Eucharistické zázraky
Dňa 3. mája 1991 sa v Londýne narodil jeden skvelý chlapec –
obyčajný svätý. Volal sa Carlo Acutis. Jeho rodičia vtedy pracovali
v Londýne, ale krátko po jeho narodení sa rozhodli presťahovať
do Milána v Taliansku. Ako Carlo rástol, stal sa z neho obyčajný chalan –
taký, ako všetci okolo neho. Chodil do škôlky, do školy, navštevoval
gymnázium. Bol veľmi dobrý, zdvorilý, štedrý, veľmi komunikatívny
a zábavný. Mal mnoho priateľov, športoval, hrával futbal, zároveň mal
veľmi rád počítače a svoje PlayStation. Bol programátor. Programoval na
vysokej úrovni, čo obdivovali aj dospelí inžinieri a vytváral rôzne webové
stránky. Dokonca sa denne venoval strihu videa. Najradšej natáčal veselé
videá svojho psíka. Vedel však aj to, že tieto veci – napríklad počítač
alebo PlayStation – môžu v duši vyvolať akúsi „nadvládu“. Môžete získať
závislosť, stať sa otrokom týchto vecí. Veľa času by ste tak mohli
premárniť. Preto si sám zaumienil, že sa bude hrať na svojej PlayStation
maximálne iba hodinu týždenne.
Carlo bol zároveň chlapcom, ktorý miloval Boha. Jeden deň v jeho
živote ho zmenil. Bol to deň, keď vo svojich siedmich rokoch prvýkrát
prijal Ježiša počas svojho 1.svätého prijímania. Odvtedy nevynechal ani
jednu svätú omšu. Denne prijímal Eucharistiu. Carlo spravil Eucharistiu
centrom svojho života. Nazýval ju „diaľnicou do neba“. Často chodieval
do kostola adorovať Ježiša v Oltárnej sviatosti a rovnako rád sa modlil
aj modlitbu sv. ruženca. Skutočne veril, že Ježiš je reálne prítomný tam,
kde je svätostánok – v každom kostole. Zaujímal sa o ľudí, ktorí ostali bez
strechy nad hlavou, žobrákom na ulici nosil kúsok svojej večere,
z vreckového im kupoval spacáky. Carlo rád robil veci okolo seba
krajšími. Keď bol ešte malý, chodieval sa kúpať do mora a vždy si so
sebou vzal potápačské okuliare. Hral sa hru, a keď sa potápal a čistil dno
od odpadkov. Často chodil so psami na prechádzku do parku a zbieral
odpadky, ktoré tam boli. Takéto malé vecí robil, aby aspoň troška zlepšil
svoj kútik sveta.
Hľadal nové spôsoby, ako pomôcť druhým posilniť ich vieru
a objavil možnosť dobrého využitia sociálnych sietí. Rozhodol sa pomôcť
kňazovi vo svojej farnosti pri vyučovaní katechizmu, čo ho priviedlo k
myšlienke pripraviť výstavu o Eucharistických zázrakoch, ktoré Cirkev

uznala. Eucharistické zázraky sa v dejinách stali už mnoho krát
a považoval za dobré, pripomenúť si to. Bola to náročná práca, do ktorej
zapojil aj svoju rodinu. Trvala takmer dva a pol roka. Zozbieral mnoho
informácii na internete pomocou googlu a wikipedie a na výletoch, kde
robil propagačné fotografie. A tak v posledných mesiacoch pred svojou
smrťou zdokumentoval výstavu Eucharistické zázraky z celého sveta a
publikoval ju na webovej stránke.
Carlo zomrel ako pätnásťročný dňa 12. októbra 2006 na vážnu
chorobu - leukémiu v nemocnici v Monze, v meste ležiacom 15 km
severne od Milána. Ešte pred smrťou obetoval svoje utrpenie za pápeža
a celú Cirkev. Často vravieval: „Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí
zomierajú ako kópie“. Toto isto neplatilo pre Carla. Stal sa moderným,
špeciálnym a všetkými obľúbeným mladým chlapcom milujúcim
Eucharistiu - Ježiša. Zvesť o jeho svätosti sa tajomným spôsobom rýchlo
rozšírila do celého sveta. Dňa 10. októbra 2020 ho pápež František
blahorečil v Bazilike sv. Františka v Assisi a v tomto meste sa nachádza aj
jeho hrob. Bol to prvý blahoslavený, ktorý mal vlastný e-mail a zažil
začiatky internetu. Digitálny svet urobil miestom na prenos posolstva
evanjelia a tak sa Carlo Acutis so svojou vášňou pre nové technológie,
začal nazývať misionárom tohto nového kontinentu.
Život Carla Acutisa bol rovnaký ako životy mnohých súčasných
chlapcov a dievčat, ale mal v sebe aj niečo tajuplné. Bola to Eucharistia.
Carlo obdivoval a uveril, že Ježiš je takto skutočne prítomný medzi nami
so svojim telom. A tak zozbieral dostupné a vierohodné informácie
o Eucharistických zázrakoch - o tajomných znameniach, ktorými chcel
Ježiš potvrdiť svoju skutočnú prítomnosť v Eucharistii a upevniť našu
vieru. Robil to od skorého stredoveku až po súčasnosť na mnohých
miestach sveta. A práve tieto tajomné znamenia Boha boli a sú veľkou
výzvou na jedinečný výskum mnohých špičkových vedeckých tímov.
A
dnes
vám
ponúkame
do
slovenského
jazyka preloženú medzinárodnú výstavu "Eucharistické zázraky vo
svete", ktorú navrhol a vytvoril blahoslavený Carlo Acutis.
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