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Apríl 2020    Povolaní svedčiť s Nádejou 

Milí priatelia, 

už ste rozmýšľali niekedy nad tým, že všetko, čo sa nám v živote deje, má nejaký dôvod?  

Je to tak preto, že musíme nájsť cestu, aby sme sa dokázali v živote pohnúť ďalej. Na svete je 

tak veľa ľudí, ktorí potrebujú túto nádej, aby mohli ďalej rásť a boli schopní nájsť zmysel 

života.   

Myslím na toľkých ľudí, kamarátov, známych, susedov, kolegov, chorých, zdravotnícky 

personál, ľudí zranených životom..., ktorých rôznymi spôsobmi ovplyvnila pandémia, a pýtam 

sa: Čo by  sme robili, keby sme nemali nádej? Bola by to samovražda, pretože život musí byť 

plný nádeje. Pápež František sa nám na Svetových dňoch mládeže prihovoril týmito slovami: 

„Mladý človek nemôže byť bez nádeje. Nádej je súčasťou jeho bytia.“ (SDM 2013, 

Brazília).  

Keď sa necítime dobre, je to preto, že sme si zatvorili svoje srdce. Neotvorili sme ho pre 

Krista a ani pre druhých a odmietli sme prijať Ježišove volanie. A tak otvorme svoje srdcia 

Ježišovi, počúvajme jeho hlas a neprestajne ho hľadajme: „Bez prestania sa modlite“ (1 Sol 

5,17). 

Možno sa pýtate: „Ako môžeme byť svedkom v čase celosvetovej krízy, keď sme povinní 

zostať doma a vybudovať si nové návyky? Teraz by sme viac ako kedykoľvek predtým mali 

pocítiť Božie volanie a roznášať ľudom svetlo, ktoré je v nás a ktoré sme dostali pri krste.  

Ako vincentská rodina vieme, že byť svedkami znamená prijať poslanie, ktoré nám bolo dané, 

poslanie, ktoré prichádza od Boha. Veľká Noc je vždy novým začiatkom a symbolom nádeje. 

Kristovo zmŕtvychvstanie nám ponúka nový život a svedectvo lásky. Prinášajme túto 

lásku ďalším ľuďom. 

Ak sa v tejto neistej situácii cítime znepokojení, obráťme svoj zrak na Pannu Máriu, ak sa 

nachádzame uprostred utrpenia, pozrime sa na našu Matku, volajme k Panne Márii 

v nebezpečenstve, v neistote a nestratíme nádej. Pod jej ochranou sa nebudeme ničoho báť, 

s jej pomocou sa neunavíme, prekonáme túto pandémiu Covid-19, aby sme sa znova stretli 

a objali sa.  

Život ide ďalej, nechajme sa „nakaziť“ nádejou! 

Požehnané Veľkonočné sviatky! 

Bienvenu Fouda 

Poradca Afriky 

 

 

 



 

ZMM VO SVETE 

AFRIKA 

Kamerun 

7. marca 2020 sa v Camp-Sonel v dome Dcér kresťanskej lásky stretli členovia 

Medzinárodnej rady. Na tomto stretnutí sa zúčastnili zástupcovia viacerých regiónov a otec 

direktor. V programe bolo slávenie svätej omše, ako aj rokovanie o financiách a činnosti 

Združenia.  

AMERIKA 

Nikaragua  

15. marca sa v Boaco konalo IV. Národné zhromaždenie. Bol to nezabudnuteľný víkend, 

počas ktorého sa účastníci mohli podeliť o svoje skúsenosti. Takisto sa zamýšľali nad 

odkazom Vincentskej mariánskej mládeže a zvolili nových členov Národnej rady. 

EURÓPA 

Slovinsko 

Prvý marcový víkend sa konal malý duchovný výlet pre skupinku detí. Ako inšpiráciu si 

vybrali pastierikov z Fatimy. Deti mali pripravenú diskusiu o povolaní a o význame modlitby 

a obety. Zaujímavé svedectvo im porozprávali aj dvaja mladí ľudia so zdravotným 

postihnutím, Urban a Ana.  

Španielsko 

V reakcii na pandémiu pripravil Národný koordinačný tím živé prenosy duchovného 

programu z Veľkonočného trojdnia. Ľudia sa mohli zúčastniť na modlitbách, katechézach, 

svätých omšiach a ďalších aktivitách spojených s Veľkou nocou.  

Taliansko 

Združenie v regióne Apúlia vymyslelo projekt s názvom: Božia Karanténa, kde mladí ľudia 

zdieľajú denné čítanie a zamyslenia z evanjelia prostredníctvom instagramu. Práve oni sú 

hlasom nádeje a šíriteľmi Božej lásky uprostred tohto krehkého sveta.  

Portugalsko 

Skupina mladých ľudí z mesta San Esteban sa rozhodla dobrovoľne pomáhať. Chodia 

nakupovať starším ľuďom potraviny, vyzdvihnúť lieky z lekárne. Takýmto spôsobom sa 

snažia pomáhať tým najzraniteľnejším, ktorých postihla pandémia. Modlime sa, aby im Pán 

pomáhal v tomto poslaní a buďme im vďační za túto ich službu.  

 

 

 

 



Svedčiť o evanjeliu na každom kroku 

„Mladí ľudia, zamilovaní do Krista, sú povolaní všade dosvedčovať evanjelium svojím 

životom.“ (Christus vivit 175) 

Nedávno sa svet stretol s pandémiou koronavírusu. Tisíce ľudí zomrelo a čelilo realite smrti v 

dôsledku nedostatočného lekárskeho ošetrenia. A predsa najväčšia beznádej je, že ešte stále 

neprijali vieru a nádej evanjelia. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného 

Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Ján 3, 16). Boh je vždy 

verný svojmu zasľúbeniu a ponúka nám dar života. Prijatie Božích darov však závisí len od 

nášho slobodného rozhodnutia.  

Milí mladí, toto je ten čas, kedy nás svet potrebuje viac ako kedykoľvek predtým, aby sme 

priviedli k Bohu tých, ktorí ešte nezažili jeho lásku a nádej vzkrieseného Krista. O Bohu však 

môžeme svedčiť len vtedy, keď sme sami zažili Kristovu prítomnosť a lásku, ktorá napĺňa náš 

každodenný život.  

Teraz keď trávime väčšinu času v našich domovoch, využime túto príležitosť a nájdime si čas 

na stretnutie s Ježišom, na jeho vypočutie prostredníctvom modlitby a čítanie Svätého Písma. 

Priblížme sa k Ježišovi prehĺbením našich vzťahov s Ním a otvorením našich sŕdc, aby sme 

dokázali prijať jeho veľkú lásku a pokoj.  

Ak sme prijali Božiu lásku, neváhajme sa o ňu podeliť s ostatnými ľuďmi, s ktorými sa 

stretávame počas dňa. Môže to byť čokoľvek: pohľad plný porozumenia, milé slová, srdečný 

úsmev, pozorné počúvanie, práca vykonaná s láskou... Čokoľvek, čo budeme robiť s láskou, 

znamená, že budeme skutočne svedčiť o evanjeliu, pretože Ježiš povedal: „Podľa toho všetci 

spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať“ (Ján 13, 35). 

Koronavírus je veľmi malý, ale napriek tomu má silný účinok a videli sme, ako rýchlo sa šíri 

po celom svete. Podobne aj my, ak budeme robiť drobné diela s veľkou láskou voči ľuďom 

okolo nás, evanjelium lásky sa rýchlo rozšíri do všetkých kútov sveta, zdolá a porazí všetky 

choroby. 

„Byť apoštolom nespočíva v tom, že budeme v rukách nosiť pochodeň, nie v tom, že budeme 

vlastniť svetlo, ale že budeme svetlom.“ (Svätý Albert Hurtado) 

Joseph Cong Thanh Nguyen 

Dobrovoľník pre anglicky hovoriace krajiny 

 

 

 

 

 

 

 



Svedectvo – JMV Argentina-Paraguay-Uruguay 

Camila Moriello 

Sídlo Panny Márie Zázračnej medaily 

Buenos Aires, Argentína 

17.-26, januára 2020 sme mali niektorí z nás milosť zúčastniť sa spoločnej misie spolu 

s našimi bratmi a sestrami de La Dársena v Santiagu del Estero (argentínska provincia) a tiež 

spolu s rodinami z rôznych štvrtí. Rozdelení do skupiniek sme začali navštevovať rodiny 

v Bocatome, Escolane, La Isla, San Ramón a v iných štvrtiach, kde sme mohli stretnúť Ježiša 

v každom človeku. Večer sa deti, mladí aj dospelí zapojili do katechézy, ktorú sme im my, 

misonári, pripravovali v Kaplnke Našej Ružencovej Matky.  

Žiť ako misionár znamená žiť životný štýl, ktorý je obetovaný službe, je to úprimné stretnutie 

s našimi bratmi, kedy nám Boh hovorí do srdca. 

A aj keď nám občas chýba pohodlie, pýtam sa: Prečo som napriek tomu taká šťastná? 

Myslím si, že jediná odpoveď na túto otázku je, že keď mi Boh dá milosť, aby som dokázala 

zanechať všetko pre neho, potom môj život bude viac naplnený. Už mi zostáva len poďakovať 

Pánu Bohu a Panne Márii za ich ochranu, a tiež profesorom, ktorí nás sprevádzali, pretože 

spravili z tejto misie nezabudnuteľnú skúsenosť. 

Svedčiť s nádejou na sociálnych sieťach 

Ďakujeme Vám za všetky Vaše podnety, fotky, ktoré ste nám poslali na sociálne siete. 

Budeme zdieľať a podelíme sa s vami o všetky Vaše aktivity, akcie z každej krajiny. Nájdete 

nás na Facebooku: JMV Internacional; Na Instagrame: SIJMV a Twitteri: @sijmv a môžete 

nás označiť hastagom #WitnessingWithHope alebo #TestimoniarConEsperanza 

Medzinárodná rada a Medzinárodný sekretariát 

 Generálny direktor JMV, P. Tomaz Mavric CM potvrdil a oznámil nasledujúce 

funkcie: Daniel José Alcántara Castillo (Prezident – Dominikánska Republika); 

Victoria del Rosario Fargas Mendez (Prezidentka – Nikaragua).  

 Medzinárodná rada na mimoriadnom zasadnutí rozhodla o presunutí Generálneho 

zhromaždenia na nasledujúci rok (2021) z dôvodu rozšírenia koronavírusu (Covid-19) 

po celom svete. Toto opatrenie bolo prijaté so zámerom chrániť všetkých členov, ktorí 

budú účastní na tomto stretnutí. Zároveň Vás prosíme, aby ste nás sprevádzali svojimi 

modlitbami.  

www.secretariadojmv.org  


