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Alberto Michelotti a Carlo Grisolia - dva chlapci z Janova v Itálii. Snažili se žít mezi sebou navzájem i se svými stejně
starými kamarády v přátelství otevřeném všem a jejich společnou snahou bylo přinášet všem dar evangelního ideálu
sjednoceného světa. Rozhodli se “stát se svatými společně“.
Alberto se narodil v Janově (Itálie). Byl velmi inteligentní a nadaný, stal se zodpovědným za skupinu mládeže Hnutí
fokoláre v Janově. Vědomě často zaujímal „poslední místo“, aby mohl lépe sloužit druhým. Také některé dopisy, které se
zachovaly, svědčí o velké schopnosti „umění milovat“ každého, s kým se setkával a zároveň nám odhalují tajemství
tohoto umění milovat: “Můj život se pomalu proměňuje: protože „Někdo“ vstupuje stále více do mých dní, je to Ježíš.
Někdy spěchám přes celé město, abych to stihl do kostela na poslední mši sv. slouženou ten den: tam se s Ním
setkávám v Eucharistii. Abych tu mši sv. stihl, musím odejít dříve z university a stihnout všechny autobusy. V jedné chvíli
mě napadlo: „Alberte, ještě před měsícem bys tohle neudělal pro nikoho, ani pro své děvče.“ Alberto byl zamilovaný do
hor. 18. srpna 1980 při jednom výstupu v Alpe Marittime spadl do ledovcové průrvy.
Carlo se narodil 29 prosince 1960. Odmaturoval na střední zemědělské škole. Bydlel ve stejné čtvrti jako Alberto a oba
se podíleli na životě Hnutí fokoláre. Den po smrti Alberta, Carlo vykonával v té době vojenskou službu, mu byl
diagnostikován jeden z nejzhoubnějších nádorů. Carlo byl svým založením extrovert, byl ale zamilovaný do Boha. Začal
tedy tu svoji štafetu (40 dní) „k setkání s Ježíšem“. Často říkal, že „Alberto tu štafetu běží spolu se mnou“ a že tak jako
předtím ho Alberto posiluje, aby „měli společně Ježíše uprostřed“. Krátce předtím než zemřel řekl Carlo svým přátelům,
kteří se kolem něj shromáždili: „Jsem u cíle. Chtěl bych vám říci, abyste byli připraveni dávat život jeden za druhého.
Obětuji svůj život za každého z vás, zvláště však za lidi, kteří trpí, za mladé lidi z mé čtvrti, z mé farnosti a za sjednocení
světa.“ Carlo zakončil svůj výstup k Bohu 29. září 1980.
Modlitba
Ježíši Ukřižovaný a Opuštěný,
který v tajemství svého života, smrti a vzkříšení
zjevuješ svoji nekonečnou lásku ke všem lidem,
prosíme Tě o milost, abychom podle příkladu Alberta a Carla
rostli v přátelství s Tebou a mezi sebou navzájem,
až k dovršení zralosti křesťanského života.
Daruj nám na jejich přímluvu
milost, o kterou Tě prosíme …,
ale především dej, abychom pomohli dosáhnout věčný život
všem těm, které jsi nám svěřil.
Amen.
+ Tarcisio kard. Bertone
arcibiskup Janova
Janov 29. listopadu 2005
Žádáme každého, kdo obdrží milost na přímluvu Služebníků Božích Alberta a Carla, aby o tom podal zprávu postulátorovi této kauzy:
Avv. Emilio Artiglieri, via Goito 24/7, 16122 Genova (Italia)
avvocatoartiglierigmail.com
anebo
„Comitato Alberto Michelotti e Carlo Grisolia“, via Palestro 3/3, 16122 Genova (Italia)
comitato@albertoecarlo.it
Případné finanční dary můžete zaslat na bankovní účet:
IBANIT37NO617501485000000102980
Název účtu: Comitato Alberto Michelotti a Carlo Grisolia
Banca Carige s.p.a.
www.albertoecarlo.it

