme potom spustili ďalší projekt. 
V spolupráci so Univerzitným inštitútom Sophia sme to nazvali Sophia Network pre východnú 
Európu. Zaregistrovali sa ľudia z 10 krajín, od Ruska po Slovinsko s cieľom rozvíjať schopnosť 
pre myslenie vo vzťahu a podporovať kultúru dialógu vo všetkých oblastiach. 
 
Speaker: Myšlienka Globálneho vzdelávacieho paktu sa zrodila z dialógu medzi ľuďmi rôznych 
dejín, kultúry a náboženstiev, ako povedal Žid José Levy, jeden z iniciátorov, ktorý predstavil 
svoj návrh pápežovi. 
 
José Levy, medzinárodný korešpondent CNN: Tento medzináboženský vzdelávací pakt sa 
zrodil po takmer siedmich rokoch kontaktov medzi José María del Corralom, Enrique 



6 
 

Palmeyrom, so známym novinárom Henrique Cymermanom, a mnou. Na jednej strane vidíme 
nevyhnutnú potrebu ukončiť tento jav, pretože milióny detí na celom svete jednoducho 
nemajú možnosti sa vzdelať a stávajú sa ľahkou korisťou tých najväčších extrémistov. (...) 
Na druhej strane máme na našej strane dokonca pápeža Františka, ktorý môže byť skutočne 
základným zjednocujúcim prvkom tohto veľkého projektu. 
 
Speaker: Ako môžeme dnes realizovať tento vzdelávací pakt? José María del Corral, riaditeľ 
spoločnosti Scholas Occurrentes, jeden z propagátorov Globálneho vzdelávacieho paktu, vidí 
v medzikultúrnom, medzináboženskom a medzigeneračnom charaktere jednu z najsilnejších 
stránok tohto projektu. 
 
José María Del Corral, riaditeľ Scholas Occurrentes: Verím, že tento vzdelávací pakt, ktorý 
Kongregácia pre katolícke vzdelávanie otvorila uprostred pandémie, je pre nás obrovskou 
príležitosťou: na jednej strane využívať nové technológie a spájať mladých, ktorí sú vnútri aj 
mimo vzdelávacieho systému; na druhej strane poskytovať medzikultúrne a medzináboženské 
lekcie a kurzy. A ako žiadal pápež, združovať dospelých, starších a mladých ľudí. 
 

 
5. AKCIE BRATSTVA – 2. ČASŤ 

 
Annalisa: V uplynulých mesiacoch pandémie sme sa naučili, že život – aj napriek nemalým 
ťažkostiam – sa nezastaví ani v našej či iných komunitách, kde žijeme. Dôležité je „ako“ sa 
postavíme k týmto situáciám. 
 
Jolly Tayaban – Austrália: Som odborným ošetrovateľom a pracujem na oddelení pomocnej 
respirácie v nemocnici v Melbourne, v Austrálii. 
 
Keď som zistil, že som pozitívny na Covid-19 prenikol ma hrozný šok a vzbura. Vždy som bol 
presvedčený, že prenos vírusu na oddelení je minimálny alebo žiadny, pretože dôsledne 
aplikujeme osobné ochranné pomôcky. 
 
Počas prvého týždňa izolácie som bol nepokojný. Potom som sa začal pýtať Boha, prečo toto 
všetko dopustil. 
  
Spomenul som si na množstvo pracovných skúseností, ktoré mi priniesli pokoj. Raz, keď som 
sa venoval jednej pacientke po smrti, povedali mi, aby som tú prácu čo najskôr ukončil, aby sa 
riziko nákazy znížilo na minimum. V duchu som si pomyslel: táto pacientka bola zaiste niekoho 
matkou, sestrou alebo manželkou. Odhliadnuc od situácie Covidu, táto osoba potrebovala byť 
umytá a starostlivo upravená. Po nočnej službe som cítil, že som konal správne a kľudne som 
spal. 
Viackrát som sa dlhšie zdržal v izbe jedného pacienta na Covid, aby som sa s ním trochu 
pozhováral, lebo trpel depresiou, ako to je v prípade mnohých v dôsledku dlhodobej izolácie.  
Spomínam si, ako som bol na konci služby vyčerpaný. Ale svoju únavu som považoval za 
príležitosť obetovať niečo Bohu za pacientov, ktorí trpeli omnoho viac. 
Potom znovu otázka: prečo uprostred celého tohto úsilia milovať, mám za odmenu tento 
smrteľný vírus? Začal som chápať niektoré veci: Boh je láska a je čisté milosrdenstvo. Pri 
pomyslení na Ježiša na kríži som dostal odpoveď na moju otázku. Boh má s nami veľký plán. 
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Azda som ho nevidel jasne, možno mi v budúcnosti pošle ďalšie skúšky, ale nikdy bez milosti 
na ich zvládnutie. A znovu som našiel pokoj. 

 
Stephany – Fortaleza, Brazília: Porozprávam vám svoju skúsenosť v duchu akcie „Skús sa 
postarať“, ktorú som si urobila ešte ako gen 3. Na začiatku karantény som veľmi chcela 
pomáhať ľuďom, ale nemala som ani peniaze ani iné prostriedky. Vždy som mala veľkú túžbu 
darovať krv. A tak som si pomyslela: idem to urobiť.  
Zatelefonovala som im a od tej chvíle, až kým som nedarovala krv som bola nesmierne šťastná. 
Bolo to nevysvetliteľné. Dozvedela som sa, že s dávkou hoci aj niekoľkých mililitrov môžem 
pomôcť až 4 osobám. Z jednej takej malej veci, môj Boh dokáže urobiť takú veľkú. To je moja 
skúsenosť. 
 

Rondro – Madagaskar: Keď mi lekár povedal, že mám koronavírus, mala som dojem, že sa mi 
zrútil svet. Keď som prišla domov, dcéry mi už pripravili samostatnú izbu. 
Zahalili ma ale pochybnosti, úzkosť, smútok a strach o rodinu... 
O niekoľko dní neskôr aj moje dcéry i môj manžel boli pozitívni. Bolo to pre nás ťažké. Bolo 
treba brať veľa liekov.  
Spomenula som si na slová sv. Pavla, ktorý hovorí: „dôveruj v Boha a zvíťazíš“. A tak sme 
všetko vložili do jeho rúk.  
V našom mestečku ale bol vypredané potrebné lieky. Okrem toho pre nás bolo všetko veľmi 
drahé. 
Požiadali sme o liek jedného príbuzného, ktorý býva v hlavnom meste a poslal nám ho poštou. 
Keď sme otvorili balík, na naše prekvapenie tam boli aj lieky, ktoré by sme si nikdy nemohli 
dovoliť kúpiť. Presvedčili sme sa, že keď dôverujeme Bohu, uzrieme jeho zázraky.  
 
 
6. TV FILM O CHIARE LUBICHOVEJ : ROZHOVOR S CRISTIANOU CAPOTONDIOVOU 
 
Annalisa: A teraz jedno prekvapenie. Máme možnosť pozrieť si v absolútnej pred-premiére 
televízny klip filmu o Chiare Lubichovej, ktorý talianska televízia Raiuno odvysiela začiatkom 
januára.  
 
Tento klip môžeme vidieť vďaka láskavému dovoleniu Casanova Multimédia, ktorý natočil 
tento film a je venovaný výlučne tomuto vysielaniu kolegamenta, preto vás prosíme, aby ste 
ho nerozširovali inými médiami.  
Potom bude nasledovať rozhovor Stefanie Tanesiniovej s hlavnou predstaviteľkou v úlohe 
Chiary Lubichovej s Cristianou Capotondiovou. 
 

 Všetko začalo v Tridente počas vojny.  
 Utekajme!  
 Pani učiteľka Chiara, prečo nás bombardujú?  
 Na ulici je plno mŕtvych, zranených, je to hrozné.  
 Musíme sa pripraviť, je to len začiatok.  
 A Gino? 
 Doktor Lubich, správne? 
 Poznáme sa? 
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 Bojím sa, že sa viac neuvidíme. 
 Budem ostražitým partizánom, sľubujem. Ty sa len staraj, aby si skončila filozofiu. 
 Nacisti okupujú mesto, chceš sa k nim pripojiť?  
 Oni sú naši spojenci a my ich zrádzame.  

No prepáčte, kto nás teraz bombarduje? Angloameričania, nie Nemci. 
 Niečo dobré má v sebe táto príšerná siréna. Keď začne viem, že vás tu všetky nájdem. 
 Je to trochu zvláštne dievča, nedávno prišlo z juhu.  
 Odkiaľ beriete všetku tú radosť?!  
 Vo fľaši to vyzerá ako voda ale je to pálenka. 
 Tvoja kamarátka mi povedala, ako sa staráte o chudobných. 
 Kto má možnosti, nech daruje tým, čo potrebuje. Takto zosilnieme.  
 Áno, pretože človek je naplno šťastný len vtedy, keď v sebe naštartuje svoj životný motor: 

lásku.  
 Nech sa stane čokoľvek, zostaneme navždy zjednotené. 
 Je to mladá žena, dcéra jedného socialistu. Sestra lekára, komunistu a hľadaného partizána! 
 Ty bojuješ so svojimi chlapmi v horách, ja so svojimi dievčatami tu v meste.  
 Toľko ľudí trpí a my sme skúsili ich len milovať.  
 A ak vám Cirkev povie, že ste splodili herézu?  

 
Stefania: Sme tu s Cristianou Capotondiovou, ktorá vo filme „Nad všetkým zvíťazí láska“ hrá 
úlohu Chiary. Ciao, Cristiana.  
Cristiana: Dobrý večer, Stefania.  
Stefania: Cristiana je jednou z najúspešnejších herečiek talianskeho filmu a televízie, obľúbená 
verejnosťou, je to všestranná herečka, ktorá hrala v rôznych úlohách s pálčivými problémami 
ako mafia, zdravotné postihnutie, násilie voči ženám a teraz Chiara Lubichová. Cristiana, ako 
si sa pripravovala na túto rolu? 
Cristiana: Veľa som čítala, veľa som čítala o Chiare Lubichovej a veľa som čítala od Chiary 
Lubichovej. 
Objavila som nepokojnú, pozitívne nepokojnú dušu, dušu, ktorá nemohla prijať myšlienku 
mesta, krajiny a sveta v utrpení, ktorá zo svojho malého kruhu, počnúc skupinou priateliek v 
talianskej provincii, sa snaží odpovedať na bolesť láskou. Snažila som sa vžiť do kože tejto ženy, 
tejto veľmi mladej ženy a hľadala som v Chiare jej duchovný aspekt, odhliadnuc od 
náboženského aspektu, čo by mohlo byť limitom pre tých, čo nie sú katolíci; ale Chiara a jej 
ekumenizmus vždy zahŕňal všetkých. A hľadal som ju práve tam, kam patríme všetci.  
Stefania: O akej Chiare ste chceli vypovedať ty a režisér Giacomo Campiotti?  
Cristiana: Giacomo sa chcel sústrediť na východiskovú skutočnosť, čiže na hnutie, ktoré je 
dodnes také živé a čulé. Chceli sme vyrozprávať jednoduchosť dievčaťa, ktoré svojou 
sladkosťou, silou, svojím odhodlaním dokáže stiahnuť celú krajinu, celé mesto, celý národ a 
nakoniec celý svet do svojej vízie univerzálneho bratstva. Chiara nie je len žena, ktorá vyjadrila 
dôležité hodnoty, ale je to aj žena, ktorá ťažko bojovala za splnenie tohto sna. Toto je podľa 
mňa celkom prvé posolstvo, ktorý v divákovi môže skutočne spustiť princíp identifikácie. 
Stefania: Čo si odnášaš z Chiary, kto je pre teba Chiara po tom, čo si ju predstavovala? 
Cristiana: Od Chiary si beriem zásadu, že druhým som ja. To je predstava vzťahu s vonkajším 
svetom, akoby bol vonkajší svet vo mne. 
Stefania: Cristiana ďakujem. Ďakujeme a dovidenia 3. januára v Rai 1 pri filme „Chiara 
Lubichová: Nad všetkým zvíťazí láska“. 
Cristiana: Vďaka, ďakujem Stefania. Ahoj všetci! 
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Annalisa: A teraz sú tu s nami Emmaus Mária Voce a Jesús Morán, prezidentka a 

spoluprezident Hnutia fokoláre. 

 Ďakujeme, že ste prišli, vitajte. S nimi by sme chceli zachytiť kúsok z roku 2020, ktorý bol v 

našej histórii rozhodne ojedinelým rokom. Prestížny týždenník Time ho označil za najhorší rok 

vôbec. Zdá sa nám, že popri toľkej bolesti, ktorú sme tento rok videli, udialo sa aj na niečo iné. 

 A chceli by sme sa trochu pozrieť na tento rok, prelistovať akoby vo fotoalbume a pripomenúť 

si niekoľko významných obrazov z nášho života a života Hnutia fokoláre. 

 Začnime týmto. V skutočnosti to nebolo v roku 2020, bolo to 2. septembra 2019. Zdá sa nám 

však, že význam súkromnej audiencie u pápeža Františka, priniesla pre začiatok roku Hnutia 

fokoláre, ktorý sa začína v septembri, mimoriadny štart. 

 Jesús, pri tejto príležitosti nás pápež vyzval, aby sme pokračovali v Chiarinom proroctve. Čo 

to znamená v tomto historickom okamihu pokračovať v Chiarinom proroctve? 

 Jesús: Ako pápež povedal v Loppiane, myslím si, že veľa Chiariných proroctiev je stále 

na začiatku. Ale v niektorých ohľadoch, ak sa zamyslíme, verím, že toto obdobie je akosi 

najvhodnejšie na uskutočnenie niektorých z týchto proroctiev v cirkevnej i občianskej oblasti, 

pretože ako všetci vidíme, ľudstvo objavuje svoj hlbší zmysel, dokonca chápeme, čo je Cirkev 

vo svojej podstate. Potom som presvedčený, že na skutočné uskutočnenie týchto proroctiev 

bude potrebné vytvoriť prepojenia s ostatnými cirkevnými a občianskymi silami. 

 Annalisa: A poďme k ďalšej udalosti historického významu. V skutočnosti to bolo o rok neskôr, 

v októbri 2020. Ide o návštevu ekumenického patriarchu Konštantínopolu Jeho Svätosti 

Bartolomeja I. tu v Medzinárodnom centre Hnutia fokoláre, aby sa pomodlil pri Chiarinom 

hrobe. 

 Emmaus, pri pohľade na tieto zábery vnímame hlboké priateľstvo, ktoré vás spája. V ten deň 

ťa nazval: „Najdrahšou sestrou“. Čo pre teba znamenala táto návšteva? 
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 Emmaus: V prvom rade to boli silné emócie, stačí sa pozrieť na fotografie, aby sme pochopili 

o aký okamih išlo; tiež som sa cítila skutočne milovaná ako jeho sestra, osobným a 

privilegovaným spôsobom. 

 Ale povedala by som, že to bolo oveľa viac, pretože to nebola návšteva mňa, ale návšteva 

hlavy jednej cirkvi, a to cirkvi z apoštolských čias! - Hnutia fokoláre, Chiarinho diela, návšteva 

Chiary pri stom výročí jej narodenia, pretože povedal, že si ju praje takto uctiť. A prial nám, 

aby sme boli hodnými šíriteľmi Chiarinej charizmy, vydávali svedectvo všade a všetkým o láske, 

ktorá môže zachrániť dnešný svet. 

 Annalisa: A tento rok 2020 bol tiež rokom stého výročia narodenia Chiary Lubichovej. 

Zábery sú z Tridentu, kde sa konala slávnostná inaugurácia výstavy „Chiara Lubichová – mesto 

s rozmerom sveta”. 

 Po otvorení tejto výstavy sa výstavy rozmnožili po celom svete, v rôznych mestách. Tu, už z 

architektúry tušíme, že sme v Nairobi v Keni. Tu zase vidíme prestrihnutie pásky tejto výstavy 

v Jeruzaleme: na tejto výstave bola časť výstavy venovaná vzťahu Chiary Lubichovej k Svätému 

mestu. 

Koncom januára, 25. januára pricestoval do Tridentu prezident Talianskej republiky Sergio 

Mattarella. Vo svojom prejave jednoduchým, no veľmi hlbokým spôsobom pripomenul Chiaru 

a pridal aj osobné spomienky. Zistili sme, že sa osobne stretol s Iginom Giordanim. 

 A potom prišla pandémia, zmenil sa scenár, zmenil sa náš život. Tu je niekoľko symbolických 

fotografií, ktoré nás nútia spomenúť si, nútia nás myslieť na tieto dni; na sociálnych sieťach ich 

zverejnili lekári, zdravotné sestry, chorí, mnohí, ktorí chorobu neprežili. 

Je zrejmé, že táto situácia zmenila aj priebeh storočnice. Napríklad výstava v Tridente bola 

obohatená o virtuálnu prehliadku alebo výstava v Brazílii bola skutočne originálna, pretože 

bola online na sociálnych sieťach. 

 Emmaus, aký význam mala táto storočnica pri pohľade na rok pandémie, ktorý stále 

prežívame? 
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 Emmaus: Myslím si, že pandémia nás naučila mnohým veciam. Okrem iného nám 

pripomenula niečo, čo sme prakticky nevedome označili za názov Chiarinej storočnice, a to: 

„Oslava ako stretnutie s Chiarou“. Ale stretnutie, živé stretnutie s Chiarou, nemôže obmedziť 

ani na 100 rokov, dokonca ani na jeden rok; nie je to na konci, bude to pokračovať dovtedy, 

kým na zemi bude niekto z Chiarinej rodiny, kto sa bude aj naďalej stretávať, aby dosvedčil, že 

Chiara je nažive, že Chiarina charizma má stále čo povedať svetu. 

 Annalisa: Mnoho ďalších udalostí Hnutia fokoláre sa tiež konalo online. Napríklad Týždeň za 

zjednotený svet, ktorý naši mladí uskutočnili prvý májový týždeň. Aj tento rok sa zrealizovalo 

400 mikro a makro podujatí v 65 krajinách, všetko prostredníctvom webu. A rovnako aj 

každoročné stretnutia Mariapoli, zistili sme, že sa dajú vysielať a sledovať online. 

Prechádzajme ďalej albumom. Preskočme teraz na Filipíny. Táto kvetina, čo sa vynorila 

z popola, je z citadely Tagaytay, kde výbuch sopky Tall zasypal veľkú plochu popolom a spôsobil 

vážne škody na mnohých kilometroch vrátane citadely Fokoláre. A je tu ďalšia fotografia, ktorú 

sme vybrali, túto myslím, že poznáte: je to mesto Bejrút, vtlačili sme si ju do očí, je to oblasť 

prístavu po explózii 4. augusta, ktorý spôsobil viac ako 100 úmrtí, tisíce zranených, obrovské 

zničenie v krajine, ktorá už prežívala zložitú hospodársku a sociálnu situáciu, ktorú pandémia 

ešte zhoršila. 

 Anna Lisa: Jesús, hovorili sme o mimoriadnych situáciách. Medzi veľmi bolestivými a 

mimoriadnymi udalosťami, ktorým tento rok čelíme, v Hnutí je jedna obzvlášť závažná situácia 

prípadov zneužívania detí osobami z hnutia. V niektorých prípadoch ide o prípady, ktoré sa 

stali už dávno, iné sú novšie prípady, a zapojené do toho sú aj zasvätené osoby. V marci 2019 

ste s Emmaus napísali list všetkým členom hnutia, aby ste ich informovali, že tento rana 

zasiahla aj nás. 

 Jesús: Áno, bohužiaľ - ako si povedala - musíme pripustiť, že rana zneužívania, nielen 

zneužívania maloletých, ale zneužívanie autority, či iné typy zneužívania, sa vyskytli aj medzi 

nami. V tomto zmysle by sme radi využili túto príležitosť celosvetového kolegamenta, aby sme 

celým svojím srdcom a úprimne požiadali o odpustenie všetkých ľudí, ktorí sa stali obeťami 
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akejkoľvek formy zneužívania. Toto je prvá vec, ktorú by sme chceli povedať rok po tomto 

liste. 

 Keďže vieme, že to nikdy nie je dostatočné, chceli by sme znovu zopakovať naše odhodlanie 

v práci, ktorú chceme robiť čoraz lepšie, starostlivejšie a preventívne a to sú rôzne opatrenia 

a formácia, aby sa tieto veci už viac nezopakovali, pretože protirečia tomu, čo nám dala Chiara, 

čo by sa už skutočne nemalo stať. 

 A potom ešte raz zdôrazňujem sprevádzanie obetí, čo je to najdôležitejšie a dúfame, že sa 

nám to podarí urobiť čoraz lepšie a starostlivejšie. 

 Emmaus: Určite. Je to utrpenie, ktoré berieme na seba všetci spolu, pretože len spoločne ho 

dokážeme prekonať, pretože je to veľké utrpenie pre všetkých. 

 Pamätám si, že sme v tom liste napísali, že každý jeden prípad znamená pre hlboké očistenie 

hnutia, a považujeme ho za toto. Prijímame ho s pokorou a s hlbokým súcitom s tými, ktorí 

utrpeli neopísateľné traumy aj pre nedostatok našej pozornosti; a zaväzujeme sa, že svoju 

činnosť budeme ako jednotlivci i ako Hnutie stále vedomejším a zrelším spôsobom orientovať 

na ochranu a dobro hlavne maloletých. 

 Ale potom sme v tom istom liste dodali, zdôraznili, že musíme byť bdelí a pozrieť sa aj za 

hranice nášho hnutia, pretože chceme prispieť k bratstvu všetkých, a preto musíme prijať 

tento bolestný výkrik všetkých týraných, najmä maloletých, ale nielen ich. A táto citlivosť nás 

musí pohýnať k tomu, aby sme na všetky tieto osoby hľadeli ako na Ženícha, ktorého sme si 

vybrali, na Ježiša opusteného. Táto bolesť nás musí priťahovať a musíme urobiť všetko pre to, 

aby sa traumy tohto typu v budúcnosti už nevyskytovali.  

 A to tak v súvislosti so zneužívaním detí a maloletých, ako aj v prípade akýchkoľvek iných 

druhov zneužívania, dokonca aj dospelých, vrátane zdravotne postihnutých, všetkých, ktorí 

utrpeli zneužívanie akéhokoľvek druhu: svojich práv, svojej dôstojnosti. Musí nás to 

priťahovať, musíme ísť a milovať a hojiť tieto rany; odpovedať svojou pozornosťou a láskou k 

obetiam, ku všetkým, ktorí trpia, a konať tak, aby sme zamedzili opakovaniu týchto tráum. 
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 Annalisa: Ako som ťa počúvala, pripomenulo mi to ten záväzok, ktorý sme prijali práve v tomto 

roku akciou „Skús sa postarať“, v duchu tejto cestičky k bratstvu, ktorú si mladí vymysleli, 

ktorej sa však pridŕža celé Hnutie fokoláre, To „Skúsiť sa postarať/Dare to Care“. Medzi 

príkladmi takejto starostlivosti, dosiahnuť až extrému lásky, vypočutia si kriku aj tých najviac 

trpiacich národov. Myslím si, že všetci si pamätáme na Miriam Lefebvrovú, túto mladú 26 

ročnú Francúzsku z Hnutia fokoláre, ktorá prišla o život pri útoku v Nigeri, kam odišla kvôli 

štúdiu liečenia konfliktov, odišla tam na humanitárnu misiu. 

 Emmaus: Áno, k tomu nás povzbudzujú aj naši gen, oni sú takým prierazným hrotom v tom, 

čo cíti celé Hnutie, nemôžeme sa rozhodnúť milovať Ježiša Opusteného bez toho, aby sme 

hľadeli na najmenších, najpokornejších, najopustenejších na zemi. 

 Jesús: To heslo „Skús sa postarať“ je to vyslovene pre našu dobu 

 Annalisa: A týmto pohľadom by sme uzavreli rok 2020. Pozrime sa však na rok 2021, na 

začiatku ktorého sa bude konať Generálne zhromaždenie Hnutia fokoláre a tým sa skončí tvoje 

prezidentstvo. Ak by si mala zhrnúť týchto 12 rokov do niekoľkých obrazov, čo by si si vybrala? 

 Emmaus: Vybrala by som si tri. 

 Prvým by bol marec 2008, obraz Chiarinho pohrebu, pohrebu, na ktorom Cirkev svedčila o 

veľkosti charizmy. Ale nielen Cirkev, ale aj rôzne cirkvi, ako aj veriaci rôzneho pôvodu, rôznych 

kultúr, rôznych náboženstiev, boli tiež svedkami veľkosti dopadu charizmy na nich. To by bola 

prvá vec. A ten pohreb podľa mňa ukázal ..., včera som počula skúsenosť jedného mladíka, 

ktorý sa ho zúčastnil takmer náhodou a ktorý stretol Chiaru v tom okamihu, čiže už po smrti, 

ale zjavne živú, pretože v tom okamihu mu Chiara prehovorila a zavolala ho, aby ju nasledoval 

na jeho ceste. Chiara teda v tom okamihu bola živá. Potom rôzne obrazy všetkých tých 12 

rokov, ktoré mi ukázali živú Chiaru v jej diele, v jej charizme, ktorá sa rozšírila po celom svete, 

v mnohých a mnohých skutkoch lásky, solidarity, ktoré Chiarina rodina preukázala mnohým 

ľuďom, ktorých ona stretla po celom svete; a tiež svedectvo tejto lásky, tejto Chiarinej 

charizmy. Takže aj tie posledné, ktoré sme videli počas Kolegamenta. 
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 A posledný obraz: pápež František, ktorý podpisuje encykliku o bratstve, pretože sa mi zdá, že 

práve to je vrchol toho, čo by si Chiara mohla priať: že pápež povie celému svetu svoj sen, 

Ježišov sen: „Aby všetci boli jedno“.  

 V podstate toto je dôvod, ktorý ma podnietil vybrať na túto chvíľu Chiarinu myšlienku s 

názvom: „Jednota“, práve preto, že nám Chiara predstavuje jednotu týmto spôsobom, byť 

každému blízky. Prečo? Pretože Boh, keď zoslal na zem Chiarinu charizmu, charizma 

predstavuje slovo, ktoré chce Boh povedať celému svetu: „jednota“. 

 Ale v skutočnosti jednotu nedosiahnu ľudia, jednota je milosť, ktorá pochádza od Boha. Ale 

Boh bol taký dobrý, že nám povedal, aké podmienky od nás ľudí vyžaduje, aby mohol túto 

milosť zoslať. A podmienky sú: vzájomná láska, milujte sa navzájom tak, ako nás on miloval, 

takže nie hocijaká láska, ale láska podľa miery opusteného Ježiša, ktorý nám ukázal, že je 

pripravený z lásky dať všetko pre nás všetkých, všetko z lásky k človeku. 

 Preto nás Chiara povzbudzuje, aby sme medzi sebou mali práve takúto lásku, pretože potom 

pomocou tejto lásky môžeme dať svetu naše slovo, ktorým je „jednota“, ktoré dnešný svet 

chce počuť, ale nebude ho počuť, ak túto vzájomnú lásku nevytvoríme medzi nami, ona 

pritiahne tú milosť. V tom je aj Chiarina myšlienka, ktorú si teraz spolu počujeme. 

 

8. CHIARA LUBICHOVÁ O JEDNOTE  

  Chiara Lubichová1: (...) Jednota. Čo je však jednota? Je možné uskutočniť jednotu? 

Jednota je to, čo žiada od nás Boh. 

 Jednota znamená realizáciu Ježišovej modlitby: „Otče, aby všetci boli jedno, ako ty vo 

mne a ja v nich... , aby boli jedno“. (porov. Jn 17, 21) 

 No jednotu nemožno uskutočňovať výlučne našimi silami. Môže ju vytvoriť jedine 

mimoriadna milosť vychádzajúca od Otca, ak v nás nájde patričnú dispozíciu i presné a 

nevyhnutné podmienky. 

 
1 z Kolegamenta CH z 26. septembra 1996 – Jednota. 
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 Sú nimi naša vzájomná láska uskutočňovaná podľa Ježišovho prikázania.  

 Takže jeho láska k blížnemu tak ako si to praje on, ktorá nie je jednoduchým 

duchovným priateľstvom, dohodou či dobrým porozumením. 

 Je potrebné milovať druhého tak ako nás miloval on, čo znamená až po opustenosť, až 

po úplné odpútanie sa od materiálnych a duchovných vecí i od stvorení, aby sme sa dokázali 

jeden s druhým vzájomne dokonale zjednotiť. Týmto spôsobom vykonáme celú našu časť a 

máme podmienky pre obdržanie milosti jednoty, ktorá nebude chýbať, ktorá nemôže chýbať. 

 Akú vďačnosť by mala vyvolať v našich srdciach táto myšlienka, aký popud k jej žitiu, a 

to takým spôsobom, aby sme obdržali tento dar, ktorý tam, kde sa nežije týmto spôsobom, 

nie je! 

 No treba si pamätať, že v našej komunitnej spiritualite je jedna ďalšia milosť naviac. V 

každej chvíli sa nad nami môže otvoriť nebo a my, ak sme konali to, čo ono vyžaduje, zahalení 

touto milosťou, budeme môcť vykonať veľa, veľa pre Božie kráľovstvo. (...) 

 Vedomí si tohto mimoriadneho privilégia sme sa v prvých časoch vyjadrovali takto:  

 „Zapamätajte si jednu jedinú myšlienku. Veľkí svätí sa stali svätými vždy vďaka jednej 

myšlienke. Našou myšlienkou je jednota.“ 

 „Nech sa zrúti všetko, len nikdy nie jednota! Noste stále medzi sebou zapálený tento 

oheň. A nebojte sa zomrieť. Už ste zakúsili, že jednota si vyžaduje smrť všetkých, aby dala život 

Jednému. Toto robte ako svoju najsvätejšiu povinnosť, aj keď vám bude prinášať nesmiernu 

radosť! Ježiš prisľúbil tomu, kto žije pre jednotu, plnosť radosti.“ (...) 

 Pusťme sa do toho. Toto chce od nás Pán. Praje si to prostredníctvom našej charizmy, 

opísanej i v našich stanovách: jednota je predpokladom každej inej Božej vôle.  

 A až potom môžeme začať rozprávať a vyžarovať evanjelium. Až potom. 

 

9. ZÁVER 

Annalisa: A sme na konci tohto kolegamenta. O pár dní budú Vianoce. 

Emmaus: Takže: Veselé Vianoce, Veselé Vianoce všetkým! 
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 Ale aké to budú tento rok Vianoce! V roku pandémie! Vianoce v pandémii. Vidíme hrozné 

veci, vidíme chudobu až po hranicu hladu a tento hlad rastie na mnohých miestach; vidíme 

vojny čiastočne skryté, alebo stále existujúce; vidíme klimatické katastrofy, vidíme zmeny, 

ktoré ohrozujú náš spoločný domov. 

 A toto všetko nás núti povedať: ale Ježiš prišiel na tento svet; Ježiš sa stal človekom a vzal na 

seba tento svet. Prišiel z lásky, aby nám takto ukázal svoju lásku. Preto na jednej strane cítime 

pokoru zoči-voči veľkosti takejto lásky a vďačnosť tomu, ktorý nám túto lásku preukázal. Na 

druhej strane nás to pobáda, aby sme konali ako on, aby sme sa rozhliadali okolo seba, aby 

sme prišli ku všetkým, počnúc tými najviac marginalizovanými, najchudobnejšími, 

najskromnejšími, najopustenejšími, migrantmi, osamotenými, chorými, deťmi, ku všetkým, 

ktorí to potrebujú. A tiež nás vyzýva, aby sme ich milovali so všetkým, čo máme: s naším 

spoločenstvom dobier, myšlienok, s naším spoločenstvom lásky, dokonca niekedy i riskujme, 

riskujme aj náš život, ako ho riskoval on. 

 Toto budú skutočne veselé Vianoce, šťastné Vianoce, Vianoce dobra, Vianoce, ktoré, pretože 

budú dobrotivosťou, budú aj Vianocami pokoja, nádeje a radosti. 

Annalisa: Ďakujem za tento krásny vianočný pozdrav. Tým končí naše kolegamento. Najbližšie 

kolegamento bude v nedeľu 7. februára 2021 a bude to špeciálne kolegamento, pretože bude 

celé venované Generálnemu zhromaždeniu Hnutia fokoláre, ktoré sa ukončí v ten istý deň. 

Ďakujeme, že ste sledovali toto vysielanie a tiež ďakujem ja osobne: Veselé Vianoce! 

Emmaus: Veselé Vianoce všetkým! 

Jesús: Veselé Vianoce! 

 


