December 2010 – Rok 10 – číslo 79

NA ÚVOD…

Kristus od nás chce, aby sme boli mužmi
a ženami neporušenými a poctivými, aby sme
rozdávali ovocie lásky. Kristus je svetlo a cesta,
ktorá nás vedie k pravde. Všetci sme povolaní byť
svedkami viery, svedkami cez naše slová a skutky,
svedkami v každej situácii a na každom mieste.
O chvíľu sa nám končí rok 2010 spolu so
všetkými bolesťami a radosťami, úspechmi a pádmi,
ktoré nám priniesol. Teraz musíme privítať
s otvoreným náručím rok 2011. Nezabudnime sa
pýtať počas tohto nadchádzajúceho roka základné
otázky, ktoré nám pomôžu dať našim životom ten
správny smer: Čo by Ježiš robil na mojom mieste?
Čo Ježiš odo mňa očakáva?

Tretie Generálne Zhromaždenie ZMM je už
za nami, je uzavreté, ale obdobie rokov 2010-2015
tu pred nami ostáva otvorené a dáva nám príležitosť
žiť motto Generálneho Zhromaždenia: “ZMM,
zakorenení v Kristovi, rozsievajme nádej!” Áno,
každý deň nás pozýva k tomu, aby sme šírili medzi
ľuďmi nádej a aby sme, s pomocou Panny Márie,
pomáhali tým, ktorí to potrebujú.
Aj keď rok slávenia 350. výročia smrti sv.
Vincenta a sv. Lujzy už skončil, vincentská charizma
tu naďalej ostáva otvorená tak dlho, kým budeme
svetu ukazovať nekonečnú tvorivosť lásky.
Adventom sme vstúpili do nového
liturgického roka. V týchto dňoch slávime tajomstvo
stelesneného Slova. Vo svete a v našich srdciach
Vtelenie znamená, že Ježiš Kristus sa stal človekom
a žil na tomto svete spolu s nami. Preto ako
kresťania nemôžeme popierať túto pravdu
a nemôžeme ujsť z našej situácie. Musíme byť
kresťanmi vo svete, aby sme ostatným ľuďom
pomohli spoznať tvár ich Spasiteľa a Záchrancu.

Zatvorený a otvorený sa zdajú byť
protikladmi, ale v skutočnosti sú veľmi úzko
spojené. Pomáhaj nám Pane, aby sme aj my vedeli
prijať Boží dar, tak ako Panna Mária. Dar Boha,
ktorý sa stal človekom a ktorý na nás každý deň
čaká najmä v našich biednych a chudobných
bratoch.
Nájdime si počas Vianoc čas na
kontempláciu, čas pre Boha, ktorý sa stal človekom,
pretože miloval všetkých ľudí. On je Láska. Poďme
sa rýchlo stretnúť s novonarodeným Ježišom
a urobme
to
v jednoduchosti,
s radosťou
a s vedomím, že Ježiš sa znovu narodil v srdci
každého jedného z nás.

Anh Thu Nguyen Thi
MEDZINÁRODNÁ
RADKYŇA

Chcela by som sa s vami podeliť o dve slová,
ktoré podľa mňa vyjadrujú dar života a takisto aj
situáciu, v ktorej sa dnes nachádzame. Tieto dve
slová sú: uzatvorený a otvorený.
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AFRIKA…
Alžírsko
Vo farnostiach sa uskutočnilo viacero stretnutí,
ktorých náplňou bolo informovať ľudí
o probléme HIV-AIDS. Cieľom bolo, aby sa ľudia
stali citlivejšími voči tomuto problému. Počas
týchto stretnutí mali ľudia možnosť lepšie
spoznať Združenie.
Kamerun

Stredoafrická Republika
V júli bolo vytvorené prvé spoločenstvo ZMM
mimo Bangui – v diecéze Bangassou (farnosť sv.
Jozefa, Nzako). V septembri a októbri sa
uskutočnili rôzne stretnutia, ktoré pomohli
spoločenstvám utužiť vzťahy a posilniť
spoluprácu. Takisto to bola príležitosť stretnúť sa
s novým Národným direktorom.
Iné aktivity: 22. október: formačné stretnutie a
plánovanie aktivít; 27.-28. november: duchovné
cvičenia, ktorého mottom bolo: Poďme sa
stretnúť s Tým, ktorý prichádza!. Tieto duchovné
cvičenia viedol nový Národný direktor.
Demokratická Republika Kongo
Nedávno sme sa dozvedeli o existencii ZMM
spoločenstva v Isiro (východná provincia), vo
farnosti Holy Rosary. Toto spoločenstvo dal
dokopy brat Frédéric Kamby, RSV (rehoľník sv.
Vincenta). Spoločenstvo začalo pôsobiť 5.
augusta 2009 a má 85 členov.

Uskutočnilo sa Národné Zhromaždenie (14.-15.
júl) a Národný Tábor (15.-22. júl) v Awae MessaMvele. Na Národnom Zhromaždení sa revidovali
národné štatúty a bola zvolená nová národná
rada – predsedom je Jules Zambo. Počas tábora
sa desať mladých zasvätilo Panne Márii a šesť
mladých si obnovilo svoje zasvätenie.

Rwanda
18. júla si v Nemba počas nedeľnej eucharistie
obnovilo zasvätenie sedem mladých z dvoch
spoločenstiev ZMM. 19. novembra sa v Kigali
uskutočnilo formačné stretnutie na tému
Modlitba a Panna Mária, ktoré bolo ukončené
denným duchovným cvičením (20. novembra).

Madagaskar
ZMM spolu s celou Vincentskou rodinou oslávili s
veľkým nadšením ukončenie Vincentského
Jubilejného Roka púťou, počas ktorej boli verejne
vystavené pozostatky sv. Vincenta a sv. Lujzy.
Tieto sprievody (púte) sa konali v každej diecéze,
v ktorej pôsobí Vincentská rodina a najmä vo
Fort-Dauphin, kde prišli v roku 1896 prví
vincentskí misionári.
V septembri sa konalo diecézne stretnutie
mladých vo Farafangane.

AMERIKA...

Mozambik
ZMM Mozambik navštívilo San José House (Dom
San José) v Lhanguene. Stretnutie sa nieslo v
duchu formácie, ale aj zábavy, a bolo im
darované jedlo a oblečenie.

Argentína, Paraguaj a Uruguaj
29. októbra, členovia Tímu vedúcich uskutočnili
návštevu základne vo Villa Elisa, La Plate ktoré sa
začalo slávením sv. omše. Členovia sa potom
zúčastnili formačného stretnutia o základných
pilieroch Združenia Mariánskej Mládeže.
Guatemala
3.-5. decembra sa uskutočnilo Národné
Stretnutie (Zlet), kde bol volený novú Národnú
Radu (Predsedníctvo).

♫ - Čakáme na Teba v Madride, kde spoločne oslávime

0

Stretnutie Vincentskej Mládeže (12.-16. august) &
Svetové Dni Mládeže (16.-21. august 2011).
Viac info na: www.jmj2011famvin.99k.org &
www.madrid11.org
Panama: 5. septembra - stretnutie
Predsedníctva; 16. októbra: formačné
stretnutie pre vedúcich Združenia a ďalších
individuálne pozvaných.
Peru: 20. novembra: Národná koordinátorka
(sestra Iris) a Prezidentka=Predsedkyňa
(Guiliana) viedli formačné stretnutie členov
ZMM v oblasti Selva-Tarapoto.
Tiež sa
uskutočnila Mariánska púť za účelom osláv
sviatku Zázračnej Medaily.
USA: Juhovýchodné Missouri
20.-26. Júna – “Operácia Rekonštrukcie” v
Kansase počas ktorej 92 mladých a dospelých
cestovali do Baxter Spring, Kansas aby tam
strávili týždeň služby, formácie a oddychu; 15.
júla – Mariánske zasvätenie počas slávenia sv.
omše v Perryville; 21.-22. augusta, 10. Vincent
Misia – oslava 350-teho výročia smrti Sv.
Vincenta a Sv. Lujzy spoločne s celou
Vincentskou Rodinou v Saint Louis (na tejto
omši bol prítomný aj Generálny Predstavený);
16-17 októbra – 2. Skúsenosť misie v krabici,
kde si mladí na jednu noc vyskúšali, aký je to
pocit byť bezdomovcom, ktorý nemá kde žiť
ani spať.
Brazília
Amazonka:
Formačné
stretnutie
sa
uskutočnilo 28.-30. mája v Igarapé-Miri, pod
vedením P. Mizaela Puggioli a sestry Kelen
Rodríguez.
Belo Horizonte: 13.-16. novembra sa
uskutočnilo provinčné stretnutie.
Rio de Janeiro: prvé kroky uskutočnené na
vytvorenie skupinky v meste Bragança.
Fortaleza: 11.-14. novembra sa konalo XII
Provinčné Zhromaždenie pod mottom
Zakorenení v Kristovi (40 účastníkov).
Recife: 9.-12. októbra: X Provinčný ZMM
Kongres v Serra Talhada (účasť 100 mladých);
ZMM skupinka v Pau de Pau dos Ferros
zahájila projekt zvaný Vincentíni diaľníc. Na
svojich motorkách budú mladí uskutočňovať
návštevy, misie a zakladanie nových ZMM
skupiniek vo vzdialenejších miestach.

ÁZIA…
Libanon
20.-22. augusta sa uskutočnilo Národné
Zhromaždenie, počas ktorého sa zúčastnení
zamýšľali nad súčasnou situáciou Združenia v
Libanone a zvolili Danielle Damianos Sassine za
Prezidentku (Predsedkyňu); 26.-30. augusta sa
uskutočnil Národný formačný tábor.
Filipíny
25. septembra sa v Paradian uskutočnila
prezentácia životov Sv. Vincenta a Sv. Lujzy,
omša, program, rozdelenie jedla a balíčkov pre
potešenie chudobným; 26. septembra –
Eucharistia a jedlo pre deti na ulici v Ozamiz
(Mindanao); 27. septembra – Slávnostná
Eucharistia na uzatvorenie jubilejného roka v
manilskej katedrále, za účasti kardinála (po
omši sa uskutočnila nunciova prednáška).
Indonézia

4.
septembra
–
študenti
medicíny
zorganizovali
kliniku,
kde
poskytovali
zdravotnú
starostlivosť
chudobným;
26. septembra – Združenie Mariánskej
Mládeže, Spoločnosť Sv. Vincenta a Dcéry
kresťanskej Lásky poskytli sociálne služby viac
než 500 ľuďom;
Thajsko
25. septembra zorganizovala Vincentská
Rodina oslavy Jubilejného roka v pastoračnom
centre Ban Phuwan, Samphran.
Taiwan
18. júla oslávili 15. výročie založenia Združenia
vo farnosti Sv. Jozefa. Zúčastnilo sa okolo 200
filipínskych účastníkov.

♫ - 6. – 9. januára 2011 sa v Madride uskutoční prvé
stretnutie nového Medzinárodného Predsedníctva.
Počitame s Vašimi modlitbami.

EURÓPA...
Bielorusko: 27. septembra uzatvorili Jubilejný
rok divadelným predstavením, ktoré pripravili
mladí ZMM-áci o živote sv. Vincenta; 7.
novembra, 11 mladých vyslovilo svoje čakateľské
sľuby v mestách Shereshevo a Pruzhanah.
Francúzsko: 16.-24. augusta zorganizovali letný
tabor blízko Lúrd; Vincentská Rodina oslávila
koniec Jubilejného roka sv. omšou v Sv. Lazarovi
vysielaná v priamom televíznom prenose;
nasledoval piknik v záhradách a vešpery. Na rok
2010-2011 zvolili motto Objav cesty nádeje a
publikoval sa veľmi zaujímavý kalendár na rok
2011. 14. november, 50 členov združenia
animovali omšu a modlitbu sv. ruženca na Rue
du Bac a jeden člen Združenia sa podelil o svoje
svedectvo o skúsenosti so Združením Mariánskej
Mládeže.
Slovensko: 15. september – 10. október –
Združenie sa zúčastnilo kampane Boj proti hladu.
Skupiny v celej krajine predávali perníčky v
celoštátnej zbierke pre Haiti. 16. - 17. október –
Formačné stretnutie animátorov (Animazlet);
29. - 31. októbra – stretnutie Predsedníctva;
26. – 28. novembra – Vincentský víkend v
Košiciach a slávnosť pri príležitosti 180-teho
výročia Zázračnej Medaily; 3. – 5. decembra –
Mikulášsky víkend.

Španielsko: Združenie uskutočnilo misijné
formačné stretnutia a tiež koordinačné kurzy pre
vedúcich, a to v mesiacoch október, november a
dedember.
Grécko: 24. októbra mladí oslávili rok existencie
skupinky v Aténach; 21. novembra zorganizovali
spevácku súťaž pod názvom ZMM má talent.
Poľsko: 12.-14. novembra bola zvolená nová
predsedkyňa Aleksandra Zolynska na Národnom
valnom zhromaždení; 20. novembra –viaceré
skupiny z Krakovskej Provincie sa stretli spoločne
s radosťou v Dabrowe (85 mladých sa zúčastnilo
na tomto stretnutí pod mottom: Na ceste za
Kristom s Máriou, Matkou nádeje); v novembri
boli prijatí noví členovia do skupiniek v Laskowke
a Dabrowe.
Portugalsko: 26.-29. augusta sa konalo XXVI
Národné Stretnutie združenia vo Fatime.
Česká Republika: 20. októbra, sestra Margita
navštívila mariánske rodiny v Prahe, Benešove,
Příbrame, Svatej Hore, Dubne, Rosoviciach u
Dobriše a okolí; 24. októbra mladí vo Vyskytnej
pripravili kampaň Misijný Koláčik v ktorej
predávali perníčky a vyzbierané peniaze z tejto
akcie budú poslané do misijných krajín pre deti v
týchto krajinách.
Ukrajina: 27. novembra – noví
združenia boli prijatí v Charkove.

členovia

MEDZINÁRODNÁ RADA (PREDSEDNÍCTVO) A SEKRETARIÁT...
♫ - Generálny predstavený potvrdil nasledujúce
menovania:
s.
Clarisse
Modi
Tchinda
(N.Koordinátorka, Kamerun); Danielle Damanios
Sassine (Prezident, Libanon); Zamble Be Tra
Berenger
(Prezident,
Pobrežie
Slonoviny);
Aleksandra Zolynska (Prezidentka, Poľsko).
♫ - 18. októbra Generálny predstavený schválil
Štatúty ZMM Pobrežie Slonoviny.
♫ - Vyhlásili sme konkurz na nových dobrovolníkov
pre Medzinárodný Sekretariát. Kandidáti by mali
poslať požadované informácie do 28. februára
2011.
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♫ - Rozposlali sme anketu ohľadom Vincentskej
mládeže. Žiadame všetky vetvy Vincentskej Rodiny,
aby vyplnili formulár a zaslali ho späť do 20. apríla
2011. Formuláre môžu byť zasielané na e-mail:
encuestafv2011@gmail.com.
♫ - Chceme oficiálne poďakovať tým krajinám,
ktoré zaplatili ročnú kvótu a zároveň chceme
povzbudiť tie krajiny, ktoré najaký dlh aby
uskutočnili platbu čím skôr.
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