
Carlo Acutis – svätec v džínsoch a teniskách 

 

Je ľahké uveriť tomu, že svätosť nie je nič pre nás. Veď sme mladí a moderní. Zovšadiaľ sa na 

nás valia reklamné slogany, snažiace sa nás presvedčiť, po čom máme túžiť. A tak sa neustále za 

niečím ponáhľame. Za najnovším smartfónom, za úspechom v práci či v škole, za exotickou 

dovolenkou či za módnym outfitom. Svätosť sa vytratila z našich túžob. Akoby bola len pre kňazov či 

starých ľudí. Ale je to naozaj tak?  

Boh nám pripomína pravdu cez 15-ročného Carla Acutisa, moderného chlapca 21. storočia, že 

všetci sme povolaní k svätosti. Počas svojho krátkeho pozemského života budoval veľmi silné 

priateľstvo s Ježišom a stal sa nástrojom v Božích rukách, Božím influencerom, ktorý sa dotkol 

mnohých sŕdc. 10. októbra bude slávnostne vyhlásený za blahoslaveného v talianskom Assisi. No kde 

sa začal jeho príbeh? 

Trasa Londýn – Miláno  

Carlo sa narodil 3. mája 1991 v Londýne do zámožnej talianskej rodiny, no krátko po jeho 

príchode na svet sa rodičia rozhodli pre návrat do rodného Talianska, a tak zakotvili v meste módy 

a biznisu, v Miláne.  Dali svojho syna pokrstiť, hoci oni sami vieru veľmi nepraktizovali. Prvé kroky na 

ceste k Ježišovi urobil maličký Carlo pod vedením svojej poľskej pestúnky, ktorá ho spontánne vtiahla 

do dobrodružstva života viery. Už ako predškolák vynikal vrúcnou zbožnosťou a aj počas obyčajnej 

prechádzky po meste vždy poprosil rodičov alebo pestúnku, aby sa aspoň na chvíľu zastavili v kostole 

a pozdravili Ježiša. Tešilo ho, že môže byť pri svojom Priateľovi. Jeho neochvejné nadšenie pre Božie 

veci sa hlboko dotklo aj jeho matky, ktorá pod synovým vplyvom začala žiť svoju vieru. Syn sa stal 

učiteľom svojej matky. Priviedol ju ku Kristovi. Čo viac môžeme urobiť pre tých, ktorých milujeme? 

Nebol to len nejaký chvíľkový detinský zápal, ktorý rýchlo pominie. Carlo rástol v múdrosti 

a Ježiš sa stal centrom jeho vesmíru. Slnkom jeho života. Vyhľadával chvíle ticha pred svätostánkom, 

ponoriac sa do Božej prítomnosti. Jeho duchovná zrelosť a hĺbka lásky sa nedali prehliadnuť. Ako 7-

ročný dostal povolenie pristúpiť k prvému svätému prijímaniu a od toho momentu neprešiel deň, keď 

by Carlo vynechal svätú omšu. Nechcel žiť bez Ježiša. Eucharistia sa mu stala duchovným pokrmom 

na ceste jeho putovania. Každý deň svätá omša. A čo my? Ako ťažko nám padne ísť na svätú omšu 

aspoň v nedeľu... 

Počítačový génius a apoštol internetu 

Hoci mal Carlo svoje srdce v nebi, nohami stál pevne na zemi. Tak ako každý mladý človek 21. 

storočia aj on bol fascinovaný modernými technológiami. Už ako 9-ročný sa naučil sám programovať 

a neustále svoje znalosti zdokonaľoval. Vytváral webstránky, natáčal a upravoval videá, vyrábal 

animácie a komiksy. Profesionálni programátori s diplomom z univerzity žasli nad jeho talentom.  

Rád sa hral počítačové hry, no bez toho, aby padol do pasce závislosti. Pochopil potenciálne 

nebezpečenstvo zneužitia moderných technológií, nenechal sa nimi ovládnuť, lebo nechcel byť ich 

otrokom. Aj nám, digitálnej generácii, by mohol dať lekciu, ako múdro využívať svoj čas. Veď 

koľkokrát sa pristihneme pri tom, že veľkú časť svojho voľného času sme zbytočne premárnili 

s mobilom v ruke alebo bezcieľnym surfovaním na internete, počítačovými hrami či sledovaním 



televízie. Ako je možné, že Carlo mal tieto technologické výdobytky modernej doby pod kontrolou? 

Lebo sa učil sebaovládaniu. Sám si stanovil hranice. Vedel povedať nie, dosť. Slobodne sa rozhodol, že 

digitálne technológie bude využívať pre svoju zábavu iba raz do týždňa a aj to len na jednu hodinu. 

Jedinú hodinu! Zvyšný čas používal počítač len pracovne – pre dobro iných. Zadarmo vytváral webové 

stránky pre charitatívne organizácie, farnosti alebo využíval médiá na evanjelizáciu. Používal svoje 

talenty a digitálne technológie, aby iných priviedol k Bohu. Aj my sme k tomu pozvaní. Objavili sme 

už, čo je naším nástrojom, ktorým oslavujeme Boha? Carlo by nám povedal: „Máš talent? Tak ho 

používaj! Pre dobro iných...“ 

Svoj voľný čas naplnil zmysluplnými aktivitami, a tak bojoval s pokušením „oddychovať“ pri 

monitore počítača. Nedovolil, aby ho technológie obrali o čas, ktorý mohol stráviť s Bohom 

a s blízkymi. Svoj život postavil na Bohu a dávaní sa blížnym. A čo my? Ako využívame čas? Čím 

napĺňame svoje srdce?  

Múdry investor 

Carlo sa učil zabúdať sám na seba, aby v ňom Ježiš mohol viac rásť. Všímal si potreby druhých 

a láskyplne na ne odpovedal. Rád pomáhal chudobným a ľuďom bez domova. Tým, čo stratili strechu 

nad hlavou a ocitli sa na ulici, rozdával polievku v jedálni, ktorú zastrešovala charita. Bol ochotný sa 

podeliť o svoju desiatu či vreckové. Nezhromažďoval okolo seba materiálne veci. Tie mali preňho 

význam len vtedy, keď mohli poslúžiť iným. Keď dostal peniaze ako dar od príbuzných, nebežal si 

kúpiť novú počítačovú hru. Namiesto toho zakúpil spacie vaky pre ľudí, ktorí nemali domov.  

Nikdy neprepadol ošiaľu nakupovania značkových vecí, kým iní ľudia treli biedu. Sledovanie 

módnych trendov stratilo svoj lesk pri pohľade na Krista. Po ničom inom netúžil viac, ako podobať sa 

mu a plniť jeho vôľu. Jeho rovesníci si ho pamätajú ako zábavného, no zároveň citlivého chalana, 

ktorý rád pomáhal slabším. Odvážne sa zastal tých, ktorým sa iní vysmievali, a vždy veľkodušne 

pomáhal spolužiakom, ktorí mali zdravotné znevýhodnenie alebo problémy s učením sa. Špeciálne 

mu na srdci ležali deti, ktorých rodičia mali medzi sebou vážne nezhody alebo sa dokonca už rozviedli. 

Carlo chcel stáť blízko tých, ktorí trpia. Natáčal vtipné videá, ktorými neraz všetkých rozveselil, alebo 

si spolu s rovesníkmi rád zahral futbal. Veľmi rád pomáhal vo farnosti pri katechézach pre deti 

a mladých. Nadšene im rozprával o Kristovi a povzbudzoval ich k duchovnej horlivosti.  

V ich dome pracoval mladý Ind, ktorý bol pôvodne hinduista, no vďaka priateľstvu s Carlom 

objavil krásu kresťanstva a dal sa pokrstiť. Cez Carla sa stretol s Ježišom. Koľkí ľudia sa stretli 

s Kristom prostredníctvom svedectva nášho života? Koľko premrhaných príležitostí... 

Diaľnica do neba 

Carlo Acutis nám ukazuje cestu do neba – Eucharistiu. Nazval ju diaľnicou do neba, lebo v nej 

sa spájame s Kristom. Cez ňu k nám prúdi nekonečný prúd Božej lásky, dobroty a pravdy. Dojímala ho 

Ježišova pokora a neha, keď sa nám dáva za pokrm života. Čím viac ho prijímame s pripraveným 

srdcom, tým viac nás premieňa, zjednocuje sa s nami. My môžeme byť v spoločenstve so živým 

Bohom! Preto Carlo nevymeškal ani jedinú príležitosť byť na svätej omši. So svojimi rodičmi veľa 

cestoval po svete. Hneď po príchode na nové miesto vyhľadal katolícky kostol a zistil si časy svätých 

omší. Veď aké by to boli prázdniny bez priateľa Ježiša? 



Nechápal, prečo sú ľudia ochotní stáť v dlhom rade, keď sa chcú dostať na koncert či do kina, 

no nie sú ochotní postáť aspoň chvíľku pred svätostánkom. Lebo ak by sme naozaj verili v Ježišovu 

prítomnosť v Eucharistii, predbiehali by sme sa, aby sme mohli byť čo najčastejšie na svätej omši 

a prijať ho. Táto jeho výčitka určite silne rezonuje v každom jednom z nás. Nie preto, aby nás 

frustrovala, ale aby nás pohla bližšie k Ježišovi. Medzi Carlových obľúbených svätých patril aj svätý 

Tarzícius, patrón miništrantov, ktorý v čase krutého prenasledovania kresťanov stratil svoj život, keď 

chránil Eucharistiu pred zneuctením. A tak nie je prekvapivé, že ho mal Carlo v zvláštnej úcte. 

Zistenie, že mnohí katolíci neveria v živú prítomnosť Krista v Eucharistii, ho motivovalo 

k vytvoreniu webovej stránky, kde katalogizoval všetky eucharistické zázraky, ktoré boli oficiálne 

uznané Cirkvou. Ako 11-ročný začal spolu s rodičmi cestovať na miesta, kde sa zázraky odohrali, robil 

si nákresy, fotil, študoval archívne zápisy a všetko prehľadne spracoval. Tento náročný projekt sa mu 

podarilo dokončiť krátko pred jeho smrťou. Carlo bol presvedčený, že médiá a svet digitálnych 

technológií môžu byť účinný nástroj evanjelizácie.  

Recept na svätosť 

Kto hovorí, že ty nemôžeš byť svätý?! Carlo sa snažil presvedčiť svojich rovesníkov, že 

nemusia byť dokonalí študenti, aby sa stali svätými. Stačí dať Ježiša na prvé miesto vo svojom živote. 

Milovať ho viac ako všetko ostatné. A na tejto ceste nám pomáha Cirkev cez sviatosti, Božie Slovo 

a spoločenstvo svätých. Carlo aj nás povzbudzuje, aby sme túžili byť svätí.  

Svojim priateľom odporúčal okrem svätej omše aj časté prijatie sviatosti zmierenia. On sám 

chodil na spoveď raz do týždňa a každý večer si spytoval svedomie. Pochopil, že vo sviatosti zmierenia 

nám Boh sníma z pliec bremeno, ktoré my sami nevládzeme niesť. Poznal svoje slabosti a vedel, že 

len z Božej milosti je tým, kým je. Tak ako jeho obľúbený svätec, Dominik Sávio, aj on chcel radšej 

zomrieť ako zhrešiť. 

Každý deň si našiel čas na čítanie Svätého Písma a modlitbu ruženca. Miloval Pannu Máriu 

a modlitbu ruženca nazýval rebríkom do neba. Fatimskí pastierikovia, svätá Hyacinta a svätý 

František, ktorým sa zjavila Panna Mária, patrili medzi jeho obľúbených svätých. Ich vplyv na Carla bol 

oveľa hlbší. Podľa ich príkladu aj on mal vo veľkej úcte anjelov strážnych a aj iným odporúčal, aby sa 

na nich obracali s prosbami o pomoc ako na svojich najlepších priateľov. 

Svätec s PlayStation 

V októbri 2006 sa prehnala Carlovou školou viróza. Mnoho študentov ochorelo, a keď sa 

objavili zdravotné ťažkosti aj u Carla, všetci predpokladali, že ide len o bežnú chorobu. Do nemocnice 

išiel s chrípkou, domov sa vrátil s nevyliečiteľnou formou leukémie. Jeho stav sa veľmi rýchlo 

zhoršoval a lekári mu už nedávali nádej na uzdravenie.  

Všetko sa to udialo veľmi náhle a trvalo to len pár dní. Carlo mal veľké bolesti, no svoje 

utrpenie obetoval za svätého Otca a Cirkev. Nebál sa smrti. Tešil sa na nebo. Veď jeho životným 

plánom vždy bolo len jedno – byť blízko Ježiša. Každú vec, ktorú robil, robil pre Boha. Každým 

momentom svojho života sa snažil plniť Božiu vôľu, robiť len to, čo poteší Ježiša. Nepremárnil svoj 

život, lebo všetko dal k dispozícii Bohu. 12. októbra 2006 sa stretol s Ježišom z tváre do tváre. Mal iba 

15 rokov. Podľa jeho želania ho pochovali v jeho obľúbenom Assisi, v meste, kde žil svätý František, 

príklad jednoduchosti a pokory.  



Carlov život sa dotkol mnohých sŕdc. Mal PlayStation, hral na saxofóne, miloval futbal 

i cestovanie – na prvý pohľad sa zdá, že bol obyčajný mladý človek ako každý z nás. No on aj týmto 

bežným veciam, ktoré ho obklopovali, vedel vtlačiť pečať výnimočnosti. Ježišova láska si ho úplne 

získala a dala jeho tínedžerskému životu nový rozmer. Hlbší a hodnotnejší.  

Svätý Otec František ho nazval modelom svätosti v digitálnom veku, lebo technológie bral ako 

dar, ktorý má slúžiť iným a stavať mosty, no nie ako niečo, čo nás ovládne a odlúči od iných. Nech aj 

nás jeho príklad inšpiruje, aby sme svoj zrak upierali na večnosť a zdieľali svoju radosť z Krista aj 

s inými.  

Blahoslavený Carlo Acutis, oroduj za nás! 


