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KRÁČAJME SPOLU! 

Drahí mladí a priatelia JMV! 

Dnes by som chcel, aby ste mi pomohli odpovedať na nasledujúce otázky: Čo robí život 

hodnotným? Čo robí tvoj život hodnotným? Nepochybne, to najcennejšie v živote nie je to, čo 

máme, ale to,  čím sme.  

Vedomie, že sme súčasťou plánu, ktorý si želala Panna Mária od Boha, nás robí výnimočnými 

a dáva zmysel nášmu životu.  

Aký je zmysel nášho života? 

„...Rovnako ako Mária, Ježišova Matka, chceme byť Cirkvou, ktorá slúži, ktorá vychádza 

z domu, vychádza zo svojich kostolov, zo svojej sakristie, aby sprevádzala život, udržiavala 

nádej, bola znamením jednoty [...], stavala mosty, búrala steny, zasievala semienka 

zmierenia.“ (pápež František, Fratelli Tutti, 276). 

Pápež František vo svojej novej encyklike „Fratelli Tutti“, ktorú môžeme považovať za 

mimoriadneho sprievodcu pri budovaní spravodlivejšieho a bratskejšieho sveta, nás pozýva, 

aby sme opustili svoju zónu pohodlia, pomáhali našim blížnym a prišli na pomoc k tým, ktorí 

sú najviac znevýhodnení.  

Sme pozvaní snívať! Snívať spolu! V mnohých situáciách sa snívanie o niečom veľkom 

a nekonečnom často považuje za fantáziu a za klamlivý obraz o živote. Práve príchod Vianoc 

nám ukazuje, že sny sa môžu plniť. Slovo sa telom stalo a prebýva medzi nami. Nie je nič 

mocnejšie ako snívať spoločne.  

Cesta ku Vianociam, poznačená adventným obdobím, má zmysel a trvá štyri týždne. Je to čas, 

ktorý vystihujú štyri cnosti: pokoj, viera, láska a nádej. Snažme sa, aby tieto cnosti 

zaznievali v každom našom kroku.  

Počas týchto 190 rokov našej histórie a evanjelizačnej misie sme sa naučili ako kráčať spolu, 

zamerali sme sa na životný štýl a symbol, ktorý nás odlišuje od ostatných a robí nás 

nezameniteľnými – je to Zázračná medaila. Naším poslaním je to, aby sme túto medailu 

rozšírili do celého sveta.  

Snívajme a vydajme sa na cestu životom s týmto presvedčením: kde je viera, tam je láska, 

kde je láska, tam je pokoj, kde je pokoj, tam je Boh a kde je Boh, nič nechýba.  

Kráčajme s Máriou k Ježišovi.  

FOUDA ABOUNA 

Medzinárodný poradca ZMM, Afrika 

 



ZMM VO SVETE 

AFRIKA 

Gabon 

Členovia JMV Gabón uskutočnili pútnickú podomovú návštevu Panny Márie. Témou bolo: 

Ako Boh koná prostredníctvom Márie. Bol to čas modlitby, chvál a zdieľania. Cieľom bolo 

povzbudiť členov na ich ceste viery, aby kráčali spolu s Ježišom a Máriou.  

Kamerunská republika 

Národná rada obnovila aktivity JMV v Kamerune, ktoré sa uskutočnili 12. septembra 2020 

v dome svätej Lujzy de Marillac. Stretnutie sa začalo slávením svätej omše, ktorá bola 

slúžená za spolusestru Raissu, ktorá zomrela v júli.  

Tunisko 

27. septembra sa konala veľká slávnosť, počas ktorej sa mladí zasvätili Panne Márii a stali sa 

členmi JMV. Členstvo prijali študenti z viacerých krajín, ktorí chcú žiť vieru ako kresťania 

s vincentskou charizmou a predovšetkým vždy patriť do JMV.  

Rwanda – Burundi  

Členovia JMV z farnosti Nemba navštívili jednu chudobnú štvrť a rozhodli sa pomôcť 

viacerým starším ľuďom v ich každodenných prácach. Toto je jedna z aktivít, ktoré robia 

členovia JMV, aby sa takýmto spôsobom priblížili svätému Vincentovi.  

AMERIKA 

Honduras 

Počas mesiaca november mnohí mladí pomáhali rodinám, ktoré sa stali obeťami hurikánov. 

Poskytli im jedlo, oblečenie a mnohé ďalšie veci, ktoré tieto rodiny potrebovali.  

Venezuela  

28. novembra oslávili vo Venezuele 40. výročie od založenia združenia. Počas tejto slávnosti 

si prostredníctvom sociálnych sietí a online stretnutí pripomenuli svoje začiatky a cestu, ktorú 

prešli. Gratulujeme Vám k výročiu.  

ÁZIA 

Sýria  

Vďaka projektu „Kúsok srdca“ členovia JMV vyzbierali prostriedky, ktoré pomôžu 

zabezpečiť lepšiu budúcnosť mnohým deťom, ktoré sa nachádzajú v zložitej situácii. Týmto 

deťom poskytli školské potreby, ktoré potrebovali na začatie školského roku.  

Vietnam 

Za posledných 6 mesiacov sa členovia JMV spolu s Cirkvou a spoločnosťou spojili, aby 

pomohli ľuďom žijúcim v Strednom Vietname. Rozdávali im jedlo a ďalšie životne dôležité 

potreby. Obyvateľov v tejto oblasti zasiahlo tento rok veľké množstvo búrok.  

 

 

 

 

 

 



Formácia 

JE ČAS SNÍVAŤ  

Zdalo by sa nám, že v dnešnej dobe nie je vhodný čas na snívanie (ľudia sa zaujímajú len 

o seba, nestarajú sa o druhých, uzatvárajú svoje srdcia). Napriek tomu však môžeme bez 

váhania povedať: je čas snívať, pretože: „Láska k Bohu a náš vzťah so živým Kristom nám 

nebránia snívať, nevyžadujú, aby sme zúžili svoje horizonty. Naopak, táto láska nás pobáda, 

stimuluje a inšpiruje k lepšiemu a krajšiemu životu. (Christus Vivit, 138) 

Preto vám navrhujem tieto tri jednoduché činnosti, ktoré môžete robiť, aby ste snívali a mohli 

sa o tieto sny podeliť so svojimi priateľmi:  

1. Konaj!  

Áno, konaj... pretože tí, ktorí konajú a pohnú sa vpred, aby robili niečo dobré, sa 

približujú k Bohu a on ich podporuje. Takíto ľudia sa neboja snívať, pretože Boh im 

pomáha. Preto musíme konať, vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a nezostávať 

v každodennom pohodlí.  

2. Podeľ sa o svoje radosti a sny s ostatnými! 

Keď zdieľame naše starosti s ostatnými, naše bremeno sa stáva ľahším, a tak rovnako aj 

keď sa podelíme o našu radosť s ostatnými, táto radosť sa o to viac znásobí. Naša 

predstava reality sa tiež zmení k lepšiemu, naše srdcia sa otvoria a budeme dávať 

a prijímať viac, čo nás priblíži k Bohu.  

3. Uvažuj nad svojim životom!  

Všetko okolo nás formuje náš život a my ho môžeme zmeniť, ak ho začneme vidieť očami 

nádeje. Rozmýšľanie nad životom v hĺbke našich sŕdc nám pomôže pri rozhodovaní 

snívať tak, že budeme prinášať svetlo do nášho života a aj do životov ostatných.  

4. Bonus! 

Áno, vravel som o troch veciach, ale načo budeme snívať, ak sa tieto sny nedajú splniť. 

Poslednou vecou, ktorú môžeme urobiť, je zostať nohami na zemi, to znamená, že je čas 

snívať vo veľkom, pretože máme Boha, ktorý je VEĽKÝ, ale zostaňme nohami na zemi, 

aby sme mohli zdieľať svoj život s ostatnými.  

Nezabudnime, že Ježiš je tu vždy s nami, ako to sľúbil: „A hľa, ja som s vami po všetky dni 

až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). S jeho pomocou môžeme snívať vo veľkom a veriť, že sa 

tieto sny stanú skutočnosťou.  

Eddy Lopéz 

Medzinárodný dobrovoľník pre krajiny hovoriace španielsky.  

 

 

 



Svedectvo: Povzbudený dobročinnosťou Márie 

Na Filipínach sa v súčasnosti zotavujeme z následkov pandémie COVID-19 a spustošenia 

veľkými tajfúnmi, ktoré spôsobili, že mnoho ľudí zostalo bez domova a na ulici. V tejto dobe, 

keď veľa ľudí potrebuje oporu, sa cítim čoraz viac poháňaný byť ako naša Najsvätejšia 

Matka, ktorá reaguje v každej situácii láskou. Mária nám ukázala cestu aktívnej lásky, keď 

opustila svoje pohodlie domova a ponáhľala sa pomôcť svojej sesternici Alžbete. 

Som seminaristom v seminári svätého Vincenta v TandangSora v meste Quezon. Na začiatku 

novembra tohto roka sme sa spolu s bratmi seminaristami rozhodli aktívne pomáhať 

chudobným a marginalizovaným osobám.  

Ako seminarista sa otváram v modlitbe Bohu a prosím aj za našich blížnych. Náš zakladateľ, 

svätý Vincent de Paul, mal pravdu, keď povedal: „Choďte k chudobným a nájdete Boha.“ 

Keď som išiel na miesta, ktoré boli postihnuté tajfúnom, videl som utrpenie ľudí, ktorí sú na 

okraji spoločnosti: nahých, smädných a chudobných. V ich utrpení som videl Kristove vlastné 

utrpenie. Možno tento akt solidarity podnecuje Ježiša, aby sa zaujímal o tých, ktorí sú na 

tomto svete zabudnutí. „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, 

mne ste urobili.“ 

Ako dieťa Márie (JMV) sa dávam k dispozícii Bohu, ako to robila Panna Mária. A preto táto 

situácia našich bratov a sestier v núdzi ma povzbudzuje, aby som odpovedal volaniu do 

služby. Keď som sa nechal preniknúť Duchom Svätým, cítim pozvanie ukazovať Božiu lásku 

chudobným. Vždy sa modlím, aby táto naša práca a poslanie inšpirovali ostatných viac 

milovať Boha.  

Matka Kristova, nauč ma poznávať a milovať tvojho Syna, aby som tak ako ty bol schopný 

milovať a byť svetlom v týchto náročných časoch. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za 

nás, ktorí sa k tebe utiekame.  

Arvel Pam Anthony S. Cui 

Združenie Mariánskej a Vincentskej mládeže – Filipíny 

Hľadáme nových dobrovoľníkov!  

Potrebujeme troch dobrovoľníkov, ktorí by chceli pomáhať v Združení. Táto Misia zahŕňa 

komunikáciu so španielsky, francúzsky a portugalsky hovoriacimi krajinami. Dúfame, že sa 

nájdu ochotní mladí ľudia, ktorí by sa chceli zapojiť do tejto služby. Ďalšie informácie ti 

poskytne Predsedníctvo ZMM.   

MEDZINÁRODNÁ RADA A MEDZINÁRODNÝ SEKRETARIÁT 

− Generálny direktor JMV, otec Tomaž Mavrič, CM, vymenoval nasledujúce funkcie: 

Sestra Anna Dounavi, DKL (Národná poradkyňa – Grécko), Sestra Caroline 

YAACOUB (Národná poradkyňa – Libanon), Páter Giuseppe Martinelli CM 

(Národný poradca – Taliansko), Páter Ilson Hubner CM (Národný poradca – 

Brazília), Sestra Geovani de Fátima Domingues, DKL (Národná poradkyňa – 

Brazília)  



− 6. novembra sa poradcovia z krajín hovoriacich po španielsky zúčastnili na 

formačnom stretnutí, ktoré organizoval medzinárodný sekretariát JMV. Sestra Angeles 

Infante, DKL rozprávala o téme: Poradca ako sprievodca.  

− 5. decembra sa uskutočnilo prvé stretnutie portugalsky hovoriacich Poradcov 

a Národných prezidentov. Ďakujeme všetkým národným poradcom a prezidentom 

JMV v Angole, Brazílii, Mozambiku a Portugalsku za účasť na tomto stretnutí, ktoré 

spojilo účastníkov prostredníctvom bratskej spolupráce.  

− Ďakujeme všetkým krajinám za všetky nápady a aktivity na sociálnych sieťach počas 

tohto roka a pozývame ich, aby sa naďalej zúčastňovali a prinášali radosť celému 

svetu. Naším poslaním je svedčiť celému svetu o Božej láske.  

− Piate Valné zhromaždenie sa bude konať v júli 2021 online formou. Prosíme vás 

o modlitby za nevyhnutnú organizáciu a prácu, ktorá sa teraz vykonáva. Ďakujeme 

tiež ZMM v Poľsku za aktívnu účasť v prípravnej komisii.  

Veselé Vianoce a Šťastný nový rok! 

Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Facebook: JMV Internacional            Instagram: @SIJMV www.secretariadojmv.org 

 

 


