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Krása životov, ktoré plodia  nádej 

(Benedikt XVI., 03/02/2007/) 
 

Každé stretnutie s Kristom si vyžaduje hlbokú zmenu zmýšľania, ale pre 
niektorých, ako pre vás, je Pánova požiadavka osobitne náročná: zanechajte všetko, 
pretože Boh je všetko a bude všetkým vo vašom živote. Nejde tu len jednoducho 
o odlišný spôsob vzťahu ku Kristovi a vyjadrenie vášho priľnutia k nemu, ale o to, 
zvoliť si Boha tak, aby to od vás natrvalo vyžadovalo absolútne totálnu dôveru 
k nemu. Prispôsobiť svoj život Kristovmu praktizovaním evanjeliových rád je 
základnou a zaväzujúcou črtou, ktorá si vo svojej špecifickosti vyžaduje konkrétne 

úsilie a konkrétne skutky „horolezcov ducha“ ako vás nazval ctihodný pápež Pavol VI (1970). 

Sekulárny charakter vášho zasvätenie poukazuje na jednej strane na prostriedky, ktorými sa máte podujímať 
uskutočňovať ho, to jest prostriedky vlastné každému mužovi a žene, žijúcim v bežných podmienkach sveta, a na 
druhej strane na formu jeho rozvoja, to jest hlbokého vzťahu k znameniam čias, ktoré ste povolaní rozpoznávať vo 
svetle evanjelia ako jednotlivci, i ako spoločenstvo. 

Práve v tomto rozpoznávaní bola viackrát autoritami definovaná vaša charizma, aby ste mohli byť 
laboratóriom dialógu so svetom, tým „experimentálnym laboratóriom,  v ktorom si Cirkev overuje konkrétne 
spôsoby svojich vzťahov k svetu“ (Pavol VI, 1976). Práve z tohto sa odvodzuje pretrvávajúca aktuálnosť vašej 
charizmy, pretože toto rozpoznávanie sa nemá diať zvonku skutočnosti, ale zvnútra, prostredníctvom plného 
zaangažovania sa.  Toto sa deje pomocou každodenných vzťahov, ktoré môžete utvárať vašou prítomnosťou v rodine 
a spoločnosti, v zamestnaní, v občianskom i cirkevnom spoločenstve. Stretnutie s Kristom, rozhodnutie nasledovať 
ho, nás otvára a pohýna stretnúť sa s kýmkoľvek, pretože ak sa Boh uskutočňuje len v trojičnom spoločenstve, aj 
človek nájde svoju plnosť len v spoločenstve. 

Od vás sa nežiada vytvárať osobitné formy života, apoštolského a spoločenského zaangažovania okrem tých, 
ktoré sa môžu zrodiť z osobných vzťahov z prameňov prorockého bohatstva. Ako kvas, ktorý prekvasí všetku 
múku(porov. Mt 13, 33), taký nech je váš život, niekedy tichý a skrytý, ale vždy prinášajúci riešenie a povzbudzujúci, 
schopný plodiť nádej. Miestom vášho apoštolátu je preto všetko ľudské nielen v rámci kresťanského spoločenstva – 
kde je podstatou vzťahu počúvanie Slova a sviatostný život, z ktorého čerpáte, aby ste posilňovali svoju krstnú 
totožnosť – hovorím, že miestom vášho apoštolátu je všetko ľudské, či v rámci kresťanskej komunity alebo 
občianskeho spoločenstva, kde sa vzťah uskutočňuje v hľadaní spoločného dobra, v dialógu so všetkými, kde ste 
povolaní svedčiť o kresťanskej antropológii, ktorá prináša zmysel do spoločnosti dezorientovanej a zmätenej 
multikultúrnou a multireligióznou klímou, akou sa vyznačuje.  

Pochádzate z rôznych krajín, rôzna je kultúrna, politická a aj náboženská situácia, v ktorej žijete, pracujete, starnete. 
V každej ste však tými, čo hľadajú pravdu, ľudským zjavením Boha v živote. Vieme, že je to dlhá cesta, prítomný okamih 
ktorý je nepokojný, ale jej záver je bezpečný. Ohlasujte krásu Boha 
a jeho stvorenia. Podľa Kristovho príkladu buďte poslušní láske, 
buďte mužmi a ženami miernosti a milosrdenstva, schopní prejsť 
cestami sveta konajúc len dobro. Stredom vášho života budú 
blahoslavenstvá, ktoré budú protirečiť ľudskej logike, aby ste tak 
vyjadrili bezpodmienečnú dôveru Bohu, ktorý chce mať človeka 
šťastného. Cirkev potrebuje aj vás, aby urobila úplným svoje 
poslanie. Ste semenom svätosti hodeným plným priehrštím do 
brázdy dejín. Zakorenení v účinné pôsobenie, ktoré je darom 
Ducha a ktorým tento Duch riadi ľudské udalosti, môžete 
prinášať ovocie rýdzej viery, píšuc svojím životom 
a svedectvom podobenstvá nádeje, a to činmi inšpirovanými 
„fantáziou lásky“ (Ján Pavol II, NMI 50).  
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dona Rinaldiho 

 
 
 
 
 

o Pri uzobraní a vo vnútornom tichu počuť Boží 
hlas, ktorým sa formuje zasvätená duša. 

o Robte všetko možné dobro podľa ducha 
dona Bosca. 

o Starajte sa o svoj vnútorný život; majte 
dobrého ducha, netrápte sa, ale ani sa 
nezľaknite úspechu. 

o Milujte Pána a z lásky k Pánovi milujte 
svojho blížneho. To je skutočné prežívanie 
zasväteného života. 

o Hlboko pokorný a krotký človek sa ochotne 
dáva ostatným, štedro sa obetuje, 
dokonalejšie miluje nášho Pána. 

o Keď dennodenne poslúchame to, čo pred 
nás stavia Boh, konáme Božiu vôľu. 

o Žijeme vtedy, keď konáme. Kto žije, pracuje; 
Človek, ktorý nič nerobí, je mŕtvy. 

o Buďte zjednotené v tom istom duchu a 
budete si ľahšie rozumieť. 

o Neha v pohľade,  v tvári, v slovách: všetkých  
získate dobrotou. 

o Ježiš vylial všetku svoju krv, aby poslúchol 
Otca a zachránil ľudstvo. Ježiš, náš vzor, bol 
poslušný až na smrť, až na smrť na kríži. 

o Netreba očakávať, že v duchovných veciach 
urobíte mimoriadne veci. Buďte jednoduchí 
ako deti. 

o Zbožnosť je ako jedlo - prvá vec, ktorá sa 
dáva dieťaťu. Je to výživa kresťanského 
života. Aby v nás nezlyhal duchovný život, 
nesmieme ho prestať kŕmiť. 

o Podstatou skutočnej zbožnosti je modlitba, 
sväté prijímanie, dobré skutky, a ešte lepšie 
- napodobňovanie tej, ktorú si chceme uctiť: 
Najsvätejšiu Pannu Máriu. 

o Nemáte habit (reh. rúcho), ale musíte mať 
rehoľného ducha, pretože Pán sa pozerá na 
srdce, nie na zovňajšok. 

 

 
 

2021: Sté výročie smrti dona Alberu; 90. 
výročie smrti dona Rinaldiho. 
Saleziánska kongregácia a celá rodina si budúci 
rok pripomenú postavu dona Paola Alberu, 
druhého nástupcu dona Bosca: malého dona 
Bosca, ako ho volali vo Francúzsku. Muž s 
vynikajúcou duchovnou citlivosťou, vzorom lásky k 
donovi Boscovi. Bol veľkým ctiteľom a 
napodobňovateľom sv. Františka Saleského, preto 
je nazývaný aj učiteľ saleziánskych cností. VDB si 
pripomenú 90 rokov  od smrti dona Rinaldiho, 
zintenzívnením prehlbovania jeho duchovnosti a 
vzývaním Pána o jeho skoré svätorečenie.  
 

Dni saleziánskej spirituality on line  
Svetová situácia pandémie donútila Sekretariát 
saleziánskej rodiny usporiadať Dni saleziánskej 
spirituality on line. Uskutočnia sa 15., 16. a 17. 
januára 2021. Očakáva sa, že sa ich zúčastnia 
všetky regióny saleziánskeho sveta. Ak sa 
chcete zaregistrovať, kontaktujte provinciálneho 
delegáta saleziánskej rodiny SDB vo vašej 
provincii. Je to vzácna príležitosť počuť, ako 
saleziánske srdce bije vo všetkých skupinách, 
ktoré tvoria saleziánsku rodinu.   

Zasvätená sekulárnosť v saleziánskej rodine  
Keď hovoríme o zasvätenej sekulárnosti, máme 
zvyčajne na mysli Dobrovoľníčky Dona Bosca 
(VDB) a Dobrovoľníkov s Donom Boscom (CDB). 
Ale v saleziánskej rodine sú ešte dve ďalšie skupiny 
zasvätených sekulárnych: Dcéry Kráľovnej Márie 
Nepoškvrnenej(DQMI), vznikli v Bangkoku 
(Thajsko) v roku 1954; a Učeníci (DISC), vznikli v 
Chattisgarhu (India) v roku 1973. Ďalej sú to 
zasvätení laici medzi Svedkami Zmŕtvychvstalého 
2000, Priateľmi Cançao Nova a Kontemplatívnou 
fraternitou Márie z Nazareta. Spoločne vydávajú 
svedectvo o kráse zasväteného sekulárneho života 
prežitého saleziánskym spôsobom.  
 

Zasvätená sekulárnosť: forma zasväteného 
života, z ktorej sa môžeme veľa naučiť.  
Čo? Radikálnosť voľby Lásky poháňaná hlbokou 
potrebou, ktorú Duch Sv. vzbudzuje u 
zasvätených. Hlboká dôvernosť s Pánom, 
snúbencom a priateľom duše. Úprimný život 
spoločenstva s bratmi, s cirkevným 
spoločenstvom a s ľudským spoločenstvom. 
Vernosť každodennému životu. Skutočná 
chudoba. Načúvanie tlkotu srdca sveta. Záväzok 
trvalej formácie. Hľadanie jednoty s tajomstvom 
vteleného Krista so všetkými dôsledkami. 
Skúsenosť s prispievaním laikov k posväcovaniu 
sveta. Toto je zasvätená sekulárnosť - forma 
života so žiarivou krásou. 

 


