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Pozdrav a predstavenie
Bratský pozdrav Sieti cirkevných
asistentov Dobrovoľníčok dona Bosca
(VDB) a Dobrovoľníkov s donom
Boscom (CDB) a všetkým, ktorí sa
môžu zaujímať o nádhernú realitu
Saleziánskej zasvätenej sekulárnosti.
Kardinál Braz, predseda vatikánskej
Kongregácie pre inštitúty zasväteného
života, napísal pred rokom: "Sekulárne
inštitúty sú málo známe, často
ignorované alebo si ich mýlia s laickými
združeniami a hnutiami."
K rovnakému záveru prídu často aj
účastníci stretnutí delegátov/delegátok
saleziánskej rodiny, samotní asistenti a
vo všeobecnosti saleziáni a ďalší
členovia saleziánskej rodiny, s ktorými
sa stretávame.
Toto je cieľ, ktorý ponúkamé cez tento jednoduchý nástroj, ktorý prichádza na svetlo: uľahčiť
lepšie pochopenie a ocenenie reality zasvätenej sekulárnosti vo vnútri saleziánskej rodiny.
Poznať a oceniť a ďakovať Pánovi za túto charizmu v Cirkvi, aby sa mohol rozšíriť horizont v
sprevádzaní povolania, ktorý sa od nás čoraz viac vyžaduje v skupinách saleziánskej rodiny.

Od chvíle, kedy Pius XII. toto myslel e potom vydanie Provida Mater
Ecclesia bolo v Cirkvi revolučným počinom. Sekulárne inštitúty
sú skutočne odvážnym gestom, ktoré Cirkev v tej dobe urobila –
poskytnutím štruktúry, inštitucionalizovaním sekulárnych inštitútov. A
od tej chvíle až podnes ste v Cirkvi vykonali mnoho dobrého; s
odvahou, pretože na život vo svete treba odvahu. Mnohí z vás žijete
sami, niektorí v malých spoločenstvách. Každý deň vediete život
človeka vo svete a zároveň zachovávate kontempláciu, kontemplatívny postoj pred
Pánom i svetom, kontemplujete realitu, krásy sveta, no aj ťažké hriechy spoločnosti, rôzne
deviácie, všetky tieto záležitosti, a vždy v duchovnom nasmerovaní... Preto je vaše
povolanie príťažlivé, pretože ide o povolanie, ktoré sa uskutočňuje práve tam, kde je v
hre nielen spása osôb, ale aj inštitúcií. A to mnohých potrebných laických inštitúcií vo
svete. Preto si myslím, že vydaním Provida Mater Ecclesia urobila Cirkev skutočne revolučný čin!
(Pápež František, audiencia pre účastníkov stretnutia organizovaného Talianskou konferenciou sekulárnych
inštitútov, 10. mája 2014).

Budúci 12. september
Kurz "Sprievádzanie a poslanie"

25 výročie CDB
Počiatky inštitútu
V druhej polovici osemdesiatych rokov
niektorí mladí ľudia, v štyroch rôznych
krajinách, pohnutí Duchom Svätým bez
toho, aby jední vedeli o druhých, prejavili
túžbu zasvätiť sa Bohu vo svete.
Sprevádzaní troma salesiánskymi kňazmi a
jednou Dobrovoľníčkou dona Bosca začali
žiť túto formu života; Hlavný predstavený
spoločnosti sv. Františka Saleského don
Egidio
Viganò
informo-vaný
o
uskutočnenej ceste to považoval za dar
Ducha Svätého a povzbudil mladých a ich
animátorov, aby kráčali ďalej.
V decembri 1993 zvolal do Ríma rôznych
členov skupín a tých, ktorí ich sprevádzali.
Nasledujúci rok ich znova zvolal a rozhodli
sa dať oficiálny začiatok skupine
"Dobrovoľníci s donom Boscom" (CDB) dňa
12. septembra 1994 na sviatok mena Panny
Márie. Pri tej istej príležitosti (september
1994) boli zostavené Stanovy ad
experimentum, uskutočnili sa prvé sľuby a
Hlavný predstavený don Viganó uznal
príslušnosť skupiny do saleziánskej rodiny.
Dňa 24. mája 1998 na žiadosť Hlavného
predstaveného dona Juana Edmunda
Vecchiho arcibiskup Cara-casu Mons.
Ignacio Antonio Velasco García SDB vydal
dekrét, ktorým povýšil Dobrovoľníkov s
donom Boscom na VEREJNÚ ASOCIÁCIU
LAICKÝCH VERIA-CICH berúc do úvahy
výslovný zámer CDB, aby boli následne
uznaní ako laický sekulárny inštitút
diecézneho práva a následne pápežského
práva. Mons. Velasco schválil v tom istom
dekréte Stanovy.

(Predhovor Stanov CDB)

Od 23. do 27. júla 2018 sa uskutočnilo formačné
stretnutie "Sprievádzanie a poslanie" vo Frascati
(Rím) adresované oblastným zodpovedným,
oblastným delegátkam pre formáciu a oblastným
asistentom Európy. Prednášajúci bol don Jack
Finnegan SDB; a účastníkov kurzu bolo 50.
Uskutočnené uvažovanie bolo vzácne pre naše
poslanie ako tých, ktorí sprevádzajú.

Druhý Kongres VDB v Afrike
Druhý kongres VDB Afriky sa konal od 5. do 9.
augusta v Kabgayi (Rwande). Zúčastnilo sa ho 38
VDB z 10 krajín so svojimi asistentmi (a 3 pozvaní
CDB). Uvažovali sme o kultúrnej a náboženskej
realite kontinentu, o poslaní a o formácii k
zasvätenej sekulárnosti. Boli to dni veľkej bratskej
intenzity, vzájomného poznania, prehĺbenia nášho
povolania. Skúsenosť nám umožnila pozerať sa s
dôverou na budúcnosť inštitútu v afrických
krajinách.

Zhromaždenie oblastných zodpovedných
VDB v Európe, Ázii a Amerike.
Stretnutia nových oblastných zodpovedných sa
konali trikrát v roku 2018. V Európe v Ríme
(február); v Ázii v Dalat-Vietnam (apríl); v Amerike v
Lime (august). Boli to dni formácie, bratského
spolunažívania a vzájomného poznania života
skupín rôznych krajín.

Ázijský kongres sekulárnych inštitútov
Od 4. do 6. septembra sa v Ho Chi Minh City
(Vietnam) uskutočnil ACSI (Ázijská konferencia
sekulárnych inštitútov). Zahŕňala 180 zasvätených
žien patriacich do 37 sekulárnych inštitútov vrátane
9 VDB z Filipín.

Návšteva VDB v Indii
Zodpovedná z Ústrednej rady za anglicky hovoriace
krajiny spolu s asistentom navštívili skupinu
Chennai (India). Tiež sa mohli stretnúť s rôznymi
komunitami z provincie Bangalore, ktorým
predstavili inštitút. Očakáva sa, že prítomnosť VDB
sa rozšíri v blízkej budúcnosti aj do ďalších oblastí
krajiny.

Príprava GZ8
Od 18. do 28. júla 2019 sa uskutoční vo Frascati pri
Ríme Ôsme Generálne zhromaždenie VDB, ktoré
bude uvažovať o téme "Poslanie VDB dnes".
Uvažovania Dobrovoľníčok z celého sveta boli
zachytené v základnom dokumente, ktorý bude
predmetom konfrontácie 86 delegátok na GZ8. Na
záver zhromaždenia bude zvolená nová Ústredná
rada na obdobie šiestich rokov 2019 – 2025.

