
Milé rehoľné spolusestry,  
milí rehoľní spolubratia!

„... len vernosť človeka na svedka povýši.“ 
(Milan Rúfus)

Stať sa skutočnými svedkami viery v dnešnej dobe vôbec nie je 
jednoduché. Nestačí len prvotné nadšenie a dobré nápady, je 
potrebné vytrvať a ostať verní až do konca. 

O hodnote vernosti by vedeli rozprávať tí, ktorí už majú niečo prežité. 
Medzi nich určite patria aj niektoré naše staršie spolusestry a spolubratia, 
zvlášť tí, ktorí prešli tvrdou skúškou komunizmu a práve vďaka tejto skúse
nosti sa stali skutočnými svedkami viery.
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správy z KVRP

Rok 2010 je pre nás, rehoľníkov na Slovensku, významný hlavne v sú
vislosti s udalosťami, ktoré sa odohrali v 50. rokoch minulého storočia. 
Tohto roku si pripomíname 60. výročie od snahy zlikvidovať mužské 
a ženské rehole na Slovensku. Išlo o tzv. Akciu K a Akciu R, ktoré boli za
merané na likvidáciu mužských a ženských reholí. Vtedajší predstavitelia 
vládnej moci akosi intuitívne tušili, že rehoľný život predstavoval určitý 
dynamizmus, ktorý bol „nebezpečný“ pre ich ideológiu. Z tohto dôvodu 
sa rozhodli eliminovať ho. Na základe týchto ich snáh mnohí rehoľníci 
a rehoľníčky v 50. rokoch minulého storočia prešli ťažkým utrpením: bo
li donútení narýchlo opustiť svoje kláštory a následne vyvezení do tzv. sú
streďovacích táborov. Viacerí z nich skončili v pracovných táboroch ale
bo boli vyvezení do českého pohraničia, kde boli donútení pracovať vo 
fabrikách. Iní bezdôvodne skončili vo väzeniach, kde boli mučení a ne
spravodlivo odsúdení, pričom niektorí z nich podľahli následkom týrania, 
a tak vydali svedectvo mučeníckej smrti.

Počas celého obdobia komunizmu všetci rehoľníci prešli tvrdou skúš
kou odvahy, viery a vernosti. Prežili akoby 40 rokov „exilu“, počas kto
rých im tí, čo boli pri moci, chceli zakázať spoločne žiť, pôsobiť na ve
rejnosti, vykonávať apoštolskú činnosť, prijímať nové povolania... Inými 
slovami, chceli im zakázať vydávať svedectvo o prítomnosti Božej lásky 
vo svete. Ale práve to sa im nepodarilo, skôr naopak, vďaka utrpeniu, kto
rým títo muži a ženy museli prejsť, a hlavne vďaka ich vernosti sa ich sve
dectvo stáva dnes ešte silnejším, presvedčivejším a podnetnejším.

Zásluhou vernosti našich starších spolubratov a spolusestier má rehoľný 
život na Slovensku svoje pokračovanie. My dnes už žijeme v nových pod
mienkach, v spoločnosti, ktorá si hovorí demokratická, ale podobne ako oni 
aj my stojíme pred výzvou ostať verní a stať sa skutočnými svedkami prí
tomnosti Božej lásky v tomto svete. Nech je svedectvo vernosti našich star
ších spolubratov a spolusestier pre nás inšpiráciou a výzvou – vytrvať a ostať 
verní, aj keď niekedy strácame zmysel, prečo byť ešte verní, pretože tak, ako 
hovorí básnik Milan Rúfus, „len vernosť človeka na svedka povýši“.

S vďakou všetkým naším starším spolubratom a spolusestrám

Sr. Justína Kostúrová OP, predsedníčka KVPŽR

Jarné zasadnutie 
pléna KVRP MR

V dňoch 10. – 11. mája 2010 sa 
na Donovaloch konalo jarné zasad
nutie pléna Konferencie vyšších re
hoľných predstavených, ktorého sa 
zúčastnilo 16 zástupcov inštitútov 
zasväteného života na Slovensku. 
Program stretnutia pozostával nie
len z pracovného bloku, ale aj zo 
spoločných modlitieb a slávenia Eu
charistie, ako aj z momentov nefor
málneho budovania osobných vzťa
hov a výmeny skúseností. Zúčastnil 
sa ho aj nový provinciál verbistov 
Ján Haľama SVD, ako aj nový opát 
premonštrátov z Jasova Ambróz 
Martin Štrbák Opraem. Očakávala 
sa zmena aj u bratov františkánov, 
dnes už vieme, že novým provin
ciálom sa stal br. Jeremiáš Daniel 
Kvaka OFM. Na rokovanie bol po
zvaný výkonný sekretár KBS a šta
tutárny zástupca Cirkevnej servisnej 
spoločnosti  ThLic. Anton Ziolkov
ský, PhD, ktorý podrobne predsta
vil projekt KBS s názvom Cirkevná 
servisná spoločnosť (CSS). Úlohou 

tejto  spoločnosti bude dobre vyu
žívať ekonomický potenciál Cirkvi, 
vystupovať dôveryhodne a jednot
ne aj v ekonomických otázkach, za
bezpečovať výhodné cenové ponu
ky pre centrálny nákup základných 
komodít, ako aj vytvoriť Centrálny 
cirkevný register (CCR) právnických 
osôb, ktoré zriadila Cirkev, a meto
dicky ich usmerňovať. KVRP ocenila 
túto iniciatívu KBS, do ktorej sa za
pojí,  nominovala svojich zástupcov 
na rokovania s CSS a začala zhro
mažďovať informácie pre CCR. 

Rokovania pléna sa zúčastnila aj 
predsedníčka KVPŽR na Slovensku 
sr. Justína Kostúrová OP. Prítom
ným poďakovala za spoluprácu, za 
zriadenie spoločnej kancelárie sek
retariátu KVRP a KVPŽR a všetkých 
pozvala na spomienku 60.výročia 
likvidácie ženských reholí, ktorá bu
de v Badíne 29. 8. 2010. 

Na zasadnutí odzneli informácie 
o vzniku komisie pri KBS pre po
moc kňazom a rehoľníkom s ťažkos
ťami. KVRP do tejto komisie meno
vala Jozefa Hegglina MSC a Karola 
Maníka SDB. 

Hodnotili sa tiež aktivity pri prí
ležitosti 60. výročia Barbarskej noci: 
pastiersky list biskupov Slovenska, 
svätá omša v Kostole sv. Vincen
ta 18. apríla, vedecká konferencia 
a svätá omša v Katedrále sv. Martina 
5. – 6. mája, okrúhle stoly a diskus
né relácie na túto tému. Podrobnej
šie informácie o všetkých aktivitách 
KVRP nájdete na novej internetovej 
stránke www.kvrp.sk.

Jesenné zasadnutie pléna KVRP 
sa uskutoční 12. – 13. 11. 2010 v Ko
šiciach, kde budú členovia spolu 
s KVPŽR na seminári na tému Kul
túra smrti.

P. Tomáš Brezáni CM,  
sekretár KVRP

Životopis  
nového provinciála verbistov

Ján Halama SVD pochádza z Tep
ličky nad Váhom. Ako osemnásťroč
ný vstúpil do kňazského seminára 
misijnej Spoločnosti Božieho Slova 
(SVD – Societas verbi divini). V ro
ku 1997 bol vysvätený za kňaza. Zá
kladné teologické štúdia absolvoval 
v Nyse (Poľsko) a v Bratislave na Teo
logickej fakulte Trnavskej univerzity. 
Doktorandské štúdia v oblasti eku
menickej teológie absolvoval v ro
koch 1996 – 1998 a 2006 – 2008 na 
Katolíckej univerzite Jána Pavla II. 
v Lubline v Poľsku. V rokoch 1998 – 
2004 bol prefektom v kňazskom se
minári Spoločnosti Božieho Slova 
v Bratislave a zároveň prednášal na 
Cyrilometodskej bohosloveckej fa
kulte Univerzity Komenského v Bra
tislave. Od roku 2004 do roku 2010 
bol správcom farnosti v Terchovej. 
Od 1. mája 2010 je provinciálom 

Spoločnosti 
Božieho Slo
va na Sloven
sku. Zaujíma 
sa o duchov
né cvičenia, 
ekumenické 
vzťahy a cy
r i lometod
skú proble
matiku.

Správy KVPŽR

Vernosť ako prejav lásky
1950 – 2010

Spomienkové stretnutie pri 
príležitosti 60. výročie likvidácie 
ženských kláštorov na Slovensku

Dňa 29. augusta 2010 v Kňaz
skom seminári sv. Františka Xaver
ského v Badíne sa uskutočnilo spo
mienkové stretnutie pri príležitosti 
60. výročia likvidácie ženských kláš
torov na Slovensku. Po slávnostnej 
svätej omši v kaplnke kňazského se
minára predstavila historický po
hľad na „Akciu R“ Mgr. Lenka Ber
nátová z Ústavu pamäti národa. Po 
obede nasledovala prezentácia pro
jektu Konferencie vyšších predstave
ných ženských reholí na Slovensku 
Svedkovia viery. Cieľom projektu bo
lo filmovo zdokumentovať čo naj
viac osobných svedectiev sestier, 
ktoré boli prenasledované počas to
talitného režimu, a zozbierať foto
grafie, zápisky a iné dokumentačné 
materiály, ktoré s tým súvisia. Prvé 
ovocie projektu – film Pilátova am-
nestia bol premietnutý ako poďako
vanie rehoľným sestrám, ktoré boli 
v roku 1950 účastné likvidácie kláš
torov. Viac sa o projekte dozviete 
v článku Vernosť ako prejav lásky.

„Kultúra smrti“ versus „kultúra 
života“ – súčasná situácia, 
súčasné potreby, súčasné 
možnosti

12. novembra 2010 sa v Kňaz
skom seminári sv. Karola Boromej
ského v Košiciach uskutoční semi
nár pod názvom „Kultúra  smrti“ 
versus „kultúra života“ - súčasná situá-
cia,  súčasné  potreby,  súčasné  možnosti 
so začiatkom o 9:00 hodine. Semi
nár organizujú KVRP a KVPŽR na 
Slovensku. Témy seminára:  

  kultúra smrti – jej korene, prota
gonisti, pôsobenie, prejavy;

  rodina, deti, mládež, študenti; 
  spoločnosť, politika, ekonomika, 

zdravotníctvo, školstvo, médiá;
  ako ďalej v šírení „kultúry 

úvodník

Zoznámte sa s blahoslavenou Zdenkou
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 života“: úloha a možnosti Kato
líckej cirkvi.

Prednášať budú členovia Subko
misie pre bioetiku pri KBS. 

Zriadenie spoločného 
sekretariátu Konferencie 
vyšších rehoľných 
predstavených a Konferencie 
vyšších predstavených ženských 
reholí na Slovensku

1. mája 2010 bol zriadený spo
ločný sekretariát oboch konferen
cií vyšších rehoľných predstave
ných. Priestory poskytli Saleziáni 
don Bosca na Miletičovej ulici č. 7 
v Bratislave. Sekretariát sa stal záro
veň sídlom oboch konferencií. 

Zmeny vo vedení ženských 
rehoľných inštitútov

30. novembra 2009 menova
la generálna predstavená Kongregá
cie Dcér Božskej Lásky do funkcie 
provinciálnej predstavenej na obdo
bie rokov 2010 až 2014 sr. Christia
nu Števárovú FDC. V tejto funkcii 
vystriedala sr. Danielu Bezdedovú 
FDC. Nová predstavená sa narodila 
v roku 1969 v Nových Zámkoch. Do 
Kongregácie vstúpila v roku 1992.

12. januára 2010 prevzala úrad 
provinciálnej predstavenej Misijnej 
kongregácie služobníc Ducha Sväté
ho na obdobie troch rokov sr. Au
gustína Ľudmila Rajtárová SSpS, 
ktorá sa narodila v roku 1963 v Zla
tých Moravciach. Členkou misij
nej kongregácie je od roku 1987. Vo 
funkcii vystriedala sr. Veroniku The
resiu Rackovú SSpS. 

Predstavená materského domu 
Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa 
v BialskuBiałej menovala 4. mája 
2010 sr. Agnieszku Kot OSsR za no
vú predstavenú filiálneho domu tej
to rehole vo Vranove nad Topľou na 
obdobie dvoch rokov. Sr. Agnieszka 
sa narodila v roku 1974 v Szczeb
rzeszyne v Poľsku. Členkou rehole 
je od roku 1995. Vo funkcii vystrie
dala sr. Alenu Hutňanovú. 

Ukončenie členstva 
v konferencii

30. júna 2010 sr. Gabriela 
Agnieszka Kogut, predstavená Do
mu sv. Alberta v Brezne, členka Re
hole sestier Albertínok slúžiacich 
chudobným, ukončila svoje členstvo 
v Konferencii vyšších predstavených 
ženských reholí na Slovensku. Dô
vodom je rozhodnutie generálnej ra
dy z mája tohto roku o ukončení pô
sobenia rehole na území Slovenskej 
republiky.

Krásne výročie

Dňa 17. apríla 2010 v Nesvadoch 
7 sestier a dňa 15. mája 2010 vo 
Vrícku 21 sestier  Kongregácie sestier 
Božského Vykupiteľa si pripomenu
lo 60. výročie svojho rehoľného za
svätenia. Slávnostnú svätú omšu 
v Nesvadoch celebroval arcibiskup 
Mons. Róbert Bezák a vo Vrícku 
otec biskup Mons. Rudolf Baláž. 

Sme vďačné Bohu i sestrám za 
ich prejav vernosti v jeho službe  aj 
v ťažkých časoch.  

Sr. Marta Baliaková DKL
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Na projekte som mala možnosť 
spolupracovať s mojou spolusestrou 
Ivicou Kúšikovou SSpS, ktorá bo
la zaň zodpovedná. Bola nielen ka
meramankou, ale aj režisérkou a stri
hačkou. Hlavnou úlohou projektu 
Svedkovia  viery  bolo audiovizuál
ne zachytiť a následne archivovať 
 výpovede sestier, ktoré zažili snahu 
komunistických mocipánov zlikvi
dovať rehoľný život na Slovensku 
v roku 1950. Projekt sme realizova
li v rámci Konferencie vyšších pred

stavených ženských reholí na Slo
vensku. Vďaka nemu sme mohli cez 
príbehy, skúsenosti a spomienky 84 
rehoľných sestier, ktoré to prežili, 
spoznať, a tak aj zobraziť časť his
tórie prenasledovanej Cirkvi na Slo
vensku v 50. rokoch 20. storočia.

Komunisti od začiatku prevza
tia moci označovali Cirkev za ne
bezpečného nepriateľa. Videli v nej 
politickú silu, ktorá im stála v ces
te k ovládnutiu celého spoločenské
ho života. Rehole, tak mužské ako 

aj ženské, považovali za predlženú 
ruku hierarchie, ktorú sa rozhod
li zlikvidovať ako prvú. Po elimi
nácii kompetencií biskupov a muž
ských reholí nakoniec pristúpili aj 
k realizácii likvidácie ženských kon
gregácii a reholí. V roku 1949 Slo
venský úrad pre veci cirkevné re
gistroval 24 reholí, 209 rehoľných 
domov, v ktorých žilo 4716 sestier.1 
Rudolf Slánský, vtedajší generálny 
tajomník ÚV KSČ, uvádza v jed
nom svojom liste: „Jednou z po
sledných zbraní reakčnej hierarchie 
zostávajú niektoré ženské rehole, 
ktoré prijímajú úlohu sústredených 
mužských rádov a snažia sa ďalej 
o znepokojovanie  veriacich.“2 Celá 
táto časť histórie, nazývaná ako Ak-
cia  R, bola materiálom, ktorý sme 
chceli v projekte zachytiť. 

Samotnú realizáciu projektu sme 
rozdelili do štyroch fáz. V prvej sme 
sa snažili získať financie, informácie 
o téme a sestrách, techniku a priesto
ry na štúdio. Teoretické informácie 
sme čerpali z rozsiahleho diela Jána 
Milana Dubovského Akcia  rehoľníč-
ky. Z 24 ženských reholí, ktoré pô
sobili na Slovensku v roku 1950, 
svoju činnosť po roku 1989 obnovi
lo 20 reholí. Oslovili sme ich vede
nie, aby nám nahlásili počet a me
ná sestier, ktoré sú ochotné podeliť 
sa pred kamerou so svojou skúsenos
ťou. Vďaka organizáciám Renovabis 
a Kirche  in  not  a niekoľkým dobro
dincom, ktorí nám poskytli finan
cie, sa nám podarilo v polovici ro
ka 2008 začať filmovať výpovede 
jednotlivých sestier, čím sme začali 
druhú fázu nášho projektu.

Ako pribúdal počet sestier, kto
ré sa delili so svojimi spomienka
mi, stále jasnejšie sa nám skladala 
mozaika obrazu toho obdobia. Sa
mozrejme, výpovede boli originál
ne a individuál ne, ale v mnohom 
sa opis samotného diania a aj pre
žívania zhodoval alebo mal spoloč
né rysy. Mnohé sestry emotívne (aj 
so slzami v očiach) spomínali na 

1 DUBOVSKÝ, Ján Milan: Akcia  rehoľ-
níčky. Martin: Matica slovenská, 2001, 
str. 33.

2 Tamže, str. 51.

60. výročie likvidácie kláštorovsprávy z KVRP

Vernosť  
ako prejav láskyTakýto názov má 

spomienkové 
stretnutie, 

ktoré sa konalo presne 
v deň 60. výročia od 
začiatku rea lizácie Akcie 
R – 29. augusta 2010 
v priestoroch kňazského 
seminára v Badíne. A takto 
som si dovolila nazvať 
aj tieto moje riadky, 
v ktorých sa chcem podeliť 
o skúsenosti z realizácie 
projektu Svedkovia viery. 
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ten večer či noc, keď SNBáci spo
lu s príslušníkmi ŠtB a milicionármi 
obsadili ich dom. Dali im len krát
ky čas na to, aby si do jedného kufrí
ka zbalili osobné veci a do vreca pe
riny. Mnohým tvrdili, že tam, kde 
idú, nájdu všetko potrebné. Sestry 
nekládli odpor, a tak ich cez špalier 
ozbrojených policajtov hnali do au
tobusov. Nikto z prítomných im ne
chcel povedať, kam ich odvezú, pre
to si mnohé mysleli, že idú na Sibír. 
Odchádzajúc z kláštorov spievali Te 
Deum alebo Mária, ochrana. Misijné 
sestry SSpS spievali Misijnú  hymnu. 
Napriek prirodzenému strachu ses
try boli odhodlané ísť všade za Je
žišom. Povzbudzovali jedna druhú 
a posilňovali sa modlitbou. Niekto
ré ešte za tmy, iné nadránom pri
šli do tzv. sústreďovacích klášto
rov. Priestory, ktoré dovtedy slúžili 
20 – 30 sestrám, museli zrazu prijať 
aj mnohonásobne väčší počet oby
vateľov. Nebolo miesta na spanie, 
jedenie, toaletu... Často sa na spálne 
menili hospodárske budovy či pova
ly a studňa na dvore bola kúpeľňou. 
Aj keď im komunisti hneď nasadi
li tzv. zmocnenkyne či referentky zo 
svojich radov, ktoré ich kontrolovali 
a šikanovali, tie sa nestarali o to, kde 
budú sestry spať a z čoho budú žiť. 
A tak učiteľky či profesorky, neskôr 
aj zdravotníčky chodili do nesko
rej jesene či skôr skorej zimy na po
le a robili poľnohospodárske práce. 
Nie jedna sestra spomínala, že staršie 
sestry už nevládali, a tak robili na 
kolenách či dokonca ležiac... Ale ne
sťažovali si, ba dokonca si často pri 
práci aj spievali. V zime im navozi
li poškodené látky, ktoré opravova
li, prípadne šili pracovné odevy. Tak 
si zarábali tých pár korún, z ktorých 
sa potom snažili vyžiť. V centrali

Bratislavský Veľký piatok
Svedectvo sr. Terezky Andrejčíkovej SDR  

Záznam z besedy so žiakmi, november 2009

„... Najskôr sme sa šli posilniť na svätú omšu. Tu sme stretli rod
nú sestru jednej našej rehoľnej sestričky, ktorá nás veľmi pro
sila: ‚Nechoďte tam, lebo tam sa bude strieľať.‘ Tak si viete 

predstaviť, ako ťažko to na nás zapôsobilo. Keď sme vchádzali do kosto
la, nebolo nič vidieť, ale keď sme vychádzali, tak som neverila vlastným 
očiam. Pred kostolom stáli ozbrojení policajti so štítmi, bolo im vidno len 
oči. Nechcela som veriť, že na neozbrojených ľudí vychádzajúcich z kos
tola bude číhať stovka ozbrojených policajtov. Z toho sme vedeli, že to 
bude čosi ťažké. Na námestie, kde sa demonštrácia mala uskutočniť, nás 
už nechceli pustiť. Dostali sa tam len ľudia, ktorí tam išli skôr. Keďže poli
cajti vedeli, že príprava je v kostole, zablokovali prístupové cesty na Hviez
doslavovo námestie. Preto sme prechádzali cez pivnice domov, bytoviek, 
aby sme sa na to námestie dostali. Keďže hlavné centrum bolo pred di
vadlom, my sme sa dostali iba za sochu Pavla Országha Hviezdoslava. Tu 
boli  policajné auta, ktoré trúbili, čo tvorilo zvukovú kulisu. Preto sme sa 
nemohli spojiť s centrom na Námestí a nevedeli sme, čo máme robiť. Ve
deli sme iba to, že máme mať zapálené sviečky. Tak sme ich držali a kriča
li: ‚Chceme náboženskú slobodu‘ a iné. Každý kričal, čo vedel, pretože cez 
trúbenie áut sme sa nepočuli. Keďže policajti mali príkaz rozohnať nás, 
tak nasmerovali svoje autá na nás a pomaly nás vytláčali až k Dunaju. To 
pre mňa nebolo až také ťažké, ale keď vyšli na nás so psami, toho som sa 
už zľakla. Nikdy neviete, čo pes urobí. Keď v tom dave a chaose začali psi 
vycerovať zuby, už som to ani ja nezvládla a začala som utekať z námestia. 
Policajti psov na nás aj pustili, aby nás rozohnali. Predstavte si silu alebo 

strach pred tým, čo bude. Rozbeh
la som sa, preskočila plot, ktorým 
bolo ohradené námestie, až som si 
roztrhla sukňu a utekala som preč. 
Ani neviem kam, pretože Bratislavu 
som nepoznala. 

Teda sa im podarilo, aj pomocou 
vodných diel, rozohnať nás. Tej
to akcie sa nás zúčastnilo spolu päť 
sestier, ale nevedeli sme o sebe, kam 
sa ktorá rozbehla, pretože každá ute
kala tam, kde sa dalo. Asi po dvoch 
hodinách som sa s jednou stretla. 
Vtedy som veľmi plakala. Pretože 
ma nemohla dostať k slovu, mysle
la si, že som zranená. Pýtala sa ma: 
‚Zranili ťa? Bili ťa?‘ Keď som nabra
la dych, hovorila som: ‚Ani nezrani
li, ani nebili, len mi je veľmi ľúto, 
že naši slovenskí policajti bili našich 
ľudí – neozbrojených a ktorí nič ne
chceli, len držať sviečku v ruke.‘ To 
mi bolo veľmi ľúto. Tak všetko to 
začalo manifestáciou.  

Keď prišiel rok 1989, bola som už 
v kláštore vo Vrícku a v rehoľnom 
rúchu. Tu som sa starala o staršie 
spolusestry. Všetko, čo sa v tom ča
se odohrávalo, sledovali sme v te
levízii. Zo začiatku nechceli veľmi 
v správach dávať, čo sa v Bratisla
ve deje, ale neskôr predsa ukazovali  
niektoré zábery námestí, z toho, čo 
sa tam odohrávalo.

V tom čase som prvýkrát stá
la pred kamerou, hlas i brada sa mi 
triasli od strachu. Tentoraz preto, že 
sa mi chcelo plakať. Na druhý deň 
mi volali z domu: ‚Videli sme ťa 
v televízii.‘ Uvedomujem si, že ma
li o nás záujem presne tí istí redak
tori, ako pred revolúciou. Tí, ktorí 
podávali informácie proti revolúcii, 
ale pretože si chceli pracovné miesto 
udržať, začali chodiť za nami a robiť 
s nami reportáže. Boli sme svedkami 
obracania kabátov. Pre tento zážitok 
by som aj vás chcela poprosiť, aby 
ste neprevracali kabáty, ale stáli si za 
svojimi názormi. 

Osobne si myslím, že rok 1989 
ešte nie je celkom naplnený, mož
no ešte treba nejaké roky, aby sa na
plnilo všetko to, čo sme si tam vte
dy predsavzali. Vážme si, čo sa vtedy 
udialo, nebolo to ľahké.“   • 
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začných domoch boli spojené mno
hé rehole, a tak sestry, využijúc svo
je dary, nacvičovali spolu slávnostné 
liturgie na sviatky, divadlá, skladali 
piesne, v ktorých opisovali okolnos
ti, v ktorých žili. A dnes o tom hovo
ria ako o vzácnych chvíľach. Ani po 
vyvezení sestier do Čiech a ich ťaž
kej práci v textilných fabrikách sestry 
nepoľavili zo svojich rehoľných po
vinností. Aby sa mohli zúčastniť na 
svätej omši a spolu sa modliť, vstá
vali skoro ráno. Tiež bojovali o za
svätenie cirkevných sviatkov. To ich 
stalo veľa námahy, lebo vynechanú 
prácu museli nadrábať a často im za 
to ešte stiahli aj z dovolenky. Tak
že aj keď celá fabrika dovolenkovala, 
sestry chodili do roboty, čistili stroje 
a upratovali. Ani tieto, často extrém
ne ťažké podmienky, nezlomili tieto 
krehké, ale zároveň silné ženy. Preto 
sa súdruhovia rozhodli oddeliť ich 
od predstavených. Zrejme sa drža
li proroka Zachariáša, ktorého cito
val aj Ježiš: „Udri pastiera a ovce sa 
rozpŕchnu“ (Zach 13, 7). Ale nevy
šlo im to. Sestry sa ešte viac zomkli 
a boli povzbudením a posilou jed
na druhej. Spoločný život bol pre 
ne veľkou oporou. Aj vo fabrikách 
pokračovali v interkongregačnych 
speváckych zboroch, pripravovali si 
programy na všetky sviatky a nedeľ
né popoludnia trávili vychádzkami 
po okolí. 

Sestry pracujúce v zdravotníctve 
ostali na svojich pracoviskách dlh
šie. Keďže v tom období bolo má
lo odborne zdatných a vyškolených 
zdravotných sestier, boli komunisti 
nútení ich ponechať. Od roku 1956 
do roku 1960 však opustili nemoc
nice a liečebne takmer všetky rehoľ
né sestry. 

Väznené sestry boli odsúdené 
spolu na 311 rokov a 11 mesiacov.3 
Z tohto počtu sa nám podarilo za
chytiť výpovede už len siedmich 
sestier. Previnenia, za ktoré boli ses
try odsúdené a ktoré boli klasifiko
vané ako pokus o rozvracanie repub
liky či velezrada, v skutočnosti boli 
len pomoc perzekvovaným kňazom 

3 MIKLOŠKO, František: Nebudete ich môcť 
rozvrátiť. Bratislava: Archa, 1991, str. 250.

alebo prechovávanie korešponden
cie, ktorá bola označená ako nebez
pečná. Jedna zo sestier, ktorá dodnes 
žije, si odsedela 10 rokov za to, že 
vedela istú informáciu, ktorú nena
hlásila polícii. Podľa výpovede spo
luväzenkýň (podarilo sa nám skon
taktovať dve panie, ktoré ako mladé 
dievčatá z Prahy boli tiež odsúdené 
ako politické väzenkyne) boli rehoľ
níčky svetlom pre ženy, ktoré mohli 
s nimi zdieľať ten istý údel. Viedli 
spolu aktívny duchovný život, na
vzájom sa delili o svoje rozjímania 
zo Svätého písma, keď sa im poda
rilo získať misál, spoločne odriekali 
texty svätej omše. Keď sme sa pýtali 
sestier, ako to dokázali všetko prežiť, 
jedna z nich odpovedala: „Žili sme 
z toho, čo bolo v nás.“ Ich vzťah 
s Bohom, ktorému odovzdali svoj 
život, bol taký živý a silný, že utr
penie a strádanie akéhokoľvek dru
hu ich neoslabili. Práve naopak – vy
brúsili ich do vnútornej krásy.

V tretej fáze projektu bol vyro
bený 26minútový dokumentárny 
film Pilátova  amnestia. Robili sme 
ho v koprodukcii s Ústavom pamä
ti národa, s televíziou Lux a so Slo
venským filmovým ústavom. Všetky 
spomínane spoločnosti a organizá
cie majú právo film používať a šíriť. 

V štvrtej fáze, ktorá stále prebie
ha, sr. Ivica Kúšiková technicky spra
cováva natočený materiál a následne 
ho ukladá na DVD nosiče, na kto
rých bude archivovaný pre  KVPŽR 
a pre archívy jednotlivých reholí 
a kongregácií.

Realizácia projektu Svedkovia vie-
ry sa pomaly blíži ku koncu. Vďaka 
nemu sme my osobne mohli spo
znať veľa vzácnych žien – rehoľ
ných sestier a dúfam, že cez nato
čený materiál to bude umožnené 
aj iným. Počúvať ich životné príbe
hy bolo pre nás povzbudením a sa
motná práca bola pre nás odme
nou. Z obety týchto žien žili rehole 
a kongregácie nielen ďalšie desaťro
čia socializmu, ale žijú aj dnes, v do
be náboženskej slobody, a patrí im 
za to naša hlboká vďaka. •

Sr. Mária Greškovičová SSpS
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Katolícka cirkev je „neslávna“ v hlavných titulkoch médií: vy
norilo sa viacero prípadov sexuálneho zneužívania detí kňaz
mi. Niektorí biskupi sú obvinení, že kryli páchateľov tým, že 

ich iba prekladali do iných farností, kde sa aj iné deti stali ich obe
ťami. Média sú často jednostranné a ich postoje voči Cirkvi nepria
teľské a neobjektívne. Ale musíme priznať, že bez tlaku médií by sa 
pravda nedostala na svetlo a veľa obetí by aj naďalej trpelo v tichos
ti. Mlčanie o tejto smutnej stránke Cirkvi by pokračovalo a nič by sa 
nezmenilo. 

Obete sexuálneho zneužívania  
medzi nami

a
k

tu
a
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ty

Nie je ľahké uvedomiť si trápe
nie a utrpenie, ktoré zneužívanie 
obetiam spôsobí. Na výcviku v Parí
ži hovoril jeden pán, ako bol v det
stve bezstarostný a veselý chlapec. 
Keď mal 10 rokov, tak ho niekto 
dotykmi sexuálne zneužil a odvte
dy sa jeho život celkom zmenil. Pre
žíva len smútok a niekedy depresiu. 
Vtedy som vôbec nerozumel, ako to 
je možné, veď boli to „len dotyky“. 
V posledných rokoch som sa tu na 
Slovensku stretával s mnohými obe
ťami sexuálneho zneužívania, medzi 
nimi boli aj rehoľné sestry. Niekto
ré z nich povedali, ako im kňazi, 

 predstavené alebo formátorky ne
rozumeli. Nesprávne predstavy a vy
jadrenia boli pre nich ďalším zdro
jom trápenia a bolesti. Málo ľudí si 
uvedomuje, že zranenia v oblasti se
xuality hlboko ovplyvňujú celý ži
vot človeka. Všetky ďalej uvedené 
príklady a svedectvá sú zo skutoč
ného života rehoľných sestier (jedna 
z nich už z rehole odišla). 

 
Množstvo prípadov 

Najnebezpečnejšie miesto pre de
ti a pre mladých neboli a nie sú fary. 
Berlínsky psychiater HansLudwig 
Kröber vyrátal, že v  Nemecku je 

 podiel kňazov v prípadoch sexuál
neho zneužívania iba 0,05%.1 Zne
užívanie detí je najskrytejší zločin, 
z ktorého 75% sa odohráva doma. 
Väčšina sa nikdy nevynorí na po
vrch a justícia sa o nich nič nedo
zvie. Podľa výskumu nemeckého 
Kriminologického ústavu v Hanno
veri v roku 1997 bolo 13,8% žien 
a 4,3% mužov sexuál ne zneuži-
tých predtým, ako mali 16 rokov. 
Priemerný vek prvého zneužitia je 
11 rokov. Páchatelia väčšinou nie 
sú nijakí zlí cudzí ľudia, ale vlastný 
otec, strýko, brat, bratranec, sused. 
Na Slovensku je okolo štyristo detí 
ročne dokázateľne sexuálne zneuži
tých. Ale je to len špička ľadovca: 
odborníci odhadujú, že oznámené 
či odhalené sú dve percentá prípa
dov, čo znamená, že je ich okolo 
20 000 ročne.2 

Percento obetí je to isté 
v kláštoroch aj vo svete 

Aj tu aj tam sa o tom nehovo
rí, pretože je to príliš ťažké a hroz
né tajomstvo. Pocit hanby a viny 
 prekážajú niekomu sa otvoriť okrem 
otvorenia sa – možno – kňazovi pri 
spovedi či formátorke. Ak sa v tejto 
problematike nevyznajú, môžu ich 
rady tlačiť obeť do ešte horších vnú
torných stavov. 

Pred  vstupom  do  rehole  som  dlho 
riešila  otázku,  či  taká  použitá,  špina-
vá môžem byť sestrou. Láskavý prístup 
sestier  mi  pomohol  opustiť  prostredie 
rodiny a začať nový život. Prvé  chví-
le prežité v kruhu sestier  som vnímala 
ako oázu pokoja. No objavili sa prob-
lémy.  Najprv  zdravotné  a  neskôr  zlé 
sny, pocit dusenia, problém pozerať ľu-
ďom do očí, strach podať ruku... Ocitla 
som sa v bludnom kruhu anorexie, bu-
límie, masturbácie, nenávidela som sa 
ako žena, hnusilo sa mi moje telo. Za-
čala  som o  tom  rozprávať. Bol  to vý-
krik mojej duše, prosba o pomoc. Vďa-
ka spoločenstvu,  formácii, duchovným 
možnostiam,  napr.  duchovným  cviče-
niam, som veľa dostala. Ale ono sa to 
stále vracalo, prichádzalo to, kedy chce-
lo a ako chcelo, znova a znova bez to-
ho,  žeby  som  to  chcela  alebo  ja  sama 
niečo  pre  to  robila.  Dôverovala  som 
formátorke  a  spovedníkovi:  „zabud-
ni“, „choď ďalej“, „mysli na iné“, „rob 
niečo“,  „nepripomínaj  si  to“,  „nehrab 
sa  v  tom“,  „slúž,  obetuj  sa  pre  dru-
hých“, „odpútaj sa od seba“, „netoč sa 
okolo seba“. Ono to určitý čas išlo, fun-
govalo, ale nie nastálo. Opakovalo  sa 
to pri duchovnom vedení, pri rozhovo-
roch s formátorkou. Neraz som sa doč-
kala  nepochopenia,  sklamania,  že  sa 
točím stále okolo toho istého, že ešte stá-
le na to spomínam. Vyvolalo to vo mne 
napätie a strach, že som taká neschop-
ná.  Prestala  som  to  spomínať,  začala 
potláčať,  aby  som  nebola  problémom, 
nebola výnimkou. Úspešne sa mi to da-
rilo niekoľko rokov, dokonca som mala 
pocit, že to už mám za sebou, že som to 
prekonala. No prišla požehnaná chví-
ľa – kríza. Prestalo to fungovať, všetky 
spôsoby, ktorými sa mi darilo ísť ďalej, 
prestali fungovať.“ 

Druhy zneužitia

Panuje názor, že „skutočné“ 
sexuál ne zneužitie sa týka iba pohlav
ného styku. Rozlišujú sa dva druhy 
sexuálneho zneužitia: dotykový (do
tyky na svojom tele alebo nútenie 
 dotknúť sa tela páchateľa, pohlavný 
styk atď.) a nedotykový (exhibicio
nizmus, pornografia, masturbovanie 
pred dieťaťom, vysmievanie sa z po
hlavných orgánov dieťaťa atď.). Aj ne
dotykové zneužívanie môže byť tak
isto deštruktívne. Sú deti, ktoré boli 
traumatizované, pretože spali v izbe 
rodičov alebo iného manželského pá
ru a boli „svedkami“ ich pohlavného 
styku. Ešte ako dospelí môžu byť do
slova prenasledovaní zvukmi a po
hybmi, čo vtedy vnímali. 

Následky

Je viac faktorov, ktoré vplývajú 
na to, aby bolo zneužitie viac alebo 
menej traumatizujúce, napr. či die
ťa mohlo o tom niekomu hovoriť, 
či mu verili alebo nie, či cítilo vzru
šenie, či čakalo večer so strachom na 
príchod páchateľa, keď sa zneužitie 
opakovalo atď. Aké následky a sto-
py trauma zanechá v duši dieťaťa, 
nemusí závisieť na tom, čo sa pres-
ne stalo, ale ako to zažilo. 

Všetko  sa  mi  zdá  veľmi  čierne...bez 
zmyslu, bez radosti... Často cítim v sebe 
hnev, asi aj obrovský hnev, ale bojím sa 
ho. Nedokážem ho vyjadriť. Nechcem si 
spomínať na veci, ktoré sa stali, ale ony 
sa vracajú samé. Zdá sa mi, že sa vra-
ciam dozadu, že stále nechcem prijať, čo 
bolo. Už toľkokrát som to urobila a mys-
lela  som  si,  že  už  to  stačí.  Ale  zdá  sa, 
že nie. Stále je to so mnou, všade ma to 
prenasleduje. A ja vidím, ako prenášam 
svoju bezmocnosť, hnev, strach do úplne 
iných situácií, na úplne iných ľudí. Na-
vonok  to nie  je vidno, ale  ja viem, ako 
často nezvládam vzťahy, pretože v pod-
vedomí  mi  ten  nejaký  človek  pripomí-
na otca.“ Pritom táto sestra navonok 
normálne pracuje a „funguje“. Spo
lusestry o ničom nevedia. 

Jeden z dôvodov, prečo sa Cir
kev v minulosti viac zaoberala vlast
nou dobrou povesťou než obeťami, 
je nedostatočná vedomosť o násled

aktual i ty

1 ht tps ://www80.sevenval  f i t .com/
zeit/2010/07/DOSMissbrauc
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koch sexuálneho zneužitia. Neuve
domila si, že táto trauma spôso-
bí u dieťaťa alebo dospievajúceho 
človeka škodu, ktorá môže byt pri-
rovnaná k následkom víchrice. Po 
nej je všetko iné a celé vnútro vyze
rá zničené. Hanba, smútok, bolesť, 
pocit viny zostávajú celý život, ak 
sú nespracované. Strata bezpečnos
ti, chronický pocit nebezpečenstva 
a strach z blízkosti patria k násled
kom. Obeť zápasí s pocitom skaze
nosti, znehodnotenia, špiny, ktorá 
sa nedá ničím zmyť, a navyše sa do
mnieva, že je to na nej vidno. Má 
ťažkosti vo vzťahoch k druhým, 
v nadväzovaní kontaktov. Má seba
deštruktívne správanie, niekedy se
bazohavovanie alebo samovražed
né tendencie. Často má problémy 
so spánkom. Psychologička Ursula 
Wirtz vydala knihu o inceste s titu
lom Vražda duše3. Každý človek ma 
právo na úctu, slobodu, právo na 
fyzickú i mravnú neporušiteľnosť. 
O toto základné právo obeť zne
užitím prichádza. Zneužitie ťažko 
zraňuje práve v dôstojnosti, degra
duje človeka na vec, tovar. Niekto 
silnejší zneužil svoju moc nad die
ťaťom a ho zranil i ponížil. Potom 
našiel spôsob, priamym ohrozením 
alebo rečou o vine dieťaťa, aby ml
čalo. Dieťa prežije extrémny stres – 
nečakanú, bolestnú situáciu, stretne 
sa s prekážkou, ktorú nie je schopné 
zvládnuť vlastnými silami. Zločin 
sa stal pre väčšinu obetí hrozným 
tajomstvom spojeným s obrovským 
strachom, aby nikto nevypátral 
a nedozvedel sa, čo sa stalo. 

Dlho si pamätáme prvé udalosti, 
ktoré obsahovali silné emócie. Zvlášť 
prvé sexuálne zážitky sú pre mladé
ho človeka ohromným zážitkom, 
hlboko vrytým do pamäte. Ale keď 
pritom ide o zneužitie, stáva sa to 
„ochromujúcou“ skutočnosťou. Jed
nej sestre sa stratili všetky spomienky 
na svoje detstvo. Na to, čo bolo pred 
zneužitím, keď mala 11 rokov, sa ne
pamätá. Je to vymazané. Tá udalosť 
rozdelila celý jej život, teraz si pamä
tá len druhú časť, život po zneužití. 

3 Vražda  duše,  Incest  a  jeho  terapie. Edice 
Spektrum, www.portal.cz.
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Strata panenstva je pre niektoré 
ženy veľmi bolestná vec a spôsobí 
hlboký smútok s pocitom „som po
škodená“, aj keď na úrovni rozumu 
vedia, že pred Pánom nie je fyzické 
panenstvo rozhodujúce. 

Mlčanie 

Celé  detstvo,  dospievanie  ma  „niči-
lo“ ticho, mlčanie, akoby sa nič nestalo. 
Stotožnila som sa s tým „nič sa nestalo“! 
Nikdy sa o tom nerozprávalo, zraňova-
lo ma otcovo správanie. Dával mi čas-
to pocítiť: „Ja môžem všetko, som predsa 
tvoj otec, nemôžeš mi nič.“ Bol v poho-
de, veselý, spokojný. Neviem ani vyjad-
riť všetky tie pocity, ktoré som v sebe no-
sila. Chcela som samu seba vymazať: ja 
som bola NIČ. Bola som presvedčená, že 
ja som tá, ktorá  to mala zvládnuť, od-
hadnúť,  ja  som  tomu  mala  zabrániť, 
otec  je  obeť,  chudáčik,  treba  mať  súcit 
s ním, a nie so mnou. On bol v pohode, 
a  mne  bolo  neskutočne  a  stále  zle,  nie-
len vnútorne, ale často aj fyzicky. Všetko 
som spochybnila, aj to, že by niečo bolo, 
veď nikto nič nevidí, je to len a len v mo-
jej hlave. Nekonečný bludný kruh. 

Dôvody mlčania sú viaceré: dieťa 
má strach, že mu nikto neuverí, že 
niekomu v rodine odhalením prav
dy ublíži, že vina bude pripisovaná 
jemu, a presvedčenie, že niekto, kto 
ho má rád, by mu predsa nikdy ne
mohol ublížiť. 

Pocit viny 

Takmer každá obeť sa nielen cíti 
vinná, ale je presvedčená, že je vin
ná! Spracovanie tohto pocitu pat
rí k najdôležitejšej úlohe na ceste 
k uzdraveniu a je zároveň jednou 
z najťažších. V tejto oblasti zrane
ná žena verí všetkému negatívne
mu a odmieta takmer automatic
ky všetko pozitívne, čo sa jej týka. 
Hanba a strach sú ako múry vo vzťa
hoch: keď dostane pochvalu, neverí 
jej a ani ju neakceptuje. Obeť je pre
svedčená, že o ňu nik nestojí a ne
bude mať o ňu záujem, aj keď okolie 
sa ju všemožne snaží presvedčiť o jej 
krásnych, dobrých vlastnostiach. 
Odmietavá reakcia na niečo pozitív
ne je zakorenená vo vnútri: „Keby 
si vedel... keby si ma poznal...“ Ale 
keď niekto vysloví názor, že „deti 

provokujú a môžu si za to sami“, ich 
presvedčenie je posilňované: „Áno, 
je to tak.“ Prijmú to ako fakt, aj keď 
ide o zničujúcu lož. Je to mýtus. Vi
na či zodpovednosť totiž nikdy ne
prislúcha dieťaťu!

 
Smútok

Iná mladá sestra hovorí takto 
o pocite smútku: Strašne zle spím, z ni-
čoho nič sa v noci zobudím a mám hroz-
ný  strach a potom sa mi  chce  stále pla-
kať. Teda plačem skoro stále. Najhoršie 
je mi počas rozjímania. Normálne otvo-
rím Písmo a začnem čítať, a vtom mi te-
čú slzy. A ešte sa mi chce stále plakať na 
omši, ale to ešte dokážem ovládať. Je to 
taký zvláštny stav, čo teraz prežívam – 
na jednej strane mám v sebe pokoj a na 
druhej  strašnú bolesť a všetko akoby  sa 
tlačilo von. Je to ako nejaká lavína, kto-
rá sa chce zo mňa dostať von. No proste 
sa sama v sebe nevyznám.“ 

Nesprávne a zraňujúce 
poznámky a rady

Ako je možné povedať nieko-
mu, ktorý má vykĺbenú alebo do-
konca zlomenú ruku: „Zdvihni si 
kufor a choď ďalej...“? Je to možné 
iba vtedy, keď nám tá osoba o svo
jom zranení nič nepovie alebo keď 
jej neveríme, pretože poranená kosť 
nie je viditeľná. Preto sa dobre mie
nené rady a poučenia stávajú opa
kom dobrého: „Vyplač si to, potom 
si urob čiarku a choď ďalej... Musíš 
to zvládnuť vierou a modlitbou...“ 
Boh môže zázračne uzdraviť aj fy
zické aj vnútorné rany. Ale obyčaj
ne sa to deje prirodzeným spôso
bom, čo znamená, že človek musí 
čeliť pravde, ktorá je v tejto záleži
tosti veľmi ponižujúca a ťažká. Preto 
vedú nesprávne reakcie tých, ktorým 
sa obeť otvorí, do ešte väčšej bezná
dejnosti. Sú prejavom toho, že dru
há osoba nevie alebo neverí tomu, 
čo prežíva, a tak spôsobí ešte väčšiu 
osamelosť a bolesť. 

Keď som sa odhodlala povedať kňa-
zovi,  čo  sa  mi  stalo,  vždy  som  dostala 
odpoveď: „Odpusť a zabudni, sme tu pre 
druhých, aby sme im slúžili, obetovali sa 
pre iných a netočili sa okolo seba.“ Vždy 
som poslúchla: Však mi to povedal kňaz. 

Vždy som sa hanbila, keď som to znovu 
spomínala vo svätej spovedi, ešte viac to 
vo mne prehĺbilo presvedčenie a utvrdi-
lo  ma  v  tom,  aká  som  hnusná,  špina-
vá a neschopná, za nič nestojím, preto-
že s  tým neviem skoncovať. Neraz som 
zažila rozčarovanie z kňaza: „Už sa za-
sa  v  tom  hrabete?“  Nakoniec  to  konči-
lo tak, že som to zamlčovala zo strachu, 
čo bude, ak to zase spomeniem. Zostala 
som opäť s tým sama a problém som len 
potláčala a ukladala v sebe... Často som 
dostávala rady, ale vždy ma uvrhli ešte 
do väčšej  tmy, bolesti a  samoty. Neboli 
mienené s cieľom ublížiť, skôr z nevedo-
mosti, z neznalosti spôsobovali zhoršenie 
môjho stavu. 

Cesta k uzdraveniu 
Každá trauma, s ktorou sa niečo 

nerobí, ktorá sa len odsúva, potláča, 
sa časom zväčšuje a zosilnievajú ne
blahé dôsledky, ktoré sa prejavujú vo 
všetkých vzťahoch k sebe, k druhým 
a k Bohu. Aby obete vôbec prežili, 
mnohé z nich potlačili alebo popre
li traumu sexuálneho zneužitia na 
dlhé roky. Prejavuje sa to napríklad 
stratou pamäte, ale ide len o zdan
livú stratu pamäte, ono sa to vypla
ví. Alebo žili, akoby sa nič nestalo, 
s nádejou, že „to mám za sebou, už 
som odpustila…“ Workoholizmus 
a choroby „pomáhajú“ mať kontro
lu nad spomienkami, myšlienkami 
a ohrozujúcimi pocitmi. 

 
Prelomiť mlčanie tohto tajom

stva je začiatok procesu uzdrave
nia. Neschopnosť hovoriť pravdu 
a neschopnosť u druhých túto prav
du počuť je veľkou prekážkou. Naj
prv je potrebné oslobodiť sa od vnú
torného mlčania, rozpamätať sa na 
potláčané udalosti, ktoré sa vynára
jú na povrch, potom hovoriť nieko
mu o tom, čo sa stalo, vysloviť to na
hlas: všetko vypovedané, vyslovené 
nahlas stráca moc.

Ale je to len začiatok toho, čo bu
de nasledovať: dlhý proces. (Povedať 
niekomu, že to musí mať spracova
né v nejakom termíne, spôsobí tlak, 
ktorý je prekážkou k uzdraveniu. Kto 
by nechcel mať to čím skôr „za se
bou“… len to sa nedá riešiť vôľou.) 

Nájsť si dôverníka je nevyhnut
ná podmienka. Pri traume je podlo
mená najviac dôvera v ľudí. Semien
ko nedôvery zasiate v tom, čo sa 
stalo, často spôsobí, že obeť očakáva 
ublíženie v každom vzťahu. V úlohe 
dôverníka je dôležité si uvedomiť, že 
traumatizovaný ťažko vytvára dôver
ný vzťah. Náklonnosť v ňom môže 
vyvolávať zmätok a strach, pričom 
má v sebe hlbokú túžbu, potrebu po 
vzťahu. Dlho testuje dôveru iných: 
môže byť agresívny, vzdorovitý ale
bo, naopak, veľmi uzatvorený. Nie 
je to ľahké vydržať pri zranenej oso
be napriek všetkému. 

Pri procese uzdravenia je dôle
žitých niekoľko etáp. Silné emó
cie zostávali uväznené v tele a pôso
bia tam ničivo. Nemiznú, ak nie sú 
vyjadrené. Obeť žije v trvalom sta
ve alarmu, nežije v uvoľnenej prí
tomnosti, ale v obave z budúcnos
ti. Ale keď sa obranné mechanizmy 
postupne uvoľňujú a pocity môžu 
vystúpiť na povrch, človek prejde 
veľmi náročnou etapou: nikdy pred
tým sa silnými emóciami nemusel 
zaoberať. Preto si treba uvedomiť, 
že „predtým, ako bude lepšie, bu-
de horšie“. Väčšina by potrebovala 
v tomto úseku cesty psychoterapeu
tickú pomoc. 

Podporná skupina je pre mno
hých veľkou pomocou: Znamená 
možnosť získať zážitky v skupine ľu
dí s tým istým osudom. Eliminuje to 
pocit osamelosti, odlišnosti, posky
tuje oporu a stimuluje pocit bezpe
čia a pochopenia. 

„Neviem ani opísať, akú úľavu a ra-
dosť som zažila, keď som zistila, dosta-
la jasnú, konkrétnu informáciu, čo sa so 
mnou deje. Dostala som ponuku prísť do 
podpornej  skupiny dievčat a žien  s  tým 
istým osudom. Veľmi som sa tešila, o to 
väčšie bolo moje  sklamanie,  s akým ne-
pochopením som sa stretla v rehoľnej ro-
dine.  Bolo  to  ťažké  a  náročné,  musela 
som prejsť viacerými rozhovormi, všetko 
možné  si  vypočuť.  Trvala  som  na  svo-
jom rozhodnutí, že sa chcem držať tejto 
ponúknutej pomoci. Dostala som nako-
niec povolenie, ale vždy  tam bolo veľké 

užívania tým, že podceňujú násled
ky – čiže utrpenie obetí a tiež podce
ňujú čas a námahu, ktorú cesta von 
z hrobu k životu vyžaduje. Najťaž
šie pre mnohých je akceptovať fakt, 
že je to súčasť ich osobnosti, ktorej 
sa nikdy nezbavia. Čo sa stalo, bude 
navždy súčasťou života a následky 
pôjdu s nimi. Uzdravenie sexuálne-
ho zneužívania je v podstate obme-
dzenie jeho moci a vplyvu v živote. 
Jazvy zostanú po celý život. 

Cesta uzdravenia smeruje k od
pusteniu. Ale odpustenie nezname
ná zabudnúť, čo by znamenalo potla
čiť. Cieľom je dosiahnuť schopnosť 
spomínať si na minulosť bez poci-
tov zloby. Tento bolestný proces po
máha získať jedinečný dar citlivosti, 
schopnosť prijímať a dávať lásku, čo 
je znakom uzdravenia.

Uzdravenie nie je jednorazovým 
aktom. Je to proces, ktorý si vyžaduje 
veľkú odvahu, čas, pokoru, trpezlivosť, 
podporu a pochopenie od iných. 

P. Jozef Hegglin MSC 

ALE...  Uvedomila  som  si,  že  nie  všet-
ko sa dá riešiť duchovnou cestou. Sama 
na sebe som prežila, aké je dobré to pek-
né duchovné, čo dostávam v rehoľnej ro-
dine,  podporiť  aj  odbornou  pomocou. 
Barla je tiež pomôcka, o ktorú sa môže-
me oprieť, keď naše vlastné nohy nie sú 
v poriadku. V skupine môžem hovoriť, 
môžem mlčať, využiť priestor na osobný 
rozhovor s kňazom, so psychológom, ak 
nedokážem  hovoriť  v  skupine,  môžem 
vo sviatosti zmierenia všetko zmyť. Má-
me  aj  čas  a  priestor  na  adoráciu...  Pre 
mňa osobne skupina pripomína imunit-
nú liečbu... pri imunitnej liečbe sa do te-
la púšťa liek – bacil, ktorý všetko rozhý-
be,  vyprovokuje,  vyvolá  reakcie,  a  tým 
vlastne  stimuluje  organizmus,  aby  sa 
sám bránil a pri ďalšej  infekcii  je  odol-
nejší, silnejší ako predtým. Tak vnímam 
prácu na sebe v skupine. 

Záver 

Podľa mojej skúsenosti v tej
to oblasti počas niekoľkých posled
ných rokov by som povedal, že ľu
dia často robia základnú chybu vo 
vzťahoch s obeťami sexuálneho zne

Ako dieťa som bola obeťou se
xuálneho zneužívania. Som člo
vek, ktorý to prežil. Do 43. roku 

môjho života boli moje spomienky 
na zneužívanie veľmi nejasné, bo
li ako tmavé nedefinovateľné tiene 

Zažila som  
sexuálne zneužitie4

Svedectvo sr. Ave Clark OP, publikované pod titulom Fragile roses v ča-
sopise Suffering: The Stauros Notebook, online version. Sr. Ave 
Clark je dominikánka a koordinátorka náboženskej výchovy pre osoby 

so zdravotným postihnutím v diecéze Brooklyn, New York, USA.

4  http://www.stauros.org/notebooks/articledetail.php?id=56
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v  mojom živote. Mnoho rokov bo
la moja duša v temnote zrady a stra
chu, bola zničená ako rozbité sklo. 
Bolo neodvratné, že jedného dňa sa 
všetky moje schopnosti, sebavedo
mie a duševné zdravie zrúti.

Mala som 43 rokov a bola som 
veľmi usilovná v práci, kde som sa 
starala o ľudí so zdravotným po
stihnutím. Bola som citlivá k po
trebám všetkých, ale úplne som 
zabúdala na vlastné potreby. Prá
cou som vypĺňala čas, aby som sa 
nemusela zaoberať svojím straš
ným tajomstvom. Svoju nevýslov
nú bolesť som ukrývala pod mas
kou úsmevu. Pomalý emocionálny 
kolaps ma doviedol až do nemocni
ce na psychiatriu, kde som bola rok 
a pol hospitalizovaná. Tam som si 
začala spomínať na smršť hrôz po
hlavného zneužívania v detstve. 
Tieto hrôzy ma prenasledovali for
mou nočných môr, námesačnosti, 
záchvatov paniky a desivých poci
tov úzkosti a strachu. Bolo to vyčer
pávajúce a zlomilo ma to. Fyzicky 
som sa cítila slabá a aj menejcenná. 
Moja sebaúcta bola v troskách. Cíti
la som sa roztrieštená a myslela som 
si, že sa zbláznim. Kráčať po ceste 
chudoby ducha je veľmi pokorujú
ca skúsenosť najmä pre toho, kto sa 
profesijne stará o iných ľudí.

Mnohí z tých, ktorí zažili se
xuálne zneužitie, sa cítia depresív
ne, bezcenne, podradne, nehneva
ne, smutne a vystrašene. Niektorí 
mávajú nočné mory, záblesky spo
mienok z minulosti, návaly úzkos
ti. Niektorí sa boja, že sa zbláznia 
a že sa prestanú ovládať. Niektoré 
statočné ženy sa necítia byť prítom
né vo vlastných telách. Majú oba
vy a cítia sa rozpoltené. Prečo ško
dy, ktoré spôsobil niekto iný, ma 
tak veľmi bolia ešte aj dnes? Bude 
to pokračovať po zvyšok môjho ži
vota? Prečo nedokážem dôvero
vať iným? Niekedy dokonca nedo
kážem veriť ani sama sebe. Mám 
obavy a rozpačité fóbie, ktoré mi 
neustále pripomínajú moju kreh
kosť a zraniteľnosť. Zistila som, že 
aj neškodné udalosti bežného dňa 
mi môžu vyvolať úzkosť – zavreté 

 dvere, určitá vôňa alebo keď sa ru
ka, ktorú nevidím, dotkne môjho 
ramena. Dozvedela som sa, že toto 
sa stáva niektorým obetiam, ktoré 
príliš dlho držali v sebe tajomstvo 
svojho hlbokého zranenia.

Stávame sa krehkými, zraniteľný
mi a hlboko deprimovanými. Bolesť 
niektorých žien je taká veľká, že sa 
stanú bolestne závislé na alkohole, 
drogách, jedle, aby pomohli svojmu 
telu a mysli cítiť sa lepšie, alebo aby 
znecitliveli hroznú bolesť zo spo
mienok na zneužívanie. Tieto spô
soby správania sú hlbokými rana
mi, ktoré my dospelé ženy nosíme 
so sebou každý deň, s ktorými zápa
síme, aby sme sa ich prekonali alebo 
sa s nimi vyrovnali. 

Píšem dnes ako zranená žena, 
zranená rehoľná sestra, ktorá v sebe 
nosí zranené dieťa. Píšem dnes pre 
všetky deti a ženy, ktoré boli násilne 
zranené na tele, duši a duchu.

Zrada a násilnosť sexuálneho zne
užívania sa nedá vymazať z pamäti. 
Obete incestu si myslia, že svoju bo
lesť majú pod kontrolou alebo že ju 
prekonali, a zrazu sa potom objaví 
s hrozivou zúrivosťou. Je tam ne
ustály boj s depresiou. Dať život za
se dohromady je každodenný (chví
ľami neznesiteľný) boj. 

Kráčam s ostatnými dospelými 
ženami po pustošivej ceste dlhodo
bých následkov incestu, sexuálneho 
zneužitia a znásilnenia. Je to strašná, 
osamelá cesta pre človeka, ktorý za
žil zneužívanie. Niekedy ukrývame 
svoje pocity za maskou úsmevu, sta
rostlivosti, perfekcionizmu a pred
stierania, že všetko je v poriadku, že 
sme super pracovníčky alebo super 
mníšky. Ale keď na nás zaútočia na
še skutočné pocity, cítime sa zlé, špi
navé, zahanbené, bezmocné, pod
vedené, iné ako ostatné. Cítime, že 
niečo nie je s nami v poriadku. Má
me pocit, že keby to ľudia o nás ve
deli, odmietli by nás.

Mám veľký súcit s obeťami po
hlavného zneužívania, najmä s ľuď
mi v reholiach, ktorí držali v sebe ta
kéto tajomstvo príliš veľa rokov. Kto 
nás vypočuje? Kto sa odváži nám 
porozumieť? Uveria nám?  Stratíme 
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Formácia  
a transformácia (II)

Anselm Grün OSB

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.

Druhá časť prekladu z talianskeho  
dvojtýždenníka pre spiritualitu 

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

Preklad A. Kovaľak OSA. 
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úctu tých, ktorých si vážime? Sta
neme sa bremenom pre iných  alebo 
 budeme znovu obeťami? Čo obeť 
zneužívania potrebuje, ja nazývam 
jemná terapia: Načúvajúce srdce, 
porozumenie, súcitný a uisťujúci 
vzťah. 

Kňazi a predstavení rehoľných 
komunít sú niekedy zmätení oso
bou, ktorá bola pohlavne zneuži
tá. Žiadam ich, aby sa naučili viac 
o tom, aké mučivé sú zranenia 
sexuál neho zneužitia a ako poško
dzujú obeť.

Taktiež ich žiadam, aby podpo
rovali (schvaľovali) cestu obete v bo
ji so zneužitím svojou láskavou prí
tomnosťou – objatím, poslaním 
správy alebo listu, zatelefonovaním, 
poskytnutím načúvajúceho srd
ca, potvrdzovaním znova a znova 
(pretože nie vždy to počujeme), že 
obeť je odvážna osoba, dobrý a svä
tý človek, cenný člen komunity, dar 
– áno, dar ukrytý v slabosti, a že je 
to tak v poriadku. Potrebujeme opä
tovné uistenie, že my, ktorí namáha
vo pracujeme a sme preťažení, mô
žeme prísť za tebou, za spoločníkom 
na našej ceste, ktorý nám poskytne 
oddych, útechu, nádej na obnovenie 
nášho života.

Áno, musíme sa obnoviť a začať 
si veriť. Môžeš nám pomôcť uzdra
viť sa a oslavovať našu vnútornú krá
su. Nájdeme silu a hrdosť vo vedo
mí, že sme to prežili, a ty to isté 
nájdeš v poznaní, že si láskou od
povedal na hlboké zranenia odváž
nych ľudí. 

Počuli ste zdieľanie časti životnej 
cesty obete zneužívania. Zneužitie je 
zločin, hrozné násilie a tí z nás, kto
rých duše sú roztrieštené a zjazve
né, potrebujú spoznať starostlivosť 
iných. Vy musíte byť odpoveďou 
Cirkvi na tie hlboké rany. Verím, že 
sme súčasným Kristom a každá oso
ba predstavuje milosrdenstvo a sú
cit Boha. Každý z nás je láskyplnosť 
s nekonečnou tajomnou mocou, 
s ktorou nekonečná moc odpustenia 
premení temnotu tohto zneužitia na 
svetlo milosti.

Preklad z angličtiny P. Jozef Hegglin MSC.

Sľuby poslušnosti, chudoby 
a čistoty 

Tri sľuby – poslušnosti, chudoby 
a čistoty – sú cestou ľudského do
zrievania a cestou transformácie na
šich základných ľudských potrieb na 
potreby duchovné. Existuje istý reťa
zec antropologických prístupov pre 
porozumenie evanjeliových rád ako 
možnosti stať sa človekom. Psychoa
nalytik SchultzHencke vidí v evan
jeliových radách základnú realizá
ciu človeka, v ktorých si sama osoba 
slúži konkrétnym spôsobom svojimi 
inštinktami. Evanjeliové rady sa po
kúšajú vychovávať základné inštink
ty človeka a zjemňovať ich.

Bernd Fraling, morálny teológ 
z Würzburgu, rozvinul inú teóriu. 

Odkazuje v nej na úvahu teológa 
z Paderbornu, Eugena Drewerman
na. Frailing vidí v evanjeliových ra
dách odpoveď pochádzajúcu z vie
ry v základných obavách človeka. 
Obyčajne človek odpovie na strach 
pred neznámym osudom násilným 
utiahnutím sa do seba. Poslušnosť 
je jednou z možností (pochádza
júcich z viery v Boha, ktorý chce, 
aby som bol živý), ako sa stať slo
bodným od neprávosti, ktorá ma 
blokuje vo vnútri. Zo strachu pred 
smrťou z hladu človek odpovie hľa
daním istôt na poli materiálnom. 
V sľube chudoby človek láme tie
to istoty s dôverou v Boha. A pre
to sa jeho spôsob prístupu k mate
riálnym veciam mení a  nadobudne 
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správnu mieru. Zo strachu pred ne
stálosťou života človek odpovedá 
viazanosťou sa a založením rodiny, 
v ktorej sa cíti chránený a podpo
rovaný. Avšak ľudský vzťah sa mô
že veľmi ľahko zničiť, ak sa k ne
mu človek príliš primkne. Čistota 
nám chce ukázať, že aj ľudské vzťa
hy môžu vydržať, ak vychádzajú 
z dôvery v Božiu ochranu. A tak je 
čistota odpoveďou viery v strachu 
pred nestálosťou existencie.

Tieto prístupy sú istotne pomo
cou pre porozumenie evanjeliových 
rád ako možnosti, ako sa stať člo
vekom. Páči sa mi hľadieť na usku
točňovanie troch sľubov v dosahu 
iného modelu. Pre mňa sú tri sľu
by – poslušnosti, chudoby a čisto
ty – tri kroky, ako sa stať človekom. 
Sú to: prijať, nechať ísť a akceptovať. 
Tieto tri kroky sú neodmysliteľné na 
to, ako to uskutočniť. Môžu byť po
užité sprostredkovaním, sledovaním 
dychu, slávením Eucharistie, ale aj 
procesom nejakej psychoterapie. Po
slušnosť, chudoba a čistota sú pou
žitím týchto krokov, ktoré trvajú ce
lý život.

Poslušnosť znamená prijať 
seba samého

Prijmem sa so svojou minulos
ťou, so svojimi ranami, so svoji
mi silnými stránkami a slabosťa
mi. Prijmem svoje telo také, akým 
sa stalo. A prijmem sa so svojou du
ševnou výbavou. Predtým, ako by 
som poslúchal iných a bol im po
slušný, musím predovšetkým poslú
chať seba. Poslúchaním vlastného 
tela, vlastnej duše a tichých impul
zov svojej duše, poslúchaním snov, 
v ktorým sa mi prihovára Boh, po
slúcham Boha. Božia vôľa nie je nie
čo mimo môjho bytia. Boh túži pre
dovšetkým po tom, aby som sa stal 
úplne takým, akého ma chce on. Ja 
naslúcham Božej vôli tam, kde je 
vo mne život, sloboda, pokoj a lás
ka. V hĺbke mojej duše, tam, kde 
sa dotýkam svojho bytia, Božia vô
ľa a moja vôľa sú identické. Ale vte
dy, keď hovoríme o našej vôli, jed
ná sa o vôľu povrchnú, vôľu, ktorá 
sa usídlila v mojich emóciách, a nie 
v hĺbke mojej duše.

Prijať sa znamená taktiež, že sa 
prijmem ako spoločenská bytosť. 
Som už navždy spojený s ľudskou 
spoločnosťou. V zasvätenom živote 
to znamená akceptovať seba ako čle
na komunity. Naslúcham nielen svo
jim vnútorným hlasom, ale aj hlasom 
svojich spolubratov a spolusestier. 
Skrze nich sa mi prihovára Boh. Po
čúvam, čo vraví môj predstavený. 
Naslúchať hlasu predstaveného mô
že byť v silnom kontraste s mojimi 
pocitmi. Ja však neposlúcham jed
noducho len predstaveného, ale v je
ho hlase počujem, čo skrze neho ku 
mne hovorí Boh. Naslúchaním Bo
ha môžem predovšetkým nájsť svo
je skutočné ja. Dosť často naslúcha
me neznámym hlasom a necháme 
sa nimi riadiť. Poslušnosť v kláštore 
sa odlišuje práve faktom, že predví
dam, že Boh mi môže odovzdať svo
je slovo predovšetkým cez predsta
veného. Aj napriek tomu mi nie je 
dovolené zameniť slovo predstave
ného so slovom Božím. Musím len 
poskytnúť pozorné ucho tomu, čo 
mi Boh chce povedať skrze predsta
veného. Poslušnosť predstavenému 
je len konkrétna forma poslušnosti 
komunite a cvičenie sa v poslušnos
ti Bohu.

Chudoba sa zakladá na 
zanechaní

Je potrebné zanechať nemalý 
počet materiálnych dobier, mate
riálnych istôt a nezriadených sklo
nov vo vlastníctve. Avšak nebolo 
by vhodné hovoriť stále o chudobe 
s ukazovákom namiereným na mo
ralistický tón. Na prvom mieste to 
nie je otázka, či žijeme dostatočne 
chudobným štýlom alebo čo robíme 
pre najbiednejších; otázkou je skôr, 
či sme pripravení deliť sa s nimi 
o svoj život. Bolo by potrebné ho
voriť o chudobe striedmo. Možno 
merať, koľko prostriedkov na pod
poru máme, a porovnať ich so šta
tistikami, ktoré odkazujú na rozlič
né skupiny našej spoločnosti. Takto 
je vidieť, k akej skupine patríme. 
A dosť často sa odhalí, že kláštorná 
chudoba sa teší väčším istotám ako 
chudoba v mnohých rodinách. Za
nechať to, čo vlastníme, nás urobí 

schopnými žiť v komunite. To, ako 
som schopný deliť sa o každý peniaz 
a všetky veci so svojimi spolubrat
mi v komunite, je veľmi konkrétnou 
skúškou toho, ako budem schopný 
žiť naozaj v komunite s inými. Ale 
chudoba sa nespája len s tým, že za
necháme materiálne vlastníctvo, ale 
taktiež že sa vzdáme aj duchovné
ho vlastníctva. Musíme mať takúto 
skúsenosť aj z duchovného hľadis
ka. Duchovná chudoba sa týka vlast
nosti nebyť dychtivý po hľadaní ne
ustále nových metód a spirituálnych 
kníh, ale vzťahuje sa na vôľu stať sa 
stále jednoduchšími v našej modlit
be. Pre mníchov bolo ohraničenie sa 
na jedno slovo (ruminatio – prežúva-
nie, Ježišova modlitba) konkrétnou 
formou tejto duchovnej chudoby. 
Koniec koncov chudoba znamená 
zanechať seba samých. Inak my sami 
budeme prekážkou brániacou Bo
hu k priblíženiu sa k nám. Chudo
ba sa vzťahuje na schopnosť stať sa 
slobodnými od seba samých, zabud
núť na seba, aby sme boli úplne a ce
lí orientovaní na Boha, aby sme pad
li k jeho nohám a mlčali pred ním.

V alternatíve medzi prijatím a za
nechaním človek formuje materiál, 
ktorý mu už bol daný v minulosti. 
Z neho musí formovať svoj jedi
nečný a nezameniteľný obraz. Pri
jatie a zanechanie nechávajú mate
riál poddajný, ale forma, ktorá má 
byť odtiaľ stvárnená, nevzniká vlast
ným úsilím, musí byť prijatá. Je to 
dar, pre ktorý sa človek musí stať cit
livým. V čistote sa jedná o toto pri
jatie formy, ktorú Boh ponúkol člo
veku. Akceptujem to, čo Boh chce 
realizovať vo mne, ak sa mu úplne 
odovzdám v čistote. Čistota zna
mená oboje: akceptovať jedinečný 
a jednotný obraz, ktorý Boh zo mňa 
urobil, a úplné odovzdanie sa jemu.

Táto dvojitá cesta prijatia a odo
vzdanosti prechádza cez fakt, že ak
ceptujem vo svojom vnútri napä
tie medzi dušou a duchom (anima 
a animus). Každý človek v sebe nosí 
tieto dve zložky, ženskú a mužskú. 
Taktiež osoby, ktoré vstupujú do 
manželstva, majú podľa C. G. Junga 
svoju úlohu nielen premietať cítenie 
svojej duše na ženu, ale nakoniec aj 

realizovať ho v sebe samých. Ak sa ja 
ako zasvätený zaľúbim do ženy, od
halím v žene vždy niečo, čo je tak
tiež vo mne, čo som však v sebe sa
mom vyjadroval príliš málo. Podľa 
C. G. Junga v zaľúbenosti vždy zo
hráva svoju úlohu premietanie poci
tov. Prenášam na ženu to, čo je vo 
mne podvedomé. Úlohou je teda 
zamedziť prenášaniu (premietaniu) 
a žiť v sebe samom to, čo ma na že
ne priťahuje, integrovať to vo svojej 
mužskej existencii. Často je to duša 
(ženská zložka), čo ma na žene pri
ťahuje a čo by som aj ja chcel preží
vať v sebe samom. Len ten, kto v se
be samom integruje dušu a ducha, 
stane sa kompletnou osobou. Čisto
ta nás teda nerozdvojuje, ale je ces
tou smerom k bytiu celistvej osoby.

Prijatie sexuality

Ďalšia cesta prechádza akcepto
vaním sexuality. Nemôžeme žiť bez 
toho, aby sme si nevšímali svoju se
xualitu. V sexualite sa nachádza túž
ba prejaviť sa skrze spojenie v jednu 
vec s druhým, darovať sa a zabudnúť 
na seba v extáze lásky. Prijať sexualitu 
znamená neustále si pripomínať, že 
potrebujem lásku a blízkosť. Nemô
žem zanevrieť na túto potrebu. Otáz
ka je, ako premeniť túto ľudskú potre
bu na potrebu duchovnú. Musím sa 
priznať, že mám túžbu aj po ľudskej 
blízkosti. A kým to vyznávam, spozo
rujem, že nijaký človek nemôže úpl
ne naplniť túto moju najhlbšiu potre
bu. Takýmto spôsobom ma potreba, 
s ktorou sa stotožňujem, privádza na
pokon k Bohu. Nezanechám potre
bu, teším sa aj z ľudskej blízkosti, ale 
neupínam sa na ňu. Nechám sa ňou 
v konečnom rozlišovaní viesť k Bohu. 
Jeho uzdravujúca a láskyplná blízkosť 
ma obklopuje vždy a všade.

Ďalšou cestou, ako integrovať 
vlastnú sexualitu do spirituality, po
zostáva  uvažovaní o účele sexua
lity. Túžim spať so ženou a stať sa 
úplne jedným celkom s ňou. Ak 
prijmem túto fantáziu, som potom 
úplne uspokojený a moja túžba je 
naozaj utíšená? Alebo ma moja se
xualita v konečnom dôsledku na
vedie smerom k Bohu, s ktorým sa 
túžim stať úplne jednou bytosťou? 

Hans Jel louscheck hovorí o poten
ciáli nadprirodzenosti, ktorý je prí
tomný v sexualite. Domnieva sa, že 
aj manželia si uvedomujú neschop
nosť partnera vyplniť tento potenci
ál nadprirodzenosti. Naopak, uvedo
mujú si, že sexuálna láska prebúdza 
vždy nanovo túžbu smerom k nad
prirodzenosti. Keď sa v nás znova 
prebúdza sexualita, nesmieme ju po
tlačiť, ale v záverečnom preskúmaní 
nám pripomenie, že v extáze lásky 
zabúdame na seba samých a stáva
me sa jednou bytosťou s Bohom.

Otázkou je, ako dospieť k tejto 
transformácii sexuality v duchovno. 
Podľa mňa tu máme štyri podmienky.

Potrebujem mať ľudské vzťahy 
a zdravé priateľstvá, v ktorých mô
žem žiť svoje potreby ľudskej blíz
kosti bez toho, aby som si slúžil dru
hými pre svoje dobro.

Potrebujem zdravý spôsob žitia. 
Už Sigmund Freud sa domnieval, 
že sexualita je silou, ktorá vytvára is
tý spôsob života. K štýlu života pat
rí spôsob, akým si zariaďujem izbu, 
vec dobrého organizovania času, 
dobrý spôsob stravovania sa, záujem 
o hudbu alebo literatúru.

Sexualita musí byť transformova
ná na kreativitu. Musím mať oblasť, 
v ktorej sexualita bude mať svoje vy
ústenie: pre niekoho to môže byť 
pastorácia, v ktorej môže byť krea
tívny; pre iných to môže byť písa
nie, maľovanie, práca v nemocnici. 
Rozhodujúce je, aby sa v nás niečo 
zrodilo a plynulo.

Sexualita musí vyústiť do mystic
kej spirituality. Jedná sa o spiritualitu, 
ktorá je poznačená silou erosu, v kto
rom usmerňujeme k Bohu najhlbšie 
túžby svojho tela a svojej duše.

Na záver, dnes nemôžeme očaká
vať, že mladí, ktorí vstupujú do na
šich mužských či ženských komunít, 
nesú so sebou už potrebnú ľudskú 
zrelosť. Je rozhodujúce, aby boli pri
pravení hľadieť na svoje silné stránky 
a slabosti a na svoje straty. Duchov
ná cesta hovorí, že všetko je mož
né pretvárať. Ale zmenené môže byť 
len to, čo akceptujeme a pred čím sa 
neskrývame. Nebezpečenstvom je, 
že niekto nebude pripravený hľadieť 
na vlastnú  pravdu. Potom sa nedá 

na cestu transformácie, ale na cestu 
kompenzácií. Tá ho privedie do sle
pej uličky. Čo sú to kompenzácie? 
Odmietam hľadieť na seba a akcep
tovať sa so svojimi limitmi a svojimi 
slabosťami. Cez to všetko hľadám 
útočište v spiritualite a zbožnom cí
tení. Pokúšam sa všetko vyriešiť spi
ritualitou. Prví mnísi nám odporúča
jú cestu bôľu. Musím zniesť bôľ, že 
mi chýba láska, že som taký jemný, 
taký plný potrieb. Bôľ skrze bolesť 
z mojej priemernosti ma privedie do 
hĺbky mojej duše. A tam odhalím 
svoje schopnosti. Tam odhalím Bo
ha, ktorý môže úplne vyplniť moje 
straty. Ale Boh preklenie moje stra
ty len vtedy, ak ho prijmem s úprim
nosťou.

V duchovnom sprevádzaní ne
ustále zakúšam, že kňazi a zasvätení 
hovoria o svojej zbožnosti a rozprá
vajú o svojich hlbokých duchovných 
zážitkoch, ale sú unudení k smr
ti. Odmietajú rozpoznať svoj status 
potrieb a uchyľujú sa do spirituali
ty. Toto však nevedie k transformá
cii, ale k potláčaniu. A potláčanie sa 
odpláca. Skôr či neskôr to, čo bolo 
potláčané, vypláva znovu na hladi
nu a nechá sa počuť v depresii a te
lesnej chorobe. Kvôli tomuto je cesta 
transformácie cestou, ktorá uzdravu
je. Je však nevyhnutná disponova
nosť hľadieť čestne na vlastnú reali
tu a vystaviť jej účet. Všetko možno 
zmeniť. My by sme mali mať túto ná
dej pre všetkých, ktorí k nám prídu. 
Mali by sme ale pozorne zisťovať, či 
sa naozaj a úprimne zapájajú v ces
te k transformácii. Ide tu dosť často 
o bolestivú cestu. Je omnoho poho
dlnejšie zostať stáť s vlastnými ilúzia
mi, ako pustiť sa ich a predložiť Bo
hu vlastnú realitu, aby jeho svetlo 
a jeho láska mohli v nás všetko ob
klopiť a premeniť. Hildegarda z Bin
genu hovorí, že stať sa osobou závisí 
od tohto: naše zranenia sú premene
né na perly. Avšak premenené v perly 
sú len tie zranenia, na ktoré hľadíme 
s úprimnosťou a ktoré predložíme 
Bohu. Ak dovolíme, aby Boh preme
nil celú našu bytosť, potom náš život 
práve s ľudskými vlastnosťami, kto
ré máme, prinesie ovocie a stane sa 
 požehnaním pre ľudí. •
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Všetky naše rehoľné spoločenstvá majú človeka, ktorý je povolaný bdieť 
nad horlivosťou rehoľného života a povzbudzovať bratov či sestry 
k radostnému prežívaniu charizmy. Zvyčajne ich nazývame provin-

ciál, provinciálka či generálna predstavená. Poprosili sme novozvoleného pát-
ra provinciála menších bratov – františkánov, br. Jeremiáša, aby sa s nami 
podelil o svoj život a prvé skúsenosti v službe bratom.

Kde ste pôsobili predtým, ako ste 
sa stali provinciálom? V Bratislave.

Ako ste prijali túto novú funk-
ciu? Zvolenie do tejto služby provin
ciálneho ministra vnímam ako prejav 
Božej vôle, nakoľko som si svoje bu
dúce pôsobenie v reholi predstavoval 
inak, na inom mieste a v inej úlohe. 
Tiež veľmi silno vnímam aj prejave
nú dôveru bratov, cítim v tom roz
mer bratstva, nakoľko dôvera bratov 
sa má stretnúť s mojou službou ako 
ministra – služobníka pre bratov.

Ako relaxujete? Ťažká otázka, 
rád sa chodím prejsť niekde von, 
v tichu a sám, ako sa hovorí, vyvet
rať hlavu. V lete som rád chodil so 

známymi a bratmi do hôr na turis
tiku, ale ako to bude tento rok, eš
te neviem.

Akú hudbu rádi počúvate? Nie 
som veľmi hudobný typ, skôr ne
chávam iných bratov, aby vybrali 
CD, a ja potom počúvam s nimi.

Športujete? Turistika, z času na 
čas vytiahnem aj bicykel.

Rádi si zaspievate? S bratmi na 
rekreáciách, keď je dobrá nálada, 
väčšinou ľudovky.

Ako vyzerá osobný modlitbový 
život provinciála? Tento mesiac bol 
dosť náročný na čas, takže zatiaľ len 

v rámci denného poriadku spoloč
né ranné rozjímanie, čítanie Sväté
ho písma a modlitba ruženca.

Čo vám povedal Boh dnes ráno 
pri modlitbe? Skôr to bol môj údiv, 
ako sa k nám Boh správa, ako stoper
centný otec, ktorý verí v dobro svo
jich detí natoľko, že v momentoch, 
keď niečo zbabreme, tak nás postaví 
a povzbudí, aby sme skúsili znova, 
lebo teraz nám to určite vyjde.

Je pre vás samozrejmé prosiť 
bratov o modlitbu pri riešení prob-
lémov? Pri návšteve nášho gene
rálneho ministra som si práve uve
domil, že modlitba je ten najistejší 
prostriedok na prekonávanie problé
mov a pre zasvätených by mal byť aj 
najprirodzenejší. Práve v tomto po
hľade mám pocit, že modlitby nie je 
nikdy dosť a že prosiť bratov o mod
litbu by som mal ešte viac.

Nejaký verš z Písma, ktorý vás 
v poslednej dobe oslovil? Čím? 
Trošku s humorom, pretože ide 

o verš z prorockej knihy môjho pat
róna. Jeremiáš 1, 18a: „Hľa, urobil 
som ťa dnes opevneným mestom, 
železným stĺpom a kovovým mú
rom.“ Dodáva mi odvahu.

Aké je vaše nejaké programo-
vé heslo pre nasledujúce roky vo 
funkcii? Prečo? To je trošku prob
lém, mám nejaké predstavy, čo by 
som chcel urobiť, aby sme ako re
hoľa urobili krok vpred, ale neviem 
to zhrnúť do krátkeho hesla. Mys
lím, že najdôležitejšie je, aby sme 
správne odpovedali na vanutie Du
cha Svätého a takto napredovali na 
našej ceste. Skrátka, byť ešte viac 
správnymi ľuďmi, kresťanmi a re
hoľníkmi.

Ako sa zmenila vaša rehoľa 
za posledných 20 rokov? Prvé, čo 
mi príde na um, je, že sme omlad
li. Zmenili sa aj mnohé ďalšie oblas
ti. Hneď na začiatku deväťdesiatych 
rokov sa vytvorili štruktúry pre for
máciu a vôbec pre normálny rehoľ
ný život. S nasledujúcimi rokmi sa 
stabilizoval počet bratov v provin
cii až natoľko, že sme mohli vyslať 
niekoľkých bratov na misie alebo na 
výpomoc iným provinciám. Obja
vovali sa a začínali nové formy našej 
služby (pastorácia v nemocniciach, 
chorých a starých, hluchonemých, 
medzi sociálne slabšími, Rómami, 
zriadili sme vydavateľstvo Serafín).

Vraví sa, že dnešná mládež má 
málo ochoty k obete. Ako to vidíte 
vy? Sú ešte dnes mladí ľudia nadšení 
pre ohlasovanie Krista na mi siách? 
Myslím, že áno. Práve toto leto je
den náš brat začína bezprostrednú 
prípravu na misie v Sudáne. Má 33 
rokov, nie je to málo ani veľa, mys
lím, že ho môžeme ešte rátať medzi 
staršiu mládež. A tiež je pravda, že 
toto svoje povolanie na misie cíti na
ozaj od svojich mladých liet.

Čo musíme robiť tu na Sloven-
sku, aby sme rozvíjali viac misijnú 
činnosť – aby sme boli „misijnej-
ší“? – Možno nie až tak veľa, a pred
sa je to to najťažšie – čo najvernejšie 
žiť svoje rehoľné zasvätenie.

Ktorých duchovných autorov 
preferujete?  Z čoho čerpáte inšpi-
rácie pre svoju činnosť? Ja len tak 
veľmi jednoducho: Sväté písmo 
a Františkánske pramene.

Keď si všimneme v spoločnos-
ti problém autority, napr. autority 
otca, autorita učiteľa, akým spôso-
bom to vidíte premietnuté v rehoľ-
ných komunitách? A osobnejšie: 
Ako v novom postavení prežíva-
te svoje otcovstvo? Ťažká otázka na 
začiatok mojej služby. To, čo som 
si všimol za prvých pár dní v mojej 
službe, je nutnosť mať ochotu počú
vať a srdce schopné chápať tých dru
hých. Obraz otca v rodine si predsta
vujem ako prvok istoty pre všetkých 
jej členov. Ak je prítomný otec, de
ti sa spokojne hrajú a ak je zle, ute
kajú sa k nemu schovať. Problém je 
len v tom, že otcom – duchovným 
otcom sa človek nestáva automa
ticky na základe kňazskej vysviac
ky, ale postupne životom. A práve 
tu sa v rehoľných komunitách preja
vuje spoločenská kríza autority. Ce
lý čas, odkedy som vstúpil do kláš
tora, mám pocit, že stále zaznievajú 
tie isté hlasy volajúce po formovaní 
a výchove predstavených. Už len ta
ká jednoduchá poznámka: „Potre
bujeme vzory rehoľného života“ za 
sebou skrýva spoločenskú krízu auto
rity. Toto nevidím nijako pesimistic
ky, každá doba mala svoje problémy 
a výzvy, s ktorými sa musela popa
sovať. My máme napr. túto krízu 
autority a nakoniec všetka tá snaha 
a úsilie pri analyzovaní a prekonáva
ní tohto problému len dokazuje, že 
sme sa ho nezľakli a vytrvalo s ním 
bojujeme.

Ktorý z rehoľných sľubov vám 
prináša najväčšiu radosť a vedo-
mie, že patríte Bohu? To sa v prie
behu rehoľného života mení, mys
lím, že u mňa je to teraz chudoba. 
Ak mám Boha, čo by mi ešte mohlo 
chýbať?

Koľko máte komunít na Slo-
vensku?  Ako často ich musíte nav-
štíviť počas svojho mandátu? Má
me sedem rehoľných domov. To, čo 

je predpísané podľa práva, je podľa 
mňa veľmi málo, už len čisto z ľud
ského pohľadu by to malo byť aspoň 
niekoľkokrát za rok. Tiež je pravda 
aj to, že nie je návšteva ako návšte
va, je potrebné mať na bratov aj čas, 
deň, dva s nimi žiť.

Je dnes rehoľný život dostatočne 
atraktívny na to, aby oslovil mla-
dých ľudí v dobe, keď ponúk je ve-
ľa? A ako ho atraktívnym urobiť? 
Vedia rehole klásť na kandidátov 
nároky – múdre nároky...? V kaž
dej dobe bolo dosť aj iných možnos
tí pre mladých ľudí, ale predsa túžba 
úplne zasvätiť sa Bohu je vo svojej 
podstate taká silná, že vždy bude pre 
ľudí dosť atraktívna. Opäť sa vrátim 
k podstate – ak rehoľník úprimne 
a z celého srdca žije svoje rehoľné 
zasvätenie, bude to dosť oslovujúce 
aj pre dnešného človeka.

Blahobyt prináša so sebou aj na 
Slovensku určitý pokles záujmu 
o duchovný život a pokles tradič-
ných veriacich. Ako sa to premieta 
na rehoľné komunity? Čo do nich 
prináša bohatstvo? Myslím, že zvy
šovanie životného štandardu v spo
ločnosti sa prenáša do spoločenstiev 
nielen tým, že máme viac hodnot
nejších vecí, ale hlavne v tom, že re
hoľníci majú problém rozlišovať, čo 
je ešte správne mať a čo už nie. To 
potom zahmlieva jasný pohľad na 
Krista, ktorého nasledujeme. Niet 
sa čo čudovať, že ak moju závislosť 
na Bohu nahradí schopnosť zabez
pečiť sa sám najlepšími a určite po
trebnými vecami, tak potom už ani 
neviem, prečo vlastne Boha nasle
dovať, veď od neho už nepotrebu
jem nič.

V našej krajine sa rozvodovosť 
dostala nad 40 percent uzavre-
tých manželstiev ročne. Mentali-
ta „rýchleho“ zbavenia sa zodpo-
vednosti za sľub sa prenáša aj do 
kňazských a rehoľných radov. Kto-
ré piliere má obsahovať rehoľná 
formácia, aby k tomu dochádza-
lo v čo najmenšej miere? Vysoká 
rozvodovosť má obrovský dôsledok 
na výchovu detí, na ich neskoršiu 
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schopnosť neutekať pred ťažkos
ťami, obetovať sa a určite aj na ich 
zodpovednosť k slovu, ktoré dávajú. 
A keďže do seminárov a kláštorov 
prichádzajú ľudia z tejto spoločnos
ti, prinášajú si tam aj tieto problémy. 
Počiatočná formácia preto musí byť 
zameraná v prvom rade na výchovu 
po stránke ľudskej, potom kresťan
skej a nakoniec rehoľnej.

Čo si myslíte o tom, že my rehoľ-
níci často v našej pastorácii zväč-
ša vychovávame a viac sa staráme 
o ženy, ako o mužov? Prečo je to 
tak a ako to zmeniť? Spomínam si 
na nášho profesora dogmatiky, kto
rý veľmi rád hovoril o znakoch ča
su. A jeden, ktorý nikdy nezabudol 
pripomenúť, bol aj znak ženy v Ka
tolíckej cirkvi. Profesor bol Španiel, 
učil v Jeruzaleme, poznal prostredie 
v Taliansku a všade tam si uvedomo
val, že na nedeľnej svätej omši je stá
le väčšie percento žien ako mužov. 
Na Slovensku nikdy nebol, ale pla
tí to aj tu. Ako to zmeniť? Asi naj
skôr musíme porozumieť, čo nám 
tým Boh chce povedať. Určite je to 
pre celú Cirkev veľká výzva. Mno
hí poukazujú na potrebu evanjelizo
vať mužov, hlavne keď vidieť, akú 
silu má žitá a prejavovaná viera mu
ža v rodine, v kostole, v spoločen
stve. A predsa osobne rozmýšľam, 
či znak ženy v Cirkvi nám nehovorí 
viac ako len to, že sa v pastorácii má
me sústrediť na mužov.

Váš obľúbený vtip o rehoľní-
koch? Vtipy mám rád, len mám jed
nu smolu, všetky rýchlo zabudnem.

Daniel Kvaka, rehoľné meno br. 
Jeremiáš, 34 rokov, narodil sa 
v Prešove. Študoval na elektro-
technickej priemyslovke, hneď po 
maturite vstúpil do Rehole men-
ších bratov – františkánov. Prvé 
sľuby zložil v roku 1996, slávnost-
né v roku 2001. Štúdium filozofie 
absolvoval v Bratislave, štyri roky 
teológie v Jeruzaleme na STJ. Vy-
svätený za kňaza bol v roku 2006. 
Dňa 27. 5. 2010 bol bratmi zvolený 
za provinciála.

Apoštolská vizitácia 
rehoľných sestier v USA

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštol-
ského života už asi  rok vykonáva apoštolskú vizitáciu s  cieľom 
študovať a zhodnotiť neľahkú situáciu ženských rehoľných inšti-

tútov aktívneho života v USA. O čo vlastne ide?

Už od februára 2009 v USA pre
bieha apoštolská vizitácia ženských 
rehoľných  komunít aktívneho ži
vota, ktorú nariadil kardinál Franc 
Rodé, prefekt Kongregácie pre in
štitúty zasväteného života a spoloč
nosti apoštolského života. S výnim
kou sestier, ktoré žijú v klauzúre, 
vizitácia sa týka 341 kongregácií 
a asi 63.000 rehoľníc a bola ňou po
verená sestra Mary Clare Milleaová, 
generálna predstavená medzinárod
ného rehoľného inštitútu Apoštoliek 
Božského  Srdca  Ježišovho so sídlom 
v Ríme. 

Totiž ženský zasvätený život 
v USA už niekoľko desaťročí prežíva 
drastickú a alarmujúcu krízu: rýchle 
sa znižujúci počet rehoľníčok. V ro
ku 1965 ich bolo 176.172, kým v ro
ku 2005 okolo 63.000. Neoficiálne 
štatistiky hovoria, že v roku 2010 je 
ich ešte menej: okolo 59.000. Prie
merný vek je 70 rokov a v niekto
rých reholiach okolo 80. To zna
mená, že behom 50 rokov sa počet 
rehoľníčok znížil o dve tretiny. Ten
to dramatický prepad možno prirov
nať iba niektorým oblastiam silnej 
sekularizácie v Európe. 

Aké sú príčiny tejto krízy?

Kardinál Rodé pre Vatikánsky 
rozhlas v novembri 2009 pove
dal: „Ide o niektoré nepravidelnos
ti alebo nedostatky v živote ame
rických rehoľníčok. Príčinou je 
predovšetkým určité zosekularizo
vané zmýšľanie, ktoré sa v týchto 
rehoľných rodinách rozšírilo a azda 
aj určitý druh feminizmu.“1 No 
tohto roku bol kardinál ešte adres
nejší: „Kríza, ktoré niektoré rehoľné 
spoločenstvá prežívajú, najmä v zá
padnej Európe a v Severnej Ame
rike, je odzrkadlením oveľa hlbšej 
krízy európskej a americkej spoloč
nosti. Táto spôsobila vyschnutie 
prameňov, ktoré stáročia živili mi
sijný a zasvätený život v Cirkvi. Se
kularizovaná kultúra prenikla aj do 
myslí a sŕdc niektorých zasvätených 
osôb a komunít, ktoré ju pochopi
li ako priblíženie sa modernému 
svetu, čo malo za následok nasle
dovania Krista bez obety; bratský 
a sesterský život bez hlbokého vnú
torného spoločenstva; poslušnosť 
bez dôvery; lásku bez nadprirodze
ného rozmeru.“2

Tento jav odzrkadľuje stav ve
denia zasväteného života v USA. 
V ňom totiž existujú dva prúdy, 
dve konferencie vyšších rehoľných 
predstavených, ktoré sa od seba sil
ne odlišujú. Prvý prúd je pokroko
vý, až liberálny: LCWR (Leadership 
Conference  of  Women  Religious). Po 
Druhom vatikánskom koncile pod 
vplyvom obnovy Cirkvi veľká väč
šina rehoľníčok spojených s touto 
organizáciou zanechala rehoľný ha
bit a hľadala nové cesty prežívania 
rehoľného povolania. Pokrokový 
prúd a niektoré rehoľné sestry – te
ologičky pod vplyvom moderného 
feminizmu už desaťročia kladú dô
raz na liberálne témy vo vieroučnej 
oblasti, ako je kňazstvo žien, odpor 

1 Radio Vaticana, Il cardinale Rodé sulla visita 
apostolica alle Congregazioni religiose femmi-
nili negli USA. Intervista (4. 11. 2009). 

2 Rodé F., kardinàl, Interrogativi e sfide alla 
vota  consacrata. Intervento in occasione 
del II Convegno diocesano dedicato ai 
religiosi (Napoli – 3. 2. 2010): www.ze
nit.org (6. 2. 2010). 

a  neprijímanie náuky Cirkvi, určité 
pozície v etických témach (napríklad 
propotratové zmýšľanie a postoje), 
odklon od mnohých prvkov rehoľ
nej spirituality, iný prístup k súčas
nému svetu a pod.3

Druhý prúd, tzv. tradičný, sa spá
ja s Radou  vyšších  predstavených  žen-
ských  reholí (Council  of  Major  Superi-
ors of Women Religious). Jej počiatky 
siahajú k roku 1992, keď časť rehoľ
níčok už mala dosť neustálych expe
rimentov a rozhodla sa vrátiť k tra
dičnému modelu. Pokrokový prúd 
tvorí 90% rehoľníčok, kým tradičný 
10%. Priemerný vek „novodobých“ 
rehoľníčok je nad 70 rokov a „kon
zervatívnych“ necelých 40.4 

Zámer a spôsob vizitácie

Poverená sestra Mary Clare Mil
leaová v januárovom čísle časopisu 
o zasvätenom živote Review for Reli-
gious (2010) takto vysvetľuje cieľ vi
zitácie: „Ide o prostriedok, ktorým 
rehoľné kongregácie môžu odvážne 
a pravdivo zhodnotiť svoju súčas
nú skutočnosť, znovu objaviť svo
ju pôvodnú charizmu, autentickej
šie a osobnejšie ju prežívať v dnešnej 
dobe.“ Potom dodáva: „Vizitácia bu
de úspešná, ak sa bude diať v ovzdu
ší modlitby, učenlivosti, otvoreného 
dialógu a spolupráce, ako aj úprim
nej snahy zo strany všetkých členov 
zhodnotiť sily a slabosti svojej kon
gregácie a urobiť také zmeny, ktoré 
obohatia ich charizmu a cirkevnú 
totožnosť.“5 Na vizitáciu sa teda ne
treba pozerať ako na niečo, čo je na
nútené, ale ako na „možnosť“.

Apoštolská vizitácia by mala tr
vať tri roky a pozostáva zo štyroch 
etáp.

Prvá je už ukončená a pozostá
vala z korešpondencie medzi zod
povednou za vizitáciu, sestrou Ma
ry Clare Milleaovou, a generálnymi 

3 Porov. Mastrofini F., Visita apostolica per 
le  religiose  USA, in Testimoni 6 (2009), 
str. 19 – 21.

4 Porov. Jaklewicz T., Zakonnice  na  roz-
drożu, in GOŚĆ nediełny (28. 01.2010)

5 Un dialogo difficile e impegnativo, in Testi-
moni 4 (2010), str. 6. 

predstavenými jednotlivých reho
lí, v ktorej sa vysvetlili význam, cie
le a predvídané procedúry vizitácie. 
Koncom júla potom vznikol pra
covný dokument – Instrumentum la-
boris. 

Druhá etapa spočívala vo vypra
covaní dotazníka, ktorý mal za cieľ 
zistiť, aké sú základné prvky totož
nosti rehoľných sestier, ich súčasný 
životný štýl a budúce plány. 

Tretia etapa začala po Veľkej 
noci toho roku, počas ktorej sestra 
Milleaová bude mať sériu rozhovor 
a stretnutí ohľadom prvkov, ktoré 
sú zvlášť typické pre ženský zasvä
tený život v USA. 

Štvrtá etapa sa bude týkať zosta
venia záverečnej správy o vizitácii. 
Bude zaslaná vatikánskej kongregá
cii v roku 2011. 

Napriek viacerým ťažkostiam 
existuje silná nádej, že táto mimo
riadna apoštolská vizitácia ženských 
rehoľných komunít aktívneho živo
ta pomôže oživiť a obnoviť ženský 
zasvätený život v USA. 

Štefan Turanský SDB

Rehoľné sestry v USA6

  

1960 164.046

1965 176.172

1970 174.132

1975 143.760

1980 126.517

1985 115.386

1990 103.269

1995   92.197

2000   63.684*

2005   66.000**

* Rehoľné sestry pápežského práva s výni
mkou niekoľko tisícok diecézneho práva.

** Z nich asi 3.000 patria do CMSWR, kto
rá vznikla iba nedávno. 

6 L.Pr., Visita apostolica, in Il Regno – 
Attualità 6 (2009), str. 166.

zasvätený život  vo sveterozhovory
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Médiá a naša formácia

lásky. Naša svätosť a primát duchov
ného života sú výzvy, ktoré sa majú 
odraziť aj v oblasti spoločenskej ko
munikácie.

Nielen AKO, ale hlavne ČO

Dnes riskujeme, že namiesto toho, 
aby sme sa sústredili na svoje schop
nosti komunikovať, zameriame svoju 
pozornosť iba na používanie prostried
kov. Že nás očarí technika sama osebe. 
Intenzita našej túžby po Bohu a vášeň 
pre naše poslanie hovoria o tom, kým 
sme a čo budeme komunikovať. Preto 
sa môžeme pýtať seba samých: „Kde 
je naša vášeň? Kde je naše srdce? O čo 
sa skutočne zajímame? Do čoho sa 
vkladáme celí?

Charizma – dar na šírenie

Stretnutia sv. Ignáca, Matky Teré
zie, sv. Dominika či dona Bosca s Je
žišom by boli takmer bezvýznamné, 
keby túto svoju skúsenosť nik neodo
vzdal ďalej. Pri šírení radosti z cha
rizmy – okrem osobných kontak
tov – vždy pomáhali knihy, časopisy 
a dnes musíme pridať do zoznamu 
všetky ostatné prostriedky maso
vej komunikácie vrátane multimédií 
a internetu. Túto ideu vzali za svoju 
aj tie najprísnejšie a najstaršie rády. 
Dnes nájdete na internete napríklad 
aj cisterciánov či kartuziánov. Keď 
sa cez ich webstránku s nimi skon
taktujete, odpovedajú obratom.

Potreba formácie

Na jednej strane sú médiá Božím 
darom, ktoré ponúkajú veľké mož
nosti pre výchovu a evanjelizáciu. 
Na druhej strane vidíme, že sa po
užívajú na vykorisťovanie, manipu
láciu, ovládanie a ničenie. Preto si 
potrebujeme formovať zdravý zmy
sel pre rozlišovanie. Je dobré vedieť, 
aké techniky používajú a ako vplýva
jú na ľudí. Treba si vštepiť základné 
etické princípy – že cieľom a mierou 
používania médií je ľudská osoba 
a ľudské spoločenstvo. Nestačí však, 
aby sme boli dobrí „konzumenti“, 
musíme vedieť využívať médiá ako 
výchovné a pastoračné prostriedky. 
Teda nielen ovládať technickú strán
ku, ale aj vedieť skĺbiť evanjeliové 
posolstvo s kultúrou médií.

Mediálna výchova vo formácii

Slovenskí saleziáni a saleziánky sa 
rozhodli na tomto mediálnom poli 
spojiť svoje sily a vytvorili tzv. come
diálny tím. Predpona co – znamená 
kooperáciu, spoluprácu. Celkové ko
mediálne vyznenie ich názvu má tiež 
význam – tím do všetkého vstupu
je s príslovečnou saleziánskou rados
ťou a zmyslom pre zábavu. Do spo
lupráce vstúpili dokonca aj s bratmi 
a sestrami z Čiech a spoločne vytvo
rili miniprojekt mediálnej výchovy 
v počiatočných fázach rehoľnej for
mácie. Pri tvorbe formačného plánu 
čerpali z cirkevných a saleziánskych 
dokumentov a zo svojich mediál
nych štúdií. Hlavným cieľom projek
tu je podporiť v každej osobe vo for
mácii postoj komunikátora svätosti. 

Z tohto postoja sa potom odvíja všet
ko ostatné – predovšetkým trojčlen: 
recipient – vychovávateľ – tvorca.

Recipient – vychovávateľ – 
tvorca

V prvom rade sa má každý brat či 
sestra stať kritickým vnímateľom mé
dií, ktorý vie analyzovať to, čo médiá 
ponúkajú – nepodľahnúť manipulácii 
a oceniť to, čo je v médiách pozitív
ne. Tento postoj má potom pomáhať 
osvojiť si aj tým, ktorí sú mu zverení. 
Ale zároveň má byť vychovávateľom, 
ktorý vie v evanjelizácii využiť veľkú 
silu mediálnych prostriedkov.

A pre tých, ktorí v sebe cítia na
danie vyjadriť sa cez médiá, je tu aj 
tretí level – stať sa tvorcom. Dnes už 
technické zabezpečenie nie je takým 
finančným problém ako kedysi a aj 

jednoduchá fotografia môže byť no
siteľom silného evanjeliového po
solstva. Stačí sa naučiť zopár pravi
diel a mať vnútri v sebe bohatstvo, 
ktoré prekypuje a nechce zostať len 
kdesi v hĺbke srdca.

Formačné fázy

Projekt zahŕňa jednotlivé fázy 
– kandidatúru, noviciát a juniorát. 
Rea lizuje sa metódami workshopov, 
diskusií, prednášok, svedectiev, ana
lýzy mediálnych diel. Prebieha vyše 
dvoch rokov a spočíva v každoroč
ných poldňových formačných náv
števách členov comediálneho tímu 
vo formačných komunitách.

Ponúkame zopár výpovedí – skúse
ností účastníkov minikurzov mediál
nej výchovy v saleziánskej formácii:

Prekvapilo ma, že v rámci mediálnej formácie 
sa hovorilo o time manažmente. Ale vlastne 

je to veľmi potrebné – nestratiť sa v čase, nestratiť 
z dohľadu to, čo je podstatné, lebo pri médiách letí čas 
akosi rýchlejšie.  
(Juraj, kandidát)

Som rada, že som sa dozvedela viac o pozadí tvorby 
televíznych správ. Už to vidím úplne inak. Kedysi 

som verila všetkému tak, ako mi to podávali. Dnes 
viem, že ich obsah treba brať skeptickejšie. Že je 
relatívne to, čo sa povedalo, hlavne vzhľadom na to, 
čo sa zamlčalo. (Eva, postulantka)

Prišli nám síce hovoriť o médiách, ale najväčší dôraz 
kládli na to, že najsilnejším médiom je ticho – 

že je to „Boží reprák“, ktorý zosilňuje jeho hlas. Je 
to médium, pre ktoré tu v noviciáte máme dostatok 
priestoru. Takže sa nám to sem práve hodilo.  
(Betka, novicka)

Aké jednoduché – sekvencia niekoľkých fotiek 
môže vytvoriť biblický príbeh. Aj takto môžem 

mladým priblížiť Ježišovo posolstvo – alebo im samým 
pomôcť ho stvárniť cez fotky – veď dnes už každý má 
v mobile foťák. Určite to vyskúšam na stretku.  
(Jano, novic)

Mladí ľudia dnes žijú na internete. Omnoho 
intenzívnejšie ako my. Uvedomila som si, že 

nielen oni sa majú čo naučiť odo mňa, ale aj ja od nich 
– ak im chcem byť blízko a chápať ich.  
(sr. Majka, juniorka)

Som rada, že som sa naučila čosi o zásadách 
bezpečného internetu a dozvedela sa o projektoch, 

ktoré deťom a mladým ľuďom pomáhajú pohybovať sa 
v tomto nesmiernom priestore bez „zranení“.  
(sr. Mária)

Mám už svoje roky, ale chcem vedieť, čím žijú 
súčasní ľudia! Nechala som si vysvetliť všetko 

o facebooku. Vzhľadom na to, čo mi je teraz zverené, 
som zvážila, že sa doň nezaregistrujem, ale som rada, 
že viem, ako to funguje. (sr. Eva)

My sa semtam počas dňa pripojíme na net. Avšak 
mladí ľudia sú tam stále. Žijú paralelne v reálnom 

aj virtuálnom svete. Je to čosi nové, neviem, čo to 
prinesie. Ale cítim, že ich v tom nemôžeme nechať 
samých. Je to výzva. (sr. Kaťa)

Vnímanie médií z rehoľného hľadiska musí byť 
hlbšie ako u ľudí zo sveta. (Maťa, novicka)

V niektorých vyspelých krajinách sa pred rokmi 
rehoľníci stiahli z médií. Dnes sa tam o nich už 

nevie. Lebo vo svete platí, že „čo nie je v médiách, 
neexistuje“. A tak sa pýtam, či s tým náhodou nesúvisí 
aj úbytok ich povolaní. (Pavol, člen co-mediálneho tímu)

„Musíme dať svoje áno médiám pre vernosť tým, ktorí sú 
nám zverení,“ napísal vo svojom liste saleziánom ich 
hlavný predstavený don Pascual Chávez. Zamýšľa sa 

v ňom nad významom médií pri prežívaní a šírení charizmy a obsah 
listu ďaleko presahuje hranice čisto saleziánskeho sveta – jeho slová 
majú širší dosah. Keďže jej aj predsedom Únie generálnych predsta
vených, možno jeho bohatstvo brať ako spoločné pre nás všetkých. 
Ponúkame z neho zopár inšpirácií a praktických skúseností z apliká
cie jeho myšlienok.

Komunikovať svätosť

Prv, ako sa priblížime k médiám, 
musí nám byť jasných zopár prin
cípov. Najprv sa treba pozrieť na 
nás samých. Čo je v našom vnút
ri. Je to svätosť? Alebo priemernosť, 
vlažnosť? Náš vnútorný stav sa to
tiž odrazí aj v našom kontakte s mé
diami. A na druhej strane – médiá 
nám môžu pomôcť zviditeľniť Bo
žie pôsobenie v nás. „Svätosť, kto
rá nie je svedectvom, ktorá nie je vi
diteľná, je nanič,“ provokuje don 
Pascual.

Vieme, čo je podstatné

Súčasná doba nás vyzýva, aby sme 
sa rozhodovali pre to podstatné. Ne
zištnému daru, ktorým je rehoľný ži
vot, by mal zodpovedať aj náš život
ný štýl. Spočíva v tom, že Boh sám 
stačí a že tí, ku ktorým sme poslaní, 
sú dôležitejší ako mnoho iných ve
cí. V kultúre nadbytku pominuteľ
ných vecí musíme svedčiť o tom, čo 
je podstatné. Náš komunitný život 
a naša charizma majú byť viditeľné. 
Pre tých, ktorí sú nám zverení, má
me byť znamením a nositeľmi Božej 

Dávid oproti mediálnemu 
Goliášovi

Hodnota nášho zasvätenia nás 
núti, aby boli jasnými svedkami, te

da – dobrými komunikátormi. Ako 
hovorí don Chávez vo svojom lis
te o médiách: „Hoci nemáme silu 
Goliáša, máme v našich spoločen
stvách, komunitách či skupinách 

veľké možnosti Dávida, aby sme 
mohli evanjelizovať, vychovávať 
a budovať spravodlivejšiu a bratskej
šiu spoločnosť.“

sr. Andrea Miklovičová FMA

médiá
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FORMácIA  
pre zasvätený život 
a v zasvätenom živote 
DNES

Dnešné podmienky zasväteného života sú ovplyvnené, ako píše 
Enrica Rosanna v článku o Vývoji rehoľného života v Európe, 

• zlyhaním nádeje slobody, ktorá ignoruje Boha, 
• zlyhaním humanizmu charakterizovaného vytrhnutím „vnútra“ 

človeka a „vnútra“ kultúry, 
• zlyhaním, ktoré priniesla spoločnosť charakteristická slovom 

„mať“ a v ktorom „byť“ sa mení na „mať sa dobre“. 

V týchto podmienkach zaujíma 
formátorov a formátorky základná 
otázka: ako vytvoriť prostredie nie-
len vonkajšie, ale najmä vnútorné, 
osobné, aby osoba rástla nie do pri
pravenej formy, ktorá sa môže ča
som zdeformovať, ale do dôstojnos
ti a krásy prežívania povolania? Ako 
vytvoriť prostredie, aby formovaná 
osoba mohla povedať: „Viem, komu 
som uveril“ (2 Tim 1, 12).

Kvalita zdrojov, kvalita života

Na základe tohto presvedčenia, 
ktoré je skalou viery a motivácií, vie, 
prečo prijíma určité záväzky, vie, 
ako ich žiť, a vie i to, že v osobnom 
úsilí, v odhodlanosti ju nikto nena

hradí. To je osobná zodpovednosť 
za vlastnú formáciu a rast. 

Máme pred sebou výzvy, ktoré sa 
zameriavajú nielen na kvalitu zdro
jov, ale v ich aplikácii na kvalitu ži
vota. Znovu hľadáme, ako vychová
vať a vychovávať sa k zasvätenému 
životu podľa nových modelov, aby 
bol autentickejší, flexibilnejší, zod
povednejší. 

Orientačná línia formácie, ako 
uvádza Pina del Core v článku For-
mácia  dnes, je „zachovať si jasnú 
identitu zasvätených osôb a vedieť 
čítať a odvážne reflektovať zna-
menia čias, aby sme dali primera-
nú a významnú odpoveď pre život 
zasvätených dnes“. To si vyžaduje 
veľkú otvorenosť, zanietenosť, od
hodlanie, aby sme znovu objavi
li zmysel a kvalitu zasväteného ži
vota (porov. dokument Znovu začať 
u Krista). Chce to aj odvahu pozrieť 
sa na modely z minulosti a zhodno
tiť, ktoré zodpovedajú, resp. nezod
povedajú potrebám, otázkam formá
cie mladých dnes.

Rastúca citlivosť pre formáciu 
a formačné procesy interpeluje for
mačnú prax a vyžaduje si rozlišovanie 
a premýšľanie, hľadanie, prieskum 
nových ciest, nové projektovanie. 

Apoštolská exhortácia Vita  con-
secrata hovorí o „harmonickom spá
janí, ktoré sa ma dotýkať všetkých 
oblastí kresťanského a zasväteného 
života“. 

Primeraná odpoveď – 
dynamika zasväteného života

Aby sme lepšie pochopili hod
notu formácie v súčasnom kontex
te, musíme si byť vedomí aktuálnej 
situácie, v ktorej sa zasvätený život 
nachádza a ako sa Cirkev prostred
níctvom Svätého Otca pozerá na 
rea litu a ukazuje na cestu, ktorou 
treba prejsť, aby sme vedeli odpo
vedať na výzvy, s ktorými sa denno
denne stretávame. 

Pápež Benedikt XVI. pri stretnu
tí s vyššími predstavenými dňa 22. 5. 
2006 zdôraznil naliehavosť znovu 
potvrdiť identitu zasväteného ži-
vota, byť svedkami  premieňajúcej 

 prítomnosti Boha vo svete. Je potreb-
né vyjadriť svojím životom prísluš-
nosť ku Kristovi, teda lásku praktizo
vanú a obrátenú smerom k druhým, 
zaviazať sa prijať ten istý štýl živo
ta, ako viedol Ježiš Kristus, ktorý bol 
chudobný, čistý a poslušný. 

Druhá indikácia podčiarkuje ne-
vyhnutnosť odvážnych rozhodnutí 
na úrovni osobnej, komunitnej a na 
úrovni inštitútov, čo privádza na 
svetlo aj výzvu k inkulturácii formá
cie. Aké sú nové cesty hľadania a sy
nergie, aby sme aktualizovali formá
ciu? Aké modely formácie najlepšie 
zodpovedajú obnoveniu zasvätené
ho života a formácii nových gene
rácii? Je to problém obsahov? Je to 
otázka metodológie a organizácie? 
Ako formovať formátorov a formá
torky? Aká služba čaká predstave
ných vo vzťahu k tejto výzve? 

Svätý Otec na margo poslednej 
otázky jasne potvrdzuje: „Služba 
predstavených si vyžaduje konštant
nú prítomnosť, schopnú animovať 
a navrhovať, pripomínať zmysel exis
tencie zasväteného života, pomáhať 
osobám im zvereným, aby odpove
dali neustále obnovovanou vernos-
ťou na volanie Duchom Svätým. 
Pre kvalifikovanie formácie dnes je 
nevyhnutné vychádzať z formácie 
tých, ktorí už naplno žijú zasvätený 
život, a najmä tých, ktorým je zvere
ná služba animácie a formácie.“ 

Ponúkaná aktuálna stratégia vy
chádza z permanentnej formácie. 
„Seriózna permanentná formácia, 
vytvorená v rámci nového radikál
neho zvažovania problému formá
cie v inštitútoch zasväteného života 
a spoločenstiev apoštolského živo
ta, pomôže osvetliť autentickú cestu 
obnovy: táto skutočne v prvom ra
de závisí od formácie členov“ (Zno-
vu začať u Krista, 14).

V článku Formácia dnes Pina del 
Core konštatuje: „Nové urgent
né potreby formácie sú výzvou ob-
javovať a spracovať návrhy no-
vých možností, vytušiť perspektívy 
a pracovať na odvážnych a zbie-
havých rozhodnutiach. S reflektu
júcim a projektovým úsilím je po
trebné vnímať dynamiku zmien, 

ktorými prechádza spoločnosť i kul
túra a ktoré hlboko vplývajú alebo 
sa dotýkajú identity osôb a inštitú
cií vzhľadom na zasvätený život. Je 
potrebné nachádzať formy, ktoré sú 
stále lepšie prispôsobené osobám 
a charizme. Zatiaľ čo pomenováva
me výzvy, zároveň hľadáme prime
rané a kvalifikované odpovede na 
potreby formácie.“ 

Stojí za to roztriediť predovšetkým 
nové naliehavosti a kritické body, 
ktoré treba reflektovať, či vo vzťahu 
k novým generáciám, ktoré vstupujú 
do zasväteného života, alebo vo vzťa
hu k obnove a dôvere tých, ktorí už 
roky žijú svoje zasvätenie. 

Roztriedením kľúčových bodov 
a premyslením formačných a organi
začných modelov, vychádzajúc z ka
tegórie dnešnej kultúry a poznatkov, 
nachádzame konkrétne kroky, kto
ré nám umožnia prejsť od stagnácie 
k dynamike rehoľného života, v kto
rom prúdi živá miazga Božej milos
ti, pretože „bez Boha nemôžeme nič 
urobiť“.

Profil formátora

Každý inštitút, kongregácia má 
svoje línie, ktoré pomáhajú, sprevá
dzajú a zjednocujú formáciu so špe
cifickým odtieňom charizmy.

Je teda potrebné „poznať vlast-
ný terén formácie, všetko, čo ho ob
klopuje, čo obsahuje, ale i ohrozuje, 
ďalej starať sa o kvalitný terén for
mátora a byť pripravený na spraco
vanie rôznych typov pôdy, ktorú 
máme alebo budeme mať pred se
bou. To nás bude viesť ku kultivácii 
pôdy rôznymi spôsobmi a ku kon
frontácii s rozličnými skúsenosťami“ 
(porov. Anna Bissi: Peccatori  amati, 
str. 30 – 31). 

V dokumente Smernice pre formá-
ciu  v  rehoľných  inštitútoch (30 – 31) 
je verbalizované poslanie formáto-
rov. Majú viesť k osobnému dialógu 
s Bohom, pomáhať objavovať cesty 
a sprevádzať ich na nej, čo predpo
kladá pravidelné rozhovory, vedenie, 
duchovné sprevádzanie a podľa fáz, 
v ktorej sa nachádzajú,  poskytovať 

fo
rm

á
c

ia

„Ten, ktorý začal vo vás dobré dielo, 
aj ho dokončí,  
a to až do dňa Krista Ježiša.“ 
 (Flp 1, 6)

formácia
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solídny a starostlivo vybraný ob
sah. Formátori musia postupne pre
skúmať a ohodnotiť vo svetle Du
cha Svätého vývoj tých, za ktorých 
sú zodpovední, a posúdiť, či povola
ný má skutočne potrebné schopnos
ti, ktoré v danom momente Cirkev 
a rehoľný inštitút vyžadujú. 

Preto sa okrem teologickej prípra
vy formátora žiada, aby mal aj tieto 
primerané schopnosti:
• ľudské schopnosti, akými sú in

tuícia a prívetivosť;
• prehĺbená skúsenosť s Bohom 

a skúsenosť modlitby;
• múdrosť, ktorá pochádza z po

zorného, dlhotrvajúceho počúva
nia Božieho slova;

• láska k liturgii a pochopenie jej 
úlohy v duchovnej a cirkevnej 
formácii;

• potrebná kultúrna kompetencia;
• časová pohotovosť a dobrá vôľa 

chcieť sa venovať nielen skupine, 
ale aj osobnej starostlivosti o jed
notlivých kandidátov. 

Tieto úlohy si vyžadujú vnútorný 
pokoj, ochotu, trpezlivosť, porozume
nie a úprimnú sympatiu a fandenie.

Josu Mirena Alday v článku 
Profilo  del  formatore  hovorí o pod
mienkach pre úlohu formátora. Pr
vou podmienkou, ktorú uvádza, je 
chcieť ním byť. Druhá je dispo-
nibilita a záujem formovať sa vo 
všetkých oblastiach: ľudská, duchov
ná, vieroučná, atď. Tretia je úprim-
ný a pokorný postoj vo vedomí, že 
som užitočným nástrojom iba v ru-
kách jediného Učiteľa, Ducha Svä-
tého, pravého formátora (Potissimum 
Institutioni, 19). Hovorí aj o dispo
zíciách formátora. Dobrý formátor 
je ovocím dvoch základných kom
ponentov: daru a umenia. Dobrí 
formátori sú ovocím prirodzenos
ti a milosti, osobnej slobody, skúse
nosti, ale aj dobrej formácie. Táto sa 
získa cez reflexiu a štúdium, nástroje 
pre poznanie reality, hodnôt a prob
lémov, v ktorých a pre ktoré sú vola
ní pracovať. Dôležitá je systematická 
príprava pre tých, čo začínajú. A pre 
tých, ktorí túto úlohu  vykonávajú 

niekoľko rokov, je dôležitá aktuali
zácia a zdokonaľovanie. 

Formátora nemôžeme idealizo
vať, predstaviť obraz, ktorý neexis
tuje a ani by sa nedal dosiahnuť. 
Alessandro Manenti podčiarkuje, 
že „nie je nevyhnutné byť doko-
nalý, ale zdokonaľovať sa“. Oso
by, za ktoré sme zodpovední, nás 
potrebujú vidieť ako ľudí na ces-
te k Bohu, zdokonaľujúcich sa, pra
cujúcich na sebe. Nepotrebujú nás 
vidieť už ako tých, ktorí dosiah
li vrchol, ktorí sú svätí; potom by 
nás videli veľmi vzdialených a ne
dostupných. Vychovávatelia alebo 
formátori sa musia vyhýbať posto
ju pýchy, neprijímania vlastných 
obmedzení a na strane druhej zba
belosti a strachu zo zodpovednos
ti a svojej neschopnosti. Pokojné 
prijímanie seba, zdravé povedomie 
vlastných možností a vlastných li
mitov, dôvera v pôsobenie Boha 
v nich a cez nich im pomôže žiť 
zodpovedne a pokojne svoju úlo
hu. Kvality viac ako „obdržané da
ry“ odrážajú kvalitu osoby. A toto 
je najdôležitejšia vec, prečo hovorí
me, že formátorom treba byť, a nie 
to robiť.

Vízia budúcnosti, realita 
prítomnosti – práca v sieti

Pre zreálnenie načrtnutých oblas
tí je potrebné pozrieť sa v budúcich 
číslach na formáciu ako rast osoby, 
ako osobnú syntézu a elaboráciu skú
seností života, ako na skúsenosť po
volania v dialógu s realitou zmien. 
Pozrieť sa na formáciu ako rozlišova
nie a sprevádzanie a pozrieť sa aj na 
zodpovednosť ako „metódu“. 

Práca v sieti rehoľnej a medzire
hoľnej, v ktorej prebieha synergia 
dobier založených na hlbokej skúse
nosti viery a života, na poznatkoch, 
nás môže posunúť a verím, že už po
súva ku konkrétnym krokom pre for
máciu dnes. 

Zakončím názvom knihy, ktorú 
napísal José Maria Arnaiz, ako žela
nie všetkým nám, aby v zasvätenom 
živote dnes bolo „viac života a viac 
zasvätenia“. 

Sr. Monika Skalová FMA

Čo mám 
robiť?

 ktorý postihol takmer všetky naše 
spoločenstvá, a ponúkol nám odpo
veď na otázku: Čo máme robiť? Rie
šením bolo: načúvať, viac načúvať. 
Menej robiť a viac načúvať. Načú
vať Bohu, jeho hlasu, ktorý hovorí 
vo mne cez moje túžby, moje svedo
mie, môj smäd. Načúvať Bohu, kto
rý sa mi prihovára v hľadajúcom, či 
už je to ten, kto hľadá svoju životnú 
cestu, alebo niekto, kto mi hovorí: 
„Mám smäd.“ Keď budeme viac na
čúvať, lepšie spoznáme to, čo chce 
od nás Boh a čo potrebujú ľudia. 

Istý reportér položil raz otáz
ku predstavenej kontemplatívneho 
kláštora: „Ako je to možné, že mno
hé manželské páry, ľudia zo sveta 
hľadajú pomoc u vás, ktoré nežije
te v manželstve ani vo svete?“ Ses
tra mu dala jednoduchú odpoveď: 
„Viete, každý problém má svoje ko
rene v tom, že človek vlastne hľa
dá Boha. Nemôže ho nájsť, a tak 
ho hľadá. My mu ukazujeme ces
tu k nemu, a tak vyriešime často ich 
problémy.“

Preto našou úlohou pri sprevá
dzaní povolaní nie je pomôcť spre
vádzanému spoznať jeho svet, ale 
Boha v jeho duši.

Umenie a dar kontemplatívne
ho načúvania umožňuje duchovné
mu sprievodcovi vidieť okom duše 
a počúvať uchom srdca ľudí, kto
rí k nemu prichádzajú. Duchovný 
vodca a sprevádzaná osoba pri na
čúvaní otvárajú svoje srdce a myseľ, 
aby spoločne hľadali Boha. 

Čo máme robiť? Nedá sa robiť 
všetko, čo by sa dalo alebo mohlo 
robiť, alebo čo by sme chceli, pre
tože naše sily sú obmedzené. Pre 
tých, ktorých vedieme, je dôleži
té to, aby videli, že naše zasvätenie 
nie je len biznis, ktorému sa venuje
me pár hodín denne a potom si ži
jeme svoj súkromný život. Potrebu
jú vidieť, že sme ľudia, ktorí nosia 
v sebe oheň Kristovej lásky. Vedia 
rešpektovať naše limity ako aj to, že 
nevieme všetko. Potrebujú však vi
dieť v nás Krista. V kontakte s na
mi chcú vedieť, či Boh existuje a čo 
nám hovorí. 

Čo máme robiť? Často máme 
veľké pokušenie zobrať všetko do 

povolaniaformácia

„Učiteľ dobrý, čo 
mám robiť, aby 
som obsiahol 

večný život?“ (Mk 10, 17). Je 
to otázka z úryvku evanjelia 
o stretnutí Ježiša s bohatým 
mladíkom, ktorú často aj 
my pripomíname mladým, 
ktorí hľadajú svoje povolanie 
a miesto v živote. 

Aj dnešný človek je bohatý. Má 
všetko. Nie je nútený čakať. To, po 
čom túži, môže dosiahnuť hneď, bez 
vyčkávania v rade. No napriek tomu 
vôbec nebudí dojem niekoho, kto je 
spokojný so životom a získa všetko 
lusknutím prsta. Ba povedal by som, 
že je to skôr naopak. Dnešnému člo
veku čosi chýba. Vnútorná vibrá
cia v ňom neutícha. Je silnejšia ako 
tá vonkajšia, a preto ak nechce po
čuť, čo sa ozýva v jeho vnútri, musí 
zvýšiť vonkajšiu hlasitosť. Vedie to 
potom k tomu, že ak nepočuje to
ho, kto ho stvoril, ťažko spozná od
poveď na otázku: Prečo ma stvoril? 
Pred hlasom vnútra sa však ťažko 
uteká.

Uvedomujúc si skutočnosť sa 
snažíme hľadať cesty, ako pomôcť 
mladým nájsť svoje miesto v spoloč
nosti, ktorá už nie je taká kresťanská, 
ako sa zdá.

V duchu otázky bohatého mla
díka z evanjelia sa v apríli tohto ro
ka konalo celoslovenské stretnutie 
koordinátorov pastorácie povola
ní. Takmer 100 účastníkov z mno
hých rehoľných spoločenstiev, se
kulárnych inštitútov, diecéznych 
seminárov a zástupcov diecéz sa ve
novalo téme Techniky na báze du-
chovného sprevádzania povolania 
a kontemplatívne načúvanie. Don 
Dr. Jack Finnegan SDB nás nádher
ne viedol k rozuzleniu problému, 
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vlastných rúk a robiť podľa svojich 
plánov. Ak sa vzdáme posvätnos
ti nášho povolania, ktorú iba Boh 
môže dať a ktorá prichádza od ne
ho, nič nevyriešime. Preto musíme 
načúvať Bohu. 

Naša starosť o povolania v duchu 
výzvy Pána žatvy sa musí hlboko za
koreniť v načúvaní. Nie je to len po
čúvanie ušami, sluchom. Načúvanie 
je niečo viac. Deje sa celým telom 
– ušami, očami a srdcom. Ušami 
vnímame, čo druhý človek hovorí, 
a očami, ako vyzerá, aké sú jeho ges
tá či mimika. Keď načúvam, zisťu
jem, čo chce povedať, čo sa skrýva 
za jeho slovami, čo nimi vyjadruje, 
aj keď nehovorí priamo. 

Keď načúvame, sme v roli podria
deného; keď hovoríme, máme ten
denciu rozhovor riadiť. Načúvanie 
je prejavom dôvery voči človeku, 
ktorého počúvam, lebo mu venujem 
svoj čas, pozornosť, úctu a dávam 
mu príležitosť zdieľať sa.

Čo máme robiť?

Načúvajme Božiemu slovu pri 
modlitbe. Ak sa nenaučíme pri mod
litbe načúvať Bohu, nedokážeme na
čúvať ani človeku. Vždy budeme roz
právať len to svoje a robiť tiež iba to 
svoje. Pozorné načúvanie Božiemu 
slovu nesie v sebe moment plodnos
ti. Známa freska blahoslaveného Fra 
Angelika znázorňuje Máriu s kni
hou v lone, v pozornom načúvaní. 
Ovocím jej pozornosti a následného 
súhlasu sa Božie Slovo stalo telom, 
dieťaťom v jej lone. Načúvanie v nej 
uvoľňuje tvorivosť, jej ženskú plod
nosť. Podobne i v nás má pozor
nosť Božiemu slovu  uvoľniť zdroje 

 plodnosti, aby sme prinášali Krista 
svetu. 

Načúvajme v našich komunitách. 
Nebezpečenstvom v našich komuni
tách je, že sa veľa rozpráva, ale málo 
načúva. Niet dialógu, lebo niet na
čúvania. Nevieme viesť dialóg s tým 
druhým. Je počuť veľa slov, ale kaž
dý rozpráva iba to svoje. Nikto ne
počúva. Sú tam dva monológy, ale 
chýba dialóg. 

Načúvajme mladým. C. S. Lewis 
napísal: „Človekom sa stávame skr
ze počúvanie.“ Keď sa narodíme, 
nevieme o sebe vôbec nič. O sebe, 
o ľuďoch, o svete, o Bohu sa dozve
dáme až počúvaním. Týmto sa vlast
ne každý stáva ozajstným človekom; 
je mu „povedané“, kým je. Keď po
čujem, „kto som“, a keď som prija
tý, môžem sa naozaj stávať ozajst
ným človekom, takým, akého ma 
Boh stvoril. Ľuďmi sa teda stáva
me skrze to, čo je nám „povedané“. 
Ak chceme zistiť, aké záujmy a po
treby majú mladí ľudia, musíme ich 
vedieť počúvať. Načúvať mladým je 
oveľa plodnejšie pre ich život, ako 
im dať hotové riešenia na ich prob
lémy. Naše načúvanie ich bude viesť 
k tomu, aby sa aj oni učili načúvať 
Bohu. 

Svet sa dramaticky mení. Mnohí 
mladí sú na jednej strane priam opo
jení víziou slobody, ktorá im umož
ňuje  nakladať so svojím životom, 
ako sa im zachce. Na druhej strane 
zas u nich badať aj strach: boja sa, že 
by rozhodnutia na celý život mohli 
byť obmedzením ich osobnej slobo
dy a stratou voľnosti pohybu. 

Načúvajme im a snažme sa ich 
priviesť k tomu, aby aj oni načúvali 
Bohu. Iba v ňom nájdu silu a odva
hu robiť slobodné, a pritom defini
tívne rozhodnutia, čiže rozhodnutia 
na celý život. Iba takéto rozhodnu
tia im pomáhajú rásť, posúvať sa ďa
lej a dosiahnuť v živote niečo veľké. 
Sú to jediné rozhodnutia v  živote, 
ktoré neničia slobodu, ale ponúka
jú jej správne nasmerovanie k rastu 
a zrelosti človeka. 

Čo máme robiť? Už nepracujme 
tak veľa, viac načúvajme. 

P. Ján Kušnír SVD

Domka

Deti, mladí, rodinná 
atmosféra, výlety, 
tábory, stretká, 

priateľstvá, zážitky, 
zodpovednosť, osobnostný rozvoj, 
animátori, angažovanosť, 
vzdelávanie.... tušíte už, 
o čom hovoríme? Áno, o jednej 
z kresťanských detských 
a mládežníckych organizácií. 
Avšak podľa doterajšej 
charakteristiky ťažko povedať, 
o ktorej. Chýba tam ešte jeden 
veľmi dôležitý prvok. Saleziáni. 
Až teraz  si určite spomeniete na 
Domku, Združenie saleziánskej 
mládeže. 

na angažovanie sa pre druhých. Práve 
cez zverovanie zodpovednosti vycho
váva Domka zo svojich členov samo
statných, vzdelaných a spoločensky 
zodpovedných mladých ľudí. Učí ich 
byť citlivými na potreby iných a svoj 
život orientovať na základe ľudských 
a kresťanských hodnôt. Toto sa deje 
aj vďaka osobnému prístupu saleziá
nov a starších animátorov a tiež vďa
ka dlhodobosti a kontinuite aktivít. 

Množstvo aktivít a podujatí, tá
borov, stretiek a krúžkov by sa však 
nedalo zrealizovať bez animátorov. 
Sú to tie stovky mladých, ktorí den
ne nezištne investujú svoj čas, náma
hu a schopnosti do detí a mládeže 
vo svojom okolí. Nazývame ich ani
mátori, pretože svojim zverencom 
nielen pripravujú program, ale zále
ží im najmä na ich dobre, integrál
nom rozvoji a radostnom prežívaní 
každodenného života. 

Saleziáni, mladí, Domka. Pojmy, 
ktoré sú úzko previazané a krásne 
do seba zapadajú. Saleziáni vycho
vávajú mladých, žijú pre nich a zá
leží im na každom jednom z nich. 
Mladí dávajú saleziánom zmysel ich 
existencie a u saleziánov nachádza
jú ľudí, ktorí im veria, miesto, kde sa 
môžu realizovať, priestor, kde môžu 
osobnostne vyzrievať a rásť v aktív
nej službe pre druhých. Domka vy
tvára týmto vzťahom a aktivitám 
akýsi domček, v ktorom sa to všetko 
žije a odohráva. 

Zuzana Matejíčková, 
DOMKA, Združenie saleziánskej mládeže

Viac info na www.domka.sk.  
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Vznik a pôsobenie

Domka vznikla v roku 1991 ako 
odpoveď na potrebu združovať sale
ziánsku mládež a za jej „otca“ mož
no považovať súčasného provinciá
la saleziánov dona Karola Maníka 
SDB. Počas 18tich rokov svojej exis
tencie sa rozšírila po celom Sloven
sku. V súčasnosti pôsobí v 33 stredis
kách v mestách i v menších obciach 
od Bratislavy až po Humenné i mi
mo nich. Približne dve tretiny stre
dísk existujú pri oratóriách, ktoré ve
dú saleziáni. V ostatných desiatich 
strediskách je prítomnosť salezián
skej zložky (bez ktorej by stredisko 
Domky nemohlo vzniknúť) zabez
pečená prítomnosťou laikov – sale
ziánov spolupracovníkov (ASC). 

Domka a saleziáni

Keďže Domka úzko spolupracuje 
so Saleziánmi dona Bosca, jej posla
ním je dlhodobo pôsobiť na výcho
vu detí a mladých. Riadi sa pri tom 
preventívnym výchovným systémom 

dona Bosca. Tento spočíva v priateľ
skom sprevádzaní mladého človeka 
dospelým a deje sa v atmosfére rados
ti z každodenného života. Základným 
výchovným postojom je predchádzať, 
nie dodatočne liečiť, stíhať a trestať. 

Vo všetkých tzv. saleziánskych 
strediskách zohrávajú saleziáni kľú
čovú úlohu. Ako vedúci oratória ve
dú celé stredisko (ktoré má neraz aj 
300 členov) a v spolupráci s mladými 
manažujú jeho chod, organizujú ak
tivity a starajú sa o osobnostný roz
voj animátorov i detí. Hoci sa množ
stvo ich úloh i postavenie v tom 
ktorom stredisku líšia, bez ich prí
tomnosti a osobného nasadenia by 
strediská len ťažko mohli narásť do 
takej šírky – čo sa týka počtu aktív
nych členov, organizovaných podu
jatí, množstva animátorov, pravidel
ných stretiek a mnoho ďalšieho.  

Domka a mladí 

Deťom a mladým ponúka Domka 
nielen aktivity na zmysluplné využí
vanie voľného času, ale tiež priestor 

2726 Zasvätený život  2010/01  2010/01  Zasvätený život

http://www.domka.sk


sp
ir

it
u

a
li

ta

Aktuálnosť  
zasväteného života

„S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo 
mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, 
žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vy-

dal seba samého za mňa.“ (Gal 2, 20)

k  vernejšiemu nasledovaniu  a ne
ustálej konverzii. V Ježišovi, ktorý je 
Cesta, Pravda a Život, nachádzame 
opravdivú tvár Boha Otca, ktorý nás 
miluje a ktorý nám zveril konkrétnu 
zodpovednosť. On nám daroval Du
cha a skrze neho charizmu pre kon
krétne poslanie. On dáva zmysel 
nášmu životu a pozýva nás žiť spi
ritualitu zosobnenú v každodennej 
rea lite života (= život kontemplatív
ny i aktívny). Spiritualitu, posilňova
nú Eucharistiou a oživovanú počúva
ním Božieho slova, jeho uvádzaním 
do praxe, modlitbou, a sviatosťami. 

Vnímame, že je potrebné veno
vať viac pozornosti identite rehoľ
ného života a jej čo najvernejšiemu 
prežívaniu.

 Ďalšia výzva, ktorú má za
svätený život pred sebou, je spoloč-
ný život. To znamená vo svete roz
delenom nenávisťou, vojnami, 
nespravodlivosťou a utláčaním žiť 
a svedčiť, že je možná jednota v rôz
nosti, že je možný dialóg aj medzi 
viacerými kultúrami. Ďalej ukázať, 
ako podporovať dialóg a budovanie 

pokoja medzi národmi, rasami a kul
túrami. „Zatiaľ čo západná spoloč
nosť oslavuje nezávislú osobu, ktorá 
sa vie realizovať bez pomoci dru
hých, akéhosi sebaistého individua
listu, evanjelium si vyžaduje osoby, 
ktoré vedia zomrieť samým sebe ako 
zrnko obilia, aby sa zrodili pre brat
ský život. Takto sa spoločenstvo stá
va školou lásky, schola amoris, pre 
mladých i dospelých. Školou, kde sa 
učíme milovať Boha, milovať bratov 
a sestry, s ktorými spoločne žijeme, 
milovať ľudstvo, ktoré potrebuje Bo
žie milosrdenstvo a bratskú solidari
tu“ (Bratský život v spoločenstve 25). 

„Všetci, spoznajú že ste moji uče
níci, ak sa budete navzájom milovať“ 
(Jn 13, 35). Od tejto vzájomnej lásky 
závisí aj naše svedectvo, to, čo hovo
ríme a čo vyjadrujeme svojím živo
tom a skutkami vzájomnej lásky viac 
ako slovami alebo aktivitami. Z toho 
je zrejmé, že hodnoverne prežívaný 
spoločný život je už sám osebe apoš
tolátom. Ján Pavol II. nám pripomína: 
„Plodnosť rehoľného života závisí od 
kvality spoločného života v komuni
te. Ba viac, aktuálna obnova v Cirkvi 
a v rehoľnom živote je určená úsilím 
o jednotu a spoločenstvo.“ 

Vieme, že dokonalá komunita eš
te neexistuje, preto nie je možné vy
lúčiť v komunitách konflikty. Všetci 
sa musia usilovať budovať jednotu 
na základoch zmierenia a obetavosti. 
Konflikty vždy boli a budú, dôleži
té je vzájomne sa dobre poznať, sna
žiť sa pochopiť, rozumieť slabostiam, 
nedostatkom toho druhého, dokázať 
ho prijať a s úctou a pokorou si vzá
jomne pomáhať. Náročnosť spoloč
ného života si vyžaduje, aby zasväte
ná osoba bola milá, úslužná, úprimná 
v slovách i v skutkoch, rozumná, dis
krétna, veľkodušná, ochotná poslú
žiť a obetovať sa, schopná budovať 
srdečné (úprimné) vzťahy, pohotová 
chápať iných, odpustiť im a potešiť 
ich. Spoločenstvu neprospeje, ak za
svätená osoba je ľahostajná, arogant
ná, hašterivá, neznášanlivá a pod. 
Tiež masovokomunikačné a iné do
rozumievacie prostriedky, hoci sú ne
vyhnutné, môžu niekedy vyvolať ne
schopnosť žiť spoločný život alebo 
dokonca celkom sa mu vyhýbať. 

Ale ak sa každý usiluje spolupra
covať s Božou milosťou pri preží
vaní daru spoločného života, všetci 
môžu byť protagonistami pri vytvá
raní dobrého spolunažívania, zvlá
dania prejavov znechutenia pre ur
čité nedostatky z minulosti alebo 
prežívané v prítomnosti. 

 Ďalšou veľkou výzvou pre za
svätený život je prorockosť. Aj dnes 
Cirkev potrebuje svedkov viery a na
sledovania Krista, ktorí vydávajú sve
dectvo silným prorockým hlasom. 
Vieme, že proroci sa vyznačovali 
svojím osobným vzťahom s Bohom. 
To platí aj pre súčasných „prorokov“ 
v zasvätenom živote. Hlas prorokov 
vychádzal a mohutnel z Božieho slo-
va. Podstatou ich identity a posla
nia bola veľká skúsenosť (prežívanie) 
Boha, ako môžeme vidieť v rôz
nych textoch Starého zákona, napr.: 
Am 7, 10 – 15; Oz 1 – 3; Jer 1,4 – 10; 
Iz 6, 1 – 13; Ez 6, 1 – 3. 11; Iz 40, 
1 – 11 a iné. Bez tejto hlbokej skúse
nosti s Bohom ich prorockosť by sa 
ľahko stala obyčajnou ideológiou či 
demagógiou. Proroci hovorili vždy, 
slovami a skutkami, zakaždým, keď 
videli nebezpečenstvo, že Boží plán 
s človekom (ľudstvom) by mal byť 
potláčaný, potieraný (zahlušený). 

Zasvätený život aj v dnešných ča
soch môže byť sám osebe proroc
tvom, keď vydáva svedectvo o evan
jeliových hodnotách, ktoré sú často 
v kontraste (proti prúdu) spoločnos
ti. Preto spôsob života a poslanie za
svätených osôb môže, ba má ukázať 
prorocký rozmer. Aj dnes sme vyzva
ní žiť prorockú dimenziu ohlasova
nia, slúžiť chudobným, opusteným, 
obetiam násilia a nespravodlivosti, 
hájiť ľudské práva a pod.

Ján Pavol II. hovorí: „Dnešný svet, 
v ktorom akoby boli Božie stopy zotre
té, naliehavo potrebuje silné, rozhodné 
prorocké svedectvo zasvätených osôb. 
Jeho predmetom má byť predovšetkým 
prvenstvo Boha a budúcich dobier, čo
ho prejavom je nasledovanie Krista čis
tého, chudobného a poslušného, kto
rý žil výlučne pre Otcovu slávu a lásku 
k bratom a sestrám“ (VC 85).

Naše proroctvo nemá byť niečo 
mimo nás, ako je to s prorokmi, kto

rí ohlasujú iba nešťastia a tresty, ale
bo s prorokmi na kráľovskom dvore, 
ktorí sa snažia ulahodiť ušiam svo
jich poslucháčov. Naše proroctvo sa 
rodí zo zľutovania, súcitu Boha, kto
rému veľmi záleží na spáse človeka. 
„Ak prorok je človek, ktorý pozná 
a prežíva spolu s Bohom veľkoduš
nú lásku k jeho ľudu, potom z toho 
a pre tento dôvod aj žije“ (A. Hes
chel). Zasvätený život bude proroc
ký, ak dokáže vydávať svedectvo 
o tejto veľkodušnej láske Boha. 

Proroctvo zasväteného života je 
to isté ako Ježišovo: neprišiel dať sa 
obsluhovať, ale slúžiť; neprišiel plniť 
vlastnú vôľu, ale vôľu svojho Otca, 
a je tu preto, aby nám priniesol Bo
ha. Toto je proroctvo ktoré sme po
volaní personifikovať, zosobňovať 
v dnešnom svete. 

V krátkosti, proroctvo, ktoré má
me dnes povedať, ukázať dnešnému 
svetu, je vlastne naša snaha o osob
nú svätosť, a to nie je nič iné ako 
úplne zasvätenie, darovanie sa Bohu 
a službe ľuďom, hlavne tým najchu
dobnejším a najnúdznejším. Všet
ko to konáme v kontexte odlišností, 
v ktorých žijeme a uskutočňujeme 
Kristovo poslanie podľa chariziem 
jednotlivých inštitútov. 

Ak chceme verne nasledovať na
šich zakladateľov v prorockom roz
mere, musíme pestovať „mystický“ 
rozmer zasväteného života, to zna
mená neustále udržiavať nášho du
cha v spojení s Bohom skrze kon
templáciu. Ako vieme, „prorok“ 
najskôr počúva a kontempluje, po
tom hovorí, necháva sa celkom pre
niknúť láskou Boha, ktorá ho na
pĺňa odvahou a nebojí sa ničoho. 
Hodnoverný prorok sa usiluje pre
dovšetkým byť svedkom Božej lá
sky, prežívať ju v realite sveta, aj 
keď jeho prítomnosť môže byť nie
kedy „nepohodlná“, pretože ponú
ka iné hodnoty. 
 Zasvätený život, ako nikdy 

doteraz, sa nachádza v odlišných 
sociálnokultúrnych a cirkevných 
kontextoch. To prináša výzvu k  in-
kulturácii  a  k  jednote  v  odlišnosti. In
kulturácia pojíma celý zasvätený 
život: charizmu, štýl života, formá
ciu, apoštolát, modlitbu, liturgiu, 

Veľké aktuálne výzvy pre 
zasvätený život

Zasvätený život a Cirkev stoja 
dnes pred riešením problému vzťa
hu so spoločnosťou vo všeobecnos
ti: „byť vo svete“, ale „nie zo sveta“ (po
rov. Jn 17, 14 – 15). V konkrétnom 
zasvätenom živote sa stretáme s kon
krétnymi výzvami. Výzvy vychádza
jú z konkrétnych situácií. Avšak kto
ré výzvy sú pre nás, pre zasvätené 
osoby? Čomu máme čeliť? Môžeme 
pozorovať, že výzvy pre zasvätený 
život majú dvojaký pôvod – jedny 
vychádzajú zo samej povahy zasvä
teného života – napr.  vernosť pravej 

kresťanskej identite, naplno zasväte
nej Bohu – a druhé zas z konkrét
nych situácií, v akých sa dnešný 
svet nachádza. Je veľa výziev sociál
nych, ekonomických a nábožen
ských, s ktorými sa zasvätený život 
v súčasnosti musí konfrontovať, po
vedal Benedikt XVI. v príhovore ku 
generálnym predstaveným zídeným 
na Generálnom zasadaní. 

Venujme pozornosť aspoň niektorým 
veľkým výzvam:
 Prvá veľká výzva pre zasväte

ný život v súčasnosti je prehĺbiť iden-
titu  života  (skúsenosti)  s  Kristom ako 
skúsenosť, ktorá fascinuje a vedie 

aktual i ty
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 princípy  duchovného života, orga
nizáciu  komunity a aj vedenie. 

 Výzvou pre zasvätený život je 
aj otvoriť sa vo vzťahu k laikom (= viac
menej ako „pridružení“ členovia) iným 
spôsobom ako v minulosti. Tento 
spôsob zdieľania charizmy a spiritua
lity s laikmi dáva príležitosť ešte viac 
odhaliť bohatstvo charizmy inštitútu 
(kongregácie) a zosobniť ho, uplatniť 
(nájsť miesto) v laickej forme života. 
Takto môže byť charizma vyjadrená 
v „jazyku“ laikov a ľahko pochopiteľ
ná pre mužov i ženy našich čias. Nám 
to zas pomôže udržiavať stabilitu 
a pravosť našej identity. Realita tejto 
výzvy si vyžaduje dostatočnú formá
ciu, spoluprácu a dialóg s laikmi; naj
dôležitejšie je, aby spolupráca neosta
la iba na úrovni apoštolskej činnosti, 
ale aby sa dospelo k určitej spoluzod
povednosti v prežívaní a odovzdávaní 
kongregačnej charizmy a spirituality. 

Snažme sa všetky výzvy pre za
svätený život premeniť na hlboké 
prežívanie vzťahu s trojjediným Bo
hom, ktorý oslobodzuje, riadi deji
ny a ide v ústrety tomu, kto úprim
ne hľadá pravdu. 

Vráťme sa k našej prvotnej horli
vosti a nasledujme príklad Ježiša, kto
rý priniesol oheň a chce, aby sa roz
šíril. Iba zasvätené osoby zapálené 
ohňom Ježiša Krista v práci pre Božie 
kráľovstvo môžu mať veľký význam 
pre ľudstvo tretieho tisícročia.

Končím slovami svätého Augus
tína: „Raz a navždy ... sa ti odporúča 
tento krátky odkaz: miluj a rob, čo 
chceš. Keď mlčíš, mlč z lásky; keď 
rozprávaš, rozprávaj z lásky; keď na
pomínaš, napomínaj z lásky; keď 
odpúšťaš, odpúšťaj z lásky.  Nech 
z tvojho koreňa lásky vyrastá iba 
dobro“ (Komentár k 1 Jn, 7, 8).

Mária, ktorá v chválospeve 
Magnifikat vyjadrila svoju spiritua
litu plnú proroctva a ukázala nám, 
čo pre ňu znamenalo Božie vyvo
lenie, nech sprevádza zasvätený ži
vot k veľkodušnej a ušľachtilej láske 
k Bohu i k ľuďom.

Sr. M. Felicitas Vengliková, 
Kongregácia Dcér Božskej Lásky

Volám ťa žiť

Jacques Philippe: Volám ťa žiť, 
Komunita Blahoslavenstiev 2010.

Ľudský život je úžasné dob
rodružstvo. Aj keď na nás nieke
dy doľahne ťarchou utrpenia a skla
maní, môžeme si nimi poslúžiť, aby 
sme rástli v ľudskosti, v slobode a vo 
vnútornom pokoji, aby sme rozvi
nuli všetky schopnosti lásky a rados
ti, ktorými sme obdarení.

Boh nie je Bohom mŕtvych, ale 
živých. Ustavične nás mnohora
ko, tajomne, no skutočne podne
cuje, aby dal životu každého člove
ka hodnotu, krásu a plodnosť, ktoré 

 dokonca  videli podobnosť s mu
čeníctvom! Michelina Tenace nás 
tou to knihou vedie k plnšiemu po
chopeniu služby predstavených. 
Predstavený by mal mať tú „auctori
tas“, ktorá napomáha rastu a umož
ňuje, aby dary jednotlivých členov 
komunity boli čo najviac využité pre 
druhých. Kniha môže byť dopln
kom pri čítaní inštrukcie Služba auto-
rity a poslušnosť. Môže pomôcť či už 
samotným predstaveným uvedomiť 
si úskalia, dôležitosť a nutnosť ich 
úlohy, ale môže pomôcť aj všetkým 
rehoľníkom lepšie si uvedomiť krásu 
a zmysel sľubu poslušnosti.

Rozprávania 
ruského pútnika 

Neznámy autor: Rozprávania 
ruského pútnika, Dobrá kniha, 
Bratislava 2010.

V pokladnici duchovných hod
nôt kresťanského Východu je aj is
tá forma modlitby, nazvaná „Ježi
šova modlitba“. Určite mnohí z nás 
už počuli o modlitbe, ktorá pozo
stáva v ustavičnom opakovaní jed
noduchej vety: Pane Ježišu Kris
te, zmiluj sa nado mnou hriešnym. 
O tejto modlitbe hovorí kniha, kto
rá v ruskej pôvodine vyšla okolo ro
ku 1870 v Kazani. Na jej stránkach 
sa staneme poslucháčmi rozpráva
ní „ruského pútnika“. Sú to rozprá
vania predovšetkým o veľkej láske 

k Bohu a k modlitbe. O jednodu
chom živote zbavenom náhlivosti, 
stresu, zhonu. Teda o veciach, kto
ré nám v našich hektických časoch 
a priestoroch chýbajú, unikajú. Jed
noduchosť rozprávaní a prostota du
še ich autora ovanú čitateľa čerstvým 
dychom pokoja, hĺbky ľudskej duše, 
vášnivosti lásky k Bohu…

Time management 
jako duchovní 
úkol

Friedrich Assländer, Anselm 
Grün: Time management jako 
duchovní úkol, Karmelitánske 
nakladatelství, Kostelní Vydří 
2010.

Autori knihy dávajú podne
ty a odpovede pre oblasť dobrého 
usporiadania si vlastného času. Zao
berajú sa časom ako systémom a po
riadkom. Skúmajú taktiež typicky 
modernú a zložitú „pascu zrýchľo
vania“. Benediktínske Ora  et  labora 
nie je základným poriadkom len pre 
rehoľníkov. Aj pre ľudí zo sveta po
núka osvedčené „umenie prestávky“ 
a dôležitý „manažment vlastnej oso
by“, ktorá uznáva osobné medzery. 
Vďaka správnemu osobnému ma
nažmentu potom osoba môže zaob
chádzať aj so svojimi slabosťami tvo
rivým spôsobom. 

Tvé slovo  
mi dává život

Raniero Cantalamessa: Tvé slovo 
mi dává život, Karmelitánske 
nakladatelství, Kostelní Vydří 
2010.

Autor ukazuje, že veľká časť ve
deckého bádania o Svätom písme 
spočíva vo vysvetľovaní náuky No
vého zákona vo svetle starozákon
ných a rabínských tradícií, v snahe 
o nájdenie prameňov a pôvodných 
textov. Duchovné čítanie, ku kto
rému autor vyzýva, nestojí v proti
klade k vedeckému bádaniu, naopak 
oceňuje ho a pridáva k nemu ďalší 
prístup tým, že vysvetľuje proroc
tvo vo svetle jeho naplnenia. Až keď 
Boh uskutoční svoje slovo, môžeme 
rozumieť tomu, čo sa pripravova
lo a predobrazovalo. Duchovné čí
tanie Písma nachádza svoje jedineč
né potvrdenie v hermeneutickom 
princípe nazvanom dejiny účinkov 
(Wirkungsgeschichte), podľa ktoré
ho k porozumeniu nejakého textu je 
potrebné mať na zreteli účinky, kto
ré pôsobí tento text v dejinách, ako 
to vyjadrujú slová žalmu: „Tvoje slo
vo oživuje.“ 
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 presahujú všetko, čo si dokážeme 
predstaviť alebo naplánovať.

Služba 
představených 
v církvi

Michelina Tenace: Služba 
představených v církvi. Pojednání 
o svěřené moudrosti. Refugium, 
Olomouc 2009.

Ako múdro riadiť zverené die
lo a aká je vlastne služba predsta
vených? Cirkevní otcovia v nej 
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Tomáš Halík –  
Ptal jsem se cest

Jan Jandourek: Tomáš Halík – Ptal 
jsem se cest, Portál, Praha 2010.

Osobné svedectvo o hľadaní 
vlastnej cesty v duchovnom živote, 
vo filozofii a v spoločnosti. Okrem 
osobných tém (spomienky na det
stvo, študentské roky, obrátenie, 
kňazské svätenie, pôsobenie v úlo
he psychoterapeuta, ponovembro
vé obdobie a iné) odzrkadľuje vývoj 
v českej spoločnosti a Cirkvi. Čitateľ 
v knihe nájde aj spomienky na vý
znamné osobnosti – J. Reinsberga, J. 
Zvěřinu, V. Bendu alebo zamyslenia 
nad témami, ako je hlbinná psycho
lógia, kríza viery, sekularizácia.

Stopy spásy

Eurgen Drewermann: Stopy 
spásy, Portál, Praha 2010.

Každý človek túži po celistvosti a 
hľadá spôsoby životného naplnenia. 
Autor vo svojej knižke ukazuje, čo člo

vek nutne potrebuje, aby mohol žiť so 
sebou v pokoji – blízkosť a odpuste
nie. Práve toto sú stopy spásy na život
nej ceste človeka, ktorý sa riadi podľa 
kompasu posolstva Ježiša z Nazareta. 
Autor pri svojom písaní nezaprie teo
lóga, ktorý má síce už viac ako dvadsať 
rokov zakázané prednášať na katolíc
kych teologických fakultách, zároveň 
je ale v Nemecku vyhľadávaným od
borníkom na problematiku spojenia 
spirituality a psychoterapie.

Filmy
Svätý Augustín

Svätý Augustín
DVD, Don Bosco 2010.

Veľkofilm Svätý Augustín je nád
herné filmové spracovanie života 
sv. Augustína od jeho detstva až po 
smrť. Historicky sa mu dajú vyčítať 
rôzne nepresnosti a chyby. Azda naj
väčšou odchýlkou od skutočnosti je 
takmer neviditeľná dimenzia rehoľ
ného života od obrátenia až po smrť 
v Hippo. Napriek nepresnostiam so 
skutočným príbehom však osoba sv. 
Augustína sa ukazuje vo svojej veľ
koleposti a genialite. Prelínanie deja 
a myšlienok hlavne z najznámejších 
diel, ako sú Vyznania a Boží štát, ne
cháva vychutnávať diváka hĺbku toh
to teológa a filozofa. Film pri jeho 
uvedení v roku 2009 videl aj Svätý 
Otec Benedikt XVI. a po premiére sa 
vyjadril: „Zdá sa mi, že film predsta
vuje duchovné putovanie v duchov
nom svete, ktorý je od nás vzdialený, 
a predsa je nám veľmi blízko, preto
že ľudská dráma je vždy tá istá. Videli 

sme, ako sa odohrávala celková realita 
jedného ľudského života so všetkými 
problémami, chmárami, neúspech
mi, ako aj skutočnosť, že pravda je 
nakoniec silnejšia než akákoľvek pre
kážka a sama si nájde človeka. Toto 
je veľká nádej, ktorá zostáva: nemô
žeme hľadať pravdu my sami, ale je 
to sama zosobnená Pravda, ktorá nás 
hľadá. Ďakujem tvorcom a verím, že 
viacerí ľudia cez túto ľudskú drámu 
objavia pravdu a lásku.“

odporúčané knihy a DVD

Čoskoro vyjde...
Vittorio Messori –  
Andrea Tornielli: Prečo verím. 

K októbrovým bratislavským 
misiám, ktorých súčasťou budú aj 
programy pre pedagógov, novinárov 
a masmédiá, policajtov a vojakov, le
károv a zdravotníkov, podnikateľov 
a manažérov, politikov, pripravuje 
vydavateľstvo Slovo medzi nami – 
redemptoristi v spolupráci s vydava
teľstvom LÚČ knihu Vittoria Messo
riho a Adrea Tornielliho Prečo verím. 
Je to osobné vyznanie svetoznáme
ho novinára, ktorý v roku 1964 prežil 
stretnutie so živým Bohom. Nie je to 
však bežné svedectvo. Vittorio Mes
sori vo forme rozhovoru otvára svoj 
myšlienkový svet, ktorý vyše štyrid
sať rokov po obrátení napĺňa istota 
stretnutia s Bohom, ktoré mu od zák
ladov zmenilo život (z agnostika, kto
rý nepotreboval náboženstvo, a už 
vôbec nie kresťanstvo, sa stal katolík 
a horlivý obhajca Cirkvi). Celé roky 
svojho života venoval hľadaniu dô
kazov historickosti Ježiša Krista (kni
ha Hypotézy  o  Ježišovi  vyšla aj v slo
venčine). Nerobil to však kvôli sebe 
– jeho viera je pevná od prvého oka
mihu –, ale aby iným pomohol prísť 
k živému Ježišovi. Svoj život noviná
ra a spisovateľa pokladá za Božie po
volanie...

Pútavé, pritom náročné čítanie 
na jednej strane vyvoláva mnoho 
otázok o viere čitateľa, na strane 
druhej uisťuje o tom, že cesta s Je
žišom je nielen dobrodružná, ale aj 
istá. 

Kniha vyjde v prvej polovici ok
tóbra.
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