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Krása životov zasvätených vo svete
(Benedikt XVI., 03/02/2007/)
Vaše nadšenie sa rodí z objavenia krásy Krista, z jeho jedinečného
spôsobu, akým miluje, stretáva sa, uzdravuje život, ako ho obveseľuje
a posilňuje. A toto je krása, ktorú chcú vaše životy ospievať, aby sa vaša
existencia vo svete stala znamením vašej existencie v Kristovi.
Ak máte dať vášmu začleneniu sa do ľudských udalostí teologické
miesto, je ním tajomstvo vtelenia („Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“, Jn 3,16). Dielo spásy sa
dovŕšilo nie v protiklade s dejinami ľudí, ale v ich vnútri a prostredníctvom nich.
V tejto veci List Hebrejom konštatuje: „Mnoho ráz a a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze
prorokov. V posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi...“ (1, 1-2a). Sám čin spásy sa udial v kontexte času a dejín
a definuje sa ako poslušnosť Božiemu plánu, vpísanému do diela, ktoré mu vyšlo z rúk. A znovu je tu ten istý text
Listu Hebrejom, inšpirovaný text, ktorý zdôrazňuje: „Najprv hovorí: „Obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za
hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili“ – a ony sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: „Hľa, prichádzam, aby som
plnil tvoju vôľu (10, 8-9a). Tieto slová žalmu, ktoré List Hebrejom vidí ako vyjadrenie trojičného dialógu, sú slovami
Syna, ktorý hovorí Otcovi: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu“. A tak sa uskutočňuje vtelenie: „Hľa,
prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu.“ Pán nás zaťahuje do svojich slov, ktoré sa stávajú našimi: hľa, ja idem
s Pánom, so Synom, konať tvoju vôľu.
Takto sa jasne rysuje cesta vášho posväcovania: obetujúce sa priľnutie k plánu spásy, ako sa prejavuje
v zjavenom Slove, solidarita s dejinami, hľadanie Pánovej vôle vpísanej do ľudských udalostí, ktoré riadi svojou
prozreteľnosťou. Aj zároveň sú tu charakteristiky sekulárneho poslania: svedectvo ľudských čností ako je
„spravodlivosť, pokoj, radosť“ (Rim 14, 17), vzorné správanie, o ktorom hovorí Peter vo svojom Prvom liste (porov. 1
Pt, 2, 12) ako odozvu na Majstrovo slovo: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky
a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach (Mt 5, 16).
Súčasťou sekulárneho poslania je aj zaangažovanosť na budovaní spoločnosti, ktorá v rôznych oblastiach
uznáva dôstojnosť ľudskej osoby a oprávnené hodnoty pre jej plnú realizáciu: od politiky po ekonómiu, od výchovy
po zaangažovanosť v zdravotníctve, od verejných služieb po vedecký výskum. Každá vlastná a špecifická
skutočnosť, ktorú prežíva kresťan, vlastná práca a vlastné konkrétne záujmy, i keď si zachovávajú svoju relatívnu
opodstatnenosť, nachádzajú svoj posledný účel v tom cieli, pre ktorý Boží Syn prišiel na svet.
Cíťte sa preto byť volaní k zodpovednosti
každou bolesťou, každou nespravodlivosťou, rovnako
ako každým hľadaním pravdy, krásy a dobra nie
preto, že by ste mali riešenie na všetky problémy, ale
pretože každá okolnosť, v ktorej človek žije a zomiera,
je pre vás príležitosťou svedčiť o spásonosnom Božom
diele. Toto je vaše poslanie.
Vaše zasvätenie na jednej strane poukazuje na
osobitnú milosť, akú vám dal Duch na uskutočňovanie
vášho povolania, na druhej strane vás zaväzuje
k totálnej poddajnosti mysle, srdca a vôle plánu Boha
Otca, zjaveného v Ježišovi Kristovi, ktoré ste povolaní
radikálne nasledovať.

Pane, nech Ťa vidia vo mne
Dag Hammarskjold

Každý 12. september
Pane,
Ty si nekonečná láska,
prameň každého života, každej krásy,
každého dobra:
od Teba pochádza a k Tebe smeruje všetko.
Nech na mne spočinie Tvoja ruka, ó Bože,
aby ma nezadlávilo zlo a chaos, ktorý je vo mne.
Daruj nám pokoj so sebou, ó Bože,
pokoj s ľuďmi,
pokoj so sebou samými
a osloboď nás od strachu.
Ó, Pane,
Ty, ktorý si nad nami,
Ty, ktorý si aj v nás,
Ty, ktorého nepoznám,
ale ktorému patrím.
Ty, ktorého nie vždy chápem,
ale, ktorý dávaš môjmu životu zmysel,
pomôž mi kráčať až do samého konca
po ceste tvojich vnuknutí
v láske a trpezlivosti,
vo vernosti a odvahe,
vo vynaliezavosti a pokore, v tichu.
Daj, nech si nikdy nezúfam,
lebo je nado mnou Tvoja ruka
a v Tebe je každá sila a dobro,
vznešenosť a trvalý pokoj.
Daruj mi čisté srdce, aby som Ťa videl,
daruj mi pokorné srdce, aby som Ťa počul,
Daruj mi srdce láskavé, aby som Ti slúžil.
Daruj mi vieru,
aby som bol zakotvený v Tebe.
Ó, Pane, ktorý si nad nami,
ale ktorý si aj v nás,
daj, nech Ťa každý vidí aj vo mne.
Dag Hammarskjold (1905-1961)
Bol švédsky politik a diplomat, druhý
Generálny tajomník OSN (1953-1961).
Presadzoval zásady preventívnej
diplomacie: problémy sa majú riešiť
prv, než prepuknú naplno. V r. 1961
dostal Nobelovu cenu za mier. Zomrel
pri leteckej havárii, na ceste
urovnávania krízy v Kongu. Bol to
človek hlbokej spirituality.

12. september je mimoriadny dátum pre
Dobrovoľníkov s donom Boscom. V tento deň, v r.
1994, začala skupina CDB svoju cestu podľa svojich
prvých Stanov(ad experimentum). V ten istý deň
mali niektorí bratia prvé sľuby za prítomnosti RM
dona Egidia Viganó, ktorý predsedal Eucharistii
a povzbudil ich na začatej ceste. V tento slávnostný
deň - Mena Panny Márie ich sprevádzala aj skupina
saleziánov. Tento rok, pri slávnostnej a radostnej
spomienke na ich začiatok, bola sv. omša v kaplnke
Camerette di don Bosco v Sacro Cuore v Ríme. CDB
z celého sveta mali možnosť pripojiť sa k tejto
slávnosti online, a tak si vyjadriť hlbokú
spolupatričnosť.

Valdocco. Inaugurácia Múzea dona Bosca
27. Generálna Kapitula SDB (2014) žiadala cez RM,
aby sa pokračovalo v rekonštrukcii a obnove
saleziánskych miest na Valdoccu, v Castelnuove
a v Chieri. Rovnako treba zabezpečiť sprevádzanie
návštevníkov i pútnikov a pomôcť im prehĺbiť si
saleziánsku
duchovnosť
prostredníctvom
kvalifikovaných sprievodcov. Silný okamih tohto
procesu sme prežívali 2- 4. októbra. Za prítomnosti
RM bola inaugurácia Múzea dona Bosca, v častiach
Casa Pinardi – Kolíska saleziánskeho diela vo svete –
nová radostná výzva pre Valdocco, ako to spomenul
aj pápež František na 28. GC SDB.

„Vedie nás nádej.“ Strena 2021
Hlavný zodpovedný SDB, po vypočutí skupín
Saleziánskej rodiny, ohlásil tému Streny pre budúci
rok. Aj v dnešnej dobe môžeme upriamiť pohľad na
dona Bosca, ktorý prežíval aj situácie epidémie.
Saleziánska rodina je vyzvaná ohlasovať „vedie nás
nádej“ a nechať sa viesť Duchom Svätým, ktorý chce
urobiť všetko nové. Saleziánska odpoveď musí byť
podobná tej Máriinej – cvičiť sa v čnosti nádeje,
modliť sa o to, aby sme boli tvorcami nádeje
kdekoľvek sa nachádzame a kam nás Pán povedie.

Saleziánska rodina, Rodina svätcov
Postulatúra pre kauzy svätých intenzívne pracuje,
aby mnohí mimoriadni členovia Saleziánskej rodiny
mohli byť uznaní ako svätí v cirkevnom
spoločenstve. V týchto mesiacoch prehodnocujú
postavu saleziánskeho spolupracovníka Felice
Canelliho a saleziánov dona Silvia Galliho a dona Elia
Cominiho. Svedectvá o svätosti v našej Rodine sú
silným impulzom pre jej oživenie v rôznych
oblastiach.

