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Pečeť Ducha svatého 
v zasvěceném sekulárním životě 

(Egidio Viganó, 24/09/1979 pro VDB) 
 

Zasvěcení není na prvním místě jednáním zasvěcené osoby 
samotné, ale Boha, Ducha Kristova, který oživuje církev: zasvěcená osoba 
odpovídá, obětuje se, dává se. Jasně to vidíme ve svátostném zasvěcení 
křtu, biřmování a kněžství: iniciativa je od Boha; je to on, kdo „pomazává 
olejem radosti“ Ducha svatého tím, že označuje svým duchovním 
znamením, naplněným účinností spásy, „zasvěceného“ nebo 
„pomazaného“, aby byl obrazem „Krista“ (= pomazaný nebo zasvěcený).  

Při zasvěcení, které se uskutečňuje skrze slib evangelijních rad, se děje něco podobného. V něm se 
radikalizuje již existující zasvěcení skrze svátosti a všeobjímajícím způsobem směruje „slibujícího“, aby 
byl v Božím lidu „znamením a nositelem“ zvláštního aspektu Kristova tajemství. 

Tato pečeť Ducha svatého přichází prostřednictvím daru konkrétního charismatu a jeho růstu až k 
osobní odpovědi povolaných osob v úplném sebeodevzdání se složením slibů. Samozřejmě: v úplných 
počátcích každé charismatické skupiny to všechno ještě potřebuje výslovný církevní rozměr 
hierarchického schválení a liturgického zprostředkování, které dává tomuto charismatu autentický pocit 
účasti na svátosti církve; ale pokud se skutečně jedná již v raných počátcích o ryzí charisma Ducha 
svatého, existuje v něm již živý zárodek budoucího Institutu, ještě před jeho oficiálním uznáním v církvi. 

Nyní, při prvním složení slibů prvních členů skupiny vidíme historický počátek „duchovní 
zkušenosti“ skupiny zasvěcených žen ve světě. Pečeť Ducha tam již vložila životně důležité prvky celého 
pozdějšího vývoje. Homogenní růst, který bude následovat, může také zahrnovat důležité inovace v 
dialogu se znameními doby a „v souladu s Kristovým tělem“ (MR 11), které v dějinách neustále roste, ale 
již teď má v sobě zásadní identitu celé své existence. 

Ptejme se nyní s historickou objektivitou, v čem spočívá tato životní identita v případě VDB. Odpověď 
není obtížná: stačí se podívat na drahocenný poklad „Quaderno Carpanera“ (který zahrnuje „konference“ řečené 
Donem Filippem Rinaldim první skupině „Horlitelek“ v tomto století, které s věrnou pečlivostí shromáždila 
sekretářka, slečna Luigina Carpanera). 

Jedná se o nové vtělení salesiánského ducha dona Boska ve světě: nový způsob, jak projevit tuto pečeť 
Ducha, která byla již svědkem charismatu Dona Boska. Je to originální a odvážná větev, jejíž životodárná míza 
pochází z již existujícího kořene, odvážná duchovní zkušenost, která se vyznačuje salesiánskými hodnotami, 
které do brázdy dějin vložil Don Bosco. Není nadarmo, že se definitivním názvem skupiny stane „Volontarie 
(Dobrovolnice) Dona Boska“. 

Obsah tohoto prvního zasvěcení tedy stanovila iniciativa Ducha svatého, jak lze objektivně zjistit ve vaší 
tradici. Jsou to velké evangelijní linie poslané shůry do „salesiánskosti“ Dona Boska, které nově zasvěcení prožívají v 
intimní symbióze, se zvláštními hodnotami a existenčními požadavky života ve světě: povolání, duch, poslání, 
apoštolský styl, to vše je promyšlené, zharmonizované a dosvědčené ve výslovné a trvalé volbě života ve světě. 

Jak božská iniciativa Ducha svatého, tak lidská odpověď složením slibu evangelních rad se sbíhají, aby 
určily nový typ „pomazání“, tj. „zasvěcení ve světě“, které je skutečnou novinkou v salesiánské rodině a  
představuje životní začátek a trvalou duši této vaší originální asociativní skutečnosti. 

Toto zasvěcení je vnitřní silou, která vás vede k tomu, abyste žili křesťanskou víru s nerozděleným 
darováním se podle evangelijního plánu vyjádřeného ve škole Dona Bosca, abyste byli znamením a 
nositeli zvláštního aspektu Kristovy lásky k lidstvu. Volba „života ve světě“ je zvláštním prvkem, který 
prostupuje celý váš evangelijní projekt, aniž by měnil jeho salesiánskou identitu, i když je proměňuje v 
takový styl svědectví a činnosti, jaké jsou pro vás typické. „Salesiánskost“ tedy není přídavkem k vašemu 
zasvěcení, ale samotnou podstatou, která ho tvoří a činí ho živým.  



 
 

Myšlienky 
dona Rinaldiho 

(QC 1921) 
 

 
 

 
 Především se snažte, abyste se milovali a 

respektovali, pokud chcete získat nějaké 
plody;  láskou a náklonností získáte hodně. 

 V dnešní době se plýtvá spoustou energie, 
hodně pracujeme a na oplátku dostáváme 
málo, protože je to práce roztržitá, s marnou 
slávou, s lidskou vychytralostí, z touhy 
ukázat se před druhými; proto chybí Boží 
milost a Pánovo požehnání. 

 Nezapomeňte, že budete moci druhým činit 
dobro do té míry, v jaké budete skryté, 
sjednocené a milující Ježíše. 

 Nevíme a neznáme způsob, jak konat dobro, 
ale pokud žijeme ve spojení s Bohem, pokud 
ho velmi milujeme, z lásky k Pánu budeme 
také milovat svého bližního. 

 Pamatujte, že jediné slovo zapálené Boží 
láskou má větší cenu než řeka lidských slov. 

 Vždy pracujte v přítomnosti Pána, s 
myšlenkou upřenou na Boha, 
nezneklidňujte se lidskými soudy, jděte 
kupředu, abyste konaly dobro, vedeny 
božskou zkušeností. 

 Základem křesťanského života je pokora 
srdce a my musíme položit jistý základ pro 
naše dílo a praktikovat ji v její podstatě. 

 Vaše posvěcení a zdokonalení nespočívá v 
tom, že budete známé, oceňované a 
chválené, ale v pokoře a v lásce k Bohu. 

 Ve svém stavu se musíte nutně podílet na 
životě světa, ale vy to neděláte pro své 
vlastní uspokojení, ale jako prostředek, jak 
pomoci tomuto světu ke spáse, a snažíte se 
využít všech příležitostí, abyste ho láskou a 
dobrým slovem přivedli blíže k Ježíši. 

 Neříkejte: jsme ubohá, neschopná, 
nevzdělaná děvčata; co dobrého můžeme 
udělat? Pokud budete plně důvěřovat Pánu, 
můžete udělat hodně. 

 
 

 

 
 

Formační a modlitební iniciativy online 
Online spojení, tak hojná v této době pandemie, 
představují silnou podporu pro život společenství a 
jsou znamením rodinného ducha, který nás 
charakterizuje. VDB a CDB rozvíjejí plán iniciativ 
modlitby, formace a komunikace mezi sestrami a 
bratry, který posiluje příslušnost a živí vitalitu 
povolání za okolností, které v současné době nejsou 
vůbec snadné. Iniciativy je třeba ocenit a vyjádřit dík. 

Uprostřed tmy můžeme i nadále slyšet Pána  
Svědectví mnoha skupin mládeže a dospělých, které se 
věnují lidem trpícím následky pandemie, je jasným 
znamením, že Pán dává zaslechnout svůj hlas i ve 
chvílích velkých obtíží. Vskutku,  v těchto zmatcích jsou 
mladí lidé, kteří klepou na dveře CDB a VDB, aby jim 
objasnili jejich životní volbu. Tito lidé nás zapojují, 
abychom znovu vzali vážně také duchovní provázení 
těch, kterým jsme nablízku. 

Dům dona Boska ve Valdoccu  
Valdocco, kolébka salesiánského charismatu, prošla v 
posledních letech důležitou proměnou. Kromě 
nezbytných údržbářských prací bylo cílem přivést 
poutníky a návštěvníky, aby se plně zapojili do 
charismatu Dona Bosca, tak jak se zrodilo a vyvíjelo. 
Celek je přijímací prostor, který nás postupně uvádí do 
apoštolského srdce Dona Boska a jeho prvních 
následovníků - mladých lidí, laiků, salesiánů, salesiánek - 
a pomáhá nám pochopit smysl institucí, které založil ve 
prospěch nejchudší a nejopuštěnější mládeže. 

Programové linie hlavního představeného pro 
salesiánskou kongregaci po 28. GC  
Jako odpověď na výzvy, kterým je třeba v nadcházejících 
letech čelit, představuje hlavní představený tyto 
programové linie: 
1. Salesiáni Dona Bosca navždy. Šestileté období pro růst 
salesiánské identity. 
2. V kongregaci, kam jsme pozváni výzvou „Da mihi 
animas, coetera tolle“. 
3. Žít salesiánskou svátost PŘÍTOMNOSTI. 
4. Formace, abychom byli salesiánskými pastýři dnes. 
5. Absolutní priorita pro mladé, nejchudší a nejvíce 
opuštěné a bezbranné. 
6. Společně s laiky v poslání a ve formaci. Charismatická 
síla, kterou nám laici a salesiánská rodina nabízejí. 
7. Je čas pro větší velkorysost v kongregaci, kongregaci 
univerzální a misijní. 
8. V doprovázení mládeže k udržitelné budoucnosti. 

 


