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Santificarsi nel mondo
(Giovanni Paolo II. ChL, n. 17)
Povolanie ku svätosti nesie so sebou
to, že život podľa Ducha sa prejavuje
predovšetkým v ich zapojení do svetskej
oblasti a v ich účasti na pozemských
činnostiach. Apoštol nás ešte raz napomína:
"Všetko, čo hovoríte, alebo konáte, všetko
robte v mene Pána Ježiša a skrze neho
vzdávajte vďaky Bohu Otcovi!" (Kol 3,17).
Koncil aplikuje slová Apoštola na
laikov a výslovne vyhlasuje: "Ani rodinné starosti, ani iné svetské záležitosti nemajú byť vylúčené z ich
spôsobu duchovného života."45 Otcovia Synody hovorili zo svojej strany: "Jednota života laikov má
rozhodujúci význam: musia sa posväcovať vo svojom každodennom živote v povolaní a v spoločnosti.
Aby spĺňali svoje povolanie, musia laici chápať svoju činnosť všedného dňa ako možnosť zjednotenia s
Bohom a spĺňania Jeho vôle ako aj službu iným ľuďom, aby ich viedli v Kristovi k spoločenstvu s Bohom."
Laici musia chápať a uskutočňovať svoje povolanie ku svätosti ako nezrieknuteľnú povinnosť,
ktorá ich vyzýva, predovšetkým však ako žiarivé znamenie lásky Boha, ktorý ich vykúpil k životu svätosti.
Takéto povolanie sa musí chápať ako podstatná a neoddeliteľná súčasť nového života, ktorý nám bol
darovaný v krste a tým ako konštruktívna súčasť dôstojnosti laikov.
Povolanie ku svätosti je čo najužšie spojené s poslaním ako aj zodpovednosťou, ktorá je zverená
laikom v Cirkvi a vo svete. Žitá svätosť, ktorá plynie z účasti na živote svätosti Cirkvi, predstavuje prvý a
základný príspevok k budovaniu Cirkvi ako "spoločenstva svätých". Vo svetle viery sa nám otvára
obdivuhodný horizont: početní laici, muži i ženy, ktorí vo svojom živote a vo svojej každodennej činnosti
sú často nepovšimnutí a dokonca nechápaní, neuznaní veľkými tejto zeme, ale Otec na nich hľadí s láskou,
a sú neúnavnými pracovníkmi v Pánovej vinici, a tak sa stávajú pokornými, ale - silou Božej milosti veľkými spolupracovníkmi na raste Božieho Kráľovstva v dejinách.
Svätosť je základnou podmienkou a nezrieknuteľným predpokladom pre spĺňanie spásneho poslania
Cirkvi. Tajomným prameňom a neomylnou mierou apoštolskej účinnosti a misionárskej sily Cirkvi je jej svätosť.
Iba v miere, akou sa ako Kristova nevesta vystaví jeho láske a opätuje ju, sa stane Cirkev v Duchu plodnou matkou.
Vráťme sa opäť k biblickému obrazu: vyháňanie a rast ratolestí je daný ich spojením s viničom. "Ako ratolesť
nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste
ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť." (Jn 15,4-5)
Tu je namieste, aby sme pripomenuli slávnostné blahorečenia a svätorečenia laikov, mužov i žien, ktoré sa
konali počas Synody... Celý Boží ľud a predovšetkým laici môžu teraz pozerať na nové vzory svätosti, ktoré žili v
obyčajných a všedných situáciách ľudskej existencie, na nové svedectvá heroickej čnosti... Na záver týchto úvah,
ktoré chceli definovať miesto laikov v Cirkvi, prichádza nám na um známe napomenutie Leva Veľkého: "Kresťan,
poznaj svoju dôstojnosť!"... Všetci pokrstení sú vyzvaní, aby nanovo počúvali slová sv. Augustína: "Tešme sa a
ďakujme: stali sme sa nielen kresťanmi, ale Kristom... Žasnite a plesajte: my sme sa stali Kristom."
Kresťanská dôstojnosť, ktorá je pôvodom rovnosti všetkých členov Cirkvi, poskytuje a podnecuje
ducha spoločenstva (communia) a bratskosti a je súčasne tajomstvom a prameňom síl apoštolskej a
misionárskej dynamiky laikov.

Modlitba
za povolania rozlišovanie
Pane Ježišu, som dnešný človek.
Páči sa mi pohodlie,
priťahujú ma ľahké rozhodnutia.
Som synom svojej doby.
Dnes však, medzi tisíckami hlasov počujem aj
tvoje nezameniteľné:
“Poď a nasleduj ma!”
V okamihu prevraciaš moje sny hore nohami
a búraš moje plány.
Potrebuješ ma, moje nadšenie,
moju štedrosť,
energiu mojej mladosti.
Čo odo mňa chceš, kam ma to vedieš, Pane?
Daj mi odvahu odísť a
zanechať moje veci,
môj domov, moju krajinu, mojich ľudí.
Pane, som taký neistý a mladý!
“Som mladý”, ale choď…
Vždy budem s tebou.

Spoločenstvá sa modlia za mladých
Pane Ježišu, Ty neprestávaš pozývať
svojím milujúcim pohľadom
veľa chlapcov a dievčat,
ktorí žijú v náročných
podmienkach dnešného sveta:
otvor ich myseľ,
aby rozpoznali
medzi mnohými hlasmi,
čo rezonujú okolo nich,
ten nezameniteľný, jemný a silný hlas,
ktorý ešte aj dnes opakuje:
“POĎ a NASLEDUJ MA!”
Vzbuď a posilni nadšenie mladých
pre obetavosť
a urob ich citlivými na očakávania bratov,
ktoré pobádajú
k solidarite a pokoju, k pravde a láske.
Nasmeruj ich srdcia
k evanjeliovej radikálnosti,
ktorá je schopná odhaliť modernému človeku
obrovské bohatstvo tvojej lásky.
Volaj ich svojou dobrotou,
pritiahni si ich k sebe!
Ujmi sa ich svojou nehou,
nech spočinú v Tebe!
Usmerňuj ich svojou pravdou,
aby sa zachovali pre Teba!
Amen.
(Ján Pavol II.)

Pán stále volá
Od začiatku Covidu 19 až doteraz viac ako
desiatka mladých mužov a žien požiadalo
o informácie a prvé rozlišovanie o zasvätenej
sekulárnosti (CDB a VDB). Je to dobrá správa,
ktorá nám hovorí o tom, že Pán stále volá
mladých a aj nás, na jednej strane, aby sme žili
tento čas s obnoveným povedomím, a na druhej
strane, aby sme boli pozorní k tomu, čo sa deje
vo vnútri mladých, keď im Boh ide oproti.
Solidarita v čase Covidu 19
Stále sa množia iniciatívy zamerané na pomoc
odkázaným osobám v našich dedinách,
štvrtiach, domoch. To isté možno povedať aj o
solidarite medzi sestrami v Inštitúte. O prvých
kresťanských komunitách sa hovorievalo:
“Pozrite, ako sa milujú”. To isté možno povedať
o nás všetkých.
150. výročie vzniku Ex Allievi/Allieve di Don Bosco
24. júna si s hlbokým dojatím pripomenuli
ExAllievi/ExAllieve dona Bosca gesto, keď prvá
skupina Ex Allievov, spolu s don Carlom Gastinim,
išli blahoželať don Boscovi k jeho meninám a
vyjadriť mu svoju vďaku a oddanosť. Po 150 rokoch
urobili Ex Allievi podobné gesto: Hlavnému
predstavenému SDB odovzdali šálky a balíčky kávy,
podelili sa nielen o výbornú chuť kávy, ale i o
projekt spravodlivého obchodu, ktorý organizuje
slovenská firma spolu s thajským podnikom – na
čele ktorých sú Ex Allievi. Ich cieľom je podporovať
rozličné rozvojové projekty. Šálky aj kávu si možno
zakúpiť. Informácie na network@exallievi.org
Duchovné cvičenia a formačné stretnutia on
line
Doteraz sme poznali spôsob ako na CD uchovávať
texty duchovných cvičení pre neprítomných (napr.
chorých). Teraz je o inak. Zabezpečujeme
prítomnosť členov na diaľku - on line, pri
duchovných cvičeniach, pri formačných kurzoch,
pri stretnutí miestnych, oblastných i centrálnych
rád. Aj v týchto mesiacoch sú naplánované viaceré
kurzy. Vidíme tu skutočné otvorenie sa hodnotám
sveta pre sekulárne poslanie.
Generálne zhromaždenie FMA je odložené na
apríl 2021
Okolnosti, ktoré priniesla pandémia boli dôvodom
toho, že Madre Ivonne, so svojou Generálnou
radou, oznámila nový dátum Generálneho
zhromaždenia FMA: po Veľkej noci 2021.
Saleziánska rodina ich sprevádza modlitbou,
vzývajúc Pána, aby im dal milosť a vernosť poslaniu,
ktoré im bolo zverené pre rast Božieho kráľovstva v
srdciach mladých.

