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1. PRIVÍTANIE A ÚVOD 
 Giulio: Krásna zvučka! Dobrý deň a vitajte všetci, ktorí nás práve sledujete. Dobrý deň, 
Margaret, dobrý deň Jesús, a ďakujeme aj všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave týchto 
krásnych príspevkov. 

 Som Giulio Meazzini, inžinier, novinár, starám sa o sekciu kultúry v časopise Città Nuova a 
o tomu odpovedajúcu webovú stránku. 

 Dnešné CH bude trochu iné ako obvykle. Radi by sme tento okamih využili spolu s Margaret 
Karramovou, novou prezidentkou Hnutia fokoláre, a Jesúsom Moránom, znovuzvoleným 
spoluprezidentom, na prehĺbenie takmer dvoch mesiacov po zvolení Margaréty, prehĺbili 
slová, ktoré adresoval pápež Hnutiu fokoláre na záver Generálneho zhromaždenia. Dôležité 
slová, ktoré prehĺbime pomocou niekoľkých ľudí rôzneho veku, kultúry a skúseností, a to ľudí 
z hnutia, ako aj ľudí, ktorí sa pozerajú na hnutie zvonku. 

 Na podporu hnutia na jeho ceste pápež ponúkol niekoľko úvah, ktoré vyvolali rôzne reakcie. 
Niektorí ich interpretovali ako otvorenú kritiku Fokoláre; niekto iný zase ako pomoc, ktorú 
Cirkev poskytuje hnutiu, aby rástlo v súlade s jeho charizmou. Pápež zdôraznil rôzne body, 
niektoré z nich prehĺbime. 

 Napríklad pápež František povzbudil hnutie, aby nezabúdalo na blízkosť, ktorá je 
najautentickejším Božím jazykom; „blízkosť je Boží štýl“, to sú pápežove slová. 

 V našej reflexii nám pomôže príspevok Rassima Bouabdallaha, mladého alžírskeho moslima, 
ktorý žije vo fokoláre v Tlemcene. Potom to bude príspevok Mabely Aghadiunhovej, lekárky, 
britskej občianky nigérského pôvodu, teda osoby, ktorá pozná dva kontinenty. A tretí 
príspevok je od čilskej psychologičky Pauly Luengovej, ktorá pracuje v Južnej Amerike i v 
Taliansku. Poďme si ich vypočuť. 
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2. ÚVOD K PRÍSPEVKOM: Mohammed Rassim Bouabdallah, Mabel Aghadiunho, Paula 
Luengo. 

Mohammed Rasim: Páčilo sa mi pápežova výzva žiť spiritualitu koherentne a realisticky. Podľa 
môjho názoru je to spôsob prístupný celému svetu v jeho rozmanitosti. Zároveň mi jeho slová 
pripomenuli Zlaté pravidlo, ktoré hovorí, že druhých treba milovať ako seba samého. My 
moslimovia hovoríme, že nikto nie je veriaci, ak nemiluje druhých ako seba samého. Pozerám 
sa teda na pápežovo pozvanie očami Zlatého pravidla: aby sme boli v súlade s našou vierou a 
uskutočňovali ju v praxi, z tohto dôvodu nemôže chýbať realizmus. 
Preto je potrebné sa navzájom milovať, v súlade s našou identitou, takí, akí skutočne sme, 
vedomí si svojho bytia v realite, v ktorej sme. 

V tom, podľa mňa, je plné uskutočnenie ľudskej bytosti. Prakticky Chiara nám to vždy hovorila: 
milovať ostatných takí, akí sme, byť presvedčení, že Boh nás miluje, až kým sa k nám jeho láska 
nedostane, a so svojím skutočným bytím konať koherentne s tým, v čo veríme a čo konáme. 

Na záver môžem osobne povedať, že pápež je znakom mieru a je tiež prvým, kto tieto slová 
žije; žije túto realitu, aby ju mohol dať iným; stačí sa pozrieť na všetko, čo urobil v posledných 
rokoch v moslimskom svete, v mnohých okamihoch dialógu a bratstva s Abrahámovým ľudom. 

Mabel Nigéria:  

Žijem v Nigérii, v Abuji a vidím nespravodlivosť a chudobu spôsobenú miestnymi, ale aj 
globálnymi príčinami. V tejto situácii mi pomáha žiť s ostatnými s fokolarínkami z rôznych 
krajín. 

Keď hovoríme o problémoch, možno vidím veci obmedzene a oni mi pomáhajú rozšíriť si svoj 
pohľad. Toto je dar, ktorý v hnutí máme: osobný názor si môžeme rozšíriť tak, aby bol 
prijateľný tomu druhému a jeho pocitom. 

Takže ako fokoláre, ako Hnutie fokoláre, si myslím, že je to pre nás skvelá príležitosť vstať a 
byť stále viac tými, čím sme a čím by sme mali byť, aby sme boli darom svetu. 

Zistila som, že voľba politikov na miestnej úrovni má nepochybne vplyv na životy ľudí, ale že 
politici z bohatých krajín tu môžu mať súčasne ničivé následky. Takže pápežove slová vnímam 
ako veľkú príležitosť pre nás ako Hnutie fokoláre. 

Paula z Chile: 

Myslím si, že ide o zavedenie do praxe termínu blízkosť, ale musí to byť vedomé. To znamená 
položiť si otázku, ku ktorým ľuďom sa chceme ísť. Chceme pokračovať v dialógu s realitou. 
Chceme uzavrieť nové spojenectvo s realitou, ale musíme si položiť otázku, o akej realite 
hovoríme. Aká je realita, ktorú sme sa rozhodli hľadať? Vieme, že žijeme v zložitej dobe. 
Vieme, že umierame kvôli nerovnosti; že nerovnosť so sebou nesie vážnu otázku dôstojnosti: 
prečo je jeden život cennejší než iný? A Generálne zhromaždenie Hnutia fokoláre to vzalo na 
vedomie. Uvedomili si to a rozhodli sa tak pristúpiť k tomu s odvahou, mať odvahu, odvážiť sa 
v istom zmysle. Táto rozhodnosť začína zvnútra Hnutia, uznalo sa, že došlo k vylúčeniu, overili 
sa situácie neuznania zo strany Hnutia fokoláre. Povedala by som, že to znamená zísť dole z 
podstavca, zostúpiť z pozície nadradenosti a sebareferencie; eliminovať priestor, ktorý nás 
dištancuje od tých, ktorí trpia, od marginalizovaných, od neviditeľných, od diskriminovaných. 
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Ale je tu jeden vzácny príklad zo začiatkov hnutia; od Chiary Lubichovej, ktorá povedala: vedľa 
každej fokolarínky bol jeden chudobný, fokolarínka a chudobný. Musíme teda hľadať a priviesť 
k svojmu stoku ten kúsok ľudstva, ktorý je vylúčený, objať ho, konať. Rozpoznajte systémové 
príčiny, ktoré sú pôvodom tejto nerovnosti, urobme to s ostatnými, urobme to systémom 
siete. Oživme to, čo nazývame, nielen preferenčná možnosť pre vylúčených, najchudobnejších 
a najviac marginalizovaných, ale aj preferenčná vášeň pre toto. 

3. DIALÓG S MARGARET KARRAMOVOU (1) 

 Giulio: Ďakujeme vám Rassim, Mabel a Paola. 

 Margaret, Paula nás vo svojom prejave vyzvala, aby sme zostúpili z piedestálu, aby sme bez 
váhania urobili preferenciu pre chudobných; zatiaľ čo Rassim a Mabel zdôrazňujú skutočnosť, 
že v niektorých častiach hnutia existujú rôzne kultúry, vekové skupiny, cirkvi a náboženstvá. Je 
to veľká výzva, ale tiež príležitosť byť si vo všetkých situáciách blízki. Čo si o tom myslíš? 

 Margaret: Áno, súhlasím, a skutočne im ďakujem za to, čo povedali, pretože je to krásne a 
podstatné. Pri ich počúvaní mi prišlo na myseľ presne to, čo nás Chiara vždy učila a čo nazývala 
„umením milovať“. Niektoré body tohto umenia milovať sú: zjednocovať sa s druhým, milovať 
všetkých, vidieť v druhom Ježiša, vidieť v druhom Boží obraz. Toto je niekoľko bodov, ktoré 
nám pomáhajú pochopiť, čo znamená milovať blížneho. Blížny je ten, ktorého Boh postavil 
vedľa mňa. 

 Táto veta od Chiary ma vždy oslovovala, že každý bol stvorený ako dar pre mňa a ja som bola 
stvorená ako dar pre toho druhého. Preto je pre mňa každá osoba darom, chudobný, bohatý, 
z inej cirkvi, iného náboženstva, inej viery, každý človek, akejkoľvek kultúry, z ktorejkoľvek 
krajiny, z ktorej pochádza. V tomto zmysle môžem byť aj ja darom pre toho druhého. 

 Pre mňa, to byť druhému blízky znamená zjednotiť sa so svetom druhého, vstúpiť do jeho 
života, ako sa obrazne hovorí: obuť si topánky toho druhého, cítiť sa v koži toho druhého. A to 
som vo svojom živote zažila mnohokrát. Ak toho druhého považujem za dar pre mňa, je ľahšie 
ho milovať, vážiť si ho i jeho odlišnosť. Ale tiež som zistila, že nestačí druhého len milovať, ale 
musím sa tiež nechať druhým prijať a nechať sa druhým milovať. Mnohokrát som videla, aké 
ťažké je to pre mňa i pre druhých. Mnohokrát som sa snažila milovať, konať malé skutky lásky 
a videla som, že ten druhý ich niekedy neprijíma, pretože chce zostať nezávislý, alebo som ho 
nemilovala tak, ako by si prial. 

 Z toho som sa naučila, že ak milujem tak, ako chce byť milovaný, mi dáva veľkú vnútornú 
slobodu. To odstráni z môjho srdca všetky predsudky a bariéry, pretože mi to ponecháva 
slobodu prijať druhého takého, aký je, a dáva mi to slobodu budovať vzťah, ktorý je úprimný, 
pravdivý, transparentný. Tento vzťah ťa potom vedie vytvárať s druhým hlboké, krásne vzťahy, 
až ho budeš považovať za súčasťou svojej rodiny, a nikto ti nikdy nemôže vziať túto blízkosť, 
pretože je to súčasť tvojho života. Toto je pre mňa byť blízko. 

4. ÚVOD A PRÍSPEVKY: Stephen Pong, Marco Impagliazzo a Patrick Gilger 

 Giulio: Ďakujeme, Margaret. 
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 Ďalší bod, na ktorý pápež poukázal, sa týkal obdobia po zakladateľke a rizika zamerať sa na 
seba. Pápež hovorí: „Sebareferencia nám bráni vidieť chyby a nedostatky, brzdí cestu a bráni 
otvorenému overovaniu postupov a štýlov riadenia.“ 

 Opýtali sme sa na to Stephena Ponga, ženatého fokolarína z fokoláre v Hongkongu, a dvoch 
externých pozorovateľov: Marca Impagliazza, prezidenta Komunity sv. Egídia, ktorú mnohí z 
vás poznajú, a Patricka Gilgera, jezuitu, doktoranda na New School for Social Research v New 
York, ktorý v súčasnosti študuje rôzne cirkevné hnutia; jeho celý príspevok je na webovej 
stránke kolegamenta. 

Stephen z Číny 

Minulý rok bola hongkonská spoločnosť rozdelená kvôli rôznym politickým pozíciám. Niektorí 
členovia hnutia a dokonca aj moji vlastní príbuzní mali protichodné názory a neboli vo 
vzájomnom kontakte. Zachoval som otvorený prístup a pokračoval som viesť dialóg a počúvať 
rôzne názory, ale zároveň som im hovoril o princípoch „jednoty v rozmanitosti“. Náš vzťah sa 
postupne zlepšoval. 

 Pápežovo upozornenie sa v skutočnosti zhoduje s vývojom hnutia v posledných rokoch. Pred 
šiestimi rokmi hnutie požiadalo nás interných, aby sme sa dobre „pripravili“ a posilnení 
duchom jednoty potom „spoločne vychádzali“ za účelom dosiahnutia sociálnej harmónie 
starostlivosťou o znevýhodnené skupiny v našej spoločnosti. Na poslednom Generálnom 
zhromaždení sa zdôraznilo, že v dnešnej vážnej situácii musíme opustiť svoju komfortnú zónu 
a prijať každú tvár Ježiša Opusteného v spoločnosti. 

 Myslím si, že ak my a celá miestna komunita budeme dodržiavať usmernenia navrhnuté v 
„Záverečnom dokumente“ a v nasledujúcich rokoch budeme naďalej žiť kultúru vzájomnej 
lásky, odpovieme na pápežovu žiadosť: žiť spiritualitu s realizmom a koherentne. Keď na to 
myslím, nemôžem inak, než chváliť dielo Ducha Svätého! 

Marco Impagliazzo 

Som veľmi rád, že môžem prispieť do vášho kolegamenta. 

Som presvedčený, že sebareferencia, o ktorej hovorí pápež, je problémom všetkých v Cirkvi, 
hnutí, ale aj inštitúcií ako inštitúcií. 

Všetci sa musíme vysporiadať s týmto problémom. Aby sme prekonali sebareferenciu, podľa 
môjho názoru, musíme urobiť to, čo nám hovorí Koncil, ktorý to prevzal z evanjelia: vedieť 
čítať znamenia doby, to znamená, poučiť sa z reality, prostredníctvom ktorej k nám hovorí 
Boh, pretože Pán v skutočnosti nám hovorí mnoho vecí, a ak zanecháme sebareferenčnosť, 
môžeme počúvať hlas Pána, ktorý hovorí v skutočnosti, a kráčať po cestách, ktoré nám on 
naznačuje. 

Napadlo mi podobenstvo o dobrom Samaritánovi. Dobrý Samaritán je ten, ktorý vyšiel zo 
sebareferencie; kráčal po ulici, ale ak uzrel polomŕtveho muža, zastavil sa. Nerešpektoval svoje 
programy, ako to urobil levita a kňaz, prerušil svoj program, pretože je tam ten polomŕtvy 
človek. To je východisko zo sebareferencie. 
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A najväčším zanechaním sebareferencie, podľa mňa, podľa mojich skúseností aj z Komunity 
sv. Egídia, sú chudobní. Sú to oni, ktorí nás nútia vyjsť zo seba, z našich schém, z nášho spôsobu 
vyjadrovania, hovoria k nám a volajú nás na cestu, ktorú nám ukazuje Ježiš. 

A to platí o to viac v dnešnom svete, v kríze pandémie, v ktorej sa učíme, že spasení môžeme 
byť iba spoločne, nie sami, ale ak zanecháme naše programy, naše schémy, náš spôsob 
vyjadrovania a otvoríme sa druhému prechodom od ja k my. A to my sa bude každým dňom 
zväčšovať, pretože práve kresťania musia byť kvasom toho my.  

To je podľa môjho skromného názoru cesta, ako sa dostať zo sebareferencie. 

Patrick USA 

Od Chiary a jej spoločníčok ste dostali dar, áno, a hoci viete, že máte slabosti, učíte sa ich 
rozpoznávať, ale vždy je to dar [...] a chcem zopakovať: poznať chybu, ktorá môže vyplynúť z 
tohto daru, je pokus urýchľovať Ježišovu prítomnosť. Chcem vám však povedať [...], že nikto 
nemôže prevziať kontrolu nad jeho príchodom, čo znamená, že nemôžeme vyrobiť alebo 
vyprodukovať prítomnosť Ježiša medzi nami. Nemôžeme ho nútiť ponáhľať sa. On príde, keď 
príde. Vaša spiritualita je metódou nie k tomu, aby ste ho nútili, ale aby ste ho pozvali, uvoľnili 
mu miesto, urobili mu prázdno, aby vás mohol naplniť. [...] Moja skúsenosť ako kňaza a 
akademika je, že ľudia nepotrebujú slová o utrpení. Poznajú svoje utrpenie. To, čo potrebujú, 
ste vy, potrebujú vašu prítomnosť. Potrebujú vašu blízkosť uprostred svojho utrpenia. Myslím 
si, že to je charakteristické pre vašu spiritualitu, a vidím, že máte neuveriteľnú schopnosť stáť 
vedľa tých, ktorí sú zraniteľní, ale nemôžete nikoho k tomu nútiť: ani vy, ani ostatní to 
nemôžete urobiť, ani ostatní členovia hnutia. 

Chcel by som vám povedať, že ostatní vám musia umožniť, aby ste boli osobití a odlišní. Je to 
vzájomná skúsenosť, a ak nie je, nie je skutočná; [...]. A ak nie ste úplne sami sebou, to 
znamená zraniteľní; ak neponúknete svoje jedinečné nápady a dary, nechtiac tým druhého 
oberáte o dar jednoty. Máme tendenciu príliš rýchlo transformovať možnosť jednoty na realitu 
uniformity. Buďte sami sebou: to je to, čo vy aj ja potrebujeme. A to platí vo vnútri aj mimo 
hnutia. [...] 

Ďakujem, nech vám Boh žehná v úsilí byť darom, ktorý vám dal, aby pôsobil a vaším 
prostredníctvom sa dostal do sveta. 

5. DIALÓG JESÚSOM MORÁNOM (1 + 2) 

Giulio: Ďakujem vám Steven, Marco a Patrick. 

 Jesús, jedna z vecí, ktorá ma v slovách otca Patricka najviac zaujala, je to, že sme zjednotení, 
to je pravda, ale občas riskujeme, že sa to premení na uniformný názor, na uniformné 
myslenie. Čo si o tom myslíš? 

 Jesús: Myslím si, že riziko tu je a vždy bude. Uniformnosť je deformáciou jednoty, je to, akoby 
uväznenie jednoty, ľudia sa potom necítia slobodní, nie sú sami sebou. Naopak, keď máte 
skúsenosť so skutočnou jednotou, každý cíti svoju rozmanitosť, svoju identitu, kultúru, etnickú 
príslušnosť, náboženstvo, pohlavie ... Vždy som si myslel, že jednota je o toľko pravdivejšia, o 
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koľko je schopná obsahovať rozmanitosť; čím viac rozmanitosti je schopná obsahovať, o to 
viac je jednota pravdivejšia. 

 Zároveň jednota je poriadok, je harmonická, je usporiadaná, každý má svoju úlohu; nie je to 
jednoduchá vec, vieme to veľmi dobre, ale nie je to ani nemožné; vyžaduje to veľmi hlbokú 
lásku, schopnosť obety. Bezpochyby to znamená otvorenosť k druhému, načúvanie. Radosť, 
ktorú zakúsiš z hlbokej skúsenosti jednoty, je neobsiahnuteľná. Myslím tu na evanjeliový opis 
Turíc: vidíme ľudí hovoriť mnohými jazykmi, a napriek tomu si navzájom rozumejú; každý má 
svoju vlastnú identitu, odlišnú od ostatných, ale všetci si rozumejú. 

 Nikdy však nezabúdame, že jednota je dar a že Ježiš sa modlil za jednotu, a to znamená veľa. 

 Giulio: Rozumiem, Jesús, vďaka. 

Pápež sa vo svojom prejave zmienil aj o nevyhnutnom rozdiele medzi takzvaným „vnútorným 
fórom“ a „vonkajším fórom“, čiže medzi intímnejšou a osobnejšou dimenziou vo vzťahu s 
ostatnými; medzi tým, čo sa týka sféry svedomia a čo sa týka sféry riadenia a vzťahov s 
nadriadenými, azda aj v súvislosti na prípady sexuálneho zneužívania a zneužívania autority, 
ktoré sa vyskytli. 

 To sa mi javí veľmi dôležité. Mohol by si niečo povedať o tomto rozlišovaní medzi interným a 
vonkajším fórom, Jesús? 

 Jesús: Samozrejme, aspoň v krátkosti, ale je to nepochybne veľmi dôležitá otázka. Cirkev trvá 
na tomto rozlišovaní medzi vnútorným fórom a vonkajším fórom, medzi sférou riadenia a 
sférou svedomia pri rôznych príležitostiach a obracia sa pritom na rôzne kresťanské inštitúcie 
a spoločenstvá práve preto, že sa chce vyhnúť zneužívaniu, najmä v tejto oblasti: zneužívaniu 
moci, zneužívaniu svedomia, zneužívaniu autority. 

 Som presvedčený, že musíme brať pápežovu indikáciu z tohto hľadiska: z hľadiska materstva 
Cirkvi, teda Cirkvi, ktorá nám chce pomôcť chrániť čistotu charizmy; pretože zjavne charizma 
ako naša – ale zaiste každá charizma – by predsa nemala viesť k zakladaniu komisií proti 
zneužívaniu, je to v rozpore. O to menej, a to je paradoxné, že spiritualita, ktorá považuje lásku 
k bratovi za hlavný spôsob k spojeniu s Bohom, klesne k zneužívaniu autority, svedomia, je to 
protiklad. Takže pápež nám chce pomôcť zachrániť čistotu charizmy. 

Pápež použil silné slová, naliehavé slová, ale aj všeobecné, to znamená, že nás necháva, aby 
sme hľadali správny spôsob implementácie tohto rozlíšenia. Musíme si nájsť svoju cestu, podľa 
mňa, dosiahnuť sa to dá dvojitou vernosťou: vernosťou Cirkvi, k jej doktríne a vernosťou 
charizme. Táto dvojitá vernosť je v podstate jedinou vernosťou: je to vernosť Duchu. 

6. DIALÓG S MARGARET KARRAMOVOU (2) 

 Giulio: Áno, musíme nájsť náš spôsob.  

Margaret, ďalší bod, ktorým sa zaoberal pápež František, sa týka pozvania, ktoré sa tiež javí 
naliehavé, k stále väčšej synodalite, „aby všetci členovia hnutia - píše - boli spoluzodpovední 
a účastní; pričom každý má dať druhému ako dar svoje vlastné názory v pravde a slobodne.“ 
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 Margaret, ako sa dá spojiť synodalita a spoluzodpovednosť za rozhodnutia na jednej strane s 
potrebou referenčnej osoby, ktorej úlohou je viesť hnutie a rozhodovať? 

 Margaret: V prvom rade ti ďakujem, Giulio, že na to poukazuješ, pretože pre nás bolo veľmi 
dôležité počuť hovoriť o tom pápeža. 

 Prv, než odpoviem, chcela by som povedať, že počas celého pápežovho prejavu k nám 
účastníkom zhromaždenia, sme osobne cítili pápežovu lásku a náklonnosť k Hnutiu fokoláre. 
Počas celého svojho prejavu, aj keď by sa to v niektorých častiach mohlo javiť ako výčitka alebo 
niečo, čo by v nás mohlo zanechať v pochybnostiach: prečo nám hovorí tieto slová?, ja som to 
brala ako povzbudenie, ako lásku Cirkvi, ktorá nás chce čoraz viac viesť k uskutočňovaniu našej 
charizmy, pretože pápež v rôznych momentoch svojho prejavu opakoval „byť verní svojej 
charizme“, často opakoval to, čo nám hovorila Chiara. 

 Keď hovoril o synodalite, bolo to také dôležité, že to zdôraznil takými silnými slovami. 
Povedala som si: to, čo nám pápež hovorí, je to, čo žila Chiara, to, čo nás Chiara vždy učila, 
pretože nám vždy hovorila, čo pre nás znamená „synodalita“. Slovo „synodalita“ znamená 
„kráčať spolu“. A Chiara tak robila celý život. 

Aj samotné toto naše kolegamento. Zrodilo sa v 80. rokoch a to preto, lebo Chiara si želala, 
aby všetci v Hnutí fokoláre kráčali spoločne. Ale Chiara tým kráčať spolu nemala v úmysle robiť 
si príjemnú spoločnosť, aby nám bolo spolu dobre, Chiara nám dávala svoj život, svoju osobnú 
skúsenosť s Bohom, i všetko, čo Boh koná v Hnutí, ovocie charizmy v celom hnutí. Toto je 
kolegamento. 

 Ale predovšetkým spoločná cesta pre Chiaru bola - a dúfam, že je aj pre nás teraz – spoločným 
kráčaním po svätej ceste, ktorá nám má pomôcť spoločne sa posväcovať. 

Ak to prenesieme do dnešnej doby, synodalita je slovo - v Hnutí fokoláre ho poznáme dobre – 
znamená kráčať spoločne, čiže spoločne žiť podľa „taktiky“ Trojice. To znamená milovať sa 
navzájom a skutočne preniknúť do takej lásky, ktorá je bez miery, preniknúť jeden do druhého, 
aby v našich vzťahoch mohol byť skutočne Duch Svätý. 

Preto mať účasť na rozhodovaní, myslím si, a chcem to zdôrazniť, neznamená žiť si slobodne, 
demokraticky; charizma jednoty je charizma, ktorá nám pomáha žiť pre jednotu a v jednote. 
Takže ak sa musíme rozhodovať, nejde o to, že mám byť pripravená vypočuť si druhého, 
vypočuť si všetkých – a to na akejkoľvek úrovni našich stretnutí, nielen na úrovni riadenia – 
a potom rozhodnem ja a hotovo, ja vyslovím svoj názor. 

 Ak chceme skutočne žiť synodalitu, musím počúvať každého, lebo každý má čo povedať; 
potom sa tiež snažím zmeniť to, čo si sama myslím, pretože som si vypočula ostatných. A to sa 
mi zdá veľmi dôležité, pretože ak som pripravená..., ak bude každý z nás pripravený vysloviť 
svoj názor, svoju myšlienku - veď každý má svoju vlastnú myšlienku – a každá myšlienka je 
zodpovednosť, je dar a sme odlišní vo svojom vyjadrovaní tiež preto, že sme z rôznych kultúr, 
máme rôznu citlivosť. V tom, že dávame svoje myšlienky, musíme byť tiež pripravení prijímať 
myšlienky druhého a byť schopní spolu, v tomto svetle, na tomto základe vzájomnej lásky 
rozlíšiť to čosi, čo potom riadi naše hnutie, naše rozhodnutia, naše činnosti. 
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 V tomto zmysle, odkedy som bola zvolená, som často zdôrazňovala, že chceme, aby to bolo 
šesť rokov, počas ktorých budeme kráčať spoločne v synodalite, v kolektívnom rozlišovaní, aby 
sme dospeli k tomu, aby Dielo neriadila jedna osoba; Chiara mnohokrát zdôrazňovala, že sa 
nechá viesť Ježišom medzi nami.  

 V tomto cítim, že spoločne tvoríme túto krásnu mozaiku, ale každý kúsok tejto mozaiky je 
nevyhnutný, ak chýba jeden, mozaika nebude. Ale kúsky tejto mozaiky musia byť prilepené 
blízko seba, jeden sa musí stratiť v kráse toho druhého, aby sme dokázali dať svetu okolo nás 
krásnu mozaiku, príklad synodality, riadenia, leaderschipu odlišného od sveta. My nie sme 
podnikom ani politickou organizáciou, sme Božím dielom. 

 Vedenie pre mňa je teda toto: žiť tak, aby Boh, Ježiš medzi nami, mohol byť svetlom na našej 
ceste. To pre mňa znamená synodalita.  

7. ÚVOD K DUCHOVNEJ MYŠLIENKE CHIARY LUBICHOVEJ 

 Giulio: Ďakujem, Margaret, výborne. Tvoje slová sa mi zdajú byť dobrým štartovacím bodom 
na nasledujúcich šesť rokov, teda šesť rokov riadenia Diela s Ježišom medzi nami. Ďakujem. 

 A v tomto bode, na záver, keďže sme v období očakávania Veľkej noci, našli sme kolegamento 
od Chiary z roku 1994. Máme iba zvukový záznam, pretože vtedy existovalo len telefonické 
kolegamento, a bolo to presne ako dnes v predvečer Veľkého týždňa. Vypočujem si to. 

Sierre 24. marca 1994 
Chiara Lubichová: Aby sme boli veľkonočným ľudom 

 
Blíži sa Veľká noc, najväčšie sviatky roka a s nimi Veľký týždeň plný tých najvzácnejších 
tajomstiev Ježišovho života. 
Budeme si ich pripomínať predovšetkým na Zelený štvrtok, vo Veľký piatok, na Bielu sobotu a 
v nedeľu Vzkriesenia. Pre nás oni predstavujú hlavné aspekty našej spirituality. (...) 
Ako teda máme žiť, aby sme sa počas týchto dní plných milosti pripravili na Veľký týždeň?  
Myslím si, že ak prežívame Veľkú noc, tzn. ak necháme v sebe žiť Zmŕtvychvstalého, je to ten 
najkrajší spôsob, ako žiť všetky tieto tajomstvá. 
Aby v nás naozaj žiaril Zmŕtvychvstalý, musíme milovať Ježiša Opusteného a byť stále – ako 
hovorievame – „na druhej strane rany“, kde láska je kráľovnou. Je to ona, ktorá nás potom 
vedie k tomu, aby sme boli uskutočneným novým prikázaním; ktorá nás volá pristupovať k 
Eucharistii. Je to láska, ktorá nás vedie k jednote s Bohom a s bratmi. Prostredníctvom lásky 
môžeme byť v určitom zmysle druhou Máriou. 
(...) Týmto spôsobom budeme všetci spoločne a reálne veľkonočným ľudom, ktorý už ktosi 
zahliadol v našom hnutí. 

8. VEĽKONOČNÉ PRIANIA MARGARET KARRAMOVEJ 

 Margaret: Po tejto krásnej myšlienke chcem iba povedať, aby táto Veľká noc bola pre nás 
všetkých skutočnou obnovou; aj v tomto zložitom období pandémie, aby sme pocítili, že skrze 
Veľkú noc môžeme prejsť zo smrti do života, z tmy do svetla. 
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 Napadlo mi, že to je to, čo chceme priniesť ľuďom okolo nás, nech sme kdekoľvek na svete: 
trochu nádeje, svetla, radosti v nasledujúcich dňoch a aby toto naše zmŕtvychvstanie zo smrti, 
kráčalo spolu s nami. Potom už nebude večer, pretože on bude medzi nami a vždy bude svetlo. 

 Takže požehnanú Veľkú noc všetkým, ktorí ju slávia teraz, aj tým, ktorí ju budú sláviť neskôr, 
všetko najlepšie. Sme s vami a pozdravujeme všetkých, všetkých na všetkých kontinentoch. 
Takže dovidenia a dovidenia nabudúce. Všetko najlepšie! 

 Jesús: Požehnanú Veľkú noc! 

9. ZÁVER 

 Giulio: Vďaka Margaret, vďaka Jesús, tiež vďaka všetkým, ktorí umožnili toto kolegamento. 
Budúce kolegamento bude o pár mesiacov, pošleme vám oznámenie. Medzitým sa všetci 
stretneme na Týždni za zjednotený svet od 1. do 9. mája. Ďakujem, čau všetci, ďakujeme za 
pozornosť a šťastnú Veľkú noc. 

Gen Verde 
Alessandra: Ahoj, my z Gen Verde vám tiež zasielame veľkonočné pozdravy, ale tiež chceme 
oznámiť, že na Veľkú noc vyjde talianska verzia „Volaní po mene“, a hneď vám ponúkame 
ukážku. 


