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SPLETNA POVEZAVA, 7. februar 2021 

video 2562M – 48’46’’ 

POSEBNA IZDAJA: Skupščina Gibanja fokolarov 2021 

 

1. Začetek in pozdravi 

2. Povzetek skupščine Gibanja fokolarov 2021 

3. Pozdrav kardinala Kevina Farrella 

4. Pozdrav Marie Voce (Emmaus) 

5. Margaret Karram: shema - življenjepis 

6. Zaodrje Skupščine Gibanja 2021 

7. Gennie Ma (Mjanmar) in msgr. William Michael Mulvey (ZDA) 

8. Jesús Morán: shema - življenjepis 

9. Skupščina Gibanja 2021 na sprejemu pri papežu Frančišku 

10. Sklep 
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Sigla 

1) Začetek in pozdravi 

Stefania: Lep dan vsem, ki nas spremljate iz Italije in prav lep pozdrav vsem, ki ste povezani 

po svetu! Dobrodošli v tej posebni izdaji, ki je v celoti posvečena Vrhovni skupščini Gibanja 

fokolarov. Ta se je pravkar končala. 

V živo je povezanih 362 udeležencev Vrhovne skupščine, ki so kot predstavniki vseh članov 

Gibanja po svetu izvolili predsednico, sopredsednika, vrhovne svetovalce in pripravili 

smernice Gibanja fokolarov za naslednjih šest let. Nekateri so danes v tej dvorani, veliko jih 

je po svetu. Pozdrav vsem, ki ste blizu, in tistim daleč! (ploskanje) 

 

2) Povzetek skupščine Gibanja fokolarov 2021 

Začnimo takoj in poglejmo, kaj se je dogajalo med skupščino. Na njej je sodelovalo resnično 

veliko zelo različnih udeležencev po starosti, poklicu; kristjani različnih cerkva, judovska 

rabinka, dva muslimana, ljudje brez verskega prepričanja, en budist. Kaj se je dogajalo na 

skupščini Gibanja? To bomo videli v tem prispevku. 

 

Spiker: Vrhovna skupščina Gibanja fokolarov je v celoti potekala preko spleta in sicer od 24. 

januarja do 7. februarja 2021. To je tretja vrhovna skupščina po smrti ustanoviteljice Chiare 

Lubich. 

Udeležilo se je je 359 oseb iz vsega sveta. Ti predstavljajo različne kulture, generacije, 

poklice, cerkvene pripadnosti in verska prepričanja, ki so v samem Gibanju. 

Skupščina bi morala potekati na začetku septembra 2020, a je bila zaradi pandemije 

prestavljena. Dikasterij za laike, družino in življenje je dovolil, da jo prestavimo in da poteka 

v celoti na daljavo. 

31. januarja je preko telematske volitve Margaret Karram postala tretja predsednica Gibanja. 

Izvolila jo je 2/3 udeležencev. Gibanje bo vodila naslednjih šest let. 

1. februarja je bil izvoljen za svoj drugi mandat sopredsednik Jesus Moràn. 

3. in 4. februarja je bilo izvoljenih 22 svetovalcev, ki bodo pomagali predsedništvu v različnih 

vlogah vodenja Gibanja. 

Med Vrhovno skupščino so razpravljali o številnih stvareh, tematike so bile sad več kot 3.000 

predlogov, ki so prišli iz vsega sveta, z namenom najti nove poti za bratstvo, ki jih je mogoče 

udejanjiti in ki lahko odgovorijo na izzive in vprašanja današnjega človeštva tako na globalni 

kot lokalni ravni. 

 

3) Pozdrav kardinala Kevina Farrella 
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Stefania: Prav posebej bi rada pozdravila njegovo eminenco kardinala Kevina Farrella, 

prefekta Dikasterija za laike, družino in življenje, ter gospo Lindo Ghisoni, podtajnico 

Dikasterija. Res smo veseli, da sta danes z nami! (ploskanje) 

Eminenca, poslušajo nas skupnosti Gibanja iz vsega sveta. Zelo radi bi imeli kako vašo 

besedo. 

 

N. e. kardinal Kevin Joseph Farrell: Dragi prijatelji in drage prijateljice, pripadniki Gibanja 

fokolarov! Z zadovoljstvom pozdravljam vas, ki ste tukaj, in vse tiste, ki ste povezani preko 

spleta. Najprej bi se rad zahvalil doktorici Marii Voce za službo predsednice Marijinega dela, 

opravljeno v teh letih, saj ni bila lahka naloga naslediti ustanoviteljico Chiaro Lubich in 

sprejeti odgovornost za vodenje življenja in apostolata tega tako obširnega in razčlenjenega 

Gibanja, ki ga najdemo v številnih državah po svetu in v številnih okoljih, ne samo cerkvenih, 

ampak tudi družbenih, akademskih in kulturnih okoljih. 

Zahvaljujem se vam za vaše velikodušno služenje! 

Čestitam novi predsednici doktorici Margaret Marie Karram, izvoljeni na pravkar končani 

skupščini. Voščim ji, da bo znala voditi Gibanje fokolarov v naslednjih letih modro, smelo, 

previdno in tudi odločno, da bi bilo Marijino delo vedno bolj in vedno bolje v skladu z 

velikimi načrti, ki jih ima Bog za vse vas in ki zahtevajo vaše voljno in pogumno sprejemanje 

njegove volje. 

Lani ste obhajali stoto obletnico Chiarinega rojstva. Čeprav se lahko zdi stoletje zelo dolg čas, 

sem prepričan, da je delo, ki je nastalo iz njene karizme, šele na začetku, kakor je povedal 

sveti oče. Lahko bi rekel, da je Chiarina ustanovitev seme, ki še čaka, da bo v polnosti kalilo 

in prineslo sadove, kakršne hoče Bog. 

Novi odgovorni za vodenje, a tudi vsi vi, člani Dela, ste zato v polnosti vključeni v veliko 

poslanstvo, da obrodi sad vse, kar je že bilo posejano. 

To povezavo je hotela sama Chiara kot trenutek srečanja v družini in čas skupnega 

razmišljanja, da bi spoznali pobude, ki nastajajo iz zavzemanja vsakega posameznika, da bi 

podelili skupno veselje in skrbi. Predvsem pa, da bi se vračali k temeljnim spoznanjem, k 

globokim duhovnim pobudam, ki morajo biti središče vsega vašega življenja in jih ne smete 

nikoli izgubiti izpred oči. 

Ko dajete v skupnost srce in življenje, vam to pomaga znova najti smisel in veselje lastne 

pripadnosti tej duhovni družini, ki jo je obudil Bog. 

V prvi vrsti vas vabim, da hvaležno in voljno sprejmete besede, ki vam jih je namenil sveti 

oče na včerajšnjem sprejemu. Te besede so varna pot, ki jo sam Bog začrta za vas, za našo 

rast, za naše posvečenje, za konkretno izvajanje cerkvenega občestva. 

Marijino delo v luči karizme, kateri sledi, želi uresničevati vedno globljo edinost znotraj Dela, 

znotraj Cerkve, med kristjani in med vsemi ljudmi. Pri izvajanju tega namena, ki je tako 

osrednjega pomena zanj, je pomembno zagotoviti pravo svobodo in pravo osebno 

samostojnost znotraj vsakega fokolara in znotraj vseh drugih okolij povezovanja in vodenja 

vašega Gibanja. 
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Zato se ne bojte in dajte prostor odkritosrčnosti, iskrenosti besede v vaši notranjosti, poslušati 

glas vseh. Dobro namreč veste, da edinost ne pomeni poenotenosti, ampak uresničevanje 

občestva po podobi Božjega občestva, to pa ohranja razlike, jih vrednoti in vodi do globljega 

zedinjenja, ki kaže bogastvo vseh. 

Predragi, rad bi vam zagotovil, da Cerkev, kakor so vedno dokazovali papeži v vsej zgodovini 

Gibanja, goji veliko zaupanje v vas, občuduje in podpira evangeljski duh, ki vas vodi, ceni 

obilne sadove, ki so nastali iz vas v teku let, versko prerojenje mnogih laikov, posvetitve 

življenja, poklicev v duhovništvo in zakonsko življenje, brez števila del apostolata, ki ga 

goreče in strokovno izvajate. Predvsem pa neprecenljiva pričevanja svetosti fokolarinov in 

fokolarin, ki so živeli in živijo zgledno življenje, s katerim prekvašajo s krščanskim kvasom 

Cerkev in družbo na veliko koncih sveta. 

Cerkev bo zaradi veliko razlogov vedno skrbela za to, da vas spremlja s svojim materinskim 

sprejemanjem in očetovskim bedenjem njene avtoritete ter vas podpira na poti rasti. 

Naj vas Gospod blagoslovi, vas varuje in vam pomaga rasti v edinosti in ljubezni. Hvala 

vsem! (ploskanje) 

 

Stefania: Eminenca, to ploskanje vam pove našo globoko zahvalo za te pomembne besede, ki 

nas opogumljajo, za nas so zelo pomembne. 

 

4) Pozdrav Marie Voce (Emmaus) 

Rada bi se navezala na vaše besede. Prej ste imenovali Mario Voce, Emmaus, našo 

predsednico za dva mandata, dvanajst let. Emmaus, prosim te, da prideš k meni, ker menim, 

da izrazim ves svet s to svetovno zahvalo, ki bi ti jo radi izrekli in ti pokazali vso našo 

ljubezen. Emmaus, hvala! Prosim! (ploskanje) 

Na skupščini si imela pomemben govor o svetosti, upamo, da ga bomo lahko spoznali tudi mi 

in po vsem svetu. 

Emmaus: Prepričana sem, da je bil navdih, ki ga začutimo v sebi, od Svetega Duha. 

Pripravljali smo se na skupščino in čutila sem potrebo, željo, da bi konkretizirali, aktualizirali, 

delovali, odgovorili na potrebe človeštva. V meni je bila nekakšna stiska, da bi morala 

narediti vse to. 

Pomislila sem: Toda, ali je to najpomembnejše? Se nismo naučili, da je bolj pomembno biti 

kot delati? Kaj pomeni biti, če ne to, da se vsak izmed nas res postavi pred Boga in reče: Bog 

me je pogledal, Bog me je pogledal v svoji ljubezni in ko me je pogledal, je vtisnil v moje 

srce svoj genski zapis, to je, svojo ljubezen, da bi pričevala o njem, ne da bi o njem govorila, 

ne da bi delovala, ampak da bi s svojim življenjem in z besedo, pričala o njem vsemu svetu. In 

pričevala o njem svetu s čim? S to besedo evangelija, ki nas jo je Chiara naučila živeti 

trenutek za trenutkom, našo tako posebno besedo iz evangelija, besedo ljubezni, medsebojne 

ljubezni, ki omogoča navzočnost Boga. In samo Bog lahko to stori in potem spreminja svet. 

Papež in vsi nam pravijo: krščanstvo raste zaradi privlačnosti, ne zaradi prozelitizma, ne 

zaradi izrednega oznanjevanja, ne zaradi izrednih aktivnosti, ampak zato, ker vsak izmed nas 
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čuti, da mora nekaj storiti za rast na poti svetosti, naše svetosti, občestvene svetosti, svetosti, 

ki je v Božji volji, živeti v sedanjem trenutku, trenutek za trenutkom, zato svetosti, odprti 

vsem, svetosti, ki jo lahko živijo vsi in za katero bi res rada, da ostane kot najbolj dragocena 

stvar te skupščine. 

Prav gotovo bo tema prišla, a imamo vso zapuščino tega, kar je Chiara rekla, ni treba dodajati 

kaj drugega. 

Čutim, da si moram prav za to najprej jaz prizadevati. Zato se obvezujem, da bom prišla do 

svetosti, ki jo Bog hoče od mene, da bi svet imel pričevanje mene in skupaj z mojim tudi vseh 

vas, saj sem prepričana, da boste pričevali skupaj z mano. 

Oprosti, a ker imam v rokah mikrofon … rekla si, da se zahvalite meni. Toda jaz se moram 

zahvaliti za več sto sporočil, whatsapp, pisem, daril vseh vrst z vseh koncev sveta in prav 

gotovo to pričuje o tej družini, ki je napotena po tej poti, o kateri govorimo, družini, s katero 

je začela Chiara in jo je pustila na tem svetu. Ta družina raste, ponosna sem, da sem v njej in 

da sem skupaj z vsemi vami na tej poti. 

Res vsem hvala iz srca, hvala! (ploskanje) 

Stefania: Hvala, Emmaus! Hvala z vsega sveta! 

 

5) Predstavitev predsednice - Margaret Karram 

Zdaj spoznajmo Margaret Karram, novoizvoljeno predsednico Gibanja, s to kratko 

življenjepisno predstavitvijo. 

 

Spiker: Margaret Marie Karram se je rodila leta 1962 v Hajfi v Izraelu, njena družina je 

katoliška, palestinskega porekla. 

Šolo je obiskovala pri karmeličankah v Hajfi, študirala je arabščino, hebrejščino, angleščino, 

francoščino in italijanščino. 

Pri 14 letih je spoznala duhovnost Gibanja, ki jo spremlja vse življenje. Pri 23 letih se je 

posvetila Bogu kot fokolarina v skupnem življenju. 

Leta 1984 se je preselila v ZDA, kjer je diplomirala iz judovstva na American Jewish 

University v Los Angelesu. 

Ob vrnitvi v Jeruzalem je 14 let delala na italijanskem konzulatu v Jeruzalemu. 

Tu je postala odgovorna za skupnost Gibanja. 

Vedno bolj je delovala v okolju dialoga med različnimi kulturami in verstvi. 

Zato je prejela več mednarodnih nagrad in priznanj. 

Od 2014 je v Italiji, opravlja različne odgovorne naloge v mednarodnem centru Gibanja. 

31. januarja jo je Vrhovna skupščina z veliko večino izvolila za predsednico Gibanja. Postala 

je tretja žena, prva, ki ni iz Evrope, s to zadolžitvijo po Chiari Lubich in Marii Voce. 
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Stefania: Dobrodošla, Margaret Karram, nova predsednica Gibanja, res dobrodošla; in Jesus 

Moran, sopredsednik, izvoljen za drugi mandat! Dobrodošla! 

Margaret in Jesus: Hvala! (ploskanje) 

Stefania: Kot rečeno, bi te radi malo bolje spoznali, Margaret. 

V predstavitvi smo videli, da v svojem poreklu nosiš protislovja in upanje sveta, ki si želi 

miru. Rada bi te vprašala: Kdo je Margaret Karram, žena izraelske narodnosti in palestinskega 

porekla? 

Margaret: Povedala vam bom kaj o sebi. 

Rojena sem v palestinski družini, palestinskih korenin, ki je živela v Palestini, preden je 

nastala izraelska država. Sem druga od štirih sester in bratov. Kot otrok sem imela vzgojo, 

sem katoličanka in moji starši so živeli v mestu Hajfi, mestu v deželi Galileji. To je mesto, v 

katerem živijo skupaj tri monoteistične vere. Starši so hoteli, da od otroških let rastemo s 

trdno vero, zelo ukoreninjeno v Boga. Zato so nas kot otroke vzgajali tako. Obiskovala sem 

šolo sester karmeličank, kjer sem prejela vso izobrazbo. 

V šoli smo bili vsi Arabci, a večina je bila muslimanska. Zato sem od malih nog, odkar sem 

imela šest let do osemnajstega leta, vedno živela  z nekom, ki je bil drugačen od mene. Toda 

to, kar je bilo zasajeno v moje srce, je … 

Povedala vam bom dogodek, ki vam bo pokazal malo bolj, kdo sem. 

Ko sem imela pet let, sem se kot vsi otroci igrala na dvorišču hiše. Naši sosedje so bili Judje. 

Zaradi napetosti, ki je vladala v državi, so nas vedno, ko so nas videli, žalili. Spominjam se, 

da sem bila nekoč tako žaljena z besedami, da sem se vrnila domov obupana in sem jokala. 

Moja mama mi je rekla: »Obriši solze, pojdi ven, pokliči te otroke,« bilo jih je pet ali -šest, 

»povabi jih k nam domov!« Pomislila sem: Joj, zdaj naj grem ven, pokličem te otroke … s to 

bolečino, ki sem jo imela v sebi. A sem storila tako, ker sem ubogala mamo. Ti so prišli in 

mama je pripravljala arabski kruh. Vsakemu je dala en kruhek in rekla: »Odnesite domov vaši 

družini!« 

To dejanje je povzročilo, da so ti starši prišli naslednji dan in nas hoteli spoznati, vedeti, kdo 

smo. Iz tega majhnega dejanja sem se naučila za vse življenje: ljubezen odganja sovraštvo in 

če hočem živeti za to, da bi spremenila družbo, se moram naučiti, da presegam svoje občutke 

in ljubim bližnjega, ki ga Bog postavi poleg mene. 

Stefania: Rečemo lahko, da si dihala od otroških let seme dialoga. 

Na ekranu bi se morala pokazati fotografija: to je slika zgodovinskega srečanja 8. junija 2014, 

molitev za mir v Vatikanskih vrtovih. Tukaj je bil papež Frančišek, njegova svetost carigrajski 

patriarh Bartolomej I., tedanji predsednik Izraela Šimon Peres in predsednik palestinske 

oblasti Mohammod Abbas. 

Ti si pred njimi molila molitev svetega Frančiška, molitev za mir. Predstavljam si, da je bilo 

zelo ganljivo. Papež se je tega včeraj na zasebnem sprejemu spomnil in rekel, da je mir 

proces, zaradi katerega je treba vedno iti naprej. 

Kako je zate? Kaj misliš o tem? 
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Margaret: Prepričana sem, da je tako, čeprav še ne vidimo miru. Kakor je včeraj povedal 

papež, je bil to čas obljube. Mir je Božji dar, njega moramo prositi zanj. Še naprej verjamem 

skupaj z mnogimi drugimi in sem prepričana, da si moramo še naprej prizadevati za izgradnjo 

miru. Mir je treba ustvarjati v vsakdanu, v najmanjših dejanjih s tistimi, ki so ob nas. To, kar 

lahko storimo, je, da smo vedno bolj sprejemajoči, da sprejemamo drugega, ki je drugačen, 

druge vere, druge kulture. 

Zato verjamem v mir, čeprav ga še ne vidim na Bližnjem vzhodu. Polna zaupanja sem, da 

naša setev tudi v malem, da še naprej sejemo, sejemo v upanju, da bo prišlo do miru, ko bo 

Bog hotel. Kajti tudi tista molitev ... Seveda, kdo bi lahko rekel: »Čemu je služila ta tako 

pomembna molitev, prošnja in vse?« To je svetla točka, v katero moramo imeti uprt pogled, 

kajti molitev, kakor je rekel tedanji varuh Svete dežele, ni nekaj, kar kaj proizvede. Molitev 

rojeva. Zato moramo še naprej rojevati mir najprej v našem srcu in potem z vsemi drugimi. 

Stefania: Hvala, Margaret! 

 

6) Zaodrje Skupščine Gibanja 2021 

Vrnimo se h pravkar končani skupščini Gibanja. Ta je potekala preko spleta, na telematski 

način. To je pomenilo veliko izzivov. Dovolj je pomisliti na volitve preko spleta, na vse 

zbrane skupaj, na srečanja po majhnih skupinah. Radi bi pogledali v zaodrje te skupščine z 

naslednjim prispevkom. 

 

Spiker: Če bi hoteli fotografirati tako imenovano “sobo gumbov”, ki omogoča delovanje 

svetovne skupščine, kakršna je bila pravkar končana skupščina Gibanja, bi morali imeti tako 

zelo širokokotni objektiv, da bi lahko pokazal razdaljo med Chicagom in Brusljem, Italijo in 

Filipini, Brazilijo. 

Zaodrje te skupščine predstavlja “telo”: mednarodna skupina, stara od 24 do 67 let, ki je 

profesionalno delala, zlasti pa zelo usklajeno. Ta povezanost se je večala tako s 

profesionalnega zornega kota kot tudi v odnosih. 

Prva naloga skupščine na telematski način je v tem, da zagotovi delovanje elementov, zaradi 

katerih je zagotovljena veljavnost skupščine. 

Sistem vstopa na platformo je na primer preko prepoznavanja obraza vsakega udeleženca, ki 

je prejel tudi kodo QR. 

Sistem glasovanja je potekal preko posebne, temu namenjene platforme, ki zagotavlja 

svoboden, gotov in tajen glas preko spleta. 

Vsak del skupščine je bil simultano preveden v pet jezikov, zahvaljujoč štiriintridesetim 

prevajalcem iz šestih držav poleg ekipe v mednarodnem centru Gibanja. 

Poleg dvorane za vse so imeli 359 udeleženci možnost zbiranja po manjših skupinah, a tudi 

priti v sobe, posvečene tehnični pomoči, razvedrilu in molitvi. 
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Novice v obliki listkov in videoposnetkov so vsak dan povedale članom Gibanja po svetu, kaj 

se dogaja, poleg tega še tiskovna obvestila in drugo gradivo, namenjeno medijem. 

 

7) Gennie Ma iz Myanmara in msgr. Michael Mulvey iz ZDA 

Stefania: Videli smo, kaj se je dogajalo za odrom, kako je bilo mogoče uresničiti spletno 

skupščino Gibanja. Radi bi spoznali, kdo so udeleženci skupščine. Srečali smo se z dvema: z 

Gennie Ma iz Mjanmara, ki je spremljala dela v nelahkih okoliščinah njene države, in škofom 

Michaelom Mulveyem iz Corpus Christi v Teksasu. Poglejmo njuna prispevka. 

  

Gennie: Sem Gennie iz Mjanmara. Priznam, da te dneve nisem v polnosti prisotna zaradi 

vsega, kar se dogaja v moji državi. Res je trenutek teme. Te dneve razumevam, da je nekaj 

dobrega tudi v temi. To je Jezusova zapuščenost in njegov zakaj. Iz teme vidim ljudi različnih 

stališč, ki se povezujejo in iščejo luč; velikodušnost med narodi, skupnost dobrin, tehnično in 

moralno pomoč, opogumljanje v boju za pravico. Zato se bolj osredotočamo na ta trenutek, 

saj ne vemo, kako bo jutri. Imamo samo sedanjost. V tem trenutku sem se znašla v Bogu in je 

lepo. Čutim veliko poguma, edinosti in hvaležnosti vsakemu iz moje duhovne družine iz 

vsega sveta. Hvala! 

Msgr. William Michael Mulvey, Teksas: Zame je veliko veselje, da se lahko udeležim te 

skupščine, ker vem, da smo vsi vključeni v novo pustolovščino, ki je vezana na vse ljudi, a 

tudi na Cerkev kot tako ter na duhovnost edinosti. Res veliko veselje. 

Zadnji dnevi skupščine so bili neverjetna izkušnja. Živimo v svetu in zavedamo se, kako zelo 

je močna tekmovalnost, posebej v ekonomiji in politiki. Zdi se, da smo vedno sredi 

tekmovanja. 

Vidim obzorje upanja v tem, kar delamo, velike priložnosti za človeštvo, da se res odpiramo 

Svetemu Duhu zahvaljujoč medsebojni ljubezni, medsebojnemu poslušanju in skupnemu delu 

za skupno dobro. 

Zame in za mojo škofijo ter vso Cerkev lahko vse to spodbudi veliko odprtost za nove ideje in 

pristope, ko se trudimo za ustvarjanje vesoljnega bratstva in dela v prid tistih, ki so ob robu 

družbe, ki so izključeni in nimajo glasu. Tukaj imajo take osebe glas. 

 

8) Jesus Moran, predstavitev sopredsednika 

Stefania: Jesús Morán, po mojem večina teh, ki so danes povezani, tebe pozna, vendar ne vsi. 

Zdaj bi radi pregledali tvoj življenjepis v tem opisu. 

 

Spiker: Jesús Morán se je rodil 25. decembra 1957 v Navalperales de Pinares v Španiji v 

družini krščanskih trgovcev. 

S 16 leti je v času srednje šole začel obiskovati gen, mlade iz Gibanja, vedno bolj se je 

vključeval v dejavnosti. 

Diplomiral je iz filozofije na Samostojni univerzi v Madridu. 
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Leta 1977 se je odločil, da se podari Bogu v skupnosti fokolara. Od 1996 do 2004 je bil 

delegat Gibanja za Čile in Bolivijo. Tam je bil posvečen v duhovnika 21. decembra 2002. Od 

2004 do 2008 je bil soodgovoren za Gibanje v Mehiki in na Kubi. 

Diplomiral je iz dogmatične teologije na Katoliški papeški univerzi v Santiagu in doktorat iz 

teologije na Lateranski papeški univerzi v Rimu. 

Med Vrhovno skupščino Gibanja leta 2008 je bil izvoljen za vrhovnega svetovalca. 

Leta 2009 se je vključil v “Šolo Aba”, meddisciplinski študijski center Gibanja. 

Za sopredsednika Gibanja fokolarov je bil izvoljen 13. septembra 2014 na Vrhovni skupščini 

in potrjen 1. februarja letos. 

 

Stefania: Tukaj smo, Jesús! Vprašanje zate. Vprašali smo se, če naj ta skupščina poteka ali ne; 

zlasti če naj jo pripravimo na telematski način in če bo to omogočilo dejansko udeležbo vseh. 

Potem je odločitev padla, da se jo izvede. Kako je šlo po tvojem? Kakšne smernice so prišle 

na dan iz skupščine? 

Jesús: Po mojem je šlo zelo dobro. Kardinal Farrell, Linda Ghisoni so nam zaupali. Prepričan 

sem, da je šlo zelo dobro. To je res rahlo čudežno, kajti pripraviti skupščino s štirimi 

tematikami, devetnajstimi temami, obravnavanimi tudi po skupinah, ne vedno vsi skupaj, je 

bilo noro z določenega zornega kota. Uporabljali smo različne platforme in kakor smo videli, 

smo imeli izredno, zelo usposobljeno ekipo. 

Seveda še pomoč milosti Svetega Duha. 

Katere so tematike? Ni lahko povzeti, a če bi povedal povzetek nekako zame, bi rekel tako: 

hoteli smo izhajati iz resničnosti. Katera resničnost je to? Svet trpljenja, obširen svet, zelo 

velik, ker so tu zajeti izključeni, neenakost, odvrženi, zlorabljeni, vsi, ki so v tem svetu, 

kovidni bolniki. Vse to, kar je za nas v luči karizme obličje križanega in zapuščenega Jezusa. 

Hoteli smo izhajati iz resničnosti in se srečevati z obličji križanega in zapuščenega Jezusa. In 

to je osnovna tema. 

V njej je veliko drugih tem, a ta je temeljna. 

Drugič: identiteta, naša identiteta. Naša identiteta je že ta, da se srečujemo s križanim in 

zapuščenim Jezusom. Kdo smo mi? Nekdo je govoril o preroški skupnosti. Chiara je govorila: 

ljudstvo, rojeno iz evangelija. Zato bi lahko govorili o preroški skupnosti, zasidrani v Besedo. 

To je pomembno, saj drugače ne bi imeli niti moči, da bi se srečali s trpljenjem, če ne bi bili 

zasidrani v besedo. 

Tretja stvar je slog, to je: na kakšen način hočemo to delati? V sinodalnem slogu. Papež je to 

rekel, zato sinodalno vodenje in medgeneracijski slog. To je prišlo zelo do izraza. Res hočemo 

delati z mladimi, storiti vse to z mladimi. Zato mladi niso več predmet naše skrbi, ampak so z 

nami, so  naš ’ti’’ti’ nas, s katerimi hočemo delati to. 

Zato so ključne besede, ki so prišle na dan, tri: bližina, delovanje in kontemplacija. 

To je moj povzetek. 

Stefania: Hvala, Jesús! Povzetek, ki ga bomo lahko poglabljali. 
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9) Skupščina Gibanja na sprejemu pri papežu 

Mnogi smo včeraj, 6. februarja, neposredno spremljali, kako ko je papež sprejel udeležence 

Vrhovne skupščine Gibanja v zasebnem sprejemu. Kot vidite iz slik, je papež Frančišek 

sprejel Mario Voce sprejel z veliko ljubeznijo. Predstavila mu je novo predsednico Margaret 

Karram, ki je svetega očeta pozdravila. 

Da bi papež opogumil pot Gibanja, je ponudil nekaj misli, ki jih je povzel v tri točke. 

Tri To so tri točke, ki jih je povzel sveti oče, so: kako se soočati s časom po ustanoviteljici, 

pomembnost kriz in dosledno in realistično življenje duhovnosti. 

Poglejmo nekaj odlomkov iz govora svetega očeta. 

 

Papež Frančišek: […] Čas po ustanoviteljici. Dvanajst let po tem, ko je Chiara Lubich odšla v 

nebesa, ste poklicani, da presegate naravno zbeganost in tudi številčni upad, da bi bili še 

naprej živi izraz karizme ustanovitve. […] Gre za to, da ostajate zvesti prvotnemu izviru v 

prizadevanju, da ponovno razmislite o njem in ga izrazite v dialogu z novimi družbenimi in 

kulturnimi situacijami. […] Odprtost za druge in dialog vam bosta pomagala, da se boste 

ogibali vsakršni avtoreferenčnosti. [...] Prav to želimo za vso Cerkev: varovati se zazrtosti 

vase, ki vodi k temu, da zagovarjamo ustanove na račun oseb in lahko vodi k opravičevanju 

ali prikrivanju oblik zlorab. […] Bolje je biti pogumni ter se soočati s težavami odkritosrčno 

in v resnici, sledili vedno navodilom Cerkve, ki je Mati, prava Mati, in tako da odgovarjamo 

na zahteve po pravičnosti in ljubezni. […] 

Druga tema, ki bi vam jo rad predlagal, je pomen kriz. Ni mogoče živeti brez kriz. Krize so 

blagoslov! [...] Vsaka kriza je klic k novi zrelosti […] Danes je zelo poudarjen pomen 

odpornosti pred težavami, torej zmožnosti, da se pozitivno soočamo z njimi in v njih 

odkrivamo priložnosti […] Tisti, ki imajo vodstveno nalogo na vseh ravneh, si morajo najprej 

prizadevati, da bi se čim bolje in čim bolj ustvarjalno soočali s krizami v skupnosti in pri 

organizaciji. Duhovne krize oseb, ki vključujejo posameznikovo notranjost in področje vesti, 

pa morajo premišljeno obravnavatiobravnavati premišljeno tisti, ki nimajo vodstvenih nalog 

na vseh ravneh znotraj Gibanja. To je dobro pravilo Cerkve od vedno, ki ne velja samo za čas, 

ko so osebe v krizi, ampak na splošno za njihovo spremljanje na duhovni poti. Gre za modri 

razloček med zunanjim in notranjim področjem, glede česar nas izkušnja in izročilo Cerkve 

uči, da je nujno potreben. [...] 

Na koncu, tretja točka: živeti duhovnost dosledno in realistično. Končni namen vaše karizme 

je v namenu, ki ga je Jezus povedal Očetu v svoji zadnji veliki molitvi: »Da bi bili vsi eno« 

(Jn 17,21), zedinjeni. […] Kar zadeva delovanje navzven, vas spodbujam, da ste […] 

pričevalci bližine z bratsko ljubeznijo, ki presega vsako oviro in doseže vsako človeško 

okoliščino. […] Glede prizadevanja znotraj Gibanja vas spodbujam, da vedno bolj 

pospešujete sinodalnost, da bi bili vsi člani kot varuhi iste karizme soodgovorni in deležni 

življenja Marijinega dela in njegovih posebnih namenov. […] Zahvaljujem se vam za vaše 

veselo pričevanje evangelija, ki ga še naprej dajete Cerkvi in svetu. […] (ploskanje) 
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Stefania: To je res izjemen dar, ki ga bomo lahko poglobili in se vračali k temu. 

Margaret, rada bi tebi te rada vprašala to, kar smo se vsi vprašali, ko smo spremljali sprejem 

in smo videli, da so bili trenutki, ko ste se pogovarjali na štiri oči s papežem: nam lahko 

poveš, kaj ti je rekel papež? 

Margaret: To ni skrivnost. Bili smo z Mario Voce in Jesúsom Moránom. Svetemu očetu smo 

hoteli datiHoteli smo dati svetemu očetu majhen dar. 

Dali smo mu kuverto za njegove reveže in majhno oljčno drevo. Maria Voce mu je rekla: »To 

drevo je simbol miru, tega, da smo na začetku, da bo rastlo.« On me je pogledal in mi rekel, 

dotaknil se je drevesca, zemlje, rekel je … 

Ker sem pred tem rekla: »Sveti oče, ta rastlina je znamenje miru in tudi tega, da smo na 

skupščini govorili o celostni ekologiji. Ta rastlina je kot naš simbol zavzemanja v tem.« 

In on: »To rastlino je treba zalivati, jo hraniti.« Dotaknil se je vejic in dodal: »Treba je 

obrezovati.« Nato pa: »Pogum, naprej!« 

Zato je bil zelo lep trenutek. Zelo globok, razumeti moramo, kaj pomeni hraniti in obrezovati. 

Veseli smo bili, ker je hotel sveti oče pozdraviti vsakega. Bila sem ganjena. 

Stefania: Ni bilo predvideno. 

Margaret: Ni bilo predvideno, še več, moral bi oditi. V tem pozdravu je videl predstavljen ves 

svet. Vsak je povedal, od kod je, kaj ima v srcu. Sveti oče je namenil besedo vsakemu, 

zagotovil molitev, opogumil, občasno – bili smo blizu – v šali: »Vam je všeč mate?«, kaj 

takega. Bilo je res zelo družinsko srečanje. 

Mislim, upam, to je bila naša želja, da bi papeža razveselili in upam, da je bilo tako. 

Stefania: Hvala, Margaret! 

 

10) Sklep 

Prišli smo do konca. Rada bi ti zastavila zelo kratko vprašanje: Kaj imaš v srcu za naslednja 

leta? 

Margaret: Težko vprašanje! 

Na misel mi prihaja, da smo lahko veseli, pričevalci, oznanjevalci živetega evangelija, kar je 

za nas živeti edinosti, a biti veseli, pričevati veselje Vstalega. To imam v tem trenutku v srcu. 

Ne vem, če smem nekoga pozdraviti.  

Stefania: Seveda! 

Margaret: Najprej bi se rada zahvalila. Zame je priložnost, ker sem povezana z vsem svetom. 

Prejela sem zelo veliko sporočil, pisem tudi osebnosti Cerkve, različnih cerkva, oseb različnih 

verstev, Judov, muslimanov, sporočila so me preplavila. Nisem uspela odgovoriti, ker smo 

bili sredi skupščine, delali smo in hotela sem preživeti te dneve, ki so bili zelo polni, v miru. 

Zdaj izkoriščam priložnost, ker so tudi številni fokolarini po svetu, na vseh celinah, da bi se z 

vsem srcem zahvalila za ljubezen, edinost, ki sem ju občutila takoj na tisoč načinov. 

Če mi dovolite, bi na čisto poseben način v arabščini rada pozdravila naše skupnosti iz 

Bližnjega vzhoda. Rada bi se jim zahvalila, a v arabščini. (pozdrav v arabščini) 

In še tiste, ki govorijo hebrejsko. (pozdrav v hebrejščini) Mir in velik objem vsem. 
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Stefania: Hvala, Margaret! (ploskanje) 

Jesús: Tudi jaz izkoristim, da bi se zahvalil. Rad odgovorim, a tokrat mi ni uspelo. Zato se 

zahvaljujem vsem, ki so mi pisali, veliko manj kot tebi, a veliko, res za vso ljubezen. 

Španci imamo veliko arabskih besed, vendar upam, da me boš naučila vsaj kak stavek več, da 

bi lahko govoril ta tako lep jezik. 

Stefania: Hvala obema, hvala, Jesus, hvala, Margaret! Hvala, Emmaus, zahvaljujem se 

njegovi eminenci, gospe Lindi Ghrisoli za ta trenutek družine, svetovne družine. Preden se 

pozdravimo, bi se radi, ker je to družina, ki živi na zemlji in v nebesih, spomnili Jeana Paula 

Brotela, fokolarina, ki je sodeloval pri pripravljanju spletne povezave, iz Centra sv. Klare. V 

nebo je odšel 2. februarja. Radi bi mu izrekli velik hvala. 

Prišli smo do konca. Naslednja spletna povezava bo 27. marca ob 12h. Hvala vsem. Vama in 

novi ekipi svetovalk in svetovalcev, ki sestavljate Center Dela, voščimo dobro delo! 

Pozdrav vsem, ki nas spremljate po svetu. Hvala, da ste bili z nami in kmalu na svidenje! 

(ploskanje in glasba) 


