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Pascual Chávez

Svätý Otec František venuje rok 2015 zasvätenému životu. K tomuto rozhod-

nutiu ho viedlo päťsté výročie narodenia svätej Terézie z  Avily a svätého 

 Filipa Neriho a dvojsté výročie narodenia svätého Jána Bosca.

Bude to teda jubilejný rok pre Cirkev a predovšetkým pre rehoľné rády, kongre-

gácie a inštitúty zasväteného života, ktorých povolaním a poslaním je zobudiť svet 

podľa trefného a programového vyjadrenia pápeža Františka. Samozrejme, že nejde 

o nejaké heslo, ale o autentický program s osobitnou úlohou byť skutočne svedka-

mi odlišného spôsobu, akým zasvätené osoby pracujú a sa správajú v úsilí vnášať do 

života hodnoty Božieho kráľovstva. 

Ak sa dnes Cirkev usiluje obnoviť sviežosť evanjelia, silu a dôveryhodnosť počia-

točnej Cirkvi, znamená to, že sme všetci povolaní k radikálnej požiadavke všetkých 

kresťanov, ale najmä zasvätených osôb, „mužov a  žien, ktorí môžu zobudiť svet 

a osvietiť budúcnosť“, pretože boli vyvolení, aby bližšie nasledovali Krista. Všetci od 

nás očakávajú radostné, šťastné a príťažlivé svedectvo, svedectvo života v plnosti. 

Tak zistia, aké je pekné žiť v priateľstve s Ježišom, že sa dá žiť evanjelium a ním do-

kážu naplniť život.

Rok zasväteného života je teda príležitosťou znovu objaviť, svedčiť a  predložiť 

svetu, najmä mladým, krásu zasväteného života, ktorý sa rodí ako vzácny dar Ducha 

Svätého svojej Cirkvi. Objaviť mužov a ženy, ktorí cítia láskyplný pohľad Pána, ktorý 

ich povoláva po mene, aby „boli s ním“, mali účasť na jeho zanietení pre Božie krá-

ľovstvo a nechali sa viesť Duchom Svätým (porov. Mk 3, 14 – 15). Keď máme v srdci 

iba dobro ľudstva, môžeme prekonať riziko duchovnej svetáckosti: nevyhľadávame 

pocty a prvé miesta, nie sme arogantní a sebestační, nie sme namyslení a pyšní; vy-

hľadávame na prvom mieste jediné potrebné: Boha a jeho kráľovstvo.

Preto je potrebné znovu objaviť autentický význam povolania. Povolanie nie je  

osobným projektom, ale voľbou Boha. Keď sa v povolaní rozhodneme, prijímame 

dar pozvania. Pozvaniu vždy predchádza objavenie Božieho plánu s vlastným živo-

tom. Treba však hľadať aj odpoveď na súčasné prvky inštitucionálnej chudoby pro-

stredníctvom jednoduchých štruktúr, blízkosťou a  láskou k chudobným, transpa-

rentnosťou, odbornosťou a zodpovednosťou v zaobchádzaní s dobrami. Zasvätený 

život, rovnako ako aj Cirkev, ak chce byť verný Pánu Ježišovi a jeho evanjeliu, dôve-

ryhodný a plodný, musí byť chudobný a byť s chudobnými.
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Vzhľadom na rok 2015, ktorý Svätý Otec František vyhlásil 
za Rok zasväteného života, Kongregácia pre zasvätený život 
a spoločnosti apoštolského života zverejnila list Radujte 
sa. Týmto listom vyzýva všetky zasvätené osoby k osobnej 
reflexii, ktorá by mala prebehnúť aj v rovine komunity, teda 
spoločenstva, provincie a rehoľného či sekulárneho inštitútu. 
Ide akýsi druh „prípravy“ formou myšlienok a postojov Svätého 
Otca, ktoré kongregácia predkladá a rozoberá v súvislosti 
s totožnosťou a poslaním zasvätených v dnešnej dobe. Podľa 
Svätého Otca povolaním zasvätených osôb v dnešnom svete je 
„prebudiť svet“, pretože „radosť, pravá radosť je nákazlivá“. 
Prinášame niekoľko bodov z uvedeného listu. 

Štefan Turanský
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Na ceste lásky – via amoris – 
prichádza k nášmu znovuzrodeniu: 
starý človek sa rodí k novej forme človeka. 
„Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. 
Staré sa pominulo a nastalo nové“ (2 Kor 5, 17). 
Svätý Otec František presne pomenováva 
toto znovuzrodenie: 
„Cesta, ktorá privádza ku svätosti, 
má svoje meno a má svoju tvár: je to Ježišova tvár. 
Ježiš Kristus nás učí, ako sa stať svätými. 
On nám v evanjeliu ukazuje cestu: 
je to cesta Blahoslavenstiev“ (porov. Mt 5, 1 – 12). 

Radujte sa, 5
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PRÍLOHA

Zostať v Kristovi 
nám umožňuje zachytiť 
prítomnosť tajomstva, 
ktoré v nás prebýva 
a stvárňuje naše srdce 
podľa srdca Syna. 
Ten, kto zostáva 
v jeho láske, 
je ako ratolesť 
napojená na vinič 
(porov. Jn 15, 1 – 8), 
má rodinný, 
blízky vzťah s Kristom 
a prináša ovocie: 
„Zostať v Ježišovi! 
Zostať znamená priľnúť 
k nemu, byť v ňom, 
s ním, hovoriť s ním.“ 

Radujte sa, 5



PRÍLOHA

Stretnutie s Ježišom nás dokáže rozhýbať, 
pobáda nás zanechať našu závislosť od seba samých. 
Vzťah k Pánovi nie je statický, ale ani nie prehnane intímny: 
„Kto postaví Krista do stredu svojho života, decentralizuje sa! 
Čím viac sa spojíš s Ježišom a stane sa stredobodom 
tvojho života, tým viac ti pomôže vyjsť zo seba, 
decentralizuje ťa a otvára ťa iným.“ 
„My nie sme v strede, sme, aby som tak povedal, 
‚premiestnení‘, sme v službách Krista a Cirkvi.“ 

Radujte sa, 5
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PRÍLOHA

Svätý Otec František nás pobáda, aby sme 
v sebe „pestovali“ nepokoj z hľadania pravdy, 
podobne ako to bolo v prípade svätého Augustína: 
ide o „nepokoj srdca, ktorý ho privádza k osobnému 
stretnutiu s Kristom. Tento nepokoj mu umožňuje 
pochopiť, že ten Boh, ktorého hľadal ďaleko od seba, 
je Boh blízky každej ľudskej bytosti, 
Boh blízky nášmu srdcu, ktorý je nám bližší, 
než sme si my sami sebe“. 
Jedná sa totiž o neustále, trvalé hľadanie: 
„Avšak Augustín sa pri objave Boha a stretnutí s ním 
nezastavuje, neoddáva sa pohodliu, neuzatvára 
sa do seba ako ten, ktorý už dosiahol všetko, 
ale pokračuje v ceste. Nepokoj z hľadania pravdy, 
z hľadania Boha sa stáva nepokojom spoznávať ho 
stále viac a vychádzať von zo seba, aby ho umožňoval 
spoznať druhým. Je to naozaj nepokoj lásky.“

Radujte sa, 5
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PRÍLOHA

Kto sa stretol s Pánom a verne ho nasleduje, 
je poslom radosti Ducha Svätého. 
„Len vďaka stretnutiu – alebo opakovanému stretnutiu – 
s Božou láskou, stretnutiu, ktoré sa premieňa na šťastné 
priateľstvo, oslobodzujeme sa od izolovaného svedomia 
a od zameranosti na seba samých.“ 
Povolaná osoba je vlastne povolaná k sebe samej, 
to jest je povolaná k tomu, čím sa má stať. 
Do určitej miery môžeme povedať, že kríza zasväteného života 
spočíva aj v neschopnosti rozpoznať toto hlboké povolanie 
u tých, ktorí už týmto povolaním žijú.

Radujte sa, 6
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PRÍLOHA

Verné učeníctvo je milosťou a cvičením sa v láske 
– a to v obetavej a nezištnej láske: 
„Keď kráčame bez kríža, keď budujeme bez kríža 
a keď vyznávame Krista bez kríža, 
nie sme Pánovými učeníkmi. Sme svetácki, 
sme biskupi, kňazi, kardináli, pápeži, 
ale nie sme Pánovi učeníci.“ 

Radujte sa, 6



PRÍLOHA
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„Ak v našom srdci nie je teplo Boha, teplo jeho lásky, 
teplo jeho nehy, ako môžeme my, úbohí hriešnici, zohriať srdcia iných?“ 
Táto cesta trvá po celý život, kým Duch Svätý nás v pokornej modlitbe 
presviedča o zvrchovanosti Krista v nás: 
„Pán nás volá každý deň, aby sme ho odvážne a verne nasledovali. 
Dal nám veľký dar tým, že si nás vybral za svojich učeníkov. 
Pozýva nás ohlasovať ho s radosťou ako zmŕtvychvstalého. 
Žiada nás, aby sme to robili slovami a svedectvom svojho života, 
v našej každodennosti. Pán je jediný, jediný Boh nášho života 
a pozýva nás zbaviť sa modiel a klaňať sa jemu jedinému.“ 

Radujte sa, 6

X X X XXXX  Zas
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Kontemplácia vedie k prorockému postoju. 
Prorok je človek, „ktorý má prenikavý pohľad, 
ktorý počúva a vyslovuje Božie slová; [...] 
prorok je človekom trojakého času: 
prísľubu minulosti, kontemplácie prítomnosti 
a odvahy ukázať cestu do budúcnosti“.   

Radujte sa, 6



PRÍLOHA
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Svätý Otec nás teda vyzýva 
radostne a zanietene obnoviť a prehĺbiť 
naše povolanie, pretože totálne gesto lásky, 
ktoré sme urobili, je súčasťou trvalého procesu, 
ktorý „vyzrieva, vyzrieva, vyzrieva“
v trvalom rozvoji, v ktorom súhlas našej vôle 
s jeho vôľou ich zjednocuje tak, že 
„láska nikdy nie je ukončená ani úplná. 
V priebehu života sa premieňa, doznieva, 
a práve preto zostáva verná sama sebe“.    

Radujte sa, 6

XIXIXIXIIXIIXIII III I III IIII 
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PRÍLOHA

„Zobuďte svet“
Pri príležitosti 82. valného zhromaždenia 
Únie generálnych predstavených mužských reholí 
sa Svätý Otec František stretol s generálnymi predstavenými 
v Ríme 29. novembra 2013. Počas stretnutia Svätý Otec 
odpovedal na otázky predstavených. Ponúkame „zostrih“ 
odpovedí z rozhovoru, ktorý publikoval časopis Civiltà Cattolica.1 

1  SPADARO A.: „Svegliate il mondo!“. Colloquio di Papa Francesco con i Superiori Generali. In: Civiltà Cattolica 1 (2014), s. 3 – 17. 

•  Čo očakávate od zasväteného života? 
•  Čo od nás žiadate? 
•  Keby ste boli na našom mieste, 

ako by ste prijali výzvu ísť na periférie, 
do okrajových situácií? 

•  Ako žiť dnes evanjelium, teda evanjeliové 
proroctvo? 

•  Čo by ste cítili, že máte urobiť? 
•  Na ktoré veci dnes treba klásť dôraz? 
•  Aké sú priority? 

Rehoľníci: hriešnici a proroci

„Cirkev bude rásť vďaka príťažlivému rehoľ-

nému životu. Cirkev musí byť príťažlivá. 

Preto zobuďte svet! Buďte svedkami toho, 

že možno pracovať, konať a  žiť ináč! Veď 

v tomto svete možno žiť aj odlišným spô-

sobom. Hovoríme o pohľade eschatologic-

kom, o hodnotách Božieho kráľovstva, kto-

ré sú vtelené tu, na tejto zemi. Ide o to, že ak 

chceme nasledovať Pána, musíme zanechať 

všetko. Nehovorím, že všetko máme zane-

chať ‚radikálne‘, pretože evanjeliová radi-

kálnosť nie je iba pre rehoľníkov a rehoľníč-

ky, všetci majú radikálne nasledovať Pána. 

Avšak rehoľné osoby nasledujú Pána Ježiša 

osobitným spôsobom, spôsobom proroc-

kým. Práve toto svedectvo od  vás očaká-

vam. Rehoľníci musia byť mužmi a ženami, 

ktorí dokážu zobudiť svet.“ 

Potom Svätý Otec dodal: „Musíte byť 

skutočne svedkami, ktorí konajú a správa-

jú sa ináč. Nie vždy je všetko v živote jasné, 

presné, zreteľne načrtnuté. Život je zloži-

tý, skladá sa z milosti a hriechu. Ak niekto 

nehreší, nie je človek. Všetci sa pomýlime 

a  musíme si vedieť priznať svoju slabosť. 

Rehoľník, ktorý si prizná, že je slabý a hriešnik, nie je v rozpore so sve-

dectvom, ktoré má vydávať; naopak, táto skutočnosť ho posilňuje a je 

na osoh všetkým. Od vás teda očakávam osobitné svedectvo.“ 

Vyvarovať sa fundamentalizmu 
a osvetliť budúcnosť

„O jednej veci som veľmi presvedčený: veľké historické zmeny nastali 

vtedy, keď sa na realitu pozeralo nie z centra, ale z periférie. Je to otáz-

ka hermeneutiky: realitu možno pochopiť iba vtedy, ak sa na ňu poze-

rá z periférie, a nemožno ju pochopiť, ak je náš pohľad, ktorý je v cen-

tre, rovnako vzdialený od všetkého. Aby sme skutočne mohli pochopiť 

skutočnosť, musíme sa presunúť z centrálnej, pokojnej a nerušenej po-

zície a zamieriť k periférnej zóne. Byť na periférii pomáha lepšie vidieť 

a pochopiť, robiť správnu analýzu skutočnosti, vyhnúť sa centralizmu 

a ideologickým prístupom. Neoplatí sa byť v centre priestoru. Aby sme 

realitu mohli pochopiť, musíme sa „premiestniť“, teda pozerať sa na ňu 

z viacerých a rôznych uhlov pohľadu. Musíme si zvyknúť a premýšľať... 
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Formácia je umeleckým, 
nie policajným dielom

„Formácia kandidátov na  zasvätený život je podstat-

nou záležitosťou. Existujú štyri nosné stĺpy formácie: 

duchovný, intelektuálny, komunitný a  apoštolský. Šty-

ri nosné stĺpy musia medzi sebou interaktívne pôsobiť 

od prvého dňa vstupu do noviciátu a nemajú existovať 

v  štruktúrovanom poradí. Medzi sebou sa majú navzá-

jom ovplyvňovať. Dnes nie je jednoduché čeliť problé-

mom formácie: súčasná kultúra je bohatšia a  konfl ikt-

nejšia než tá, v ktorej sme žili pred niekoľkými rokmi my 

v našej dobe. Náš život bol jednoduchší a usporiadanejší. 

Napríklad, nevyrieši sa problém, keď sa jednoducho zaká-

že robiť to či ono. Potrebný je dialóg. Niekedy sa napríklad 

stáva, že sa mladí vo formácii chcú vyhnúť problémom, 

preto zatnú zuby a  snažia sa nerobiť viditeľné chyby, 

s úsmevom zachovávajú predpisy s túžbou, aby jedného 

dňa mohli počuť: ‚Dobre, formáciu si skončil.‘ Ide o pokry-

tectvo – toto je ovocie klerikalizmu, jedno z najhorších 

ziel. Zhrniem to do jednej rady, ktorú som dostal vo svojej 

mladosti: ‚Ak chceš ísť dopredu, mysli jasne a hovor ne-

jasne.‘ Bola to otvorená výzva k  pokrytectvu. Treba sa 

mu vyhýbať za každú cenu. Ide o nedostatočnú zrelosť 

a nesprávne chápanú kresťanskú slobodu... Dialóg vo for-

mácii má byť seriózny, bez strachu, úprimný. Treba si uve-

domiť, že jazyk dnešných mladých vo formácii je iný, ako 

bol v  predchádzajúcich rokoch. Prechádzame epochál-

nymi zmenami. Formácia je umelecké, nie policajné dielo. 

Musíme formovať srdce. V opačnom prípade formujeme 

malé monštrá. Tieto malé monštrá potom formujú Boží 

ľud. Keď si na to pomyslím, tak mi nabieha husia koža.“ 

Formácia má, nástojí Svätý Otec, sledovať nielen 

osobný rast, ale v konečnej perspektíve má byť zamera-

ná na Boží ľud. Pri formácii rehoľných osôb treba mys-

lieť na  tých, ku ktorým budú poslaní. „Treba formovať 

osoby, ktoré budú svedkami zmŕtvychvstalého Ježiša. 

Formátor musí mať vždy na zreteli, že človek vo formácii 

sa jedného bude starať o Boží ľud. Treba stále rozmýšľať 

v rámci Božieho ľudu. Pomyslime si na tých rehoľníkov, 

ktorí majú srdce kyslé ako ocot: títo nie sú pre Boží ľud. 

Teda nemáme formovať úradníkov, riadiacich pracovní-

kov, ale otcov, bratov, spolu kráčajúcich.“ 

PRÍLOHA

Pre mňa je veľmi dôležité mať reálny kontakt s chu-

dobnými. Toto je skutočne dôležité: treba poznať re-

alitu cez skúsenosť, nachádzať si čas a ísť na periférie, 

aby sme skutočne poznali realitu a život ľudí. Ak k to-

mu nepríde, existuje riziko, že sa staneme abstraktný-

mi ideológmi alebo fundamentalistami, čo vôbec nie 

je zdravé“.

•   Čo je teda prioritou zasväteného života? 
Svätý Otec odpovedal: 

„Prioritou je proroctvo Božieho kráľovstva, o kto-

rom nemožno vyjednávať. Dôraz treba klásť na  ‚byť 

prorokmi‘, a nie že sa na nich budete iba hrať. Nie! Re-

hoľníci a  rehoľníčky sú muži a  ženy, ktorí osvecujú 

budúcnosť. Byť prorokmi často môže znamenať ro-

biť hluk. Niekedy proroctvo síce vyvoláva hluk, roz-

ruch, niekto by povedal aj ‚zmätok‘, ale v skutočnosti 

charizma proroctva znamená byť kvasom: proroctvo 

ohlasuje ducha evanjelia.“ 

Ako  teda byť prorokmi v  živote vlastnej rehoľ-

nej charizmy? Svätý Otec hovorí, že „treba posilniť 

to, čo je v  zasvätenom živote inštitucionálne, a  ne-

mýliť si inštitút s apoštolským dielom. Prvé zostane, 

druhé skončí. Inštitút zostane, dielo skončí. Inštitút je 

tvorivý, stále hľadá nové cesty. Aj periférie sa menia 

a možno z nich urobiť vždy nový zoznam“.

Charizma nie je fľaša destilovanej 
vody

Ďalšie otázky sa týkajú inkulturácie charizmy a  for-

mácie. Svätý Otec dodal: 

„Sme povinní premyslieť, ako charizmu inkulturo-

vať. Charizma je jedna, ale ako hovorieval svätý Ig-

nác z  Loyoly, treba ju žiť podľa miest, časov a  ľudí. 

Charizma nie je fľ aša destilovanej vody. Treba ju žiť 

s energiou a interpretovať ju aj v kultúrnom kontex-

te. Poviete, že sa možno pomýliť, urobiť nejaké chy-

by. Samozrejme, že ide o  určité riziko. Vždy urobí-

me nejaké chyby, o tom netreba pochybovať. To nás 

však nemá zastaviť, pretože existuje riziko, že urobí-

me ešte väčšie chyby. Ak nemáme dostatok odvahy, 

potom vždy máme prosiť o  odpustenie a  hanbiť sa 

za apoštolské neúspechy.“ 

Čo sa týka formácie, Svätý Otec dodal: „Nemôžeme 

formovať človeka za rehoľníka, a pritom nebrať do úva-

hy jeho život, skúsenosť, mentalitu a kultúrny kontext. 

Toto je cesta, po ktorej máme kráčať... Inkulturácia cha-

rizmy je nevyhnutná, a preto nemožno hovoriť, že pri-

chádza k  jej relativizácii. Musíme si totiž dávať pozor, 

aby sa charizma nestala strohou a uniformnou. Keď pri-

spôsobujeme naše kultúry charizme, zabíjame vlastne 

samotnú charizmu. Preto je dôležité, aby vo vedení re-

hoľných rádov a inštitútov boli ľudia z rôznych kultúr. 

Títo predstavujú rôzne formy tej istej charizmy.“ 
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Žiť bratskosť „pohladením konfliktov“

•  Ako zladiť záväzky poslania a komunitného 
 života? 
•  Ako bojovať proti tendencii individualizmu? 
•  Ako pristupovať k bratom v ťažkostiach alebo k tým, 

ktorí žijú v neustálych konfl iktoch alebo ich vytvárajú? 
•  Ako zoči-voči týmto ťažkým prípadom dať spravodlivú 

a zároveň milosrdnú odpoveď? 

„Bratskosť má úžasnú príťažlivú silu. Na  druhej strane 

choroby bratskosti majú rozbíjaciu, ničivú silu. To, čo naj-

viac škodí zasvätenému životu, je pokušenie proti brat-

skosti. Sklon k individualizmu je v podstate spôsob, akým 

by sme sa chceli vyhnúť utrpeniam bratského života. 

Svätý Ján Berchmans hovorieval, že pre neho bolo naj-

väčším pokáním žiť komunitným životom. Často je ťažké 

žiť bratsky, ale ak nežijeme bratsky, nie sme plodní. Kaž-

dá práca, aj tá apoštolská, sa môže stať únikom pred brat-

ským životom. Ak človek nedokáže žiť bratským životom, 

potom nemôže žiť ani rehoľným životom.“ 

„Napriek viacerým rozdielnostiam bratský život,“ do-

dal Svätý Otec, „je skúsenosťou lásky, ktorá má oveľa širší 

dosah než konfl ikty. Komunitné konfl ikty sú nevyhnut-

né: v určitom zmysle musia existovať, ak komunita žije 

skutočné vzťahy úprimne a čestne. Taký je život. Myslieť 

na  komunitu bez spolubratov, ktorí žijú v  ťažkostiach, 

nemá zmysel a nerobí to dobre. Ak členovia nejakej ko-

munity netrpia konfl iktami, tak tam niečo chýba. Rea-

lita hovorí, že vo všetkých rodinách a vo všetkých ľud-

ských skupinách existujú konfl ikty. Konfl ikt treba prijať, 

nie  ignorovať. Ak sa prehliada, vytvára tlak a potom vy-

buchne. Život bez konfl iktov nie je život.“ 

Hodnota, ktorá je v hre, je vysoká. Základným princí-

pom, pokračoval Svätý Otec, je „jednota, ktorá je nad 

konfl iktom. Konfl ikt treba prijať a  strpieť; vyriešiť ho 

a premeniť na ohnivko spájajúce s novým procesom do-

zrievania“. V každom prípade konfl ikt treba sprevádzať. 

„Nikdy sa nemôžeme správať ako kňaz či levita z podo-

benstva o  milosrdnom Samaritánovi, ktorí jednoducho 

prejdú okolo. Čo teda treba urobiť? Treba sa znovu vrátiť 

k nežnosti. Nežnosť totiž pomáha premáhať konfl ikty. Ak 

to nestačí, azda treba zmeniť komunitu. Je pravda, nieke-

dy sme k sebe krutí, neľudskí. Podliehame spoločnému 

pokušeniu kritizovať pre vlastné uspokojenie alebo pre-

to, že chceme dosiahnuť nejaké osobné výhody. Niekedy 

je kríza bratskosti dôsledkom osobnej krehkosti. V tomto 

prípade je nevyhnute potrebná odborná pomoc, pomoc 

psychológa. Netreba mať z toho strach; netreba sa obá-

vať, že upadneme do  psychologizmu. Pred konfl iktom 

nejakého brata nikdy, nikdy nekonať nadradene, ale treba 

zapojiť predovšetkým svoje srdce.“ 

„Bratskosť je niečo veľmi delikátne. V hymne prvých 

vešpier na slávnosť svätého Jozefa v argentínskom bre-

viári je prosba k tomuto svätcovi, aby ochraňoval Cirkev 

s  ‚eucharistickou nežnosťou‘, so spolubratmi treba za-

obchádzať s  ‚eucharistickou nežnosťou‘. Treba konfl ikt 

pohladiť. Eucharistická nežnosť síce konfl ikt nezakryje, 

ale pomáha, aby sme k nemu pristupovali ľudsky.“ 

Vzájomné vzťahy medzi rehoľníkmi 
a miestnymi cirkvami 

„Charizmy rôznych inštitútov treba rešpektovať a  pod-

porovať, pretože sú na osoh diecéze. Môžu však vzniknúť 

problémy medzi biskupom a  rehoľnou komunitou. Po-

znám problémy z  jednej i z druhej strany: viem, že bis-

kupi nie vždy poznajú charizmy a  diela rehoľníkov. My 

biskupi musíme pochopiť, že zasvätené osoby nie sú po-

mocným materiálom, ale nositeľmi chariziem, ktoré obo-

hacujú diecézu. Je dôležité, aby rehoľné komunity bo-

li začlenené do diecézy. Preto treba chrániť dialóg medzi 

biskupom a rehoľníkmi: ak sa charizmy nechápu, jedno-

ducho sú potom pokladané len za užitočné nástroje.“ 

Hranice poslania: emarginácia, 
kultúra a výchova

Svätý Otec často používa pojmy „vyjsť“, „ísť“, hovo-

rí o „prvej línii“, o „hraniciach“. Dodáva, že určité zeme-

pisné oblasti aj naďalej zostanú okrajové a  treba byť 

disponibilný k  mobilite. Ale sú aj symbolické okrajové 

oblasti, ktoré nie sú vopred stanovené a rovnako nie sú 

určené pre všetkých, ale „treba ich vyhľadávať na zákla-

de charizmy každého inštitútu. Teda všetko treba rozlíšiť 

podľa vlastnej charizmy. Samozrejme, že okrajové situ-

ácie zostávajú najvýznamnejšími prioritami a treba ich 

správne rozlíšiť. Prvým kritériom je poslať na tieto mies-

ta tých najlepších ľudí, najviac obdarovaných. Ide o veľ-

mi rizikové situácie, ktoré si vyžadujú odvahu a  veľa 

modlitby. Preto je nevyhnuté, aby predstavený sprevá-

dzal ľudí, ktorým je táto práca zverená“. Vždy existuje ri-

ziko podľahnutia počiatočnému nadšeniu, povedal Svä-

tý Otec, a že sa do týchto okrajových oblastí a ťažkých 

situácií pošlú rehoľníci, ktorí síce majú dobrú vôľu, ale 

pre túto prácu nie sú vhodní. Preto bez primeraného 

rozlišovania a sprevádzania netreba robiť rozhodnutia, 

ktoré sa týkajú okrajových a ťažkých situácií. 

Svätý Otec potom poukázal na  ďalšie dve výzvy: 

na kultúru a na   výchovu na školách a na univerzitách. 

Zasvätený život môže týmto oblastiam ponúknuť ob-

rovskú službu. Podľa Svätého Otca existujú tri piliere vý-

chovy: „Odovzdať vzdelanie, odovzdať spôsob, akým sa 

niečo robí alebo dosiahne, a odovzdať hodnoty. Ich pro-

stredníctvom sa odovzdáva aj viera. Vychovávateľ musí 

byť na výške osôb, ktoré vychováva, musí si klásť otáz-

ku, ako ohlasovať Ježiš Krista generácii, ktorá sa mení.“ 

Na  záver dodal: „Úloha vychovávať je dnes kľúčovým 

poslaním!“
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„Nauč nás rátať naše 
dni, aby sme našli 
múdrosť  srdca.“ 

(Ž 89, 12)

Novinár Nicola Gori z vatikánskeho 
denníka L’Osservatore Romano sa pýtal 
generálneho tajomníka Kongregácie 
pre inštitúty zasväteného života, 
ktorým je arcibiskup José Rodriguez 
Carballo, na iniciatívy a podujatia, 
ktoré sa budú konať počas Roka 
zasväteného života.

Program Roku zasväteného života, ktorý vyhlásil Svätý 
Otec František, bude trvať viac ako 14 mesiacov. Aké sú 
jeho ciele?

Počas plánovania Roka zasväteného života sme brali 

do úvahy cestu, ktorou kráča Cirkev na prahu nového 

milénia. Preto sme navrhli tie isté ciele, ktoré dal Cirkvi 

Ján Pavol II. v dokumente Novo millennio ineunte: byť 

vďačnou spomienkou minulosti, zanietene prežívať 

súčasnosť a s dôverou sa otvoriť budúcnosti.

Ktoré udalosti budú v  Roku zasväteného života naj-
významnejšie?

Na programe sú viaceré podujatia. V prvom rade tre-

ba pripomenúť, že Rok zasväteného života sa začne 

30. novembra na Prvú adventnú nedeľu. Tento dá-

tum sme vybrali berúc do úvahy, že Advent je mimo-

riadnym obdobím nádeje: celý rok je naplánovaný 

(a  chceme, aby ho všetky tak prežívali) na  základe 

nádeje, ktorá má byť vždy základnou charakteristic-

kou črtou zasväteného života. Záver bude 2. febru-

ára 2016 počas Svetového dňa zasväteného života. 

V priebehu Roka budú v Ríme prebiehať viaceré pod-

ujatia, na  ktoré pozveme predstaviteľov všetkých 

zasvätených osôb. Počas Týždňa modlitieb za jedno-

tu kresťanov sme naplánovali v dňoch od 22. do 24. 

januára 2015 ekumenické stretnutie rehoľníkov a re-

hoľníčok. Počas veľkonočného týždňa, od  8. do  11. 

apríla, zvoláme všetkých formátorov a  formátorky. 

Posledný septembrový týždeň, od 23. do 26., bude-

me mať stretnutie novicov a noviciek. Posledný ja-

nuárový týždeň v roku 2016 bude paralelne prebie-

hať stretnutie s členmi sekulárnych inštitútov, ordo 

virginum – zasvätenými pannami, rehoľnými osoba-

mi apoštolského života a  predsedníčkami federácií 

spoločností kontemplatívneho života. Svätý Otec by 

mal byť prítomný na  všetkých týchto podujatiach, 

ako nám on sám potvrdil, či už počas eucharistických 

slávností, alebo na osobitných audienciách.

Svätý Otec často hovorí, že si treba viac všímať formáciu. 
Akým spôsobom ste prijali tieto jeho slová?

Z programu je zrejmé, že sa bude konať stretnutie for-

mátorov a  formátoriek. Chceme vidieť, na  akom bode 

sa nachádza formácia, aké sú jej nedostatky a  pozitív-

ne prvky, ktoré treba posilniť. Môžem povedať, že dôle-

žitú časť budeme venovať ľudskej a kresťanskej formácii. 

V  žiadnom prípade nemožno spochybňovať usmerne-

nia, ktoré vychádzajú z  Druhého vatikánskeho konci-

lu: tie sú východiskovým prvkom pre všetky zasvätené 

osoby. Aj počas plenárneho zasadnutia našej kongregá-

cie budeme o tejto záležitosti spoločne uvažovať.

Čím sú dnes fascinovaní mladí, keď sa priblížia k zasvätené-
mu životu?

V prvom rade Ježišom. Vždy je to Ježiš ako osoba, ktorá 

si získa zasvätené osoby a tých, ktorí sa priblížia k zasvä-

tenému životu. Nič a nikto nemôže nahradiť jeho miesto. 

Iba on je dôvodom zasvätenia. Ďalším prvkom, ktorý pri-

ťahuje mladých, je spoločný život pod podmienkou, že je 

skutočne bratský a ľudský. Okrem toho mladí sú očare-

ní voľbou žiť pre chudobných a evanjeliovou radikálnos-

ťou, ktorú možno vidieť v malých, ale i vo veľkých roz-

hodnutiach, vďaka ktorým zasvätený život zjavuje svoj 

prorocký rozmer a „zobúdza“ svet.

Akým spôsobom sa rehoľné kongregácie zapoja do  kultúr-
nych podujatí rôznych kontinentov?

Toto je veľká výzva pre zasvätené osoby: inkulturovať 

vlastnú charizmu a život podľa vlastnej charizmy sú prv-

ky, ktoré evanjelizujú samotnú kultúru. Som presvedče-

ný, že väčšina zasvätených osôb žije podľa vlastnej cha-

rizmy a má na zreteli kultúru, v ktorej sa nachádza. Táto 

inkulturácia je ešte stále veľkou výzvou. Na plenárnom 

zasadnutí sa budeme zaoberať aj týmto aspektom.

Akým spôsobom sú kontemplatívne osoby zapojené do  ini-
ciatív tohto Roka?

Okrem stretnutí, ktoré budeme mať s predsedníčkami fe-

derácií v  Ríme, pripravujeme program, ktorý zahŕňa kurz 

formácie cez internetovú sieť pre všetky kontemplatívne 

osoby. Tento kurz zohľadní prvky spoločné pre všetky for-

my kontemplatívneho života, ale aj tie, ktoré sú charakte-

ristickou črtou každej rodiny alebo odnože. Na druhej stra-

ne chceme pozvať kontemplatívne osoby, aby vytvorili 

reťaz modlitieb za Cirkev, zasvätený život a svet. Okrem to-

ho prehodnocujeme a aktualizujeme tie dokumenty, ktoré 

sa priamo týkajú tejto formy zasväteného života.
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