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Dostáva sa vám do rúk historické prvé číslo časopisu Zasvätený 
život. S radosťou môžem konštatovať, že to, o čom v minu-
losti mnohí rozprávali a snívali, sa podarilo realizovať vďaka 

ochote a obetavosti niekoľkých jednotlivcov. Máme na Slovensku ča-
sopis, ktorý by mal informovať o živote a zo života zasvätených, ale 
taktiež by mal formovať a prinášať podnety na zamyslenie a osobný 
i komunitný rast. 
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Ján Pavol II. napísal v posynodálnej exhortácii Vita consecrata: „Zasväte-
ný život, hlboko zakorenený v príklade a slove Krista Pána, je darom Bo-
ha Otca Cirkvi prostredníctvom Svätého Ducha.“ Na inom mieste potom 
spomenul: „Cirkev počíta s neutíchajúcou obetavosťou tohto vybraného 
zástupu svojich synov a dcér, s ich túžbou po svätosti a s nadšením, s kto-
rým konajú svoju službu, aby mohla povzbudiť a podporiť úsilie každé-
ho kresťana o dokonalosť a posilniť solidárne prijímanie blížneho, najmä 
tých najnúdznejších. Takto sa bude môcť vydať svedectvo o živej prítom-
nosti Kristovej lásky medzi ľuďmi“ (Ján Pavol II., pozdrav pre plenárne za-
sadnutie Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoš-
tolského života, r. 2001). 

Tieto dve myšlienky vám ponúkam na začiatku púte nového časopisu. 
Aby sme si aj prostredníctvom neho uvedomovali, že sme darom pre Cir-
kev a aby sme s nadšením prežívali svoje povolanie.

Na Slovensku máme prítomných rehoľníkov z 30 rehoľných kongregá-
cií a rehoľníčky z vyše 40 reholí, v ktorých žije a pracuje vyše 3000 zasvä-
tených osôb (v tomto čísle nie sú zahrnuté sekulárne inštitúty). Je to teda 
dar, za ktorý nám treba neustále ďakovať a chváliť Boha. Bol by som rád, 
keby sme dokázali budovať určitú jednotu v rozmanitosti a krásne spolo-
čenstvo. K tomu slúžia aj zasadnutia Konferencie vyšších rehoľných pred-
stavených mužských a ženských reholí, ktoré sa pravidelne stretávajú, aby 
spoločne zdieľali radosti a nádeje svojho života, aby sa informovali o aktu-
álnych otázkach a budovali rodinu zasvätených. Za týmto účelom sme sa 
rozhodli vydávať aj tento časopis. Je symbolické, že jeho prvé číslo vychá-
dza v roku, kedy si pripomíname smutné 60-te výročie tzv. barbarskej no-
ci, t. j. násilného likvidovania kláštorov na Slovensku. Výročie, ktoré nám 
ukazuje a dokazuje, že Boh je väčší než akýkoľvek ľudský systém a že Božie 
dielo nezanikne. Z utrpenia mnohých rehoľníkov a rehoľníčok sa zrodila 
veľká rodina zasvätených a my sa môžeme len v pokore a s úctou skláňať 
nad veľkosťou našich predchodcov, nad ich utrpením a hrdinským preží-
vaním viery a prosiť si od Boha veľkú túžbu po svätosti a vernosť v povo-
laní až do smrti. Toto výročie si tento rok budeme pripomínať viacerými 
udalosťami a podujatiami, aby sa nezabudlo na hrdinstvá mnohých.

Bohatstvo a pestrosť zasväteného života môžeme prezentovať aj cez 
tento časopis, aby sa dobro šírilo rôznymi prostriedkami a aby všetko slúži-
lo na väčšiu česť a slávu Božiu. Kvalita i účinnosť tohto časopisu bude zá-
visieť od nás všetkých. Každý môže do neho prispieť svojím svedectvom, 
skúsenosťami a svojimi vedomosťami obohatiť druhých. Preto vás povzbu-
dzujem k spolupráci v akejkoľvek forme.

„Prijmi, Bože, našu snahu aj formou tohto časopisu. Požehnaj toto no-
vé dielo. Nech slúži ľuďom na povzbudenie a nech ich vedie k oslavova-
niu teba. Sprevádzaj všetky zasvätené osoby na Slovensku – nech sú znak-
mi a nositeľmi tvojej lásky voči všetkým. Amen.“

Karol Maník
Predseda KVRP mužských reholí

Jesenné zasadanie 
KVPŽR 17. 10. 2009 
v Spišskej Novej Vsi

Jesenné zasadnutie Konferencie 
vyšších predstavených ženských re-
hôľ na Slovensku (KVPŽR) sa kona-
lo 17. októbra v Dome Spoločnos-
ti katolíckeho apoštolátu – pallotínov 
v Spišskej Novej Vsi. Účastníčky zvo-
lili novú predsedníčku. Stala sa ňou 
sr. Justína Kostúrová OP, generálna 
predstavená Kongregácie sestier domi-
nikánok bl. Imeldy. Okrem predsed-
níčky Konferencia zvolila aj podpred-
sedníčku a členky rady, ktoré prevzali 
zodpovednosť za jednotlivé komisie 
Konferencie. Podpredsedníčkou sa 
stala sr. Júlia Milčová CJ, provinciál-
na predstavená Congregatio Jesu. Pre-
vzala zodpovednosť za teologicko-
spirituálnu komisiu. Sestra Gerarda 
Farská, generálna predstavená Kon-
gregácie Dcér sv. Františka Assiského, 
bola zvolená za predsedníčku právno-
ekonomickej komisie. Sestra Benjamí-
na Novotná, provinciálna predstavená 
Kongregácie Milosrdných sestier sv. 
Kríža, bola zvolená za predsedníčku 
cirkevno-sociálnej komisie. Sr. Noemi 
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Časopis Zasvätený život bude vychádzať dvakrát do roka. 

K spolupráci pozývame všetkých, ktorí by chceli prispieť 
k jeho tvorbe. Kontaktujte nás cez email alebo poštou 
na adresy uvedené v tiráži.

Číslo 2 vyjde 2. septembra 2010, uzávierka príspevkov je 1. júla 2010. 
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Plenárne 
zasadanie KVRP – 
MR

Na jesennom plenárnom za-
sadnutí KVRP mužských reholí sa 
v dňoch 12. – 13. 10. 2009 zúčast-
nilo 23 vyšších rehoľných predsta-
vených. Pri neformálnom stretnu-
tí boli predstavení noví provinciáli 
– jezuita Peter Bujko a dominikán 
Reginald Adrián Slavkovský, ako aj 
nový sekretár Tomáš Brezáni CM. 

 Ondreková, provinciálna predstave-
ná Školských sestier de Notre Dame, 
bola zvolená za predsedníčku komisie 
pre výchovu a školy.

Nová rada bude vykonávať svoju 
činnosť animácie a vedenia KVPŽR na 
Slovensku počas nasledujúcich troch 
rokov. Personálne obsadenie jednotli-
vých komisií navrhli vyššie predstave-
né z radov svojich sestier.

Okrem volieb sa členky Konfe-
rencie venovali zhodnoteniu akti-
vít jednotlivých komisií pracujúcich 
v rámci Konferencie za obdobie 2006 
– 2009. Bývalá predsedníčka KVPŽR 
sr. Daniela Bezdedová, provinciálna 
predstavená Kongregácie Dcér Bož-
skej lásky, podala správu o činnos-
ti Konferencie za uplynulé tri roky 
a uviedla aj vízie do budúcnosti.  

Konferencia plánuje: 

• formou brožúry vydať správu 
o činnosti za roky 2006 – 2009 oboha-
tenú o niektoré štatistiky a prehľady;

• požiadať KBS o napísanie 
pastierskeho listu k Dňu zasvätené-
ho života (2. február) s povzbudzu-
júcim a vysvetľujúcim obsahom;

• sympózium s názvom „Vernosť 
ako prejav lásky“ k 60. výročiu likvi-
dácie ženských rehôľ na Slovensku 
totalitným režimom. Je naplánova-
né na 29. augusta 2010 v Kňazskom 
seminári v Badíne. Budú naň pozva-
ní odborníci, zástupcovia iných or-
ganizácií i nadácií Renovabis a Kir-
che in not, ktoré podporili projekt 
Konferencie pod názvom „Svedko-
via viery“, ktorý sa zaoberá fi lmovou 
dokumentáciou svedectiev sestier 
počas totalitného režimu;

• stretnutie sestier kuchárok so 
sestrou Anastáziou Pustelnikovou, 
Dcérou Božskej lásky z Poľska, autor-
kou knihy s receptami a myšlienkami 
sv. Ignáca, ktorú pod názvom 103 zá-
kuskov sestry Anastázie vydala Dob-
rá kniha. Stretnutie sa plánuje v máji 
v Spišskej Novej Vsi v Dome Spoloč-
nosti katolíckeho apoštolátu – pallo-
tínov s výletom do Levoče a Spišskej 
Kapituly.

Na zasadanie Konferencie bol 
pozvaný Ing. Marek Michalčík, vý-
konný riaditeľ Fóra života n.o., ktorý 
informoval o cieľoch a činnosti Fóra 
a poďakoval sestrám hlavne za mod-
litbovú podporu.   

Na záver zasadania sestry poďa-
kovali doterajšej predsedníčke a člen-
kám doterajšej rady za ich obetavú 
službu v prospech zasväteného ži-
vota a Cirkvi na Slovensku. Popria-
li tiež Božie požehnanie novej pred-
sedníčke a novým členkám rady. 

sr. Marta Baliaková

 Konferencia sa zaoberala aférou, 
ktorú prežívali bratia františkáni, 
a dohodla sa na zverejnení ofi ciál-
neho stanoviska po skončení kauzy. 
Na programe boli aj voľby do stá-
lej rady KVRP, ktorú posilnil Fidel 
Marko Pagáč, provinciál kapucínov. 
Ďalším bodom programu boli aktu-
álne informácie o príprave časopisu 
Zasvätený život, ako aj o organizova-
ní vedeckej konferencie pri príleži-
tosti 60. výročia likvidácie kláštorov. 
Nasledovala diskusia o možnostiach 
pomoci kňazom, ktorí sa ocitli v ťaž-
kostiach. Záver stretnutia patril in-
formácií o pripravovaných celo-
bratislavských misiách, ktoré budú 
v dňoch 16. – 24. 10. 2010. 

Zasadnutie rady KVRP – MR

Pravidelné zasadnutie rady 
KVRP sa koná 4-krát do roka. Ra-
da sa stretla dňa 24. 10. 2009 v Bra-
tislave, aby si vypočula referáty jej 
jednotlivých členov o im zverených 
úlohách. Prvou bola príprava vedec-
kej konferencie, ktorá sa uskutoční 
5. mája 2010 v Bratislave v spoluprá-
ci s ÚPN ako aj RKCMBF UK. Bu-
de venovaná likvidácii kláštorov na 
Slovensku a začne slávením eucha-
ristie v Katedrále sv. Martina. Pri prí-
ležitosti výročia tejto udalosti bude 
dňa 18. 4. 2010 o 11. 00 hod. v Kos-
tole sv. Vincenta de Paul v Ružinove 
spomienková svätá omša. Podrob-
nejšie informácie o pripravovanej 
akcii nájdete na stránke www.reho-
le.sk./muzi/. Rada sa ďalej zaobera-
la fi nancovaním časopisu Zasvätený 
život, jeho výrobou a distribúciou. 
venovala sa tiež otázke aktualizá-
cie internetovej stránky a možnosti 
jej vynovenia a prepojenia s časopi-
som. Zlatým klincom programu bo-
la informácia o misiách v Bratisla-
ve, ktoré sa veľmi sľubne rozvíjajú 
a možno ich podporiť svojimi mod-
litbami, ako aj konkrétnou pomo-
cou a angažovaním sa pri ich prípra-
ve ako aj realizácii. Bratislava sa má 
na čo tešiť, už teraz sa na misie pri-
pravuje 17 tímov z rôznych rehoľ-
ných inštitútov. Bližšie informácie 
možno získať na internetovej strán-
ke www.misieba.sk. •

správy z KVRP
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Prípravná komisia dohodla ter-
mín samotných misii vo farnostiach 
od 16. do 24. októbra 2010 s tým, 
že im bude predchádzať týždeň te-
matických misií s najrozličnejší-
mi podu jatiami v meste. Bolo tiež 
zvolené logo a motto misií. Tie boli 
spolu s modlitbou za misie vytlače-
né na letáčikoch a bohato rozšírené 
po meste i po Slovensku.

Stretávame sa s veľkou odozvou 
u ľudí v Bratislave, ktorí ponúkajú 

rôznu pomoc. Veľmi dobrá odozva 
je aj z arcidiecézy – dekani i kňazi 
majú o misie veľký záujem.

Mimoriadne ma potešila odo-
zva z rehoľných spoločenstiev, 
keď sa prihlásilo 17 misijných tí-
mov, a tak je možné obsadiť 17 far-
ností v Bratislave. Rozpis farností 
a vôbec prípravu si môžete pozrieť 
na stránke www.misieba.sk; uvíta-
me tiež vaše mailom zaslané návr-
hy a podnety.

Takéto motto bolo zvolené pre Bratislavské misie v roku 2010. Inšpirácia pre toto široké evanjeli-
začné podujatie vyšla z dvoch strán. Bol tu podnet z arcidiecézy zopakovať misie, ktoré sa usku-
točnili v Bratislave v roku 1999. Zachytili sme však aj určitý evanjelizačný pohyb v Európe, kde sa 

uskutočnili pod vedením kardinálov rozsiahle misie veľkomiest – Viedeň, Brusel, Lisabon, Paríž, pridali 
sa tiež Rím, Budapešť či Golway v Írsku. Prečo by sa nemohla k tomuto misijnému prúdu pridať aj Brati-
slava? V tomto meste je toľko duchovného potenciálu! Nemohli by sa zjednotiť všetky duchovné prúdy 
pre špeciálnu misiu v tomto meste? 

Tak sme predložili návrh otcovi arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému a na jeho podnet bola zosta-
vená prípravná komisia, v ktorej sú bratislavskí dekani Ján Adamus, Jozef Jančovič, Braňo Čaniga, za re-
hole P. Michal Zamkovský CSsR, P. Ján Kušnír SVD a študent redemptorista Jozef Mihók. Samozrejme, 
že časom budú prizvaní aj ďalší pomocníci a budú zostavené ďalšie podkomisie pre konkrétne oblasti.

Evanjelium nádeje nemôže sklamať
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Dňa 12. mája 2009 okolo šiestej 
ráno vošlo do františkánskeho klášto-
ra v Bratislave niekoľko desiatok po-
licajtov v civilnom oblečení. Na zá-
klade súdneho príkazu vydaného 
Okresným súdom Bratislava I.  prišli 

vykonať domovú prehliadku. Jej úče-
lom bolo zaistiť dôkazový materiál 
vo veci sexuálneho zneužívania ma-
loletých; konkrétne išlo o dvoch ne-
vlastných bratov z veľmi chudobnej 
rodiny, ktorí navštevovali náš kostol 

Samozrejme, že na rôznych 
podu jatiach počítame aj s účasťou 
rehoľných sestier a čakáme tiež na 
ich návrhy. Myslím, že je to veľká 
príležitosť prežiť jednotu diecézy, 
rehoľníkov, laikov, hnutí, ale aj kres-
ťanov z iných cirkví.

Misijný program síce vyvrcho-
lí v októbri 2010, ale celý tento rok 
môže prebúdzať misijné povedomie 
veriacich. So súhlasom bratislavské-
ho arcibiskupa pripravujú sa v tom-
to roku tieto misijné podujatia: 

1.  modlitbová vigília na Kvetnú ne-
deľu (vysokoškoláci a mladí vô-
bec) na Kalvárii;

2.  turíčna novéna po kostoloch a tu-
ríčna vigília v Dóme sv. Martina;

3.  evanjelizačný seminár v máji pre 
kňazov, rehoľné sestry a animá-
torov;

4.  kajúca púť v Marianke (septem-
ber);

5.  putovanie po siedmich kosto-
loch, kde budú umelecky prezen-
tované tajomstvá viery (predmi-
sijný týždeň).

Okrem toho malo by byť množ-
stvo rôznych aktivít (napr. aj misij-
ný beh, koncerty, programy v školách 
a na uliciach, Deň radosti a podobne). 
Všetko však potrebuje dobré modlit-
bové zázemie, ktoré môžu zabezpečiť 
kontemplatívne rehole, modlitbové 
skupiny a mnohí úprimne veriaci.

Celé misie môžu byť duchovne 
inšpirované apoštolskou exhortá-
ciou Jána Pavla II. Cirkev v Európe, 
kde sa dočítame: „Dôveruj! V evan-
jeliu, ktorým je Ježiš, nájdeš pev-
nú a trvalú nádej, po akej túžiš, je 
to nádej založená na Kristovom ví-
ťazstve nad hriechom a nad smrťou. 
On chcel, aby toto víťazstvo patri-
lo aj tebe, aby slúžilo na tvoju spásu 
a na tvoju radosť.

Buď si istá[, Európa]! Evanjelium 
nádeje nemôže sklamať! V premen-
livých udalostiach tvojich včerajších 
a dnešných dejín je svetlom, ktoré 
ti svieti a ukazuje ti cestu. Je silou, 
ktorá ti je oporou v skúškach, je pro-
roctvom nového sveta, je znamením 
nového začiatku...“ (čl. 121). •

P. Michal Zamkovský CSsR 

Čo nám priniesla 
„kauza františkáni“ 

Čochvíľa bude rok, ako polícia urobila „raziu“ vo františkánskom 
kláštore v Bratislave a niektorých bratov krivo obvinila. Správy 
otriasli celou spoločnosťou a mnohé bulvárne médiá priniesli plno 

poloprávd a klamstiev. Prinášame vám  vyjadrenie pátra provinciála bra-
tov františkánov Juraja Andreja Mihályho OFM k tomu, čo bolo nazvané 
aj „aféra františkáni“. 
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a občas i kláštor spolu s babkou alebo 
s tetou. Dôkazový materiál, ktorí po-
licajti chceli nájsť, mali byť údajné na-
hrávky sexuálneho zneužívania detí.

Už samotná domová prehliad-
ka prebiehala protizákonne, keďže 
 väčšinou policajti v izbách jednot-
livých bratov nevyzvali na vydanie 
hľadaného materiálu, hoci podľa 
platného Trestného poriadku je to 
ich povinnosť. Až z toho, čo poli-
cajti brali, sa väčšina bratov dovtí-
pila, o čo vlastne ide. Bratia museli 
stáť každý pred svojou izbou. Nie-
ktorí počas prehliadky neboli vo 
svojej izbe prítomní, hoci je povin-
nosťou polície upozorniť na právo 
byť prítomný pri prehliadke. Zdá sa, 
že niektorým policajtom vyhovova-
lo, že brat ostal stáť predo dvermi, 
a konali prehliadku za zatvorenými 
dverami.

Policajti okrem počítačov, DVD 
a CD nosičov, fotoaparátov 
a  mobilných telefónov hľadali aj 
údajné biologické stopy v sakris-
tii, v bývalej klenotnici nad sakris-
tiou a v hovorni. Kostol a kláštor 
boli ohraničené policajnou páskou 
s ďalšími strážiacimi policajtmi. 
Vzbudzovalo to dojem, že v klášto-
re sa odohral nejaký zločin a že sú 
tam aj zločinci. 

Svätá omša v maďarskom jazyku 
sa o 8.00 hod. nemohla sláviť kvôli 
policajnému prekutávaniu sakristie. 
Prehliadka končila krátko pred po-
ludním. Medzitým už polícia zaisti-
la troch podozrivých bratov, ktorí sa 
zhodou okolnosti všetci nachádza-
li v inom kláštore a spolu s ďalšími 
dvoma postnovicmi tam trávili čas 
špeciálneho formačného roku. Do-
dnes je nám záhadné a nejasné, ako 
policajti prišli na týchto troch bra-
tov; celý postup ich identifi kácie zo 
strany maloletých je podľa nás a pod-
ľa našich advokátov nejasný, nepre-
hľadný a nekorektný. Troch zaiste-
ných bratov viezli každého osobitne 
s putami na rukách bez toho, aby im 
povedali, kvôli čomu ich vlastne za-
týkajú. Podľa nás išlo o hrubé poru-
šenie ľudských práv zo strany príliš 
iniciatívnej polície. 

Po skončení prehliadky som za-
čal spolu so spolubratmi hľadať vlast-

ného advokáta. Obehli sme piatich 
právnikov, z ktorých väčšina sa trest-
nými vecami nezaoberala, ale vďaka 
nim a vďaka kontaktom napokon ten 
piaty sa ujal prípadu v samom začiat-
ku, takže bol prítomný pri prvom vý-
sluchu našich bratov, ktorí boli zais-
tení. Hneď večer mi volal, že mu je 
jasné, že bratia sú nevinní a že vô-
bec nie je jasné, prečo tí malí chlapci 
a ich teta svedčili proti nám.

Hneď v ten večer som navštívil 
otca arcibiskupa Stanislava Zvo-
lenského a o prípade som ho in-
formoval. Bol z toho veľmi smut-
ný. Policajti v nasledujúcich dňoch 
postupne začali vracať zhabané ve-
ci ostatným bratom. Veci, o kto-
rých si mysleli, že patria trom za-
držaným a obvineným bratom, si 
ponechali kvôli podrobnej expertí-
ze. Policajti sa zaviazali nič neho-
voriť mé diám, hoci svojou divokou 
prehliadkou urobili taký  badateľný 
rozruch, že médiá to predsa ne-
mohli prehliadnuť.

My sme sa s otcom arcibisku-
pom dohodli tiež nič médiám neho-
voriť. Tento stav však vydržal iba týž-
deň. Z policajných radov totiž prenikli 
skreslené, diskreditujúce a dobré meno 
poškodzujúce informácie do bulvár-
nych médií a začalo sa mediálne šia-
lenstvo, ktoré je nám všetkým známe. 

V tých dňoch sme zažívali chví-
le, keď sme sa priam museli skrý-
vať pre bulvárnymi reportérmi, 
ktorí tu dookola snorili ako slinta-
júce šakaly. 

V rámci vyšetrovania potom na-
stali ďalšie výsluchy a ako svedkovia 
boli vypočúvaní aj niektorí ďalší bra-
tia okrem obvinených. Medzitým 
sa nás začali zastávať ľudia s pro-
fánnych médií, ktorí svojim jedno-
duchým, ale úprimným záujmom 
o objektívnu pravdu začali vnášať 
viac pravdivého svetla pre verejnosť. 
Vďaka nim sa z veľkej časti verej-
ná mienka začala obracať v náš pro-
spech a na stranu pravdy. 

Začiatkom leta nám už aj otco-
via biskupi prejavovali svoju solidár-
nosť či už pri osobných stretnutiach, 
alebo pri príležitostných sláveniach. 
Počas letných prázdnin policajti ne-
vyšetrovali a zvrat v prípade nastal 

v septembri, keď poškodení malo-
letí náhle zmenili svoju výpoveď 
a policajti po ďalšom šetrení došli 
k presvedčeniu, že skutok sa u nás 
nestal a že obvinení bratia sú nevin-
ní. A dňa 28. októbra 2009 Okres-
ná prokuratúra Bratislava 1 vydala 
uznesenie, v ktorom rozhodla o za-
stavení trestného stíhania, pretože je 
nepochybné, že sa nestal skutok, pre kto-
rý sa trestné stíhanie vedie.

Zdalo by sa teda, že všetko je 
v poriadku. V skutočnosti ten-
to uzavretý prípad vo mne vyvolá-
va otázky, na ktoré si môžem dávať 
len hypotetické odpovede. Naprí-
klad ako je možné, že na základe ob-
ludných obvinení a protichodných 
výpovedí dvoch maloletých chlap-
cov bez toho, aby polícia čo i len 
trošku skúmala pravdivosť týchto 
výpovedí, vykonala takú masívnu 
a  celospoločenský škandál vyvolá-
vajúcu akciu? Moja skromná mien-
ka je, že každý súdny človek, ktorý 
by si prečítal výpovede maloletých 
chlapcov, by začal pochybovať o ich 
pravdivosti. V opačnom prípade by 
totiž musel uveriť, že vo františkán-
skom kláštore v Bratislave žije tlupa 
pološialených deviantov. A polícia, 
prokuratúra i justícia sa jasne priklo-
nila k tejto verzii. 

Ďakujem všetkým ľuďom veria-
cim i neveriacim, aktivistom z tre-
tieho sektora, čestným reportérom, 
hoci aj z rôznych komerčných mé-
dií, a z katolíckych médií redakcii 
Rádia Lumen za podporu v ťažkých 
chvíľach.

My samozrejme ideme občian-
skoprávnym spôsobom podniknúť 
kroky na morálne zadosťučinenie zo 
strany bulvárnych médií, ktoré nás 
cielene a bez príčiny poškodili. Pod-
ľa mňa však najväčší prešľap v celom 
prípade urobila štátna moc, ktorá ko-
nala podľa mňa neadekvátne, neod-
borne a zjavne spôsobila poškodenie 
dobrého mena našej rehole. Nebo-
lo by vhodné, aby Cirkev pozitívne 
využila svoju moc a jednoznačne ta-
kýto postup štátnej moci odsúdila? 
Veď má na to kompetenciu i mož-
nosti. Nie je v tomto prípade príliš 
korektné mlčanie zároveň odobro-
vaním zjavnej neprávosti? •
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V rámci našej františkánskej for-
mácie všetci mladí bratia absolvujú 
takzvaný formačný rok, v ktorom 
okrem mesačného pobytu v pus-
tovni absolvujú sociálnu prax, pred-
nášky z františkánskej spirituality 
a na záver ešte jeden pobyt v pus-
tovni. Takýto rok som začal v no-
vembri 2008 spolu s ďalšími štyr-
mi spolubratmi. Všetko prebiehalo 
v radosti, v duchu svätého Františ-
ka tak, ako som si to predstavoval. 
V záverečnej etape sme boli vyslaní 
do nášho kláštora v Hlohovci, kde 
boli pripravené pre nás spomína-
né prednášky. Naša radosť bola eš-
te väčšia, keď sme sa dozvedeli, že 
páter provinciál chystá pre nás veľ-
ké prekvapenie na 12. mája. Vraj 

 máme isť na nejaký dobrodružný 
výlet po Slovensku.  

Toho dňa sme všetci čakali na sľú-
bené veľké prekvapenie. V to krásne 
a slnečné ráno som si zbalil potreb-
né veci do cestovnej tašky a snažil 
som sa trpezlivo čakať. Okolo desia-
tej hodiny nedošiel páter provinciál, 
ale šiesti policajti z Trnavy s príkazom 
odviezť troch bratov na policajnú sta-
nicu v Hlohovci. Moje priezvisko bo-
lo medzi nimi. Pomyslel som si, že 
je to nejaký žart. Na každého brata 
boli pridelení dvaja policajti s osob-
ným vozidlom. Po necelej hodine do-
šli ďalší šiesti. Vyzvali nás, aby sme 
si dali ruky pred seba, lebo nám mu-
sia naložiť putá. Moja otázka: „Pre-
čo?“ ostala bez odpovede. „Nie sme 

V ten deň bratia čakali na veľké prekvapenie, sľúbené pátrom provin-
ciálom. Dostalo sa im však iného prekvapenia, ktoré sa s nimi ťa-
halo dlhé mesiace. Brat Remigiusz OFM, jeden z troch nevinne ob-

vinených františkánov, podáva svoje svedectvo o prvých dňoch, v ktorých bol 
uväznený a vypočúvaný políciou.

Veľké prekvapenie

 kompetentní odpovedať na vaše otáz-
ky,“ povedal jeden z mužov v uni-
forme. Človeku obmedzia slobodu 
a ani sa nedozvie, čo také spáchal, len 
s ním jednajú ako s najväčším zločin-
com. Na parkovisku čakali tri ozna-
čené policajné vozidlá. Každý si sa-
dol do prideleného auta. Zatvorili sa 
dvere. Odišli sme na cestu do Brati-
slavy, cestu plnú strachu, neistoty, ne-
pochopenia, cestu, ktorá zmenila môj 
život a pridala k nemu nové skúsenos-
ti. Prosil som milosrdného Boha o po-
moc. Od tohto času som sa nemohol 
kontaktovať so svetom a nič som ne-
vedel o ďalších dvoch bratoch, ktorí 
boli zadržaní spolu so mnou. Na po-
licajnej stanici v Bratislave som pripú-
taný o lavicu čakal na policajta, kto-
rý ma zobral do nejakej miestnosti na 
piatom poschodí. Po necelých dvad-
siatich minútach došiel ešte iný poli-
cajt z kriminálneho oddelenia, aby mi 
oznámil, že som zadržaný za zneuží-
vanie dvoch malých chlapcov. Mo-
je prekvapenie bolo tým väčšie, že 
som vôbec netušil, o koho ide. Zača-
li sa celé litánie otázok, tykajúcich sa 
môjho súkromného a rehoľného ži-
vota, ale aj života ostatných bratov. 
A tak tri hodiny s prestávkami. Ne-
dali nám ani kvapky vody, preto som 
chodil v sprievode policajta piť z ko-
hútika na toalete. Keď vypočúvajúci 
policajt odchádzal z miestnosti, pri-
chádzali ma strážiť dvaja mladí v uni-
formách, ktorých stiahli zo služby na 
ulici. Za ten deň sa pri mne vystrie-
dali až tri služby. Medzičasom spísa-
li nejaký protokol z mojej výpovede, 
ktorý som nepodpísal. Okolo štvrtej 
popoludní došiel neznámy muž, kto-
rý sa predstavil ako môj advokát. Do-
niesol mi list napísaný vlastnoručne 
pátrom provinciálom, v ktorom ma 
ubezpečoval o svojich modlitbách. 
Okolo polnoci som bol premiestne-
ný spolu s advokátom na siedme po-
schodie pred hlavnú vyšetrovateľku. 
Zase sa začalo to isté – otázky jedna 
za druhou. Po pol hodine ma zobra-
li na kriminálnu expertízu, kde zobra-
li odtlačky, DNA a samozrejme fot-
ky s tabuľkou v rukách. Po týchto 
procedúrach som bol znova predve-
dený pred vyšetrovateľku, aby som 
si vypočul, že budem prevezený do 
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 vyšetrovacej izby. Ďalší policajti, ďal-
šie auto, ďalšia cesta. Naozajstný ne-
končiaci sa thriller. Keď som sa oci-
tol v ďalšom neznámom prostredí, 
vyzvali ma, aby som v putách čakal 
obrátený tvárou k stene. Potom v ma-
lej miestnosti pod dozorom policaj-
ta som sa mal úplne vyzliecť a robiť 
drepy. Silu mi dával vtedy obraz Kris-
ta, ktorého tiež vyzliekli so šiat. Po 
pozornom prehliadnutí mojich ve-
cí som sa mohol znova poobliekať 
a zobrali ma do cely, prísne stráženej 
dvoma kamerami a so záchodom pri 
stene. Moja nová izba s večne zaža-
tým svetlom. Najhoršie, že človek ne-
vie, kedy je noc a kedy ráno. Začali sa 
dlhé hodiny modlitieb preplátané pla-
čom. Potom som už ani plakať nevlá-
dal. Za raňajky a obed som len poďa-
koval a nedotkol som sa ich. Veď čo 
v takejto situácii môže chutiť člove-
ku, ktorého zavreli a ktorý je presved-
čený, že nič nespáchal?! Dlhé hodiny 
neistoty boli konečne prerušené otvo-
rením sa maličkého okienka v pancie-
rových dverách. Policajtka oznámila, 
že budeme prepustení na slobodu, ale 
musíme ešte čakať na  prokurátorku. 

Konečne som sa dočkal jej návštevy 
13. mája okolo desiatej hodiny ve-
čer. Ale najviac som sa tešil z toho, že 
som sa mohol vidieť so spolubratmi, 
ktorí boli so mnou obvinení. Spolu 
sme sedeli v miestnosti, kde sme si od 
prokurátorky vypočuli, že odteraz bu-
deme stíhaní na slobode. Padlo veľa 
slov, veľa zákazov, ktoré som si nedo-
kázal zapamätať. Za dverami policaj-
nej budovy sme sa nadýchli čerstvé-
ho vzduchu a pomaličky, znechutení, 
začali sme kráčať smerom ku kláštoru. 
Naše kroky viedli rovno na provincia-
lát, kde po chvíli prišli aj ďalší bratia, 
ktorí sa v tom čase v kaplnke za nás 
vrúcne modlili. Vyhŕkli nám slzy pl-
né dojatia a dostalo sa nám slov po-
tešenia. Pre mňa osobne to bol jeden 
z najkrajších okamihov môjho rehoľ-
ného života. Cítil som sa už nielen 
bezpečne, ale tiež v pravdivom brat-
skom spoločenstve, plnom dôvery 
a pochopenia. Neustále ďakujem Bo-
hu za týchto mojich bratov, ktorí pri 
mne stáli a podporovali ma až do za-
končenia celého tohto zvláštneho prí-
behu. •

brat Remigiusz OFM
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Duchovná cesta 

hovorí, že všetko 

sa dá zmeniť. 

Zmeniť však možno len to, 

čo prijímame a čo si všímame. 

Nebezpečenstvo vzniká, 

ak niekto nie je pripravený 

hľadieť na pravdu o sebe 

samom. Potom sa nedá na 

cestu vlastnej premeny, 

ale na cestu kompenzácie, 

ktorá ho povedie 

do slepej uličky.

Prvá časť prekladu z talianskeho 
dvojtýždenníka pre spiritualitu 

a zasvätený život Testimoni, 
číslo 12 (30. 6. 2009). 

Preklad A. Kovaľak OSA. 

aktual i ty

Vyhlásenie vyšších rehoľných 
predstavených mužských a ženských 
reholí ku kauze „Františkáni“ 

Konferencia vyšších rehoľných predstavených mužských reholí a Konfe-
rencia vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku vyjadruje svoju 
duchovnú blízkosť a plnú podporu Reholi františkánov, ktorá bola v posled-
ných mesiacoch podrobená tvrdej skúške. Čeliť obvineniam zo sexuálneho 
zneužívania maloletých je závažná vec, o to viac, keď sú obvinenými čle-
novia rehole. Čas ukázal, že obvinenie nebolo založené na pravde a media-
lizácia niektorých médií bola neprimeraná a nepravdivá. Prečo bola na za-
čiatku vykonaná taká masívna domová prehliadka v kláštore františkánov? 
Prečo niektoré médiá uverejnili nepravdivé fakty, čím vážne poškodili dob-
ré meno rehole? Kto napraví pošliapané meno? Kto si prizná zodpovednosť 
za neadekvátne počínanie polície a mediálne pošliapanie rehole? Tieto a po-
dobné otázky sa nám vynárajú na konci celej kauzy a sme presvedčení, že to 
nemôže upadnúť do zabudnutia.

Ako predstavitelia rehoľného života na Slovensku preto podporujeme 
začaté právne kroky bratov františkánov na morálne zadosťučinenie zo stra-
ny spomenutých médií a vyzývame vedenie TV JOJ, ako aj vedenie denní-
kov Nový čas a Plus jeden deň k verejnému ospravedlneniu sa a očisteniu 
dobrého mena rehole, ako aj k ich fi nančnému odškodneniu. Súčasne ďaku-
jeme tým médiám, ktoré sa snažili o objektívnosť a pravdivosť.

Karol Maník SDB
predseda KVRP 

sr. M Justína Kostúrová OP
predsedníčka KVPŽR
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Formácia Formácia 
a transformácia (I)a transformácia (I)

Anselm Grün OSB

Nie som magister novicov. Mô-
žem hovoriť len z pohľadu svojich 
skúseností z rekolekčného domu, 
kde prichádzajú kňazi a zasvätení, 
ktorí sa dostali do krízy. Tu mám 
možnosť vidieť výsledky nedostatoč-
nej formácie. Stretávam sa so zasvä-
tenými osobami, ktoré sa nikdy ne-
stretli s pravdou o sebe samom, ktoré 
zanedbali dôležité potreby. V pr-
vých rokoch ich zasväteného života 
išlo všetko dosť dobre, ale skôr či ne-
skôr museli čeliť pravde o sebe, svo-
jim potrebám lásky a priateľstva, svo-
jej sexualite, svojej mužskej či ženskej 
identite. Chcel by som zvoliť len tri 
oblasti, ktoré sa mi dnes zdajú dôle-
žité pre formáciu.

Ľudská zrelosť

Kto zatúži stať sa kňazom ale-
bo rehoľníkom či rehoľníčkou, mu-
sí poznať seba samého. Musí pre-
jsť procesom ľudského dozrievania. 
Chcel by som dať dôraz len na 
niektoré jeho aspekty.

Na prvom mieste ide o zdra-
vé uvedomenie si vlastnej hodno-
ty. Potrebujem vytušiť svoje schop-
nosti, svoju hodnotu. Uvedomenie 
si vlastnej hodnoty znamená, že vní-
mam svoju jedinečnosť. Je mi do-
volené byť sebou samým. Nemu-
sím sa porovnávať s inými. Mnohí 
bezpochyby veria slovu, ktoré Boh 
pri krste o nás vyslovil: „Ty si môj 

 milovaný syn, ty si moja milovaná 
dcéra, v tebe mám zaľúbenie.“ Ale 
negatívne obrazy o sebe, ktoré si 
utvorili vo svojej mladosti, im brá-
nia zažiť skúsenosť, že Božie prijatie 
napomáha taktiež pochopiť a prijať 
seba. Veľmi hlboko sa do nich do-
stali hlasy ako: „Nie som v poriad-
ku. Nikto ma nemôže zniesť. Všet-
ko pokazím.“ Zdravé uvedomenie si 
svojich hodnôt môže vzniknúť, len 
ak si všímam všetky negatívne obra-
zy o sebe a zanechám ich (v zmysle 
nebudem sa v nich šprtať). Ide teda 
o to, že môžem byť tým, kým som. 
Mladým zasväteným ľuďom stá-
le odporúčam: Medituj pol hodiny 
pred Kristom; nech sa stane čokoľ-
vek, neodsudzuj sa pre nijakú myš-
lienku ani pocity, ale odovzdaj celé 
svoje vnútro Kristovej láske. Zdravé 
poznanie vlastných hodnôt sa rodí, 
ak rozvíjam vnímanie vlastnej jedi-
nečnosti. Nemusím byť silnejší než 
ostatní, nemusím byť pyšný a istý se-
bou samým. Jedná sa skôr o odhale-
nie tajomstva o sebe samom. Dobrou 
meditáciou je opakovať vo všetkých 
situáciách daného dňa Ježišove slo-
vá, ktoré v Lukášovom evanjeliu ho-
vorí po zmŕtvychvstaní: „Ja som to.“ 
Ak vyslovíme toto slovo na našich 
stretnutiach, pri dialógoch, pri prá-
ci, spozorujeme, že mnohokrát nie 
sme sami sebou. Prispôsobujeme sa 
očakávaniam iných. Keď toto slovo 
preniká hlboko do nás, vtedy sa cí-
time slobodní. Prestaneme sa dostá-
vať pod tlak či posudzovať sa. Teraz 
sme už sebou samými. Ale to, čím 
naozaj sme, nemôžeme hlbšie opí-
sať. Koniec koncov je to tajomstvo. 
Vtedy v sebe samých stretneme aj 
Boha.

Ďalšia cesta ľudského dozrievania 
prechádza cez pozorovanie potrieb 
a túžob. Prví mnísi rozvinuli uče-
nie o deviatich logismoi. Je to deväť 
túžob alebo emócií, ktoré sú prítom-
né v osobe človeka. Vo svojej pod-
state sú neutrálne. Môžu však nad 
nami aj vládnuť. Ide o lepšie seba-
poznanie nie pre vlastné odsúdenie, 
ale pre preskúmanie, ako zaobchá-
dzam so svojimi vášňami. A mnísi 
ešte hovoria: Nie si zodpovedný za 
myšlienky a túžby,  ktoré máš, ale len 
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za to, ako s nimi nakladáš. Prvé lo-
gismoi sú tri základné impulzy: jed lo, 
sexualita, túžba po vlastníctve. Všet-
ky tri impulzy nás chcú pobádať k ži-
votu. A koniec koncov nás chcú na-
smerovať k Bohu. Môžu sa však stať 
aj žiadostivosťami. Vtedy nad nami 
už dominujú. Nejde o odrezanie im-
pulzov, pretože takto by nám chýba-
li dôležité životné energie. Ide o ich 
integráciu do nášho života tak, aby 
nás otvárali smerom k Bohu. Jedlo 
vrcholí v posvätnej hostine, v Eu-
charistii. Naša sexualita sa v koneč-
nom dôsledku túži zjednotiť s Bo-
hom v zanietení lásky. A snaha po 
vlastníctve nás má priviesť k vnútor-
nému bohatstvu našej duše.

Tri logismoi emociálnej oblasti sú: 
smútok, hnev, znechutenie. Smútok 
tu chápeme ako ľutovanie seba sa-
mého. Súcitím so sebou, som po-
norený do sebaľútosti. Pre takýto 
smútok sa vyskytujú často infantil-
né túžby alebo veľké fantazírovanie. 
Uzdravenie zo smútku spočíva v bô-
li: musím (z)niesť bôľ, pretože som 
priemerný, nie som perfektný, nie 
som najväčší svätec. V bôli prídem 
do kontaktu so svojimi skutočnými 
silami. Hnev a agresivita chcú riadiť, 
usmerniť vzťah medzi blízkosťou 
a odstupom. Potrebujem agresivi-
tu, aby som stanovil hranice medzi 
mnou a inými. V komunite môžem 
žiť dobre len vtedy, ak som schop-
ný obidvoch týchto postojov: prijať 
blízkosť a stanoviť hranice. Znechu-
tenie je neschopnosť žiť prítomný 
okamih: nemám chuť pracovať ani 
modliť sa a už vôbec nechcem nie-
čo robiť. Nemôžem zniesť seba sa-
mého. Znechutenie možno uzdraviť 
cvičením. Spočíva v tom, že zosta-
neme v sebe, že budeme znášať ten-
to stav vo svojom vnútri.

Tri potreby v náboženskej ob-
lasti sú: smäd po sláve, závisť, pý-
cha. Keď mám smäd po sláve, ne-
ustále myslím na to, čo si iní myslia 
o mne. Potrebujem uznanie a po-
chvalu. Defi nujem sa podľa uzna-
nia, ktoré mi prejavujú iní. Keď cí-
tim závisť, porovnávam sa s inými. 
Ponižujem iných, aby som dal se-
be nanovo hodnotu. Alebo naopak 

 ničím seba, pretože iní sú lepší než 
ja. Nie som prítomný v sebe sa-
mom, ale žijem na základe porov-
návania sa s inými. Pýcha je odmie-
tanie prijať seba samého so svojimi 
temnými stránkami a so svojimi ne-
gatívami. Mám takú vysokú ideálnu 
predstavu o sebe, že som slepý pred 
svojou vlastnou realitou. C. G. Jung 
tu hovorí o infl ácii. Nafúknem sa 
veľkými ideálnymi obrazmi. Je to 
nebezpečná identifi kácia seba s ar-
chetypmi, napríklad s obrazom po-
mocníka a spasiteľa. Ak sa iden-
tifi kujem s pomocníkom, stanem 
sa slepým pre svoje vlastné potre-
by. Zatiaľ čo prejavujem blízkosť 
k druhému, vyjadrujem ňou a mas-
kujem svoju potrebu. To je často 
motívom sexuálneho zneužívania 
zo strany kňazov.

Ide o pohľad na tieto logismoi 
a ich používanie takým spôsobom, 
že využijem silu týchto myšlienok 
a citov pre svoje napredovanie na 
duchovnej i ľudskej ceste.

Duchovná cesta

K formácii zasvätených dnes patrí 
uvedenie na cestu mystiky. V mno-
hých ľuďoch je dnes veľká túžba po 
mystike. Musíme dať odpoveď na 
ich túžbu svojou duchovnou skúse-
nosťou. Mystická cesta je cesta sme-
rom dovnútra. Mystici sú presved-
čení, že v našom vnútri je miesto 
ticha, v ktorom prebýva Boh. Tam, 
kde Boh prebýva v nás, kde je v nás 
Božie kráľovstvo, tam sme slobod-
ní pred názormi a posudkami osôb, 
slobodní od ich očakávaní a požia-
daviek. Tam sme skutočne v bezpe-
čí. Tam nás nik nemôže raniť, tam sa 
dostávame do kontaktu s prvotným 
obrazom, ktorý má o nás Boh. Tam 
sme čistí a priezrační. Naše skutoč-
né „ja“ ešte nie je poškvrnené vinou 
a hriechom. Je to tam, kde tajom-
stvo Boha prebýva v nás, sme doma 
so sebou samými. Kto je doma so se-
bou samým, môže sa stať taktiež do-
movom pre iných.

Mystická cesta dovnútra však 
neprechádza pomimo mojej du-
še a môjho tela. Cesta na miesto 

 vnútorného ticha vedie cez medi-
táciu a ticho. Prechádza však aj cez 
emócie a túžby. Môžem napríklad 
bojovať so svojím strachom. Ta-
kýmto spôsobom prebudím v se-
be veľkú opačnú silu (potláča-
ním strachu tento narastá), takže 
strach ma bude naďalej znepokojo-
vať. Môžem však prijať strach ako 
sprievodcu do hĺbky duše. Strach 
z vyrobenia nejakého trapasu 
pred ostatnými mi ukazuje, že sa 
v podstate defi nujem podľa iných. 
Za tým je istá potreba, túžba byť 
uznaný a milovaný všetkými ľuď-
mi. V momente, keď vo mne strach 
prebudí túto potrebu, tá ma silnej-
šie vedie do hĺbky duše a pobáda 
ma, aby som sa defi noval podľa 
Boha. Strach sa tak stane sprievod-
com k Bohu, a preto sa premení: 
nie som viac v pazúroch strachu, 
ale on ma vedie do vnútorného 
ticha, kde už viac nemá prístup. 
Takto sa teda transformuje.

Táto cesta transformácie platí 
pre všetky logismoi. Môj hnev, mo-
je znepokojenie, žiarlivosť, závisť, 
túžba po sláve, všetky tieto emócie 
ma môžu viesť smerom dovnút-
ra. Pozerám sa na ne, sú v mo-
jom vnútri; ak tieto emócie pri-
jímam pokojne, zároveň môžem 
postrehnúť, že ony nie sú všetko. 
Pod emóciami je vo mne priestor 
pre ticho. Všetky emócie ma na-
pokon chcú doviesť do vnútorné-
ho ticha, do hĺbky duše. Mystika 
nezanedbáva emócie, ale skrze ne 
vstupuje do vnútra, do hĺbky duše. 
Tam nachádzam stíšenie a pokoj. 
Tam som doma s Bohom. Mystic-
ká cesta je vždy cestou uzdravova-
nia. A teda tam v hĺbke svojho ja 
som úplne uzdravený. 

My, zasvätení, dnes máme ísť 
touto mystickou cestou, aby sme 
sa stali konečne zrelými z ľudské-
ho pohľadu a stali sa zároveň otvo-
renými a slobodnými. A na druhej 
strane, aby sme sprevádzali mno-
hých ľudí, ktorí sú na ceste duchov-
ného hľadania. Ak nie sme schopní 
dať im odpovede, budú ich hľadať 
v ezoterike a vo východných nábo-
ženstvách. •

spir i tual i ta

10 Zasvätený život  2010/01



spir i tual i ta

Deň zasvätených
– 2. február
„Usilujte sa viac upevňovať svoje povolanie a vyvolenie“ 
(2 Pt 1, 10)

Sr. Dominika Alžbeta Dufferová OSU

Dnes je náš sviatok v tom zmysle, že oslavujeme tajomstvo 
svojho povolania a vyvolenia. Tajomstvo preto, lebo pre kaž-
dého z nás je iné, v dejinách ľudstva neopakovateľné, jedi-

nečné a celkom osobné volanie Najvyššieho, a to po mene. Z našej 
strany vnímame úžasnú radosť z toho, že sme ten jemný a nástojči-
vý hlas nejako v tomto polyfónnom svete začuli a našli silu a odhod-
lanie veľkodušne naň odpovedať. Uvedomujeme si, že naše uši boli 
v tom blaženom momente Pánovou milosťou otvorené a naše srdce 
mohlo zachytiť výzvu zasvätiť sa mu popri krstnom zasvätení aj re-
hoľnými sľubmi. A mysleli sme si, aspoň spočiatku, že sme dali nao-
zaj všetko. Až neskôr sme pomaly a postupne začali chápať, že sme to 
vlastne my, ktorí sme dostali a dostávame všetko. Nech je preto jeho 
najsvätejšie Meno zvelebené a naveky oslávené!

Neprestávajme preto Ducha Svä-
tého „so slzami prosiť o... olej mi-
losti“ (F. de Osuna: Rukoväť kontem-
platívnej modlitby, str. 146), aby sme 
vytrvali na tejto ceste, na ktorej ne-
jde len o našu spásu, ale aj o spásu 
toľkých našich bratov a sestier, veď 
„utrpenia tohto času nie sú hodny 
porovnávania s budúcou slávou, kto-
rá sa na nás má zjaviť“ (Rim 8, 18). 
Apoštol Peter nás vyzýva, aby sme 
sa usilovali viac upevňovať svoje po-
volanie a vyvolenie, lebo ak to bude-
me robiť, nikdy nepadneme. Okrem 
toho sa nám dokonca „naširoko 
otvorí vstup do večného kráľovstva 
nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista“ 
(2 Pt 1, 11). Akým spôsobom by sme 
sa mali usilovať o upevnenie svojho 
povolania a vyvolenia, je predme-
tom tohto nášho zamyslenia.

Úvod

Na nasledujúcich riadkoch po-
uvažujeme o troch veciach, ktoré 
môžu byť užitočné pre hlbšie po-
chopenie Božieho poslania, zvere-
ného nám v Cirkvi. Najprv to bude 
prorocká úloha nášho zasväteného 
života, potom otázka vášnivej lásky 
ku Kristovi pri pestovaní dôverného 
priateľstva s ním podľa vzoru a krát-
keho návodu svätej Terézie Avil-
skej a napokon meditatívna úvaha 
nad slovami Izaiáša o výzve prebý-
vať s Bohom ako so stravujúcim oh-
ňom v  tajomstve nášho zasvätené-
ho panenstva. 

Prorocká úloha 
zasväteného života

Vernosť povolaniu je znakom 
vďačnosti a odpoveďou na neza-
slúžený dar toho, ktorý dáva komu 
chce, ako chce a kedy chce.

Zasvätený život má prorockú úlo-
hu, ktorá „spočíva v tom, že má pri-
pomínať a slúžiť Božiemu plánu s ľuď-
mi: tento plán je zjavený vo Svätom 
písme a možno ho objaviť aj pozor-
ným sledovaním znakov prozreteľ-
nostného Božieho pôsobenia v deji-
nách“ (Ján Pavol II.: Vita consecrata). 
Je dôležité si všimnúť, že len tí, čo sú 

Prinášame prednášku 
sr. Dominiky Alžbety Dufferovej 
OSU, ktorá odznela 
na Deň zasvätených 
s arcibiskupom 
Stanislavom Zvolenským 
v Bratislave 2. 2. 2009.

ilu
st

ra
čn

é 
fo

to

1 1 2010/01  Zasvätený život



„zvyknutí hľadať vo všetkom Božiu 
vôľu, dokážu správne porozumieť 
tieto Božie pokyny“ (tamže). Z to-
ho pre nás vyplýva jednak to, že bez 
naplnenia prorockej úlohy nášho za-
sväteného života nemôžeme vytrvať 
vo svojom povolaní, a jednak to, že 
naše povolanie nijako nemôže ob-
stáť bez zvyku hľadať vo všetkom 
Božiu vôľu. Bez toho chvályhodné-
ho zvyku totiž strácame schopnosť 
správne porozumieť Božiemu plá-
nu s ľuďmi a zostaneme ako soľ, čo 
stráca slanosť – teda svoju podstatu 
– a ktorá bude vhodná len na to, aby 
ľudia po nej šliapali. Byť soľou zna-
mená byť láskou v jej najrozmanitej-
ších formách podľa charizmy udele-
nej nášmu rehoľnému spoločenstvu 
všeobecne i špeciálne, znamená mi-
lovať Krista celým srdcom a milovať 
všetkých Kristovým srdcom, láskou 
do konca a bez konca.

Prorocký znak zasvätenému živo-
tu priznal aj Druhý vatikánsky kon-
cil. Je do neho vpísaný radikálnosťou 
nasledovania Krista a prvenstvom, 
ktoré dáva Bohu a evanjeliovým 
hodnotám. V dejinách kresťanstva 
nikdy nechýbali muži a ženy, ktorí 
„na základe osobitného daru Sväté-
ho Ducha plnili autentickú proroc-
kú službu a hovorili v Božom mene 
ku všetkým, dokonca aj k pastierom 
Cirkvi“. Ich svedectvo sa vyjadru-
je „aj pranierovaním všetkého, čo 
sa protiví Božej vôli“, aj „hľadaním 
nových ciest uskutočňovania evanje-
lia v dejinách v úsilí o Božie kráľov-
stvo“ (tamže).

Pripomeňme si tri hlavné výzvy 
prorockého poslania zasväteného ži-
vota, ktoré – ako hovoria synodál-
ni otcovia – „sa vzťahujú priamo na 
evanjeliové rady chudoby, čistoty 
a poslušnosti“. Treba predovšetkým 
chápať „ich hlboký antropologický 
zmysel“ a netreba sa na ne „pozerať 
ako na popretie hodnôt, spojených 
s pohlavnosťou, s legitímnou túžbou 
disponovať hmotnými dobrami a so 
samostatným rozhodovaním o se-
be“, ale treba brať do úvahy našu pr-
votným hriechom oslabenú ľudskú 
prirodzenosť, ustavične vystavenú ri-
ziku, že tieto prirodzené sklony „bu-
de prejavovať spôsobom, ktorý pre-

kračuje“ hranice morálnej únosnosti. 
Zachovávanie troch sľubov „čistoty, 
chudoby a poslušnosti je napomenu-
tím nepodceňovať zranenia spôsobe-
né dedičným hriechom, a hoci po-
tvrdzuje hodnotu stvorených dobier, 
podčiarkuje ich relatívnosť a poukazu-
je na Boha ako na absolútne dobro“, 
napomáha nášmu vlastnému posvä-
teniu a zároveň ukazuje ľudstvu akú-
si „duchovnú terapiu“, lebo odmie-
ta „modloslužobný kult stvorenia“ 
a „zviditeľňuje živého Boha“. Neza-
búdajme na to, čo potvrdzuje aj Sy-
noda 1996, že „zasvätený život, naj-
mä v ťažkých dejinných obdobiach, 
je požehnaním pre život ľudstva i pre 
život samej Cirkvi“ (tamže).

Žiť s vášnivou láskou 
život v Kristovi, s Kristom 
a pre Krista

Naše „nové a osobitné zasväte-
nie“ nás „zaväzuje žiť s vášnivou 
láskou život“ takým istým spôso-
bom ako svätí, ako sám Kristus, Pan-
na Mária a apoštoli. Dnešný svet od 
nás vyžaduje práve takéto svedectvo, 
aby mohol byť donútený „uvažovať 
o primáte milosti“ a dokázal naň od-
povedať „veľkodušným duchovným 
záväzkom“. 

Rozšírená sekularizácia na jed-
nej strane vyvoláva na strane druhej 
obrovskú túžbu po spiritualite. Tá 
sa prejavuje okrem iného aj „v ob-
novenej potrebe modlitby“ (porov. 
Kongregácia pre inštitúty zasväte-
ného života a spoločnosti apoštol-
ského života: Znovu začať u Kris-
ta), čo siaha od „sústredenia“ cez 
„kontempláciu“ až k „unio mystica“ 
(F. de Osuna: Rukoväť kontempla-
tívnej modlitby). Vášnivo môže člo-
vek milovať len toho, koho vníma 
ako reálne prítomného. Ak sa teda 
modlíme, musíme pevne veriť v to-
ho, ku komu sa modlíme. Čo spra-
víme, aby sme rástli vo viere a do-
kázali udržať taký tep nášho srdca, 
ktorý by vládal „hory prenášať“? 
Niekedy sa nám pošťastí začítať sa 
do textov, z ktorých sála mimoriad-
na sviežosť a sila presvedčenia. Ne-
pochybujeme o tom, že to napísala 
ruka niektorej vyvolenej a omilos-

tenej duše, ktorá zakúsila na sebe 
oheň Pánovho milovania. 

Myslím, že nasledujúci text nosí 
v sebe takéto znaky, a preto sa pri 
ňom zastavíme:

Náš Kráľ dáva dušiam pokoj, ako 
to vídame, každý deň a nadväzuje s ni-
mi priateľstvo mnohými spôsobmi, ako 
v modlitbe, tak i mimo nej, zatiaľ čo my 
ho udržujeme s Jeho Velebnosťou len zo 
zdvorilosti. Uvedomme si však, dcéry, 
ako musí byť človek disponovaný, aby sa 
ako nevesta mohol obrátiť k Bohu s tou 
istou prosbou, keď ho priťahuje k sebe. 
A keď vás nepriťahuje k sebe, neklesajte 
na mysli, lebo ak to nie je vašou vinou, 
potom budete veľmi bohaté akýmkoľvek 
priateľstvom, ktoré s Ním nadviažete. 
Avšak mali by sme to ľutovať a trápiť 
sa tým, že sme vlastnou vinou nedosiah-
li takého vznešeného priateľstva a uspo-
kojili sa s málom. (Sv. Terezie od Ježí-
še: Nad Velepísní a jiné spisy)

Tieto slová pochádzajú z pe-
ra  svätej Terézie Avilskej, z jej diela 
Myšlienky o láske k Bohu, ktoré napí-
sala na niektoré slová Šalamúnovej 
Piesne piesní. Nie je možné sa z nich 
nasýtiť, prenikajú ako živá voda cez 
najjemnejšie vlásočnice do celého 
nášho tak podivuhodne utvoreného 
bytia. Rozoberieme si ich. Je to aký-
si návod na získanie dôverného pria-
teľstva s Kristom.

Ako vypestovať dôverné 
priateľstvo s Kristom

Terézia tu zachováva určitý po-
stup, z ktorého môžeme mať úžitok 
aj my, keď si ho vezmeme k srdcu. 

V prvom rade je tu vedomie, že  
„náš Kráľ dáva dušiam pokoj“, a to 
„každý deň“. Spôsob, akým Pán dáva 
pokoj dušiam, je, že „nadväzuje s ni-
mi priateľstvo mnohými spôsobmi“, 
či už v modlitbe alebo mimo nej. Dô-
ležité je všimnúť si, že aktérom deja je 
sám Pán, že to on  udeľuje pokoj, že 
on prvý ponúka a nadväzuje priateľ-
stvo, a to rôznymi spôsobmi, a je jed-
no, či  človeka, na ktorého sa zameral, 
zastihne pri modlitbe alebo pri neja-
kej inej činnosti, alebo dokonca pri 
odpočinku. Mohli by sme sa opýtať, 
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či dáva pri tom aj nejakú „podmien-
ku“. Zdá sa, že len jednu: aby ho na-
šiel „bedliť“, teda aby ho „čakal“, aby 
s ním rátal a aby bol zo svojej strany 
pripravený na všetko. Inými slovami, 
aby ho našiel v súlade s vykonávaním 
Otcovej vôle, aby bol v stave posvä-
cujúcej milosti alebo na ceste k nej. 
Bez posväcujúcej milosti človek ne-
môže byť v priateľstve s Bohom, je 
otrokom hriechu a vášní, stojí proti 
Bohu, je jeho nepriateľom a najväč-
ším nepriateľom seba samého.

Ďalším krokom Teréziinho ná-
vodu je akási „pauza“. Ide o opis 
„priateľstva“, ktoré udržujeme s je-
ho Velebnosťou iba zo zdvorilosti 
alebo „aby sa nepovedalo“. Je to na-
ša aktívna stránka, inak potrebná, ale 
nikdy nie dostačujúca, či už pre svo-
ju formalitu, povrchnosť alebo ne-
dokonalosť.

Na treťom stupni si človek môže 
uvedomiť, a to nie bez zvláštnej Božej 
milosti, akú veľkú a úžasnú dispono-
vanosť musí mať nevesta, ktorú Boh 
priťahuje tak zjavne, že ho dokáže 
prosiť o neobyčajne kvalitný a vzneše-
ný, jedine od neho pochádzajúci po-
koj. Za touto vetou je obrovská prie-
pasť zahalená mlčaním, ktorému vie 
porozumieť iba ten, kto prenikol do 
tajomstiev takéhoto mlčania.

Štvrtým momentom je útecha pre 
tých, čo si nevedia uvedomiť alebo 
predstaviť vznešenosť takejto dispo-
novanosti nevesty, ale  predsa  dokážu 
aspoň vytušiť jej veľkosť. Takíto ne-

majú klesať na mysli. Boh je nekoneč-
ne bohatý a vynaliezavý. Má mnoho 
spôsobov, ako zotrieť naše slzy, upo-
kojiť naše túžby či utíšiť naše nepo-
koje. Stačí, ak nám ponúkne niektorý 
zo svojich tisícich spôsobov priateľ-
stva. Je tu len jedna jediná podmien-
ka: nezadať príčinu na nedosiahnutie 
takého ideálu alebo dokonca na stra-
tu túžby po takej disponovanosti.

Piatym odporúčaním je trápiť sa 
nad tým, čo sme vlastnou vinou ne-
dosiahli, že sme neprišli k takému 
vznešenému priateľstvu a že sme sa 
uspokojili s málom. Vidíme tu, aký 
dôležitý je dar ľútosti a slzy pokánia 
nielen pre hriechy, ale aj pre slabosti 
a nedokonalosť.

Je tu pre nás veľká výzva odbú-
rať akúkoľvek priemernosť, všednosť 
a uspokojenie sa s málom. Páno-
vi sa protiví akákoľvek „skromnosť“ 
v otázke priateľstva a dôvernosti 
s ním. Dáva prednosť a má nesmier-
ne zaľúbenie v „násilníkoch“. Len 
takým udeľuje nebo už tu na zemi.

„Kto z nás môže bývať 
s ohňom, čo stravuje“ 
(Iz 33, 14b) a zasvätené panenstvo

Zdá sa, že čistota, dobrovoľ-
ne zvolená ako odpoveď na veľký 
Boží dar, má dnes výnimočne veľ-
kú silu svedectva. Efrém, ako aj toľ-
ko iných, upozorňuje, že „ak nestrá-
žiš oči, tvoja čistota nebude pevná 
a  stála“  (porov. T. Špidlík: Pramene 

svetla. Príručka kresťanskej dokonalos-
ti). Budeš sa podobať prasknutej rú-
re alebo cisterne, z ktorej napokon 
všetka voda vytečie. Netreba zásad-
ne pohŕdať starými metódami pri 
ochrane čistoty. Východní otco-
via z nich zdôrazňujú sedem: prá-
ca, štúdium, modlitba, myšlienka na 
umučenie Pána, sviatosti (najmä Eu-
charistia), úprimnosť k spovedníko-
vi a pokora.

„Kto z nás môže bývať s ohňom, 
čo stravuje,“ pýta sa Izaiáš a sám na 
to pôsobením Svätého Ducha aj od-
povedá: „Kto kráča v pravde a hovo-
rí priamo, (...) zapcháva si uši, aby 
nepočul o krvi, a oči zatvára, aby zlo 
nevidel: Ten bude bývať na výsos-
tiach, skalopevný je jeho hrad, do-
stane chleba a voda sa mu neminie“ 
(Iz 33, 15 – 16). 

V hebrejskom Starom zákone sa 
objavuje slovo „oheň“ ´ѐš  378-krát, 
z toho u Izaiáša 39-krát. Používa sa 
v bežnom význame ako konkrétny 
oheň v domácnosti, dôležitý zvlášť 
pri kulte, bez neho nie je možné spá-
liť obetu. V prenesenom zmysle sa 
oheň používa na vyjadrenie vášne, 
napríklad hnev Jahveho „ráno horí 
ako oheň plamenný“ (Oz 7, 6), bo-
lesti – „Srdce sa mi rozpálilo v hru-
di a pri rozjímaní vzplanul vo mne 
oheň“ (Ž 39, 4), lásky – „Láska je 
mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá 
ako podsvetie. Jej páľa – to ohňa plá-
poly, jej plamene, to Jahveho je žiar“ 
(Pies 8, 6). V rámci náboženských 

spir i tual i ta

Dňa 9. 12. 2009 navštívili sr. M. Justína Kostú-
rová OP, predsedníčka Konferencie predstave-

ných ženských reholí, a don Karol Maník SDB, pred-
seda Konferencie vyšších rehoľných predstavených, 
nového predsedu KBS mons. Stanislava Zvolenské-
ho. Spoločne sa informovali o možnostiach vzájom-
nej spolupráce a o niektorých podujatiach v novom 
roku 2010. •

Rok 2009 bol pre Congregatio Jesu rokom jubilej-
ným. Pred 400 rokmi dostala zakladateľka Má-

ria Wardová jednu zo zakladajúcich vízií, na ktorých, 
podľa Božej vôle, budovala dielo Congregatio Jesu. 
V rámci tohto jubilea sa uskutočnili zaujímavé a hod-
notné podujatia s cieľom sprístupniť sestrám CJ a ostat-
ným záujemcom poznanie Božieho pôsobenia v živo-
te zakladateľky, spoznanie samotnej  zakladateľky a jej 

diel. V dňoch 4. – 9. októbra sa konala púť sestier, ale 
aj laikov z celého sveta do Ríma, ktorá bola pamätnou 
udalosťou. Pre tých 1000 ľudí, ktorí sa na nej zúčastni-
li, to bol naozaj týždeň, na ktorý nezabudnú. Viac na 
www.congregatiojesu.com. •

Dňa 23. februára 2010 si sestry z Kongregácie 
Dcér sv. Františka z Assisi pripomenú 75. výro-

čie založenia slovenskej provincie. V roku 1935 mala 
Kongregácia na Slovensku 6 komunít, v súčasnosti je 
ich 11 so 155 sestrami.

Hlavnou charizmou Kongregácie je služba Kris-
tovi v jeho chudobných, chorých a opustených bra-
toch a sestrách v duchu sv. Františka. Preto sa sestry 
prevažne venujú ošetrovaniu chorých. Sídlo provin-
cie sa od začiatku až doteraz nachádza v Bratislave – 
Prievoze. •
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tradičných obrazov má oheň svoje 
miesto v motíve teofánie (vrch, čo 
v ohni horí – Dt 4, 11;  Jahveho  slová 
z ohňa – Dt 4, 12; kňazská tradícia 
hovorí o ohňovom stĺpci v noci 
a o „oblaku“ vo dne – Ex 13, 21n.) 

V uvedenom Izaiášovom výro-
ku sa oheň javí jednak v prenesenom 
zmysle, jednak ako zjavenie Boha. 
V prenesenom zmysle vyjadruje lás-
ku, lebo otázka: „Kto z nás môže bý-
vať s ohňom, čo stravuje?“ prezrádza 
zároveň aj túžbu aj ťažkosť dostať sa 
do jeho stredu. Ako teofánia pôsobí 
príťažlivou silou samého fascinujúce-
ho Boha. Jedine on má nárok vymá-
hať si právo na celostnú žertvu svoj-
ho tvora. Dobrovoľne sa ním nechať 
pritiahnuť a horieť túžbou po spálení 
môže iba ten, kto už pochodil vo vyh-
ni jeho očisťujúcich plameňov a na-
hliadol do ceny večných príbytkov. 
Kto sa vydal Pánovi, nevydal sa smrti 
napospas, ale životu. Medzi ohňom 
a panenstvom môžeme vytušiť urči-
tú súvislosť na obidvoch rovinách, le-
bo Bohu zasvätené panenstvo je pe-
čaťou lásky Božej a lásky ľudskej.

Gregor Nicejský vidí v panenstve 
návrat k Adamovej prvotnej nahote, 
lebo spôsobuje v človekovi obnovu 
Božieho obrazu. Adam bol zbavený 
všetkého odevu mŕtvych koží a s veľ-
kou istotou a slobodou hľadel na Bo-
žiu tvár. Dionýz Areopagita kontem-
pluje v nahote a v bosých nohách 
serafínov znamenie oslobodenia a čis-
toty od akéhokoľvek vonkajšieho zne-
čistenia. Tí, ktorí vstupujú do vzťahu 
s Jedným, musia viesť nerozdelený ži-
vot (porov. T. Špidlík: Spiritualita křes-
ťanského Východu. Modlitba).

Kresťanský Východ má nepreber-
né bohatstvo a množstvo sentencií 
o živote modlitby, jednu krajšiu ako 
druhú. „Čistá“ modlitba, ako ju na-
zýva učiteľ kontemplácie a egyptskej 
teo lógie Evagrius Pontský († 399) ale-
bo „ohnivá modlitba“ v jazyku Kas-
siána († cca 435), ktorý systematic-
kejšie vyložil nižšie formy modlitby 
a potom pokračoval až do najvyšších 
stupňov kontemplácie evagriovské-
ho typu, obsahuje „ohnivú lásku“ 
a je vlastníctvom toho, kto dosiahol 
stav čistej rozumovosti, keď rozum je 
uvádzaný do pohybu už len jednou 

jedinou vedou, ako o tom svedčí Izák 
Sýrsky. Je to vtedy, keď sa činnosť Du-
cha zmocní rozumu a spôsobuje „vi-
denie čistého svetla“. Simeon Nový 
Teológ (†1022), mystik svetla, o tom 
píše „cenným spôsobom“. Nejde tu 
o „prosté videnie svetla“, ono „nedá-
va duši pokoj, vyvoláva silnú ochab-
losť a klamné uspokojenie“. V čistom 
svetle sa podľa jeho výpovede obja-
vuje sám Kristus, zvnútra sa prihová-
ra duši, v ktorej prebýva, ba z nej mi-
luje ostatných ľudí a v nej aj pracuje 
pre ňu i pre druhých (porov. tamže). 

Dokonalá čistota je vyjadrením 
„úplnej a nerozdelenej lásky k Bohu 
a stálej, nerušenej modlitby“ (T. Špid-
lík: Pramene svetla. Príručka kresťanskej 
dokonalosti). Nemá zmysel porovná-
vať jej plodnosť s plodnosťou man-
želstva, ale podľa východných otcov 
je dokonalá čistota oveľa plodnej-
šia než manželstvo a panny „oslavu-
jú Krista ako svojho ženícha“, očaká-
vajú ho v bdelosti srdca s rozžatými 
lampami a dávajú tak svetu Krista 
spolu s Pannou Máriou a so svätý-
mi. To musí poznačiť človeka hlbo-
kou a trvácnou radosťou, čo vychá-
dza zvnútra a je darom Krista.

Záver

Pri upevnení nášho povola-
nia a vyvolenia sa dívame na veľ-
kosť daru, ktorý sme dostali od Bo-
ha, pričom si uvedomujeme, že ide 
o neoceniteľnú charizmu, na kto-
rú odpovedáme láskou, vďačnosťou 
a vernosťou v jeho službe.

Prorocká úloha nášho zasväte-
ného života spočíva v tom, že náš 
život má ľuďom pripomínať plán, 
ktorý má s nimi Boh a napomáhať 
v jeho uskutočňovaní.

Správne porozumieť pokynom 
v Božom pláne môžeme iba vtedy, 
keď si vypestujeme návyk vo všet-
kom hľadať Božiu vôľu.

Neúnavné hľadanie Božej vôle 
môže živiť iba ohnivá modlitba lás-
kou pretvoreného srdca.

Priateľstvo s Kristom je každoden-
ná aktívna i pasívna snaha za každú 
cenu a vo všetkom sa mu páčiť.

Znamená to vrhnúť sa do vyhne 
jeho lásky. •

spir i tual i ta

Rozvoj 
kresťanskej osobnosti

Autor pozýva na cestu roz-
voja našej osobnosti. Pred-
stavuje cesty viery, cesty 
Cirkvi, cesty formovania, 
cesty malých veľkých ve-
cí, cesty v spoločenstve 
a ďalšie. V knihe sú príkla-

dy zrelých kresťanských osobností, na-
pr. T. Morus, J. Guitton, Matka Terézia 
či G. K. Chesterton. • 288 s., viaz., 5,5 €

Ján Mária Vianney – 
Život, kázne, myšlienky 

Obsahuje stručný životo-
pis, vzácne kázne a myš-
lienky svätca. Kniha vychá-
dza v 2. vydaní. Je rozšírená 
o list Svätého Otca Bene-
dikta XVI., ktorý napísal pri 
príležitosti vyhlásenia Roka 
kňazov. • 152 s., brož., 5,00 €

Psychoterapia 
pre laika

Kniha obsahuje súbor vy-
braných prednášok Vikto-
ra Frankla, ktorých témy 
sú dnes veľmi aktuálne 
a obohacujúce: provizór-
na existencia, manažérska 
choroba, duševná hygie-

na zrelého veku, o nespavosti, o stra-
chu človeka, lekár a utrpenie, a mno-
hé ďalšie. • 170 s., brož., 6 € 

Klaus Demmer 
Požiadavka z večnosti
Úvahy o kňazskom 
celibáte 

Autor, profesor morál-
nej  teológie, odpovedá 
na veľmi aktuálnu otázku 
dnešnej sekulárnej spo-
ločnosti: ako možno dnes 
žiť v celibáte.

Kniha je určená kandidátom kňaz-
stva, ich predstaveným, kňazom sa-
motným, ale aj laikom, najmä tým 
mladým mužom a ženám, ktoré sa pre 
celibátnu formu života rozhodujú. 

Bohatstvo a hĺbka myšlienok obo-
hatí vedomostne i duchovne každého 
čitateľa, ktorý sa o danú tému zaují-
ma. • 94 s., brož., 3,32 €

Vydavateľstvo
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Vďační 
Bohu 
i ľuďom...

Likvidácia mužských i žen-
ských kláštorov pred šesť-
desiatimi rokmi bol zločin. 

Jej realizácia nevyplývala z nija-
kého zákona, bola len vyjadre-
ním svojvôle štátnej moci, ktorá 
potrebovala zlikvidovať nepriate-
ľa. A rehoľníci boli skutočne pre 
socializmus nepriateľmi – najmä 
tým, že mali obrovský vplyv na 
ľudí. Viedli ich k mravnému ži-
votu, k osobnej zodpovednosti, 
k schopnosti správne sa rozho-
dovať... Čo z týchto prirodzene 
dobrých vlastností bolo pre so-
cializmus bolo neprijateľné? Nuž 
to, že taký človek, ktorý sa riadi 
vlastným rozumom, sa nikdy ne-
stane členom stáda. A z vyše šty-
ridsaťročných dejín „budovania 
socializmu“ u nás vieme, že prá-
ve o stádovitosť komunistom iš-
lo. „Chlieb a hry“ alebo „rozde-
ľuj a panuj“.

60. výročie 60. výročie 
likvidácie likvidácie 
kláštorov kláštorov 
na Slovenskuna Slovensku

Socha, ktorú v podolínskom sústreďovacom 
kláštore vytvoril jezuita Štefan Bačam
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P. Ján Janok CSsR, 
v PTP bol v rokoch 1951 – 1953
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Strach

Čo vyvolala likvidácia kláštorov? 
V prvom rade strach. Strach nielen 
samotných rehoľníkov, z ktorých sa 
mnohí ocitli vo väzení a po odsú-
dení dreli v uránových baniach, iní 
prešli tábormi PTP a zrazu sa ako 
nežiaduci ocitli (mnohí s vysoko-
školským vzdelaním) ako traktoristi 
či kŕmičky ošípaných v JRD. Je pri-
rodzené, že keď je človek nečakane 
a kruto vytrhnutý z prostredia, na 
ktoré je zvyknutý, kde sa cíti doma, 
ozve sa v ňom strach. „Čo so mnou 
bude? Ako ďalej?“ Veľmi dobre to 
poznajú dnešní nezamestnaní, ktorí 
sa nečakane ocitli na dlažbe. 

Strach však zasiahol aj obyčaj-
ných veriacich, laikov. Veď keď si 
štát dovolil poslať na dlhé roky do 
väzenia biskupov, nesiahne aj na 
obyčajného človeka, ak sa odvá-
ži ozvať? A keď ten človek ešte mal 
rodinu... To bola situácia napríklad 
mnohých učiteľov, ktorí v strachu 
pred štátom deklarovali svoj roz-
chod s Cirkvou, len aby zabezpeči-
li svojej rodine aký-taký spokojný ži-
vot. Koľkí pritom roky vo svojom 
svedomí pre tento krok trpeli... 

Nepokoj

Okrem strachu sa však šíril v srd-
ciach „bývalých“ (z pohľadu štátnej 
moci) rehoľníkov aj akýsi zmätok. 
„Ako teraz žiť svoje rehoľné zasväte-
nie?“ Ak by sme boli sarkastickí, tak 
môžeme povedať, že trochu ľahšie 
to mali rehoľné sestry – predsa len 
žili v komunitách, aj keď väčšinou 
v českom pohraničí a v úplne inej 
práci, akú robili doteraz. Už som 
spomenul ošípané, družstvá, uráno-
vé bane, k tomu treba prirátať textil-
né a iné továrne... Až neskôr sociál-
ne domovy, kde štát nasadil rehoľné 

sestry na najťažšie miesta – opatera 
psychicky chorých či dementných 
pacientov –, na ktoré nevedel zo-
hnať civilné sestry. A rehoľné sestry 
sa týchto pacientov napriek vlastné-
mu utrpeniu s láskou ujímali a usilo-
vali sa uľahčiť ich utrpenia... 

No zmätok v mužských reholiach 
bol zrejme väčší. Spoločný život bol 
v podstate nemožný. Každý si musel 
hľadať nejaké zamestnanie (aby z po-
hľadu štátu nebol príživník), čo však 
s biľagom „rehoľníka“ nebolo vô-
bec jednoduché. Iní sa najprv skrýva-
li a potom s pomocou dobrých ľudí 
utekali na Západ, aby tam pokračovali 
v rehoľnom živote v domoch svojich 
inštitútov. Ako teda žili svoj rehoľ-
ný život? Nuž ukázalo sa, že klauzú-
ra neznamená štyri steny a mreža, ako 
skôr klauzúra srdca. Rehoľní kňazi sa 
ani za najťažších podmienok nevzdá-
vali slávenia svätej omše (sú nádher-
né svedectvá o tom, ako slávili liturgiu 
vo väzení), každodenného rozjímania 
a modlitby. Hoci to znamenalo menej 
spánku, lebo museli chodiť do práce. 

(Ne)kontinuita

Zrejme až po roku 1989 sa však 
v celej nahote ukázal jeden z najväč-
ších problémov, ktorý likvidácia kláš-
torov spôsobila – kontinuita rehoľ-
ných povolaní. Možno až do roku 
1968 väčšina mužských či ženských 
reholí nemala nijaký dorast. Čakalo 
sa na uvoľnenie, mnohí sa báli, iní si 
nevedeli predstaviť, ako formovať re-
hoľníkov bez kláštorov. Keď dubče-
kovská éra túžené uvoľnenie prinies-
la, mnohé ženské komunity prijali 
kandidátky. Z tých však štátna moc 
v čase normalizácie veľmi rýchlo uro-
bila tajné sestry – museli odísť z ko-
munít, kde žili, lebo ich jednoducho 
prepustili zo zamestnania. No ani tie 
neprestali byť rehoľníčkami. 

Po komunistickom prevrate v roku 1948 si mnohí úprimní ľudia 
mysleli, že to nemôže trvať dlho. Veď otvorene sa postaviť proti Bo-
hu sa zdalo pre slovenský kresťanský národ (naschvál nepíšem kato-
lícky, lebo žilo a žije tu aj mnoho skutočne dobrých protestantov) 
nemysliteľné. Aj mnohí rehoľníci si mysleli, že po pár rokoch moc 
padne, možno už pri najbližších voľbách. To ešte nik netušil, ako 
ľahko sa dajú voľby zmanipulovať v súlade so zákonom...

Uvoľnenie tohto obdobia však 
prinieslo zmenu aj do mužských re-
holí – mnohé začali tajnú formáciu 
nových kandidátov a členov. No me-
dzitým už vznikla takmer dvadsať-
ročná „diera“. Bolestne sa to preja-
vilo po „nežnej“, keď zrazu akoby 
vyrástol generačný konfl ikt medzi tý-
mi, ktorí si ešte pamätali život v kláš-
toroch, a tými, čo to nikdy nezažili. 
Ako ťažko sa žije v rodine, kde sú len 
starí rodičia a vnúčatá, no niet rodi-
čov. Akoby niečo podobné sa dialo 
aj v mužských (no aj v ženských) ko-
munitách. Boli v nich pátri po šesťde-
siatke a mladí členovia okolo tridsať. 
Dá sa povedať, že až teraz sa život 
v kláštoroch konsoliduje. Ak by sme 
nehľadeli Božími očami, možno by 
sme museli konštatovať, že sme stra-
tili dvadsať rokov, počas ktorých pre-
biehala aspoň základná obnova re-
hoľného života na Slovensku.

Chcem však spomenúť aj jed-
no pozitívum – to, že sme žili v tvr-
dých podmienkach, vplývalo aj na 
upevnenie našej viery. Že dnes za-
svätený život na Slovensku neživorí, 
je aj vďaka tomu, že Boh nás takto 
uchránil pred zhubným konzumiz-
mom i bolestným a často neúspeš-
ným hľadaním akýchsi nových ciest, 
čím prešli rehole na Západe a dnes 
sú viaceré v stave, ktorý možno naj-
lepšie vystihuje slovo agónia.

Vďačnosť

Určite by sa moje postrehy dali do-
plniť. Každá rehoľa by vedela povedať 
mnohé z vlastných skúseností. Aj na 
stránkach tohto nového časopisu pre 
zasvätený život je na to miesto. Na pa-
miatku tých, čo zosnuli, aj na pouče-
nie tým, čo prichádzajú po nás. No 
chcem tento text zakončiť vďakou. 
Najmä Bohu, ktorý nás previedol cez 
peklo komunizmu, a vyšli sme z ne-
ho hoci doráňaní, no pevní ako nikdy 
predtým. A potom patrí moja vďaka 
aj ľuďom, ktorí nás počas celej totality 
chránili, podporovali, ukrývali, milo-
vali... Nech je zvelebený Boh!

Blahoslavená sestra Zdenka, bla-
hoslavený Metod Dominik Trčka 
i vy, všetci mučeníci tej doby, ktorí 
ste už u Otca, orodujte za nás! •

60.  výročie l ikv idácie kláštorov na Slovensku

2



 2010/01  Zasvätený život  – mimoriadna pr í loha

Osudná nocOsudná noc

13. apríla 1950 som bol členom kláštora redemptoristov 
v Podolínci. Opíšem teda to, čo sa tej noci z 13. na 
14. apríla 1950 stalo, tak ako som to zažil a ako si to 

dnes takmer po tridsiatich rokoch pamätám.

sa mi zachovali všetky misijné káz-
ne... Ináč okrem omšových peňa-
zí nič nevzali. Po prehliadke ostal 
v mojej izbe jeden mladý žandár, 
ktorý ma strážil. Povedal som mu do 
duše, čo by povedala jeho mamka, 
keby vedela, čo robí. Mlčal. Iste sa 
hanbil za to, že musel pomáhať lik-
vidovať rehoľníkov.

Medzitým bolo v kláštore rušno. 
Kláštor bol plný „tajných“, žandá-
rov a milicionárov. Mohlo ich byť 
do päťdesiat. Dôkladnú prehliadku 
urobili aj v izbách ostatných členov 
kláštora – u pátra rektora Augustína 
Krajčíka, u pátra ministra Františka 
Kopu, u pátra Karola Stašíka, u bra-
ta Xavera (Michala Šamudovského) 
a brata Viktora (Ondreja Polentu). 
Pátra Krajčíka odviezli. Neskôr sme 
sa dozvedeli, že do Prešova na po-
líciu. Sliedivým očiam nevítaných 
hostí neušli ani ostatné miestnosti. 
Poprezerali celý kláštor, či tam nie 
je sklad zbraní. Ale zvláštnu pozor-
nosť venovali špajze a pivnici. Tu sa 
zvlášť zdržali, lebo tam bolo omšové 
víno, ktoré im výborne chutilo.

To, čo sa stalo o polnoci z 13. na 
14. apríla 1950 v kláštore redempto-
ristov v Podolínci, v tom istom ča-
se postihlo všetky kláštory všetkých 
mužských reholí v celej republike. 
Na Slovensku boli zatiaľ ušetrené 
len kláštory kapucínov a kláštor ver-
bistov v Nitre na Kalvárii. Ale o neja-
ký mesiac aj tie stihol rovnaký osud.

Prepadnutie kláštorov bolo veľ-
mi dobre zorganizované a udržova-
né v najväčšej tajnosti. K prevedeniu 
svojho plánu zmobilizovali v ce-
lej republike niekoľko tisíc žandá-
rov a milicionárov. Bol to teda dra-
hý podnik! Ale čo na tom, len keď 
sa zbavili nenávidených rehoľníkov! 
Bola to hodina temnosti. Mohli by 
sme aj tu citovať Spasiteľove slová, 
ktoré povedal v Getsemanskej záhra-
de svojim nepriateľom: „Ako na lot-
ra ste vyšli s mečmi a kyjmi! Ale toto 
je vaša hodina a moc temnosti!“

Autor zomrel 9. decembra 2004

Z rukopisu knihy P. Jána Kintlera CSsR 
Zrušenie kláštorov u nás

O polnoci som sa prebudil a po-
čul som na chodbe hlučné kroky 
a hlasy. Myslel som si, že prišiel vi-
ceprovinciál páter Jozef Chochula. 
Očakávali sme totiž jeho návštevu. 
Ale o chvíľu niekto vtrhol do mo-
jej izby a zažal svetlo. – Ja som sa 
na noc nezamykal. – Do izby sa na-
hrnulo niekoľko žandárov a mili-
cionárov. Skríkli na mňa: „Vstávaj-
te!“ – „Choďte na chodbu, potom 
vstanem.“ – „No len vstaňte, nás sa 
nemusíte hanbiť.“ Tak som vstal. 
Hneď ma ohmatávali, či nemám pri 
sebe nejakú zbraň. Keď som sa oblie-
kol, kázali mi: „Ukážte nám, v kto-
rej izbe býva predstavený Krajčík!“ 
– „Neukážem!“ povedal som. Zača-
li na mňa kričať a vyhrážať sa: „My 
vás naučíme!“ – „Neukážem! Nájdi-
te si ho sami!“

Potom z mojej izby odišli. Zostali 
len asi dvaja, ktorí mi dôkladne pre-
zreli všetky veci, najmä písomnosti. 
Medzi spismi našli aj dekrét, ktorým 
ma Páter Generál roku 1946  menoval 

predstaveným kláštora v Kostolnej 
pri Trenčíne. Pýtali sa ma, kto je ten 
Generál. „To je najvyšší predstavený 
rehole,“ odpovedal som. Oni nato: 
„To je pápež?“ Musel som sa usmiať 
nad takou ignoranciou.

Prehliadka trvala veľmi dlho. 
Všetko prezerali, či nemám azda me-
dzi spismi niečo protištátneho. Keď-
že som bol prefektom kostola, mal 
som pri sebe v izbe omšové peniaze. 
Tie všetky zhabali. Keď som proti to-
mu protestoval, že omše ešte nie sú 
odslúžené, povedali mi, aby som ne-
mal starosti, že oni tie omše dajú od-
slúžiť. Pravda, ja som tomu neveril 
a omše som potom odslúžil zadarmo 
sám. Neviem, koľko ich presne bo-
lo, ale slúžil som ich niekoľko mesia-
cov... Prehliadku robili „tajní“.

Pri tej prehliadke si ako zázrakom 
nevšimli kufrík, v ktorom som mal 
misijné kázne. V sobotu 15. apríla 
mal som totiž ísť sám na misie – už 
sa nepamätám, kam. Mal som teda 
v kufríku všetko pripravené. Takto 
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Zo škôl a nemocníc 
na polia 
a do tovární...

Koncom júna 1950 vyzvalo Povereníctvo školstva a kultúry 
všetky provinciálne predstavené i učiteľky, aby sa dostavili do 
Bratislavy. Tam im dali na vedomie, že školstvo nie je ochotné 

zamestnávať rehoľné sestry, ktoré vyučujú alebo pôsobia vo výchove 
mládeže, lebo stratili dôveru ľudu. Vyučovanie a výchova, ktorú pre-
vádzajú rehoľné sestry, nie je v súlade s „terajšími štátnymi predpis-
mi“. „Preto vás dáva Povereníctvo školstva a kultúry k dispozícii Cir-
kevnému úradu.“ Bolo to zariadenie, ktoré malo za úlohu dozor nad 
Cirkvou, rehoľníkmi a rehoľnými sestrami. Predsedami tohto úradu 
boli tzv. cirkevní referenti. Boli to komunisti a na ich milosť a nemi-
losť boli vystavení kňazi a rehoľné osoby i všetko, čo patrilo Cirkvi. 
Za úlohu mali hatiť účinkovanie Cirkvi medzi ľuďmi. Sestry učiteľ-
ky dostali prepúšťací dekrét s dátumom 30. jún a už ani plat viac ne-
dostali. 29. 8. 1950, v deň výročia Slovenského národného povsta-
nia, nás tajná polícia vyzvala, aby sme zložili rehoľné rúcho a opustili 
Kongregáciu. 

Zo spomienok 
sr. Claudie Brajerovej, 
Kongregácia sestier 
Božského Vykupiteľa

Ponúkali každej, ktorá túto výzvu 
poslúchne, 30.000,- korún a dobré za-
mestnanie. Ak to odmietneme, mu-
síme do koncentráku. Kam? To sme 
nevedeli! Nakoľko sme túto ponuku 

neprijali a rozhodli sme sa zostať na-
ďalej v reholi, bolo sa treba pripra-
viť na odchod. Museli sme nastúpiť 
do pripravených autobusov. So se-
bou sme si mohli vziať len osobné 

veci. K tomu poslúžili nákladné au-
tá. Zaujímavé bolo, že občas zastali 
a sem-tam voľačo z našich veci vylo-
žili, čo sme zistili, až keď sme sa už 
začali „vybaľovať“, lebo mnohé ve-
ci chýbali. V ten istý deň sme sa stre-
tli v neskorých večerných hodinách 
so spolusestrami, ktoré tiež priviezli 
do provinciálneho domu do Spišskej 
Novej Vsi. Sestry sem prišli z každej 
strany. Boli tu dôchodkyne, učiteľky 
a vychovávateľky zo sirotinca, škôl 
i domovov dôchodcov. V septembri, 
októbri, ba i novembri nás zamestná-
valo mesto – prácou na poli. Zbiera-
li sme zemiaky, repu, kapustu. Časť 
sestier pracovala v Spišskej Novej Vsi 
a časť na JRD v Markušovciach. Ľu-
dia nám dobrovoľne nosili obed na 
role. Tak sme pracovali, kým nena-
padol sneh. V zimnom období sme 
preberali zemiaky v pivniciach. Na 
jar nás pridelili k záhradníkom, ktorí 
pestovali zeleninu. 

V máji 1951 prišlo z cirkevné-
ho úradu, že nás pridelili podniku 
Kpt. Nálepku v Prešove a budeme 
šiť montérky: blúzy i nohavice. Pri-
viezli nám šijacie stroje, zaučili nás 
a behom dvoch týždňov sme ma-
li plniť normu. Podarilo sa nám to. 
Šili sme v dvoch miestnostiach a na 
dve zmeny. Norma bola 150 kusov 
denne. Dňa 15. októbra toho isté-
ho roku prišiel z Bratislavy z cirkev-
ného úradu nový rozkaz. Materiál, 

Foto: 
Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
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ktorý ešte máme, odovzdať podniku 
v Prešove a pripraviť sa na odchod. 
Tentoraz bolo 50 mladých sestier 
odvezených do severných Čiech, 
do Benešova nad Ploučnicí. Tam 
sme dostali prácu v textilných závo-
doch, ktoré po vysídlení nemeckých 
obyvateľov boli zastavené. Naši do-
zorcovia a tí, čo nás sprevádzali, ne-
smeli stratiť veľa času a museli konať 
rýchlo, samozrejme v noci, lebo by 
to mohli zbadať ľudia, a to sa predsa 
nesmel nikto dozvedieť...

Keď sme došli k cieľu, pridelili 
nám malý hrad na bývanie. Po lekár-
skej prehliadke bolo treba prevziať 
prácu. S uboleným srdcom – s túž-
bou po domove, no i s veľkým odo-
vzdaním sa do rúk Božského Vykupi-
teľa sme šli. Všetko nám bolo cudzie: 
okolie, ľudia, práca, reč. V továrni 
prach, neznesiteľný hluk, horúčava. 
Zvlášť pre naše oblečenie to bolo ne-

znesiteľné, ale vydržali sme! Zvyk-
li sme si aj na tieto ťažkosti. Praco-
vali sme v Benešove nad Ploučnicí, 
okres Děčín, a ubytované sme boli 
vo Františkove nad Ploučnicí. O me-
siac sa jedna skupina sestier sťahova-
la do východných Čiech – teraz do 
Hajníc u Trutnova – tiež do textil-
ky, kde dostali ešte ťažšiu prácu. Pra-
covali s ľanom, kde je nutná vlhkosť, 
takže pracovali vo vode, čo značne 
vplývalo i na zdravie.

Staršie a choré sestry 27. novem-
bra 1951 zo Spišskej Novej Vsi od-
viezli do Modry, kde bolo sústrede-
ných viac sestier z rôznych reholí. 
Sestry skoncentrované v Nových 
Zámkoch tiež preriedili. Časť od-
viezli do Benešova a staré a choré 
sestry do Hronského Beňadika, bý-
valého benediktínskeho opátstva. 
Budova bola stará, studená a veľmi 
potrebovala opravu. 

Koncentračné kláštory v decem-
bri 1951 prevzala Charita. Boli to 
staré, často dlho neobývané budovy 
ako Jasov, Podolínec, Číž, Kostolná, 
Báč, Rúbaň, Močenok atď. Neskôr, 
v 60-tych rokoch i Ľupčiansky hrad 
z 15. storočia. V jednom domove 
bolo sústredených päť až osem, ba 
i jedenásť rehoľných spoločenstiev. 
Ubytovanie studené, vlhké, v jednej 
izbe 10 – 15, ba i 19 ľudí – a to do-
spelých a chorých. V zariadení ne-
chýbal dozorca, vraj „aby sa nám nič 
zlého neprihodilo“. Brána bola zam-
knutá, nik nesmel ani na krok bez 
súhlasu dozorcu. Žili sme stále v ne-
istote, či nás neodvezú do Ruska, 
ako nám to často tvrdili. Obyčajne 
nás prevážali v noci a nikdy sme ne-
vedeli, kam nás vezú. Muselo to byť 
tajne, aby sa ľudia nedozvedeli, že 
zas je nejaká akcia. 

Tak to bolo aj v továrňach. Po 
6 a pol ročnej práci pridelili sestry 
do Ústavu sociální péče na Vele-
hrade, Borohrádku, Pilníkove a To-
váčove. Na Velehrade boli teles-
ne i duševne postihnutí pacienti od 
pätnásť rokov, celkom 350. Veľa bo-
lo imobilných, odkázaných na vo-
zíčky. Zas nová, nezvyčajná práca. 
No sem prišli už aj niektoré sestrič-
ky, ktoré do roku 1956 pomaly pre-
púšťali z nemocníc. Mali kvalifi ká-
ciu a s láskou sa ujímali tých, čo boli 
vydedení z vlastných rodín. Niekto-
ré sestry ešte pracovali v nemocni-
ciach. V r. 1960 ich všetky odviez-
li do ústavov sociálnej starostlivosti 
a staré a choré sestry do charitných 
domovov.

Iba Božia pomoc a milosť nám 
dodávala silu i odvahu. •

Ako sme začínali 
v Spišských Vlachoch...

Spustošené mestá i dediny – veľké straty drahých ľudských ži-
votov – tisíce pomníkov hromadných hrobov – sú smutnými 
svedkami 2. svetovej vojny, ktorá konečne skončila. 

 sestričku Claudiu do Spišských 
Vlách, aby prevzali z rúk biskupské-
ho aktuára poverenie starať sa o vý-
chovu sirôt v opustenom dome a vy-
učovať na katolíckej škole...

Životná cesta detí od malička bo-
la tvrdá, bez nehy a materinskej lá-
sky. V sirotinci však našli milujú-
ce srdce u starostlivých a obetavých 
sestričiek. Najmladšou členkou bo-
la Anička. Sestrička Fides rozprá-
va: „Ktorýsi deň bola som v pracov-
ni pohrúžená do práce. Zrazu, po 

Ctihodná Matka Oktávia, ako 
vždy, tak i teraz, s neohraničenou dô-
verou v Božské Srdce, so  vzdychom: 

„Všetko pre Teba, Najsvätejšie Srd-
ce Ježišovo“ posiela ktorúsi nedeľu 
ctihodnú sestričku  Salvatoru a  milú 
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zaklopaní, náhle vkročí akási žena 
s dieťaťom na rukách a so slovami: 
„Opatrujete druhé, berte si aj toto!“ 
hodila dieťa na diván a odišla. Ses-
trička v prvom momente nevedela, 
čo sa deje. Vyšla za neznámou, ale 
po nej ani stopy... Sestrička ju no-
sievala na rukách – niekedy aj pri 
šporáku, keď varila pre ňu kašičku. 
Neskoršie ju učila chodiť, rozprávať 
a spievať.

Všetky dievčatá – siroty navšte-
vovali školu. Pred vyučovaním, kaž-
dý deň ráno, boli prítomné na svä-
tej omši. Po vyučovaní a príprave na 
druhý deň väčšie dievčatá podieľa-
li sa na práci – vypomáhali, kde bo-
lo potreba – pri upratovaní domu, 
v kuchyni, práčovni a v lete i v zá-
hrade. S Božou pomocou, pod jeho 
ochranou a požehnaním darilo sa 
v tomto chudobnom dome všetko.

... a ako sme skončili

Sestričky – rehoľné učiteľky – sa 
vybrali v ktorýsi deň do Bratislavy na 
služobnú cestu. Ministerstvom škol-
stva boli tam pozvané všetky rehoľné 
sestry učiteľky z celého Slovenska na 
poradu. Tu sa dozvedeli, že s ich obe-
tavou prácou na poli kultúrnom, so-
ciálnom i pedagogickom sú nadriade-
né orgány nadmieru spokojné, lebo sa 
dopracovali veľmi krásnych výsledkov 
– za čo im patrí uznanie a vrelá vďa-
ka –, ale keďže nevyhoveli požiadav-
kám ľudu po stránke politickej, dávajú 
sa im prepúšťacie dekréty...

 opustiť miesto, že na nás už čakajú 
sestričky v Spišskej Novej Vsi. Bola 
to rana – ako keď hrom z čista jas-
na udrie, bez bleskov a búrky. Om-
ráčilo nás to a nevedeli sme sa sko-
ro spamätať. Keď sa však poobede 
na dvore objavili dve nákladné autá, 
poznali sme tvrdú skutočnosť a za-
čali pakovať. Jednej sestričke prišlo 
na um, že topánky má u obuvníka – 
chcela rýchlo utekať po ne. No cir-
kevný referent ju zastavil, že nikde 
nemôže – nesmie. Bránky boli za-
vreté. Balili sa i spoločné veci – šofé-
ri odnášali do áut, lebo už zunovali 
a bolo im trápne čakať. Pretože siro-
ty sme mali zanechať v neistote, pri-
šla najdramatickejšia chvíľa – rozlú-
čiť sa s nimi... Začal srdcervúci plač 
– spustil sa ako prudký lejak. Aby 
trápna situácia čím skôr skončila, šo-
féri dostali príkaz naštartovať a ses-
tričky nasadať. Keď to videli dievča-
tá, navešali sa na autá a nechceli ich 
pustiť. Násilne ich poodháňali a au-
tá ako s ukradnutým zbožím vyrazili 
zo dvora.... K večeru dorazili sme na 
miesto, kde nás čakali sestričky do-
vezené z iných domov, zvlášť z juž-
ného Slovenska.

Tu začína nová epocha – ses-
tričky poznávali prácu, ľudí i vlasť 
na rozličných miestach republiky – 
v továrňach severných Čiech, v cha-
ritných domoch Slovenska a neskor-
šie v sociálnych ústavoch.   •

(z kroniky komunity Spišské Vlachy)

29. augusta 1950 ranné slniečko 
prebudilo prírodu k radostnému ži-
votu. Aj dievčatá v sirotinci usilo-
vali sa rýchlo porobiť svoje práce, 
aby čím skôr sa dostali do záhrady, 
trošku sa pobavili a v dobrej poho-
de využili posledné dni prázdnin. 
Veď i slniečko lákalo von. Lež tento 
krásny, jasný deň utopil sa v slzách 
a veľkom bôli.

Asi o desiatej hodine nezvyklá 
návšteva. Pán Žaludek, cirkevný re-
ferent, prišiel za sestričkou predsta-
venou. Pretože bola odcestovaná 
a my sme nevedeli, kedy sa vrá-
ti, sadol si v záhrade a čakal. Ča-
kal a čakal... skoro dve hodiny, aby 
jej oznámil dôležitú vec – totiž prí-
kaz rýchle sa spakovať a ešte dnes 
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Boh pre nás 
pripravil niečo iné

(Autorka už zomrela, ale jej svedectvo je veľmi výrečné.)

Volám sa sestra Mária Imberta Šinská. Patrím do rehoľnej ro-
diny Kongregácie školských sestier de Notre Dame. Počas to-
tality som osemnásť rokov striedavo zastávala úrad provinci-

álnej predstavenej i miestnej predstavenej. Svoj rehoľný život v roku 
1942 som prežívala v Trenčíne ako predstavená a zároveň ako učiteľ-
ka na základnej škole.

V tom čase začalo prenasledo-
vanie Židov a ich rodín. Rodičia 
hľadali ochranný domov pre svo-
je deti. Raz ma cez vyučovanie vy-
volali na chodbu, kde stáli ustraše-
né deti – židovské deti. Pochopila 

som  situáciu a s kresťanskou láskou 
a samozrejmosťou som ich prija-
la. Nemyslela som na nebezpečen-
stvo, ktoré som tým skutkom lá-
sky privolala nielen na seba, ale i na 
spoločenstvo. Túžila som podať 

 pomocnú ruku a  zachrániť  rodiny... 
Neviem, koľko bolo takých detí, le-
bo niektoré si rodičia medzičasom 
zobrali. Nikto nevedel, či ich za-
chránime my  alebo  vlastní. Obá-
vali sa, aby ich nestratili. Ich me-
ná som zabudla, kontakt mám iba 
s Evičkou Poriezovou, dnes Reicho-
vou, ktorá nás vyhľadala po našom 
návrate z internovania prežitého 
v česko-nemeckom pohraničí.

Evin otec bol v tom čase evido-
vaný, matka bola voľná, mohla zo-
stať na slobode i u nás, ale urobila 
nádherné gesto. Aby manžel neostal 
sám, išla s ním. Odviezli ich do kon-
centračného tábora v Mauthausene. 
Matka zahynula, otec sa vrátil. V ro-
ku 1945 sa vychudnutý objavil na na-
šom školskom dvore. To bolo rados-
ti! Doteraz si pamätám, ako povedal: 
„Pevne som veril, že svoju Evičku eš-
te uvidím.“ Boli sme šťastné.

Počas náletu sme mali presne na-
plánované, ako ochrániť jedna dru-
hú. Neskôr Eva spomínala, koľ-
kokrát ju tá či oná sestra niesla na 
chrbte, utekajúc do záhrady alebo 
do pivnice. Brali sme ju ako rovno-
cennú, nerozlišovali sme medzi ses-
trami a žiačkami. Chránili sme život. 
Viedla nás k tomu živá viera a tá nás 
viedla k láske, lebo láska sa dáva.

Prišiel politický prevrat – rok 
1945. Boli dve vlády. Nová vlá-
da bola pri moci. Stará vláda bola 
bez príjmov. Jeden dôstojník pro-
sil o fi nančnú pomoc. Prišiel aj ku 
mne. Dala som na podporu 500 ko-
rún. Z toho dôvodu som bola vy-
šetrovaná na polícii, odvedená do 
Justičného paláca a bola som odsú-
dená na jeden rok väzenia. Výkon 
trestu som odpykávala vo väznici 
v Ilave ako politický väzeň. Bolo to 
od augusta 1950 do 1. septembra 
1951. V tom čase som bola zbave-
ná svojprávnosti. Vo väzení som ši-
la matrace a vykonávala ručné prá-
ce pre podnik.

Keď som sa vrátila z väzenia, bo-
li naše sestry už vyvezené z našich 
kláštorov a sústredené v spoločných 
táboroch s inými rehoľami. V roku 
1951 nás vyviezli zo Slovenska do 
Čiech a na Moravu. Pracovali sme 
v továrňach na spracovanie  ľanu 
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v Šumperku a Sudkove. Dávali nás 
na najšpinavšie pracoviská. Nútili 
nás vyzliecť rehoľné rúcho, pripra-
vili nám civilné oblečenie.  Odmietli 
sme, a preto nám dávali najhoršiu 
prácu. Nesmeli sme poslať ani balí-
ček, ani ho dostať. Mali sme nad se-
bou dozor na ubytovni aj na praco-
viskách. Museli sme sa zúčastňovať 
politických školení. Z niektorých 
sme ušli, lebo sme dávali najavo, 
že s obsahom nesúhlasíme. Sťažo-
vali nám život, ako sa dalo. Bránili 
nám vybaviť si aj úradné záležitos-
ti na Slovensku. Potrebovala som 
vybaviť určité veci, ktoré sa týkali 
rehole na Slovensku. Dostala som 
odpoveď: „Cesta na Slovensko na-
vždy zakázaná!“ Neboli sme svoj-
právne. O všetky svoje práva sme 
museli bojovať. Napríklad nechce-
li sme pracovať na zasvätené sviat-
ky. Sestry protestovali a boli za to 
uväznené.

Prišiel rok 1958. Cirkevný tajom-
ník a vedúci z ústavu sociálnej sta-
rostlivosti nás požiadali prevziať 
službu v domovoch dôchodcov vo 
Vejprtoch a v Kovářskej na česko
-nemeckom pohraničí. Zriaďovali 
sa tam domovy dôchodcov a ústa-
vy pre mentálne retardované  deti. 

 Budovy boli staré ubytovne pre 
jáchymovských robotníkov. My sme 
ich upravovali na ubytovanie pre so-
ciálne účely. Nábytok, postele, mat-
race – všetko sme nosili na chrbte po 
schodoch a samé sme spali v prvých 
dňoch na zemi. Hneď na začiatku 
sme upozornili, že nie sme zdravot-
né sestry a tejto problematike veľmi 
nerozumieme. Od vedúceho okresu 
z odboru sociálnych vecí sme dosta-
li odpoveď, že to dokáže každé diev-
ča z ulice. Keby sme to neboli prija-
li dobrovoľne, boli by nás prinútili. 
Bolo to moderné otroctvo.

S Božou pomocou sme sa pustili 
do práce. V ústavoch sme pracova-
li až do roku 1980. Naša práca tam 
bola požehnaná. Mnohí obyvate-
lia ústavu si dávali do poriadku svoj 
uplynulý život, prijímali sviatosti, 
vracali sa do Cirkvi. V poslednú ho-
dinu života viacerí prijímali všetky 
sviatosti. Bolo to akési zadosťučine-
nie za to, že české pohraničie bo-
lo pre nás Slovenky v istom zmysle 
vyhnanstvom, súčasťou trestu. Stá-
le sa k nám správali ako k občanom 
bez práv. Napríklad pre okres žia-
dali od nás evidenciu našich osob-
ných návštev, aby mohli prenasle-
dovať aj našich príbuzných, pretože 

nás  navštevujú. Ohradili sme sa 
proti tomu. „Buď máme občiansky 
preukaz a sme právoplatní obča-
nia tejto republiky, alebo nech nám 
ich poberú.“ Vedúci sa ohradil, že 
to dostali nariadené. Povedala som 
mu: „Vy, keď dostanete nariadenie 
postrieľať, tak postrieľať!“ Odišiel 
so sklonenou hlavou a žiadne náv-
števy sme nikdy nehlásili. Kontroly 
z kraja alebo z okresu konštatovali, 
že sme vždy mali všetko v poriadku. 
Boli spokojní s našou prácou. Ne-
bolo sa čomu diviť, pracovali sme 
predsa pre Boha a blížnych. Ponú-
kali nám vysoké platy, nové byty, 
odmeny, fi nancie rôznych druhov, 
len aby sme opustili rehoľu a zara-
dili sa do civilného života. Žiadna 
zo sestier nezradila a neprijala ju-
dášsky groš. Bola som na ne veľmi 
hrdá. Nedá sa všetko opísať, sú to 
len akési perličky spomienok, veď 
život bol omnoho plnší práve tým, 
že sme žili v hlbokej totalite. Na-
ším poslaním bola výchova a vyu-
čovanie, ale Boh pre nás pripravil 
niečo iné, zvlášť počas totality. Sna-
žili sme sa prijať všetko z jeho ruky 
a plniť jeho vôľu na naše posväte-
nie i posvätenie celej svätej Cirkvi 
i celého sveta. Nech je za všetko 
zvelebený Boh!

Pred odchodom do dôchodku 
sme si museli pripraviť bývanie na 
Slovensku. Aj o to sme museli žia-
dať na úradoch a ministerstvách. 
Pod záštitou Charity sme v Becko-
ve kúpili starý dom, ktorý už bol 
určený na asanovanie. S pomocou 
dobrých ľudí a obetavých sestier 
sme dom upravili na bývanie. Za-
čiatok bol ťažký, ale boli sme vo 
svojom a na Slovensku. Tu preží-
vame dni a pripravujeme sa na od-
chod do večnosti.

Dnes sa o tomto všetkom ťaž-
ko hovorí. Kto neprežil, nepochopí. 
Vždy nás držala láska a vernosť k Bo-
hu, k svätej Cirkvi a k reholi.

Pod ochranou Panny Márie sme 
zostali verné. Vďaka ti, Bože, za 
všetko! •

Kláštor redemptoristov v Podolínci,
v ktorom boli sústredení rehoľníci po likvidácii 
kláštorov
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Po Generálnom zhromaždení od-
chádzali všetci vizitátori a delegáti do 
Ríma na svätorečenie Kataríny La-
bouré. My sme sa však museli vrátiť 

 domov a žiadať v Prahe o povolenie 
vycestovať do Talianska. Povolenie 
sme dostali, ale pred odchodom do 
Ríma nás obidvoch vzali zo skupiny 

pútnikov, ktorú viedol trnavský bis-
kup Ambróz Lazík, a dali nám dvoch 
sprievodcov, ktorí boli stále s nami 
v osobitnom oddelení vlaku. Sami 
nám povedali, že sú poslaní od po-
lície pozorovať, s kým sa otec Huty-
ra, ktorý bol vtedy prefektom vo Svo-
radove, v Ríme stretne. Vedelo sa, že 
viacerí vysokoškoláci opustili repub-
liku a študovali v Ríme. A vtedy bol 
v Ríme ešte aj vyslanec Slovenskej 
republiky vo Vatikáne Karol Sidor 
a s ním bolo zakázané sa stýkať.

Keď sme prišli do Ríma, tí dvaja 
špióni nás zobrali zvlášť a išli s nami 
do už pripraveného neďalekého ho-
tela. V izbe, kde nás ubytovali, boli 
už pripravené štyri postele. Skupina 
pútnikov bývala v celkom inom do-
me. Špióni boli deň a noc stále s na-
mi. Aj pri telefonovaní stál jeden 
vždy vedľa otca Hutyru. Pri slávnos-
ti svätorečenia boli vedľa nás aj v Ba-
zilike svätého Petra. Po svätorečení 
nás sprevádzali na stanicu a do vlaku 
a boli s nami stále až do Bratislavy. 

Za niekoľko dní prišli tajní za na-
mi do Ladiec a odviezli otca Hutyru 
do vyšetrovacej väzby. Pri vyšetrova-
ní ho veľmi bili, takže ho museli pre-
viesť do nemocnice v Turčianskom 
Martine. Mal veľké rany na chrbte 
a poškodené obličky a pečeň. 

V roku 1950 prevzali komunis-
ti vládu. Prvá ich starosť bola zlikvi-
dovať najprv všetky mužské rehole. 
V apríli likvidácia začala. Obsadili 
najprv veľké kláštory a odviezli re-
hoľníkov do takzvaných koncentrač-
ných kláštorov. My sme v Banskej 
Bystrici každý deň a každú noc čaka-
li, že to príde aj na nás. V parku ved-
ľa nás už bolo vidieť hliadky a pozo-
rovateľov. 

Medzitým mi písal otec Huty-
ra z nemocnice v Martine, aby som 
išiel do Tatier, kde sú niektoré cho-
ré sestry, aby som ich dôkladnejšie 

Sústreďovací kláštor v Hronskom Beňadiku

Spomína P. Augustín Mikula CM

Roku 1947 bola naša Viceprovincia pozvaná na Generálne zhro-
maždenie do Paríža, prvé po vojne, a k voľbe nového Generál-
neho otca. Spoločnosť mala vtedy len Generálneho vikára ot-

ca Roberta. Otec Hutyra, prvý vizitátor slovenskej viceprovincie, a ja 
sme na túto ceste veľmi ťažko dostali povolenie a pasy. Už bol cítiť 
silný vplyv komunistickej strany vo vláde ČSR. Pri voľbe Generálne-
ho otca sme ako viceprovincia nemali volebný hlas. Ale sme po prvý 
raz zažili priebeh Generálneho zhromaždenia, ktoré sa vtedy konalo 
ešte v latinskej reči. Duch a atmosféra boli veľmi slávnostné... 

Spomínajú
vincentíni (lazaristi)
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 informoval o situácii. Šiel som 3. má-
ja na motorke do Smokovca. Poroz-
prával som sa zo sestrami a 4. mája 
som sa vracal domov. Keď som pre-
chádzal cez Levoču, zastavil som sa 
na chvíľu u sestier. Predstavená mi 
povedala, že práve posiela dve ses-
try k pátrovi direktorovi do Martina. 
A že by bolo dobre, keby som šiel cez 
Turčiansky Martin a povedal otcovi 
Hutyrovi, že tie sestry prídu k nemu. 
Tak som šiel z Levoče do nemocni-
ce v Martine. Keď som tam prišiel, 
otec Hutyra mi už medzi dverami 
povedal, aby som chytro odišiel, lebo 
má k nemu prísť polícia. A aby som 
sa niekde schoval, lebo ma hľadajú 
a Apoštolská škola v Banskej Bystri-
ci a všetky iné naše domy sú už obsa-
dené políciou a spolubratov odviezli 
niekde preč z Bystrice. Nevedel som, 
čo mám robiť, kam ísť. Pustil som sa 
smerom na Ružomberok. V Ružom-
berku som šiel na faru. Kaplána som 
poznal. Tam som nechal motorku 
a pokúsil som sa dostať k sestrám do 
nemocnice. Na bráne už bol zmocne-
nec a hovoril mi, že sestry sú na má-
jovej pobožnosti. A nechal ma prejsť. 
U sestier v Ružomberku som sa skrý-
val 6 týždňov v sakristii za kasňami. 

Za istý čas mi to bolo veľmi ťaž-
ko takto žiť. Písal som otcovi Hu-
tyrovi potajomky list, že sa to nedá 
vydržať a že sa mienim ísť prihlá-
siť na políciu. On mi hneď po kom-
si poslal list, v ktorom mi písal, aby 
som to na žiadny pád nerobil a zo-
stal v úkryte. A pripomenul, že svä-
tý Atanáz sa skrýval osem rokov, aby 
som vydržal. 

Z Ružomberku som sa raz v no-
ci pokúsil odísť vlakom do Martina 
za otcom Hutyrom. A on mi pove-
dal, že by som mohol dávať tam v taj-
nosti exercície pre tamojšie sestry. Zo-
stal som tam. On tie exercície začal 
a ja som ich držal. Všetko išlo dobre. 
Ale ku koncu prišla polícia ku otcovi 
Hutyrovi a tajní mu hovorili, že po-
čuli, vraj sa v nemocnici konajú exer-
cície. On im povedal, že áno a že on 

ich začal i dokončil. Potom prekuta-
li sesterské byty, zobrali náboženské 
knihy a odišli. Pre mňa to znamena-
lo ísť ďalej. A odišiel som zase vla-
kom v noci do Trnavy do sirotinca. 
Ale tam som nezostal dlhšie. Odišiel 
som do Trenčína do nemocnice. Tam 
mali niekoľko postulantiek a tým som 
držal exercície po večeroch. A tam ma 
navštívil otec Púchovský a chcel, aby 
som šiel s ním, že pre mňa kdesi s ot-
com Orieškom našli skrýšu. Oni vraj 
utiekli z tábora a tiež sa tam skrýva-
jú. Hovoril som mu, že nepôjdem, le-
bo je možné, že sa dostanem za hrani-
ce. Jedna sestra v Trenčíne mala práve 
návštevu matky. A nahovárala ma, 

aby som to skúsil, že mi jej príbuz-
ní pomôžu. Veľmi ťažko som sa na 
to rozhodol. Napokon šiel som s jej 
matkou do blízkosti hraníc; tam ma 
ukryli v jednom nedostavanom do-
me. A tak asi za dva týždne prišli ku 
mne, že vraj majú príležitosť ísť pra-
covať na rakúsku stranu, kde majú po-
lia, a že ma prevezú do Rakúska. Veľ-
mi som sa bál. Ale 2. septembra som 
sa rozhodol. Ráno som slúžil sv. om-
šu. Ľahol som si do voza, prikryli ma 
plachtou, naložili na to seno pre kravy 
a náradie na prácu a viezli sme sa ku 
hraniciam. Tam bola prehliadka, lebo 
tam boli ešte dva iné vozy. Ja som nič 
nevidel, ale počul som všetko, čo sa 

Kláštor  redemptoristov v Podolínci, v ktorom 
boli sústredení rehoľníci po likvidácii kláštorov – 
dobová fotografi a
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tam hovorilo. Za chvíľu som cítil, že 
voz je na vode na kompe a išlo sa na 
druhú stranu. Náš voz bol posledný. 
A keď tie dva prvé odišli, zostali sme 
sami a ja som vyšiel z voza. Boli dve 
hodiny po poludní. Povedali mi ešte, 
že sme v ruskej zóne, mám sa skryť tu 
v húštine, oni vraj nájdu niekoho, kto 
ma povedie ďalej, a aby som nejaký 
znak uviazal na halúzku, aby ma na-
šli. Tak asi o piatej popoludní prišiel 
neznámy muž a povedal mi, že on je 
tu s jednou skupinou robotníkov a že 
regulujú rieku Moravu. Dal mi zašpi-
nené robotnícke šaty, kanvu s olejom 
a povedal, že robotníci sú už preč 

a on ako posledný a zodpovedný mu-
sí to hlásiť na colnici. Šiel som s  ním. 
On odovzdal hlásenie a išli sme ďalej 
ku stanici Orosing. Pred stanicou ma 
nechal pod jedným stromom sedieť 
a povedal, že ide na stanicu pozrieť, či 
tam nie sú ruskí vojaci. Keď prišiel na-
zad, nasadli sme do vlaku a on išiel so 
mnou až do Viedne do americkej zó-
ny na Kaiserstraße. Bolo už asi desať 
hodín večer, a tak nás ťažko pustili do 
domu. Ten neznámy sa odobral, ne-
povedal mi meno, a tak neviem, kto 
to bol. A ja som zostal u spolubratov, 
z ktorých som ešte zo štúdií v Grazi 
poznal... 

Dňa 25. júna 1950 bol sústreďova-
cí kláštor v Hronskom Beňadiku zru-
šený ako sústreďovací kláštor a ostal 
tam iba jeden kňaz, ktorý mal boho-
služby pre obyvateľov obce. Všetci 
ostatní rehoľníci boli  preložení do 
sústreďovacieho kláštora v Podolín-
ci. Tam boli zhromaždení všetci re-
hoľníci zo všetkých kláštorov na Slo-
vensku, počtom asi 200 rehoľníkov. 
Mladší rehoľníci neostali dlho v Po-
dolínci a dostali povolávací rozkaz 
do vojenskej služby. 

Dňa 1. decembra 1951 som na-
stúpil na vojenskú prezenčnú služ-
bu, ktorá trvala tridsať mesiacov. 
Bola to vlastne pracovná služba, 

pretože sme nemali žiaden výcvik so 
zbraňou. Boli sme nasadení na vý-
stavbu rôznych vojenských objek-
tov. Keďže sa v sobotu a v nedeľu 
nepracovalo, mohli sme na priepus-
tku zájsť na rôzne miesta, na návšte-
vu do Prahy, alebo navštíviť svojich 
známych. Využíval som túto mož-
nosť k návšteve Milosrdných sestier, 
ktoré pracovali v rozličných továr-
ňach na výrobu plátna a po práci sa 
vracali do svojich príbytkov... Keď 
som bol prepustený zo žalára, nemo-
hol som nastúpiť do duchovnej prá-
ce ako kňaz. Preto som si našiel byt 
na Palisádach, kde som býval s dvo-
ma kňazmi baziliánmi. Všetci sme 

Spomína P. František Kosnáč CM

Zásahom štátnej bezpečnosti v ČSR odviesť rehoľníkov z ich 
kláštorov som bol postihnutý aj ja. O polnoci zo dňa 3. na 
4. mája 1950 sa vlámali do nášho kláštora v Ladcoch prísluš-

níci ŠTB, dvadsať žandárov a asi 30 ozbrojených milicionárov. Bo-
lo nás tam asi 10 rehoľníkov. Ku každému vošli a urobili prehliad-
ku v byte. Dovolili vziať nám niečo z bielizne, zubnú kefku, pastu, 
hrebeň a mydlo. Všetko sa muselo robiť vo veľkej rýchlosti. Jeden zo 
spolubratov mohol zájsť do kaplnky, aby konzumoval konsekrované 
hostie, ktoré tam boli v cibóriu. Mimo osobných vecí sme si mohli 
pribrať aj breviár. Autobus, v ktorom prišli žandári, bol pred naším 
domom pripravený k odjazdu. Nevedeli sme, kam nás vezú. Celú noc 
sme cestovali, pritom sme sa v tichu modlili a až ráno sme vystúpili 
v Hronskom Beňadiku, kde už boli pátri františkáni, ktorým poveda-
li, že tento kláštor bude patriť im. Boli veľmi prekvapení, keď priviez-
li nás do tohto kláštora.

 chodili do zamestnania a po práci 
sme si vybavili duchovné cvičenia, 
sv. omšu, čítania atď. Aby sa ŠTB 
dozvedela o všetkom, o čom sa roz-
právame medzi sebou a kto chodí na 
návštevu, prinútili majiteľa bytu pod 
hrozbou, že stratí zamestnanie, keď 
nám prezradí, kto chodí odpočúvať 
všetko to, o čom sa rozprávame. Pre-
to prevŕtali dieru do našej izby a na-
pojili tam odpočúvací prístroj, ktorý 
nahrával všetko, čo sa u nás hovo-
rilo celý deň. Na druhý deň prišiel 
z ŠTB vymeniť pásku. A to trvalo ce-
lé dva mesiace. Našťastie vďaka Pánu 
Bohu boli sme upozornení na toto 
nebezpečenstvo, takže sme nehovo-
rili medzi sebou o politike, ale sme 
sa spoločne modlievali breviár a slú-
žili sme sv. omše a rozprávali sme 
sa o duchovných veciach. Keď došla 
návšteva, zaviedli sme ju do záhra-
dy a tam sme sa rozprávali o spoloč-
ných záležitostiach.

Pracoval som v bratislavskom pod-
niku Termostav ako konštruktér tová-
renských komínov, pecí a iných tepel-
ných projektov. Môj pobyt na slobode 
netrval dlho. Dňa 4. novembra 1956 
bol som znovu zaistený po bytovej 
prehliadke a zhabaní  peňazí a niekoľ-
kých aparátov (fotoaparát, audiorekor-
dér). Pri súdnom výroku 5 a pol roka 
bol som odsúdený na stratu osobné-
ho majetku. Svoj trest som si čiastoč-
ne odsedel vo Valdiciach a na Mírove. 
Vo Valdiciach som bol pridelený do 
dielne, kde sa vyrábali sklenené perly 
na  náhrdelníky... Po roku tejto  práce 

Sústreďovací kláštor 
v Hronskom Beňadiku, 
pohľad z dediny
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som bol preložený na Mírov. Tam sa 
vyrábali elektrické motory pre práč-
ky... Kto plnil predpísanú normu, do-
stal lístok pre pozvánku na návštevu, 
ktorú som potom poslal svojmu bra-
tovi Vendelínovi. Predovšetkým som 
ho žiadal, aby mi priniesol aspoň 
jedno kilo hrozienok, pomiešaných 
s jadrami orechov, pretože samotné 
hrozienka by som nebol dostal, tie by 
som musel pred dozorcom zjesť. Na 
izbe som si potom vybral hrozienka, 
dal som ich do pohára, zalial vodou, 
a tým hrozienka nasiakli vodou. Takto 
preparované hrozienka som dal do 
 vreckovky, vyžmýkal do pripravené-
ho pohárika a odtiaľ do dvojdecovej 
fľašky. Nechal som túto šťavu vykva-
siť a za týždeň som mal z toho pra-
vé omšové víno. Ako hostiu som po-
užíval so žemle urobené malé kocky, 
zabalené do cigaretového papiera a to 
som po konsekrácii prehltol.  Latinský 
 kánon som vedel naspamäť, takže som 
mohol každý deň slúžiť svätú omšu. 
Ako omšový pohár mi slúžila sklene-
ná tuba od liekov.

Na Mírove som býval spolu s tri-
dsiatimi väzňami, ktorí si miesto 
spánku dlho do noci rozprávali 
zážitky z fi lmov, čo sa veľmi ťaž-
ko dalo počúvať. Tak som si po-
myslel, prečo mám počúvať takéto 
oplzlé reči. Tak som sa prihlásil, že 
aj ja chcem niečo povedať o prího-
dách z fi lmu. A tak som rozprával 
o fi lme o stvorení sveta, o Jozefovi 
Egyptskom, Judit, Ester. Samozrej-
me som si to musel prepracovať vo 
fantázii na fi lmový dej. Všetci po-
čúvali a na druhý deň ma žiadali, 
aby som im znovu rozprával fi lmo-
vé príbehy.

Po odsedení troch rokov som bol 
prepustený na slobodu... Za Dub-
čekovej éry nastalo určité politické 
uvoľnenie, takže sa mohlo odcesto-
vať aj do zahraničia. Tak som si vyba-
vil aj ja cestovný pas a vycestoval som 
s istou skupinou žien do Rakúska. 
Tak sa mi podarilo ujsť a znova žiť 
rehoľným životom v zahraničí.

Všetko slúži na väčšiu česť a slá-
vu Božiu.   •

Šiel som ku vchodu klauzúry, 
počul som šramotiť v zámku dve-
rí. Otvoril som a pod nohy mi pa-
dol „pakľúč“, ale hneď skočil dnu aj 
„vlamač“ a už ho dvíhal. Keď vstal, 
spýtal som sa ho: „Akým právom 
to robíte?“ Ten mi priložil revolver 
k ľavej sluche hlavy a povedal: „To 
sa vám vysvetlí.“ – „Ďakujem za ta-
ké vysvetlenie.“ Pýtal sa ma: „Kde je 
váš predstavený?“ A ja mu vravím: 
„A vám predstavený povie, kam 
ide?“ Potom... som šiel do sakristie, 
vzal som si kľúčik od tabernákula, 
otvoril ho, vzal hostie do korporála 
a vložil do talára. ... Pýtali sa: „Kde 
máte pokladňu? Pokladničný den-
ník, príjmy a výdavky?“ Dal som po-
kladničný denník, otvoril pokladňu. 
Všetko dôkladne prezerali – príjmy 

i výdavky a na konci zbadali, koľko 
má ostať hotovosti. Tie vzali a osta-
lo tam niekoľko drobných...

Potom som musel byť vo svo-
jej izbe, kde ma strážili. Potom pri-
šli dvaja v uniforme a povedali mi: 
„Ideme.“ Aj starý kufor som si mo-
hol vziať z povaly. Vzali ma do au-
ta, vpredu pri volante v uniforme 
šofér a vedľa mňa z mojej ľavej stra-
ny sedel druhý a revolver stále na-
mierený k môjmu srdcu. A šlo sa 
z Banskej Bystrice na Zvolen, kto-
rý sme obišli sprava, prechádzali 
sme ku Hronu a chytala ma akási 
zvláštna úzkosť lebo som nevedel, 
kam ma vezú, čo chcú so mnou, až 
sme prichádzali ku Hronskému Sv. 
Krížu. Vtedy mi prišiel na um bis-
kup Marián Blaha, ktorý chodieval 

P. Štefan Krištín CM

Pred likvidáciou odišiel A. Mikula CM, predstavený v Banskej 
Bystrici, na motorke preč. A potom okolo polnoci vyvalili 
nám na ústave dvere. Milý brat Vendelín Kosnáč ma upozor-

nil: „Už sú tu“...

na naše semestrálne skúšky na teo-
lógii v Banskej Bystrici. Bol svätého 
života, a tak som si v duchu vzdy-
chol: „Marián, ty si v nebi, vidíš, čo 
s nami robia?“ 

... 

Zložili ma vo Svätom Beňadi-
ku. A šli sme do koncentráku, kto-
rý strážili vojaci v uniforme s puš-
kami. Mňa voviedol môj ochranca 
do kancelárie, kde úradoval správ-
ca p. Kazík a nejaký dôstojník vo 
 vojenskej uniforme. Opýtal sa: „Má 
tašku prehliadnutú?“ – „Má,“ od-
povedal môj sprievodca. A rozkaz: 
Zaviesť do izby, kde už bolo uby-
tovaných asi 32 ľudí. Mne pridelil 
roztrhanú posteľ, bez plachty a bez 
deky. Tak som sa na noc prikrýval 
svojím kabátom. Tam som prechla-
dol a hlásil som teplotu. Šlo do ne-
mocnice auto. Dali ma s ostatnými. 
Tam som prosil sestričku, aby mi 
dala kúsok papieru a obálku. Dal 
som vedieť mojej neterke, kde som.

V koncentračnom kláštore sme 
boli zadelení do práce. Ja som sa 
dostal s pátrom Orieškom do sto-
lárskej dielne k majstrovi z dediny. 
Pracoval som s elektrickou šmir-
gľovkou práve na jedných nových 
dverách, vtedy prišiel ta jeden ne-
známy človek a mal rozhovor 
s majstrom. Keď odišiel, majster 
mi povedal, že je to komunistický 
poslanec. A že mu povedal, aby si 
vybral z nás pracovníkov do diel-
ne a po dvoch rokoch nám môže 
dať výučný list. Keď som toto spo-
menul pátrovi Orieškovi, bol pre-
kvapený. Dostali sme za úlohu vy-
rovnať železnú bránu narušenú od 
fronty a natrieť. Keď to bolo hoto-
vé, páter Oriešek sa rozhodol zmiz-
núť a okolo poobedia odišiel...    •
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Poklad samotyPoklad samoty
Henri J. M. Nouwen

úryvok z knihy Ako klaun v Ríme

Uprostred tohto temného sveta sme pozvaní žiť a vyžarovať 
nádej. Je to možné? Môžeme sa stať svetlom, soľou a kva-
som pre svojich bratov a sestry v ľudskej rodine? Môžeme 

ponúknuť nádej, odvahu a dôveru ľuďom tejto doby? Odvážime sa 
prelomiť tento ochromujúci strach? Budú môcť ľudia o nás povedať: 
„Pozrite sa, ako sa milujú, ako slúžia svojim blížnym a ako sa modlia 
k Pánovi?“ Alebo sa musíme priznať, že na tejto križovatke dejín ne-
máme potrebnú silu alebo veľkodušnosť? Ako môžeme žiť v nádeji, 
aby sme rozdávali nádej? A ako nájdeme pravú radosť?

Keď ste ma požiadali, aby som 
rozprával o samote, uvedomil som 
si že o nej môžem hovoriť len v rám-
ci týchto naliehavých otázok, ktoré 
si kladie dnešná doba. Bolo by ľah-
ké a bolo by pokušením, keby som 
jednoducho hovoril o vzťahu medzi 
samotou a spoločenstvom, ale to by 
vás nepriviedlo k uvedomeniu si na-
liehavosti tejto situácie. Vysvetlím, 
ako nám stav sveta, v ktorom žije-
me, môže otvoriť srdce, aby sme na-
novo pochopili hĺbku a krásu samo-
ty v živote opravdivých hľadačov.

Chcem hovoriť o našom živote 
jednotlivcov, rodín a spoločenstiev 
(rehoľných i svetských) v troch kate-
góriách: intimita („pozrite, ako sa mi-
lujú“), služba („pozrite, ako si slúžia“) 
a modlitba („pozrite, ako sa modlia 
k Pánovi“). Tieto tri kategórie sú ži-
votodarnými silami, ktoré nám po-
môžu uzdraviť sa a potom sa môže-
me stať uzdravovateľmi. Vytvorím 
súvislosť medzi samotou a posluš-
nosťou Duchu, samotou a čistotou 
srdca a samotou a jednoduchosťou. 
Chcem vám ukázať, ako tieto tri roz-

mery nášho spoločného života a sve-
dectva súvisia s celibátom, poslušnos-
ťou a chudobou a ako si vyžadujú 
hlbokú oddanosť samote.

Sily strachu a hnevu

Ako môže samota pomôcť náš-
mu svetu? Ako môžeme prinášať 
lásku tomuto svetu, keď budeme 
sami? V našej spoločnosti, ktorá je 
zameraná na krízu, mocnými sila-
mi sa stali strach a hnev. Ľudí, kto-
rých poháňa strach alebo zväzu-
je hnev, vidíme každý deň nielen 
v novinách, ale začíname si aj uve-
domovať, že mnohých z nás v ro-
dinách a spoločenstvách postihuje 
nepokoj, ktorý je poznačený stra-
chom a hnevom.  Chceme uspokojiť 
čoraz väčšiu potrebu spoločenstva, 
ktoré ponúka pocit spolupatričnos-
ti; miesto, kde môžeme vyjadriť svo-
je obavy, sklamanie a uzdraviť bo-
lesti. My, ktorí sme sa v minulosti 
cítili sebaistí a v bezpečí, dnes po-
chybujeme o sebe a niekedy máme 
silný pocit bezmocnosti. My, ktorí 

sme celé  roky boli celkom  spokojní 
so svojím povolaním, pochybujeme 
o zmysle svojich životných rozhod-
nutí. Pýtame sa, či náš život je pre 
iných hodnotný. Dokonca sa pýta-
me, či nemáme pochybné motívy 
a falošné ciele. Určite si niekedy kla-
dieme otázku, či robíme naozaj slo-
bodné rozhodnutia.

Toto pochybovanie o sebe ve-
die k pocitu odcudzenia a osame-
losti, ktorý nás núti vytvárať nový, 
pohodlnejší životný štýl v našej kul-
túre a spoločenstvách. Tu objavuje-
me svoje skutočné potreby. Zisťuje-
me, že je ťažké cítiť sa spokojný vo 
svojej rodine. Neprekvapuje, že veľ-
ké túžby po láske, priateľstve a in-
timite, ktoré doteraz ostávali pod 
prahom nášho vedomia, zaujíma-
jú svoje miesto v samotnom strede 
vedomia. Máme problémy a bolesti 
v oblasti sexuality, slobody, zodpo-
vednosti, viny a hanby. Tieto bolest-
né túžby nás pobádajú, aby sme sa 
úplne oslobodili od minulosti a hľa-
dali nové formy intimity, ktoré mô-
žeme priamejšie zakúsiť. Najinten-
zívnejšie hľadajú riešenia často tí, 
ktorí sú najcitlivejší na strach a hnev 
v našom svete, ale všetci máme veľ-
kú potrebu lásky a nehy, ktorú nija-
ká ľudská rodina alebo spoločenstvo 
nedokáže uspokojiť. Táto potreba 
nás sužuje a bolí.

Kladieme si otázku, či strach 
a hnev v našom svete neznemožnil, 
aby sme boli ako deti, ktoré hrajú na 
píšťalkách a vyzývajú ľudí k tancu 
(Lk 7, 32). Vnútorné starosti a nepo-
koj sú také intenzívne, že sa v prvom 
rade staráme o to, aby sme fyzicky 
a citovo prežili. Tieto starosti nás 
oberajú o energiu, takže nemôžeme 
presvedčivo svedčiť o Božej láskypl-
nej a starostlivej prítomnosti.

To všetko naznačuje, že tam, kde 
v našom živote chýba skutočná inti-
mita, nedokážeme veľmi dlho zakúšať 
bezpečné a šťastné prostredie v našom 
ustráchanom a nahnevanom svete. 
Preto sa dôkladne pozrieme na dôle-
žitosť samoty v našom živote. Mož-
no tým, že sme prestali zdôrazňovať 
samotu a radšej sme zdôrazňovali na-
liehavé potreby nášho sveta, ohrozi-
li sme samotný základ nášho života 
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kresťanských svedkov. Teda najprv by 
som chcel hovoriť o samote ako zdro-
ji trvalého zmyslu pre intimitu.

Bez nutkaní

Samota je miesto, kde sa môže-
me spojiť hlbokými putami, ktoré 
sú hlbšie než krízové putá strachu 
a hnevu. Hoci strach a hnev nás na-
ozaj spájajú, nepodnecujú vzájom-
nú lásku. V samote si uvedomujeme, 
že nás niečo nie núti, ale vedie, aby 
sme boli spolu. V samote spozná-
vame ľudí nie ako partnerov, ktorí 
uspokoja naše najhlbšie potreby, ale 
ako bratov a sestry, s ktorými sme 
povolaní zviditeľňovať Božiu lásku, 
ktorá objíma všetko. V samote zisťu-
jeme, že rodina alebo spoločenstvo 
nie je nejaká spoločná ideológia, ale 
odpoveď na spoločnú výzvu. V sa-
mote naozaj zakúšame, že spoločen-
stvo sa nevytvára, ale dáva.

Samota teda nie je časom v súkro-
mí na rozdiel od času v spoločenstve, 
ani to nie je čas na osvieženie unave-
nej mysle. Samota sa veľmi odlišuje 
od „prestávky“ v našom rušnom ži-
vote. Samota je samotným základom, 
z ktorého rastie spoločenstvo. Vždy, 
keď sa sami modlíme, študujeme, čí-
tame, píšeme alebo jednoducho pre-
žívame čas v tichosti mimo miest, 
kde priamo spolupracujeme s inými 
ľuďmi, môžeme sa otvoriť pre hlbšiu 
blízkosť k ľuďom. Je mylné myslieť si, 
že k ľuďom sa priblížime len vtedy, 
keď sa s nimi rozprávame, hráme ale-
bo s nimi pracujeme. Pri týchto ľud-
ských činnostiach určite rastieme, ale 
tieto spoločné činnosti čerpajú ovocie 
zo samoty, pretože v samote sa prehl-
buje naša blízkosť k ľuďom. V samo-
te objavujeme jeden druhého tak, ako 
by to bolo pri fyzickej prítomnosti 
ťažké alebo nemožné. V samote obja-
vujeme vzťah k ľuďom, ktorý nezávisí 
od slov, gest alebo skutkov. Je to ove-
ľa hlbší vzťah než ten, ktorý by sme 
mohli vytvoriť vlastným úsilím.

Ak svoj spoločný život založí-
me na fyzickej blízkosti, na tom, že 
môžeme spoločne tráviť čas, rozprá-
vať sa, jesť spolu a spoločne sa kla-
ňať Bohu, čoskoro bude život plynúť 
podľa nálady, osobnej príťažlivosti 

a  vzájomnej zhody. Bude veľmi ná-
ročný a únavný. Na druhej strane sa-
mota nás privádza k jednote, ktorá 
prevyšuje všetky zjednocujúce čin-
nosti. V samote si uvedomujeme, že 
sme boli spolu ešte skôr, než sme sa 
stretli, a že život nie je výtvorom na-
šej vôle, ale poslušnou odpoveďou na 
skutočnosť, že sme zjednotení. Vždy, 
keď vstupujeme do samoty, svedčí-
me o láske, ktorá presahuje naše me-
dziosobné rozhovory a ohlasuje, že 
sa navzájom milujeme, pretože sme 
boli prv milovaní (1 Jn 4, 19). Samo-
ta nás udržiava v kontakte s pomáha-
júcou láskou, z ktorej čerpáme silu. 
Oslobodzuje nás od nutkaní strachu 
a hnevu. Umožňuje nám, aby sme 
boli v úzkostlivom a násilnom svete 
znamením nádeje a prameňom odva-
hy. Skrátka, samota vytvára slobodné 
spoločenstvo, tú prirodzenú rodinu, 
takže prizerajúci sa môžu povedať: 
„Pozrite, ako sa milujú.“

Čistá láska

Tento pohľad na samotu ako 
úrodnú pôdu má veľa praktických 
dôsledkov. Znamená to, že čas na ti-
cho, individuálnu refl exiu a modlit-
bu je rovnako dôležitý ako spoločné 
činnosti, práca, hra a bohoslužba.

Som hlboko presvedčený, že 
jemnosť, neha, pokoj a vnútor-
ná sloboda kvôli tomu, aby sme sa 
k ľuďom priblížili alebo sa od nich 
vzdialili, čerpá svoju silu zo samoty. 
Bez samoty začíname jeden na dru-
hom príliš lipnúť, začíname sa obá-
vať toho, čo si jeden o druhom mys-
líme. Čoskoro sa budeme navzájom 
podozrievať alebo jeden na druhé-
ho hnevať. Často podvedome jeden 
druhého začína skúmať s akousi 
unavenou precitlivenosťou. Bez sa-
moty sa plytké spory dokážu veľmi 
rýchlo prehĺbiť a spôsobiť bolestivé 
rany. Potom býva „urovnanie“ zále-
žitosti ťaživou povinnosťou a kaž-
dodenný život sa môže tak sploš-
tiť, že dlhodobé spolužitie bude 
bolestivé a takmer nemožné. Bez 
samoty nás bude viac alebo menej 
zožierať otázka: „Miluje ma viac 
než seba? Je dnes naša láska men-
šia ako včera?“ Tieto otázky ľahko 

 vedú k  rozdeleniu,  napätiu,  obavám 
a vzájomnému podráždeniu.

Keď sme sami, učíme sa závi-
sieť na Bohu. On nás volá s lás-
kou. V ňom si môžeme odpočinúť. 
V ňom sa môžeme tešiť a dôvero-
vať jeden druhému, hoci máme ob-
medzené schopnosti vyjadrovať sa. 
Keď sme sami, sme chránení pred 
škodlivými účinkami vzájomného 
podozrievania. Naša slová a činy sú 
väčšmi radostnými prejavmi už exis-
tujúcej dôvery, než jemnou prosbou 
o dôkaz dôveryhodnosti. Keď sme 
sami, môžeme vnímať jeden druhé-
ho ako rôzne prejavy lásky, ktorá nás 
všetkých presahuje.

Samota má vplyv aj na to, ako pre-
žívame svoju sexualitu. Samota nám 
bráni, aby sme svoju sexualitu pou-
žívali ako dôkaz, že dokážeme milo-
vať. Oslobodzuje nás od nutkavosti 
našich potrieb. Samota nám umož-
ňuje, aby sme prežívali svoje sexu-
álne pocity ako túžbu po ničím ne-
podmienenej láske a spoločenstve. 
V samote ľahšie nájdeme slobodnú 
odpoveď na svoju sexuálnu identitu. 
Aj pohlavná zdržanlivosť je skutoč-
nou možnosťou pre mužov a ženy, 
ktorí sa venujú duchovnému životu.

Samota sa pre nás všetkých stá-
va miestom, kde čistota nachádza 
svoje korene. Pohlavná čistota sa-
mozrejme znamená oveľa viac než 
pohlavnú zdržanlivosť. Je to ne-
vtieravý sprievodca do všetkých fo-
riem intimity. Keď žijeme v pohlav-
nej čistote, otvárame sa dôvernému 
spoznávaniu Božej lásky voči nám. 
Oslobodzujeme sa možnostiam vy-
tvárať v našom svete tvorivé vzťahy 
bez toho, aby nás zväzovali mno-
hé príkazy a zákazy. Pohlavná čisto-
ta umožňuje intimitu, lebo nás oslo-
bodzuje od nutkavostí tohto sveta.

Samota je podstatná pre náš ži-
vot, pretože nás oslobodzuje od síl 
strachu a hnevu. Prináša nám zmy-
sel pre intimitu, ktorá presahuje krí-
zu súčasného sveta. Ponúka nám ná-
dej, pretože nás pozýva pozrieť sa 
jeden na druhého a s novým úža-
som povedať: „Pozrite, ako sa milu-
jeme navzájom.“ •
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Sestra v Togu
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Na malý moment som zastihol na internete sr. Katarínu Pavelovú 
SSpS, ktorá pôsobí v misiách v Togu. Bola dva dni v „civilizácii“ 
a mal som to šťastie, že ešte pred odchodom do vnútrozemia buša 

Toga sa stihla podeliť o svoje skúsenosti z rehoľného života v misiách.

Ako prežívaš svoj rehoľný život 
v Afrike? Aké sú odlišnosti od 
komunít, v ktorých si žila na 
Slovensku?

Myslím si, že ho prežívam tak ako 
doteraz (teda verím, že zo dňa na deň 
vždy trošku lepšie☺), až na malé de-
taily – som v inej krajine, v medziná-
rodnej komunite, hovoríme tu iným 
jazykom… Samozrejme vidím a cítim 
rozdiely v porovnaní s tým, čo a ako 
som žila na Slovensku. Je tu iné pod-
nebie, iný spôsob života, iné jedlo 
a mentalita ľudí a aj sestier, a to všet-
ko vplýva aj na duchovný a rehoľný 
život. Ale taký základ sa u nás žije asi 
rovnako v každej komunite. Stredo-
bodom nášho duchovného života je 
denná svätá omša – tu to nie je mož-
né každý deň, ale snažíme sa využí-
vať každú príležitosť. Denná spoločná 
i osobná modlitba, rozjímanie, dele-
nie sa so Svätým písmom a komunit-
ný život. Necitujem tu predpisy pre 
správny rehoľný život! Je to to, o čo sa 
tu – v našom buši vzdialenom od civi-
lizácie snažím so svojimi spolusestra-
mi a čo aj s občasnými nedostatkami 
žijeme. To nám i mne osobne pomá-
ha žiť radostne naše rehoľné zasväte-
nie tu v tejto misii. Nie vždy je to ľah-
ké, ale pomaly si zvykám… učím sa 
neporovnávať, ale prijímať skutočnos-
ti a mať rada prostredie, kde som, ľudí, 
s ktorými žijem a pracujem.  

Čo ti pomáha a čo sťažuje tvoj 
duchovný rast?

Pomocou a silou v duchovnom 
živote, oveľa viac ako doma, je pre 
mňa modlitba, svätá omša, duchov-
né doprevádzanie a komunitný život. 
Bez týchto základných vecí by som 
tu bola stratená. Môžete tu pracovať 
ako sociálny pracovník, urobiť veľa 
dobrého, ale ak ste rehoľník a chýba 
vám tento základ, je to iba na chvíľu 
a dlho tu nevydržíte. Zvlášť ak je mi-
sia naozaj ťažká… Prekážkou v ras-
te je, keď mate ťažkú komunitu, keď 
nemáte človeka, ktorému dôverujete 
a ktorý vás môže aspoň trošku viesť 
a pomôcť vám, a keď zabudnete na 
Toho, ktorý vás povolal a poslal. Za-
tiaľ musím povedať, že okrem osob-
ných slabostí nemám pred sebou 
veľké prekážky a problémy. Pán mi 
poslal do Toga dobrých ľudí a ja sa 
snažím nezabúdať na môjho Boha.

Ako vidíš svoje spolusestry, 
s ktorými tam pracuješ?

Tu v Togu sme sestry z rôznych 
strán a kútov sveta – naše komuni-
ty sú medzinárodné a nie sú veľmi 
početné.  Sestry pochádzajú z Indo-
nézie, Argentíny, Indie, Poľska, Bra-
zílie, Ghany, Filipín, Holandska, Be-
ninu, Nemecka, Toga. Je v tom veľké 
bohatstvo a krása, ale zároveň to nie 

je vždy ľahké. Určite sa každá z nás 
svojím spôsobom a myslením sna-
ží žiť a pracovať ako najlepšie vie, ale 
keďže sme iba ľudia, občas to zaiskrí 
(asi ako v každej menšej či väčšej ko-
munite). Je to vždy príležitosť na vzá-
jomné povzbudenie a rast, ak sa veci 
správne podajú a pochopia. 

Čo hovorí tvoje zasvätenie 
ľuďom?

V Afrike je postavenie kňaza a sestry 
veľmi dôležité. Ľudia si tu zasvätené oso-
by vážia – niekedy sa mi to zdá trošku pre-
hnané ☺. Nerozumejú však, prečo sa mla-
dá žena nevydala a nemá kopec detí, alebo 
prečo mladý muž žije bez ženy (zvlášť tu, 
kde sa žije polygamia). Na druhej strane si 
našu misionársku službu a naše zasvätenie 
veľmi cenia a sú nám vďační za našu prí-
tomnosť medzi nimi a za každú službu. 
Je pre nich otázkou a zvlášť nás bielych 
sa pýtajú, ako môžeme žiť a vydržať taký, 
podľa nich divný život, ale to, čo žijeme 
– ak to žijeme naozaj tak, ako máme –, je 
pre nich povzbudením a uistením o tom, 
že v akomkoľvek stave možno milovať 
a nasledovať Krista. Myslím si, že nie som 
typ studeného „mrazničkového“ človeka 
a cez svoju veselosť, radosť a otvorenosť sa 
snažím hovoriť ľuďom o tom, že Boh je 
dobrý a má nás rád a že sa oplatí dať svoj 
život do jeho rúk a dôverovať mu. 

V čom najviac vnímaš, že patríš 
Bohu – že si ťa on vybral, 
povolal a zasvätil do služby?

Moje povolanie a zasvätenie má 
svoj príbeh (asi tak ako povolanie kaž-
dej rehoľníčky, brata či kňaza), kto-
rý hovorí o veľkej láske, akou ma môj 
Boh miluje a že si ma vybral iba pre se-
ba.  Cítim, že je stále so mnou, a to, čo 
pre mňa robí, je neuveriteľné. Aj na-
priek mojim slabostiam a množstvu 
kotrmelcov, ktoré sa mi už v živote po-
darili, nikdy ma nenechal v kaši, nikdy 
nezradil… Je ťažké opísať slovami to, 
čo prežívam vo vzťahu so svojím Bo-
hom, ale isté je, že som šťastná, že som 
jeho a že všetko, čo žijem a prežívam, 
je v jeho plánoch – denne mi ukazuje, 
aj v úplných maličkostiach, že som je-
ho a on je tu so mnou. •

Juraj Pigula OSA

misie
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„Rozsievači Evanjelia 
povolania: Slovo, ktoré 
povoláva a posiela“

P. Ján Kušnír SVD

Dôležitosť pastorácie povolaní sa dostáva stále viac do popredia aj na 
Slovensku. V rubrike Povolania nám P. Ján Kušnír postupne pred-
staví základné myšlienky pastorácie povolaní. Okrem iného nás bu-

de informovať aj o rôznych podujatiach na tému povolania na Slovensku 
a v zahraničí. 

 apoštolát povolaní na Krista – Slo-
vo, ktoré povoláva a posiela. Kiež-
by sa táto výzva vniesla do všetkých 
našich komunít, aby sme spoločne 
počas celého roka mali pred očami 
podobenstvo o rozsievačovi a spo-
ločne sa s ním v našich komunitách 
zdieľali. 

Dôležitým momentom pre 
všetkých účastníkov Kongresu bo-
la audiencia u Svätého Otca Bene-
dikta XVI. Vo svojom príhovore po-
vzbudil všetkých účastníkov týmito 
slovami: „Drahí bratia a sestry, stre-
távam sa s vami s opravdivou rados-
ťou, mysliac na vzácnu pastoračnú 
službu, ktorú vykonávate pri ani-
mácii a rozpoznávaní povolaní. Pri-
šli ste do Ríma, aby ste sa zúčastnili 
Kongresu, spoločne rozmýšľali, kon-
frontovali sa a zdieľali o animácii 
v rôznych kontextoch Cirkvi v Eu-
rópe. Téma Kongresu Rozsievači 
Evanjelia povolania: Slovo, ktoré 

p
o

vo
la

n
ia

V dňoch 2. až 5. júla 2009 sa 
v Ríme uskutočnil Európsky kongres 
pastorácie povolaní, organizova-
ný Radou európskych biskupských 
konferencii (CCEE) a Európskym 

centrom pre povolania (EVS). Jeho 
téma Rozsievači Evanjelia povola-
nia: Slovo, ktoré povoláva a posie-
la bola výzvou pre každého účast-
níka Kongresu znova zamerať náš 
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 povoláva a posiela má vo vás zapá-
liť nový oheň v práci pre povolania. 
Starostlivosť o povolania je pre kaž-
dú diecézu jednou z pastoračných 
priorít, ktorá v Roku kňazov nado-
búda viac na dôležitosti. 

Centrom vašej práce je evanjelio-
vé podobenstvo o rozsievačovi. Pán 
rozsieva semeno slova veľkodušne 
a nezištne, aj keď vie, že sa stretne 
s pôdou, ktorá mu nedovolí dozrieť, 
lebo je neplodná a tŕnie mu nedo-
volí prejaviť sa vo svojej životnej si-
le. Napriek tomu sa rozsievač nezne-
chucuje, pretože vie, že časť týchto 
semien nájde ,dobrú pôdu‘, t. j. hor-
livé srdcia, schopné prijať slovo, kto-
ré v nich dozreje a prinesie veľko-
dušné ovocie pre dobro všetkých. 

Obraz pôdy nám pripomína 
dobrú aj menej dobrú realitu, v kto-
rej sa nachádza rodina. Prostredie 
rodiny je niekedy poznačené tvrdou 
prácou a vyprahnutosťou, utrpením 
aj slzami. Pôdou je predovšetkým 
srdce každého človeka, zvlášť srd-
cia mladých, ktorým je adresova-
ná vaša služba počúvania a sprevá-
dzania. Sú to srdcia často zmätené, 
dezorientované, ale pritom naplne-
né nemysliteľnou energiou pre da-
rovanie sa, pripravené otvoriť sa ži-
votu, ktorý sa márnotratne rozdáva 
pre Ježišovu lásku, schopné nasle-
dovať ho s totalitou bytia a s isto-
tou toho, kto našiel najväčší po-
klad existencie. Rozsievať do srdca 
človeka môže vždy iba Pán. Iba 
po hojnom a veľkodušnom rozsie-
vaní Božieho slova možno nastú-
piť na dlhé chodníky sprevádzania 
a výchovy, formácie a rozlišovania. 
Toto všetko je spojené s tým ma-
lým semienkom, tajomným darom 
Prozreteľnosti, ktoré má v sebe ne-
obyčajnú silu. V skutočnosti je to 
Božie slovo, ktoré je schopné pri-
niesť najhojnejšie ovocie. 

Ježiš používa obraz zrna aj v inom 
podobenstve, v ktorom tiež hovo-
rí o rozsievačovi: ‚Ak pšeničné zrno 
nepadne do zeme a neodumrie, osta-
ne samo. Ale ak odumrie prinesie 
veľkú úrodu‘ (Jn 12, 24). Tu Ježiš dá-
va do súvisu smrť zrna a ,veľkú úro-
du‘, ktoré môže priniesť. Tým pše-
ničným zrnom je on, Ježiš. Úrodou 

je ,život v hojnosti‘ (Jn 10, 10), ktorý 
nám získal cez svoj kríž. Toto je logi-
ka opravdivej plodnosti každej pasto-
rácie povolaní v Cirkvi. Ako Kristus, 
tak aj kňaz a animátor povolaní mu-
sia byť tým ,pšeničným zrnom‘, kto-
ré sa zrieka seba samého, aby plnil 
Otcovu vôľu, ktorý vie žiť v ústra-
ní, ďaleko od slávy a hluku, ktorý sa 
zrieka vyhľadávania tej viditeľnosti 
a veľkosti, ktoré sa dnes často stávajú 
kritériom, ba dokonca cieľom živo-
ta na toľkých miestach našej kultúry, 
ktorá okúzľuje mladých.

Drahí priatelia, buďte rozsievač-
mi dôvery a nádeje. Naozaj mno-
hí mladí dnes často žijú zmietaní 
hlbokou krízou. Chýba im nielen 
perspektíva do budúcnosti, ale žijú 
bez akéhokoľvek zmyslu a životnej 
múdrosti. Rozširuje sa postoj fre-
netickej netrpezlivosti a neschop-
nosť žiť čas očakávania. Ale práve 
toto môže byť Božou hodinou: je-
ho volanie, sprostredkované účin-
nosťou jeho slova, plodí cestu ná-
deje nasmerovanú k plnosti života. 
Božie slovo sa naozaj môže stať 
svetlom a silou, prameňom nádeje, 
môže naznačiť cestu, ktorá prechá-
dza cez Ježiša – ,cestu‘ a ,dvere‘, 
ako aj cez jeho kríž, ktorý prezrá-
dza plnosť jeho lásky. Toto je po-
solstvom aj Roku kňazov, ktorý 
sme práve začali. Svätý farár z Arsu 
Ján Mária Vianney je nám vzorom 
duchovnej cesty – bol kňazom, kto-
rý venoval svoj život duchovnému 
vedeniu s pokorou a jednoduchos-
ťou, pričom ,videl a vychutnával‘ 
Božiu lásku v situáciách každoden-
ného života. Tak sa prejavil ako 
opravdivý učiteľ služby sprevádza-
nia povolaní. Rok kňazov ponúka 
novú možnosť znova nájsť hlbo-
ký zmysel pastorácie povolaní, ako 
aj jej základné metódy: jednodu-
ché a hodnoverné svedectvo, spo-
ločenstvo, itineráre rastu zdieľané 
s miestnou Cirkvou, všednosť ži-
vota, ktorá vychováva nasledovať 
Pána každý deň, počúvanie vedené 
Duchom Svätým, ktoré orientuje 
mladých v hľadaní Boha a pravé-
ho šťastia, a napokon pravda, ktorá 
jediná môže plodiť vnútornú slo-
bodu.

Drahí bratia a sestry, nech sa 
v každom z vás môže stať Božie slo-
vo prameňom požehnania, útechy 
a obnovenej dôvery, aby ste boli 
schopní pomáhať mnohým ,vidieť‘ 
a ,dotknúť sa‘ Ježiša, ktorého prijali 
ako Učiteľa.“ 

Slová Svätého Otca a výzva Eu-
rópskeho kongresu k službe „rozsie-
vačov“ boli predmetom ostatného 
Celoslovenského stretnutia pastorá-
cie povolaní, ktoré sa konalo v Dol-
nom Smokovci od 21. do 24. ok-
tóbra. Napriek tomu, že Cirkev na 
Slovensku dlhé roky nemala pev-
né štruktúry pre pastoráciu povola-
ní, skutočnosť, že kontinuita v semi-
nároch, rehoľných spoločenstvách 
a spoločenstvách zasväteného živo-
ta sa zachovala, svedčí o tom, že sta-
rosť o povolania bola stále živá. 

Pastorácia povolaní je v doku-
mentoch Cirkvi označená za jednu 
z jej najväčších priorít. Väčšina tex-
tov poukazuje na to, že pastorácia 
povolaní nemá vytvárať iba izolo-
vanú činnosť, ale pôsobiť na úrovni 
všetkých ostatných činností Cirkvi. 

Tak ako Kristus sme vyslaní do 
sveta, aby sme pokračovali v jeho 
poslaní sprítomňovať a budovať Bo-
žie kráľovstvo vo svete a v otvore-
nosti Duchu Svätému žiť lásku ku 
každému človekovi. Sme povolaní 
a poslaní, aby sme rozsievali dobrú 
pšenicu a v trpezlivosti očakávali, že 
Boh požehná úrodu.

Chcel by som, aby sme aj 
prostredníctvom tohto časopisu 
mohli spoločne pracovať v Cirkvi 
a pre Cirkev, „pretože v Pánovej 
Cirkvi buď rastú všetci spolu, alebo 
nerastie nikto“ (Ján Pavol II.). Nie-
len naše spoločenstvá, ale celá Cir-
kev má smäd po dobrých a svätých 
povolaniach. 

Cirkev je skúšaná aj dnes a mladí 
zvlášť hľadajú zapálených svedkov. 
Nebojme sa siať, aby sme mohli žať. 
A ako rozsievač Kristus rozsievajme 
veľkodušne. •

http://povolania.kbs.sk

povolania

31 2010/01  Zasvätený život



m
lá

d
e

ž

Mladý človek 
– naša budúcnosť

Sr. Auxilia Matlová

Pri pohľade na mladých ľudí často uvažujeme, ako to bude s bu-
dúcnosťou našich rehoľných spoločností. Pastorácia povolaní je 
obsahom činnosti každej rehole a na jej fungovaní záleží aj cir-

kevným predstaviteľom. Existuje však ešte iný spôsob, ako sa dostať 
bližšie k mladým a ukázať im cieľ a poslanie vlastnej rehole. Sú to ob-
čianske združenia založené s úmyslom venovať sa deťom a mládeži 
na Slovensku, prípadne aj v zahraničí. Cez tieto inštitúcie je možné 
zasiahnuť veľké množstvá mladých ľudí a priblížiť sa k deťom z ulice, 
sociálne slabým skupinám, rôzne handicapovaným mladým a deťom. 
Nikomu z vás nemusím predstavovať festival Lumen, Laurafest, Zlet, 
Školu animátorov a mnohé iné akcie, za ktorými ako prvotní organi-
zátori stoja členovia mužských a ženských reholí. A práve táto rubri-
ka bude postupne predstavovať jednotlivé združenia detí a mládeže, 
v ktorých rehoľníci a rehoľníčky napĺňajú poslanie svojho inštitútu 
a zároveň sa v spolupráci s mnohými laikmi snažia o záchranu detskej 
duše a mladého človeka.

NODAM

Dnes vám predstavíme Združenie 
detí a mládeže NODAM, ktorého za-
kladateľom sú Školské sestry de Notre 
Dame. Cieľom Združenia je vytvo-
riť trvale udržateľný program rozvo-
ja osobnosti detí a mládeže, podpo-
rovať ich sebarealizáciu s osobitným 

zreteľom na  opustené a  sociálne slab-
šie deti, ako aj poskytovať ponuku 
na hodnotné vyplnenie voľného ča-
su detí a mládeže športovými, kultúr-
nymi, intelektuálnymi, duchovnými 
a sociálnymi aktivitami na báze dob-
rovoľnosti a slobody výberu. Zdru-
ženie formuje mládež, pripravu-
je ju na  budovanie rodín a pri  svojej 

 prá ci  využíva výchovný systém sväté-
ho Petra Fouriera – pedagóga a učiteľa 
a uplatňuje výchovnovzdelávací a ma-
terský rozmer učiteľky a vychovávateľ-
ky blahoslavenej Alexie le Clerc. 

Láska – to bol základný kameň 
Fourierovej výchovy. Láska sa preja-
vuje v ochotnej službe deťom a mlá-
deži. „Najprv musíme dieťa milovať, 
aby k nám mohlo prísť s dôverou 
vo svojich bolestiach a radostiach,“ 
hovoril Fourier. „Svet predsa potre-
buje ľudí, ktorí sú tu pre druhých. 
A my musíme žiť pre deti, zvlášť pre 
tie, ktoré vychovávame, aby rástli 
v láske a dobrote.“ Fourier pocho-
pil, že vôľu dieťaťa je možné formo-
vať a rozum zušľachťovať, ale srdce 
si vyžaduje veľkú lásku. 

Mlčanie a vnútro...

Preto aj dnes vo výchovnom 
prostredí má vládnuť atmosféra lá-
sky, spokojnosti a radostnosti. Tre-
ba deti skôr povzbudzovať, radiť 
im, než ich trestať. Dôraz kládol aj 
na morálnu výchovu detí. Dieťaťu 
predkladá ideál Boha ako najvyššie-
ho Dobra. Alexia le Clerc bola dcé-
rou veľkého mlčania. Výchova, 
zdanlivo závislá na reči, závisí pre-
dovšetkým od príkladu, od prítom-
nosti Boha v duši. Dieťa musí byť 
formované predovšetkým rozvi-
nutím vnútorného života. Nejde 
o to urobiť detskú dušu vonkajšou 
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a  povrchnou. Taká  vlastne je. Skôr 
sa treba snažiť priniesť ju k hlboké-
mu životu, uviesť ju do prítomnos-
ti Boha mlčaním, ktoré je hlavným 
činiteľom pravej výchovy. Dob-
rý vychovávateľ pôsobí najúčinnej-
šie v tichu. Vie zamerať svojich žia-
kov na vnútro a vedie ich k spojeniu 
s Bohom prítomným v ich duši. Po-
tom ustúpi pred tajomstvom spoje-
nia duše s Bohom, ktoré je každému 
osobné. Chcieť sa dieťaťu vnucovať 
a utvárať ho podľa seba, dávať je-
ho panenskej pôde svoj charakter 
by bolo profanáciou, zneuctením. 
„Je dôležité nepredimenzovať die-
ťa mnohým hovorením a slovami. 
Ono potrebuje vzor, málokedy slo-
vo. Naučme sa teda mlčať a počúvať 
detskú dušu,“ hovorila Alexia. 

Práca s deťmi a mládežou sa rea-
lizuje v 14 strediskách na Slovensku 
s počtom 680 členov: Beckov, Bob-
rov, Bratislava, Holíč, Košice, Klin, 
Nitra, Nové Mesto nad Váhom, 
Oravské Veselé, Piešťany, Pobedim, 
Trenčín, Vranov nad Topľou a Zub-
rohlava. Čo všetko sa s deťmi a mla-
dými ľuďmi robí? Sú to pravidelné 
stretnutia detí a animátorov, duchov-
né obnovy, víkendovky osobnost-
ného rozvoja, turistické a športové 
výlety, kultúrne akcie – karnevaly, 
plesy, jasličkové slávnosti, krížové 
cesty, akadémie k sviatkom, osla-
va Dňa matiek, diskotéky, divadlá, 
koncerty, koledovanie, návštevy det-
ských domovov a domovov sociál-
nych služieb pre dospelých, krúžky 
a výlety s mentálne a telesne postih-
nutými deťmi v DSS Rosa, pobyto-
vé letné tábory, prímestské tábory, 
viacdňové pobyty s deťmi a mláde-
žou, animátorské kurzy a vzdeláva-
cie podujatia. 

V rámci grantových programov 
Nadácie pre deti Slovenska sa po-
čas troch rokov realizovali projek-
ty vo všetkých strediskách. Ich ob-
sah vyjadrujú názvy: Urob svet lepší 
prostredníctvom seba samého, Otvor sa 
pre iných a nájdeš sám seba a Zaži to 
spolu s nami! 

Združenie vydáva časopis Noda-
mák a svoju činnosť predstavuje na 
webovej stránke www.nodam.sk. •
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Brat Mobil ☺
Marián Kováčik

Kedysi v „praveku“ technoló-
gie mobilných telefónov ktosi napí-
sal: „Mobilný telefón skutočne po-
trebujú len traja ľudia – kňaz, ktorý 
má službu zaopatrovania, lekár, kto-
rý robí transplantácie, a zamilova-
ný, ktorý ani na chvíľu nevie byť bez 
svojej milovanej.“ Nuž často mám 
pocit – najmä pri cestovaní, že všetci 
ľudia okolo mňa sú zamilovaní. Vrá-
tane mňa. Alebo chirurgovia. Alebo 
kňazi.

Dnes má na Slovensku takmer 
každý človek mobilný telefón. A je 
to skutočne veľká pomôcka, často 
sa tak rýchlo podarí vybaviť veľa ve-
cí. No už roky vo mne drieme otáz-
ka: „Potrebuje mobil aj každý rehoľ-
ník?“ Vynára sa vo mne najmä pri 
pohľade na mladých rehoľníkov – 
kňazov či študentov, ktorí si už ži-
vot s mobilom do rehole doniesli. 

V čom vidím hlavné negatíva mo-
bilu v kláštore? Že ich používateľov 
nikto neučí, že mobil treba aj vypí-
nať. Kedysi bolo v mnohých klášto-
roch predpísané malé a veľké mlča-
nie – ticho po obede a ticho v noci. 
Určite nie je nutné sa k tomu vracať, 
ale akési ticho si predsa musí vytvá-
rať každý rehoľník pre vlastnú potre-
bu. Veď ako bude bez ticha komuni-
kovať s Bohom? 

Iní negatívum vidím v tom, že 
mnohí rehoľníci nevedia povedať 
nie. Zazvoní im mobil a už sa kde-

si zberajú, utekajú, ponáhľajú. A tak 
sa zo života, ktorý má mať aj určitú 
štruktúru, danú denným programom 
danej komunity, sa vytráca pravidel-
nosť, na modlitbách je čoraz menej 
rehoľníkov, lebo „práve mi volali 
a musel som...“ A potom je rehoľník 
namiesto neustálej dispozícii Bohu 
neustále k dispozícii ľuďom. Urči-
te je potrebné byť pre ľudí, ale nie 
vždy. Človek musí mať čas pre seba, 
pre komunitu, pre Boha...

A ešte sa mi nepáči, že mnohým 
rehoľníkom platia mobily ich rodi-
čia. Keď som raz v kláštore, prečo 
nechcem, aby aj môj mobil bol ma-
jetkom rehole? Bojím sa, že mi budú 
kontrolovať účty?

Aké sú vaše skúsenosti s mo-
bilom v kláštore? A ako to vyzerá 
v ženských kláštoroch? Nie sú aj tam 
podobné problémy? Ako si to viete 
a dokážete ustrážiť?

Potešilo by nás, keby ste nám 
napísali vaše skúsenosti s mobilmi. 
Možno máte dohodnuté nejaké pra-
vidlá pre ich používanie. Alebo pri 
vstupe do rehole prechádza kandi-
dát formáciou aj v tomto smere – 
ako používať moderné vymoženosti 
techniky tak, aby nenarúšali, ba na-
opak, podporovali duchovný život 
rehoľníka? Čakáme na vaše postre-
hy, svedectvá, aby sa aj iní mohli po-
učiť z vašich chýb a povzbudiť z va-
šich víťazstiev. •

médiá

Stalo sa to už neraz. Pri obede sa komusi pri stole rozozvučal mo-
bil. Páterko s nevinným úsmevom na tvári si ho priložil k uchu 
a celá komunita počúvala jeho dialóg s kýmsi neznámym.
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Na ceste 
od „vita communis“ k „vita fraterna“ 1.

Peter Timko SDB

1 Latinské termíny „vita communis“ a „vita fraterna“, ktoré v slovenčine príslušne prekladáme ako „spoločný život“ a „bratský život“, 
budeme uvádzať v úvodzovkách a kurzívou, aby sme tak poukázali na skutočnosť, že ide o presnejšie teologické termíny.

Príčiny nejasnej terminológie 
v teológii zasväteného života

Dôvodov, pre ktoré je v slovenči-
ne v oblasti teológie zasväteného ži-
vota zatiaľ pomerne veľa terminolo-

gických nejasností, môže byť určite 
viacero, ale narýchlo spomeniem as-
poň tri. Prvou je to, že aj keď teo lógia 
zasväteného života od čias Druhého 
vatikánskeho koncilu urobila skutoč-
ne veľký krok  dopredu, predsa len 

je príliš mladá na to, aby už mohla 
mať vypracovanú presnú terminoló-
giu, ktorú by zdieľala aj väčšina teo-
lógov, a to aspoň v tých jazykoch, 
v ktorých sa najviac rozvíja (anglič-
tina, španielčina a taliančina). Mo-
mentálne môžeme len konštatovať, 
že terminologický slovník teológie 
zasväteného života je ešte vo vývoji. 
Aj keď tu treba hneď pripomenúť, že 
zasvätený život „je dar Boha Otca svo-
jej Cirkvi“ (Vita Consecrata, čl. 1), kto-
rý je charizmatickou skutočnosťou 
dynamickej, prekvapivej a chápanie 
prevyšujúcej povahy, ktorú teológia 
len veľmi ťažko dokáže terminolo-
gicky úplne presne  „zaškatuľkovať“. 

Asi jednou z najväčších súčasných výziev pre teológov na Slo-
vensku je trpezlivá a systematická práca na ustálení exaktných 
teologických termínov v slovenčine, a to najmä v niektorých 

nových oblastiach teologickej vedy, medzi ktoré patrí aj teológia za-
sväteného života. Tento krátky náčrt prechodu od predkoncilového 
termínu „spoločný život“ (vita communis) k stále viac používanému 
„bratský život“ (vita fraterna) by teda chcel byť skromným diskusným 
príspevkom k ujasňovaniu teologických pojmov v oblasti zasvätené-
ho života v našom slovenskom prostredí.
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Druhým dôvodom je bezprostredne 
známa skutočnosť, že Cirkev na Slo-
vensku bola v období komunistické-
ho totalitného režimu prenasledo-
vaním obmedzovaná a zatlačená do 
ilegality, v ktorej podmienky pre teo-
logickú refl exiu boli značne sťažené. 
A tretím dôvodom by mohol byť aj 
fakt, že Cirkev na Slovensku nema-
la ani pred rokom 1950 nejakú silnú 
teologickú tradíciu a pred i počas ko-
munizmu bola charakterizovaná skôr 
dobre rozvinutým pastoračným a or-
ganizačným aspektom. 

Pokoncilový prerod termínu 
„vita communis“

Pojem „spoločný život“ viac ako 
pol druha tisícročia nemal na teo-
logickom, ale ani na cirkevnopráv-
nom poli nijakého vážnejšieho kon-
kurenta. Pred Druhým vatikánskym 
koncilom sa pod ním chápalo pre-
dovšetkým zachovávanie pravidiel 
(observancia), ktoré prináša život za-
svätených osôb žijúcich pod jednou 
strechou (porov. CIC 1917, kán. 593 
– 595). Dalo by sa teda povedať, že 
obsah tohto pojmu bol viac právne-
ho ako teologického charakteru. Iba 
krátko pred a hlavne po Druhom va-
tikánskom koncile, ktorý vo svojej 
bohatej ekleziológii dal zasvätenému 
životu v Cirkvi úplne nové miesto 
a od ktorého sa teológia zasvätené-
ho života začala systematicky rozví-
jať, sa „vita communis“ obohacoval 
aj o hlbší teologický rozmer. Vid-
no to už v koncilovej konštitúcii Lu-
men Gentium, ktorá hovorí o „comu-
nionis fraternae“ (bratskom spoločenstve 
– čl. 43) a tiež v koncilovom dekré-
te Perfectae Caritatis, napríklad vo vy-
jadreniach typu „bratská láska v spo-
ločnom nažívaní“ alebo „bratské 
nažívanie“ (čl. 12 a 15). V roku 1983 
v novom CIC sa ohľadom rehoľ-
ných inštitútov hovorí už o „spoloč-
nom bratskom živote“ (porov. CIC 
1983, kán. 607 § 2). 

Avšak jasnejšie teologické pre-
hĺbenie bratskej dimenzie u zasvä-
tených osôb sa rozvinulo predo-
všetkým v dokumente Vita fraterna 
in comunità (VFC), ktorý v roku 1994 
vydala Kongregácia pre  inštitúty 

 zasväteného života a spoločnosti 
apoštolského života, a tiež o dva ro-
ky neskôr, keď sa touto témou zao-
beral aj Ján Pavol II. v rámci svojej 
posynodálnej apoštolskej exhortácie 
Vita consecrata, ktorú by sme mohli 
nazvať momentálnou „magnou 
chartou“ teológie zasväteného ži-
vota. V obidvoch týchto dôležitých 
dokumentoch už dominuje viac ter-
mín „bratský život“. V slovníku teoló-
gie zasväteného života tak po úrod-
nom pokoncilovom napredovaní, 
ktoré bolo v sedemdesiatych i osem-
desiatych rokoch viac praktického 
a následne v rokoch deväťdesiatych 
skôr teologického charakteru, došlo 
k významnému terminologickému 
posunu.

Bratský život je možný 
aj mimo komunity

Je pravdou, že prvý zo spomína-
ných dokumentov, ktorý má „brat-
ský život“ už aj v samotnom názve, je 
adresovaný predovšetkým rehoľným 
inštitútom a spoločnostiam apoštol-
ského života. A keď hovorí o „brat-
skom živote“, vždy ho ešte chápe ako 
„spoločný život“, teda ako život pod 
jednou strechou. Avšak vo svojom 
10. článku poznamenáva, že „nemô-
žeme hovoriť úzkoprsým spôsobom 
iba o rehoľných komunitách. Deji-
ny zasväteného života dosvedčujú, 
že existovali rôzne formy, akými sa 
prežívalo jedinečné bratské spolo-
čenstvo podľa charakteru jednotli-
vých inštitútov“ (La vita fraterna in 
comunità, čl. 10.).

Posynodálna exhortácia Vita Con-
secrata ešte podrobnejšie špecifi ku-
je, že „bratské spolunažívanie, chá-
pané ako spoločný život v láske, je 
výrečným znakom cirkevného spo-
ločenstva. S veľkou starostlivosťou 
sa pestuje v rehoľných inštitútoch 
a v spoločnostiach apoštolského ži-
vota, v ktorých má život v spoločen-
stve osobitný význam. Rozmer brat-
ského spoločenstva nie je cudzí ani 
sekulárnym inštitútom, ba ani indi-
viduálnym formám zasväteného ži-
vota. Pustovníci, ponorení do svo-
jej samoty, nielenže sa nevymykajú 
z cirkevného spoločenstva, ale mu 

slúžia svojou špecifi ckou rozjímavou 
charizmou; zasvätené panny, žijúce 
vo svete, uskutočňujú svoje zasväte-
nie osobitným zväzkom s partiku-
lárnou i všeobecnou Cirkvou. To is-
té platí aj o zasvätených vdovcoch 
a vdovách“ (Vita Consecrata, čl. 42). 

Z uvedených dokumentov sí-
ce vidíme, že momentálne v cirkev-
nom Magistériu ešte nenachádzame 
úplne jasnú terminológiu, ale aj na-
priek tomu vychádzajúc z dokumen-
tu VFC sa zdá legitímne a presnejšie 
používať termín „bratský život“ – a to 
aj vtedy, keď mu odoberieme atribút 
„v komunite“. Termín totiž zostáva aj 
naďalej zrozumiteľný a zároveň lí-
šiaci sa či už od termínu „spoločný ži-
vot“, ktorý sa úzko vzťahuje na tých, 
čo žijú pod tou istou strechou, alebo 
aj od koncilového termínu „bratské 
spoločenstvo“ (communionis fraternae), 
ktorý je v konečnom dôsledku apli-
kovateľný nielen na zasvätené oso-
by, ale celkovo aj na všetkých pokrs-
tených veriacich v Cirkvi. Termín 
„bratský život“ sa teda z jednej strany 
javí ako postačujúco široký, aby v se-
be zahŕňal všetky formy zasvätené-
ho života, a zároveň z druhej aj dosť 
presný, aby mohol poukázať na nie-
len teologický a organizačný aspekt 
zasväteného života, ale aj na to, čo je 
čisté špecifi kum zasvätených osôb. 
Mohli by sme teda povedať, že po-
jem „bratský život“ je akousi výstiž-
nou syntézou medzi po stáročia po-
užívaným termínom „spoločný život“ 
a koncilovým „bratské spoločenstvo“. 
Kým „vita communis“ zvýrazňuje 
viac aspekt ad extra, t. j. právno-or-
ganizačné hľadisko komunitného ži-
vota, a koncilový termín „communio-
nis fraternae“ podčiarkuje viac aspekt 
ad intra, t. j. teologickú a duchovnú 
dimenziu bratského spoločenstva 
zasvätených, tak „vita fraterna“ v se-
be vyvážene zahŕňa obidva tieto dô-
ležité aspekty jednej a tej istej sku-
točnosti. 

Pojem je jasný aj v cirkevnopráv-
nej rovine. Nový CIC 1983, ktorý sa 
neobmedzuje iba na právne aspekty, 
ale ponúka aj bohaté teologické ob-
sahy, hovorí, že zasvätený život mô-
že existovať aj bez „spoločného živo-
ta“, no je nemysliteľný bez „ bratského 

teológia
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života“. Charakteristika „spoločný“ 
v zmysle „žiť spolu v jednom dome“ 
je tak chápaná iba ako jedno z kri-
térií pre rozlíšenie rôznych foriem 
zasväteného života. Z kánonu 608 
CIC totiž vyplýva, že žiť v komunite, 
ktorá sídli v rehoľnom dome, je ne-
vyhnutnosťou pre členov rehoľných 
inštitútov, ale nie pre členov iných 
foriem zasväteného života (porov. 
CIC kán. 602, 607 a 608). Teda vy-
jadrenie „žiť spoločne“ je takto chá-
pané iba ako kritérium, ale nie ako 
esenciálny prvok zasväteného živo-
ta. Tu je potrebné poznamenať, že 
sú aj niektorí autori, ako napríklad 
Thaddèe Matura (OFM) alebo Enzo 
Bianchi, prior kláštora v Bose, kto-
rí naopak tvrdia, že spoločný život je 
esenciálny a konštitutívny pre za-
svätený život. „Komunita – výnim-
ku tvoria pustovníci – sa javí ako zá-
kladná dimenzia, ba priam podstata 
takéhoto typu života (myslí sa zasvä-
tený život)“ (E. Bianchi, Non siamo 
migliori, s. 54). V tejto oblasti je teda 
diskusia ešte stále otvorená.

A napokon i z historického po-
hľadu sa zdá, že termín „bratský ži-
vot“ v porovnaní s inými termínmi 
lepšie vystihuje jednu z esenciál-
nych dimenzií zasväteného života, 
ktorá bola v dejinách zasväteného 
života od začiatku a konštitutívne 
prítomná vo všetkých jeho historic-
kých formách, aj keď samozrejme 
vyjadrená inými pojmami a veľmi 
rôznorodo realizovaná. 

Teologický obsah termínu 
„vita fraterna“

Z čisto teologického pohľadu je 
„bratský život“ konštitutívnym prv-
kom zasväteného života, lebo je 
„signum fraternitatis“, teda znakom 
spoločenstva Cirkvi. „Bratské spo-
lunažívanie má odzrkadľovať hĺb-
ku a bohatstvo tohto tajomstva, 
čím vytvára ľudský priestor obývaný 
Najsvätejšou Trojicou, ktorá takto 
v ľudských dejinách rozlieva svoj dar 
spoločenstva, vlastný trom božským 
osobám. V živote Cirkvi je mnoho 
oblastí a foriem, v ktorých sa toto 
bratské spoločenstvo vyjadruje. Ne-
pochybnou zásluhou zasväteného 

života je, že práve vďaka nemu Cir-
kev naďalej živo pociťuje potrebu 
bratstva ako vyznania viery v Troji-
cu. Zasvätený život dokazuje, že vy-
trvalým rozvíjaním bratskej lásky, 
a to aj v spoločenstve, účasť na tro-
jičnej komúnii môže premeniť ľudské 
vzťahy a vytvoriť nový typ solidarity. 
Takto ľuďom ukazuje krásu bratské-
ho spoločenstva a zároveň aj cestu 
k nemu“ (Vita Consecrata, čl. 41). Vy-
chádzajúc z koncilových dokumen-
tov a z pokoncilových refl exií Ma-
gistéria i teológie môžeme tvrdiť, že 
tak ako Cirkev, ktorá má svoj počia-
tok a obraz v communiu Najsvätejšej 
Trojice, nemôže existovať bez spo-
ločenstva veriacich (porov. Lumen 
Gentium, čl. 9), rovnako ani žiadna 
forma zasväteného života nemôže 
existovať bez „bratského života“, kto-
rý je prejavom toho istého daru spo-
ločenstva, ktorý Boh Otec v Ježišo-
vi Kristovi prostredníctvom Ducha 
Svätého ponúkol veľkodušne a ne-
zištne svojej Cirkvi. A to nie iba pre 
jednoduchú analógiu, ale práve pre-
to, že zasvätený život „sa nachádza 
priamo v srdci Cirkvi“ (Vita consecra-
ta, čl. 3). Inými slovami, tak ako za-
svätený život je priamejšou a jasnej-
šou manifestáciou Cirkvi, tak isto je 
bratský život bezprostrednejšou a žia-
rivejšou manifestáciou communia ve-
riacich v Cirkvi. „... bratský život sa 
v spoločenstve naďalej javí ako radi-
kálne uskutočňovanie spoločného 
bratského ducha, ktorý zjednocuje 
všetkých kresťanov. Rehoľná komu-
nita je zviditeľnením spoločenstva, 
ktoré je základom Cirkvi, a zároveň 
prorockým znamením jednoty, ku 
ktorej Cirkev smeruje ako k svojmu 
konečnému cieľu“ (Vita fraterna in 
comunità, čl. 10).

 
Pod termínom bratský život chá-

peme teda, vyváženým a širším spô-
sobom, realitu vnútorného a vonkajšie-
ho communia medzi členmi daného 
inštitútu zasväteného života, pri-
čom nemusíme mať hneď na mys-
li život pod jednou strechou. Vyjad-
ruje sa ním jednak transcendentnosť 
daru spoločenstva, ktoré je darova-
né skupine osôb zjednotených ne-
jakou charizmou, a zároveň aj jeho 

konkrétna historická realizácia, kto-
rá sa môže meniť od jedného inšti-
tútu k druhému a ktorej vyjadrenie 
môže byť doplnené aj inými ter-
mínmi ako napríklad „bratský život 
v komunite“ alebo „sekulárny brat-
ský život“ alebo „bratský život pus-
tovníkov“ a podobne.

„Bratský život“ sa teda nie vždy 
a ani nie nevyhnutne realizuje pod 
tou istou strechou, ale istotne sa ne-
jakým spôsobom vteľuje a prejavuje 
v konkrétnom živote toho ktorého 
inštitútu zasväteného života. Je prav-
dou, že tento termín by etymologic-
ky mohol označovať aj vzťahy me-
dzi súrodencami v pokrvnej rodine, 
ale už aj z jeho bežného hovorové-
ho používania sa zdá, že mu nehrozí 
ambivalencia, lebo ako pomerne no-
vý a vychádzajúci z oblasti zasväte-
ného života „bratský život“ nenachá-
dza žiadnu významovú interferenciu 
s rodinnou realitou. V kultúrnom 
kontexte, či už v minulosti alebo 
v súčasnosti, sa vzhľadom na rodinu 
používajú skôr výrazy ako „rodinný 
život“ alebo „súrodenecké vzťahy“. 

Niektoré ťažkosti

Ak odhliadneme od cirkevných 
právnikov, medzi mysliteľmi zasväte-
ného života nateraz neexistuje nejaká 
väčšinová zhoda v práve takomto de-
fi novaní dimenzie bratského spolo-
čenstva medzi členmi patriacimi do 
inštitútu zasväteného života. Okrem 
už vyššie spomínaných termínov na 
označenie tejto reality zasväteného 
života sa v teologickej literatúre čas-
to stretávame s tým, že termíny ako 
komunitárny život, život komunity, spo-
ločný život, regulárny život, komunita, 
bratský život, bratská láska, bratské spo-
ločenstvo alebo bratstvo sa používajú 
viac-menej ako synonymá. Samozrej-
me, každý z týchto termínov má svo-
ju dôležitosť a platnosť, ale aj isté špe-
cifi cké podfarbenia, ktoré je potrebné 
kvôli terminologickej jasnosti potom 
vždy ujasniť. Pri čítaní teologických 
publikácií na tému „bratského života“ 
v inštitútoch zasväteného života ne-
raz vidíme, že mnohí autori sa jazy-
kovým problémom ani nezaoberajú. 
Zároveň nám však určite  neunikne 

teológia
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Praxe duchovního 
doprovázení

William A. Barry, William 
J. Connolly: Praxe duchovního 
doprovázení. Karmelitánské 
nakladatelství, Kostelní Vydří 
2009.

Dvojica jezuitských pátrov po-
dáva v knihe vovedenie do teórie 
i praxe duchovného sprevádzania. 
V prvej časti predstavuje defi níciu 
duchovného sprevádzania, ktoré 
znamená napomáhanie sprevádzané-
ho v jeho hľadaní Boha a Božej vôle 
prostredníctvom osobnej modlitby. 

Poznamenáva, že sa nesústreďuje na 
poskytovanie rád, ale na napomá-
hanie vlastnej refl exie sprevádzané-
ho o jeho duchovnom stave. Všíma 
si najmä pocity a hnutia, ktoré spre-
vádzajú jeho modlitbu, ako zname-
nia, ktoré sa treba naučiť čítať. Vy-
chádzajú zo skúsenosti duchovného 
sprevádzania pri dávaní duchovných 
cvičení podľa metódy svätého Igná-
ca z Loyloy, v ktorých zohráva kľú-
čovú rolu prežívanie modlitby u to-
ho, kto si koná duchovné cvičenia. 
Veľkou výhodou je, že obaja autori 
majú bohatú osobnú praktickú skú-
senosť s duchovným sprevádzaním, 
ktoré je jednou z ich hlavných cha-
riziem. V prvej časti naznačujú, že 
v sprevádzaní sú dôležité dva vzťa-
hy – vzťah sprevádzaného s Bo-
hom a vzťah medzi sprevádzajúcim 
a sprevádzaným. 

V druhej časti ponúkajú podrob-
né a dôkladné spracovanie proble-
matiky vzťahu sprevádzaného k Bo-
hu. Postupujú od vzťahu jednotlivca 
k Bohu, k pestovaniu kontemplatív-
neho postoja a pomoci sprevádzané-
mu, aby si uvedomil a zdieľal s Bo-
hom svoje kľúčové vnútorné stavy. 
Cez toto prežívanie Božej prítom-
nosti vo svojom živote sa rozvíja je-
ho vzťah i odpor voči Bohu. Auto-
ri predkladajú na základe pravidiel 
svätého Ignáca o rozlišovaní duchov 
kritériá na hodnotenia duchovnej 
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efakt, že nastal evidentný nárast v po-

užívaní termínu „bratský život“. A to 
nám dáva oprávnenú nádej, že ča-
som by sa tento termín mohol stať aj 
exaktným teologickým termínom.

Záver

Z pohľadu terminologického 
i teologického vývoja je oproti „vi-
ta communis“ termín „vita fraterna“ 
vhodnejším na vyjadrenie jedné-
ho z esenciálnych a konštitutívnych 
prvkov každej formy zasväteného ži-
vota. Ak sa pozrieme na zatiaľ má-
lo zmapované dejiny zasväteného 
života na Slovensku v období tota-
lity, jednou z najzjavnejších skutoč-
ností je práve to, že „spoločný život“ 
bol pre ženské inštitúty zasväteného 
života veľmi obmedzený a pre muž-
ské praktický nemožný. Zasvätení na 
Slovensku boli teda prinútení utiah-
nuť sa k „bratskému životu“, ktorému 
úplne chýbala alebo mu bola znač-
ne zredukovaná dimenzia „in comu-
ni“, t. j. v komunite. Obsah termínu 
bratský život, ktorý chápeme ako istú 
syntézu medzi teologickou a prak-
ticko-právnou stránkou vnútorných 
i vonkajších bratských vzťahov v in-
štitúte zasväteného života, slovenskí 
zasvätení však nepochybne prežíva-
li. Svedčí o tom aj fakt, že zasväte-
ný život na Slovensku i po štyrid-
siatich rokoch bez „vita communis“ 
vystúpil na začiatku deväťdesiatych 
rokov z ilegality neuveriteľne vitál-
ny. Zaiste, prakticko-právny aspekt 
jeho „bratského života“ bol veľmi zú-
žený a odlišný od štandardu predpí-
saného v CIC, ale jednoznačne vždy 
prítomný v iných, často veľmi ori-
ginálnych formách právnej i orga-
nizačnej štruktúry, ku ktorým ho 
viedol Duch Svätý i okolnosti kaž-
dodenného života počas totality.  

Prípadná teologicko-historic-
ká refl exia nad skúsenosťou zasvä-
tených osôb na Slovensku v obdo-
bí totality by preto mohla byť veľmi 
vzácnou a originálnou ukážkou pre-
chodu od „vita communis“ k „vita fra-
terna“, ktorý sa po Druhom vatikán-
skom koncile udial v celej Cirkvi, ale 
samozrejme v oveľa slobodnejších  
podmienkach ako u nás.  •
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skúsenosti. Veľmi dobre spájajú po-
znatky spirituálnej teológie, pasto-
rálnej teológie a psychológie. Podá-
vajú množstvo príkladov zo života, 
čím robia knihu prístupnou nie-
len pre odborníkov, ale aj pre širo-
ký okruh tých, ktorí sa o duchovné 
sprevádzanie zaujímajú. Podávajú 
pritom variantné možnosti duchov-
ných rozhovorov, čím naznačujú, 
že sa jedná o tvorivú prácu sprevá-
dzajúceho, ktorý nemusí vyhovovať 
každému sprevádzanému.

V tretej časti sa venujú aspek-
tom vzťahu medzi sprevádzajúcim 
a sprevádzaným. Sprevádzajúcimi 
sa najčastejšie stávajú tí, ktorí hlbo-
ko prežívajú spoločenstvo s Bohom 
v Ježišovi Kristovi a jeho Cirkvi. 
Nestačí k tomu kňazská vysviacka 
alebo nejaký právny akt, ale potreb-
né je práve toto osobné prežívanie. 
Na základe svojho života sa stávajú 
tými, ktorí sú vyhľadávaní ako spre-
vádzajúci. Základom dôvery sprevá-
dzaného k nemu je jeho prežívanie 
života viery. Z neho sa rodí dôve-
ra sprevádzaného, ktorý prijíma 
sprevádzajúceho ako partnera a po-
moc na svojej ceste k Bohu. Mô-
že sa o neho oprieť, ale vždy sa cíti 
slobodný kráčať samostatne vlast-
nou cestou. Môžu pritom nastať aj 
problémy v priveľkej naviazanos-
ti sprevádzaného na sprevádzajú-
ceho, od ktorého očakáva, že bude 
namiesto neho rozhodovať. Môžu 
vzniknúť aj konfl ikty. Autori ponú-
kajú kazuistiky riešenia takýchto si-
tuácií. Napokon sa venujú superví-
zii duchovného sprevádzania, ktorá 
je dôležitá nielen pre začínajúcich 
duchovných sprievodcov alebo, ak 
chceme použiť tradičný výraz, du-
chovných vodcov. 

Kniha môže byť výbornou po-
môckou pre kňazov, rehoľníkov, re-
hoľníčky, animátorov a vedúcich 
i formátorov cirkevných spoločen-
stiev. Mali by ju zobrať do rúk všetci 
tí, ktorým bola zverená duchovná 
formácia, aby skôr, ako sa venujú 
formácii druhých, venovali pozor-
nosť rozvoju svojej vlastnej osob-
nosti a osobitne svojho vzťahu s Bo-
hom. Kľúčové miesto tu má celostné 
prežívanie modlitby, ktorá sa nevy-

hýba ani citom, ani predstavám, ani 
konfl iktom s Bohom. Táto osobná 
skúsenosť však nie je šablónou, pod-
ľa ktorej by sa mali formovať iní, 
ale svedectvom Božieho pôsobenia 
v človeku, svedectvom jednej z mož-
ných ciest k Bohu skrze Ježiša Krista 
v spoločenstve jeho Cirkvi.

P. Ladislav Csontos SJ

Teológia troch dní

Hans Urs von Balthasar: 
Teológia troch dní. Dobrá kniha, 
Trnava 2009.

„Zdá sa, že tam hore majú iný 
plán,“ napísal Hans Urs von Baltha-
sar v liste priateľovi, keď sa v jú-
ni 1988 v Bazileji balil na cestu do 
Ríma. Mal si tam prevziať kardinál-
sky klobúk. Skôr, ako sa stihol ten-
to takmer osemdesiattriročný teológ 
vydať na cestu do Večného mesta, 
bol povolaný na večný odpočinok. 
Katolícka teológia v ňom stratila jed-
nu z najvýraznejších postáv, ktoré ju 
v 20. storočí zdobili.

Keď na Slovensku vychádza prvé 
jeho rýdzo teologické dielo (po do-
terajších troch publikáciách „ľahšie-
ho“ žánru), nemožno urobiť nič iné, 
len dychtivo po ňom siahnuť. Navy-
še ak je jeho témou tajomstvo Veľ-

konočného trojdnia, čiže to najväč-
šie, najdôležitejšie, najkrajšie, čím sa 
teológia vôbec môže zaoberať. 

Balthasar toto rozsahom nie mo-
numentálne dielo – slovenské vyda-
nie má 368 strán – napísal ako člen 
autorského kolektívu, ktorý sa podu-
jal systematicky spracovať katolícku 
teológiu v rozsiahlom projekte zná-
mom pod názvom Mysterium salutis. 
V Teológii troch dní sa s neuveriteľ-
nou dôkladnosťou zahĺbil do ústred-
ného tajomstva veľkého dobrodruž-
stva, ktorým je vzťah Boha a ľudí. 
Liturgia Veľkého piatku, Bielej so-
boty a Veľkonočnej nedele, ktorá 
určuje aj štruktúru knihy, nás každý 
rok zaplavuje množstvom hlbokých 
textov, obrazov, symbolov, krásou. 
Málokedy však máme príležitosť po-
čas týchto veľkých troch dní usilo-
vať sa preniknúť do teologickej pod-
staty spásneho diania začínajúceho 
Poslednou večerou a končiaceho 
zjavením sa Zmŕtvychvstalého. 

Je jasné, že kniha je určená pre-
dovšetkým teológom. Jej systematic-
kosť a dôkladnosť musí každého po-
zorného čitateľa nadchnúť. Bola by 
však škoda, keby skončila iba v kniž-
niciach katedier dogmatiky. Sú u nás 
stovky kňazov, ktorí rok čo rok le-
žia na Veľký piatok na dlažbách svo-
jich kostolov, aby s bázňou vstúpili 
do slávenia obradov Pánovho umu-
čenia. Keď tam ležia, sú vyčerpaní 
spovedaním a pritlačení zodpoved-
nosťou za dôstojný priebeh liturgie. 
A navyše chcú svojim veriacim čo-
si povzbudivé povedať. Hlboký, čer-
stvý a výdatný prameň nájdu v tej-
to knihe. 

Sú u nás stovky rehoľníkov a re-
hoľníčok, katechétov, animátorov, 
čo majú okolo seba tých, ktorým 
by radi pomohli prežívať Veľkú noc 
ako vrchol ich liturgického života. 
Aj oni by sa mohli začítať. A zistia, 
na čom stojí liturgia Veľkonočného 
trojdnia, čo je v nej skutočne dôleži-
té, o čo treba dbať a kam nasmero-
vať pozornosť. 

Balthasar sa neobával začať túto 
veľkonočnú knihu témou, ktorá je vý-
sostne vianočná – vtelením. Boh sa 
nezdráhal nadobudnúť vrcholnú skú-
senosť so svetom, keď doň vstúpil. 
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Buďme rovnako odvážni a nadobúdaj-
me hlbokú skúsenosť s Bohom. Hans 
Urs von Balthasar a jeho Teológia troch 
dní sú spoľahlivými sprievodcami. 

don Karol Maník SDB

Ľudská zrelosť 
zasvätených osôb

Christine Sartoriusová, 
Anselm Grün: Ľudská zrelosť 
zasvätených osôb. 
Don Bosco, Bratislava 2007.

Táto kniha chce otvorene a neza-
halene, ba v určitých oblastiach až 
„provokačne“ poukázať na niektoré 
prvky ľudskej nezrelosti zasvätených 
osôb v ich postojoch, emóciách, 
správaní, prístupoch, zraneniach, 
očakávaniach, reakciách.

Zároveň naznačuje cestu, na kto-
rej možno všetky tieto prvky v kaž-
dom veku stvárniť hodnotami evan-
jelia a zasvätenia. Veď „človek nikdy 
nedosiahne taký vek, v ktorom by 
mohol povedať, že sa skončil proces 
jeho dozrievania“ (VC 69). 

Osoba je zrelá, keď sa zmierila so 
svojím životom, keď sa dokáže prijať 
taká, akou sa stala – toto je rozhodu-
júce kritérium ľudskej zrelosti. Jej cha-
rakteristickým znakom je rozvážnosť, 
vnútorný pokoj, vitalita a otvorenosť. 

Život v Kristovi

Raniero Cantalamessa, 
Život v Kristovi. Serafín, 
Bratislava 2008.

Vo svojej knihe nás pápežský ka-
zateľ vovádza do vnútra Kristovho 
života. Medziiným uvádza: „Každý 
človek potrebuje, aby aspoň raz v ži-
vote prišlo v jeho srdci k zemetrase-
niu, ktoré by bolo niečím na spôsob 
varovania prírody vo chvíli Kristo-
vej smrti. (...) Nad Kristovým utrpe-
ním môžeme rozjímať iba ako jeho 
súčasníci. (...) Jeho utrpenie na nás 
pôsobí teraz, nie v spomienkach.“ 
Kto si uvedomí tieto súvislosti živo-
ta v Kristovi, vojde hlbšie do svojho 
zasvätenia, lepšie pochopí ťažkosti 
a nepochopiteľnosti života, ktorý 
doteraz prežil. A ten, kto ich ešte 
nezažil, ich bude vedieť v budúc-
nosti prijímať a premieňať. 

Sme pozvaní, aby sme boli 
s ním, žeby nás mohol poslať. Tak 
by sme mohli nazvať to, čo sme: 
zasvätení Pánovi. A v tomto kon-
texte potrebujeme prežívať mnoho 
skutočností, ktoré sa dotýkajú jeho 
i nás. K tomu nám určite pomôže 
svojou hĺbkou a myšlienkami aj tá-
to kniha.

Andrea Kalafutová

recenzie

Cirkevní otcovia. 
Od Klementa 
Rímskeho po 
svätého Augustína

Benedikt XVI.: Cirkevní otcovia. 
Od Klementa Rímskeho po svätého 
Augustína. Dobrá kniha, 
Bratislava 2009.

Táto kniha je zbierkou katechéz, 
ktoré predniesol Benedikt XVI. na 
svojich stredajších audienciách. Jeho 
analýza života a diel najdôležitejších 
spomedzi cirkevných otcov a spisova-
teľov nás pozýva upriamiť sa na pod-
statné črty vývoja teológie v prvých 
storočiach kresťanstva. Prví kresťanskí 
myslitelia boli prvými komentátormi 
Svätého písma a sú najbližšie k apoš-
tolským časom. Cez nich k nám prúdi 
živá tradícia Cirkvi od liturgie, morál-
ky až po všetky zjavené pravdy, pre-
bádané rozumom, vysvetľované a pre-
tlmočené do každodenného života 
ľudí. V neposlednom rade cirkevní ot-
covia sú pre nás svedkami hľadania 
Boha a svedkami svätosti. 

Katechézy Svätého Otca sa môžu 
stať skutočne zaujímavým, prístupným 
a formačným čítaním pre všetkých za-
svätených, ktorí sa chcú oboznámiť 
s najväčšími osobnosťami prvotnej 
Cirkvi, ich myšlienkami a svätosťou.

P. Juraj Pigula OSA
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Ako klaun v Ríme Henri J. M. Nouwen: Ako klaun 
v Ríme, Slovo medzi nami – 
redemptoristi, 2009

Rozsahom malá knižka známe-
ho autora, ktorú napísal už pred 
tridsiatimi rokmi, vovádza každé-
ho veriaceho do tajomstva samo-
ty, celibátu, kontemplácie a modlit-
by. Hovorí o tom, že každý človek 
musí mať vo svojom vnútri prázd-
ny priestor, ktorý je vyhradený iba 
Bohu. V tomto zmysle je každý ve-
riaci povolaný k celibátu – do je-
ho „prázdna“ nemá prístup nik, 
len Boh. Ak sa človek pokúsi toto 
prázdno zaplniť niečím iným, hoci 
navonok veľmi dobrým, dáva sa na 
cestu modloslužby...

A prečo je v názve klaun? Aby 
sme sa nebáli, že táto cesta je prí-
liš vznešená či náročná. Aj my mô-
žeme po nej ísť... „Klauni nie sú 
stredobodom udalostí. Objavujú 
sa medzi veľkými scénami. Niečo 
zamrmlú a spadnú. Rozosmievajú 
nás po napätí, čo vytvorili hrdino-
via, ktorých sme prišli obdivovať. 
Klauni nie sú šikovní. Nedarí sa im 
vo všetkom, čo robia. Sú nepekní, 
nevyvážení a ,ľaví‘, ale... sú na na-
šej strane. Odpovedáme im nie ob-
divom, ale sympatiou. Nie úžasom, 
ale pochopením, a nie napätím, ale 
úsmevom. O virtuózoch hovoríme: 
„Ako to dokážu?“ O klaunoch ho-
voríme: ,Sú ako my.‘ Klauni nám 
slzou a úsmevom pripomínajú, že 
máme rovnaké ľudské slabosti.“

Marián Kováčik

DUCHOVNÉ DUCHOVNÉ 
CVIČENIA  CVIČENIA  
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„Uzdravujúca cesta života“

Veľa ľudí nosí v sebe veľkú bo-
lesť, spôsobenú zlyhaním iných 
alebo konfrontačnými a zraňujúci-
mi udalosťami, do ktorých sa v ži-
vote dostali. Týždeň duchovných 
cvičení má pomôcť k ich pochope-
niu a k prežitiu uzdravujúcej cesty 
zo zármutku, rozhorčenia a zatrp-
knutia a tiež k zmiereniu sa s tým, 
čo sa už nedá zmeniť. Srdcom 
týchto cvičení je proces odpuste-
nia: s Božou pomocou môže oslo-
bodiť a uzdraviť zranené srdce.

15. 2. – 21. 2. pre rehoľné sestry
14. 6. – 20. 6.  pre rehoľné sestry
11. 10. – 15. 10. pre kňazov
15. 11. – 21. 11. pre rehoľné sestry

Ten istý program ako predchádzajú-
ci, ale len cez víkend:  12. 3. – 14. 3. 

Individuálne 
duchovné cvičenia 

1. 3. – 7. 3 
10. 5. – 16. 5 
27. 9. – 3. 10. 

Duchovné cvičenia 
pre všetkých  
„Verím Pane, 

pomôž mojej nevere!“

23. 8. – 29. 8. 

Víkendy 
nenásilnej komunikácie

Naučili sme sa mnoho foriem 
„nepriateľskej komunikácie“,  ktorá 
vedie k tomu, že sa správame a ho-
voríme spôsobom zraňujúcim 
iných, ale aj nás samotných. Úče-
lom víkendu je naučiť sa počúvať 

druhých, nezraňovať ich a rozprá-
vať sa s nimi tak, aby sme dosiahli 
vzájomné prepojenie sŕdc.

19. 3. – 21. 3 
29. 10. – 31. 10  

Kurzy a duchovné cvičenia vedú 

P. Jozef Hegglin MSC 
a P. Pavol Baroš MSC

Dom Srdca Ježišovho
Lukov Dvor 2
949 01 Nitra

dsjnitra@gmail.com

www.misionari.sk

Dva kilometre od Nitry smerom na Jarok pôsobia v duchovnom 
centre Misionári MSC spolu so Sestrami FDNSC z Kiribati. Re-

konštruovaný kaštieľ má kapacitu 28 lôžok. Okolo neho je nádherný 
park s chodníkmi, kaplnkou, krížovou cestou a ihriskom.
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