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EDITORIÁL

S
om v talianskom prímorskom mestečku. Je neskorý večer a plno ľudí na kor-

ze. Vyšiel som z kostola. Bola tam adorácia a ja som už unavený zaspával. 

Keď som schádzal po schodoch, natrafi l som na tri fľaše od piva a cigare-

tovú škatuľku. Spočiatku som sa zmohol len na rozhorčenie. Po chvíli ob-

zerania sa po ulici a neporiadku na schodoch som sa odhodlal všetko upratať, len 

som ešte chvíľu váhal, čo si pomyslia okoloidúci. Keď som už urobil krok smerom 

k schodom, predbehol ma prichádzajúci starší manželský pár. Najprv urobili poria-

dok a potom vstúpili do kostola modliť sa.  

Stretávam sa mnohokrát v našich radoch s rozhorčeniami rôzneho druhu. Nefungu-

je toto, nefunguje tamto! Prizeráme sa a rukami rozhadzujeme ako praví Taliani! Avšak 

popritom kriku a hluku zabudneme, že najdôležitejšie je urobiť jednoduché gesto a na-

stane pokoj. Ja viem! Môžeme povedať, že chceme nájsť vinníka, on sa musí polepšiť či 

zmeniť, alebo si môžeme veľmi želať, nech koná najprv spolubrat alebo spolusestra!

Zasvätený život sa niekedy môže stať len dlhou epizódou rozhorčovania sa nad 

tým, ako veci nejdú. Ale takto ho predsa nechceme žiť!

Možno sa mi stalo niečo banálne a ja to príliš dramatizujem. Chcem však poukázať 

na konkrétnosť našich každodenných skutočností, keď sa deje mnoho kriku pre nič. 

Ježiš predovšetkým konal, ako nám kresťanom pripomína Gándhí, a až potom roz-

prával. Niekedy v našich komunitách až priveľa rozprávame a vykonáme príliš málo. 

Tento svet nás však veľmi potrebuje a pápež František dokonca vyhlásil, že máme 

prebudiť svet! Prebudíme ho však len skutkami, gestami lásky, v každodennej jedno-

duchosti. Nikdy nie rozhorčovaním a šomraním! Len keď konkrétne otvoríme a uvoľ-

níme druhým cestu ku Kristovi, prebúdzame svet. Mňa to naučili dvaja starkí pred 

kostolom v Porto Recanati.

Prichádza Rok zasväteného života! Je to šanca! Môžeme prebudiť najmä seba, ale tiež 

ľudí, ktorí nás pozorujú a vidia, gestami lásky, štedrosti, pozornosti voči tým najchudob-

nejším až po tých najbohatších. Je len na nás, či sa v našom konaní aj v našej slabosti 

prejaví sila strácania života kvôli Kristovi a sila Krista. Uvoľnime cestu Kristovi!

Naše, už v poradí desiate číslo časopisu chce všetkých podnietiť k novému nad-

šeniu z Krista a pre Krista. Začínajúc od rozhovoru s pátrom Rupnikom a z ďalších 

krásnych článkov sa môžeme nabudiť a potom prebúdzať svet! 

Juraj Pigula 
šéfredaktor
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Čo pre vás znamená milovať a nechať sa milovať?

Milovať znamená spoznať, že sme milovaní, 

a práve preto nie sme ustarostení o seba samých, 

a hľadať príležitosti, aby sme dokázali, že to tak 

je. Znamená to večer uzavrieť deň bez prílišné-

ho sústredenia sa na seba a nájsť pokoj v tom, čo 

sme cez deň urobili. Neustále objavovať, že je len 

jediná láska, ktorá nami prechádza, a že ju odo-

vzdávame z jedného pohľadu na druhý, z jednej 

ruky do druhej, z jednej osoby na druhú. A tá-

to odovzdaná láska robí darom to, čoho sa naše 

ruky dotýkajú.

Čo vás naučila práca s mozaikami?

Naučila ma mať na zreteli stále viac tých 

druhých. Mozaika je chórová práca, je to prá-

ca v tíme a nemôže sa robiť samotársky. Lebo 

robiť to sám znamená pracovať tak, ako keby si 

vedľa seba nemal ľudí, ale jednoduché nástroje, 

ktoré uskutočňujú to, čo máš na mysli. Naučilo 

ma to, že hodnotnejšia je tá práca, ktorá je od-

lišná od toho, čo som mal na mysli na začiatku, 

ale v ktorej sme dokázali dať spolu to najlep-

šie, čo každý z nás mohol urobiť a dať v danej 

chvíli. Pracovať s ľuďmi znamená, že nie je kaž-

dý deň rovnaký a že nie všetkým vyjdú dobre 

Monika Skalová – Juraj Pigula

Na slovíčko 

s Markom 
Ivanom 
Rupnikom

Marko Ivan Rupnik sa narodil v roku 1954 

v Zadlogu, v Slovinsku. Do Spoločnosti Ježišovej 

vstúpil v roku 1973. Najprv študoval v Ľubľane 

filozofiu a v roku 1977 sa zapísal na Akadémiu 

výtvarných umení v Ríme. Keď v roku 1981 

dokončil štúdium na Akadémii, začal študovať 

teológiu na Pápežskej Gregorovej univerzite 

v Ríme. V roku 1985 bol vysvätený na kňaza. 

V roku 1991 získal doktorát na Gregorovej 

univerzite a odvtedy žije a pracuje v Ríme 

v Centro Aletti, ktorého je riaditeľom. Vyučuje 

spiritualitu kresťanského Východu na Pápežskom 

orientálnom inštitúte, na Gregorovej univerzite, 

na Liturgickom inštitúte Sant
Anselmo. Ako maliar 

a umelec vytvoril mnohé diela, hlavne mozaiky, 

po celom svete. Medzi jeho najznámejšie diela 

patrí kaplnka Redemptoris Mater vo Vatikáne. 

Prednáša po celom svete a je autorom mnohých 

kníh, preložených do všetkých svetových jazykov. 

Od roku 1999 sa stal konzultorom Pápežskej rady 

pre kultúru. Radí sa k žiakom a nasledovníkom 

českého jezuitu kardinála Tomáša Špidlíka, 

s ktorým dlhé roky úzko spolupracoval.
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všetko záleží od rozhodnutia človeka, od jeho sta-

rostlivosti a pozornosti. A tiež od poznania seba, 

vedieť sa udržiavať v bdelosti. Môj otec ma naučil, 

že nikdy nepijeme, aby sme zmenili stav duše, pre-

tože pitie ho nezmení, ale keď sa zmení chuť vína 

v ústach, je to posledné upozornenie, že niečo s na-

mi nie je v poriadku.

Ako vnímate budúcnosť zasväteného života 

v krajinách strednej a východnej Európy?

Zasvätený život sa nachádza v rozhodujúcej chví-

li. Problémom je, že napriek veľkej snahe cez diela 

a v mnohých aktivitách nestačíme na to, aby sme 

vrátili ľudí k Bohu. Naše svedectvo sa odtrhlo od teo-

logického základu, od skutočnosti vzťahov, ktoré 

sprítomňujú druhému celok našej pravdy. A to je 

neoddeliteľné od spoločenstva, ktoré sprítomňuje 

tajomstvo a zjednocuje s tým, komu sa dáva 

svedectvo. Myslím si, že to je výzva pre budúcnosť 

zasväteného života, inak sa vyčerpá spolu s dielami, 

ktoré postupne musíme zatvárať, lebo nám chýbajú 

ľudia, ktorí by ich mohli ďalej udržiavať.

Kedy alebo v čom môžu dnes byť zasvätení 

prorokmi v týchto krajinách?

Proroctvo je vlastné viere. Zasvätený život 

v tom, čo je a robí, je par excellance symbolickou 

skutočnosťou práve preto, lebo sprítomňuje Boha vo 

svete žijúc nový život, božský život prijatý v  krste. 

Tento život sa prejavuje v mentalite a aktivite, 

v skutkoch. Všetko je symbolická skutočnosť, ktorá 

necháva vynoriť sa božskému spoločenstvu. Keďže 

Kristus je miestom zjavenia Otca par excellance, 

rehoľný život tým, že žije Kristov život, včleňuje sa 

do zjavenia Otca, presne ako hovorí Kristus: „Kto 

vidí mňa, vidí Otca.“ Pravda je zjednocujúca a je 

možné ju dať poznať zjednocujúcim spôsobom, 

pretože sa jedná o pravdu, ktorá je svedectvom, 

tie isté veci. Teda musíš brať do úvahy toto všetko, 

aby tým konečný výsledok netrpel, ale práve nao-

pak, aby vyšiel obohatený schopnosťami každého. 

A predovšetkým ma to naučilo, že teologické a du-

chovné myslenie nemôžeme robiť len pojmami, ale 

je potrebná matéria. Nemôžeme hovoriť o Kristovi 

bez matérie sveta. Jestvuje kňazská dimenzia ume-

leckej práce, najmä keď sa jedná o hmotné umenie, 

ako je to naše. 

Ktorú z mozaík, ktoré vyšli z vášho ateliéru, 

máte najradšej a prečo?

Mám najradšej stále poslednú. Už si zo mňa preto 

robia žarty. Už vedia, že poviem, že to je tá, ktorá sa 

nám najviac podarila. A myslím si to, lebo posledná 

mozaika obsiahne všetky doterajšie, celé dejiny a ži-

vot až po chvíľu jej vytvorenia. 

Môžete nám povedať, aké sú základné línie vášho 

duchovného života?

Dúfam, že sú to ignaciánske línie. Z nich hlavne 

rozlišovanie, ktoré, ako vravievali aj mnohí fi loka-

lickí otcovia, je veľká cnosť, pretože dovoľuje, aby 

všetky ostatné zostali také, aké sú. Rozlišovanie zo-

stane základom, okolo ktorého sa usilujem nechať 

točiť svoj život. Potom neustále hľadanie v otvore-

nosti na prúdenie Ducha, aby som mohol zachytiť 

Božiu vôľu v tom, čo mám robiť, aby som sa nikdy 

neuzavrel do toho, čo som uskutočnil, ale aby som 

mohol stále tvoriť v synergii s Duchom, ktorý hýbe 

Cirkvou k stále novým intuíciám. Povedal by som, 

že moja najväčšia túžba je, aby som nikdy nebral nič 

ako samozrejmosť, ako niečo uzavreté, ale udržiaval 

si srdce v bdelosti na to, čo Pán odo mňa žiada.

Máte chvíle na odreagovanie? Aké?

Pre mňa sú to chvíle, keď si môžem sadnúť s komu-

nitou na konci misie, po návrate z práce, po kurze 

duchovných cvičení. Počas večera v atmosfére pria-

teľov sa uvoľním viac ako pri akejkoľvek inej zábave, 

a ak mám povedať pravdu, ani neviem, čo iné by to 

mohlo byť. A vďaka Bohu, k rozptýleniu mi slúžia 

aj kilometre v aute, za volantom. Je to čas, 

v ktorom môžem premýšľať, tvoriť a spomínať. 

 Sem-tam sa rád poprechádzam a potom v júli 

 trávim  trochu  času pri mori, ani nie tak pre zábavu, 

ako pre  skutočný oddych.

Máte rád dobré víno?

Zaiste. A to aj preto, že mám veľa priateľov, ktorý ho 

produkujú, a to aj vo výbornej kvalite. 

Ako sa pozeráte na používanie alkoholu v rehoľných 

komunitách? 

Vo všetkých veciach existuje použitie a aj zneužitie. 

Nikdy nepiť sám. Páter Špidlík často hovorieval, že 

Ak nevychádzame v našej refl exii 

z darov, ktoré sme dostali, ale 

začíname hneď bežať v ústrety 

Západu, aby sme sa naučili spôsoby, 

metódy a prostriedky, ktoré 

považujeme za lepšie, efektívnejšie 

od toho, čo Duch Svätý začal načrtávať 

medzi nami, znamená to podľa mňa 

zradu a neverím, že rehoľný život 

na Východe bude o pár rokov veľmi 

odlišný od toho na Západe.
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života, bezpodmienečné potvrdenie druhého, 

pretože je v absolútnom spojení s Iným. A tu nikto 

nestratí svoju identitu, čo je veľký strach súčasného 

sveta, naopak, nájde ju v Kristovi, pravde človeka, 

ako povedal na začiatku svojho pontifi kátu Ján 

 Pavol II. v encyklike Redemptor hominis.

Prišiel čas, v ktorom sa máme vrátiť k primerané-

mu jazyku pre rehoľný život, ktorým nie je formácia, 

ale probácia. Formácia je spojená s jedincom, ktorý 

 hľadá svoju dokonalosť vo forme bytia,  konania, mys-

lenia. Probácia odkazuje na osobu, ktorá v skúškach 

ukáže to najlepšie, navonok sa ukáže pravda osoby, 

ktorou je láska, sila božského života, ktorá premieňa 

ľudskú prirodzenosť,  ktorá ukáže, aký je človek, keď 

prežíva Božiu lásku. Probácia nám pripomína mno-

ho foriem kreativity a vyúsťuje do vzťahu s druhý-

mi, do bytia s druhými, do potvrdenia druhých, a nie 

do samotárskeho bytia. V skúške traja ľudia reagujú 

inak a všetci traja vyjad ria to najlepšie zo seba v láske 

ku Kristovi a Cirkvi.

Ako môžeme žiť krásu v jednoduchej každodennosti 

našich kláštorov?

Práve takto: hľadajúc spoločenstvo-zjednotenie, 

ktoré nie je psychologickou záležitosťou, čiže nejaké 

„mať sa dobre“ so spolubratmi a sestrami, nejedná 

sa o dosiahnutie súhlasu alebo rovnakého pohľadu 

na všetko. Nie, toto je nemožné a každý z nás to vie. 

Skôr sa jedná o spoznanie, že Kristova láska, ktorá 

nás poháňa, zachránila mňa a zachránila aj teba, 

je to tá istá láska, ktorá nás pozvala dať náš život, 

aby sme už viac nežili pre seba, ale pre toho, ktorý 

za nás zomrel. Spoločenstvo-zjednotenie je tou 

víziou, ktorá nás neustále poháňa, aby sme vyšli zo 

seba, zo svojej mentality, zo svojej vôle nadovšetko 

vediac, že zrnko pšenice, ktoré padne do zeme, 

musí zomrieť, aby prinieslo ovocie. Zjavená pravda 

je láska a uskutočnená láska je krása, vravieval Pavel 

Alexandrovič Florenský. 

a nie o pravdu dokázanú alebo naučenú. 

Rehoľný život na Východe bude prorocký, len ak 

bude mať odvahu urobiť teologicko-duchovnú re-

fl exiu o skúsenosti počas komunizmu. Myslím si, 

že tieto roky po komunizme boli prežité veľmi ne-

správne a budúca generácia bude voči nám veľmi 

tvrdá, pretože počas komunizmu Duch Svätý da-

roval Cirkvi, a teda rehoľnému životu, osobitné 

milosti. Ak nevychádzame v našej refl exii z darov, 

ktoré sme dostali, ale začíname hneď bežať v ústrety 

Západu, aby sme sa naučili spôsoby, metódy a pro-

striedky, ktoré považujeme za lepšie, efektívnejšie 

od toho, čo Duch Svätý začal načrtávať medzi nami, 

znamená to podľa mňa zradu a neverím, že rehoľný 

život na Východe bude o pár rokov veľmi odlišný 

od toho na Západe, iba ak by sme mali odvahu 

pochopiť, že Boh nás vyvolil ako prorockých, a pre-

to privilegovaných svedkov viery, ktorá je slo-

bodná, živá a žijúca ako soľ, kvas a svetlo, a nie ako 

para-štátne náboženstvo s imperiálnou mentalitou 

v základe.

Čo považujete za dôležité vo formácii mladých 

zasvätených?

Formácia nás odkazuje hneď na slovo forma a pri-

pomína nám, že naša je forma Krista. Nie je nič 

iné, podľa čoho by sme mali byť formovaní, pretože 

Kristus je obsahom sveta, všetkého, čím žijeme, 

s čím sa stretávame a čo robíme. Od tohto kľúča 

čítania formácie sa stane možný rast až po plnú 

zrelosť Krista v nás. Prezieravosť bude v nájdení 

ciest, aby sa život Krista stával stále viac naším 

životom, čiže v nájdení cesty, aby sme žili v komu-

nitách spoločenstvo-zjednotenie, ktoré je obsahom 

formácie.

Také spoločenstvo-zjednotenie sa stane pravdou 

osoby, tou pravdou, ktorá sa komunikuje sama, 

pretože nehovorí sama o sebe, ale je ovocím toho, 

čo jedinec stále žije ako najhlbšiu dimenziu svojho 

Naša forma je Kristus. 

Nie je nič iné, podľa čoho 

by sme mali byť formovaní, 

pretože Kristus je obsahom 

sveta, všetkého, čím žijeme, 

s čím sa stretávame 

a čo robíme. 
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 Ako chápete slobodu v zasvätenom živote?

Sloboda neexistuje, je to len fi xná idea modernej 

spoločnosti. Nikolaj Alexandrovič Berďajev vysvet-

ľuje veľmi dobre, že o slobode je možné rozprávať 

len ako o konštitutívnej dimenzii lásky. Kto obja-

ví Kristovu lásku ako živý a skutočný základ svoj-

ho života, dobre vie, že v tomto našiel, pochopil 

a žil všetku najhlbšiu skutočnosť slobody. My sme 

zvyknutí myslieť stále bez Krista, ako keby náš život 

v Kristovi bol nejakou paralelnou rovnobežkou 

k životu sveta.

Je to však presne to, čo nám nakoniec umožňu-

je žiť stálu dichotómiu, ktorá nikdy neprivádza ku 

skutočnej slobode. Sloboda v zasvätenom živo-

te je predovšetkým sloboda od seba samých. Nie 

je to sloboda robiť niečo, čo sa nám páči, alebo 

nie je to sloboda, v ktorej cítime potrebu si trocha 

 oddýchnuť, ale je to sloboda toho, kto vie, kto je 

a komu patrí. A že do toho dal všetku svoju životnú 

 energiu. Sme slobodní, ak nie sme otrokmi vlastnej 

prirodzenosti, všetkého, čo obsahuje naša história, 

 zranení, urážok, ale keď v sile lásky, ktorú prijíma-

me od Boha, sme schopní prijať svoju prirodzenosť, 

ktorá, keď raz bude prijatá, premení sa.

Svedectvo viery, ktoré vás posledne najviac 

oslovilo?

Chiara Corbella. Mladá matka, ktorá zomrela 

28-ročná, ale žila absolútne odovzdaná Otcovi, spo-

znajúc krok za krokom všetky znaky jeho lásky, nie-

kedy nepochopiteľnej ľudskému oku, ale schopnej 

premeniť každú chvíľu tak, že sa stala Božou prie-

zračnosťou. Najmä toto ma oslovilo: matka dvoch 

detí s vážnymi vývojovými vadami, ktorá chcela, 

spolu s manželom, napriek protikladným stanovis-

kám odborníkov, aby sa deti narodili. Pri treťom 

tehotenstve so zdravým dieťatkom jej samej zistia 

rakovinu zriedkavú pre ženu jej veku. Keď sa môže 

začať s liečením po narodení Francesca, je už nesko-

ro. Ale čo je na jej príbehu priezračné, je obzvlášť 

Božia moc a ako sa ona stala nástrojom, aby sa táto 

moc stala viditeľnou pre všetkých.

Ktorí sú vaši duchovní autori, ktorých 

uprednostňujete pri čítaní?

Čítam veľmi rád cirkevných otcov, ale potom sa vra-

ciam stále k čítaniu pátra Špidlíka, ktorý je pre mňa 

nevyčerpateľnou baňou, inteligenciou syntézy, ktorá 

pomáha mne samému robiť ďalšie syntézy. A je ne-

možné, aby som sa odtrhol do Solovjeva, kde vždy 

nachádzam ďalšie inšpirácie. Chcel by som tiež po-

vedať, že som veľmi často s Božím slovom a s ume-

ním veľkých kresťanských období.
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Accatoli, Luigi – Dupont, 
Jacques, OCart  

Boh chce s nami tancovať

Redaktor talianskeho 

denníka Coriere della 

Sera Luigi Accatoli tri dni 

viedol rozhovor s otcom 

Jacquom Dupontom, 

priorom kartuziánske-

ho kláštora Serra San 

Bruno. Kniha je pre-

kvapujúco otvoreným 

rozhovorom o duchov-

nom živote členov jed-

nej z najprísnejších reholí. 

Je zároveň pozvaním pre moderného 

človeka, aby sa poučil múdrosťou tejto prasta-

rej rehole. Je poukázaním na tie stránky Boha, 

Cirkvi, modlitby, všedného života, ktoré nám 

v dnešnom rýchlom svete akosi unikajú. Je po-

zvaním prijať Božie vyzvanie do tanca.

Dobrá kniha, Trnava 2014

Erich Fromm: Umenie milovať

Málokto dokáže milo-

vať takou láskou, kto-

rá v sebe spája zrelosť, 

sebapoznanie, odvahu. 

Aj láska je umenie, kto-

rému sa možno naučiť. 

Vyžaduje si však náma-

hu, zručnosť, pozornosť. 

Erich Fromm, podľa kto-

rého život nemá veľký 

zmysel okrem toho, kto-

rým ho dokáže naplniť člo-

vek, vo svojej znepokojujúcej knihe skú-

ma lásku vo všetkých jej aspektoch. Pozornosť 

nevenuje len láske romantickej, obklopenej toľ-

kými falošnými predstavami, ale aj láske medzi 

deťmi a rodičmi, láske medzi súrodencami, lás-

ke erotickej, ba i láske k Bohu.

„Len ťažko nájdeme inú činnosť alebo druh pod-

nikania, ktoré by sme začínali s takou ohromnou 

nádejou a očakávaním a zároveň by zlyhávalo 

tak často ako láska. Ak by sa to dialo s akoukoľ-

vek inou činnosťou, ľudia by prahli po poznaní 

dôvodov zlyhania a po tom, ako prísť na mož-

nosti ako ju zlepšiť, alebo by sa tej činnosti jed-

noducho prestali venovať. Lenže lásky sa vzdať 

nedokážeme, a tak nám zostáva iba jedno rieše-

nie, ako predísť zlyhaniu – rozobrať dôvody zly-

hania a prikročiť k skúmaniu významu lásky.“

Citadela, Bratislava 2014
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Prehnane a obrazne 

povedané: v ženských 

komunitách je iba jedna veľká 

izba – všetky vedia všetko 

o každej –, zatiaľ čo mužské 

komunity sa skladajú z mnohých 

malých hradov, do ktorých 

je možné vstúpiť iba vtedy, 

ak padne alebo ak sa 

zdvihne padací most. 
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Jednotlivé osoby sa vzájomne ovplyvňujú vo svo-

jich vývojových procesoch, a preto je dôležité pozoro-

vať, či a ako vo svojich vzťahoch prijímajú postoj nad-

vlády alebo podriadenia sa a konformizmu, závislosti 

na iných alebo odstupu od iných. Schopnosť formovať 

komunitný život v adekvátnej rovnováhe medzi blíz-

kosťou a odstupom je rozhodujúcim faktorom pre roz-

poznanie toho, či jednotliví členovia a komunita ako 

celok rastú, stagnujú alebo upadajú. Na druhej stra-

ne, komunita ako celok je dôležitá pre jednotlivca, lebo 

takto má jednotlivý člen možnosť vidieť, či je prijatý, či 

a akým spôsobom mu je poskytnutá pomoc, či a ako 

on sám nachádza dostatočný priestor a pochopenie pre 

svoje postoje, návrhy a potreby. Predpokladom na to, 

aby spoločný život v komunite mohol priniesť určité 

ovocie, je, že jej jednotliví členovia dosiahli istý mini-

málny stupeň osobnej zrelosti. Jednotlivec a skupina 

potrebujú čas, priestor a vzťahy, ktoré nie sú konfl ikt-

né.1 Ak sa osoba alebo komunita neprestajne zaoberá 
hľadaním vnútorného a vonkajšieho pokoja, členovia 
nie sú schopní prekročiť seba samých, byť otvorení pre 
iných a uskutočniť svoje vlastné poslanie. Preto kaž-
dý člen skupiny a skupina ako celok musia mať určitú 
dôveru v seba samých, aby mohli nadobudnúť takú to-
leranciu voči frustráciám, ktorá im dovolí zniesť skla-
mania, krízy alebo konfl ikty v skupine a kvôli skupine. 
Ak niekto nemá dostatočnú sebaúctu, do jeho živo-
ta sa vtierajú kompenzačné uspokojenia a útek (napr. 
do vzťahov, do nadmernej práce, k užívaniu alkoholu, 
nikotínu, internetu), alebo agresívne postoje, aktívne 
či pasívne (napr. stále nariekanie alebo pociťované ob-
viňovania, nepriazeň voči predstaveným alebo zaťaté 
uzatvorenie sa do seba samých).

1  V zmysle, že každý potrebuje nachádzať v istej miere pote-

šenie z pokoja a uspokojenia vo vzťahu k sebe samému, k práci 

a k tým, s ktorými žije.

Rehoľný život sa nachádza v situácii, v ktorej 

musí čeliť veľkým výzvam. Tento fakt okrem 

toho, že spôsobuje mnohé krízy, vedie členov 

rehoľných spoločenstiev, ale aj cirkevnú 

hierarchiu a vnímavých kresťanov k otázke 

ohľadom základných prvkov rehoľného života 

a k tomu, čo by chýbalo Cirkvi – a nielen jej –, 

ak by rehoľné spoločenstvá neexistovali. 

Odpoveď na túto otázku možno vidieť v tom, 

že by chýbalo svedectvo komunity života 

a práce, ktorá nachádza svoju jednotu 

v Kristovi. Základný konštitutívny prvok 

identity rehoľných spoločenstiev v ich vnútri 

aj navonok je totiž ich komunitný život. 

Vzájomný vzťah medzi jednotlivcom 
a komunitou
Na jednej strane sa komunita skladá z jednotlivých 

členov; na druhej strane skupina ako celok rôznymi 

spôsobmi a v mnohých ohľadoch určuje život jed-

notlivca. Komunitný život prináša so sebou to, že sa 

členovia vzájomne ovplyvňujú, že sa jeden od druhé-

ho učia, že sa dáva a prijíma, že sa prežívajú napätia 

alebo sa im vyhýba. Spôsob, ktorým každý jeden člen 

utvára vzťahy, podmieňuje stály proces zmien jeho 

vlastného spôsobu života a pochopenia seba samého. 

Terajšie modely psychického zdravia pripisujú veľký 

význam úzkemu prepojeniu, ktoré existuje medzi bio-

logickými, psychickými a sociálnymi zmenami. Vply-

vy biologického rázu (napr. osobitý temperament), 

psychické faktory (napr. vývoj schopnosti zdôveriť sa 

iným) a vonkajšie prostredie (napr. zdravé alebo naru-

šené spolužitie medzi členmi komunity) určujú v ich 

nerozdeliteľnom prepojení možnosť žiť v dostatoč-

nom pokoji so sebou samým a s vlastným prostredím.

Komunitný 
život 

v rehoľných 
spoločenstvách Hans Zollner 
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a obrovskými a neadekvátnymi potrebami. V prvom 
prípade sa nedostatok vzťahuje na potrebný priestor, 
v druhom sa týka nedostatku vôle a nedostačujú-
cej schopnosti budovať dôverné zaväzujúce vzťahy. 
Komunita a jej členovia sa môžu vyhnúť týmto si-
tuáciám, ak sa im podarí rozvíjať vzájomnú dôveru, 
diskrétnu pozornosť, spoločnú orientáciu v úlohách, 
pred ktorými stoja, – inými slovami povedané – oka-
mihy dostačujúcej (auto)istoty (security).

Týmto problémom a napätiam sa nemôže vyhnúť 
žiadna cirkevná komunita. Otázkou je, ako sa k vznik-
nutým konfl iktom komunita postaví a ako ich rieši. Dô-
ležitú úlohu v ich vyriešení zohráva zrelosť a motivá-
cia, ktorá pohýna skupinu i jednotlivých členov. Jedna 
z dôležitých otázok sa týka motivácie, ktorá vysvet-
ľuje, prečo sme spolu: Čo nás spája v tejto komunite? 
Bezpochyby tu interferujú motívy náboženské, soci-
álne, sociologické a psychologické. Opravdivý komu-
nitný život podstatne závisí od zrelosti členov skupi-
ny a predovšetkým od toho, čo sa od skupiny očakáva. 
V tomto ohľade túžba a požiadavky na komunitný život 
za posledné desiatky rokov vzrástli. To však vôbec ne-
znamená väčšiu schopnosť pre komunitný život, a teda 
ani výnimočnú, zjavnú tendenciu zaangažovať sa pre 
komunitu. Na druhej strane rehoľné spoločenstvá majú 
ťažkosť začleniť mladých kandidátov a členov. Poveda-
né provokatívnym spôsobom: mnohé rehoľné komunity 
sú pre mladých členov príliš obmedzujúce a zároveň aj 
príliš mdlé. Príliš mdlé, pretože považujú za samozrej-
mú zrelosť viery a modlitby, a schopnosť pre komunit-
ný život vidia v zhode s hodnotami platnými pred nie-
koľkými desaťročiami bez toho, aby brali do úvahy to, 
že dnes to už nemusí byť predpokladom. Príliš obme-
dzujúce, lebo rehoľné spoločenstvá neberú do úvahy, že 
mladí ľudia v rozličných oblastiach praktického života 
rozvinuli rôzne osobné schopnosti a majú iné očakáva-

Autonómia a záväzky
Jeden z najťažších problémov, ktorému je potrebné če-

liť vo vývoji skupiny, sa týka vzťahu jednotlivých členov 

a skupiny ako takej k intimite a autorite. V momen-

te, keď veci nie sú alebo nefungujú tak, ako by mali, 

hneď sa začnú kritizovať zodpovední alebo sa nalieha-

vo požadujú reformy štruktúr. Je zjavne ľahšie vyhnúť 

sa vlastnej zodpovednosti než sa naučiť žiť s vlastný-

mi obmedzeniami a chybami iných. V tomto zmys-

le sa často stáva, že kritika iných pochádza z vlastných 

nedostatkov. Predovšetkým vo veľkých komunitách to 

vedie k prenechaniu zodpovednosti na iných a k istému 

druhu „hotelovej“ mentality. Ak má však komunitný 

život prinášať ovocie vo vnútri aj navonok, je potreb-

né zaistiť vlastnú spoluprácu a vlastnú spoluzodpoved-

nosť. V každej komunite je potrebné, aby každý jej člen 

vykonal s plnou zodpovednosťou úlohy, ktoré mu boli 

zverené. Okrem toho každý člen by sa mal v správnej 

miere cítiť zodpovedný za iných.

Povedzme otvorene „v správnej miere“, lebo tento 
bod zvyčajne predstavuje základný rozdiel vo vnútri 
mužských a ženských komunít. Zatiaľ čo v ženských 
komunitách často prevažuje prehnaná sociálna kon-
trola – a každá sestra, skoro v doslovnom význame, 
nemôže urobiť krok bez toho, aby nebola pozorova-
ná alebo aby jej nebolo niečo prikázané –, mužské 
komunity sú väčšinou charakterizované neosobnými 
vzťahmi medzi členmi a väčšou autonómiou. Iný-
mi slovami, prehnane a obrazne povedané: v žen-
ských komunitách je iba jedna veľká izba – všetky 
vedia všetko o každej –, zatiaľ čo mužské komunity 
sa skladajú z mnohých malých hradov, do ktorých je 
možné vstúpiť iba vtedy, ak padne alebo ak sa zdvih-
ne padací most. Obe skutočnosti však môžu byť defi -
nované tým istým spôsobom ako situácie nedostatku 
(scarcity), charakterizované nadmernou závislosťou 
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oznámiť rozhodnutia. Chúlostivý aspekt diskrétnosti je 

tvorený „tajomstvami rodiny“ v komunite; napríklad 

keď sa vie, že jeden z bratov je závislý na alkohole: všet-

ci to vedia, ale kvôli hanbe a neistote nikto nemá odva-

hu otvoriť problém náležitým spôsobom.

Nevyhnutným prostriedkom na posilnenie komu-
nikácie a jednoty komunity je komunitný poriadok. 
Aby tento poriadok mohol byť účinný, je potrebné, 
aby sa o ňom v komunite diskutovalo a aby ňou bol 
prijatý. Stále môžu existovať výnimky, nepodarí sa 
vtiahnuť spolubratov, ktorí sa pred všetkým, čo je 
spoločné, ponoria do hlbín ako ponorka. Ale komu-
nita bude rásť spolu iba vtedy, keď sa cíti zaangažo-
vaná do niečoho, na čom sa dohodlo spoločne, a ak 
to, na čom sa dohodlo, môže byť v prípade potreby 
predstaveným požadované v mene autority. V tomto 
je platný „zákon postupnosti“: je lepšie dohodnúť sa 
na pozvoľných krokoch, ktoré sa môžu skutočne zre-
alizovať, ako navrhovať veľké ideály, avšak nereálne. 
Čo sa týka spoločného času, môžeme rozlíšiť na-

sledujúce oblasti: liturgické slávenia, momenty mod-
litby; spoločné večerné stretnutia, ktoré sú pravidel-
né a ktoré majú duchovný a/alebo neformálny ráz; 
spoločné dni v roku, počas ktorých sa urobí refl exia 
komunitného života; spoločné duchovné cvičenia; 
spoločná dovolenka skupiny členov komunity ale-
bo iné aktivity vo voľnom čase; spoločné stravova-
nie. Neformálnym stretnutiam komunity napomáha-
jú príjemne zariadené spoločné priestory. Je dôležité, 
aby členovia komunity mohli rozvíjať alebo zachovať 
si zmysel pre to, že všetci sú zodpovední za úspešné 
napredovanie komunity. To znamená aj dobrovoľne 
prijať pomocné úlohy, mať odvahu niečo začať a byť 
pozorným na malé veci každodenného života (napr. 
dať do poriadku a vyčistiť to, čo sa použilo). 

Použijeme známu formuláciu z 32. Generálnej kon-
gregácie jezuitov (porov. Dekrét I, 2,1), na základe kto-
rej môžeme rehoľné komunity defi novať ako „komuni-
ty hriešnikov, ale povolaných byť spoločníkmi Ježiša“ 
a spoločníkmi jedni druhým. Dnešné pochopenie komu-
nity necháva jednotlivcovi aj komunite značnú kreatív-
nu slobodu, ale vyžaduje aj niektoré presné veci: po-
zornosť pre seba a pre druhých, disponovanosť zdieľať 
úlohy a zodpovednosť a schopnosť rozšíriť svoje obzo-
ry. Perfektná komunita nebude nikdy existovať. Existujú 
mnohé osobné a komunitné prekážky na ceste k „plnej 
zrelosti Krista“ (Ef 4, 13), ku ktorej sme volaní aj ako 
komunita. Stojí však za to usilovať sa objaviť ľudské 
a duchovné bohatstvá a rozvíjať ich v komunite a pre 
komunitu, aby členovia rehoľného spoločenstva mohli 
lepšie žiť svoje poslanie ako „priatelia v Pánovi“.

 Prebrali sme časť článku, ktorý bol uverejnený v časopise 

La Civiltà Catt olica 2006 IV, 344 – 356 (18. november 2006). 

Celý preložený text aj s poznámkami pod čiarou nájdete 

na www.zasvatenyzivot.sk v rubrike Spiritualita.

 preklad Iveta Fides Strenková 

nia vzhľadom na formáciu, na úlohy a na komunitný 
život vo vnútri rehoľného rádu. Stojí za to, ak rehoľné 
spoločenstvá zainvestujú do formácie formátorov.

To, čo sme doteraz povedali vo všeobecnosti, mu-
síme aplikovať na konkrétny komunitný život muž-
ských apoštolských reholí. To, čo nasleduje a čo sa 
zvlášť vzťahuje na komunitnú organizáciu a komuni-
káciu v rehoľných komunitách, má byť chápané ako 
„chvála možného“: malé a možné kroky v budovaní 
komunity sú dôležitejšie a užitočnejšie ako siahodlhé 
diskusie o ideálnych situáciách, ktoré sa často končia 
frustráciou a kapituláciou.

Rozprávať sa jeden s druhým, 
žiť jeden s druhým
Úspech komunitného života – a k tomu patrí aj schop-

nosť komunikácie – závisí podstatne od skutočnosti 

a spôsobu, ktorým sa spolu rozpráva o vyvstávajúcich 

problémoch v správnom čase a adekvátnou formou. 

To sa vzťahuje tak na komunikáciu a stretnutia, ako aj 

na napätia a konfl ikty. Prirodzene, rozprávať sa s do-

tyčnými osobami stojí energiu a čas. Ale dôvera, ktorá 

sa získa otvorenou a úprimnou komunikáciou, vyna-

hradí túto námahu. Naopak, vyhýbanie sa komuniká-

cii, skrývanie informácií alebo rozprávanie o otázkach 

a problémoch s ľuďmi zvonku škodí klíme vo vnútri 

komunity. To znamená – pre všetkých, nielen pre pred-

stavených –, že sa majú informovať v najväčšej možnej 

miere a so všetkou potrebnou diskrétnosťou ohľadom 

udalostí a dôležitých hodnotení, že sa má rozprávať 

s tým spolubratom alebo spolubratmi, s ktorými je po-

trebné vyjasniť otázky a konfl ikty. Predstavení sa majú 

starať o to, aby spôsoby, na základe ktorých sa rozhodu-

je, a štruktúry komunikácie boli jasné; aby – napríklad 

– asistenti predstaveného boli vtiahnutí do istých uzne-

sení a aby sa dobre dohodlo na tom, kedy a ako sa majú 
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Veľká Kartúza je materským kláštorom 

kartuziánskeho rádu. Nachádza sa 

v Kartuziánskych vrchoch, v blízkosti 

obce Saint Pierre de Chartreuse, severne 

od mesta Grenoble. Bol založený v roku 

1084, keď ho svätý Hugo, vtedajší biskup 

Grenoblu, daroval svätému Brunovi a jeho 

spoločníkom.

Veľká Kartúza 
a kartuziánsky život

Martin Mareš

SLÁVNE KLÁŠTORY

K
láštor sa nachádza vo výške približne 1000 met-

rov nad morom. Z troch strán je obklopený 

vrchmi. Väčšiu časť roka je tam chladno. Jeden 

mních spomína, že jediný mesiac, keď nevidel sneh, bol 

júl. Najchladnejšie zvykne byť vo februári, kedy teploty 

klesajú na -15 stupňov. V kláštore sa nachádza okolo 30 

mníchov. Zastúpenie tam má vyše 10 národností. Veľká 

Kartúza je známa aj tým, že z nej pochádza Kartuzián-

sky likér. Recept na jeho výrobu poznajú len dvaja mní-

si. Tento likér sa pripravuje zo 130 byliniek. 
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Kartuziáni
Kartuziánsky rád alebo aj Rád svätého 

Bruna je katolícky kontemplatívny rád, 

v ktorom mnísi a mníšky zasväcujú svoj 

život Bohu v tichu a samote. Je to život, 

ktorý v sebe zahŕňa pustovnícke aj ceno-

bitské prvky, ide o akúsi rovnováhu me-

dzi životom v samote a životom v komu-

nite. Vo svete je približne 300 mníchov 

v osemnástich kláštoroch a 50 mníšok 

v šiestich kláštoroch.

Svätý Bruno bol učiteľom na katedrál-

nej škole v Remeši, ktorú viedol dvadsať 

rokov. Po konfl iktoch s vtedajším bisku-

pom Manasesom de Gourney sa rozho-

dol stiahnuť z tohto sveta. So šiestimi 

spoločníkmi sa usadili v blízkosti mies-

ta, kde sa dnes nachádza Veľká Kartúza. 

V roku 1090 ho proti jeho vôli povolal 

pápež Urban II., ktorý bol jeho bývalým 

žiakom, aby mu pomáhal svojimi rada-

mi. Neskôr požiadal o uvoľnenie z tejto 

služby a s povolením pápeža založil ďalší 

kartuziánsky kláštor v Kalábrii.

Mnohí nevedia, že spiritualita kartu-

ziánov nevychádza zo žiadnej regule. 

Spočiatku si odovzdávali duchovnosť len 

príkladom života. Až piaty prior Veľkej 

Kartúzy Guigue spísal prvé pravidlá kar-

tuziánskeho života, ktoré sa volajú Stano-

vy. Tieto Stanovy prešli rôznymi úprava-

mi. Ich posledná verzia je z roku 1989.

Povolania v kláštore
V kláštore sa môžete stretnúť s rôznymi 

druhmi povolaní. Medzi ne patria:

Otcovia: sú to kňazi alebo tí, ktorí 

budú za kňazov vysvätení. Každý z otcov 

má pridelenú celu, ktorú tvorí domček 

so záhradkou. Domček má prízemie, kde 

je dielňa a miestnosť s drevom a na po-

schodí je predizba nazývaná AveMaria 

a izba, v ktorej trávi mních väčšinu času. 

V záhradke pestujú kvety, ktoré zvyk-

nú slúžiť aj ako ozdoba kostola. V dielni 

Malé veci už prestávajú 

byť malými a banálnymi, 

ale každý jeden moment 

je darom a má svoju 

jedinečnú hodnotu.

Denný program

23.30  Vstávanie, modlitba v cele

00.15  Matutínum a ranné chvály v kostole

02.15 – 03.15  Návrat do cely, ranné chvály z Hodiniek 

  k Panne Márii, spánok

06.30  Vstávanie

07.00  Prima, Anjel Pána, modlitba v cele

08.00  Svätá omša v kostole

09.00  Návrat do cely, modlitba alebo lectio divina

10.00  Tercia, štúdium alebo manuálna práca

12.00  Anjel Pána, Sexta, obed, rekreácia

14.00  Nona, štúdium alebo manuálna práca

16.00  Vešpery z Hodiniek k Panne Márii

16.15  Vešpery v kostole

16.45  Ľahká večera (ak nie je pôst), duchovné čítanie

18.45  Anjel Pána, kompletórium

19.30  Spánok

Mních opúšťa svoju celu trikrát za deň –  

na nočnú modlitbu, rannú svätú omšu a vešpery. 

Ostatný čas trávi sám v cele.
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né stretnutie, ale samostatne. Raz do týždňa, zvyčajne 

v pondelok, idú mnísi na prechádzku do hôr. Prechádz-

ka trvá okolo štyroch hodín, kde sa rozprávajú vo dvoji-

ciach, ktoré sa časom menia. Noviciát funguje zvyčajne 

oddelene od ostatných mníchov. Okrem tohto majú spo-

ločnú rekreáciu počas veľkých sviatkov. Ďalší spôsob ko-

munikácie medzi mníchmi, hlavne kvôli praktickým ve-

ciam, je pomocou písomných odkazov. Vo vestibule pred 

kostolom je skrinka, v ktorej má každý pridelenú schrán-

ku, kde je možné nechať písomný odkaz. Vo vestibule je 

aj veľká tabuľa, kde sa nechávajú odkazy pre celú komu-

nitu. V nedeľu je aj čas, keď v kapitule (miestnosť, kde sa 

okrem iného prijímajú novici, skladajú sľuby a pod.) mô-

že prior kláštora oznámiť udalosti, ktoré by mala vedieť 

celá komunita. Mních má povolené stretnúť sa s rodinou 

dva dni v roku. Rodina je počas návštevy ubytovaná v sa-

mostatnej budove v blízkosti kláštora. Taktiež je dovole-

né napísať štyri listy do roka. 

Pôst
Čo sa týka pôstov, tak mnísi vôbec nejedia mä-

so. V období Adventu a Pôstu nejedia žiadne mlieč-

ne produkty. Raz do týždňa je pôst o chlebe a vode. 

Okrem toho majú od 14. septembra do Veľkej noci 

veľký monastický pôst, čo znamená, že jedia len raz 

denne. Mimo tohto pôstu si môžu po vešperách dať 

ľahkú večeru. Jedlo jedia sami vo svojich celách. Vý-

nimkou sú nedele a sviatky, keď jedia spoločne v je-

dálni, avšak bez toho, aby sa medzi sebou rozprávali. 

Počas jedenia im jeden z mníchov číta zo Svätého pís-

sa najčastejšie rúbe drevo, ktoré slúži na vykurovanie 

izby, v ktorej je malá piecka. Predizba sa volá Ave-

Maria, pretože sa v nej mních modlí jeden Zdravas, 

a to vždy, keď opúšťa celu alebo keď prichádza zvon-

ku do cely. V izbe má modlitbový kútik, stôl, stoličku, 

posteľ, piecku a malú študovňu s knižnicou. 

Bratia: sú to mnísi, trávia veľkú časť dňa manuál-

nou prácou mimo svojej cely. Pomáhajú napr. v ku-

chyni, pri šití habitov, v práčovni a podobne. Ich har-

monogram sa líši od otcov tým, že netrávia až toľko 

času v cele a majú menej povinných modlitieb.

Donáti: žijú ten istý spôsob života ako bratia s tým 

rozdielom, že neskladajú sľuby ako rehoľníci. Sú to 

vlastne laici, ktorí žijú ako rehoľníci a „dávajú“ sa 

do služby v kláštore na niekoľko rokov, čo sa môže 

opakovať až do ich smrti.

Familier: sú to laici, ktorí nenosia habit a pomáhajú 

hlavne bratom s manuálnymi prácami. Žijú v kláštore. 

Nie sú však v každom kláštore.

Modlitba a liturgia
Hoci sa jedná o kontemplatívnych mníchov, základom 

ich modlitby je offi  cium divinum. Je to druh modlitby, 

pri ktorej trávia najviac času. Modlia sa tri druhy offi  -

cium divinum. Prvé je kánonické alebo nazývané aj kar-

tuziánske offi  cium, ktoré je podobné rímskemu, avšak 

je jednoduchšie. Druhé je offi  cium k Panne Márii. Tieto 

hodinky sa modlia vždy v cele a v samote. Tretie je of-

fi cium za zosnulých. Modlí sa zvyčajne v cele, ale v prí-

pade, keď zomrie mních, tak aj spoločne. 

Spoločná liturgia je vždy spievaná. Jediná časť, kto-

rá sa nespieva – či už je to Liturgia hodín alebo svätá 

omša – sú prosby. Dokonca aj všetky čítané texty sú 

spievané. Jedná sa o variáciu gregoriánskeho spevu. 

Vo Veľkej Kartúze sa ako jazyk pre spoločnú litur-

giu používajú francúzština a latinčina. Texty a mod-

litby sú vo francúzštine a všetko ostatné je v latinčine 

(žalmy, antifóny, hymny). V iných kláštoroch to však 

môže byť iné. Napríklad v Nemecku je všetko v latin-

čine, v inom kláštore vo Francúzsku je všetko vo fran-

cúzštine. Nočná modlitba trvá dve až tri hodiny a je 

to niečo, čo silne charakterizuje kartuziánsky život. 

Nočná modlitba má úplne inú dynamiku ako mod-

litba cez deň. Stáva sa, že mnísi musia bojovať s úna-

vou aj po rokoch takejto modlitby, ale uvedomujú si, 

že bez tejto modlitby by ich kartuziánsky život stratil 

niečo podstatné. Ten, kto to zažil, pochopí, aké to je. 

Ticho, samota a komunitný život
Ticho a samota v kartuziánskom živote slúžia na to, aby 

boli mnísi čo najviac v Božej prítomnosti. Nie je to teda 

útek, ale v prvom rade by mala mnícha do samoty ťa-

hať láska k Bohu. Avšak mnísi zostávajú aj naďalej ľuď-

mi, ktorí sa tešia ľudskej spoločnosti. V nedeľu poobe-

de majú mnísi spoločnú rekreáciu, kde sa všetci stretnú 

a rozprávajú sa na ľubovoľnú tému. Novici majú podob-

SLÁVNE KLÁŠTORY
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ma alebo z nejakej inej knihy. Ďalšou formou pokánia 

je, že nosia stále na sebe rúcho z vrecoviny. 

Povolanie
Do kláštora je možné vstúpiť len vo veku 21 – 45 rokov. 

Mladší alebo starší kandidáti sú odmietnutí. V prípade 

záujmu o vstup do kláštora je potrebné napísať list ale-

bo e-mail novicmajstrovi. Ak to ten uzná za vhodné, tak 

pozve kandidáta do kláštora na skúšobné obdobie, ktoré 

je v ideálnom prípade 2-3 týždne. Počas tohto obdo-

bia sa kandidát zoznamuje s kartuziánskym spôsobom 

života. Ak prejaví záujem o tento spôsob života a prior 

s novicmajstrom súhlasia, tak sa kandidát môže vrátiť 

do kláštora ako postulant. Predtým sa však musí vrá-

tiť späť „do sveta“. Nie je možné vstúpiť do kláštora ako 

kandidát a zostať tam. Postulát trvá zvyčajne 3 – 12 me-

siacov. Nasleduje dvojročný noviciát. Po noviciáte skla-

dá mních prvé sľuby na 3 roky. Po nich je obnova sľubov 

na 2 roky a potom nasledujú večné sľuby.

Pohreb
Smrť mnícha sa považuje v porovnaní so svetom za ra-

dostnú udalosť, pretože sa žije v nádeji, že zosnulý je 

v nebeskom domove. Od momentu úmrtia až do chví-

le pochovania je pri zosnulom stále niekto prítomný, 

kto sa zaň modlí. K modlitbám sa pripájajú aj všetky 

ostatné kláštory, ktoré o tom dostanú správu. 

Spiritualita
Rehole sa zvyknú vyznačovať nejakou konkrétnou spi-

ritualitou, zvyčajne charakteristickou pre zakladateľa 

rehole. Po svätom Brunovi zostalo veľmi málo písom-

ností (2 listy) a vlastne to, čo stanovilo ich spôsob ži-

vota, bol osobný príklad prvých mníchov. Kartuziá-

ni majú dané vonkajšie pravidlá života, ale vnútorne 

ich prežíva každý svojím spôsobom. Každý si musí 

nájsť spôsob, ako vedieť žiť v tichu a samote tento spô-

sob života tak, aby sa stále približoval k Bohu. Preto sa 

môžeme stretnúť aj s názorom, že kartuziáni nemajú 

špecifi ckú duchovnosť, ako je to v iných rádoch. Von-

kajšie pravidlá majú pomáhať mníchom k tomu, aby 

celý deň prežívali v Božej blízkosti. 

Reformácia
Hovorí sa, že kartuziáni neboli nikdy reformovaní, lebo 

neboli nikdy deformovaní. Je pravda, že kartuziáni ne-

prešli takou reformáciou, ako to bolo u niektorých iných 

rádov, avšak to neznamená, že sa vôbec nezmenili. Kľú-

čom na pochopenie tohto je, že kartuziáni sa menili, ale 

postupne a veľmi malými krokmi. Týmto spôsobom sa 

im podarilo zachovať podstatu ich života, pričom zohľad-

ňovali okolnosti doby. Napríklad na zmenu Stanov je po-

trebné, aby danú zmenu odhlasovala Generálna kapitu-

la na dvoch zasadnutiach za sebou. Generálna kapitula 

je stretnutie všetkých priorov s priorom Veľkej Kartúzy 

(ktorý je na čele kartuziánskeho rádu), ktoré sa uskutoč-

ňuje každé dva roky. Teda väčšina priorov musí s danou 

zmenou súhlasiť aj po dvoch rokoch. K tomu je potrebné 

vziať do úvahy, že mnísi žijú v odluke od sveta a v mod-

litbe, čo pomáha k redukcií unáhlených a neuvážených 

rozhodnutí. Ďalšou veľkou pomocou sú vizitácie, ktoré sa 

uskutočňujú každé dva roky. Dvaja mnísi, vybraní z iných 

kláštorov, navštívia kláštor, kde sa osobne rozprávajú 

s každým z mníchov. Jedná sa o dôverný rozhovor, v kto-

rom je možné slobodne sa vyjadriť k životu v komunite. 

Výsledkom vizitácie je výsledná správa o stave komunity. 

Takéto vizitácie nastavia zrkadlo komunite a môžu odha-

liť skryté problémy.

Stabilita v kríži
Kontemplatívny život má inú dynamiku ako povedzme 

povolanie, ktoré sa venuje aktívnemu apoštolátu. Jedná 

sa akýsi beh na dlhé trate. Dni z vonkajšieho pohľadu 

ubiehajú relatívne dosť monotónne, avšak po vnútor-

nej stránke je každý moment jedinečný. Jednoduchosť 

a strohosť tohto života, ktorý je do veľkej miery očistený 

od rušivých vplyvov z vonkajšieho sveta, poskytuje mní-

chovi možnosť vnímať seba, Boha a okolitý svet v no-

vom svetle. Jeho vnútorný zrak sa očisťuje pod vplyvom 

prebývania v Božej prítomnosti. Malé veci už prestávajú 

byť malými a banálnymi, ale každý jeden moment je da-

rom a má svoju jedinečné hodnotu. Na to, aby to mních 

dosiahol, je však potrebné bdenie. Dlhšiu dobu opako-

vané činnosti môžu viesť k ich automatickému vyko-

návaniu, z čoho sa môže stať rutina, ktorá stratí svoje 

prepojenie s vnútorným prežívaním. Aj tu je teda veľ-

mi dôležitá pravidelná sebarefl exia, či mních zostáva aj 

po mnohých rokoch verný svojmu poslaniu a či sa svo-

jím srdcom blíži k Bohu.

Hlavným mottom kartuziánov je Stat crux dum vol-

vitur orbis, čo znamená Kríž stojí, zatiaľ čo svet sa točí. 

Všetko sa točí okolo Pána, ktorý je centrom všetkého. 

Ukrižovaný Kristus je teda centrom kartuziánskeho ži-

vota. V Stanovách sa píše: „Odlúčení od všetkých sme 

zjednotení so všetkými, aby sme v mene všetkých stáli 

pred žijúcim Bohom.“  Kartuziáni sú ako Mária v Be-

tánii, ktorá kľačala pri Ježišových nohách a počúvala 

ho. Avšak tak ako Marta nechápala Máriu, tak aj dnes 

sa nájdu ľudia, ktorí nechápu kartuziánske povolanie. 

Ježiš sa zastal Márie a dokonca povedal, že si vybrala 

lepší podiel. Nie všetci dostanú toto povolanie, ale ak 

ho niekto dostal, tak je to vzácny dar.                         

„Odlúčení od všetkých sme zjednotení 

so všetkými, aby sme v mene všetkých 

stáli pred žijúcim Bohom.“
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MISIE

Konvent 
ako tábor 
utečencov

Od 5. decembra 2013 

sa náš konvent zmenil na tábor 

utečencov a nezdá sa, že by naši 

milí hostia mali v úmysle odísť. 

V jednotlivých štvrtiach Bangui 

sú veľké napätia a strach. 

Je im lepšie spať u nás, 

aj keď na zemi.
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Pätnásty deň
Streľba pokračuje bez prerušenia. Príde niekto z nich 

až sem? Slúžim svätú omšu, najdlhšiu v mojom živote. 

Obdivujem súdržnosť zhromaždených. Keď sú výstre-

ly hlasnejšie, je to akoby kolektívne trhnutie a vzdych; 

ale naši veriaci sa ani nepohnú z miesta. Eucharistia, 

ktorú slávime, je naša najlepšia ochrana, nepriestrel-

ný štít, skutočne naša jediná záchrana. Svätá omša po-

kračuje a ľudia ako rieka, ktorá bez obáv plynie, pri-

chádzajú a obklopujú nás. Akým úžasným dojmom 

a akou výzvou je táto bezbranná Eucharistia uprostred 

vojny! Slávenie končí a o chvíľu zisťujeme, že z našich 

2 500 hostí je už 10 000.

Vianoce
A prichádzajú Vianoce. Moji spolubratia si, akoby 

potajomky, našli čas – a povedal by som, aj odvahu 

– na výzdobu a malý betlehem. Ale urobiť betlehem 

snáď ani nebolo potrebné. V skutočnosti tento rok 

sme sa ním náhle a trocha v predstihu stali my sami. 

Náš betlehem stále viac rastie príchodom ďalších tisí-

cov „sošiek“ a narodením mnohých „Ježiškov“. Nako-

niec, ani Mária a Jozef neboli vo svojom dome: aj oni 

boli takpovediac utečencami.

Polnočnú omšu sme slávili o tretej poobede, aby sme 

skončili pred zotmením a zákazom vychádzania. Po-

čas slávenia počujeme z diaľky výstrely, ale naši veriaci 

spievajú silnejšie než vojna. Povedať týmto ľuďom „po-

koj s vami“ sa zdá skoro ako protirečenie. Ale snáď viac 

ako protirečenie modlitba, viera, radosť z toho, že sme 

kresťanmi, sú pre všetkých jedinou skutočnou spásou.

Po vešperách si konečne venujeme pár minút len 

pre seba. Cítime veľkú nostalgiu za naším spoločen-

stvom, vnútorným životom a tichom. Karmelitán-

ska tradícia vyžaduje, aby sa táto chvíľa uskutočňo-

vala v kapitulnej sále. Ale tento rok to nie je možné. 

Ostávame v kaplnke. Vymieňame si priania, aby tieto 

jedinečné Vianoce boli aj jediné... Aký som spokojný 

s mojimi 11 spolubratmi! Dovoľte mi, aby som sa im 

ešte raz poďakoval, nakoľko sa spolu so mnou stali di-

vákmi aj aktérmi zázraku, ktorý premenil náš konvent 

na tábor utečencov.

Končíme jedením koláčikov z kukurice, ktoré pripra-

vil páter Matej. Potom, za tanca a spevu so zvončekmi 

a tamtamami, prinášame sošku Dieťaťa Ježiša do kapi-

tulnej sály, kde nás s úžasom vítajú naše deti so svojimi 

mamami. Stále za spevu prechádzame do refektória, 

ktoré medzitým naši ašpiranti zaplnili kvetmi...

Pokiaľ nám Pán dá silu, ideme ďalej. Nik z nás ne-

vie, kedy budeme môcť rozobrať betlehem, v ktorom 

sme sa ocitli...

Štyridsiaty štvrtý deň
V našom tábore pre utečencov – ktorých počet sa tro-

cha zmenšil – život plynie celkom normálne... nakoľ-

ko sa dá nazvať normálnym život tisícov osôb, ktoré 

    Federico Trinchero

J
ednotlivé dni ubiehajú jeden za druhým medzi 

deťmi, ktoré sa rodia a tiež zomierajú, medzi cho-

rými a zranenými, ktorých treba ošetrovať, rozde-

ľovaním jedla, prikrývok, čistením tábora... a mnohými, 

veľmi mnohými inými nepredvídanými udalosťami.

Šiesty deň
Začíname byť trocha unavení... ale nevzdávame sa a pred 

každou ťažkosťou sa navzájom radíme, rozhodujeme sa, 

kde začať, a pokračujeme až do najbližšej prekážky.

Refektórium konventu sa zmenilo na nocľahá-

reň s pomerne dobrou kapacitou. Keď sme v gará-

ži premiestnili prívesy a traktory, získali sme ďalší 

priestor. Vždy som zastával názor, že konventy majú 

byť priestranné. Teraz som o tom presvedčený viac 

než predtým. Keby sme bývali v nejakom byte, zázrak, 

ktorý teraz prežívame, by nebol možný.

Organizujeme sa na striedačku, aby sme strážili 

chodby konventu: každý stráži jednu hodinu. Na mne 

je rad medzi jednou a druhou v noci. Tento čas noč-

ného bdenia využívam na modlitbu, ktorá sa počas 

dňa stala priam nemožnou. Moja modlitba pozostá-

va z rôznych neusporiadaných útržkov z celého dňa: 

tvárí, telefónnych čísel, plačúcich detí, vriec kukuri-

ce, e-mailov, blata, paracetamolu... A nakoniec kon-

čím takto: „Pane, daj, aby táto noc rýchle prešla, aby 

povstalci odišli do svojich domovov a aby sme mohli 

dobre odpočívať a tak ti lepšie slúžiť. Ochraňuj nás 

spolu so svojou Matkou. Amen.“

Moji spolubratia sú stále úžasnejší. Jeden ide s reb-

ríkom, iný so skrutkovačom, ďalší s liekmi a zasa iný 

drží v náručí dieťa, ktoré plače, a niekto si dovolí aj 

luxus partičky kariet s našimi hosťami...Vedel som, 

že mám úžasných spolubratov, ale nie až takých dob-

rých, ako to teraz zisťujem.

Konečne k nám prichádza návšteva z UNICEF-u. 

Zbierajú údaje, dávajú otázky, ponúkajú rady a vyslo-

vujú komplimenty za to, čo sme dosiaľ urobili. Nako-

niec sľubujú poslať jedlo a inú pomoc. Medzinárodný 

Červený kríž priváža 60 vriec kukurice, 40 vriec fazu-

le, 600 l oleja a 3 vrecia soli. Hovorňa sa stáva skladiš-

ťom tejto hojnosti. Všetko nám má vystačiť na tri dni. 

Poobede delíme každej mame tri misky kukurice a tri 

misky fazule, jeden pohár oleja a jednu lyžicu soli. 

Niektoré z nich používajú svoje šaty ako jedinú „ná-

dobu“ pre tento dar z nebies.

Už šesť dní pokračujeme viac-menej takto. Robíme 

niečo, čo nik z nás predtým vo svojom živote nerobil 

a neprežil. Nejaká organizácia by to snáď urobila lepšie, 

ale určite neskôr. Naproti tomu Cirkev prišla ako prvá. 

Ba čo viac: bola už tu, neodišla a akoby ani nepostrehla, 

že zostala. A chudobní pochopili, že prísť sem bolo naj-

kratšou cestou a najbezpečnejším miestom.



MISIE

 všimnem, že skoro všetky chodia bosé a že by som 

tak spôsobil mnohé problémy ich rodičom, nakoľ-

ko toho nemajú veľa, aby tým mohli naplniť ponožky 

svojich detí.

V týchto dňoch sme dostali veľké množstvo uiste-

ní o obdive z celého sveta. Taká veľká sláva nás robí 

zmätenými. Určite si to zaslúžime? Ubezpečujem vás, 

že sme si ani nevšimli, že by sme urobili niečo mimo-

riadneho. Aj vy by ste na našom mieste urobili to isté. 

Avšak vedzte, že existujú oblasti, kde prežívajú podob-

né situácie, ako je tá naša a dokonca s viacerými ute-

čencami. Avšak, aby bolo jasné, nemyslite si, že dolu 

podpísaný je vždy, vo dne v noci, schýlený k nohám 

svojich hostí. Naopak, neraz som stratil trpezlivosť 

a niektorých nespokojných alebo náročných som po-

slal (viac menej zdvorile) dočerta (čo je však pre kňa-

za skutočný bumerang!) Našťastie, Mesmin, môj zá-

stupca, nahrádza dolu podpísaného s mimoriadnym 

pokojom a trpezlivosťou.

Ľudová múdrosť hovorí, hádam trocha hrubým 

spôsobom, že hosť je ako ryba, ktorá po troch dňoch 

smrdí. Evanjelium a Regula svätého Benedikta naproti 

tomu hovoria, že cudzinec a hosť sú ako Kristus. Teda 

aj po toľkých dňoch cudzinci, hostia alebo utečen-

ci, akokoľvek ich nazveme, majú ešte stále jeho vôňu. 

Snažíme sa pridŕžať tohto pravidla, aj keď s našimi ob-

medzeniami a aj keď dní, ktoré uplynuli, je už 44!

 autor je karmelitán – misionár, 

predstavený kláštora v Bangui, v Stredoafrickej republike.

 preklad T. Berecká  

obklopujú náš konvent. Je naozaj zaujímavé, ako sa ľu-

dia zorganizovali na prežitie tejto nevyhnutnosti. Do-

konca sa vytvoril malý trh so zeleninou, mäsom, po-

travinami každého druhu a inými užitočnými vecami. 

Sú tu dokonca kadernícke salóny, malé lekárne, ob-

chodíky s náboženskými predmetmi, istý druh lotérie, 

bufety a bistrá, ktoré sú stále navštevované!

Bývalý prior rád chodieval na známe Km5 – stále 

preplnený trh v Bangui, aby kúpil veci za dobrú cenu. 

Ja mám šťastie, lebo Km5 prišlo ku mne!

Medzitým, okrem svätých, zverujeme svoje životy 

do ochrany francúzskych vojakov, ktorí sa pedantne 

snažia o odzbrojenie rôznych nepriateľských skupín. 

Žiaľ, je tu ešte veľa skupín, ktoré sa skrývajú neďaleko 

hlavného mesta a aj nášho konventu.

Naša poľná nemocnica funguje naplno. So štyr-

mi mladými lekármi, štyrmi ošetrovateľmi a inými 

pracovníkmi robíme stovky konzultácií počas dňa 

a nie málo zásahov v noci. Sklad liekov je v mojej 

izbe, a tak spím medzi horami paracetamolu, anti-

biotík a antiseptických prípravkov. Všeličo by som 

si bol predstavoval vo svojom živote, len nie to, že 

by som sa stal zdravotníckym vedúcim v nemocnici, 

ktorá vznikla v jednom okamihu v refektóriu nášho 

 kláštora.

Nový rok prešiel bez veľkého hýrenia a bez výbu-

chov. Na Troch kráľov by som rád zaviedol v  Afrike 

taliansku tradíciu, navrhnúc deťom, aby ukáza-

li  svojim rodičom ponožky, ktoré by im naplnili 

 nejakým darčekom. Ale zavčasu sa zastavím, keď si 

Naproti tomu Cirkev prišla ako 

prvá. Ba čo viac: bola už tu, neodišla 

a akoby ani nepostrehla, že zostala. 

A chudobní pochopili, 

že prísť sem bolo najkratšou cestou 

a najbezpečnejším miestom.
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existencii a vlastnej užitočnosti, napríklad že sa sta-

rá o chorých alebo venuje sa inej praktickej činnosti. 

Úprimne povedané, túto praktickú činnosť môže robiť 

ktokoľvek. Cirkev je najužitočnejšia vtedy, keď hlása 

Božie kráľovstvo (a to možno robiť aj charitatívnou 

činnosťou), ale hlavne keď sa modlí. To nikto iný robiť 

nemôže. Mimochodom – zamyslel sa niekto nieke-

dy nad tým, koľko medikamentov by sa dalo pripraviť 

z byliniek, ktoré vyrastú na jednom rajskom dvore? 

Z toho by kláštorná lekáreň žiť nemohla.

Úloha – túžobné očakávanie
Poslanie Cirkvi, rehoľných rádov a kongregácií, klášto-

rov – to je smer, ktorým sa musíme vydať pri hľadaní 

odpovede na to, čo je to rajský dvor. Vo vnútri Cirkvi 

bolo legitímne miesto pre oprávnené úsilie o dokona-

losť na základe evanjeliových rád. Rehoľný život je úpl-

Rajský dvor – určite ste už veľakrát počuli 

alebo možno aj sami rozprávali druhým o tom, 

že názov tohto typicky kláštorného priestoru 

pochádza z toho, že dávni mnísi tam pestovali 

liečivé bylinky, z ktorých sa pripravovali 

liečivé krémy a odvary. Rozkvitnuté bylinky 

pripomínali rajskú záhradu a liečenie viedlo 

k návratu strateného zdravia, teda viedlo 

k rajskému stavu dokonalosti. Pekne sa to 

počúva, no je to rozprávka alebo pravda? 

S
kôr ako sa vydáme hľadať pravdu, musíme kon-

štatovať, že takéto rozprávanie o zmysle rajské-

ho dvora mohlo vzniknúť najskôr v dobe osvie-

tenstva, keď Cirkev v odpovedi na falošné dobové 

predstavy začala hľadať odpoveď na otázku o svojej 

Rajský dvor

ARCHITEKTÚRA

Jindřich Zdeněk 
Charouz
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práce, ktorý prepájali s modlitbou. Stredovekí mnísi 

hovorili, že chcú prežívať anjelský život, ich rehoľný 

habit volali anjelským šatom a vnútorný okruh kláš-

tora volali rajom. Z tohto sa nám ľahko odvodí, prečo 

hovorili o rajskom dvore.

Poznať význam slov

Mnohé stredoveké myšlienky o rehoľnom živote nám 

dnes znejú cudzo. Zasvätený život sa nezastavil na stre-

dovekých formách, objavili sa rôzne novinky. Nemožno 

zamlčať ani to, že veľa dobrých myšlienok bolo zneuži-

tých alebo zle pochopených a od tej doby sú prijímané 

s nedôverou. Pre nás je však teraz dôležité, že práve tie-

to myšlienky formovali ideu rajského dvora. Tento ter-

mín používal už svätý Cézar z Arles (+543).

Naše slovo kláštor pochádza z latinského výrazu 

claustrum a súvisí i s termínom clausura. Znamená 

(tiež) uzatvorený priestor. Môže byť zaujímavé, že tie-

to výrazy nevyjadrujú len kláštorný svet, ale v niekto-

rých moderných jazykoch označujú i uzatvorené hor-

ské údolia alebo aj väzenie. Stredovekí mnísi, naopak, 

hovorili o kláštornom (uzatvorenom) raji.

V právnickom zmysle slova je klauzúra niečo nega-

tívne – miesto, kde je zakázané vkročiť. Tak hovoria na-

príklad i synody vo Frejus (794 – 796) a v Tours (813), 

ale podľa Regule svätého Benedikta (kap. IV, 78) iba 

ARCHITEKTÚRA

ne podstatnou súčasťou života Cirkvi, nie len akousi 

ľubovoľnou formou uskutočňovania kresťanstva. Re-

hoľníci predstavujú svojím povolaním v Cirkvi svätosť, 

charizmu a túžobné očakávanie Kristovho príchodu. 

Cirkev ich potrebuje, žije z nich a čerpá z nich neustálu 

silu, aby sa vo svojej práci so svetom a vo svete uchova-

la neporušená. Pri svojej otvorenosti voči svetu a stvo-

reným veciam nesmie sa v nich ani na okamžik strácať.

Úlohou rehoľného života je predstavovať a životom 

ukazovať odstup od sveta, nesmie to však byť nepria-

teľstvo k svetu ani únik pred ním, ale základná línia 

kresťanského sebauskutočnenia v zmysle Kristových 

slov, že nie sme zo sveta, ale vo svete (porov. Jn 15, 

19). Svoju úlohu má plniť vo všetkých dobách, lebo 

Cirkev je vždy v nebezpečenstve, že sa vo svete stratí. 

Túto pravdu môžeme vyjadriť aj inak – rehoľník má 

byť znamením a svedectvom Božieho kráľovstva, a to 

celým svojím životom. Vonkajším vyjadrením také-

hoto vnímania a svedectva bolo, že sa rehoľníci inak 

strihali, obliekali, bývali. Vstupovali do iného rytmu 

Cirkev je najužitočnejšia vtedy, 

keď hlása Božie kráľovstvo, ale hlavne 

keď sa modlí. To nikto iný robiť nemôže. 
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pýtať, ako to s tým rajom vlastne je. Ohradený priestor 

ukazuje zreteľne, kde Božia záhrada – raj je a kde je člo-

vek mimo neho. Podstatu raja tvorí Božia blízkosť. Vzni-

ká tam, kde je niekto ochotný byť pre toho druhého. 

Kto si robí raj sám pre seba, tomu sa pod rukami mení 

na peklo. Raj vytvoril Boh pre človeka a človek ho mal 

obrábať a strážiť. Obrábať s láskou a strážiť sebadisciplí-

nou. V raji sa aj zlyháva. Tak to bolo na počiatku a tak je 

tomu aj teraz. Vznešená úloha a poslanie byť znamením 

a svedectvom Božieho kráľovstva napriek všetkému trvá.

Nádhera starobylých rajských dvorov a rozpráv-

ky o bylinkách možno naivne a veľmi materialisticky 

hovoria o túžbe človeka po raji, môžu však inšpiro-

vať našu skutočnú túžbu po Božej blízkosti. Vernosť 

Božiemu povolaniu a ideálom zakladateľov privádza 

k Bohu i dnes. Bez ohľadu na to, či v našom rehoľnom 

dome rajský dvor máme alebo nemáme.
 preklad H. Matláková

uzatvorené priestory kláštora sú požehnaným miestom, 

kde sa môžeme cvičiť v dobrých skutkoch. Ďalší vývoj 

termínu už smeruje k pozitívnemu významu uzatvore-

nej záhrady, kde sa nachádza voda, zelené rastliny, tieň 

a pokoj (raj). Veľmi rýchlo dochádza k spresneniu tohto 

pojmu, ktorý už neoznačuje múry kláštora, ale predo-

všetkým priestor v srdci kláštora, kde je svetlo a ticho. 

Tento priestor, zväčša situovaný na južnej strane kostola, 

predstavoval centrum každodenného život a bol obklo-

pený štyrmi chodbami, z ktorých sa vchádzalo do kosto-

la a ďalších, presne určených miestností – do kapitulnej 

siene, refektára, hovorne, ohrievárne a, samozrejme, tiež 

smerom ku bráne kláštora. Bývala tu i studňa. 

Spomenutým klenutým chodbám po obvode rajské-

ho dvora sa hovorilo ambity (ambitus – obchádzanie) 

alebo krížová chodba. Tento názov pochádza od krí-

ža, noseného v čele procesie mníchov, vchádzajúcich 

do kostola na bohoslužby alebo na chórovú modlit-

bu. Význam rajského dvora môžeme krásne odvodiť 

aj z pozornosti, ktorej sa mu dostáva v stredovekej li-

teratúre a ktorá opisuje jeho symbolický význam. Ra-

tionale divinorum offi  ciorum Viliama Duranda z 13. 

storočia hovorí, že „rajský dvor predstavuje kontem-

pláciu, v ktorej sa duša skláňa sama nad sebou, kde 

sa usadzuje potom, čo sa vzdialila materiálnym myš-

lienkam a kde uvažuje o duchovných bohatstvách. Sú 

tu štyri strany, ktoré predstavujú zrieknutie sa seba, 

zrieknutie sa sveta, lásku k blížnemu a lásku k Bohu. 

Každá strana má svoj rad stĺpov, základom všetkých 

je trpezlivosť“. Mikuláš z Clairvaux nadšene hlása, že 

„kláštor je skutočne rajom. Tu sa nachádzajú zelené 

ratolesti Svätého písma, ktoré sú riekou sĺz, ktorým 

nebeská láska dáva prýštiť z najčistejších citov duše. 

Tu sa nachádzajú ako stromy na vyvýšených pahor-

koch chóry svätcov, všetky obťažené plodmi… Myslí-

te si azda, že obyvatelia tohto miesta, takto navzájom 

zjednotení, žijú v nečinnosti? Tam vidíte jedného, ako 

sa venuje posvätnému čítaniu, iného, ako sa modlí, 

ešte ďalšieho, ako s nadšením chváli Boha“.

Človek v raji a mimo neho

Predstava kláštora ako raja na zemi nám dnes asi nepri-

padá veľmi realistická. Rajský dvor s bylinkami nesúvi-

sí. A predsa to nie je až taký nezmysel – musíme sa však 

Stredovekí mnísi hovorili, že chcú 

prežívať anjelský život, ich rehoľný 

habit volali anjelským šatom 

a vnútorný okruh kláštora volali rajom. 

Z tohto sa nám ľahko odvodí, prečo 

hovorili o rajskom dvore.

Ohradený priestor ukazuje zreteľne, 

kde Božia záhrada – raj je a kde je 

človek mimo neho. Podstatu raja tvorí 

Božia blízkosť. Vzniká tam, kde je niekto 

ochotný byť pre toho druhého. 
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Katrina Zeno 

Telo zjavuje Boha. 
Sprievodca štúdiom teológie tela

Autorka načrela do kate-

chéz svätého Jána Pavla 

II., známych ako teoló-

gia tela. A vediac, že vy-

jadrovanie tohto pápeža 

bolo aj je pre mnohých 

zložité, pokúsila sa pre-

tlmočiť jeho učenie o vý-

zname ľudského tela 

a dôstojnosti človeka 

do jednoduchšej reči. Ži-

jeme v dobe spochybňo-

vania odvekých základov ľudskej 

spoločnosti – rodiny, manželstva, sexuality, 

plodnosti... Odpoveď Jána Pavla II. na všetky tie 

pochybnosti je úžasná – nepúšťa sa do polemiky 

s pochybovačmi, ale odhaľuje zmysel a význam 

ľudského tela vo svetle Božieho slova. Hovorí 

o reči tela, o tom, čo bolo pred prvým hriechom, 

čo vtedy človek stratil a ako to môže získať na-

späť. Pre zasvätených môže byť veľkým príno-

som pokus pozitívne definovať čistotu. A tiež 

poznávať vlastnú sexualitu ako dar, ktorý sa za-

svätením nestráca ani neničí.

Redemptoristi, Bratislava 2014 
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BLOG

Srdcom sr. Hermany

ZÁZRAKY

Bežná rutina rehoľného života. Duchovné cvičenia. Pár dní 

oddychu a duchovných prednášok a viac modlitieb. Kardinál 

Špidlík so smiechom hovoril, že to vymysleli jezuiti. 

Sedím na prednáške írskeho pátra, ktorý hovorí o meditá-

cii nad Svätým písmom. Jasné – lectio divina. Veď to poznám. 

Ježišove zázraky. Prvý krok, druhý krok, tretí krok...zdieľanie. 

Vždy to isté, vždy iné. Niečo zasiahne rozum, iné srdce. Sväté 

písmo – plné nového i starého. Každý rehoľník to ovláda.

Po piatich dňoch duchovných cvičení prišla svätá spoveď. 

Ráno som sa stretla so ženou, ktorá trpela silnou artritídou. 

Stretnutie bolo príjemné a milé. Hovorila mi, ako prežívala du-

chovné cvičenia. Rozprávali sme sa česko-slovensky a dlho 

kráčali spolu po schodoch k prednáškovej miestnosti. Napriek 

barlám, ktoré mala so sebou, to bola pre ňu drina.

Večer som išla po chodbe, už sa šerilo a tak som len jemným 

sklonením hlavy odpovedala na široký úsmev ženy, ktorá kráča-

la oproti. Moment! Kráčala? Nebola to tá žena s tou artritídou? 

Asi sa mi to zdalo... Pre istotu som ešte raz otočila hlavou. Žena 

sa otočila tiež a spokojne mi povedala: „Sestřičko, jsem to já!“ 

Fúha. Hlavou mi prebehlo všeličo. Bola vôbec taká cho-

rá? Rýchlo som si prešla všetky dni duchovných cvičení, keď 

som ju denne stretala na chodbách s barlami. No hej, je to ona. 

Ale, veď teraz normálne chodí! Bez bariel a dosť rýchlo! Moje 

otázky boli aj bez slov v mojich očiach a na mojej tvári. Iba sa 

usmiala a povedala: „To byl Ježíš!“ Podala som jej ruku a zabľa-

botala niečo o tom, že to je fajn, a bežala rýchlo čítať Sväté pís-

mo, Lukášovo evanjelium. 

Náš prednášajúci Ír sa na môj údiv len usmial. Je to normál-

ne. Ježiš uzdravoval pred dvetisíc rokmi a aj dnes. Je to záleži-

tosť viery. 

Takto som sa stala svedkom zázraku. A v ten týždeň nebol 

jediným. 

sr. Eva v teréne

VIACPOSCHODOVÝ ŽIVOT

Stane sa, veď prečo nie, že človek absolvuje niekoľko rán. 

Napríklad pobytov v nemocnici. Môj nedávny pobyt v ne-

mocnici ma prinútil rozmýšľať nad tým, že život je niekoľ-

koposchodový. Choroba ma akoby podvedome stlačila až 

kdesi do suterénu. 

Človek sa zoblečie, odovzdá veci, zaradí sa medzi ľudí, kto-

rí sú odovzdaní do rúk iných, ktorí sa pred ním rozprávajú 

o ňom ako o cholecystiáze, apendixe, glaukóme... Nechá sa 

natierať, pichať, odoberať, skúmať, konzultovať, röntgenovať...

Pri raňajkách či obede na chodbe (na jedáleň peniaze ne-

vyšli) človek vníma pohybujúci sa prúd ľudí – lekárov, sestri-

čiek, opravárov, návštevníkov – akoby z okraja cesty. Niekedy 

odpovedia na pozdrav, niekedy vôbec nie. Príde vám to ako-

by ste mali na sebe plášť neviditeľnosti Harryho Pottera. 

Iné poschodie je lekárske konzílium, keď človek slabý 

a vo svojej nahote ukazuje všetky svoje boľačky vážnej 

porote, vyskladanej aspoň z desiatich lekárov – izbových 

lekárov, primárov, zástupcov primárov, prednostov, zá-

stupcov prednostov... Tam človek vníma vážnosť choro-

by a prísnosť života. Všetko je vážne. Vtedy úsmev padne 

dobre ako širokospektrálne antibiotikum. 

Kým sa nezačnete sami smiať na tom, že odbery ne-

robili vám, ale spolupacientke oproti, že zo zemiakov, ak 

by boli trochu opečené, mohli byť parádne čipsy a ryba 

na tanier priplávala asi z Karibiku – podľa formy, chuti 

a zápachu. Alebo aj na tom, že upratovačka je zrejme ex-

pretekár Formuly 1 podľa rýchlosti, s akou dokáže umyť 

podlahu v izbe na jeden záber.

Dostala som sa do polohy vnímania zospodu. Spolupa-

cientky na izbe sú šťavnaté, veselé a pozorné. Podľa zápla-

vy prejavenej pozornosti od príbuzných vo forme nejakých 

tých dobrôt a vitamínov nastaví sa výmenný izbový obchod.  

Niekedy treba niektorú izbovú spriaznenú dušu zaplaviť 

vlnou utišujúcich slov, nech si nerobí nič z bezohľadnej ko-

munikácie personálu, že ubližovať jej nikto nemá právo.

Tak mi napadá, že Boh býva v jednopodlažnom dome 

a uňho platia iné akademické tituly, napr. ČL (človek) či 

ĽU(ľudský). Takýto titul by som chcela mať. Lebo on dáva 

diplom takým, ktorí zaodeli, nasýtili, prichýlili, navštívili. 
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Katolícka misia a s ňou aj Cirkev v Azerbajdža-

ne sa obnovila v roku 1996, keď do Baku prišiel je-

den poľský kňaz so snahou nájsť poľských a rus-

kých veriacich, ktorí si ešte pamätali, že boli katolíci. 

Do moslimskej krajiny, ktorá je tolerantná voči iným 

prejavom náboženstva, prišli v roku 2000 aj saleziá-

ni na požiadanie vlády, aby sa postarali o cudzincov, 

ktorí sú iného vierovyznania, pretože vláda podporu-

je tento image tolerancie, kde sa len dá. Taktiež priš-

lo pozvanie zo strany Cirkvi, aby tá hŕstka katolíkov 

nezanikla, ale mala možnosť rozvíjať sa a rásť v tomto 

prostredí.

Potrebujeme zasvätených
Zasvätený život v Baku volá po jeho prítomnosti nie 

pre rozvoj jeho samotného, ale pre službu, ktorá je 

tam veľmi potrebná. „Keď sa má Cirkev v Azerbaj-

džane rozvíjať, jedna či dve rehole to nezvládnu. Je tu 

potrebné širšie spoločenstvo s rôznymi charizmami,“ 

povedal apoštolský prefekt Katolíckej cirkvi v Azer-

bajdžane. 

Kresťanský Azerbajdžan? 
Jednoznačná moslimská krajina, ale predsa má kres-

ťanské základy. Ako hovorí tradícia, prvými misionár-

mi boli svätý Bartolomej a svätý Júda. Tieto základy 

posilnila v roku 313 kaukazská albánska cirkev, ktorá 

sa cez malé komunity postupne rozširovala. Kresťan-

ský život tu posilnili v 14. storočí aj misionári z rôz-

nych reholí (dominikáni, františkáni, augustiniáni 

a karmelitáni), ktorí šírili kresťanstvo aj prostredníc-

tvom výchovy a vzdelávania, pretože okrem klášto-

rov otvárali aj školy. Avšak inváziou islamu začala mať 

krajina iný ráz a kresťanstvo bolo potlačené. Taktiež 

70 rokov vplyvu komunizmu urobilo svoje. 

Tri dni v Baku
Monika Skalová

Vitajte 
v Azerbajdžane! 

Sadnite si k šálke čaju... 

A môžeme sa rozprávať. 

Nič zvláštne, ale v Azerbajdžane 

je to niečo ako súčasť tradície. Sadnúť 

si aj na dve-tri hodinky a rozprávať. 

A tak som si sadla a rozprávala 

s tými, ktorí tam žijú, s tými, 

ktorí žijú pre týchto ľudí. 
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ru, spoločenstvo, ktoré ich posilní a upevní vo viere 

a urobí ich svedkami. 

Rehoľný život v tomto prostredí, aj keď nechápu jeho 

význam a nie je ani úlohou ho dokazovať, má zmysel, ak 

sa žijú hodnoty, pre ktoré sa rehoľníci rozhodli na zákla-

de viery. Keď nie je podpora prostredia, je potrebná silná 

podpora spoločenstva, komunity, ktorá posilňuje a sved-

čí: „Mne žiť je Kristus.“ „Zakorenenie v Kristovi – bez 

neho to tu nemá význam, bez osobnej každodennej mod-

litby sa to nedá,“ povedal jeden zo saleziánov. „Sme tu 

a teraz. Čo bude zajtra, to nie je v našich rukách. Disponi-

bilita pre zmenu, v neustálom hľadaní ponúk pre mladých, 

pre ľudí bez ohľadu na vierovyznanie. Nie sme tu iba pre 

katolíkov, ale pre všetkých, aby sme často bez slov odpove-

dali na to, čo ľudia potrebujú.“ 

Misia stále volá 
Kto a kedy? Nie je dnes ľahké rozlíšiť, kde je aj pre re-

hole miesto „zakotvenia“, ale dnes sa mi zdá, že sa tre-

ba „odkotviť“ a byť na ceste ako Ježiš, ktorý kade cho-

dil, dobre robil, a často nemal kde hlavu skloniť. Ktoré 

destinácie sú preferujúce pre rehole? Aké sú kritéria 

rozlišovania, na ktoré miesto ísť a na ktoré nie? Apoš-

tolský prefekt v Azerbajdžane už pred niekoľkými 

rokmi oslovil asi 30 reholí, ktoré mu odpovedali: 

„Áno, vidíme, že sú tam veľké potreby, ale...“ A tak 

v celom Azerbajdžane pôsobia dve rehole. 

V celom Azerbajdžane sú dve rehoľné komunity – 

saleziáni a sestry Matky Terézie. Spolupracujú v Baku, 

aj keď každá s inou charizmou, ale tu sa nepozerá 

na charizmu predovšetkým ako na svedectvo života 

tých, ktorí sa odovzdali Bohu. Väčšinou sa tu nechápu 

rehoľníci ako takí – niektorí, ktorí čo to vedia o nábo-

ženstve, povedia: „To sú tí, čo sa modlia...“

Nedá sa tu oprieť o „krásu či vznešenosť rehoľného 

života“, ale o vieru v Ježiša Krista, ktorá sa dosvedču-

je práve tými jednoduchými, každodennými služba-

mi, ktoré majú rôznu podobu (nedeľná škola, prá-

ca s chudobnými rodinami, výchovno-vzdelávacie 

centrum pre deti a mladých, a prístup od бабушки 

k бабушке...). Nedá sa tam blysnúť, ale slúžiť. Dá sa 

omietnuť pekná fasáda, ako sme mali možnosť vidieť, 

ktorá zvonku budí dojem dokonalosti, ale stačí sa ísť 

pozrieť z vnútornej strany a vidno skutočnú realitu. 

Fasáda zdanlivosti, misionárskeho idealizmu tu ne-

vydrží, treba mať vybudovaný pevný vnútorný dom, 

ktorý má silné základy, a neustále ho spevňovať. 

Má to vôbec význam? 
V Azerbajdžane žije 9,5 mil. obyvateľov, z toho 95% 

moslimov, 3% kresťanov a 2% židov a ateistov. Byť tu, 

v moslimskom prostredí, znamená, že vízia nesto-

jí na „obrátení“ na vieru, ale na tom, že sú tam ľudia, 

ktorí sa dostali ku katolíckej viere, no potrebujú opo-

Byť tu, v moslimskom prostredí, 

znamená, že vízia nestojí na „obrátení“ 

na vieru, ale na tom, že sú tam ľudia, 

ktorí sa dostali ku katolíckej viere, 

no potrebujú oporu, spoločenstvo, 

ktoré ich posilní a upevní vo viere 

a urobí ich svedkami. 
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Prechádzať sa v moslimskom svete 

– po uliciach Baku – s krížom na krku 

a v rúchu nemalo byť provokáciou, ne-

viem, čo si ľudia mysleli... Keď sme v jed-

nej ruskej skupinke hovorili o tom, ako si 

nás ľudia „obzerali“, snažili sa nám vysvetliť, 

že to rúcho nebolo dôležité, ale že „na va-

šich tvárach videli, že ste iné, že z vás niečo 

vyžaruje a toto ich zaujalo“. Môžu byť rôzne 

interpretácie, ale Boh tu musí byť viditeľ-

ný iným spôsobom. Boh je viditeľný v bra-

toch a sestrách, ako sme aj mali možnosť vi-

dieť a zažiť, ktorí čerpajú silu pre túto misiu 

v spoločnej modlitbe, v Eucharistii, adorácii, 

v spoločenstve, v komunite... Zažili sme pri 

týchto momentoch dotyk neba so zemou. 

Takáto misia si vyžaduje stratiť sa alebo, 

kto chce, tak zabudnúť na seba . Nie je 

ľahké prísť do tohto štádia. Stratiť sa v Ňom 

nejaký čas trvá a neprichádza „lacno“. A zdá 

sa mi, že to stojí práve na tomto osob-

nom vzťahu: „Už nežijem ja, ale žije vo mne 

Kristus.“ Vtedy to začína byť čitateľné aj bez 

slov. Táto skúsenosť sa nedá „kúpiť“, ako sú 

možno aj v národe zvyknutí kúpiť, čo sa dá, 

kde „manat“ (mena v Azerbajdžane a podľa 

legiend dcéra Alaha) si drží svoje postavenie 

moci a „kultu“, a teda dá sa kúpiť všeličo – 

vodičák aj bez toho, že niekto videl pravidlá 

premávky, titul a pod... Avšak „obchodova-

nie“ na tomto mieste zasvätenými je o inom 

„manate“, o iných hodnotách. 

Návšteva Baku trvala tri plné dni, doslo-

va plné! A mali sme možnosť vidieť jeho re-

álnu tvár. To by bol iný žáner písania a iný 

obsah, ale videli sme a dotýkali sa života, 

ktorý nerobí hluk, ale príjemne vyrušuje, 

možno ticho a nenápadne, ale presvedčivo 

a nebojácne. Rozprávali sme sa s ľuďmi, kto-

rí samy vyjadrovali: „Tí druhí spoznajú, aká 

je Cirkev, podľa toho, ako ju my budeme žiť. “ 

Je nám to možno samozrejmé, ale počuť to 

v tomto prostredí, od ľudí hľadajúcich Boha 

a rozptýlených v mori moslimského sveta, to 

je ako nájsť veľmi vzácnu perlu, predať všet-

ko pre jej získanie. 


„Tí druhí spoznajú, 

aká je Cirkev, podľa toho, 

ako ju my budeme žiť.“
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Jan Šedivý: O kontemplaci.
Kamínky v mozaice spirituality

Kontemplácia je pre autora skúsenos-

ťou Života, ktorý sa prejavuje ako jednota 

a láska. Prináša zároveň skúsenosť Bo-

žej prítomnosti vo vlastnom vnútri. Vedie 

každého človeka najprv k sebe samému, 

prebúdza ho a pomáha mu nájsť vlastné 

miesto v živote.

Dáva silu zmeniť, čo má byť zmenené, za-

nechať to, čo má byť zanechané, a mať 

odvahu na to, čo má začať. Cieľom nie sú 

mimoriadne duchovné zážitky alebo zme-

nené stavy vedomia,  ale skôr prežívanie 

celého života v jeho plnosti.

Cesta, Brno  2014

 

Marek Orko Vácha – Karel Sartori  

Život je sacra zajímavej

Desať rokov v trapistickom kláštore oveľa 

viac než počúvať ticho naučilo Karla Sa-

toriu predovšetkým  porozumieť životu 

a úlohe svojho života. Kniha je strhujúcim 

uvedením do kontemplatívnej modlitby, 

do mystiky v tom najkrajšom zmysle slo-

va. Myšlienkovo vychádza z diel Terézie 

z Avily, Jana z Kríža, ale nájdeme v jeho 

prameňoch aj novších autorov, ako napr. 

Jozefa Ratzingera.

Napriek hĺbke obsahu je kniha napísaná 

s nečakanou uvoľnenosťou a ľahko, s vti-

pom, občasnou iróniou a obyčajným slovníkom. Otáz-

kami a nadhodenými témami knihu sprevádza Marek Orko 

Vácha.

Cesta, Brno 2013

Pascual Chávez Villanueva

Svedkovia živého Boha. 
Prirodzenosť a budúcnosť zasväteného života. 
Saleziánsky uhol pohľadu.

Preklad knihy, ktorú don Chávez vydal v ta-

liančine a ponúkol v nej saleziánsky po-

hľad na výzvy, ktorým čelí zasvätený život 

dnes, pripravilo Vydavateľstvo Don Bosco 

pre vnútornú potrebu saleziánov. Don Chá-

vez bol dlho prezidentom únie generálnych 

predstavených mužských reholí, a prá-

ve preto jeho pohľad na Cirkev a zasväte-

ný  život má široký záber a z obsahu knihy 

možno povedať, že aj prorocký charakter. 

Kniha vzišla ako podnet na prehĺbenie uvažovania 

o zasvätenom živote v súčasnom svete. Vzhľadom na budúci 

rok 2015, ktorý bude v Cirkvi venovaný práve téme zasvätené-

ho života, má tento slovenský preklad knihy dona Pascuala 

 Cháveza osobitnú hodnotu nielen pre saleziánov.

Don Bosco, Bratislava 2014.
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hali v napredovaní rôznych debát a kultúry a vytvárali 

aj ohrady a bariéry.

Predošlé ideológie si vyžiadali milióny obetí. Iste, 

spomienky na škody, ktoré spôsobili tieto ideológie, 

v nás vyvolávajú strach. Ale naháňa mi strach aj to, 

keď vidím generáciu chudobnú na ideály, bez plánov, 

ktorá je neschopná zapáliť sa pre nejakú myšlienku, 

pre nejaký nápad alebo človeka. Je možné, že medzi 

fanatizmom a integralizmom, ktoré sú charakteristic-

ké pre časť islamu, a ľahostajnosťou, do ktorej je pono-

rená veľká časť Západu, niet strednej cesty?

Vidíme to v politike. Vnímame to na rôznych soci-

álnych úrovniach aj v náboženskej praxi. Sme obklo-

pení nesmiernym zástupom druhej línie, ľuďmi, ktorí 

nechcú riskovať vlastnú kožu, ktorí sú ochotní znížiť 

sa ku kompromisom v mene určitých záujmov. Stáva-

me sa neschopnými zapáliť sa, túžiť. Snáď aj milovať?

V rôznych diskusiách, ktoré sa týkajú dôležitých 

a pálčivých tém politického a sociálneho života, keď 

ide o základné hodnoty, v ktoré veríme, koľkí z tej 

masy sú ochotní zainteresovať sa, zaujať stanovisko, 

neohrozene obhajovať nejakú ideu? Keď sa hlasy roz-

paľujú a mysle oduševňujú, je to vo všeobecnosti kvôli 

určitému osobnému záujmu. Je tu riziko, že vychová-

me generáciu, ktorá ostane rukojemníčkou ľahostaj-

nosti a apatie. Čo je nebezpečnejšie: bojovať v mene 

nejakého ideálu, alebo žiť bez ideálov?

Ktorýsi farizej ho pozval, aby s ním jedol. On 

vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. 

V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa 

dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, 

priniesla alabastrovú nádobu s voňavým 

olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho 

nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala 

mu ich svojimi vlasmi, bozkávala mu ich 

a natierala voňavým olejom. (Lk 7, 36 – 38)

P
red viac ako dvoma storočiami nemecký bás-

nik a spisovateľ Wolfgang Goethe napísal: 

„Čokoľvek by si chcel urobiť, o čomkoľvek 

by si sníval, začni. Odvaha v sebe zahŕňa geniali-

tu, kúzlo a silu. Začni teraz!“ A v minulom storočí 

s ním súhlasil aj katolícky spisovateľ Graham Gree-

ne: „Uprednostnil by som mať na rukách krv než vo-

du ako Pilát.“

Odvaha preslávila prvé generácie kresťanov, sfor-

movala mučeníkov, viedla svätých, osvetľovala zá-

stupy odvážnych svedkov viery. A my?

Generácie, ktoré nás predišli, čelili dramatickým 

a zverským udalostiam vojny, museli sa pasovať s hla-

dom, námahami, s chudobou. Živili v sebe veľké ide-

ály a v ich mene bojovali, trpeli, plakali. Veľké ideály 

mobilizovali masy, rozdúchavali entuziazmus. Pomá-

Pochvala 
odvahy

Roberto Fornara
STRRACCH

ODDVAHHA
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je odvážna. Farizej je zbabe-

lý, je otrokom svojich úsudkov 

a predsudkov. Verš 39, ktorý 

nasleduje hneď po rozprávaní 

o tom, čo urobila hriešnica, ho-

vorí: „Keď to videl farizej, ktorý 

ho pozval, povedal si v duchu: 

‚Keby tento bol prorokom, ve-

del by, kto a aká je to žena, čo 

sa ho dotýka, že je to hriešni-

ca.‘“ Myslel si, teda nielenže 

nemá odvahu konať, ale ani hovoriť, ani prejaviť svo-

je myšlienky, svoje rozhorčenie. Čitateľ je postavený 

pred voľbu: alebo pre otroctvo predsudku, alebo pre 

slobodu lásky.

Žena nemá strach. Zvolila si otvorene. Snáď o tom 

ani dlho nerozmýšľala. Dozvedela sa, kde je Ježiš 

a kde ho treba hľadať. Nachádza ho a začína mu slza-

mi umývať nohy a utierať ich svojimi vlasmi. Z objek-

tívneho hľadiska je jej správanie iracionálne, ako je 

iracionálna aj vášeň lásky. Ale neučí nás hádam táto 

žena tomu, že niekedy riskujeme, že budeme vo svo-

jom správaní príliš logickí, príliš racionálni?

Boh nepotrebuje byrokratov, ale osoby, ktoré sú živé 

a zamilované, zapálené Láskou, ktorá je duchom Zmŕt-

vychvstalého. Duch nás nenecháva nečinnými. On bur-

cuje vedomie. Máme o tom jasné svedectvo v rozprá-

Snáď nik nie je úplne ľaho-

stajný. Inak by nemohol žiť ani 

vytvárať vzťahy. Ale život nás 

núti, aby sme si neustále vo-

lili, rozhodovali sa, zvolili si 

určitú cestu pred inou. A nie-

čo (alebo niekto) je schopný 

prebudiť našu schopnosť voľby. 

Pre niečo (alebo pre niekoho) 

sme ochotní sa zainteresovať, 

odvážiť sa o niečo viac, aj keď 

budeme riskovať. Jestvuje sila, ktorá je schopná nás 

rozhýbať z našej ľahostajnosti a priviesť nás k inému 

poznaniu o našom živote, sila, ktorá nám bráni žiť pa-

sívne a učí nás žiť. Táto sila sa volá láska.

Žena, o ktorej sa hovorí v úryvku Lukášovho evan-

jelia, je ženou, ktorá miluje, ženou, ktorá je ku kona-

niu poháňaná len láskou. Sám Ježiš to neskôr potvrdí: 

„Odpustené sú jej mnohé hriechy, lebo veľmi milova-

la.“ Toto vysvitá aj z konfrontácie s farizejom, maji-

teľom domu, ktorý Ježiša pozval. Nejde o to, či sme 

lepší alebo horší. Či sme svätí alebo hriešnici: žena – 

ktorú Ježiš chválil – je známa v celom meste ako veľká 

hriešnica a všetci sú nejakým spôsobom ovplyvnení 

týmto obrazom a predsudkom. Skutočný rozdiel me-

dzi tými dvoma nie je morálny úsudok. Je to jedno-

ducho láska. Žena miluje, farizej nie. Len láska ženy 

Ale naháňa mi strach aj to, 

keď vidím generáciu chudobnú 

na ideály, bez plánov, 

ktorá je neschopná zapáliť sa 

pre nejakú myšlienku, pre nejaký 

nápad alebo človeka. 
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vaní zo Skutkov apoštolov, kde 

sa prvé kresťanské spoločen-

stvo, povzbudené vetrom Du-

cha Svätého, radikálne mení, 

otvárajúc sa parresii (odvahe, 

smelosti, slobode ducha) a stá-

va sa schopným čeliť nábožen-

ským a štátnym predstaviteľom, 

skúškam, väzeniu, prenasledo-

vaniu a dokonca smrti. Žena 

z evanjelia nás vyzýva k tomu, 

aby sme pochybovali o láske, ktorá sa neotvára odvahe.

V skutočnosti hriešnica nerobí mimoriadne gestá. 

Skôr malé veci. Malé znaky lásky. Nielen že nerobí veľ-

ké veci, ale s plačom odhaľuje svoju krehkosť a slabosť. 

Nie je dôležité to, čo robí, ale jej schopnosť odvahy. Lás-

ka je otvorená pre odvahu. Láska nemá čo stratiť.

V správaní tejto ženy môžeme pozorovať niektoré 

charakteristické črty tej odvahy. Je to predovšetkým 

sloboda voľby. Žena sa dozvedela, kde je Ježiš. Zrej-

me má toho veľa na odpustenie. Snáď už dlho vlečie 

ťarchu, ktorá je príliš ťažká pre jej svedomie. Ale volí 

si a sloboda tejto voľby ju odbremeňuje, uvoľňuje ju 

z väzieb minulosti a umožňuje jej osobne sa stretnúť 

s Milosrdenstvom. Evanjelium nehovorí, či už po dlhý 

čas váhala, či už mala iné možnosti na stretnutie sa 

s Ježišom. Jednoducho sa sústreďuje na bezprostred-

nosť voľby. Slobodné, konkrétne, osobné rozhodnu-

tie si vyžaduje schopnosť a rozhodnosť. Nik ju nenúti, 

aby išla do farizejovho domu. Nerobí to ani zo stra-

chu, ani kvôli tradícii. Premáha odpor, ktorý pochá-

dza skôr z jej vnútra než zvonku.

Okrem toho tu vidíme schopnosť previesť túžbu na 

konkrétne gestá. Zbožnými úmyslami – ako vieme – je 

vydláždené peklo. Medzi rečnením a konaním, ako do-

dáva ľudová múdrosť, je celé more. Smelosť je tiež od-

vaha priviesť myšlienku do konca, zjednotenie svojich 

pocitov s túžbami. Je to postavenie domu svojim ideá-

lom. Odvaha znamená, že sa neživíme len úmyslami.

Hriešnica sa nevyznačuje len tým, že preukazu-

je svoju lásku konkrétnymi gestami, ale aj tým, že jej 

gestá nie sú banálne, bežné. Láska vedie k tomu, že 

konáme viac než zo zvyku. Niekedy až preháňa. Svätý 

Augustín by povedal, že láska nepozná mieru, lebo jej 

mierou je milovať bez miery. Láska nepozná medze. 

Nenechá sa zastaviť prekážkami žiadneho druhu. Kto 

miluje, ten má odvahu. Ak sme nikdy neboli nikým 

považovaní za bláznov, musíme začať pochybovať 

o skutočnej schopnosti našej lásky.

V tomto zmysle sa odvaha ženy prejavuje predo-

všetkým ako sloboda ducha. Nie je v zajatí hľadania 

súhlasu. Nie je otrokyňou otázok typu: „čo si o mne 

pomyslia?“, „ako budem vyzerať?“, „ako tým utrpí 

moja povesť?“...

Táto žena je slobodná, lebo miluje, jednoducho mi-

luje. Láska je odvážna, lebo robí násilie sebe samej, nie 

iným. Tým sa výrazne odlišuje 

od drzosti a bezohľadnosti, kto-

ré neberú druhého človeka do 

úvahy. Odvaha lásky nepoze-

rá na seba, ale ani proti niko-

mu nejde. Odvážna láska je sila, 

ktorá môže ohromovať a snáď 

aj vyvolať záujem a ktorá aj roz-

deľuje, ale nikdy vedome nejde 

proti druhému, nehľadá obeť, 

na ktorú by sa mohla vrhnúť.

Z tohto uhla pohľadu odvaha a pokora veľmi dobre 

spolu súvisia. A naopak, ako sa dá predpokladať, od-

vaha ( v evanjeliovom význame) nie je ani vzdialenou 

príbuznou arogancie. Nie je možné presadiť ju silou. 

Žena ostáva v celom úryvku ticho...

Tichá odvaha je smelosť svätých, ktorí nerobia veľa 

kriku, ktorí dávajú prednosť väčšmi činom než slo-

vám.

Evanjelista Lukáš o tom hovorí aj prostredníctvom 

maličkosti, ktorá je na pohľad druhoradá. V niekoľ-

kých riadkoch sa trikrát spomínajú Ježišove nohy: 

„pri jeho nohách... začala mu umývať nohy... bozkáva-

la mu nohy...“ Prečo sa tak zdôrazňujú Ježišove nohy? 

Táto pozícia ženy je tu zdôraznená preto, lebo na to, 

aby sa dotkla jeho nôh, sa musí skloniť, padnúť na 

zem. Nie je obeťou svojej pýchy alebo nárokov. Jej od-

vaha sa nezakladá na jej schopnostiach. Je ale nevy-

hnutné, aby dosiahla Majstrove nohy, aby sa zastavi-

la, aby ich poumývala a usušila. Nik nie je taký malý, 

taký biedny, aby nemohol dosiahnuť výšku nôh. Nao-

pak, ak je tu nejaká prekážka, je to zo strany toho, kto 

– vystretý vlastnými predsudkami a istotami – odmie-

ta ohnúť chrbát a skloniť sa.

Dve ďalšie maličkosti dokresľujú túto interpretáciu. 

Žena – ako to hovorí evanjelium – sa zastavuje. Proti 

predstave odvahy, ktorá je v neustálom pohybe, v ne-

ustálom dynamizme, bez horizontu a bez cieľa, evan-

jelium ponúka nevyhnutnosť zastaviť sa. Kto je smelší: 

ten, kto neustále niečo mení a hľadá novoty, alebo ten, 

kto nachádza svoj stred a svoje korene? Je smelší ten, 

kto si myslí, že zachráni svet svojimi rukami, alebo ten, 

kto zasvätí svoj život tichu a modlitbe? Je smelší fari-

zej, ktorý sa klame svojimi zásluhami, alebo hriešnica, 

ktorá sa skláňa k Ježišovým nohám? A nielen to: Lukáš 

pridáva, že žena sa drží v pozadí. Je to nový náčrt poko-

ry. Nové učenie. Nové potvrdenie: odvaha je aj schop-

nosť urobiť krok dozadu, stáť na svojom mieste.

Napokon ani Goetheho veta nedávala do popre-

dia násilie a nemiešala odvahu s fanatizmom. Smelosť 

spočívala predovšetkým v odvahe a v pokore vždy za-

čínať: „Čokoľvek by si chcel urobiť, o čomkoľvek by si 

sníval, začni. [...] Začni teraz!

 Prevzaté z  časopisu Rivista di Vita Spirituale, č. 3, 2013. 

Preklad T. Berecká – M. Zárik.

Boh nepotrebuje byrokratov, 

ale osoby, ktoré sú živé 

a zamilované, zapálené Láskou, 

ktorá je duchom 

Zmŕtvychvstalého. 
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my, aby se stala viditelnou její hierarchic-

ká a organická struktura, aby výkon služeb 

svěřených jí Bohem, hlavně duchovní moci 

a udělování svátostí, byl řádně uspořádán, 

aby vzájemné vztahy mezi věřícími podle 

spravedlnosti spočívaly na lásce při stano-

vení a zabezpečení práv jednotlivců, aby 

konečně společné úsilí o dokonalejší křes-

ťanský život bylo podchyceno, posilováno 

a podporováno kanonickými normami.“3

Při nejedné příležitosti pak Jan Pavel II. 

označil Kodex kanonického práva za „po-

slední dokument koncilu“.4 

Pravdivost tohoto tvrzení je obzvláště vi-

dět v normách týkajících se zasvěceného ži-

vota, které velmi často převádějí do právní-

ho jazyka (tj. do kategorie práv a povinností) 

dokumenty Druhého vatikánského koncilu.

Vlastní právo
Po tomto úvodu, který chtěl ukázat, že prá-

vo k životu církve, a tedy i k zasvěcenému ži-

votu patří i dnes, je potřeba ukázat, jaký je 

vztah mezi právem církve a životem řehol-

ních institutů.

Zásadní je v tomto ohledu to, co říká Lu-

men gentium č. 43 a 45, převedené do kán. 

575 a 576 Kodexu kanonického práva: evan-

gelijní rady jsou Božím darem církvi a je 

úkolem kompetentní církevní autority tyto 

rady vykládat, upravovat jejich uskutečňo-

vání zákony a kanonickým schválením zři-

zovat stálé formy takového života. Církevní 

autorita má zároveň úkol se starat, aby insti-

3  Jan Pavel II.: Apoštolská konstituce Sacrae dis-

ciplinae leges, 25. ledna 1983, in Kodex kanonického 

práva, Zvon, Praha 1993, s. XIX.
4  Srov. Giovanni Paolo II.: Discorso di ai parteci-

panti al corso sul nuovo Codice di diritto canonico, 

21 novembre 1983, č. 2.

Jaká je souvislost mezi identitou 

řeholníka a řeholního institutu 

a právem? Není to otázka čistě 

charismatická, a tedy teologická? 

Jakou roli v tom může hrát právo?

Takové a podobné otázky se nezřídka 

objevují, a to nejenom ohledně 

řeholního života, týkají se úlohy práva 

v životě církve jako takové. 

A
rgumentovat faktem, že právo 

k církvi patří od samého počátku 

(což se dá snadno dokázat pouhým 

výčtem nejrůznějších norem, zákonů a sbí-

rek), určitě nestačí, protože stejně tak snad-

no lze najít příklady, kdy platné právo neus-

nadňovalo působení Ducha svatého.1

Proč tedy církev všech dob potřebuje 

ke svému životu zákony? Druhý vatikánský 

koncil na to odpovídá, že církev má dvě di-

menze: duchovní, která je vnitřní, a viditel-

nou, která je vnější. Tyto dvě dimenze spolu 

vytvářejí jednotu. Jako viditelné společenství 

církev předpokládá rozdílnost údů a úkolů 

a z této diverzifi kace pramení práva a povin-

nosti vlastní jednotlivcům a skupinám, kte-

ré církev reguluje zákony a předpisy podle 

toho, jak to vyžaduje doba a místo.2

Když Jan Pavel II. vyhlašoval Kodex kano-

nického práva, tak jasně řekl, že je pro církev 

zcela nutný, protože církev „potřebuje nor-

1  Např. početné ženské řeholní kongregace, které 

vznikaly v 18. a 19. století, nebyly uznávány za ře-

holní instituty, protože od r. 1566 do r. 1900 kano-

nické právo vyžadovalo od řeholnic zachovávání 

přísné klauzury.
2  Srov. Giovanni Paolo II.: Discorso per la presen-

tazione ufficiale del nuovo Codice di diritto canonico, 

3 febbraio 1983, č. 6-7. 

Vlastní právo 
řeholních institutů 
Identita řeholního institutu 
a řeholníka podle práva

Michaela Pitt erová
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Kromě norem, které povinně musejí být přítomné 

ve stanovách, existují však další oblasti, které potřebují být 

regulovány a přitom takové předpisy nemají zásadní a tr-

valý charakter. Tyto normy jsou shrnuty do jiných sbírek 

(kodexů), jsou stanovené kompetentní autoritou institu-

tu (generální kapitulou, představenými, radami) a mohou 

být revidovány a přizpůsobovány podle požadavků doby 

a místa (kán. 587 § 4). Tyto dokumenty vlastního prá-

va nepotřebují schválení církevní autority, protože jsou 

vázány na všeobecné právo církve a na schválené stano-

vy: nemohou obsahovat nic, co by odporovalo těmto hie-

rarchicky vyšším právním normám. Obsahují pomocné 

a praktické, přímo aplikovatelné normy.

Existují různé typy takovýchto kodexů:5

• komplementární kodexy (direktáře, pravidla, statuty): 

mohou být všeobecné, nebo zvláštní, tzv. „Rationes“ 

(týkající se řízení, spirituality, formace, hospodaření);

• předpisy kapitul (generální, provinciální, místní);

• nařízení představených a jejich rad (generálních, pro-

vinciálních, místních);

5  Srov. Domingo Andrés: Le forme di vita consacrata, Ediurcla, 

Roma 2005, s. 57.

tuty žily a vzkvétaly podle ducha zakladatelů a zdravých 

tradic.

Zde je vyjádřen princip systému práva zasvěceného 

života: 

• zasvěcený život není dar jednotlivcům, ale církvi, 

a proto církev má právo a povinnost vydávat zákony, 

které platí pro všechny (všeobecné právo týkající se 

zasvěceného života);

• církev, poslušná Duchu svatému, „přijímá řehol-

ní pravidla, předložená vynikajícími muži a ženami, 

dále je upravuje a úředně schvaluje“ (LG 45) a dává 

tak vzniknout novým institutům;

• zájmem církve je, aby instituty zůstaly věrné svému cha-

rismatu, jinými slovy, aby žily podle vlastního práva.

Důležité je zmínit, že Kodex nepoužívá termín cha-

risma, který je teologickou kategorií, a nahrazuje ho 

techničtějšími termíny, které lze snáze právně defi novat: 

[duchovní] dědictví (kán. 578), identita (kán. 587 § 1).

Duchovní dědictví institutu spočívá v úmyslu a zá-

měrech zakladatele, potvrzených kompetentní církevní 

autoritou, týkající se povahy, cíle, ducha a rázu institutu 

a zdravých tradic (kán. 578).

Povinností všech je charisma věrně chránit (kán. 578).

K tomu slouží jednak „oprávněná samostatnost ži-

vota, hlavně řízení, na jejímž základě mají [instituty] 

v církvi vlastní kázeň“ (kán. 586 § 1) a také kodifi kace 

vlastního práva (kán. 587).

Hierarchie vlastního práva
Vlastní právo se skládá z více dokumentů uspořáda-

ných hierarchicky.

Na vrcholu je základní dokument, který Kodex nazývá 

stanovy (konstituce), ale jednotlivé instituty mu mohou 

dát i jiné jméno (např. pravidla života). Stanovy musejí 

obsahovat duchovní dědictví institutu, jak je defi nováno 

v kán. 578, dále pak základní normy týkající se řízení in-

stitutu a kázně členů, přijímání a formování členů a také 

předmět posvátných závazků (kán. 587 § 1).

Stanovy musejí být schválené kompetentní církevní 

autoritou a jakákoli jejich změna může být provedena 

jenom s jejím schválením (kán. 587 § 2). Církevní auto-

ritou, o které kánon mluví, je Apoštolský Stolec pro in-

stituty papežského práva, nebo diecézní biskup pro in-

stituty diecézního práva. 

Schválení stanov dává církevní pečeť charismatu 

daného institutu. Od té chvíle je charisma defi nova-

né a patří církvi, není výhradním vlastnictvím institu-

tu a jeho členů. Všichni mají povinnost toto charisma 

chránit a institut má za úkol ho také rozvíjet (srov. 

kán. 631 § 1, 677 § 1). A z tohoto pohledu je také tře-

ba vidět požadavek, že každá změna stanov musí být 

schválena příslušnou církevní autoritou. Toto schvále-

ní má za úkol nejen zaručit, aby se do stanov nedostalo 

něco, co by odporovalo církevnímu právu, ale i zajistit, 

aby charisma zůstalo nezměněné. 

Zasvěcený život není dar 

jednotlivcům, ale církvi, a proto 

církev má právo a povinnost vydávat 

zákony, které platí pro všechny. 
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a konat díla, která jsou institutu vlastní (kán. 611). Po-

vaha a cíle institutu musejí být vyjádřené ve stanovách. 

Stejně tak vlastní právo musí stanovit, která díla jsou 

institutu vlastní. Požadavky biskupa na řeholní spole-

čenství nemohou odporovat těmto ustanovením. Jedi-

nou výjimkou jsou podmínky ohledně děl, které biskup 

může klást, když dává souhlas k otevření domu, nikoli 

však později (srov. kán. 611).

Stejně tak i představení a řeholníci mají povinnost 

věrně zachovávat poslání a díla vlastní institutu. Nikoli 

však staticky, je třeba tato díla rozumně přizpůsobovat 

s ohledem na potřeby místa a doby (kán 677 § 1).

Závěr
Chceme-li tedy odpovědět na úvodní otázku – jaká je so-

uvislost mezi identitou řeholníka a řeholního institutu 

a právem, můžeme říci, že charisma a právo se doplňují 

a že se vzájemně potřebují. Je to samozřejmě Duch sva-

tý, který dává církvi skrze konkrétní zakladatele dar ur-

čitého charismatu. Církev však skrze nástroj práva toto 

charisma defi nuje, aby se tak mohlo uchovat a autenticky 

rozvíjet. Kodifi kace charismatu prostřednictvím vlastní-

ho práva řeholních institutů pomáhá řeholníkům žít ho 

naplno a chrání ho před případnými „útoky“ zvenčí.


• další sbírky právního charakteru (komunitní projekty, 

rozvrh dne, sbírky místních zvyklostí, atp.).

Kodex poměrně často odkazuje na stanovy a vlastní 

právo institutů. Odkazuje-li na stanovy, příslušné nor-

my je potřeba začlenit do tohoto základního dokumen-

tu. Odkazuje-li však všeobecně na vlastní právo, institut 

se může rozhodnout, kam příslušné předpisy zařadit, 

jestli do stanov nebo do jiného kodexu.

Funkce vlastního práva v životě řeholníků
Lze říci, že vlastní právo je to, co dělá řeholníka řeholní-

kem. Kodex defi nuje řeholní institut jako „společnost, 

v níž členové podle vlastního práva skládají veřejné sliby, 

doživotní nebo dočasné, které se po vypršení doby obno-

vují, a vedou bratrský život ve společenství“ (kán. 607 § 2).

Kodex sice defi nuje minimální obsah evangelijních 

rad čistoty, chudoby a poslušnosti (kán. 599 – 601), kte-

rý je stejný pro všechny instituty zasvěceného života, 

zároveň však stanovuje, že každý institut musí ve svých 

stanovách určit, jakým způsobem je třeba zachovávat 

evangelijní rady (kán. 598 § 1). 

Stejně tak Kodex vyžaduje, aby každý institut stanovil 

způsob prožívání bratrského (sesterského) života, aby se 

stal pro všechny vzájemnou pomocí při plnění povolání 

každého člena (kán. 602). Kodex věnuje minimum norem 

životu ve společenství: stanovuje povinnost řeholníků byd-

let ve vlastním řeholním domě,6 zachovávat společný život 

a neopouštět dům bez dovolení představeného (kán. 665 

§ 1). Podobně stanovuje povinnost představených bydlet 

ve svém domě a neodcházet z něho, leč podle norem vlast-

ního práva (kán. 629). Všechny ostatní aspekty, tedy na-

prostá většina, jsou ponechány na vlastním právu.

Kromě toho Kodex jasně stanovuje, že všichni čle-

nové institutů zasvěceného života musí „nejen věr-

ně a úplně zachovávat evangelijní rady, ale také podle 

vlastního práva institutu uspořádat svůj život a tím usi-

lovat o dokonalost svého stavu“ (kán. 598 § 2).

Neexistuje tedy „všeobecný řeholník“, neexistuje způ-

sob řeholního života, který by nebyl vázaný na konkrét-

ní řeholní institut, neexistuje způsob řeholního života, 

který by byl použitelný v jakémkoli institutu. Stejně tak 

odporuje řeholnímu životu žít částečně podle vlastního 

práva jednoho institutu a „nahradit“ některé prvky tím, 

co je vlastní jinému institutu. Řeholník je tedy řeholní-

kem jen když žije podle vlastního práva institutu.

Vlastní právo však neurčuje jenom způsob života ře-

holníka, je zároveň i důležitým garantem charismatu 

daného institutu ve společenství církve.

Pokaždé, když biskup ve své diecézi dává souhlas 

k otevření řeholního domu určitého institutu, zavazuje 

se tím zároveň k respektování jeho charismatu. Souhlas 

ke zřízení řeholního domu s sebou totiž nese právo ře-

holníků vést život podle povahy a cílů svého institutu 

6  Každý řeholní dům musí mít nutně svého představeného (kán. 608).
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Krzysztof Wons : Uveriť Ježišovi. 
Duchovné cvičenia so svätým Markom

Markovo evanjelium je prvou eta-

pou formácie všetkých kresťanov. 

Je to cesta duchovného dozrieva-

nia v spoločenstve Božieho slova. 

Prax lectio divina, čiže modlitbo-

vé čítanie Svätého písma prináša 

bohaté duchovné ovocie. Je však 

potrebné sa tomuto spôsobu učiť. 

Táto kniha je unikátnou pomôckou, 

nielen v teoretickom predstave-

ní tejto metódy, ale aj v praktickom 

sprevádzaní čitateľa metódou lectio divina 

úryvkami Evanjelia svätého Marka. Táto kniha nie je 

len pre tých, ktorí vedú duchovné cvičenia alebo ich 

účastníkov, ale je pre každého, kto chce rásť vo viere 

a naozaj uveriť Ježišovi. Táto formácia bude pokra-

čovať aj s ďalšími evanjelistami a nakoniec apošto-

lom Petrom a jeho listami. Autor Krzysztof Wons SDS 

(1959) študoval teológiu spirituality na Pápežskej 

univerzite sv. Gregora v Ríme, kde získal doktorát. 

V súčasnosti je riaditeľom Centra duchovej formácie 

salvatoriánov v Krakove, hlavným redaktorom Zo-

šitov duchovej formácie, je uznávaným duchovným 

sprievodcom a profesorom. Je autorom viacerých 

kníh, v ktorých sa venuje formácii modlitby s Božím 

slovom – lectio divina. V slovenčine už vyšli jeho knihy 

Nielen z chleba žije človek a Bol stratený a našiel sa. 

Misionár, Michalovce 2014



Nič svetoborné, však? Dôvodom, prečo je Danielov 

plán efektívny a odlišný od iných zdravie zlepšujúcich 

ponúk, sú dve jeho tajné prísady: Viera a Priatelia.

Možno ste sa ešte nechytili, ale viete, čo nás čaká? 

Každý deň budeme musieť robiť múdre a zdravé roz-

hodnutia: 

• Odovzdaj svoje telo Bohu a popros ho o pomoc. 

„Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste 

svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obe-

tu, ako svoju duchovnú bohoslužbu“ (Rim 12, 1).

• Nepúšťaj sa do toho sám, oslov priateľov (keďže 

kniha bola a ešte stále je len v angličtine, pustili sme 

sa do toho s kamarátkou, ktorá býva v Anglicku). 

Neskôr som kolegyniam v zborovni navrhla, či by 

sme mohli spolu cvičiť. Tak sme sa raz do týždňa 

stretávali.

• Začni robiť zdravé voľby – napríklad namiesto 

chipsov si daj čerstvé ovocie alebo orechy. „‚Všetko 

smiem.‘ Ale nie všetko osoží. ‚Všetko smiem.‘ Ale ja 

sa ničím nedám zotročiť. ‚Jedlo je pre žalúdok a ža-

lúdok pre jedlo.‘ Boh však zničí jedno aj druhé“ (1 

Kor 6, 12 – 13). Úžasná perspektíva!

• Priatelia budú robiť zdravé voľby s vami – napríklad 

mne na sviatok namiesto čokolády dali zväzok reď-

koviek či krabičku jahôd a vrecko orechov a sušeného 

ovocia. Pomáha to nemať poruke nezdravé dobroty.

• Cvičenie urob súčasťou svojho denného režimu. 

Hýb sa a športuj tak, aby si sa pri tom usmieval (po-

kus s Pilates u mňa nefungoval. Zato aerobic, to už 

hej). Spomeň si, čo ti robilo radosť, keď si sa ako 

dieťa hral. Švihadlo? Niečo iné?

K
aždý chce byť zdravý, no zjavne len niektorí ľu-

dia si volia, že budú zdraví. Nestačí chcieť, sní-

vať, túžiť. Treba urobiť rozhodnutie. Nestane-

me sa zdravšími len tak náhodou. Je to voľba – jedna 

za druhou. No na začiatku je rozhodnutie. Ak si dote-

raz čakal na nejaké znamenie a špeciálny časopriestor 

, tak tu je: Boh aj v tejto chvíli čaká, kedy už začneš 

robiť zdravé voľby. 

Vieš, že kedykoľvek sa rozhoduješ pre niečo, čo 

tvojmu zdraviu ublíži, vedľajším efektom je, že sa ti 

bude o trochu ťažšie rozhodovať pre niečo, čo zdraviu 

pomôže. Opakovanými zlými rozhodnutiami sme si 

nastavili autopilota a máme dve možnosti – veľkou si-

lou meniť kormidlom vopred nastavený smer, alebo 

zmeniť nastavenie autopilota.

Oslavujte teda Boha vo svojom tele (1 Kor 6, 20).

INGREDIENCIE: Päť základných zložiek

FAITH – FOOD – FITNESS – 

FOCUS – FRIENDS

VIERA – JEDLO – CVIČENIE – 

ZAMERANIE SA (na niečo) – PRIATELIA

Zdravý 
životný štýl
Si unavený a chorý z toho, že si unavený a chorý?

Tak nejako som sa už dlhšie cítila. Vedela som, že potrebujem zmenu, že už viac nevládzem 

dlhodobo nevládať. Že chcem viac, lepšie a kvalitnejšie slúžiť, no nevládzem. Že chcem 

žiť zdravšie. Moju pozornosť v tom čase pritiahla kniha Ricka Warrena: The Daniel Plan 

(40 days to a healthier life). Už teraz sa ospravedlňujem všetkým, ktorých zaujmú 

nasledujúce riadky, no kvôli jazykovej bariére si ju nebudú môcť celú prečítať. 

Čítala som od neho už dve knihy a zatiaľ ma nesklamal. Dala som mu teda ďalšiu šancu.

Františka Čačková

LIFESTYLE

Milovaný, prajem ti, aby sa ti 

vo všetkom darilo a aby si bol zdravý 

– tak ako sa darí tvojej duši. 

(3 Jn 2)

30          Zasvätený život | 2014/02



alebo negatívnu myšlienku a stále sa k tomu vraciaš, 

tomu sa hovorí „trápiť sa“. Keď to isté robíš s veršom 

zo Svätého písma a rozmýšľaš nad tým stále dookola, 

to je modlitba. Ak si sa modlil aspoň toľko, koľko si 

sa kvôli nejakej veci trápil, budeš mať potom o dosť 

menej dôvodov na trápenie. 

Otvor svoje srdce Božej láske. To je tá najlepšia 

a najzdravšia voľba, ktorú môžeš urobiť. A po zvyšok 

svojho života sa rozhoduj, že chceš lepšie Boha spo-

znať, viac mu dôverovať a viac sa modliť.

Ja som sa už skôr pustila do tohto plánu byť silnou 

ako Daniel a robiť zdravšie rozhodnutia. A poviem 

vám, toto je ozaj len začiatok. Ešte nás spolu čaká pár 

ďalších krokov. Už teraz však môžem povedať, že keď 

dôjdem na koniec, keď dosiahnem cieľ, chcem mať 

v srdci postoj: Vôbec to nebolo až také zlé. Stálo to za to!

Milý môj unavený brat, sestra, tiež máš teraz dojem, 

že sa s tým naozaj dá voľačo urobiť? Znova to odložíš? 

Alebo začneš? A kedy? Hneď?

 pokračovanie nabudúce: Zložka číslo dva – JEDLO

• Ozajstné jedlo nech je pravidelne na tvojom tanieri. 

Ozajstné jedlo z ozajstných potravín.

• + k jedlu aj pitný režim.

• Dopraj si viac spánku.

• Zredukuj stres.

• Nesnaž sa zmeniť všetko naraz. Jedno po druhom. 

Ale pusť sa do toho už teraz.

Zložka číslo jedna: VIERA

Boh ťa miluje takého, aký si, no miluje ťa až príliš 

na to, aby ťa nechal takého, aký si. Použije čokoľvek, 

aby ti pomohol rásť.

„A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, 

ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatrí-

te sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo 

svojom tele“ (1 Kor 6, 19 – 20).

Ak stálo za to položiť za teba život, nemyslíš, že Boh 

chce, aby si sa o seba staral trochu lepšie? Ak by si mi-

nul milióny a kúpil dostihového koňa, kŕmil by si ho 

nezdravým jedlom a dovolil by si, aby si vôbec neod-

dýchol a bol celé noci hore? Určite by si ochraňoval 

svoju investíciu. Pravdou je, že Ježiš do teba investoval. 

Zaplatil za tvoj život svojím životom a očakáva, že aj ty 

sa o seba postaráš čo najlepšie. Sám to však nezvlád-

neš. Božia láska je založená na tom, kým Boh je, a nie 

na tom, čo ty robíš alebo nerobíš, aby si si jeho lásku 

získal. Boh „je schopný okrem tohto všetkého urobiť 

oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme“ (Ef 3, 20). Jed-

ným z ovocia Ducha (Gal 5, 23) je zdržanlivosť, iný-

mi slovami aj sebaovládanie. Možno je čas častejšie si 

od neho prosiť toto ovocie do svojho života.

Ak ti niečo stojí za to, aby si sa kvôli tomu trápil, 

tak o to viac ti má stáť za to, aby si sa za to modlil. 

Je to jednoduché. Ak si vezmeš nejaký svoj problém 

LIFESTYLE

„Nezáleží na tom, čo to bude stáť 

– budem ťa nasledovať. A nakoniec, 

keď dosiahnem cieľ, poviem: 

Si toho všetkého hoden.“ 

(Ben Cantelon, pieseň Worth it all )
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Ž 100(99)1 

1 S vďakou. (LXX: Na vyznanie)

Jasajte Pánovi, celá zem!

2 Slúžte Pánovi s radosťou,

vojdite pred jeho tvár s jasotom.

3 Vedzte, že Pán je Boh,

on nás stvoril a nie my, 

sme jeho ľud a ovce jeho pastviny.

4 Vojdite do jeho brán s vďakou,

do jeho nádvorí s chválou.

Vzdávajte mu vďaky, žehnajte jeho menu.

5 Lebo Pán je dobrý, jeho milosrdenstvo 

trvá naveky

a jeho vernosť po všetky pokolenia.  

Kontext a datovanie2

Bez akýchkoľvek pochybností máme pred sebou hym-

nus – spev. Jeho štruktúra, celý tón žalmu a jeho téma 

je jednoznačne hymnická. Je to hymnus, ktorý doxolo-

gicky uzatvára celú zbierku žalmov 91 – 100 a nejakým 

spôsobom aj druhú sériu žalmov, ak berieme do úvahy 

rozdelenie žaltára na tri knihy (1 – 50, 51 – 100 a 101 – 

150).

Tradícia gréckeho textu LXX a jeho latinské preklady 

majú v názve žalmu: Na vyznanie alebo Žalm vyznania. 

Hebrejská tradícia MT má v názve: S vďakou. Možnos-

ti vychádzajú z pochopenia hebrejského tôdah, ktoré 

má poväčšine liturgickú implikáciu. Ako prvá možnosť 

sa javí, že žalm sa jasne vzťahuje na obetu vďaky priná-

šanú v chráme alebo vďaky, ktorá bola obetou svätého 

pokrmu a nejakých rastlín (Lv 7, 12 – 15; 22, 29 – 30). 

Predstavuje sa nám teda liturgický rámec hymnu. Má 

antifonálnu štruktúru a jednoznačne sa tam nachádzajú 

slová spojené so vstupom do chrámu, s liturgickou služ-

bou a jasaním. Pravdepodobne sa žalm spieval počas 

procesie, keď sa vstupovalo do chrámu. Čas kompozície 

podľa odborníkov bude v po-exilovom období v čase 

druhého chrámu. 

1  Preklad žalmu je vlastný.
2  G. RAVASI: Il libro dei Salmi II. (51 – 100), EDB, Bologna 

1983, s. 1051 – 1060.

Slúžte Pánovi 
s radosťou (Ž 100)

Vzdávať vďaky Bohu pre veľkosť jeho 

slávy v úžase, v kontemplácii, v adorácii, 

v úcte, v láske bez hraníc – to je cieľ, pre 

ktorý sme boli stvorení. 

(Charles de Foucauld)

Juraj Pigula
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Interpretácia cirkevných otcov

v. 1   Na vyznanie. Augustín vraví, že žalm 

s názvom Na vyznanie nás povzbudzuje tešiť sa 

v Bohu. Táto výzva sa neobracia len na jednu 

časť zeme, ale z každej časti zeme vyžaduje jasot. 

(Augustín: En. Ps. 99, 2 – 3)

 Jasajte Pánovi, celá zem! Euzébius Cézarejský 

vysvetľuje, že pozvanie je adresované všetkým 

národom zeme. Veď bol čas, keď schvaľovali 

modloslužbu a tak boli zavinutí do svojich 

hriechov. Preto názov žalmu hovorí: Na vyznanie, 

lebo národy majú vyznať svoje hriechy starého 

života. (Euzébius: Com. Ps. 99, v. 2 – 3)  

v. 2   Slúžte Pánovi s radosťou. Cassiodor 

podotýka, že dokonalá zbožnosť spravodlivého sa 

prejavuje v službe Pánovi s radostným srdcom, ako 

nás učí apoštol: „Buďte stále radostní, modlite sa 

bez prestania, vzdávajte vďaky za všetko“ (porov. 

1 Sol 5, 16 – 18).“ (Cassiodor: Exp. Ps. 99, 2)

Každé posluhovanie zahŕňa aj veľa nepríjem-

ností a tí, ktorí sú sluhami z povinnosti, šomrú. 

Vy sa však nebojte Pánovej služby! Tam nie je sto-

nanie, ani protesty, ani hnevy. Nikto z jeho slu-

hov nechce byť predaný, pretože je dobré patriť 

medzi vykúpených. Veľké šťastie, bratia moji, je 

byť sluhom v tomto takom veľkom dome, možno 

aj sluhom s okovami. Neboj sa teda, sluha s oko-

vami. Chváľ Pána. Okovy, ktoré nosíš, pripíš svo-

jim hriechom a v týchto okovách chváľ Pána, ak 

chceš, aby sa zmenili na šperky. V Pánovom dome 

je sloboda pre sluhov. Sloboda, pretože služba nie 

je nanútená, ale podnietená láskou. Láska nech ťa 

urobí sluhom, tak ako ťa pravda urobila slobod-

ným. Ty si teda sluha a slobodný. Sluha, lebo si 

sa ním stal, slobodný, pretože ťa miluje Boh, tvoj 

stvoriteľ. Slobodný si ešte aj preto, lebo môžeš mi-

lovať tvojho stvoriteľa. Neslúž so šomraním! Tvo-

je nadávanie by ti nepomohlo zanechať tvoj stav 

sluhu, ale len slúžiť tak, ako to robí zlý sluha. Ty si 

sluha Pána a si slobodný v Pánovi. Nehľadaj oslo-

bodenie, ktoré ťa zavedie ďaleko od domu tvojho 

osloboditeľa. (Augustín: En. Ps. 99, 7) 

Vojdite pred jeho tvár s jasotom. Človek 

sa môže podriadiť jeho jarmu, lebo slúžiť 

Pánovi je ako slúžiť svetlu, slúžiť životu, pravde, 

spravodlivosti a svätosti. Všetko toto je totiž Pán 

sám. Ak mu však niekto neslúži s radosťou, nech 

neprichádza pred jeho tvár, nech sa neukazuje 

pred jeho Cirkvou so špinavými nohami. 

(Euzébius: Com. Ps. 99, 2 – 3)

Čo znamená s jasotom? Zbadať, že nemož-

no slovami vyjadriť, čo spieva srdce. Veď tí, čo 

spievajú v žatve alebo vo vinici alebo pri nejakej 

Téma

Mnohí autori sa pýtajú, či môžeme považovať tento žalm 

za oslavu kráľovstva PÁNA. Známe vyjadrenie Jahveh ma-

lak (PÁN kraľuje) nám v texte chýba. Avšak mnohé prv-

ky naznačujú, že žalm 100 je liturgický hymnus, venovaný 

kraľovaniu Jahveho a pokračovaním tém predchádzajúcich 

žalmov 96 – 99. Žalm 100 teda môžeme defi novať ako li-

turgický hymnus vďaky a chvály pre vstup zhromaždenia 

do chrámu PÁNA, kráľa a Boha zmluvy.

Druhá možnosť je chápať tento žalm ako všeobecný hym-

nus čistej chvály a vyznania viery. Beaucamp vysvetľuje: 

„Hebrejské slovo tôdah, preložené zvyčajne ako vzdáva-

nie vďaky, nevyjadruje našu myšlienku vďaky. Jedná sa skôr 

o ofi ciálne vyznanie nejakého faktu. Napríklad vyznanie 

spravodlivosti, nežnosti a sily PÁNA.“ Vyznanie v tom-

to zmysle by mohlo znamenať: spoznať, že som premožený 

Božou spravodlivosťou, silou a nežnosťou. 

Celý žalm je postavený na vyznaní viery, a preto grécky 

preklad nasmeruje v úvode čitateľa na hymnus vyznania. 

V texte medzi veršami 3 – 5 si môžeme všimnúť šesť zák-

ladných prvkov, ktoré sú syntézou židovskej viery:

1. Jahve je Boh;

2. Jahve je náš stvoriteľ;

3. my sme jeho ľud;

4. Jahve je dobrý;

5. jeho láska je večná;

6. jeho vernosť je večná.

Štruktúra žalmu

Prvá a základná štruktúra žalmu sa nám predstavuje pod-

ľa hymnickej schémy, ktorú nachádzame v texte. Máme tu 

imperatívy chvály na jednej strane (1b – 3a. 4) a motivácie 

a obsah chvály na strane druhej (3b.  5).

A. Štyri imperatívy v. 1b – 3a: jasajte, slúžte, vojdite, vedzte.

Obsah a motivácia chvály: PÁN je Boh, on nás stvoril, 

sme jeho ľud a ovce.

B. Tri imperatívy v. 4: vojdite, chváľte ho, žehnajte.

Obsah a motivácia chvály v. 5: PÁN je dobrý, jeho mi-

losrdenstvo (trvá) naveky, jeho vernosť po všetky po-

kolenia.

Ak upriamime väčšiu pozornosť na vyznanie viery, ktoré je 

v texte ukryté, môžeme navrhnúť ďalšiu možnú štruktúru 

textu.

1.  Prvá chvála (1 – 3).

Prvé pozvanie ku chvále a vstupu do chrámu (1b – 3a).

Prvé vyznanie viery v troch článkoch (3): božskosť 

 Jahveho, stvorenie, zmluva.

2.  Druhá chvála (4 – 5).

Druhé pozvanie ku chvále a vstupu do chrámu (4).

Druhé vyznanie viery v troch článkoch (5): dobrota, 

láska, vernosť Jahveho.
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A jeho vernosť po všetky pokolenia. Augustínov 

text záverečných slov žalmu je odlišný a hovorí: 

a jeho pravda z pokolenia na pokolenie. Z pokolenia 

na pokolenie sa môže chápať v zmysle po všetky 

pokolenia alebo tiež v zmysle dvoch pokolení: toho 

pozemského a nebeského. Prvé je to, pre ktoré sa 

narodíme ako smrteľní ľudia, druhé je to, vďaka 

ktorému sa narodíme pre večný život. Božia pravda je 

v jednom i druhom. Nesmieme si myslieť, že v tomto 

pokolení – svete nie je Pánova pravda. Keby tomu tak 

bolo, žalm by nehovoril: Pravda vyrástla zo zeme 

(Ž 84, 12) a ani ten, ktorý je pravda v jednej osobe, by 

nepovedal: Ja som s vami do konca časov (Mt 28, 20). 

(Augustín: En. Ps. 99, 17)

Žalm pre život

V tomto žalme môžeme nájsť ducha, ktorým by sme 

mali sláviť naše denné modlitby (chvály, vešpery, po-

svätné čítanie). Azda preto máme možnosť modliť sa 

ho v invitatóriu! Keď vyslovujeme slová žalmu 100, 

dostávame toho istého Ducha, ktorým Ježiš chváli 

svojho Otca na nebesiach (Lk 10, 21). Pozvanie, kto-

ré vychádza z biblického textu, osvetľuje naše kroky 

do kostola na Eucharistiu a aj naše kroky, ktoré nás 

vedú k druhým, k službe či do každodennej práce.


usilovnej práci, začnú veselo plesať slovami piesní, ale 

potom akoby ich naplnila taká radosť, že ju už nemô-

žu vyjadriť slovami a nechajú slabiky a slová a prechá-

dzajú na zvuky jasotu. Kedy teda jasáme? Keď chvá-

lime to, čo je nevyjadriteľné. Nehľadaj slová, ako by 

si mohol vysloviť niečo, čo by potešilo Boha. Jasot je 

nejaký zvuk, ktorý prezrádza, že sa v srdci rodí nie-

čo, čo nemožno vysloviť. A komu viac patrí taký jasot 

ako nevýslovnému Bohu? Veď koho nemôžeš vysloviť, 

je nevýslovný. A keď ho nemôžeš vysloviť, a mlčať ne-

smieš, čo iné ti ostáva? Iba jasať! Aby sa srdce radova-

lo bez slov a nesmiernu šírku radosti neobmedzovali 

slabiky. Jasot je hlas srdca zaplaveného radosťou, srd-

ca, ktoré nakoľko dokáže, chce prejaviť svoje pocity. 

(Augustín: En. Ps. 99, 4 – 6)

v. 3  Vedzte, že PÁN je Boh, on nás stvoril a nie my. 

Kto nevie, že Pán je Boh? Žalmista však hovorí o tom 

Pánovi, o ktorom ľudia nevedeli, že je Boh. Vedzte, 

že Pán je Boh. Vy ste ho ukrižovali, bičovali, opľuvali, 

korunovali tŕním, prebodli klincami, prepichli kopijou 

a ku hrobu postavili strážcov. Ale on je Boh. On bol 

naším stvoriteľom, a nie my, a ten náš stvoriteľ trpel pre 

nás. To, čo sme mu urobili, si zaslúži odsúdenie, to, čo 

urobil on, si zaslúži slávu. (Augustín: En. Ps. 99, 15)

Sme jeho ľud a ovce jeho pastviny. Je nás mnoho 

oviec a jedna ovca: celé stádo, jedna ovca. A akého 

úžasného pastiera máme! Zanechá deväťdesiatdeväť, 

aby hľadal jednu a potom, ako ju vykúpi za cenu svojej 

krvi, prinesie ju do ovčinca na svojich pleciach. Bez 

obáv šiel na smrť kvôli svojej ovci; ten pastier, ktorý 

vstal z mŕtvych, sa stal vlastníkom ovce. Sme jeho ľud 

a ovce z jeho stáda. (Augustín: En. Ps. 99, 15)

v. 4   Vojdite do jeho brán s vďakou, do jeho 

nádvorí s chválou. Augustín číta text: Vojdite do jeho 

brán s vyznaním! Pri jeho bránach sa začína, začína 

sa vyznaním. Preto má názov žalmu: Na vyznanie. 

Tam jasajte! Vyznajte, že ste sa nestvorili vy, a chváľte 

toho, ktorý vás stvoril. V ňom nech je prameň vášho 

dobra. Keď vstupuješ, neschvaľuj svoje zlé správanie 

a vyznaj hriechy, keď však vstúpiš do Pánovho domu, 

tam nebude vyznanie hriechov, ale vyznanie chvály. 

Teda budeš sa vyznávať aj po vstupe do Pánovho 

domu, vyznaním ho budeš chváliť bez toho, aby si seba 

obviňoval. (Augustín: En. Ps. 99, 16)

v. 5   Lebo PÁN je dobrý, jeho milosrdenstvo 

(trvá) naveky. Nemyslite si, že sa unavíte chváliť 

Pána. Chvála sa stane vaším jedlom. O koľko viac 

budete Pána chváliť, o to viac budete mať síl a stane sa 

vám chutnejším to, čo chválite. A jeho milosrdenstvo 

neprestáva, keď ho už raz prejavil. Jeho milosrdenstvo 

ťa ochraňuje stále, kým nedosiahneš večný život. 

(Augustín: En. Ps. 99, 17)
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siahajúce aj k prvým pustovníkom, ale aj k mníchom 

spoločného života v Egypte, Palestíne, Sýrii, čiže v ob-

lasti celého Blízkeho východu. Spiritualita otcov púšte 

patrí do pokladnice života Cirkvi. Tvorí duchovné bo-

hatstvo našej kresťanskej duchovnosti a tradície. 

OTCOVIA PÚŠTE

O
bnova života Cirkvi sa vždy odvoláva na ná-

vrat ku koreňom, k začiatkom. Korene nesú 

strom, sú jeho základom a okrem toho cez ko-

rene prichádza vlaha a potrebné živiny. Tento jedno-

duchý obraz nám vysvetľuje, čo znamená návrat ku 

koreňom v živote Cirkvi. Ak chceme stáť pevne, ne-

smieme zabudnúť na korene, ktoré nás nesú. Ak chce-

me čerpať životodarné látky, musíme doceniť úlohu 

koreňov, vidieť ich a počítať s nimi vo svojom živote. 

Hlavný nosný koreň zasväteného života smeruje k Je-

žišovi Kristovi, on bol prvý zasvätený (porov. Jn 10, 

36). Ďalšie dôležité korene zasväteného života siaha-

jú k príkladu apoštolov a prvej komunity kresťanov. 

Oni boli vždy vznešeným ideálom všetkých zasväte-

ných osôb a ich spoločenstiev. Strom má celú spleť 

koreňov, a tak ďalšie korene zasväteného života sme-

rujú k prvým Pánovi zasväteným pannám, vdovám, 

mučeníkom a askétom. A tu kdesi začínajú korene 

Spiritualita 
krátkych slov Metod Lukačik

Jeden čerstvo obrátený mladý muž 

sa opýtal starca: „Otče, a to sa teraz 

budem musieť úplne zrieknuť sveta?“ – 

„Neboj sa,“ odpovedal starec. „Ak bude 

tvoj život skutočne kresťanský, svet sa 

okamžite zriekne teba.“
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mi výnimočnými duchovnými darmi: uzdravovanie cho-

rých, vyháňanie diablov, poznanie srdca človeka, zázraky. 

Medzi zvláštnymi schopnosťami mal výnimočné miesto 

dar rady. Preto sa stali aj vyhľadávanými duchovnými 

vodcami. Ľudia k nim prichádzali, často aj z veľkej diaľ-

ky, aby našli odpoveď na svoje životné otázky. Tieto ich 

duchovné rady sa tradovali hlavne medzi mníchmi od 3. 

storočia z generácie na generáciu a približne v 5. storočí 

boli spísané do rôznych zbierok nazývaných Apoft egmy 

svätých otcov, Paterikon, Gerontikon, Verbia Seniorum 

či Aegytiorum patrum sententiae. 

Slovo apoft egma doslovne označuje výrok, často sa 

však v tradícii zachovalo v preklade ako slovo. Je to 

krátke duchovné poučenie alebo môže obsahovať prí-

beh otcov púšte. Nie každá apoft egma je rýdzim du-

chovným skvostom, niekedy sa v ňom odráža aj ľudské 

obmedzenie a duch doby, takže aj tu treba vedieť vybe-

rať a rozlišovať. 

Abba Pavol povedal: „Drž sa blízko Ježiša.“

Ktosi sa spýtal abbu Antona: „Čo mám robiť, aby som 

sa páčil Bohu?“ Starec mu odpovedal: „Dodržiavaj tie-

to moje príkazy: Kdekoľvek pôjdeš, maj stále pred oča-

mi Boha, čokoľvek budeš robiť alebo hovoriť, opieraj sa 

o Sväté písmo a kdekoľvek sa ubytuješ, tak už odtiaľ ľah-

ko neodchádzaj. Tých troch vecí sa drž a budeš spasený.“

Abba Ján povedal, že svätí sú ako skupina stromov, ktoré 

prinášajú rôzne ovocie, ale sú napájané z toho istého zdro-

ja. Spôsoby jedného svätca sa líšia od spôsobov iného, ale 

je to ten istý Duch, ktorý účinkuje v každom z nich.

Abba Mojžiš sa pýtal abbu Silvána: „Môže človek kaž-

dý deň položiť nový základ?“ Starec odpovedal: „Ak sa 

bude usilovať, môže položiť nový základ v každom oka-

mihu.“

Jeden brat mi povedal: „Očakávanie Pána? Hľa, v čom 

ono spočíva: Srdce je nasmerované k Pánovi, keď človek 

volá: Ježišu, zmiluj sa nado mnou. Ježišu, pomôž mi. 

Chválim ťa, môj živý Bože, v každom čase. A dvíha čo-

raz viac oči srdca k Pánovi, keď hovorí tieto slová.“

Istý brat povedal abbovi Teodorovi: „Chcem splniť pri-

kázania.“ Starec mu povedal to, čo mu hovoril abba 

Th eonas: „Chcem naplniť svojho ducha Bohom.“ 

Počul som, ako veľký abba Agaton hovoril: „Pán mi stá-

le ukazuje cestu, po ktorej mám kráčať.“

Jeden čerstvo obrátený mladý muž sa opýtal starca: 

„Otče, a to sa teraz budem musieť úplne zrieknuť sve-

ta?“ – „Neboj sa,“ odpovedal starec. „Ak bude tvoj život 

skutočne kresťanský, svet sa okamžite zriekne teba.“


Otcovia púšte

Kto sú otcovia púšte? Nazývame tak prvých egyptských 

mníchov, ktorí žili na púšti od tretieho po piate storo-

čie. Okrem mnohých malých pustovní vytvorili aj tri 

veľké mníšske centrá: Nitriu, Skétis a Kelliu (od toh-

to slova sa odvodil aj iný termín kélia – cela, mníšska 

izba). Otcovia púšte boli väčšinou jednoduchí kres-

ťania, ktorí chceli žiť svoju vieru radikálne a išli pod-

ľa príkladu prvých pustovníkov (zvlášť svätého Anto-

na) na púšť. Len veľmi výnimočne sa stali aj kňazmi 

pre službu spoločenstvu pustovníkov. Váženejší mní-

si dostali oslovenie otec (abba). Skúsenejších mníchov 

nazývali aj starcami, oni potom viedli mladších. Každý 

začínajúci mních sa musel pri niekom učiť, ako žiť tento 

špecifi cký spôsob života, a musel byť uvedený do ume-

nia duchovného života.

Výroky otcov púšte

Väčšinu egyptských pustovníkov na púšti tvorili muži, 

ale máme aj príklady žien. Mali dar duchovného otcov-

stva či materstva skrze svoj príklad a slovo, vovádzali 

do hlbšieho duchovného života, poukazovali na pokuše-

nia. Intenzívne sa venovali modlitbe, askéze a očisťova-

niu svojho srdca. Navzájom sa povzbudzovali príkladom 

i slovami, ktoré sa tradovali z generáciu na generáciu. 

Snažili sa o svätosť, bohumilý život, o pokoru a dokona-

lú lásku. Preslávili sa nielen svätým životom, ale mnohý-
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Matt a el-Meskin: Rady k modlitbě

Matta el-Meskin (1919 – 2006) bol 

egyptský mních, predstavený Klášto-

ra sv. Makaria Veľkého od roku 1969 

do smrti v roku 2006. Patril medzi 

najväčšie osobnosti Koptskej cirkvi 

a je uznávaným autorom duchovnej 

a teologickej literatúry, prekladanej 

dnes do viac ako štrnástich jazykov. 

Rady k modlitbe je kniha, ktorá pre-

zrádza osobnú hĺbku autora a môže 

pomôcť modliť sa nielen začiatoč-

níkom vo viere, ale aj pokročilým 

na ceste stretania sa so živým Bohom. 

Vyberáme úryvok z tejto útlej knihy: „Skutočný človek 

modlitby sa neuspokojí s tým, že svojich bratov nosí 

v srdci a prináša ich v modlitbe pred Boha, ale priná-

ša Boha bratom a všetkým ľuďom, zvlášť hriešni-

kom. Pretože od Boha získal dar vidieť vlastné hrie-

chy, vie, ako v druhom uvidieť Boží obraz, ktorého 

odtlačok v sebe nosí každý. Vie aj to, že tento ob-

raz sa môže rozžiariť viac než hriech, ktorý človeka 

tupí. Duch usvedčuje z hriechu, ale taktiež priná-

ša útechu. V modlitbe sme znovu prijatí za synov 

a dcéry, ktorí volajú: „Abba, Otče!“

Karmelitánske nakladatelství, Kostelní Vydří 2014
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Pohľad na minulosť

V poslednom období nášho pozemského života sa po-

hľad na minulosť stáva stále častejším a je chvíľou prav-

dy, ktorá odhaľuje, ako bol život prežitý z pozitívnych aj 

negatívnych stránok, pretože to je pôda, v ktorej rastie 

pšenica aj kúkoľ. Ježiš to kedysi povedal v podobenstve 

o pšenici a kúkoli (Mt 13, 24 – 30). Tento pohľad na mi-

nulosť nás však musí predovšetkým priviesť k tomu, aby 

sme si do srdca hlbšie zakorenili tri postoje viery.

Vďakyvzdanie Bohu

Prvým postojom viery, ktorý treba prijať, je vďakyvzda-

nie Bohu za všetky dary, ktoré sme od neho dostali... Sú 

nespočetné. V dôsledku toho musí pohľad na minulosť 

Posledné obdobie života tvorí konečnú etapu 

pozemského života. Je darom, ktorý treba 

napriek všetkému žiť s vďačnosťou Pánovi. 

Ako žiť túto etapu ako učeník, 

ktorý je zasvätený Ježišovi?

P
ri vstupe do posledného obdobia pozemské-

ho života sa spontánne vnucuje trojitý pohľad: 

na minulosť, na prítomnosť, na budúcnosť. Tá-

to úvaha sa odvíja od tohto trojitého pohľadu, ktorý sa 

uskutočňuje vo svetle viery v Ježiša Krista, aby sa toto 

posledné obdobie života stalo plodným na dobré ovo-

cie. Do skúsenosti sa takto môže pretlmočiť Ježišovo 

tvrdenie: „Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa 

ovocia“ (Jn 15, 8).

Pre veriaceho niet väčšej 

potechy ako vedieť, že neexistuje 

nijaká situácia hriechu, v ktorej 

by Ježiš nezasiahol pred Otcom 

ako „obhajca“...

Posledné obdobie 
života (I)

Čas vďačnosti a odovzdania sa do Božích rúk

Agostino Martini
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nie sa rodí v momente, keď si lotor uznal vlastné hriechy, 

keď chvíľu predtým proti sarkazmu druhého lotra, ktorý 

Ježiša urážal, povedal: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si od-

súdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, 

čo sme si  skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé“ (Lk 

23, 40 – 41). Určite v nás zostávajú korene hriechov so svo-

jou deštrukčnou silou, napriek serióznosti nášho predsa-

vzatia, že nebudeme viac hrešiť. 

Apoštol Ján znova píše: „Deti moje, toto vám píšem, 

aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca 

zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého“ (1 Jn 2, 1). Mimo-

chodom, názorná je Ježišova prosba k Otcovi na Kalvá-

rii za nepriateľov, ktorí ho ukrižovali, vysmievali sa mu, 

urážali ho, zatiaľ čo on zomieral: „Otče odpusť im“ (Lk 

23, 34). Táto prosba bola za ľudí, ktorí si z Ježišovej stra-

ny nezasluhovali ani minimálne gesto odpúšťajúcej lás-

ky; napriek tomu on, po tom, čo hľadal hocičo, čo by ich 

mohlo ospravedlniť, nenašiel iný motív neviny, iba neve-

domosť ich konania: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo 

robia“ (Lk 23, 34). Pre veriaceho niet väčšej potechy ako 

vedieť, že neexistuje nijaká situácia hriechu, v ktorej by 

Ježiš nezasiahol pred Otcom ako „obhajca“...

Božie milosrdenstvo je nekonečne väčšie ako naše 

hriechy. „Jeho túžbou je,“ potvrdil Benedikt XVI., „vždy 

odpustiť, zachrániť, dať život, premeniť zlo na dobro.“1  

A pápež František vo svojom príhovore na záver krížo-

vej cesty v Koloseu povedal: „Ježiš je láska, milosrdenstvo, 

odpustenie... je aj ‚súd‘, ale súdi nás tým, že nás miluje... 

ak odmietnem, som odsúdený – nie ním, ale sebou sa-

mým, pretože Boh nezatracuje. On len miluje a zachraňu-

je.“ Ale najprekvapujúcejšia vec ohľadne Božieho milosr-

denstva je, že on zakusuje radosť z toho, že je milosrdný 

k tomu, kto uzná svoje hriechy. Vyplýva to z uzáveru, kto-

rý Ježiš robí z troch podobenstiev o milosrdenstve: podo-

benstvo o stratenej ovci je zakončené tvrdením: „Tak bude 

v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí 

pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivý-

mi, ktorí pokánie nepotrebujú“ (Lk 15, 7); v podobenstve 

o žene, ktorá stratí drachmu, zvolá na priateľky: „Raduj-

te sa so mnou“ (Lk 15, 10); v podobenstve o márnotrat-

nom synovi, ktorému otec po návrate domov nevyčíta 

jeho „poblúdenie“, neodsúdi ho, ale ho chápe; raduje sa 

z jeho návratu, objíme ho, pobozká ho, robí hostinu... ho-

vorí sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! 

Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕ-

1   Benedikt XVI.: Generálna audiencia, 18. máj 2011: Abrahámova 

 modlitba za Sodomu (Gn 18, 16 – 33).

spočinúť v prvom rade na „pšenici“, teda na tom, čo Pán 

urobil na „poli“ môjho vlastného života. Je to úkon, kto-

rý má pôvod v konfrontácii s Ježišovou láskou – s lás-

kou bez hraníc: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem 

vás“ (Jn 15, 9); s jedinečnou láskou, z ktorej vzniklo aj 

vlastné povolanie k zasvätenému životu: „Nie vy ste si 

vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Jn 15, 16); s lás-

kou, ktorá dala šťavu do Ježišovho vzťahu „priateľstva“ 

s nami: „Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, 

čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som 

vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca“ (Jn 

15, 15); s láskou, ktorou sme naplno zapojení do Ježi-

šovho poslania: „... a ustanovil som vás, aby ste išli a pri-

nášali ovocie a aby vaše zostalo“ (Jn 15, 16)... ovocie 

oslávenia Boha prostredníctvom vlastného svedectva 

evanjeliového života, vlastnej pracovitosti uskutočne-

nej cez mnohorakú a pestrú službu, ovocie ohlasovania 

evanjelia uskutočneného rozličnými spôsobmi.  

Zmierenie sa s minulosťou

Druhý veľký postoj viery, ktorý treba prijať, je zmiere-

nie sa s vlastnou negatívnou minulosťou upevnením 

sa vo viere v Božie milosrdenstvo oproti všetkým na-

šim hriechom, ktoré zašpinili život, vedomí si toho, že 

Božie milosrdenstvo – ako potvrdil Ján Pavol II. v en-

cyklike Dives in misericordia – „znamená podstatnú 

náuku Kristovho posolstva a základnú povahu jeho 

činnosti“ (č. 6) a je „nevyhnutnou zložkou lásky... jej 

druhým menom“ (č. 7).

Je mnoho tvárí Božieho milosrdenstva, ktoré Je-

žiš zdôraznil svojím životom a svojím slovom. V tej-

to úvahe zameriavame pohľad na „Božie milosrden-

stvo“ k hriešnikom; milosrdenstvo, ktoré Ježiš načrtol 

v troch úžasných podobenstvách: o stratenej ovci (Lk 

15, 4 – 7), o stratenej drachme (Lk 15, 8 – 10), o mi-

losrdnom otcovi (Lk 15, 11 – 32). Keď tieto podoben-

stvá komentoval pápež František počas modlitby Anjel 

Pána 15. septembra 2013, potvrdil: Ježiš je len a len mi-

losrdenstvo, Ježiš je skrz-naskrz láska. 

V odvolaní sa na túto milosrdnú Božiu tvár voči hrieš-

nikom svätý Ján v Prvom liste píše: „Ak hovoríme, že ne-

máme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. 

Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodli-

vý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávos-

ti“ (1 Jn 1, 8 – 9). Kto teda úprimne spozná svoje hrie-

chy, kajá sa z nich, prosí o odpustenie v úsilí obnoviť 

vzťah spoločenstva s Bohom, má istotu Božieho odpus-

tenia, lebo on je „milosrdný“. Potvrdenie tohto konšta-

tovania svätého Jána je v rôznom Ježišovom správaní sa 

k hriešnikom. Podčiarkneme z nich jedno: Ježišovu od-

poveď na prosbu, ktorú vyslovil jeden z lotrov ukrižova-

ných spolu s ním vo chvíli, keď zomieral na kríži: „Ježišu, 

spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ On 

mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou 

v raji“ (Lk 23, 42 – 43). Toto Ježišovo uisťujúce prisľúbe-

Pohľad na minulosť musí spočinúť 

v prvom rade na „pšenici“, 

teda na tom, čo Pán urobil na 

„poli“ môjho vlastného života. 
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mené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hoduj-

me“ (Lk 15, 22 – 23). Teda uznať svoje hrie-

chy a nechať sa zmieriť Bohom (porov. 2 Kor 

5, 20) znamená odovzdať mu radosť z jeho 

odpúšťajúceho objatia. Z tejto Božej radosti 

vyviera aj naša radosť, pretože je zachvátená 

jeho milosrdnou láskou. 

Aby sme „s múdrosťou“ budovali 
prítomnosť

Ak spätný pohľad na vlastnú minulosť do-

voľuje objektívnejšie hodnotenie toho, ako 

sme žili, takisto sa v prítomnosti musí stať 

účinnou školou stále lepšieho budovania 

vlastného života na „skale“, ktorou je Ježiš, 

na jeho živote a jeho slove. Spomínať na mi-

nulosť znamená teda dovoliť našej histó-

rii, aby nám hovorila užitočné informácie 

o tom, že nemáme opakovať staré chyby, ale 

sa máme otvoriť novým perspektívam, aby 

sme „s múdrosťou“ budovali prítomnosť. 

Osvojením si týchto postojov viery sa 

naša „minulosť“ stane ako mech, ktorý Je-

žiš – vo svojej bezhraničnej a milosrdnej 

láske – naplní radosťou.

Pohľad na prítomnosť

Posledné obdobie života je poznačené mno-

hými jesennými farbami. Telesná a psychic-

ká vitalita sa stále viac obmedzuje; organiz-

mus sa oslabuje, myseľ sa zahmlieva, slabosť 

otvorí priestor chorobe s následnou potre-

bou pomoci od druhých. Taktiež sa zakúša 

aj postupné vzdávanie sa tých aktivít, v kto-

rých každý až doteraz videl výraz vlastnej 

identity: vzdanie sa riadiacich služieb vo 

vlastnom inštitúte, v Cirkvi a v spoločnosti; 

vzdávanie sa významných vzťahov; zakúšajú 

sa dynamiky vytláčania na okraj; zakúša sa 

pocit samoty. Tieto skúsenosti môžu vytvá-

rať bolesť a spôsobiť nebezpečie, že posledné 

obdobie života uplynie v depresii, v pocite 

bezvýznamnosti, neužitočnosti. Proti tým-

to negatívnym výplodom je vhodné sa za-

očkovať stále pravdivejším a angažovanej-

ším životom viery. Vyvstáva otázka: „Ako 

v prítomnosti konštruktívne prežívať hori-

zont tejto viery?“ Tak, že sa otvoríme pev-

nej a hlbokej spiritualite. Táto nám pomôže 

konštruktívne žiť posledné obdobie života 

tým, že stále viac sa do srdca zakorenia nie-

ktoré základné postoje viery vo vzťahu 

s Bohom – so sebou samým – s blížnymi.

 preklad Jozef Skala

J
edným z najcennejších da-

rov „prírodnej lekárne“ je 

rastlina Uncaria tomento-

sa, ktorá je známa predovšetkým 

medzi  Indiánmi amazonského 

kmeňa Ašaninka. Nesie aj názov 

„posvätná rastlina Inkov“ či „krá-

ľovná amazonských liečivých rast-

lín“. Pomenovanie vzniklo vďaka 

 tŕňom, ktoré vyrastajú spod sto-

niek listov a umožňujú rastline 

dostať sa čo najvyššie za svetlom. 

Preto sa často stretávame aj s jej 

pomenovaním Mačací pazúr.

Zvesti o použití liečivých prí-

pravkov z tejto rastliny sa pred 

niekoľkými desaťročiami postup-

ne začali dostávať z Peru do celé-

ho sveta vďaka saleziánovi žijú-

cemu v Peru, pátrovi Edmundovi 

Szeligovi (1911 – 2005). Bol to 

poľský misionár a fytotera peut, 

ktorý sa zaslúžil o vyliečenie veľ-

kého množstva ľudí s rôznymi 

chorobami, vrátane zhubných 

nádorov a AIDS, práve príprav-

kami z vilcacory, ale aj z iných 

liečivých rastlín.

Páter spomína na jednu uda-

losť takto: 

„Raz na začiatku obdobia daž-

ďov som strávil niekoľko dní 

v amazonskej džungli. Jedného 

dňa ma zastihol hustý, studený 

lejak. Noc som strávil pod šírim 

nebom a ráno som začal cítiť, že 

na mňa ide poriadna zimnica. 

Chcel som si zobrať nejaké anti-

biotikum z príručnej lekárničky. 

Ale môj indiánsky sprievodca mi 

povedal: ‚Nerob to. Určite ťa bolí 

hrdlo. Počkaj chvíľku, niečo ti pri-

nesiem.‘ Po chvíli sa vrátil. Prinie-

sol prášok, ktorý rozotrel na dlani 

a potom to zmiešal s prevarenou 

vodou. Bol to prášok z kôry stro-

mu anuri, pralesné antibiotikum. 

Bolesť v krku naozaj do večera 

ustúpila.“

„V skutočnosti sám organiz-

mus je tým najlepším lekárom,“ 

vysvetľuje páter Szeliga. „Naša 

úloha by mala spočívať len v tom, 

aby sme pomohli v samolieče-

ní. Organizmus treba maximál-

ne zaktivizovať, pripraviť k seba-

obrane. Pokiaľ sa podarí spustiť 

vnútorné obranné mechanizmy, 

veľmi rýchlo sa ukáže, že sú oveľa 

účinnejšie než najlepšie zákro-

Vilcacora 
tomentosa
a jej využitie na základe 
skúseností pátra 
Edmunda Szeligu1

„Najvyšší  vytvoril 

zo zeme liečivé 

byliny a múdry muž 

ich nebude odmietať  

od seba“  (Sir 38, 4).

1  Grzegor Rybiński, Roman Weszewski: Vilcacora léčí rakovinu, Tower Press 

CZ, Jablonec nad Nisou 2000.
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ky súčasnej medicíny. Človek má vo svojom vnút-

ri ohromný poten ciál nielen kreatívny, myšlienkový, 

ale aj obranný.“

A ďalej: „Je to nenásilná metóda... Len v období 

prvej etapy – očistenie krvi – sa môže objaviť bolesť 

hlavy, mierne bolesti svalov, žalúdočné nevoľnosti 

a niekedy aj zvracanie.“

Dr. Klaus Keplinger z rakúskeho laboratória Immo-

del, držiteľ amerických patentov na spôsob získava-

nia alkaloidov z koreňa vilcacory, hovorí: „Podľa mňa 

je nepochybné, že aktívne alkaloidy, ktoré sa nachá-

dzajú vo vilcacore, sú neobyčajne vhodné na celko-

vé povzbudenie imunitného systému a na posilnenie 

obranných síl organizmu. Analýzy napríklad ukazujú, 

že alkaloid rynkofi lín má schopnosť zabrániť zhluko-

vaniu krvných doštičiek a vytváraniu trombov, čo pre 

vilcacoru otvára veľmi veľa možností pri liečení krv-

ného obehu a v predchádzaní infarktov. Vilcacora tiež 

zvyšuje produkciu leukocytov, hlavne lymfocytov T4, 

ktoré prekonávajú vírusové ochorenia.“

Dr. Brent Davis, lekár, ktorý už roky používa vilca-

coru v klinickej praxi v USA, sa vyjadril takto: „Rast-

lina má priam fenomenálne predpoklady k očisteniu 

celého tráviaceho traktu, ďalej pomáha pri liečení 

Crohnovej choroby, zápale hrubého čreva, hemo-

roidoch a pôsobí proti narušeniu rovnováhy črevnej 

fl óry. Je to bylina svetovej triedy... A čo je tiež dôleži-

té, jej používanie nebráni v pokračovaní liečby metó-

dami tradičnej medicíny.“

„Avšak každá minca má dve strany,“ hovorí pá-

ter Szeliga. „Táto rastlina veľmi povzbudzuje imunitný 

systém, teda nik, kto absolvoval alebo je kandidátom 

transplantácie vnútorných orgánov, by nemal túto rast-

linu užívať. Neodporúča sa tiež kojacim matkám a te-

hotným ženám, pretože môže zväčšiť riziko potratu. 

Nesmie sa tiež podávať deťom do troch rokov, oso-

bám, ktorí si aplikujú inzulín, hemofylikom a pa-

cientom, ktorí absolvujú hormonálnu terapiu.“



Na podnet niektorých poľských lekárov vznik-

lo v Londýne prvé liečebné centrum v Európe, 

 Centrum andskej medicíny (Andean Medicin 

 Centre – AMC) ktoré sa môže popýšiť značnými 

 terapeutickými úspechmi.

Skupina lekárov preškolených v Peru na univerzi-

te La Molina v Lime, v Inštitúte tradičnej medicí-

ny v Ignitos (pracovisko peruánskeho Minister-

stva zdravotníctva), s veľkým úspechom využíva 

v lekárskej praxi andskú aj amazonskú fytotera-

piu, ktorej základy po mnoho rokov vytváral páter 

Edmund Szeliga. Na základe lekárskej dokumen-

tácie, ktorá príde poštou, faxom alebo mailom, 

ordinujú odpovedajúce liečebné kúry. Rastlinné 

preparáty je možné v krátkom termíne zakúpiť za 

primerané ceny. Kontakty je možné nájsť na inter-

nete cez príslušné vyhľadávače.

  Pár užitočných informácií 

Nové členky a znovu menované členky. 
Informácie o niektorých spoločenstvách

• K 1. januáru 2014 došlo k personálnej výmene u Ka-

nonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame. Do funkcie 

 novej provinciálnej predstavenej nastúpila sestra Mária 

Líšková, ktorá do tejto úlohy bola zvolená už 21. novem-

bra 2013 a v úrade vystriedala sr. Tarzíciu Plškovú. 

• Od 1. januára 2014 v Kongregácii Dcér Božskej Lásky 

prevzala na obdobie štyroch rokov službu provinciálnej 

predstavenej sr. Felicitas Vengliková po ukončení funkčné-

ho obdobia sr. Christiany Števárovej. 

• Dňa 20. januára 2014 sa v Kláštore sestier bosých karme-

litánok prebl. Panny Márie z hory Karmel v Detve konali 

voľby priorky, v ktorých na obdobie troch rokov bola zvo-

lená sr. Joanna Viannea od Sedembolestnej Panny Márie 

(občianskym menom Klaudia Brodzianska). Službu prior-

ky tohto kláštora tak ukončila sr. Maria Teresa od Najsvä-

tejšieho Srdca Pána Ježiša – Helena Irena Jóźwiak. 

• Dňa 15. februára 2014 sa ujala úradu nová provinciálna 

predstavená v Kongregácii Milosrdných sestier Svätého 

kríža – slovenskej provincii sr. Šebastiana Tuptová, ktorá 

do tejto úlohy bola menovaná generálnou predstavenou 

už v decembri minulého roka a nastúpila po ukončení 

9-ročného funkčného obdobia sr. Benjamíny Novotnej. 

• Sestry Apoštolátu svätého Františka, pôsobiace v Nitre, 

majú odo dňa 2. februára 2014 podľa nového schváleného 

štatútu platný nový názov s dodatkom „Slovenská delega-

túra“. Zároveň bola na obdobie 3 rokov menovaná pred-

stavená tejto delegatúry – s pôvodne predĺženou platnos-

ťou funkčného obdobia od 21. novembra 2013 doterajšia 

predstavená – sr. Klára Zbínová.

• Od 8. marca 2014 má novú generálnu predstavenú aj 

Rehoľa svätej Alžbety (v Bratislave), na generálnej kapi-

tule bola na obdobie nastávajúcich štyroch rokov zvolená 

sr. Mária Ragulová, ktorá nastúpila po 8-ročnom období 

na miesto po sr. Viannee Krasňanovej.

• XII. generálna kapitula sestier dominikánok

Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy slávila 

v dňoch 12. – 30. júla 2014 svoju XII. generálnu kapitulu. 

Jej prioritami bolo zhodnotiť predchádzajúce obdobie, sta-

noviť ciele na roky 2014 – 2020 a voľba generálneho vede-

nia. Na obdobie najbližších šiestich rokov sa novou gene-

rálnou predstavenou stala sr. Rajmunda Páleníková OP.

Slávenie XII. generálnej kapituly sa nieslo v duchu novej 

evanjelizácie. Pre sestry je rozhodujúcou túžba nasledovať 

svätého Dominika po ceste, ktorou je sám Ježiš. Urobiť ho 

kritériom pre posúdenie nových výziev. Prijať Boha, ktorý sa 

stal Slovom, do svojho lona a prinášať jeho život všetkým. 
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Plenárne zasadnutie KVRP sa konalo 

12. – 13. mája 2014 v penzióne Zornička 

na Donovaloch. Prítomných bol 23 z 30 

členov KVRP. Utorkového zasadnutia sa 

zúčastnil aj J. E. mons. Mario Giordana, 

apoštolský nuncius, ktorý otvoril rokovanie 

úvodným príhovorom. V avizovanom Roku 

zasväteného života 2015 ponúkol slovenským 

rehoľníkom svoju aktívnu podporu a účinnú 

sprostredkovateľskú úlohu medzi KBS 

a KVRP. Napoludnie sa slávila svätá omša 

zo spomienky na Pannu Máriu Fatimskú, 

ktorej predsedal otec nuncius a v homílii sa 

prihovoril prítomným členom predseda KVRP.

{ Voľby predstaviteľov KVRP }

V uplynulom období došlo v troch rehoľných spo-

ločnostiach k zmene provinciálnych predstave-

ných. Svoju službu vyšších rehoľných predstave-

ných v tomto období ukončili don Karol Maník 

SDB, P. Jozef Šuppa SJ a P. Jozef Noga CM. Na ple-

nárom zasadnutí boli predstavení noví provinciá-

li don Jozef Ižold SDB a P. Rudolf Uher SJ, pričom 

P. Jaroslav Jaššo CM ospravedlnil svoju neúčasť. 

Pondelňajší večer bol venovaný prípravám na voľ-

bu zástupcu predsedu KVRP a členov Rady KVRP 

v súlade so Štatútom KVRP a pravidlami priebehu 

voľby. Vysvetlila sa funkcia obsadzovaných postov 

a požiadavky na budúcich predstaviteľov. Následne 

sa vyhotovili zoznamy kandidátov.

Boli zvolení nasledovní kandidáti:

•  P. Ambróz Martin Štrbák OPraem 

(zástupca predsedu KVRP),

•  P. Reginald Adrián Slavkovský OP 

(člen Rady KVRP),

•  P. Vladimír Kasan OSB (člen Rady KVRP).

{ Mediálny projekt Z4Z 
a časopis Zasvätený život }

Šéfredaktor časopisu Zasvätený život P. Juraj Pigula 

OSA prezentoval mediálny projekt Z4Z fi nancova-

ný nemeckou nadáciou Renovabis, ktorého hlavnou 

náplňou je spravovanie nového webového portálu 

o zasvätenom živote www.zasvatenyzivot.sk. 

Rehoľní predstavení boli na pléne vyzvaní, aby 

poctivo uhrádzali fi nančné príspevky na časopis 

Zasvätený život a aby prispievali informovaním 

o svojich aktivitách.

{ Cirkevná servisná spoločnosť (CSS) }

P. Miroslav Szuda CSsR, člen Centrálnej rady CSS, 

 ktorému vyprší mandát v septembri 2014, informoval 

o aktuálnom stave v CSS. Po vzniku KVRP alternatívy 

na dodávky plynu ostalo v CSS od júla 2013 len 6 rehoľ-

ných spoločností (premonštráti Jasov, bratia OT Topoľ-

čany, jezuiti, minoriti, salvatoriáni a pallotíni). 

Je preto treba nájsť vhodný model rehoľného zastúpenia 

v orgánoch CSS (Dozorná rada – DR, Centrálna rada – 

CR, Rada ekonómov – RE) v čase, keď v nej zostáva len 

menšina reholí. Hromadným odchodom reholí z CSS 

však tieto naďalej ostávajú evidované v Centrálnom re-

gistri a v budúcností okrem energií môžu poberať aj iné 

komodity. Opäť sa dala do povedomia povinnosť verej-

ného obstarávania, ktoré sa dá urobiť samostatne alebo 

cez spoločnosti CSS a PBE.

Plenárne zhromaždenie odhlasovalo, že v budúcnos-

ti bude za rehole členom DR len jedna osoba namiesto 

dvoch.

Plenárne zhromaždenie odhlasovalo, že P. Ambróz 

Martin Štrbák OPraem zhromaždí predstavených vyš-

šie uvedených 6 spoločností, ktorí sa dohodnú, kto ich 

bude zastupovať v DR, a ktorí tiež dajú návrh na členov 

do CR a RE.

{ Rok zasväteného života 2015 }

Dňa 29. novembra 2013 oznámil Svätý Otec František, 

že rok 2015 bude vyhlásený ako Rok zasväteného ži-

vota v súvislosti s 50. výročím schválenia koncilového 

dekrétu Perfectae caritatis o obnove rehoľného života 

(28. 10. 1965). Jeho slávnostné otvorenie je plánované 

na Prvú adventnú nedeľu 30. novembra 2014 a ukon-

čený bude 2. februára 2016 v Deň zasväteného života. 

Dňa 26. februára 2014 bol Kongregáciou pre inštitúty 

zasväteného života predstavený List zasväteným pod 

názvom Radujte sa.

Na Slovensko je na jeseň r. 2015 pozvaný aj sekre-

tár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života mons. 

José Rodríguez Carballo OFM. V rámci jeho návštevy by 

odslúžil aspoň dve sväté omše, jednu v Šaštíne a druhú 

na východe Slovenska. Taktiež by sa zorganizovala kon-

ferencia (resp. prednáška alebo seminár) na tému vzťahu 

reholí a partikulárnej Cirkvi v ekleziologickom a teolo-

gickom kontexte.

Plenárne zasadanie KVRP poverilo P. Václava Hypiusa 

CSsR, aby do polovice júna vytvoril mužský koordinačný 

tím, ktorý v spolupráci s KVPŽR pripraví jednotlivé akti-

vity spojené so slávením tohto jubilea. Malo by to byť nie-

koľko podujatí so zameraním aspoň na 3 cieľové skupiny.

Plenárne zasadanie
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{ Financovanie KVRP }

Predseda KVRP informoval o spôsobe hospodárenia KVRP. 

Zo štátneho rozpočtu na rok 2014 sme cez Cirkevný odbor 

MK SR dostali dotáciu 18 500 EUR. Z dôvodu zefektívne-

nia  výberu členského sa vypracovali žiadosti o jeho zaplatenie, 

 ktoré možno použiť ako ofi ciálny doklad pre účtovníctvo. 

Nová kancelária KVRP ostala v tej istej budove u saleziánov 

v Bratislave, ale presťahovala sa na 3. poschodie do pravého 

traktu. Hoci nám bola cena za m2 znížená zo 14,37 na 

10,50 EUR, celková plocha kancelárie sa zvýšila, čím stúpli 

 náklady za jej mesačný nájom zo 136,47 na 190,89 EUR. Preto 

sa bude musieť pristúpiť k ošetreniu miezd. Hľadajú sa aj mož-

nosti zníženia nákladov za účtovníctvo.

{ Dom sv. Gorazda v Bacúrove (DSG) }

Predseda KVRP informoval aktuálnom stave projektu Domu 

sv. Gorazda v Bacúrove, o jeho príjmoch a nákladoch a o spôsobe 

riešenia vzniknutých ťažkostí, súvisiacich s jeho vedením a sprá-

vou. Rada KVRP hľadá účinný model riadenia, správy budovy a fi -

nančnej kontroly DSG, aby sa tak zaručila kvalita poskytovaných 

psychologických služieb a transparentnosť hospodárenia. Stále sa 

hľadajú vhodné duchovné osoby na posilnenie odborného tímu. 

V roku 2014 ostáva splatiť benediktínom za predaj domu v Ba-

cúrove ešte zvyšných 30 000 EUR. Suma 5 000 EUR, ktorú po-

skytla KVPŽR zo svojho Fondu solidarity, sa im uhradí v blízkej 

budúcnosti. Na jeseň 2014 má KVRP dostať zisk z CSS vo výške 

okolo 20 000 EUR, ktorý sa po súhlase jednotlivých reholí taktiež 

použije na splatenie DSG. Plenárne zhromaždenie odhlasova-

lo, že zvyšok sa uhradí mimoriadnou zbierkou od členov KVRP, 

ktorá bude zodpovedať výške členského. 

{ Spovedná služba v Šaštíne počas 
Roka Sedembolestnej Panny Márie 2014 }

Mons. Jozef Haľko v spolupráci so saleziánmi požiadal provinciál-

nych predstavených, aby poskytli svojich rehoľných kňazov na spo-

vedanie v Národnej svätyni v Šaštíne počas hlavných pútí v rámci 

Roka Sedembolestnej Panny Márie. Don Karol Maník SDB pre-

zentoval spôsob nahlasovania sa kňazov spovedníkov cez internet.

{ Pastoračná služba pre homosexuálne 
cítiace osoby }

Občianske združenie Fórum života sa ofi ciálnym listom 

 obrátilo na KVRP so žiadosťou o duchovné usmerňovanie 

 homosexuálnych veriacich prostredníctvom vysluhovania svia-

tosti zmierenia a duchovného rozhovoru. Nejde ani tak o vy-

konávanie duchovného sprevádzania, ale o nasmerovanie ľudí 

s homosexuálnym cítením na odbornú pomoc poskytovanú 

Linkou  Valentín a združením Rieky.

Plénum poverilo sekretára KVRP napísaním výzvy pre túto 

službu tak, aby sa mu do konca mája 2014 mohol niekto 

z rehoľných kňazov nahlásiť.

 Karol Miroslav Švarc
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Modlitebník Úcta k Sedembolestnej Panne 

Márii (druhé, doplnené a prepracované vydanie) 

 obsahuje okrem obvyklých modlitieb aktuálne 

 doplnenie a zmeny oproti prvému vydaniu:

  vyhlásenie Roka Sedembolestnej biskupmi 

 Slovenska z 1. januára 2014,

  dekrét o možnosti získať úplné odpustky 

v Jubilejnom roku Sedembolestnej Panny  Márie 

Apoštolskou Penitenciáriou z poverenia Svätého 

Otca Františka,

 modlitbu posvätného ruženca k Sedembolestnej,

 imprimatur dané o. arcibiskupom Stanislavom 

Zvolenským z 24. januára 2014.

Modlitba posvätného ruženca k Sedebolestnej 

Panne Márii má tiež cirkevné schválenie a obsahuje 

farebné obrazy na meditáciu ružencových tajomstiev.

Obrazy Sedembolestnej Panny Márie aké sú na 

 obálkach modlitebníkov sú v predaji aj ako plagáty 

vo formáte A3 a stoja 1,00 €.

Chiara Corbella Petrillo

Narodili sme sa 
a už nikdy 
nezomrieme

Chiara zomrela vo veku 

28 rokov na rakovinu, ktorú 

jej objavili, keď bola 

v 5. mesiaci tehotenstva. 

Liečbu  odložila, aby sa jej 

dieťa mohlo narodiť zdravé, 

čo sa aj stalo, hoci sa manželom predtým narodili 

dve deti, ktoré pre ťažké poškodenia zomreli krátko 

po svojom narodení. Chiarinu lásku nezastavila ani 

smrť. Jej život viery a dôvery v Boha sa stal zname-

ním  nádeje pre nás všetkých.

Zofi a Kossak

Abrahám

Román o Abrahámovi sa 

opiera o fakty zo Staré-

ho  zákona. Je obohatený 

 poznatkami z náboženstva, 

kultúry či staviteľstva. Silou 

svojej predstavivosti tiež pri-

bližuje čitateľovi krajinu, kde 

sa dej odohráva a atmosféru 

tých čias. Čitateľ získa plastický obraz života praotca 

Izraela Abraháma ako aj života vyvoleného národa, 

nemal by však zabudnúť, že ide o román.
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