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,,Svedčiť s nádejou“ 

 

5 EVANJELIZOVANÝCH ROKOV PRE EVANJELIZÁCIU 

 

Blíži sa ďalšie Medzinárodné zhromaždenie s novými potrebami, novými nádejami a taktiež 

s novou silou pre evanjelizáciu. Toto zhromaždenie je novou príležitosťou na to, aby sme sa 

zamýšľali nad našou prácou a našimi životmi za posledných päť rokov, vo svete plnom 

napätia, vojen a nepokojov. Tým, že patríme do ZMM, sme zároveň pozvaní byť 

nasledovníkmi Krista. 

 

Evanjelizovaní povolaní evanjelizovať, to je Ježišova výzva odo dňa jeho Nanebovstúpenia. 

Táto výzva bola pre nás oživená na poslednom Medzinárodnom zhromaždení JMV 

v Španielsku pred piatimi rokmi. Pri písaní týchto riadkov sa mi z pamäti vynárajú slová 

piesne: sme povolaní evanjelizovať svet, evanjelizovaním rastie naša viera.  

 

Využil som možnosť pracovať s ďalšími vetvami pre cieľ ,,evanjelizovať a byť 

evanjelizovaný“. Tento hlas na púšti, ktorý nás spojil všetkých pod vlajkou nášho Združenia 

na Salamanke, nám ukázal, akí sme boli my a naše komunity smädné na počúvanie a na 

prítomnosť Evanjelia v našom každodennom živote. Dokázal, že vo svete, v ktorom sa príliš 

veľa hovorí, len tí, čo majú vieru, môžu pretvoriť slová do skutkov a rozhodnutí, ktoré dokážu 

zmeniť život a dať skutočnú radosť a zmysel žiť.  

 

Bratia a sestry, som si istý že toto nasledujúce stretnutie nám určite bude naďalej dávať silu, 

aby sme rástli v nasledovaní Krista ako jeho učeníci. Modlime sa za to, aby sme boli povolaní 

obrátiť sa k Ježišovi, nášmu Spasiteľovi a jeho matke Márii.  

 

Andrew Wagdy 

Poradca pre Áziu 

 

ZMM VO SVETE  
 

AMERIKA 

 

Kuba 

 

Mladí na Kube rozbehli na začiatku mesiaca január modlitby vďaky za svoje skúsenosti 

z roku 2019 a odovzdali Bohu do rúk nový pastoračný rok. Taktiež sa uskutočnila oslava 

v Psychologicko -pedagogickom centre, ktorú pripravili dcéry kresťanskej lásky.  

 



Dominikánska republika  

 

JMV sa zúčastnilo na projekte TapitasxQuimio, ktorý sa zameral na deti bojujúce s rakovinou. 

Podarilo sa im vyzbierať viac ako 250 000 plastových vrchnáčikov, ich cieľom bolo vyzbierať 

5000. Tento článok bol zverejnený tu: https://www.dominicanasolidaria.org/noticia/250000-

tapitas-entregadas/ 

 

EURÓPA 

 

Španielsko 

 

6. - 8. decembra sa konalo Národné stretnutie JMV Španielsko na tému ,,Ona to chcela, Ona 

to chce“. Boli to dni plné intenzívnej práce, prijal sa dokument o pastoračnom oživení JMV, 

obnovili sa štatúty a bol zvolený nový Národný koordinačný tím.  

 

Chorvátsko - Bosna a Hercegovina 

 

14. - 15. decembra sa 80 členov JMV z viacerých krajín stretlo na Národnom stretnutí. 

Mladým bola ponúknutá modlitba, formácia, charitatívna kampaň i eucharistická slávnosť. 

Všetci účastníci sa pri tejto mimoriadnej príležitosti zasvätili Panne Márii. Blahoželáme. 

 

Slovensko 

 

30. októbra sa 60 členov ZMM zišlo na národnej súťaži – Vincolympiáde, ktorá sa zameriava 

na vedomosti z Biblie a životopisy svätých z Vincentskej rodiny. Jedna z cien pre účastníkov 

bola púť do Paríža na Rue de Bac, ktorá sa bude konať koncom tohto roka.  

 

Francúzsko  

 

JMV vo Francúzsku si vytvorilo svoju vlastnú webovú stránku https://jmvfrance.org/, ktorej 

cieľom bude uverejňovať informácie o Združení, jeho činnosti a histórii. Bude to spôsob, ako 

motivovať mladých poznať združenie a začleniť sa do JMV.  

 

Neformálna náuka ako postup pre Evanjelizáciu 

 

„Byť učeníkom znamená byť stále pripravený prinášať druhým Ježišovu lásku – a to sa môže 

uskutočniť na akomkoľvek mieste, na ceste, na námestí, v práci, na ulici.“ (pápež František, 

E.G.127). Tento text poukazuje na Božiu lásku, ktorú zažívame ako Vincetská rodina, ako 

nasledovníci Krista, a to stretnutím s ľuďmi. Láska je sila, ktorá nás priťahuje, odráža sa 

v osobe, v jej spôsobe bytia. Ak je srdce plné Božej lásky, vtedy človek dokáže odovzdávať 

lásku druhým.   

 

https://www.dominicanasolidaria.org/noticia/250000-tapitas-entregadas/
https://www.dominicanasolidaria.org/noticia/250000-tapitas-entregadas/
https://jmvfrance.org/


Zotrvajme na tejto ceste, naša viera bude postupne dozrievať cez skúsenosti s Bohom, ktorý 

sa nám ukazuje v každodennom živote. Sme soľou zeme a svetlom sveta, ako hovorí Ježiš. 

Koľko dobra môžeme urobiť! Na svete je veľa sŕdc smädných po Bohu.  

 

Učme sa od Ježiša, ktorý sa priblížil k vdove z mesta Naim (Lk 7, 13-14): „Keď ju Pán 

uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: ,Neplač!´ Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosiči 

zastali a on povedal: ,Mládenec, hovorím ti, vstaň!´ Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš 

ho vrátil jeho matke.“ Ježiš premenil strach na radosť, matke odovzdal živého syna. Aj my, 

nasledovníci Krista, sa môžeme priblížiť k mladým, ktorí sú v temnote a naplniť ich 

život nádejou. Koľko matiek by sa potešilo! 

 

Pozrime sa na Ježišov postoj pri uzdravení zhrbenej ženy. (Lk 13, 12-13): „Keď ju Ježiš 

zbadal, zavolal si ju a povedal jej: ,Žena, si oslobodená od svojej choroby,´  a vložil na ňu 

ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha.“ Ježiš sa najprv pozrel na ženu, videl jej 

potreby, potom s ňou hovoril a povedal jej, že je slobodná a nakoniec položil na ňu svoje ruky 

a ona sa narovnala. V Evanjeliu zažívame osobné stretnutie s Ježišom, ktorého sila nám dáva 

radosť, slobodu a chválu Bohu. Zdieľajme s pokorou túto našu skúsenosť s ostatnými bratmi 

a setrami ohlasovaním, že Ježiš je živý a ponúka nám všetkým spásu a priateľstvo.  

 

Jedným zo spôsobov ohlasovania je láskavosť. Pápež František poukazuje na láskavosť 

a hovorí: „Ak je Boh nekonečnou láskou, taktiež človek, ktorý je stvorený na jeho obraz, je 

schopný láskavosti.“ Láskavosť je prvý krok k prekonaniu odstupu od seba samého, 

k opusteniu egoizmu. Objavujme láskavosť, ktorá je v nás a prinášajme Krista našim bratom 

a sestrám. Nemajme strach ohlasovať Krista prostredníctvom milého a priateľského 

rozhovoru. Neformálna náuka je tiež: svedectvo s nádejou. 

  

ZMM Poľsko – Svedectvo 

 

Marlena Lopatka  

Prezidentka JMV Poľsko 

 

Medzinárodná rada Mariánskej a Vincentskej mládeže v Poľsku začala v marci 2019 prípravy 

na Generálne zhromaždenie hneď potom, ako Medzinárodná rada rozhodla o tom, že sa toto 

zhromaždenie uskutoční v meste Bydgoszcz. Veľmi sme sa potešili tomuto rozhodnutiu 

a zároveň sme si uvedomili, akú veľkú zodpovednosť máme. Na začiatku sme mali mnoho 

rozhovorov a rezervovali sme miesta pre ubytovanie účastníkov, a miesta na naše stretnutia. 

 

Dôležitou udalosťou pre nás všetkých bola návšteva pátra Irvinga Amara CM a zástupcu 

riaditeľa medzinárodného prezidenta JMV  Yancarlos Carrasco v auguste 2019. Vďaka tejto 

návšteve sme sa dozvedeli mnoho dôležitých detailov ohľadom príprav na Generálne 

zhromaždenie. Časom sme vytvorili plán pre toto stretnutie, webovú stránku na registráciu 

účastníkov. Neskôr na našich stretnutiach Národnej rady sme si rozdelili jednotlivé úlohy, za 

ktoré bude zodpovedný každý jeden z nás. Taktiež sme stále v kontakte s Medzinárodným 

sekretariátom v Madride. Sme veľmi potešení, že nám pomáha veľa ľudí nezištne pripravovať 



toto zhromaždenie. Viacerí obyvatelia mesta Bydgoszcz, osobitne Farnosť svätého Vincenta 

de Paul túži privítať členov JMV z celého sveta. V tejto chvíli sa pripravujeme na návštevu 

Medzinárodného sekretariátu v marci, kedy môžeme diskutovať o ďalšej fáze našich príprav 

na toto stretnutie s celou prípravnou komisiou.  

Mnohé veci sú už pripravené, ale ešte stále je pred nami dlhá cesta. Veríme, že vďaka 

modlitbám bude toto stretnutie úspešné. Preto sa v našich skupinách každý deň modlíme 

ruženec na tento úmysel, a povzbudzujeme aj vás, aby ste sa modlili za toto naše stretnutie. 

Vidíme sa v Poľsku! 

 

Medzinárodný sekretariát a Medzinárodná rada  
 

 Generálny direktor JMV, P. Tomaz Mavric CM, potvrdil a vymenoval ľudí do 

nasledujúcich funkcií: Karla Beatriz Escobar Melgar (prezidentka - Salvádor), Josué 

Romero Rodríguez (prezident - Španielsko), sestra María Estela Chocoj Bernardino 

DKL (poradkyňa - Guatemala), sestra Elena Marizabel Samayoa Bran DKL 

(poradkyňa - Honduras), sestra Lucía Palacios Andrino DKL (poradkyňa – Salvádor), 

sestra Daysi Suyapa Cruz DKL (poradkyňa - Nikaragua), sestra María Ester Molina 

DKL (poradkyňa – Kosta Rika), P. Emad Ibrahim CM (národný poradca - Egypt). 

 Od 31. januára do 3. februára sa v Madride konalo stretnutie Medzinárodnej rady, 

ktorej sa zúčastnili: medzinárodný prezident YanCarlos Carrasco; generálny 

predstavený Vincentskej rodiny a generálny direktor JMV, P. Tomaž Mavrič CM; 

zástupca riaditeľa a direktor Medzinárodného sekretariátu, P. Irving Amaro CM; 

zástupkyňa generálnej matky dcér kresťanskej lásky, sestra Carmen Pérez DKL; 

medzinárodná zástupkyňa, sestra Amadita Pinzón DKL; a štyria medzinárodní 

poradcovia: Andrew Wagdy, poradca - Ázia; Bienvenu Fouda, poradca- Afrika; 

Rafael Cruz, poradca - Amerika; Ricardo Ferreira, poradca - Európa. Na tomto 

stretnutí sa tiež zúčastnili členovia medzinárodného sekretariátu: direktor, zástupkyňa 

a štyria dobrovoľníci: Yvette Ramanjakatiana, zodpovedná za krajiny hovoriace 

francúzsky, Patricia Roppa, zodpovedná za krajiny hovoriace portugalsky; Eddy 

López zodpovedný za krajiny hovoriace španielsky a Joseph Công Thành Nguyễn, 

zodpovedný za krajiny hovoriace anglicky.  

 

 Sme vďační všetkým krajinám, ktoré sa zúčastnili súťaže o návrh loga a hymny, ktoré 

budú súčasťou Generálneho zhromaždenia v Poľsku 2020.  

            Gratulujeme JMV Filipíny, víťazovi návrhu loga.  

 


