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Žít dějiny s Božím plánem
Papež František (20. listopadu 2021)
Být zasvěcení v sekulárním institutu neznamená
uchýlit se do „prostřední země“, ale plně sdílet jako Ježíš stav
obyčejných lidí, každodenní život v práci, doma, sousedské
vztahy atd., to vše oživené světlem víry, teplem lásky,
horizontem naděje. Znamená to žít ducha vtělení v čase a na
místě, kam nás Bůh postavil, přijmout realitu s otevřeným
srdcem, abychom rozsévali lásku Otce, Syna i Ducha svatého.
Vaším specifikem je právě posvěcování světských činností, aby bylo vše zahrnuto v Kristu. Žijte jako ostatní,
mezi druhými lidmi, ve stejných profesích, ve stejných řemeslech, ve stejných obtížích, ale s takovým spojením s
Bohem, aby byly posvěceny vaše plány i činy. Když papež Pius XII. v Motu proprio Primo Feliciter mluví o
sekulárních institutech a říká, že „celý život členů musí být proměněn v apoštolát“, má na mysli právě toto. Ježíš je
ve svém skrytém životě vzorem pro každého. Také jeho běžné činy měly božskou hodnotu, která byla dána jeho
osobou, spojením s Otcem, vykupitelskými záměry, kvůli kterým se vtělil. Podobně je tomu u členů sekulárních
institutů. Jejich běžné každodenní činnosti získávají velmi zvláštní apoštolskou hodnotu díky jejich osobnímu
zasvěcení, sjednocení s Bohem, cíli jejich života. Světské činnosti samy o sobě nejsou přímým apoštolátem, ale mohou
se jím stát.
Pokud poslání znamená oddanost Božímu plánu v dějinách, pak sekulárnost spočívá v tom, abychom je
obývali. A proroctví sekulárního zasvěcení je neslučitelné se strachem z rizikových míst a situací. Naopak, právě
tyto situace jsou příznivé pro toto zasvěcení, aby v nich členové sekulárních institutů mohli s pokorou a odvahou
přispět k dějinám spásy tam, kde lidé trpí vyloučením, marginalizací, kde je pošlapána jejich důstojnost. Každodenní
vztahy – v rodině a v křesťanské komunitě, v práci a ve škole, v různých psychologických a sociálních situacích a
především ve sdílení víry a apoštolském nasazení – to je látka, na kterou můžete vyšít bohatství svého charismatu.
Bez vztahů se všechno rozpadá a je zde riziko, že se z toho stane anti-svědectví. "Ve jménu Božím buďte svatí." Rád
bych doložil toto volání ke svatosti třemi postoji.
1) Být připraveni. Ježíš říká: „Buďte připraveni, mějte bedra přepásaná a vaše lampy ať hoří “ (Lk 12,35).
Znamená to prožívat plně přítomnost tím, že se chopíme příslibu věčnosti. Celý náš život je cestou k životu věčnému
a musíme se snažit, abychom byli připraveni. Člověk je připraven, když se zcela odevzdá Bohu a svým bratřím a
sestrám. Ne když přijde potlesk a úspěch, ne, život je mnohem víc. Znamená to být ve světě v plnosti, v pravdě a
svobodě Božích dětí a v bratrském vztahu s druhými. A tato intenzita vztahu s Otcem a s bratry a sestrami je živena
modlitbou. Modlitba umožňuje Bohu, aby nám byl nablízku, osvobozuje nás od osamělosti a vštěpuje nám naději.
Modlitba okysličuje život: stejně jako nelze žít bez dýchání, nelze být křesťanem a žít jako křesťan, tím méně jako
zasvěcená osoba, bez modlitby.
2) Být obláty, to znamená zcela odevzdaní Kristu, abychom se s Ním duchovně ztotožnili. Je velmi důležité,
abychom si toto „zcela“ vždy pamatovali. Označuje exkluzivní, obětavou, bezvýhradnou příslušnost. Ale pozor!
Svůj pohled nesmíme zaměřit na svůj závazek, ale na Něj, na milost jeho daru. Je to Oblát, ve kterém jste vy obláty.
Ježíš, který mezi nás přišel jako služebník a zemřel na kříži uprostřed dvou zločinců, nám dobře vysvětlil, co je život:
je to láska, která žádá lásku, milost, která žádá nezištnost. A ukazuje nám to z kříže, protože tato cesta není pohodlná,
není jednoduchá, vyžaduje osobně zaplatit. Ale je to cesta míru a radosti.
3) A třetí postoj: mít důvěru v Boha jako Maria: napodobovat ji v naslouchání a přijímání Boží vůle, aby se jeho
Slovo vtělilo i do nás. Díky její víře, jejímu „ano“, jejímu „zde jsem“, se naplnil Otcův plán všeobecné spásy. Cesta,
po níž prošla ona, je tedy bezpečná i pro vás: „Vaším povoláním je láska, vaším zákonem je láska, vaším lékem je láska.
Christocentrická trojiční a univerzální misionářská láska ve vaší vlasti i na celém světě, vtělující lásku Matky, jako
opravdové nové Marie z Nazaretu, horlivé a obětavé jako Ona a spolu s Ní ». Dělejte vše s radostným nasazením
jako Maria. Jděte vpřed s odvahou a smělostí, aniž byste se zneklidňovaly počty! Vy jste jako kvas. Malé, skryté, ale
plné víry. Čím větší je těsto na kynutí, tím kvalitnější musí být kvas!

Myšlenky dona Rinaldiho
(QC, Listopad 1921)

Přihlašování na Dny spirituality
Advent je doba
přípravy na Pánův příchod,
zasvěcená
modlitbě
a
pokání.
Pro
dobrou
přípravu na Narození Páně
je nezbytné umrtvovat své smysly: jazyk, uši,
zvědavost, nestřídmost v jídle, hnutí srdce; a je
záslužné umět smysly vždy držet v patřičných
mezích.
Pokud žijeme ve společnosti a chceme stále
lépe vycházet s druhými, musíme se pochopitelně
umrtvovat; často tak činíme ze zdvořilosti, ale
umrtvovat se máme mnohem spíš z lásky. Nemluvit
o druhých špatně, být ochotná prokázat službu, říct
dobré slovo, mlčet, když bychom chtěly mluvit... to je
umrtvování.
Navykněte si v Adventu se umrtvovat;
umrtvování v jídle je tím posledním umrtvováním,
které máte dělat, ale cvičte se v ovládání a umrtvování
všech svých smyslů, abyste se líbily druhým. Správná
zasvěcená žena se nemá umrtvovat kvůli tomu, aby
udělala dojem, ale aby se líbila Pánu – i v malých věcech
a v některých případech ve velkých.
Aby bylo umrtvování skutečně křesťanské, je
potřeba sjednotit se v modlitbě: časté střelné
modlitby, pozvednutí mysli k Bohu, duchovní svaté
přijímání, [un saluto al Signore] // pozdravení Pánu,
Panně Marii, a jste-li schopné konat ještě jiné modlitby
než běžné, jen je konejte; všechno toto utváří opravdu
nábožného ducha.
Snažte se získat a uchovat si tohoto ducha
umrtvování a modlitby také jako prostředek k tomu,
abyste se dobře připravily na svátek Neposkvrněného
Početí Panny Marie a na Ježíšův příchod, a stále více se
zdokonalovaly, líbily se tak Bohu a prokazovaly
dobro druhým.
Vy, které jste se zasvětily, abyste kráčely ve
šlépějích Dona Boska, vy, které chcete spolupracovat
na uskutečňování jeho programu pro dobro a spásu
tolika mladých, vy, které jste se sliby všechny
slavnostně zasvětily realizaci tohoto programu,
pracujte pod ochranou Neposkvrněné, pracujte
rukama, nohama, očima Panny Marie, protože ona se
stala vpravdě inspirátorkou, průvodkyní a rádkyní
Dona Boska; on už ve snu viděl, že se k němu přidá
tolik dobrých duší, aby ho následovaly a pomáhaly
mu; nyní je to skutečnost; vy jste duše inspirované a
povolané Pannou Marií, abyste šly ve stopách Dona
Boska.

DNY SPIRITUALITY SALESIÁNSKÉ RODINY se budou
konat od 13. do 16. ledna. Uskuteční se dvěma způsoby:
online a prezenčně.
Online program zabere 2 hodiny denně od 13:00 do
15:00 (italského času) plus další dvě hodiny denně podle
rozvrhu, který všem přihlášeným oznámí zodpovědní
různých oblastí světa. Odkaz na přihlášení je:
https://bit.ly/GSFSIscrizioni2022.
Prezenční program se uskuteční v Turíně na Valdoccu,
od čtvrtka 11:00 do neděle 16:00. Odkaz POUZE pro
prezenční přihlášení je: http://tiny.cc/GSFS2022. Kdo se
chce Dnů spirituality Salesiánské rodiny zúčastnit
prezenčně, ať prosím kontaktuje zodpovědného
skupiny.
5. prosince: Blahoslavený FiIip Rinaldi
Dne 5. prosince si Salesiánská rodina připomíná Dona
Filipa Rinaldiho. Volontarie Dona Boska slaví v tento den
svátek svého zakladatele. Na letošní rok připadá 90.
výročí jeho odchodu do Otcova domu. Je to vhodná
příležitost k vyzdvihnutí nejcharakterističtějších rysů
jeho spirituality, zejména jeho hluboké lidskosti,
vyznačující se dobrotou, laskavostí, obezřetností,
věcností, mírností, moudrostí, optimismem... Volontarie
se budou 5. prosince online účastnit Eucharistie slavené
v kapli římského sídla salesiánů, kde Don Bosko v roce
1884 napsal svůj Dopis z Říma.
Rýsuje se uznání Volontérů s Donem Boskem jakožto
sekulárního institutu diecézního práva
Arcibiskup Caracasu, diecéze, ve které je registrováno
sdružení Volontérů s Donem Boskem, dal zelenou k
zahájení procesu majícího za cíl uznání tohoto sdružení
jakožto sekulárního institutu diecézního práva.
Připravuje se k tomu potřebná dokumentace a
biskupové, v jejichž diecézích je sdružení přítomno, jsou
žádáni o vyjádření v dané věci. Je to nový krok směrem
k upevnění struktury sdružení, které je nyní přítomno asi
ve 30 zemích.
Změny mezi zodpovědnými
Salesiánské rodiny

ve

společenstvích

V posledních měsících probíhaly různé generální
kapituly a světová shromáždění společenství Salesiánské
rodiny. Matka Chiara Cazzuola FMA byla zvolena hlavní
představenou Dcer Panny Marie Pomocnice a Matka
Emilliana Park hlavní představenou SCG (Sester Ježíšovy
lásky). Paní Maria Carmen Castillón byla zvolena
světovou prezidentkou EXA-FMA (Bývalých žákyň FMA).
Pan Bryan Magro byl zvolen prezidentem EX-DB
(Bývalých žáků Dona Boska) a pan Renato Valera byl
potvrzen ve funkci prezidenta Sdružení Panny Marie
Pomocnice (Associazione di Maria Ausiliatrice).
Děkujeme jim za jejich disponibilitu a provázíme je
modlitbou.

