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ZÁVEREČNÝ DOKUMENT

Práve v tomto čase nás Cirkev pozýva zapojiť sa do novej misie “vykročiť vpred”; my, mladí muži a ženy
zo Združenia mariánskej mládeže sa pokúšame odpovedať na túto výzvu nasledovaním príkladu Márie,
ktorá plne dôverovala svojmu synovi. Taktiež sa snažíme odpovedať na toto volanie tak isto, ako naň
odpovedal svätý Vincent de Paul: zveriť naše životy službe chudobným.

Stretli sme sa tu v Salamance s mottom Evanjelizovaní evanjelizujeme a uvedomujeme si skutočnosť, že
sme povolaní osvojiť si náročný a inšpirujúci životný štýl. Tento životný štýl by mal umožniť ľuďom vidieť,
že sme sa zjednotili s Božím plánom, že sme stále na ceste a že sme našu úplnú dôveru odovzdali Bohu.

Našu odpoveď na toto volanie chceme vyjadriť uvažovaním o rôznych oblastiach nášho života. Taktiež
chceme načrtnúť niektoré veľmi jednoduché a konkrétne aktivity, ktoré, dúfame, sa stanú realitou počas
nasledujúcich piatich rokov.

1. DUCHOVNÝ ŽIVOT
Potrebujeme obnoviť kontemplatívneho ducha, ktorý nám môže pomôcť nanovo objaviť to, že nám bol
zverený poklad, ktorý nás robí ľudskejšími a pomáha nám viesť nový život (Evangelii Gaudium, #264).

1.1. Budeme udržiavať hlboký život  modlitby na osobnej  úrovni,  ako aj  na úrovni
spoločenstva  (ruženec,  Lectio  Divina,  účasť  na  sviatostiach,  modlitbová  reťaz,  atď.).
Budeme  sa  do  tejto  modlitby  zapájať  spôsobom,  ktorý  sa  stane  nevyhnutnou  a
prirodzenou súčasťou nášho života. 

1.2.  Budeme  naďalej  ohromení  objavom  bohatstva  duchovného  sprevádzania,
príležitosti na rozlišovanie a stretnutie s Ježišom. 

1.3. Budeme  pokračovať  v  prehlbovaní  rozvoja  našej  spirituality  zameranej  na
Magnifikát a naše mariánske zasvätenie, aby sme tak znovuobjavili revolučný charakter
lásky a nehy (Evangelii Gaudium, #288).

1.4.  Budeme  prehlbovať  naše  poznanie  pokladu  obsiahnutého  v  mariánsko-
vincentskej spiritualite a pokúsime sa o to, aby ju spoznali  i  druhí. Týmto spôsobom,
žijúc  hodnoty  vymenované  v  našich  Medzinárodných  štatútoch,  sa  staneme
kontemplujúcimi v činnosti. 

2. FORMÁCIA
Formovať sa znamená zapáliť Ježiša v druhých, vlastne, skôr zapáliť druhých pre Krista  (svätý Bernard
51:9, 567)

2.1.  Budeme  aj  naďalej  trvať  na  rozvoji,  korektúre  a  aktualizácii  našich  rôznych
formačných procesov a chceme, aby sa spoločenská náuka Cirkvi stala prioritou. 



2.2. Vytvoríme  národný  tím,  ktorý  bude  zodpovedný  za  organizáciu  a  realizáciu
takéhoto formačného prgramu. 

2.3.  Zaväzujeme  sa  pridávať  na  webstránku  Medzinárodného  sekretariátu
(http://www.secretariadojmv.org)  formačné materiály,  ktoré môžu byť použité každou
skupinou. 

2.4.  Chceme  prehĺbiť  poznanie  úlohy  radcu  v  ZMM a  budeme  viac  prezentovať
dokument, ktorý je v procese tvorby. 

3. APOŠTOLÁT A EVANJELIZÁCIA
Radosť evanjelia je našou misiou.  Tak, ako sa Cirkev zrodila z Ježiša,  aby tak napredovala a urobila
všetkých ľudí učenníkmi, tak bolo aj ZMM zrodené z Máriinho lona, aby evanjelizovalo v súlade s jeho
charizmou, spiritualitou a jedinečným štýlom. Sme presvedčení, že všetci sme povolaní zúčastniť sa novej
misie, ktorá “vychádza vpred” (Evangelii Gaudium, #20).

3.1.  V  rámci  cirkevného  kontextu  vyzývame  k  vytvoreniu  kreatívnych  procesov
“vychádzania” k perifériám: rodiny, kultúra, politika, práca a nástroje komunikácie. 

3.2.  Ponúkneme materiály na zamyslenie pre mladých mužov a ženy, aby im pomohli
čítať a pochopiť najnovšie cirkevné dokumenty o novej evanjelizácii (hlavne Evangelii
Gaudium a Laudato Si).

3.3.  Podporujeme konkrétne skúsenosti zapájania sa do školy chudobných, aby sme
mohli byť evanjelizovaní tými jednotlivcami, ktorí sú našimi pánmi a učiteľmi. 

3.4.  Uvedomujeme si fakt, že evanjelizácia nie je len o hlásaní dobrých správ, ale aj o
poukázaní  na  nespravodlivosti,  ktorá  zatemňuje  dnešný  svet.  Môžeme  to  urobiť
spoluprácou s rôznymi existujúcimi cirkevnými a občianskymi inštitúciami. 

3.5.  Budeme  motivovať  mladých  mužov  a  ženy  k  tomu,  aby  boli  hrdinami,
bojovníkmi  používajúcimi  neformálne  kázanie  ako  spôsob  evanjelizácie  (Evangelii
Gaudium, #127-128).

3.6.  Budeme  sa  aktívne  a  veľkoryso  zúčastňovať  na  propagovaní,  príprave  a
vykonávaní ľudových misií. 

4. VINCENTSKÁ SPOLUPRÁCA
Máme privilégium patriť do vincentskej rodiny. Nasledujúc kroky svätého Vincenta de Paul sme pozvaní
vidieť Krista v chudobných a chudobných v Kristovi. Naše jedinečné miesto vo vincentskej rodine dáva
život a nádej pokračovaniu tejto výnimočnej charizmy, ktorá vznikla pred takmer 400 rokmi. Sme pozvaní
vyjsť von, aby sme sa mohli stretnúť a spolupracovať s ostatnými členmi tejto rodiny, do ktorej patríme.  

4.1.  Budeme podporovať chápanie pôvodu vincentskej spolupráce a rôznych vetiev,
ktoré fungujú popri nás. 

http://www.secretariadojmv.org/


4.2. Budeme vyzývať k vytvoreniu programov zdieľania informácií, ktoré bude mať
za následok spoločný záväzok. 

4.3.  V spolupráci s inými vetvami vincentskej rodiny navrhneme projekty zamerané
na rozvoj celej ľudskej osobnosti.

4.4              Budeme sprevádzať mladých mužov a ženy v procese rozpoznávania ich
povolania, tak, aby boli schopní rozpoznať dary, ktoré dostali a aby boli schopní zapojiť
sa do procesu prechodu z jednej vetvy do druhej. 

5. Starostlivosť o a používanie materiálneho dobra
Starostlivo  spravujte majetok chudobných a váš vlastný (CCD:X:245)

Ste správcami sveta, nie jeho pánmi (pápež František, príhovor Európskemu parlamentu, 25.novembra
2014)

5.1.  Budeme podporovať prácu a službu, ktorá bude vo forme projektov, ktorá robí
našu službu v mene chudobných efektívnejšiu. 

5.2.  Budeme podporovať twinning (úzku spoluprácu), ktorý je zdrojom vzájomného
obohatenia  sa,  bratských vzťahov a solidarity ako skúseností,  a výmenu materiálneho
dobra. 

5.3.  Budeme propagovať transparentnosť našich finančných transakcií tak, aby sme
preukázali, že hospodárime k spoločnému dobru so zmyslom pre spoluzodpovednosť. 

5.4.  Medzinárodná  rada  poskytne  predsedníctvam model  finančného  vykazovania,
ktorý používa percentá. 

Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo 
viere, v čistote… Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal (1 Timothy 4:12, 14).


