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PRÍHOVOR
Je až náramne pútavé, radikálny spôsob,
ktorý Ježiš očakáva od svojich nasledovníkov:
všetko alebo nič, dôveru v Boha, ktorá nám
dovoľuje pohnúť sa vpred alebo nedôvera kvôli
ktorej zakopávame o svoje vlastné nedostatky,
láska, ktorá je nekonečne vynaliezavá alebo
život bez zmyslu a bez lásky… Áno, Ježiš nás
volá ako Združenie a aj ako jednotlivcov, aby
sme zakorenili svoje životy v Jeho Slove, pili
z prameňa, ktorým je On sám, preto aby sme
objavili krásu života, veľkosť nášho povolania
a báječnosť byt blížnymi a Božími deťmi, ktoré
ponúkajú všetko ľudskému bytiu. „Ja som
vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v
ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa
nemôžete nič urobiť” (Jn 15, 5). Aké skvelé
pozvanie začať rok 2010 a úplne vstúpiť do
okamžitej
prípravy
nášho
Generálneho
Zhromaždenia!
Toto Zhromaždenie nás pozýva byť
rozsievačmi nádeje, pozrieť sa vpred slobodne
a s radosťou, čo vyjadruje aj logo stretnutia.

Celé naše Združenie, zakorenené v Kristovi,
ako jedna osoba, môže otvoriť svoju náruč
budúcnosti s nádejou dávať a prijímať ovocie
ktoré Kristus chce nechať vytrysknúť pre dobro
mladých a znevýhodnených.
Tiež nádej uprostred bolesti haitského
ľudu a ruinami na ktoré sa premenil. Nádej,
pretože od prvých chvíľ sme stáli po boku
našich trpiacich bratov a sestier, organizujúc
pomoc,
spolupracujúc
na
peňažných
a materiálnych zbierkach, modliac sa zanietene
a so zármutkom aby sa Boh vo svojom
milosrdenstve ujal zosnulých, naplnil svojou
silou tých čo prežili a tak sa Boh stane
základom ich nového života, ktorý vyviera
z tohto kríza. Keď masmédiá zabúdajú na túto
strašnú tragédiu, Vincentská rodina a mnoho
ľudí dobrej vôle pokračuje v ponúkaní
semienok nádeje...
Áno, tento rok začína s nádejou, pretože Boh
nikdy nesklame. Stojí po boku tých, čo trpia,
umožňujúc nám milovať aj s potom na čele,
riadiac svojou prozreteľnou láskou budúcnosť
nášho Združenia a našich životov. Odovzdajme
sa ako deti úplne do Jeho rúk a nechajme sa
unášať rytmom Jeho Ducha.

Yasmine Cajuste
Medzinárodná prezidentka ZMM

AMERIKA
Argentína-Uruguay:
28. - 29. decembra, skupina
ZMM-ákov mala duchovné
cvičenia na tému: "A Tvoje
láskavé objatie ma dnes
zachraňuje" za účelom príprav mládeže na misiu
ktorá sa uskutočnila 3. - 10. januára 2010.


USA:
@.ZMM Aljaška: 16. novembra
2009, členovia ZMM-FIAT
zorganizovali ich každoročné
prijatie Zázračnej Medaily a zasvätenie sa
Ježišovi skrze Máriu.
@.ZMM Missouri: 10. januára 2010 – Stretuntie,
ktorým oslávili 6 rokov svojej existencie.


Čile: Mladí zo Združenia
pokračovali v ich misijnom
projekte, ktorý začal v r. 2009
a bude bude trvať do roku 2011. Tentokrát,
37
mladých
misionárov
navštívilo
6 komunít na vidieku.

Brazília

Honduras: 5. – 7. februára sa
uskutočnilo Národné zhromaždenie,
aby
vybrali
nové
Predsedníctvo,
ich
motto:
"Každý člen ZMM je k službám tým ostatným".
Nový predseda je Cristian Enríquez Hernández.


@.Belo Horizonte: 7. februára – sa uskutočnilo
I. Provinčné stretnutie, počas ktorého boli
naplánované aktivity toho roku. Pri tejto
príležitosti bola predstavená nová provinčná
koordinátorka s. Emilia Santos, DKL.
@.Curitiba: Plánuje provinčné formačné
stretnutie pre ZMM a tých, ktorí majú záujem
o vytvorenie nových skupín, na 20. - 28. februára
2010, s tématikou 350. výročie smrti
zakladateľov.
@.Fortaleza: 20. – 22. novembra 2009 – XI.
Provinčné zhromaždenie sprevádzané otcom
Mizaelom Pugioli, CM.
@.Recife: Regionálny koordinačný tím v meste
Natal malo prvé tohoročné stretnutie 30. januára,
na ktorom pripravili rozvrh aktivít na rok 2010.

Ekvádor: Prípravy na dve misie
na
národnej
úrovni
pri
príležitosti osláv 350. výročia
smrti sv. Vincenta a sv. Lujzy.

Haiti: 12. januára, zemetrasenie
rozdelilo život haitského ľudu na
život predtým a život potom.
Yasmine Cajuste ďakuje, v mene ZMM Haiti, za
vaše modlitby a podporu, všetky štedré
príspevky pre vašich bratov a sestry na Haiti.
Ešte stále potrebujú naše modlitby, aby videli
svoju budúcnosť ocami viery a nachádzali v nej
nádej. Do dnešnej doby je potvrdená smrť nášho
člena ZMM, Alaina Gourgues Patril do
univerzitnej skupiny združenia.
ZÁPAD*Á EURÓPA
Francúzsko: 21. – 23. decembra, sa uskutočnilo
Národné stretnutie v Paríži.
Traja členovia sa zasvätili
v Kaplnke Zjavení. Ďakujeme
ZMM vo Francúzsku za ich
štedrý príspevok na Fond Solidarity Generálneho
Zhromaždenia 2010.

Taliansko: Dvaja členovia
ZMM
sa
zúčastnia
na
Medzinárodnom Fóre Mládeže
v Ríme ako oficiálni zástupcovia nášho
Združenia na tejto udalosti. Boli sme pozvaní
Pápežskou radou pre laikov.

ŽIJEME GE*ERÁL*YM ZHROMAŽDE*ÍM

Svätá Lujza sa narodila v
16. storočí vo Francúzsku. Jej
život bol projektom Božej lásky
pre chudobných
a pre
nás
všetkých. Boh vždy prekvapuje.

Svätej Lujze bolo
utrpenie
blízke.
Prešla
si
veľmi
ťažkými obdobiami,
ale
neupadla
do
zúfalstva a prispôsobbila sa každej situácii.
Boh jej pomohol, aby
v Ňom našla zmysel
svojho života. Pre Lujzu
bolo jej utrpenie prípravou na
výnimočnú
citlivosť
k chudobným. Prečo? Boh bol
dôležitý počas celého jej života,
a vedená Turičným svetlom
získava istotu, ktorá mení jej
život navždy, napriek ťažkostiam
je pripravená plniť Božiu vôľu –
to bude zmyslom jej života. Jej
práca učiteľky a katechétky bola
veľmi dôležitá. Ak v Spoločnosti
(DKL) boli veľké projekty, bolo
to zásluhou sv. Lujzy, ktorá sa
priamo za to zasadzovala, hovorí

Jean Calvet. Nadobudla silnú
formáciu a vedela ako to má
preniesť na tých okolo nej.
Vypestovala formáciu počas
celého svojho života, ktorá sa
odráža sa v jej listoch a v jednej
Konferencii sv. Vincenta pre
Sestry krátko pred jeho smrťou ,
aby sestry venovali časť svojho
času svojej osobnej formácii. To
znamená jej záujem na formácii
Sestier. Dnes, môžeme povedať,
že katechéti sú formovaní aby
vydávali svedectvo Evanjelia pre
všetkých ktorí o ňom nevedia,
alebo
sú
v katechetickom
procese. Katechisti sú formovaní
Božím
slovom,
aby
evanjelizovali spoločnosť, plnili
Božiu vôľu. Tu sú niektoré
postoje Lujzy de Marillac, ktoré
platia dodnes:
 Myslieť na každú
osobu, na jej životné podmienky
a vyberať správne osoby pre
každý prípad, robiť pravidelné
návštevy a presvedčiť sa ako sa
ľudia majú;
 Byť pozorný na
detaily, brat‘ do úvahy vek
a potreby všetkých, ktorých
stretneme;
 Vždy mať správne
hygienické návyky;
 Jesť v správny čas;
 Správať sa ku všetkým
rovnako a vyhnúť sa tým
vzbudzovaniu žiarlivosti;
 Podporovať dobro
a dokonca hľadať miesto pre
starších.
Svätá Lujza bola ženou
pevného presvedčenia. Bola
vyvolená Bohom pre toto
poslanie a nikdy ho nesklamala.
Vždy nasledovala Božiu vôľu
a nechala sa viest Duchom
Svätým. Bola angažovaná vo
formácii nie len vo veľkých

otázkach,
ale
aj
cez
mnohé maličké detaily. Stará sa
o túto citlivosť a snaží sa vštepiť
ju sestrám, aby ich služba
chudobným bola jemnejšia.
Trvala na právach detí aj napriek
tomu, že tým dostala do
konfliktu s Dámami kresťanskej
lásky. Nie je dnes aktuálne
bojovať za ľudské práva ale
hlavne za práva detí? Ustanovila
hlavné
a základné
pravidlá
o zdraví, vzdelávaní, sociálnej
práci. Brala do úvahy pracovné
podmienky,
aktivity
a ich
motivácie, zvlášť kládla dôraz na
individuálnu formáciu. Trvala
formácia
a bezpodmienečné
odovzdanie sa bez toho, aby sme
očakávali výsledky, vydávajúc
svedectvo tam kde sme, nám
pomože vzrastať a zväčšovať
naše poznanie Boha a skúsenosť
Jeho Lásky. Dnes by sme sa
mohli opýtať ... Aký je Boží plán
pre mňa? Ako sa starám o svoju
vlastnú formáciu? Akú štedrosť
a nezištnosť ponúkam vo svojej
službe ostatným?

S. Bernardita García, DKL
Medzinárodná delegátka ZMM

DOBROČINNÝ

KARNEVAL ZMM V BELA CRUZ - CE BRAZÍLIA

Pred dvomi rokmi, ZMM v Bela Cruz sa začala kampaň
"Dobročinný Karneval". Prvýkrát bol zorganizovaný vo februári
2008, druhýkrát v 2009 a tento rok sme ten tretí naplánovali medzi
13. a 17. februárom 2010.
To sa zhoduje aj s národným
karnevalovým programom. Začali sme stretnutím, počas ktorého sme
naplánovali a rozdelili mesto na ulice po pároch mladých
ZMM-ákov. Naša aktivita pozostávala so zháňania potravinových
darov, hlavne s blížiacim sa dátumom spotreby, z domácností a
podnikov. Potraviny sú potom rozdeľované v sociálne slabých
rodinách v štvrti Ipuerias. Vo všeobecnosti sú ľudia veľmi štedrí
a snažia sa pomôcť ako môžu. Dary sa potom donesú do Inštitútu
Nepoškvrneného Počatia, domova Dcér Kresťanskej Lásky, kde sa
stretneme, aby sme rozdelili potraviny do košíkov, poďakovali sa
Bohu a ľuďom, ktorí poskytli jedlo a pomodlili sa spolu ako skupina
Potom sa rozídeme doručiť potravinové košíky rodinám. Po
príchode do rodiny nasleduje krátka modlitba, spýtame sa, či
prijímajú dar, ktorý je zaručene vždy vítaný. Pri nasledujúcom stretnutí sa v skupine podelíme o svoju skúsenosť.
Tento rok očakávame, že množstvo potravinových darov predchádzajúce dva roky. Sme si vedomí, že táto kampaň
sama o sebe nie je veľká vec, je to skromná akcia poskytujúca pomoc, ktorá nevyrieši problém
hladovania týchto rodín. Ale môžeme povedať, že je to malým veľkým príkladom konkrétnej
služby kresťanskej lásky, lásky k blížnemu a vcítenia sa – skutočnosť, že niektorí mladí služia sú
ochotní venovať časť svojho času, aby mysleli na druhých a milovali ich darovaním tejto služby.
Bohu vďaka za to!
Bela Cruz, 5. februára 2010
Clebio Morais
Predseda ZMM v Bela Cruz

PREDSED*ÍCTVO A SEKRETARIÁT
V uplynulých mesiacoch, Generálny otec predstavený,
p. Gregory Gay, potvrdil nasledujúce menovania:
s. Lettemedhin Abraha, DKL (Koordinátorka ZMM
Eritrea), Jenny Coca (Predsedkyňa ZMM Ekvádor);
s. Clementine Rasoavololona, DKL (Koordinátorka
ZMM Madagaskar).

Pripomíname, že pri príležitosti sviatku sv. Lujzy
(15. marca), ako nás už P. Gregory Gay informoval vo
svojom pozývacom liste, plnomocné odpustky budú
udelené pre všetkých tých, ktorí sa zúčastnia fyzicky aj
duchovne na tejto slávnosti, ktorá sa uskutoční 14. marca
v Notre-Dame v Paríži..

14. – 19. decembra, v San Jose, Kostarika – sa
uskutočnilo Stretnutie Predsedníctiev Strednej Ameriky
a Mexika (CENMEX 2009) za účasti p. Gregory Gay
a Argelys Vega, reprezentujúcich medzinárodný tím.

Ďakujeme všetkým krajinám, ktoré sa zúčastnili súťaže
o vytvorenie loga a hymny Generálneho zhromaždenia.
Hymna, ktorá vyhrala, bola
vytvorená mladými z Peru
a víťazné
logo
bolo
vytvorené Guatemalou.

14. – 17. januára – Stretnutie Medzinárodného
predsedníctva sa uskutočnilo v Madride.
Medzinárodný
Sekretariát
sa
zúčastnil
na
Medzinárodnom stretnutí Vincentínskej Rodiny od 28.
do 31. januára v Materskom dome Dcér Kresťanskej
Lásky v Paríži na Rue du Bac.
Medzinárodná Vincentská rodina bude pokračovať
v Projekte Mikro-kreditov na Haiti. Spustenie webovej
stránky www.zafen.org bude 1. apríla 2010. Môžete sa
prihlásiť vopred na prijímanie informácií ohľadom
projektu. Dúfame, že to pomôže Vincentínom vo svete
financovať projekty v prospech chudobných.

www.secretariadojmv.org
NAVŠTÍVTE NÁS

Naša Web stránka má nový
priestor pre mládež, pod
názvom
“Spýtaj sa pátra
Pavla”, kde sa snažíme dať
mladým ľuďom možnosť
zodpovedať
ich
otázky,
pochybnosti o viere, morálke,
vzťahoch... atd..

