
Carlo Acutis
„Všetci sa rodia ako originály, ale mnohí zomierajú ako fotokópie.“ 



Istota, že je milovaný
Carlo bol jedným z tých mladých, ktorí žili nezvyčajne hlbokým životom a boli 

jedineční aj vo svojich najskrytejších túžbach. 



Carlo – jedinečná príchuť milosti

Carlo Acutis bol slobodný, veselý chlapec, pozorný a vnímavý na potreby iných, 

najmä núdznych. Žil iba 15 rokov, ale žil naplno, podľa svojich najhlbších 

túžob.



Ulicami Assisi

5.–6.10.2019 sa zišlo v Assisi veľké množstvo ľudí rôznych vekových kategórií, 

kde v tichej modlitbe prenášali jeho rakvu od kláštora Sacro Convento

ku Katedrále svätého Rufína a potom do Svätyne zrieknutia sa šiat svätého 

Františka Assiského na čele s assiským biskupom Mons. Dominikom 

Sorrentinom. 



Protagonista svojej mladosti
Odkiaľ bral silu byť slobodný a radostný, spokojný so životom a všímavý voči 

potrebám druhých, najmä tých, ktorí to potrebovali?
Cítil sa byť nesmierne milovaní a z rodinných vzťahov.

Hlavným prameňom lásky, z ktorých čerpal a ku ktorým viedol aj svojich 
kamarátov boli: evanjelium, osoba Ježiša Krista

a úprimná úcta k Božej Matke,  Panne Márii.



Eucharistia – istota lásky živého Krista

Kristova prítomnosť, Ježiš preňho nebol nejakou ideou, 
bol živou súčasťou jeho života.

Eucharistia bola pre Carla sviatosťou Božej vernosti jeho láske.



Túžba po Bohu a zodpovednosť za život

Jeho existencia bola jasne „nasmerovaná do neba“ k Bohu.
Žil vo vedomí, že osud človeka nespočíva v pozemských veciach.

Jeho život prenikala neutíchajúca túžba po Bohu; 
vnímal, že je stvorený pre veľké veci,

a tou najväčšou bola možnosť prísť do neba.



Bol presvedčený, že pozemský život je iba prechodom k zmene
na život krajší a plnší.

Skutočnosť, že sa cítil byť stvorený pre nebo, mu umožňovala slobodne sa 
darovať a zodpovedne sa zaujímať o všetko, čo sa dialo okolo neho.



Informatika na odovzdávanie hodnôt a krásy

Nebol otrokom nových technológií, ako sa to často stáva mladým aj dospelým, 

lebo jeho srdce bolo slobodné od vecí, dokázal ich používať na dobro.



Deň triumfu

Vedel používať novú komunikačnú technológiu na odovzdávanie evanjelia, 
hodnôt a krásy, Carlo sa nechytil do pasce.



15 rokov a všetky pre Boha

Carlo bol normálny chlapec, mimoriadny v bežných veciach.

Prijímal denne eucharistického Ježiša

a za jeho návštevu sa mu odplácal tým,

že sa stretával s chudobnými a pomáhal im.



Mladá tvár svätosti

Carlo je stredobodom kresťana katolíka, ktorý miluje život a túži žiť veľkolepo.
Delil sa o krásu života počas dospievania s mladými svojej doby a takto vedel

iným prinášať radostnú zvesť.



V milovanom Assisi

Tu chcel byť pochovaný



Hlboké korene spirituality

Carlo fascinovaný Bohom, prežíval svoju existenciu ako vzácny a osobný dar. 



Intenzívny duchovný život

Všetci sa rodia ako originál, no mnohí zomierajú, ako fotokópia.
Carlo bol vždy sám sebou, jedinečným mladým kresťanom, ktorý celým svojim 

životom dokázal, aké krásne je žiť pre Pána a dovoliť mu, aby si nás získal.



Viera ako súčasť každodenného života
Už ako 12 ročný chodil každý deň na svätú omšu, dokonca aj počas prázdnin, 
a čerpal z nej silu, aby mohol s pevnou vierou prežívať jednotlivé chvíle dňa.

Súčasťou týchto pravidelných stretnutí bola adorácia Krista v Eucharistii 
a osobná modlitba, v ktorej dôležité miesto zohrávala aj Panna Mária. 



Zamilovaný do Boha

Život bude skutočne pekný iba vtedy, keď budeme milovať Boha nadovšetko 
a blížneho, ako seba samého.

Smútok je pohľad, ktorým sa pozeráme na seba samých, šťastie je pohľad, 
ktorým sa pozeráme na Boha.

Ľudia sa príliš starajú o krásu svojho tela a nedbajú o krásu vlastnej duše.



Intenzívny kresťanský život
Nie je možné prehĺbiť svoju vieru, 

ak sa človek denne „necvičí“ v snahe prežívať ju naplno.
Na Carlovi bolo obdivuhodné to, ako sa stále snažil o dobro.                        

Výsledkom bola jeho harmónia, z ktorej vyžaroval pokoj.



Mimoriadny život jedinečného chlapca
To, čo má v živote naozaj hodnotu, je ušľachtilosť duše, teda spôsob,
akým milujeme Boha a blížneho. Všetci ľudia sú Božími stvoreniami.



Milánčan narodený v Londýne

Carlo Acutis sa narodil na sviatok svätých apoštolov Filipa a Jakuba                                    

3. mája 1993 v Londýne, Otec Andrea a matka Antonia, rodená Salzanová.              

Pokrstený v kostole Our Lady of Dolours.



Základná škola u rehoľných sestier, 
gymnázium u jezuitov

K spolužiakom bol vždy otvorený, priateľský, veľkodušný a v škole sa cítil dobre, 
aj keď neprejavoval mimoriadny záujem o školské predmety.



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.



Priateľ všetkých

Spolužiaci si ho pamätajú ako odvážneho, slobodného, vtipného a usmievavého
chlapca, ktorý mal vždy pod kontrolou svoje reakcie a vo vzťahu k dievčatám

nebol nikdy vulgárnym. Najviac vynikal svojím morálnym profilom. 



Pozitívny vplyv na okolie

Pri rozhovoroch nikoho neponižoval a pomáhal ľuďom,
ktorí sa ocitli v ťažkostiach.  



Nadšený génius informatiky

Nebol otrokom nových technológií, ako sa to často stáva mladým aj dospelým, 

lebo jeho srdce bolo slobodné od vecí, dokázal ich používať na dobro.

Počítačové schopnosti využíval aj pri katechéze.



Jednoduchá a hlboká viera

Carlovo tajomstvo spočívalo v pevnom odhodlaní klásť Boha vždy na prvé          
miesto. Výsledkom bola jeho harmonická osobnosť, z ktorej vyžaroval pokoj. 



Svätec, akého neočakávaš



Ktosi raz jeho život definoval ako mimoriadny v riadnom, bežnom.
Carlov život bol skutočne jedinečný.



Stačilo pätnásť rokov

Život je skutočne pekný iba vtedy, keď je v ňom Boh na prvom mieste.
Carlo zomrel v pätnástich rokoch zasiahnutý ničivou chorobou.



Chlapec, ktorý plával proti prúdu

Každý deň sa modlieval ruženec 
a pokladal ho za „najkrajší rebrík, ktorým sa možno dostať do neba.“



Osobná duchovná cesta

Carlo nebol svätuškárom, medzi kamarátmi sa tešil veľkej obľube, bol plný 
života, vyrovnaný a usmievavý, vždy poruke a ochotný postarať sa o druhých.



Súčasný mladý Milánčan

Carlo bol naplno ponorený do súčasnosti. S prehľadom dokázal čeliť nástrahám
životného štýlu, ktorý šíria masmédiá, a nenechal sa ním strhnúť.



Množstvo záujmov

Carlov život charakterizuje hlboká harmónia,
vďaka ktorej vedel všetko prijímať a nasmerovať k svojim cieľom a ideálom. 



Ak je to Pánova vôľa
Snažil sa zodpovedne zadeľovať si svoj čas – venoval potrebný čas starostlivosti

o svoje vlastné telo a rovnako primerane sa venoval svojim záľubám,
školským povinnostiam, ale aj potrebám duše.



Trochu mystik, trochu teológ

Najväčším Božím darom pre nás ľudí je to, že Boh poslal svojho jednorodeného
Syna Ježiša. Je dôležité, aby Ježiša poznali a milovali všetky národy sveta.



Dá sa stať svätým, ale treba chcieť

Svätosť bola jeho životným cieľom. 



Moja diaľnica do neba

Láska k Eucharistii zakladala a udržiavala pri živote jeho vzťah s Bohom.



Bez Boha nemôžem urobiť vôbec nič

Ak prijímame Eucharistiu každý deň, ideme priamo do neba.



Cesta svätosti

„Podľa mňa mnoho ľudí nechápe pravú hodnotu svätej omše, pretože, keby si 
uvedomili, akým veľkým šťastím nás obdaroval Pán tým, že sa nám dáva 
za pokrm, každý deň by chodili do kostola, aby mohli mať účasť na ovocí 

slávenia obety, a zriekli by sa nadbytočných vecí.“



Výstava o eucharistických zázrakoch

Chcel svedčiť o Ježišovej reálnej prítomnosti v EUCHARISTII,
preto spolu s rodinou pripravil výstavu o eucharistických zázrakoch, 

ktoré sa stali v dejinách kresťanstva.



Osobná adorácia
Jednou z jeho obľúbených aktivít bola eucharistická adorácia,

ktorej venoval čas kedykoľvek sa mu to podarilo.
Pred svätostánok si pokojne sadol a vhĺbil sa do modlitby.

Keď sa vystavíme lúčom slnka, stmavneme.
No keď sa postavíme pred eucharistického Ježiša, staneme a svätými.



Radšej Miláno ako Jeruzalem

Nepotrebujem ísť do Jeruzalema. Jeruzalem mám aj doma.
Radšej zostanemv Miláne, pretože tu v kostoloch je mnoho bohostánkov,

kde môžem Ježiša kedykoľvek navštíviť.



Ako apoštol Ján

Carlo sa cítil veľmi blízky apoštolovi Jánovi, ktorého Ježiš tak veľmi miloval
a ktorému pri Poslednej večeri oprel svoju hlavu na srdce.                                                                   

Aj Carlo sa chcel stať Ježišovým učeníkom. 



Balón do neba

Carlo o sviatosti zmierenia vravel:
„Svätá spoveď je ako oheň,

vďaka ktorému môže balón vystupovať do neba.“



Assisi – vŕšky, ktoré tak miloval
Assisi je miesto, kde sa cítim najšťastnejší.



Brat Slnko, sestra Luna

Úprimne obdivoval svätého Františka z Assisi,
či už pre jeho poníženosť, alebo pre lásku k prírode.

Mal však rád aj svätého Antona a jeho kaplnku.



Carlo ekológ

Carlo podobne ako svätý František Assiský mal veľkú lásku a úctu k prírode. 
Carlo k nej mal tiež osobitný vzťah a zaujímal sa o okolité prostredie.



Carlo a Panna Mária

Často sa obracal k Panne Márii a s ružencom v ruke sa učil
byť čoraz vernejším Ježišovým učeníkom.



S Máriou už od detstva

Panna Mária je jedinou ženou môjho života. 
Nikdy nevynechal každodennú modlitbu ruženca.



Verný ruženec

Ruženec je najkratší rebrík, ktorým sa možno dostať do neba.



Mariánsky pútnik 

Často chodieval so svojou rodinou do mariánskych pútnických miest v Taliansku
aj vo svete. Milostivá Panna Mária, ma napĺňa nádejou.



Mimoriadny syn mamy Antónie
Svojich rodičov priviedol k tomu, aby každý deň chodili na svätú omšu.

Nie naopak, že rodičia privádzali jeho ako malého chlapca na omšu, ale on sám 

na ňu chodil a presvedčil aj ostatných, aby denne prijímali sväté prijímanie.



Rodina, ktorá rastie so synom

Carlo bol vždy obklopený láskou rodiny. 
Keď mal Carlo tri alebo štyri roky, začal prejavovať osobitnú náklonnosť 

ku všetkému, čo „zaváňalo“ posvätnom.



Bez ovplyvňovania
Podľa svedectiev a spomienok jeho najbližších bol Carlo vždy spontánne 

otvorený voči viere a rodina mu nekládla žiadne prekážky,
ale ani ho neovplyvňovala, ani naň nevyvíjala nátlak,

pretože rodičia boli k praktickému kresťanskému životu ľahostajní. 



Rodičia chlapca určeného na svätosť

Bol neuveriteľne sympatický. 
Chuť do života mu žiarila z tváre.



„Môj dôverný priateľ Rajesh“

Carlo mal veľmi pekný priateľský vzťah s Rajeshom,
ich pomocníkom v domácnosti.



Rajeshovo svedectvo

Carlova viera bola očarujúca,
každého oslovilo to, ako ju prežíval a ako o nej hovoril.



Priateľ sa stáva kresťanom
Postupne som začal brať vážne Carlove rady a ponaučenia,
až som sa rozhodol, že sa dám pokrstiť. Carlo bol pre mňa

učiteľom autentického kresťanského života a príkladom neobyčajnej čnosti.



Carlov ekumenizmus

Ekumenické stretnutie s Jánom Pavlom II. v Assisi,
ktoré Carlo so záujmom sledoval. 

Carlo sa modlieval za všetkých nekresťanov, 
najmä za Židov, ku ktorým mal veľmi blízko. 



Chorý, ktorý sa nesťažuje
Keď Carlo ochorel a zistil, že má veľmi 

zákernú leukémiu, pri vstupe do 
nemocnice povedal: 

„Odtiaľto už nevyjdem.“



Jeho choroba bola rýchla – bol to únos
Vedel však, že každý život, akokoľvek dlhý, je v porovnaní s večnosťou krátky.
Na jednom krátkom videu Carlo s úsmevom a neuveriteľne pokojne hovorí:   

„No ... a mojím údelom je zomrieť.“
Keď mu oznámili vážnosť zdravotného stavu, pokojne povedal:

„Pán mi pripravil budíček.“ 
O niekoľko dní zomrel. Svoje utrpenie obetoval za kňazov

v ťažkostiach, za Svätého Otca, Cirkev a za to, aby mohol ísť priamo do neba.



V nemocnici v Monze

Carlo sa nebál svojej hroznej choroby a odvážne jej čelil.
Mal nádherné oči a aj keď boli poznačené chorobou, napriek všetkej bolesti      

sa stále usmievali, akoby chceli upokojiť toho, koho mali pred sebou.



Šťastní tí, čo ho poznali
S Carlom som bola v kontakte len málo, ale napriek svojej ťažkej sitácii

zanechal vo mne hlbokú stopu lásky a pokoja.



Predtucha odchodu

Postulátor procesu blahorečenia Nicola Gori konštatuje:
„Jeho odpútanosť od tohto sveta bola prirodzená, vyvážená,

pretože si bol vedomý, že sa má definitívne stretnúť s Kristom, svojím Pánom, 
s ktorým ho spájalo nerozlučné priateľstvo.“ 



Na vlastnú žiadosť Carla pochovali v Assisi, kde často trávieval prázdniny 
a kde sa inšpiroval ideálmi a životom svätého Františka Assiského.

Prial si, aby ho pochovali do zeme.



V roku 2019 bolo jeho telo prenesené do pútnickej svätyne mládeže v Assisi,
do Svätyne vyzlečenia svätého Františka. 



Pápež František 5. júla 2018 podpísal dekrét o Carlových hrdinských čnostiach, 
hlavnú podmienku blahorečenia,

a 21. febrára 2020 Svätý Otec schválil jeho blahorečenie. 
Dátum slávnosti blahorečenia stanovili na 10. októbra 2020.



Carlov životný projekt

Carlo Acutis hovorieval, že Boh stvoril všetkých ľudí potenciálne svätých
a je na nás, aby sme uskutočnili jedinečný a neopakovateľný plán,

ktorý pripravil pre každého z nás.



Chlapec dneška

„Carlo bol chlapcom,“ hovorí miestny farár.
„Bol vtipný, sympatický, vždy usmievavý (dokonca aj počas choroby), 

starostlivý priateľ, zvedavý, nadšený pre technológie a informatiku. Nebol 
otrokom nových technológií, ako sa to často stáva mladým aj dospelým,
lebo jeho srdce bolo slobodné od vecí, dokázal ich používať na dobro.“



Navždy jedinečný

Bol presvedčený, že
„Boh má pre každého z nás jedinečný a neopakovateľný príbeh,

ale nechal nám slobodu napísať mu záver.“
A Carlo to urobil. 



Naším cieľom má byť nekonečno, nie konečno.

Carlo Acutis sa narodil 3. mája 1991 v Londýne (Anglicko).
Zomrel 12. októbra 2006 v Monze (Taliansko).

Blahoslavený Carlo Acutis, oroduj za nás!



Modlitba k blahoslavenému Carlovi Acutisovi

Ó Bože, náš Otec

vďaka, že si nám dal Carla

model života pre mladých

a ako posolstvo lásky pre všetkých.

Ty si mu pomohol

zamilovať sa do Ježiša

a on urobil Eucharistiu

svojou „autostrádou do neba“.

Dal si mu Máriu 

ako milovanú Matku

a prostredníctvom ruženca

si z neho urobil 

speváka nežnosti.



Prijmi jeho modlitbu za nás!

Zhliadni predovšetkým na chudobných,

ktorých on miloval a pomáhal im.

Aj mne udeľ na jeho príhovor

milosť, ktorú potrebujem...

Daj, aby sme sa mohli naplno radovať

zaradiac Carla medzi blahoslavených

Tvojej Cirkvi, aby jeho úsmev

zažiaril aj pre nás

na slávu Tvojho mena. Amen.


