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“Všetko najlepšie k narodeninám, Ježiš”
I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo
pre nich nebolo miesta v hostinci. (Lukáš 2,7).
Medzinárodný dobrovoľník
VMY zodpovedný za anglicky
hovoriace krajiny

Vo
väčšine
kultúr
je
dosiahnutie
ďalšieho
roku
života
udalosťou, ktorá vyvoláva pocity radosti,
šťastia a vďačnosti. Keď príbuzní alebo
blízky priatelia slávia svoje narodeniny,
často im gratulujeme a vyjadrujeme tak
naše dobré priania frázami
ako
„Všetko
najlepšie
k narodeninám!“,
„Gratulujem!“, „Nech ťa
žehná Pán!“, „Aby si
oslavoval
čo
najviac
narodenín!“ a podobne. Je
dôležité
sa
skutočne
zamyslieť nad skutočným
významom prianí ľuďom, ktorý slávia
narodeniny. Čo hovoríme, skutočne tak aj
myslíme? Alebo jednoducho opakujeme
slová a frázy bez zamyslenia sa nad ich
významom? Sú naše gratulácie skutočným
vyjadrením túžby po šťastí oslávenca?
Počas
mesiaca
december
slávime
narodeniny Toho, ktorému sme dlžní
všetko; Toho, ktorý bol Bohom a stal sa
človekom; Toho, ktorý je Bohom s nami
(Matúš 1,23); Toho, ktorý odložil stranou
svoje božstvo a stal sa vtelením, aby nás
zachránil; Toho, ktorý sa narodil vo veľmi
skromných podmienkach.
Počas týchto Vianočných sviatkov si plnšie
uvedomujme fakt, že vždy, keď niekoho
objímame, bozkávame ale sa na niekoho

usmievame, zakaždým, keď hovoríme „Veselé
Vianoce“ alebo podobné frázy, ktoré
vyjadrujú naše prianie druhému človeku,
v tom istom čase hovoríme Ježišovi,
prítomnému v našich bratoch a sestrách,
„Všetko najlepšie k narodeninám“. Preto, keď
hovoríme tieto slová, mali by byť srdečným
vyjadrením a nie jednoducho iba slová, ktoré
bezmyšlienkovite prednášame. V skutočnosti
by nemali byť iba prianím na jeden deň
v roku, ale želaním, aby daná osoba zažívala
šťastie po celý rok.
Mali by sme sa pokúšať urobiť
náš život zdielaním radosti,
ktorá je dosiahnutá nie iba
skrze slová, ale cez skutky. Keď
Ježišovi
prajeme
všetko
najlepšie, musíme si uvedomiť,
že Ježiš je šťastný, ak milujeme
jeden druhého tak, ako nás on miloval.
„Dávam vám nové prikázanie: milujte sa
navzájom.“ (Ján 13,34).
Ježiš, dnes ti prajem všetko najlepšie
k narodeninám a chcem ťa vidieť v mojich
bratoch a sestrách, ktorí ma potrebujú.
Chcem, aby títo bratia a sestry boli šťastní;
chcem, aby boli schopní zažívať tvoju
radosť a chcem zažívať tvoju radosť cez
nich.
Všetko najlepšie, Ježiš!
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Brazília
15. – 17. novembra sa konalo druhé
národné stretnutie bývalých členov ZMM,
ktorý prešli do iných vetví Vincentskej
rodiny. Zúčastnilo sa 30 bývalých členov ZMM spoločne
s poradcami, misionármi kongregácie a Dcérami kresťanskej lásky.
Bol to čas per obnovu vo viere, rovnako ako aj plánovanie
spoločných akcií.
Kolumbia
8. – 11. novembra sa Združenie stretlo
v meste Armenia, aby oslávili štyridsiate
výročie ZMM v provincii Cali. Zúčastnilo
sa viac ako 250 mladých. Počas týchto
rokov sa Združenie zapájalo do
evanjelizácie ostatných mladých mužov a žien a rovnako aj detí
a rodín v núdzi. Oslava bola časom vďakyvzdania Bohu za ovocie,
ktoré bolo výsledkom evanjelizačného procesu, konkrétne za mužov
a ženy, ktorí vykonávali svoje povolanie poctivým a úprimným
spôsobom, dobrých rodičov a manželov, mužov a ženy, ktorí svoj
život zasvätili bohu a budujú Božie kráľovstvo naprieč Kolumbiou.

.
Ekvádor
1.-3. novembra sa konalo v meste
Riobamba 19. národné stretnutie. 170
mladých mužov a žien z celej krajiny sa
zúčastnilo pod heslom: “Boh je našim čieľom a stredobodom”. Bol
to čas na modlitbu, budovanie spoločenstva a formáciu.
Spojené štáty
20 členov VMY v západnej časti Spojených štátov sa 2. novembra
zasvätilo Márii. Gratulujeme im k podniknutiu tohto dôležitého
kroku v rámci nášho Združenia, kroku, ktorý približuje týchto
mladých bližšie k našej matke, Márii.
Mexiko
15. – 17. novembra sa konalo národné stretnutie v TeoceloVeracruz. Zúčastnilo sa 160 zástupcov z celej krajiny a počas
stretnutia revidovali statusy združenia a volili nové národné
predsedníctvo. Všetko bolo koordinované Dianou Velásquez.
Prosíme našu Matku o požehnanie členov nového predsedníctva
a posilu pre členov končiaceho predsedníctva v pokračovaní ich
služby lásky pre svojich bratov a sestry.
Panama
Panama City bude miestom 6. stretnutia
CENMEX, ktoré sa uskutocní 16. – 21.
decembra. Veľa mladých z Mexika
a Strednej Ameriky sa stretne pod
heslom: „Je čas na znovuzrodenie, čas upevniť svoje kroky!“
V modlitbe sa spájame s našimi bratmi a sestrami, aby sa im ich
stretnutie vydarilo.

Peru
15. – 17. novembra sa konalo 12.
národné stretnutie VMY v Peru. 120
mladých mužov a žien a poradcov sa
stretlo pod heslom: „ZMM, misionári lásky a spolužitia
v spoločenstve.“ Bol to úžasný zážitok naplnený láskou a vierou,
v ktorej ľudia zdieľali modlitbu, vyznania a oddych.

Portoriko
Je neuveriteľné vidieť, ako sa deň za
dňom zväčšuje náš počet, a to vďaka
svedectvu, ktorý ukazujú členovia
Združenia. Všetko začalo na ostrove Santa Cruz, kde farár
z farnosti svätého Jozefa požiadal o spoluprácu mladých ľudí
farnosti. Farár vedel o práci a službe členov Združenia,
podporoval ich a chcel, aby Vincentská charizma bola prítomná
aj v tejto časti ich krajiny. Spojme sa v podpore modlitbou, aby
ich svedectvo viery prinášalo ovocie.

Slovinsko
ZMM v Slovinsku zvolilo nové národné
predsedníctvo
zložené
z
Uršky
Škrabec; Andreja Mehle a Žana Avbelj.
Prajeme im úspech v ich službe. Začali
organizovať mesačné stretnutia s deťmi, na ktorých sa diskutujú
a rozjímajú biblické témy.

Angola:
Všetky pracovali na aktivitách v
spolupráci s Luandskou arcidiecézou.
Vincentské konferencie a ľudia, ktorí sú
členmi Združenia Zázračnej medaile
oslavovali spoločne sviatok svätého Vincenta de Paul. Počas
osláv VMY (Boa Nova) vysvetľovali ako mladí zo Združenia žijú
vincenstkú charizmu.
Keňa
Na univerzite v Maoi sa vytvorila nová skupina VMY. Noví
členovia prosia o modlitby v ich začiatkoch tejto cesty.
K Ježišovi cez Máriu!

Filipíny
Po tajfúne, ktorý zdevastoval túto krajinu, mladí z VMY
podporujú a spolupracujú s ostatnými členmi vincentskej
rodiny a poskytujú pomoc v oblasti Bohol a Tacloban,
oblastiach, ktoré boli katastrofou zasiahnuté.
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“

SAMOFINANCOVANIE

PLÁNY PRE SAMOFINANCOVANIE V ZMM

Všetko
je

tomu,
kto
verí

”

Keď sa pred troma rokmi
spustila
kampaň
samofinancovania nášho
Združenia, potreba tohto prístupu bola
spomenutá pri dvoch príležitostiach:
záverečný
dokument
Generálneho
stretnutia v Paríži (2005) a záverečný
dokument Generálneho stretnutia v
Lisabone (2010). Článok č. 5 dokumentu z
roku 2010 to hovorí jasne: Solidarita s
našim Združením by nás mala viesť k
zdieľaniu z hĺbky našej chudoby. Inými
slovami, láska k nášmu Združeniu,
navzdory tomu, že sme združenie zložené
primárne z mladých študentov, by nám
mala pomôcť nájsť zdroje, ktoré
potrebujeme.
Skutočne
bláznivá
myšlienka! Ako je to možné, keď väčšina
z nás nepracuje? Musíme zveriť našu
dôveru v spoločnosť, ktorá sa stáva čoraz
viac sekularizovanejšou.

Svätý Vincent nám pripomína, že naša
láska musí byť nekonečne vynaliezavá.
Takže sa môžeme pýtať: ako veľmi
milujeme naše Združenie? Za touto
otázkou nájdeme priamy dôsledok s
ohľadom k nášmu členstvu v Združení a
naše prijatie posolstva, ktoré bolo
vyslovené na Rue du Bac v Paríži. Tá istá
žena, ktorá sa pýtala rovnakú otázku v
momente Zvestovania, zverila svoju
dôveru v Boha a dala ľudstvu obrovský
dar: umožnila, aby sa Slovo stalo telom.
V tom istom okamihu si musíme
spomenúť na fakt, že Mária nám dala
taktiež medailu, ktorá robí z nemožného
možné. VMY je súčasťou tohto
mariánskeho odkazu a dnes nás pozýva k
viere v jej Syna. Žiada nás s istotou
predniesť naše potreby Ježišovi, pretože
všetko je možné tým, ktorý majú vieru
(Marek 9, 23).
Vďaka Bohu, niektoré skupiny mali
úžasné skúsenosti v sfére hľadania

zdrojov pre samofinancovanie. Pár príkladov:
Francúzsko predávalo kalendáre; skupiny v
Rwande-Burundi začali malé projekty s
pomocou
medzinárodného
týmu
a
Francúzska; Spojené Štáty pokračujú v predaji
použitých vecí on-line atď. Všetky tieto
príklady ukazujú, že samofinancovanie nie je
iba obyčajná teória. Niektoré skupiny už
implementovali kroky, ktoré robia z tejto
teórie realitu a sú ochotné zdieľať s
ostatnými krajinami svoje skúsenosti z tejto
oblasti.
Nemajme pochybnosti o tejto kampani,
pretože máme v našich rukách dva mocné
nástroje: našu mladosť a materskú ochranu
našej Matky, hviezdy morskej, ktorá privádza
svoje deti k Ježišovi.
Ghislain Atemezing
Poradca VMY pre Afriku

SVEDECTVO

Cirkevná poznámka VMY v Španielsku
Delegácia laického apoštolátu (DAS)

Špa

“ Mladosť
je čas
možností
na hľadanie
a
objavovanie
pravdy”
Benedikt XVI

„Verím v Cirkev, ktorá je jednotná, svätá, katolícka a apoštolská.“
Primárnou úlohou Cirkvi je zvestovať Dobrú novinu všetkým
ľuďom a to na základe toho, že Boh sa stal človekom cez vtelenie
Ježiša Krista. Môžeme zakusovať takú intenzívnu lásku Boha
k nám, že cítime pobádanie k šíreniu tej istej lásky k našim bratom
a sestrám. Skutočne, naše srdcia z kameňa boli zmenené touto
láskou na srdcia z mäsa a ako výsledok sme schopný trpieť
spoločne s tými, ktorí trpia a plakať s tými, čo plačú.
Vo svetle tejto skutočnosti je veľmi jednoduché pochopiť
zapojenie VMY do Delegácie laického apoštolácu v Madridskej
arcidiecéze (alebo v hociktorej diecéze v Španielsku alebo vo
svete). Delegácia pozostáva z veľkého množstva kresťanských
spoločenstiev a inštitúcií, ktoré pôsobia v konkrétnych oblastiach,
a ktoré sú charakteristické prevažujúcou prítomnosťou laikov v ich
vedení, organizácii a členoch. Pomocný madridský biskup, D.
César Franco, pomáha a riadi apoštolskej službe, ktorá je
v Delegácii rozvíjaná. Naša úloha, v prvom rade, spočíva
v poznávaní a upevňovaní vzťahov s rôznymi spoločenstvami
a inštitúciami, ktoré sú členmi Delegácie. Týmto spôsobom potom
môžeme plánovať formačné aktivity, stretnutia, spoločné projekty
a pod., ktoré sú zamerané na to, aby sme sa utvrdili v našej
zodpovednosti a uvedomenie si seba ako evanjelizátorov v našich
rôznych okolnostiach.
Byť schopným zastupovať VMY v Delegácii laického apoštolátu
znamená veľa vecí, ale predovšetkým to posilňuje môj pocit
príslušnosti ku kresťanskej komunite. Dáva nám to možnosť
stretnúť sa s ďalšími bratmi a sestrami, ktorí s ohľadom na ich
vlastnú charizmu, prežívajú svoje Božie volanie, aby boli svedkami
vo svete. Svedčia o Bohu so všetkými svojimi slabosťami a sú
spojení cez modlitbu a lásku, ktorú chcú zdieľať s ostatnými. Moja
prítomnosť
v tejto
skupine
ma
napĺňa
pocitom
spoluzodpovednosti
za
proces
evanjelizácie,
a preto

zodpovedným za spoluprácu s osobami, ktoré venovali celý svoj život
Bohu, aby mohla byť oslobodzujúca správa Dobrej noviny
komunikovaná všetkým ľuďom. Zároveň som si vedomý faktu, že
kňazi a veriaci mužia ženy sú to často neschopní pracovať kvôli
predsudkom, že ich názor rozruší veľa ľudí. Moja je viera posilnená
a obohatená svedectvom života druhých ľudí, ktorí, spoločne so
mnou, túžia kráčať s Pánom. Všetko toto ma vedie k tomu, aby som
sa zaviazal osobne a aj ako člen VMY k službe a porozemeniu, že ako
laická osoba som zodpovedný spolu so zasvätenými osobami za
udržiavanie Petrovej bárky nad vodou a za jej navigovanie k novým
horizontom, kde ľudia, bez toho aby si toho boli vedomí, sú hladní
a smädní po Bohu a po Božom oslobodzujúcom slove.
Využime výhodu času našej mladosti na objavovanie Ježiša Krista, na
objavovanie Toho, ktorý je cesta, pravda a život.
Mladosť je privilegovaným časom na hľadanie a objavovanie
pravdy. Ako hovorí Platón: „Hľadaj pravdu pokiaľ si mladý, pretože
ak nie, neskôr ti unikne.“ ... Preto vás vyzývam, aby ste nikdy
nestratili entuziazmus a záujem o pravdu. (Pápež Benedikt XVI.,
Stretnutie s mladými univerzitnými profesormi v Madride, 19. august
2011).
S novým pohľadom sa všetko zmení.
Javier Cremades za VMY v Španielsku
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SLUŽBA A MISIA

Fr. Irving G. Amaro R. C.M



Otec Irving Gabriel Amaro Ramayo, CM, člen Provincie v Mexiku, bol menovaný do pozície
medzinárodného subdirektora VMY.



Otec Irving Amaro, CM sa narodil v Mexiku v roku 1969 a vstúpil do Kongregácie 28. júla
1986 a za kňaza bol vysvätený 25. januára 1997. Pôsobil vo farskej službe a tiež vo formácii v seminári Misijnej
kongregácie. Zúčastňoval sa na aktivitách rôznych vetiev vincentskej rodiny v Mexiku, najmä s členmi VMY a AIC.
Na základe toho bude páter Irving koordinovať prácu medzinárodného sekretariátu VMY, ktorý pôsobí
v Madride.



Páter Gregory Gay hovorí: „Som veľmi vďačný pátrovi Irvingovi, že prijal toto menovanie. Verím, že jeho
skúsenosť v Mexiku s vedením mladých vo VMY mu bude veľkou výhodou v jeho službe medzinárodného
subdirektora VMY.“

MEDZINÁRODNÉ PREDSEDNÍCTVO A SEKRETARIÁT




Generálny direktor VMY, P. Gregory Gay, CM, potvrdil nasledovné menovania: sestra Yaritza Jiménez,
DC (poradkyňa, Dominikánska republika), sestra Lorraine Djongoue Toko, DC (poradkyňa, Kamerun),
José Daniel Cruz Urbina (predseda VMY v Nikaragui)
P. Irvin Amaro, CM, medzinárodný subdirektor VMY, bol pozvaný, aby sa zúčastnil 1. – 3. novembra
európskeho stretnutia MISEVI, ktoré sa konalo na Slovensku.

 15. – 17. novembra sa členovia medzinárodného sekretariátu, spolu s niekoľkými
mladými
v Španielsku
ktorýAdjoint
chcú zažiť
misijnú de
skúsenosť
Du 1er auz VMY
03 novembre,
le P.(jednotlivci,
Irving Directeur
International
la JMV, a été invité à la
charakteristikú
pre
Združenie)
zúčastnili
na
Škole
misijnej
formácie
v
Madride.
Rencontre européenne du MISEVI, qui s'est tenue en Slovaquie.





Novéna ku cti Požehnanej Matky sa konala v Bazilike Našej Pani Zázračnej medaile
v Madride. Na tejto udalosti sa zúčastnil tým medzinárodného sekretariátu.
Na začiatku adventu 29. – 30. novembra sa medzinárodný sekretariát stretol, aby
sa pripravil prežiť vieru a lásku narodenia nášho Spasiteľa.

Vianoce sú časom, keď sú ľudia štedrí k ostatým
a plní nádeje v napredovaní na ich ceste životom.
Nech sú Vaše Vianoce a Nový rok naplnené požehnaním.

SECRETARIADO INTERNACIONAL JMV

@sijmv

www.secretariadojmv.org

C/José Abascal, 30. 28003 Madrid. España Tel. 34 91 591 2164
Fax. 34 91 119 1306
Email: secinterjmv@gmail.com / delinterjmv@gmail.com
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