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NA ZAMYSLENIE
osobne alebo v skupine

Veselý, živý a dobroprajný
Carlo prežíval detstvo obklopený
láskou svojej rodiny. Jeho matka spomína,
že bol radostným dieťaťom: síce živým, no
dobroprajným, čo u malých chlapcov nebýva
bežné. Ak mu niekto ublížil alebo ukrivdil, nereagoval inštinktívne. V jeho úsmeve a spôsobe,
akým sa vedel vysporiadať s drobnými ťažkosťami,
sa neprestajne odrážala radosť zo života. Hoci bol
z ﬁnančne dobre zabezpečenej rodiny, nedával to
najavo oblečením alebo čímkoľvek iným, čo by pútalo pozornosť.

1 Carlo pristúpil k prvému svätému prijímaniu
veľmi zavčasu. Mal iba 7 rokov a odvtedy sa Eucharistia stala stredobodom jeho záujmov. Pokladal
ju za „diaľnicu do neba“. Hovorieval, že „keď sa
v modlitbe Otče náš hovorí ,chlieb náš každodenný
daj nám dnes a neuveď nás do pokušenia‘, Ježiš
chcel povedať ,daj nám aj dnes každodennú Eucharistiu‘“. Na inom mieste zopakoval: „Ak prijímame
Eucharistiu každý deň, ideme priamo do neba.“
Carlo bol presvedčený, že vďaka Eucharistii sa stáva čoraz podobnejší Ježišovi, a vnímal ju ako spôsob „vychutnávať si nebo už tu na zemi“.
2 Otcovi, ktorý mu navrhol spoločnú cestu do
Svätej zeme, Carlo odpovedal: „Radšej zostanem
v Miláne, pretože tu v kostoloch je mnoho svätostánkov, kde ho môžem kedykoľvek navštíviť.
Nepotrebujem ísť do Jeruzalema, mám ho aj do
ma.“ A dodal: „Ak je Ježiš prítomný tam, kde je svätá hostia, načo ísť na púť do Jeruzalema a navštíviť
miesta, kde žil Ježiš pred dvetisíc rokmi? S rovnakou zbožnosťou by sme mali navštevovať sväto
stánky.“

Carlo ako malý bubeník
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