Zasvätený
život

01
2015

časopis pre rehoľníkov
a zasvätených

7
OSOBNOSTI SPIRITUALITY

Madeleine
Debrêl
Od ateizmu
k mystike
12
PSYCHOLÓGIA

Afektivita
a používanie
masmédií
20
LIFESTYLE

Žiť zdravo
ako prorok
Daniel

PRÍLOHA

Horizonty
zasväteného
života

20

7
12

39

Obsah 11


Zasvätený
život

01
2015

časopis pre rehoľníkov
a zasvätených

3

Editoriál

4

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

23

OSOBNOSTI SPIRITUALITY

Madeleine
Debrêl
Od ateizmu
k mystike
12
PSYCHOLÓGIA

Afektivita
a používanie
masmédií

Interview s kardinálom
Joãnom Brazom de Avizom

PRÍLOHA

Horizonty
zasväteného
života

7

20
LIFESTYLE

Žiť zdravo
ako prorok
Daniel

10
február 2015 • 6. ročník • číslo 11

Vydavateľ:
Konferencia vyšších rehoľných
predstavených na Slovensku

12

Redaktori:
Štefan Turanský
Hermana Matláková
Tatiana Berecká
Marián Kováčik
Fotografie: Katarína Berešová,
archívy rehoľných komunít a sekretariátov
KVRP a KVPŽR

26 List generálneho predstaveného

Madeleine Debrêl
Od ateizmu k mystike
EKONÓMIA

Bosých karmelitánov P. Saveria
Cannistrà
28 Na ceste dokonalosti s Teréziou
Veľkou

Orientačné línie pre správu dobier
v inštitútoch zasväteného života

32

17 Podujatia na Slovensku
18 Vatikánske logo
pre Rok zasväteného života
19 Slovenské logo
pre Rok zasväteného života

20

Jazyková úprava: Marián Kováčik
Grafická úprava: Lýdia Valter,
www.bookwork.sk
Tlač: LÚČ, vydavateľské družstvo, Bratislava
Príspevok: 3 eurá
Vychádza 2× ročne

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok
dona Bosca

36

PERMANENTNÁ FORMÁCIA

Posledné obdobie života (II)

38
39

BLOG

PRÍLOHA

Horizonty
zasväteného
života

Z BOŽEJ LEKÁRNE

Z „kuchyne“ pátra Edmunda Szeligu

43

SPRÁVY KVPŽR

Nové členky a znovu menované
členky, informácie o niektorých
spoločenstvách

II

Skúmajte!
Zasväteným mužom a ženám
na ceste Božích znamení
VIII Anketa
X
Na slovíčko s Mons. Thomasom
Menamparampilom

HISTÓRIA

Rehoľné sľuby

41

Web stránka: www.kvrp.sk

Príspevky do časopisu: casopis@kvrp.sk

SEKULÁRNE INŠTITÚTY

Srdcom sr. Hermany

ISSN 1338-1032

Objednávky: distribucia@kvrp.sk

34

LIFESTYLE

Žiť zdravo ako prorok Daniel:
Jedlo

Evidenčné číslo MK SR: EV3916/09

PÁPEŽ FRANTIŠEK

Zasvätený život môže pomôcť celej
Cirkvi svedectvom o bratstve

PSYCHOLÓGIA

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Fotoeditor: Katarína Berešová

Finančné príspevky na vydávanie
časopisu:
č. účtu: 26 20 853 329/1100,
variab. symbol: 1111

JUBILEUM
500 ROKOV OD NARODENIA
SVÄTEJ TERÉZIE Z AVILY

OSOBNOSTI SPIRITUALITY

Afektivita a používanie
masmédií (I)

Miletičova 7, 821 08 Bratislava
mail: sekretariat@kvrp.sk
IČO: 00686581
Šéfredaktor:
Juraj Pigula

MISIE

Správy z Karmelu v Bangui

7

44

SPRÁVY KVRP

Plenárne zasadnutie

EDITORIÁL

Zasvätený život bol pred mnohými desaťročiami známy len pod názvom rehoľný život
a bol vnímaný a nazývaný ako „stav dokonalosti“. Dávno po Druhom vatikánskom
koncile a s Rokom zasväteného života si uvedomujeme, že v zasvätenom živote nepôjde
o nejaký stav dokonalosti. Nepôjde o stav ani o to, aby sme nejaký stav zachraňovali
v jeho dobrom imidži. Dnes nám ide o to, aby sme žili autenticky náš život a delili sa
s druhými o náš vzťah k Bohu a o silu, istotu a nádej, ktoré z toho vzťahu prijímame.
Pre nás to bude znamenať byť blízko ľuďom a poukazovať na Božiu blízkosť.
Náš stav zasvätených teda deﬁnujem ako „stav nedokonalosti“, lebo náš život
neznamená život bez hriechu. Ináč by sme sa nemodlili ani celý Otčenáš. Slovné
spojenie stav nedokonalosti pre mňa znamená, že sme stále na ceste, sme hľadači
Boha, neustále v obrátení, neustále v zmene inšpirovanej Duchom, v prijímaní
svojej hriešnosti a v dôvere v stále nové možnosti, ktoré Boh ponúka vo svojej
nepodmienenej láske. Sme milovaní hriešnici, hľadajúci Boha, hľadajúci Božie záujmy.
Z tohto pohľadu k nám prichádza zlá správa pre niektoré kategórie ľudí. Totiž, že
zasvätený život nie je pre karieristov, nie je pre tých, ktorí chcú stále len súperiť a vyhrávať.
Nie je pre tých, ktorí chcú vopchať všade seba. Avšak bude pre tých, ktorí sa neustále učia
milovať a zápasiť v láske. Môžeme a smieme súperiť jedine v láske a v tom, aby sme jeden
druhého pokladali za lepšieho. Vyhráva totiž ten, kto viac miluje i odpúšťa, kto hľadá
záujmy Ježiša Krista viac ako svoje, kto viac formuje svoje srdce a myseľ...
Verím, že k prijímaniu „stavu nedokonalosti“, k neustálemu hľadaniu Boha
a zápoleniu v láske nás pobáda aj život nášho časopisu a webstránky
www.zasvatenyzivot.sk. Neprestajne teda súťažme v láske a v tom, kto prečíta
pútavé články nového čísla ako prvý alebo kto ako prvý ukáže ostatným novú časť
dokumentárneho cyklu Na 5 minút s nami na našej webstránke .
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Interview
s kardinálom
Joãom Brazom
de Avizom

Pre kongregáciu je to obdobie plné slnka – tento
výraz použil Svätý Otec v príhovore predsedníctvu
CLAR (Konferencie generálnych predstavených
mužských reholí) v júni 2013. Ako prežívate
toto obdobie v Kongregácii pre zasvätený život
a spoločnosti apoštolského života?

Zasvätený život je perlou Cirkvi. Počas jej dejín sme
mali kresťanov, ktorí vniesli osobitné svetlo evanjelia do celej Cirkvi a celého ľudstva. Koncil dal tomuto svetlu väčšiu silu tým, že uznal jeho miesto
v rámci Božieho ľudu. Nešlo o zasvätený život ako
taký, ale v rámci Božieho ľudu. Koncil poskytol tri
smery, ktoré sú ešte aj dnes veľmi aktuálne: nasledovať Ježiša, byť koherentnými s charizmou zakladateľa či zakladateľky v podstatných veciach, viesť
dialóg so svetom. Tieto tri smery, tri vzácne poklady nemôžu v Cirkvi chýbať. To nám však neprekáža,
4
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Od 30. novembra 2014 do
2. februára 2016 prebieha rok,
ktorý pápež František venoval
zasvätenému životu. Prefekt
Kongregácie pre zasvätený
život a spoločnosti apoštolského
života kardinál João Braz de Aviz
anticipuje obsah rôznych iniciatív
a rozpráva o zasvätenom
živote dnes.

aby sme si nevšímali aj krízy a pomýlené spôsoby,
akými sa niekde žije povolanie k zasvätenému životu, ale súčasne chceme aj obdivovať mimoriadnu
vernosť zasvätených osôb. Tento prístup sme zvolili
pri príležitosti Roku zasväteného života. V prvom
rade je to spätný pohľad na minulosť, plný vďačnosti. V živote Cirkvi dnes skutočne existuje bohatstvo,
pretože v najháklivejších a najťažších miestach pôsobia rehoľníci a rehoľníčky. Zakaždým, čo navštívim rehoľné a predovšetkým misionárske inštitúty, vraciam sa s radostným srdcom, pretože vidím,
koľko je v nich autentického, pravdivého a hlbokého
kresťanského života. Pozeráme sa aj do budúcnosti, ale nie s depresívnym postojom toho, kto sa dal
na ars moriendi [kto si zvolil „umenie“ vymierať].
Toto „umenie“ sa má týkať umierania sebe samým,
a nie vymiznutia charizmy. My nie sme majiteľmi
prijatej charizmy. Naša budúcnosť spočíva v istote,
že Boh je verný. Keď ide o prítomnú chvíľu, to, o čo
sa musíme viac usilovať, je „zanietenie – pasia“. Ak
Boh na mňa zhliadol s láskou, cítim v sebe potrebu
odpovedať mu.
Vyhlásený Rok zasväteného života vzbudil
pozornosť Božieho ľudu. Vy ste sa vždy postavili
proti prorokom nešťastia, ktorí zasvätený život
pokladajú za zbytočný pozostatok. Mali ste niekedy
pokušenie zmeniť svoju mienku?

Zasvätený život som poznal a mal som s ním vzťahy už ako biskup, ale istotne neboli také hlboké ako
dnes. Keď ma povolali do tejto služby, úprimne som
si kládol otázku, či zvládnem zverené úlohy, pretože
som relatívne málo poznal zasvätené osoby a praktic-
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My nie sme majiteľmi prijatej
charizmy. Naša budúcnosť spočíva
v istote, že Boh je verný.

ky som nič nevedel o tom, ako kongregácia funguje.
Ale v srdci som si vždy uchoval presvedčenie, že zasvätený život bol a je veľkou vecou. Myslel som si to
aj vtedy, keď som zažil ťažkosti v mojej diecéze. Vôbec som nemal pokušenie zmeniť názor. Po tri a pol
roku práce tu na kongregácii v priamom kontakte
s viacerými aspektmi rehoľného života mi prichádza
na rozum slávna veta svätého Augustína o Najsvätejšej Trojici: „Neskoro som ťa začal milovať. Krása
taká dávna a taká nová.“ Ako možno nevidieť krásu
mužov a žien osvietených Bohom, ich vernosť a koherentnosť v jednotlivých inštitútoch? Naozaj, bolo
by potrebné kľaknúť si!

OTVORENÝ DIALÓG
Uvedomujú si miestne cirkvi, že majú prejaviť viac
uznania zasvätenému životu?

Vzťah medzi biskupmi a rehoľnými osobami je jeden z hlavných problémov, ktorým sa musíme zaoberať na priamy príkaz Svätého Otca Františka, to
jest nanovo napísať dokument Mutuae relationes
[Vzájomné vzťahy]. Do centra pozornosti treba totiž postaviť dva princípy, ktoré svojho času vyjadril Ján Pavol II. On podčiarkol centrálne miesto
spirituality spoločenstva nielen medzi biskupmi
a rehoľníkmi, ale aj na úrovni všetkých cirkevných
vzťahov. Druhý princíp sa týka spoločnej platformy hierarchie a charizmy. Toto svoje učenie vyjadril vo chvíli, keď poukázal na významné miesto
cirkevných hnutí. Tento jeho krok mnohí pokladali za prehnaný, kým v skutočnosti bol veľmi trefný a vzácny. Služba riadenia a charizmatický dar
sa odzrkadľujú v dvoch významných postavách:
vo svätom Petrovi a v Panne Márii. Ide o dve súvzťažné skutočnosti, kde jedna nie je podriadená
druhej, jedna nie je vyššia ako tá druhá. Duch Svätý totiž hovorí v oboch a neprotirečí si. Problém je
skôr v nás: vedieť tento vzťah prežívať s duchovnou zrelosťou. Mali by sme mnoho pracovať nielen
s biskupmi, ale aj s rehoľnými predstavenými. Musíme vyjsť z utrpenia, v ktorom sa navzájom obviňujeme. Všetci sa totiž máme pokladať za súčasť
Cirkvi, samozrejme, s rôznymi zodpovednosťami,
ale s presvedčením, že ten druhý je integrálnou sú-

časťou Cirkvi, nie druhoradým prvkom, nie prílohou. Už sme urobili konkrétne kroky v tomto
smere, ale máme toho urobiť ešte viac. Existujú ešte problémy, ktoré sa týkajú napríklad vlastníctva
majetkov alebo niektorých pastoračných aktivít,
ale všetko sa má riešiť vo vzájomnej úcte – služby a otcovstva pre biskupov –, a nie podľa našej
osobnej vôle.

NOVÉ DOKUMENTY,
ŤAŽKOSTI A VÝZVY
Predpokladá sa, že počas tohto roku alebo
hneď potom vyjdú niektoré texty: okrem už
aktualizovaného dokumentu Mutuae relationes
prebieha aj revízia dokumentu Verbi sponsa; potom
by mal vyjsť dokument o bratoch laikoch, niektoré
listy – obežníky a podobne. Mohli by ste o tom niečo
bližšie povedať?

Čo sa týka dokumentu o bratoch laikoch, už sme
na dobrom bode. Aj ich sme zapojili do prác, aby
sme videli, čo cítia a prežívajú. Svätý Otec kládol
na tento rozmer veľký dôraz. Budeme sa zaoberať
aj právnou otázkou, či brat laik môže byť predstaveným bratov kňazov. Druhý dokument je Verbi
sponsa a týka sa života v klauzúre. Aj tu musí prebehnúť aktualizácia v troch bodoch: samostatnosť
kláštorov, forma klauzúry a jej stupne, ale najmä
formácia. Všetkým kláštorom sme rozposlali
obežník a odpovede už postupne prichádzajú.
V posledných rokoch v zasvätenom živote
nechýbali bolestné pohoršenia. Týka sa
to predovšetkým sexuálneho zneužívania
a spravovania majetkov. S akými kritériami
prichádza dikastérium a ako sprevádza niektoré
ťažké prípady?

Keď som prišiel, končili záverečné práce komisií
v Írsku a Austrálii. Ich uzávery boli veľmi užitočné. Keď ide o zločiny, treba uplatniť zákon a jeho
prostriedky. Ale keď sme sa vrátili na do Ríma,
okrem iného sme konštatovali, že táto záležitosť
priniesla aj pochybné výsledky. Napríklad vznikol strach z afektivity. Zasvätené osoby majú strach
prejaviť svoje city k dieťaťu alebo dospievajúcim
chlapcom a dievčatám. Ale žiadne dieťa alebo dospievajúci chlapec či dievča nevyrastie bez nežnosti
a jej vonkajších prejavov. Samozrejme, že v úctivom
vzťahu je potrebná vyzretá a primeraná afektivita,
no nesmieme ju stratiť. A potom: Kde dáme tých,
ktorí mali niečo s prípadmi pedofílie a prešli obdobím pokánia, procesom liečenia a primeranej teZasvätený život | 2015/01
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rapie, ale aj osobným obrátením? Stratili česť a tvár,
môžeme ich odhodiť do šrotu? Chceme sa správať
ako Ježiš, alebo sa budeme správať ako neústupčiví
sudcovia? Toto sú ešte stále otvorené otázky.

NIEKTORÉ PROBLÉMY
Spomedzi viacerých prípadov je tu aj ten, ktorí
sa týka rehole Kristových legionárov a Bratov
Nepoškvrnenej. Čo o nich môžete povedať?

Z prípadu „Legionári“ a iných prípadov sme
pochopili, že aj zakladateľ alebo zakladateľka, ktorí
prijali skutočnú charizmu, môžu prijať ponúknutý dar nedôstojne. To však neznamená, že charizma
nie je autentická. V prípade Kristových legionárov
treba rozlišovať zakladateľa od jeho diela. V tejto veci vykonaná práca šla do hĺbky. Svätý Otec prostredníctvom našej kongregácie zblízka sleduje ich riadenie. Na tejto ceste sme urobili veľmi dobré kroky
a už vidno ovocie, no existujú ešte prvky, ktoré treba
ujasniť, ale v plnom spoločenstve úmyslov. Keď ide
o Bratov Nepoškvrnenej, stretáme sa s viacerými
ťažkosťami. Začíname si uvedomovať, že za nástojčivosťou na mimoriadnom obrade (ide o latinský
obrad) sa skrýva snaha popierať koncil, čo je neprijateľné. Budúcnosť tejto záležitosti nám ešte nie je
jasná. Bohužiaľ, vidno veľký odpor a aj obvinenia zo
zásahu, ktorý chcel Svätý Otec. Paralelne pretrvávajú aj ťažkosti so Sestrami Nepoškvrnenej.
Vy ste blízky hnutiu Fokolare. Ako vidíte vzťahy
medzi cirkevnými hnutiami a zasväteným životom?

Svoju osobnú skúsenosť nemôžem poprieť. V minulosti som prekonal silnú krízu. Nešlo iba o povolanie, ale aj o vieru. Práve vtedy som stretol fokolarínov. Zohrali pre mňa veľmi dôležitú úlohu. Bolo
to v čase, keď Cirkev poukázala na veľkú hodnotu
hnutí. Všetky uznané hnutia vnímam ako vzácny
dar. Existujú ešte ťažkosti, ktoré jednotliví pápeži
pravidelne pripomínajú, no musíme sa otvoriť cirkevným hnutiam, ktoré prinášajú svetlo, horlivosť
a silu ohlasovania evanjelia. Niekedy im azda chýba
vytrvalosť a stabilita, ale je na rehoľných inštitútoch
s dlhodobými dejinami, aby im v tomto pomohli.
Na druhej strane ony majú silu a dosah na život
Cirkvi, ktorý si musíme vážiť a pochopiť.
Akú rolu majú v ekumenizme a v medzináboženskom
dialógu zastávať rehoľníci a rehoľníčky?

Plánujeme otvoriť Rok zasväteného života v dialógu s prejavmi spoločného života Evanjelickej a Anglikánskej cirkvi a východného mníšstva. Dialóg sa
nebude týkať doktríny a dejín, ale toho, ako dnes
6
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Ako možno nevidieť
krásu mužov a žien
osvietených Bohom, ich
vernosť a koherentnosť
v jednotlivých inštitútoch?
Naozaj, bolo by potrebné
kľaknúť si!

každý žije svoje zasvätenie Bohu v duchu svojej
tradície. Ide o silné znamenie, keď kresťanské vierovyznania vyjadria po prvý raz po toľkých storočiach svoj pozitívny prístup k spoločnému zasvätenému životu.
Zaznievajú aj hlasy, že treba dať väčší priestor
zasvätenému ženskému životu v Cirkvi?

Hneď treba povedať, že zasvätený život je prevažne ženský. Je to od 70 do 80 percent. To znamená,
že žena má v tejto oblasti silnejšiu duchovnú citlivosť. Svätý Otec chce, aby ženy boli viditeľnejšie
prítomné v cirkevných úradoch, či už tých ústredných alebo v miestnych. To sa týka aj našej kongregácie, dokonca aj miest, v ktorých sa rozhoduje,
čo sme už začali aj robiť. Takýto krok je pre zasvätený život veľmi dôležitý. Musíme prehodnotiť
formačné procesy vzťahu muž – žena. Krása iného/inej je aj mojou krásou. Musíme konať tak, aby
iný/á nebol/a ako my, ale skôr sám či sama sebou.
Počas posledných desaťročí vznikli viaceré nové
rehoľné spoločnosti a spoločenstvá. Ako vyzerajú
a podľa akých kritérií ich treba hodnotiť?

Tento nový jav podrobne sledujeme. Nie všetky
sú dôveryhodné a autentické. Existujú zakladatelia a zakladateľky s vážnymi problémami. Našťastie
nie sú väčšinou, ale existujú. Chceli by sme dospieť
k spoločným kritériám hodnotenia, ktoré by každému pomohli pri rozlišovaní. Na druhej strane
treba vedieť aj čakať.
Čo podľa vás presvedčí nejakého mladíka či nejaké
dievča, aby si zvolili zasvätený život?

Rozhodnú sa pre zasvätený život, ak stretnú zasvätené osoby, ktoré sú šťastné.

 Prezzi Lorenzo: L´anno dei religiosi. Intervista al card. João Braz de

Aviz. In: Testimoni 10 (2014), s. 1 – 4.
 Preklad Štefan Turanský. Krátené redakciou.
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Madeleine Delbrêl
Od ateizmu
k mystike
 Tatiana Berecká

Madeleine sa narodila v roku 1904
v Mussidane vo Francúzsku.
V detstve sa v nej síce začal
prebúdzať život viery, ale v dobe jej
dospievania sa rodina presťahovala
do Paríža a tam sa Madeleine
dostala pod vplyv antiklerikálne
ladených intelektuálov. Už ako
pätnásťročná sa sama vyhlasuje
za ateistku a pesimistku:
„Svet je absurdný, život nemá zmysel.“

„Boh nikdy nepovedal:
miluj svojho blížneho
ako seba samého,
okrem komunistov.“

A

ko dvadsaťročná sa stretáva s mladými kresťanmi, „pre ktorých Boh sa zdal byť taký nevyhnutný ako vzduch“, a to ju prinúti k zamysleniu sa.
Dievčina, ktorá sa až doposiaľ dívala na svet v presvedčení, že všetko ukazuje na to, že Boh neexistuje, prijíma
jeho možnú existenciu ako hypotézu a začína robiť niečo
nečakané: rozhodne sa modliť. Prostredníctvom modlitby sa jej Boh dá poznať takým silným spôsobom, že nasleduje konverzia, ktorá zmení smer jej života. Rozhodne
sa vstúpiť na Karmel, ale neskôr, kvôli problémom v rodine a vďaka pomoci svojho duchovného otca, sa rozhodne pre inú cestu: jej kláštorom sa stane svet.
V dobe, keď jediná forma zasväteného života bola
možná len vo vnútri nejakej rehoľnej inštitúcie, jej
voľba sa zdá byť odvážna a nie ľahká na pochopenie.
V roku1933 spolu so skupinou dievčat odchádza do Ivry,
parížskeho robotníckeho predmestia, kde chce žiť v chudobe uprostred chudobných a svedčiť o evanjeliu.
V tom čase bolo Ivry hlavným sídlom Francúzskej
komunistickej strany, mestom oblepeným manifestami
sovietskej propagandy, v ktorom sa zdravili zdvihnutou
päsťou a kde deti hádzali kamene do kňazov, ktorých
stretli. Bolo to mesto rozdelené na dve časti: na jednej
strane hŕstka katolíkov, predovšetkým starých a zámožných, na druhej strane to bolo množstvo militantných
komunistov, ktorí boli chudobní a vzdialení od Cirkvi.

Medzi týmito dvoma skupinami bolo veľké nepriateľstvo a v katolíckom prostredí sa veľa hovorilo o tom,
aké by mali byť vzťahy medzi kresťanmi a marxistami.
Madeleine rieši túto otázku na základe veľmi jednoduchého princípu: „Boh nikdy nepovedal: miluj svojho
blížneho ako seba samého, okrem komunistov.“ Ona
a jej spolupracovníčky, pobádané evanjeliom, idú medzi ľudí, hovoria so všetkými, rešpektujú, milujú. Táto
malá skupinka žien získava veľmi skoro srdcia mnohých komunistov.
Je to skupinka žien – laičiek, ktorá žije bez rehoľného
odevu alebo inej inštitucionálnej ochrany a ktorej misijným územím sa stala ulica. Ich dom je ako morský príZasvätený život | 2015/01
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My... ľudia ulice
sme hlboko presvedčení,
že táto ulica a tento svet,
kam nás Boh postavil,
sú pre nás miestom nášho
posväcovania.

stav, ich dvere sú vždy otvorené pre stretnutie, pre každý
dialóg, pre každú podporu. Madeleinina voľba je žiť ako
všetci ostatní: každá z nich má svoju civilnú prácu – spolu
s ľuďmi žijúcimi vo svete, ale zároveň je to život ponorený
do Boha s rovnakou silou, s akou sa ponárajú do sveta.
Tento spôsob života charakterizuje takto:
„Sú ľudia, ktorých si Boh oddelí a vezme
stranou. Ale sú iní, ktorých nechá uprostred
zástupov, ktorých nestiahne zo sveta. Ide
o ľudí, ktorí vykonávajú normálnu prácu, majú
normálnu rodinu alebo žijú normálnym životom
slobodného vo svete. Ide o ľudí, ktorí majú
bežné choroby a bežné smútky. Majú normálny
dom a normálne oblečenie. Sú to ľudia, ktorých
stretnete na ktorejkoľvek ulici. My... ľudia ulice
sme hlboko presvedčení, že táto ulica a tento svet,
kam nás Boh postavil, sú pre nás miestom nášho
posväcovania.
Pevne veríme, že nám k tomu nič podstatné
nechýba. Lebo ak by chýbalo, Boh by nám to už dal.“

(zo zbierky My druhí, ľudia ulice)
Madeleine bude prežívať utrpenie počas celého svojho života medzi najchudobnejšími z lásky k Bohu, bez
8
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možnosti zdieľať s niekým oheň tejto lásky, ktorý ju
stravuje: ľudia, s ktorými sa rozpráva a pracuje, ju pokladajú za priateľku, ale nechápu jej tajomstvo.
V takýchto podmienkach si postupne vypracúva svoju apoštolskú cestu a pripravuje svoju knihu, ktorá má
provokujúci názov Marxistické mesto, misijné územie,
kde predstavuje svoje myšlienky.
Sú to veľmi jednoduché myšlienky: v momente, keď
sekularizovaná spoločnosť dosiahne vrchol popierania
Boha, Pán je prítomný vďaka silnému svedectvu osamelého kresťana. Zdôrazňuje v nej myšlienku, že viera sa
nenápadne, ale veľmi rýchlo vytráca aj z oblastí, kde komunisti nemajú žiadne pozície. Rozhodne odmieta názor,
že súčasné ateizmy predstavujú pre kresťanov len miesta
pokušenia. Pre ňu je ateistické prostredie miestom, kam
nás stavia Boh, a to s rovnakým poslaním, s akým vysielal Kristus svojich učeníkov do vtedajšieho nekresťanského sveta. Podľa nej je „...viera určená na to, aby premohla
svet; tam, kde sa zdá, že bola premožená, nejedná sa o ňu
samu, či už bola z nášho náboženského života úplne odstránená, alebo v ňom bola zamenená za niečo iné“.
Táto kniha sa obracia na kresťanov, ale predpokladá,
že ju možno budú čítať aj marxisti.
V roku 1946 napísala mnohé krásne meditácie, ktoré vyjadrujú jej radosť, ľahkosť a spontánnosť, ktoré
animujú duchovný život toho, kto je úplne odovzdaný
do Božích rúk. Tu je jedna z nich:

OSOBNOSTI SPIRITUALIT Y

Tanec poslušnosti
Nato, aby sme boli dobrými tanečníkmi tak
s tebou, Pane, ako aj s ostatnými,
netreba vedieť, kam ideme.
Treba ťa nasledovať,
byť veselí,
bezstarostní,
a predovšetkým nebyť strnulí.
Netreba od teba žiadať vysvetlenia kroku,
ktorý chceš urobiť;
skrze teba treba vnímať rytmus orchestra.
Netreba chcieť napredovať za každú cenu,
ale prijať zmenu smeru, to,
že ideme po tvojom boku.
Treba vedieť zastaviť sa aj sa pošmyknúť,
namiesto napredovania.
Ale my zabúdame na hudbu tvojho ducha
a robíme z nášho života gymnastické cvičenie;
zabúdame, že v tvojom náručí sa život mení na tanec,
že tvoja svätá vôľa je nepochopiteľnou fantáziou...
Daj, aby sme svoj život
neprežívali ako partiu šachu, kde je všetko
vypočítané,
ani ako beh, kde všetko je ťažké,
ani ako problém, ktorý nám je na ťarchu,
ani ako dlh, ktorý treba zaplatiť,
ale ako slávnosť,
ako tanec
v náručí tvojej milosti
za univerzálnej hudby lásky.

predovšetkým v citovej oblasti – v celibáte. Sme povolaní byť utešiteľmi mnohých našich bratov a sestier.
Madeleine Delbrêl objavila, že práve samota je príležitosťou, prostredníctvom ktorej chce Pán zachrániť
sekulárne, ľahostajné mesto, nakazené praktickým ateizmom, ktoré síce hovorí o Bohu, ale potom žije, akoby
Boh neexistoval.
Mystická intuícia tejto odvážnej ženy sa v podstate podobá intuícii proroka Jeremiáša, ktorý bol znakom láskyplnej Božej prítomnosti v národe, ktorý ho nepočúval.
Svoje myšlienky o povolaní každého človeka vyjadruje takto:
„Dobre si uvedomme, že keď nám Boh ponúka milosť viery, každého z nás volá po mene. Že viera nie je
výsadou získanou dedičstvom alebo naším dobrým
správaním, ale je milosťou poznania, že Boh nám dáva
milosť. Je to milosť byť vo svete, v ktorom môžeme spolupracovať s Kristom na jeho diele vykúpenia...“ (Komunita podľa evanjelia).
Onedlho na to sa začne Druhý vatikánsky koncil, na ktorom nájde uplatnenie aj prorocká intuícia
mnohých, ktorí sa už dávno pred koncilom odvážili
žiť evanjelium naplno, v načúvaní Boha a znameniam
času. Madeleine bola jednou z tých prorockých postáv,
ktoré koncil svojím životom a myslením vlastne pripravili, avšak výsledkov koncilu sa už nedožila. Zomre-

Ale my zabúdame
na hudbu tvojho ducha
a robíme z nášho života
gymnastické cvičenie;
zabúdame, že v tvojom
náručí sa život mení
na tanec

Pane, pozvi nás do tanca!

(zo zbierky My druhí, ľudia ulice)
Medzi rokmi 1956 a 1957 si Madeleine často zapisuje
túto myšlienku: „Vedomie bytosti vychádza na povrch“
predovšetkým vo veľkých mestách, kde sú ľudia „vykorenení“, stratili svoje kontakty a väzby na svojich priateľov a blízkych, „ako nejaký trest, ktorý nás neposilňuje, ako fatálna a neblahá samota, ktorá sa zahniezdila
v živote každého a ktorá človeka deprimuje preto, že ju
neprijíma ako vlastnú voľbu, (...) a je tým naliehavejšia,
čím viac sú ľudia navonok osamotenejší“ (z knihy: Komunita podľa evanjelia, Morcelliana 1979).
Teda pochopiť túto úzkosť a ponúknuť liek je dielom
samotného Ježiša, ktorý nám dáva zakúsiť samotu, a to

la nečakane 13. októbra 1964, zhodou okolností v deň,
keď po prvýkrát vystúpil na koncile laik a hovoril k prítomným biskupom o apoštoláte laikov.
Jej spoločníčky sú stále prítomné v Paríži a v Amiens.
Výbor Priateľov Madeleine Delbrêl zahŕňa viac než
500 osôb a rozširuje jej spiritualitu. Existuje veľa kníh
a zbierok kratších spisov, ktoré boli preložené do niekoľkých svetových jazykov. V súčasnosti prebieha proces jej blahorečenia.
Jej posolstvo je vlastne jednoduché: dovoliť, aby
evanjelium v nás a skrze nás „explodovalo“, ako sa to

stalo v jej živote.
Zasvätený život | 2015/01
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Orientačné línie
pre správu dobier
v inštitútoch zasväteného života
 Fabrizio Mastroﬁni
Meniť ekonomickú správu a pritom brať
do úvahy rozličné sociálne podmienky,
najmä snažiť sa o prepojenie spravovania
s prorockým svedectvom a evanjeliovými
hodnotami, je neľahká úloha, a preto sa v nej
v prvom rade angažuje aj Kongregácia pre
inštitúty zasväteného života a spoločnosti
apoštolského života, ktorá uverejnila
dokument Orientačné línie pre správu
dobier v inštitútoch zasväteného života
a v spoločnostiach apoštolského života
(Libreria Editrice Vaticana 2014).
10
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ento dokument chce poskytnúť indikácie pre
správu materiálnych dobier v rehoľných komunitách, ktoré žijú vo svete ovládanom kapitalizmom a deviantnými konzumistickými princípmi.
Základným kritériom pre správu majetku u zasvätených má byť v prvom rade evanjelium.
Právne postavenie cirkevných subjektov sa veľmi
zmenilo v porovnaní s minulosťou, vzťahy so štátmi sa stali komplexnejšie. Potrebná je najmä širšia
a aktualizovaná formácia, ktorá sa seriózne vysporiada s národnou a medzinárodnou legislatívou.
Zverejnený text mal podnet v sympóziu, ktoré sa
odohralo v Ríme v marci 2014 na tému spravovania
cirkevných majetkov a ktoré sa stretlo s veľkým

EKONÓMIA

ohlasom zúčastnených rehoľníkov. Niektoré časti
dokumentu poskytujú užitočné rady pre reorganizáciu cirkevných inštitúcií, ukazujúc na rôznych úrovniach základné prvky spravovania diel. Argument je
pálčivo aktuálny a predpokladá uvedomenie si zmien,
ktoré svet zasvätených musí uskutočniť aj z pohľadu
učenia pápeža Františka ohľadom požiadavky otvorenia života z aktualizácie chariziem. S pohľadom na
Rok zasväteného života dala na vedomie samotná Libreria Editrice Vaticana pri oznámení o zverejnení dokumentu, že tento „má životnú dôležitosť pre prorocké svedectvo zasvätených, ktorí majú brať do úvahy
evanjeliový rozmer ekonómie podľa zásad nezištnosti,
bratstva a spravodlivosti, kladúc základy evanjeliovej
ekonómie zdieľania a spájania. Tieto orientačné zásady môžu pomáhať rehoľníkom k odpovedi na výzvy
našich čias a k uskutočneniu svojho poslania vo svete
s obnovenou odvahou a proroctvom“.
Kardinál Braz de Aviz spomína v závere dokumentu
osvecujúce slová pápeža Františka z Evangelii gaudium:
„Misia v srdci ľudu nie je len časť môjho života alebo
ozdoba, ktorú môžem odložiť, nie je to len prívesok alebo jeden z okamihov existencie. Je to niečo, čo nemôžem
vytrhnúť z vlastného bytia, ak sa nechcem zničiť. Ja som
misia na tejto zemi, a preto som na tomto svete. Treba si
uvedomiť, že sme akoby ohňom poznačení na túto misiu osvetľovania, žehnania, oživovania, pozdvihovania,
uzdravovania a oslobodzovania“ (EG 273).
Ohľadom toho vo vatikánskom denníku Osservatore Romano (2. august 2014) kardinál Braz de Aviz
podčiarkol, že tento predmet je pálčivo aktuálny.
„Na jednej strane je tu nový rozkvet mníšstva, kláštorov, kongregácií, nových spoločností apoštolského
života, ale na druhej strane aj väčší úpadok niektorých
realít. Tento úpadok prináša otázky ohľadom majetku.
Komu pôjde toto dedičstvo? Čo robiť?“ A to je len jeden aspekt problému.

 Článok prevzatý z časopisu Testimoni č. 9 (2014), str. 19.
 preklad Miroslav Zárik

Papež František v rozhovoru
s P. Antoniem Spadarem SJ:

U mne je vždy otevřeno
Mali ste pri čítaní exhortácie
Evangelii gaudium pocit, že
okrem ceruzky či zvýrazňovača by ste nepohrdli ešte nejakou „sekundárnou literatúrou“,
ktorá by vám pomohla lepšie
obsiahnuť široké myšlienkové
obzory pápeža pochádzajúceho
z iného kontinentu? Až prekvapivo užitočná je v tomto smere
knižka U mne je vždy otevřeno.
Výnimočný rozhovor, ktorý s pápežom
Františkom v auguste 2013 viedol jezuita Antonio Spadaro, je naviac doplnený nielen zaujímavými
zákulisnými informáciami, ale predovšetkým mnohými odkazmi na pápežove príhovory alebo už vydané
biografie. Tento zdanlivo veľmi rôznorodý materiál
je usporiadaný do veľmi pútavého celku, takže čitateľ má dojem, že tiež sedí s pápežom Františkom pri
jednom stole a vedie nenútený priateľský rozhovor.
Kniha sa svojím formátom zmestí i do menšej cestovnej batožiny, ale nemusí sa za ňu hanbiť ani knižnica
intelektuála.

NOV É KN IHY

Žijeme v kultúre, ktorá
považuje kapitalizmus za zákon,
ktorý riadi správu peňazí.
Pre rehoľníkov to tak nemá byť:
má prevážiť evanjelium, nie opačne.
No v mnohých prípadoch je
evanjelium postavené na druhé
miesto. A v tomto zmysle sa naša
mentalita musí veľmi zmeniť.

Ďalší aspekt sa týka „rehoľníkov, ktorý pôsobia v oblasti
výchovy a zdravotníctva, ktorý vidia zmenu vzťahov so
štátmi, nielen v Taliansku, ale v celom svete. Tieto vzťahy
sa stali ťažšími, pretože v mnohých prípadoch nie je
spolupráca, aká bola v minulosti. Aj keď sa ešte zdá, že
je a dúfa sa v to, predsa akoby sme šli do slepej uličky,
z ktorej niet návratu. Peniaze od štátu neprichádzajú,
alebo veľmi oneskorene, alebo v menšej miere“.
Ďalším činiteľom, s ktorým treba rátať, je „technická nepripravenosť niektorých zasvätených v správe majetku s novými štátnymi predpismi a rôznymi
administratívnymi úpravami. Preto je naliehavo
potrebná širšia formácia. Okrem toho treba, aby sa
určité kritériá administrácie vyvinuli aj vo vnútri
Cirkvi, pretože správcovstvo nemôže byť kapitalistického typu, ale evanjeliové“.
A tu kardinál podrobnejšie vysvetľuje, na čo sa to
vzťahuje. „Žijeme v kultúre, ktorá považuje kapitalizmus za zákon, ktorý riadi správu peňazí. Pre
rehoľníkov to tak nemá byť: má prevážiť evanjelium,
nie opačne. No v mnohých prípadoch je evanjelium
postavené na druhé miesto. A v tomto zmysle sa naša
mentalita musí veľmi zmeniť.“

Paulínky, Praha 2014
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Afektivita a používanie
masmédií (I)
 Amedeo Cencini

Ako používať tieto nástroje
múdro a opatrne
Táto téma zahŕňa v sebe dve skutočnosti:
afektivitu1 a masmédiá. Medziľudské vzťahy sú
miestom, v ktorom sa citové dozrievanie stretá
s týmito modernými nástrojmi. Preto sa pýtame,
ako sa ich používanie môže stať užitočným pre
cestu dozrievania.

1

Slovo „afektivita“ je používané v oblasti psychológie
na pomenovanie skupiny pocitov jednotlivca, idúcich ponad
rámec vytvorený nejakým osobitným psychickým stavom
(pozn. prekl.).
12
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e to veľmi aktuálna téma, a tak trošku na hranici,
pretože ešte nedisponujeme ani konečnými alebo
aspoň relatívne kompletnými syntézami, ani preverenými výchovno-formačnými projektami.
To, čo poviem, obsahuje v sebe oba nedostatky.
Okrem toho nie som „native digital“ (digitálny domorodec), ale skôr diskrétny používateľ týchto moderných komunikačných prostriedkov, viac-menej „obrátený“ ich praktickou užitočnosťou pre spracovanie textu
a rýchle posielanie správ. Omnoho menej som doma
v tom, čo sa týka používania spôsobu komunikácia-vzťahy, ako facebook a twitter.

PSYCHOLÓGIA

Naša téma dáva dokopy dve skutočnosti, ktoré tak prináležia odlišným rovinám: afektivita a masmédiá, hlavne
vo verzii internetu a digitálneho prostredia. V prvej rovine sú postupy nejakým spôsobom už definované, predovšetkým ohľadne medziľudských vzťahov. Tu nachádzame spoločné miesto, v ktorom sa afektívna zrelosť stretá
s modernými prostriedkami komunikácie, a teda sa pýtame na spôsob, ako ich používanie môže byť užitočným
pre cestu samotného dozrievania.
Na túto vec sa pozeráme z dvoch odlišných pohľadov.
Z jednej strany sa pýtam, aký význam má panenský
vzťah, a potom, aký je charakter a možnosti vzťahov
ponúknutých modernými masmédiami.

ŠTÝL VZŤAHOV ZASVÄTENÉHO
Začneme prvým konštatovaním, ktoré je tiež
pravidlom. Je to pravidlo štýlu vzťahov zasvätenej osoby. Tento štýl by mal byť dodržaný, aj keď
zasvätený používa špecifické nástroje, o ktorých hovoríme. Ich používanie je teda pozitívne
a môže priniesť ovocie, iba ak sa nejakým spôsobom rešpektuje toto pravidlo, pri ktorom možno
treba skôr dbať na zachovanie ducha pravidla.

Mnohé vzťahy, nezameniteľný štýl
Tento princíp je určený skutočnosťou, že vzťah je prirodzeným miestom svedectva zasväteného. Ak sa mladý človek rozhodne pre zasvätenú čistotu, robí to preto, aby povedal, že Boh je prameňom lásky a tiež jeho
konečným cieľom, že keď sa dve osoby majú rady, tam
je prítomný Boh, že Stvoriteľ vložil do srdca tvora hlad
a tiež nekonečnú schopnosť milovať, ktorú môže uspokojiť iba on... O tomto všetkom sa nemôže svedčiť iba
teoreticky, alebo staticky, či pasívne, ale predovšetkým
prostredníctvom vzťahu, do ktorého je človek zapojený. Bezpochyby tento štýl musí byť rešpektovaný aj vo
chvíli, keď niekto žije vzťahy na internete. Preto sa dotyčný musí sám seba stále pýtať, či v toľkých kontaktoch, ktoré môže obhospodarovať, skutočne vydáva
svedectvo vlastnej identity mladého zasväteného, alebo
či sa jednoducho nezabáva, ba dokonca nezahráva s citmi a životom iných bez toho, aby sa predstavil vo vlastnej identite. Je nebezpečné improvizovať v tejto oblasti
alebo si myslieť, že každý si z času na čas môže zvoliť
to, čo sa mu zdá vhodné.

Utiahnuť sa bokom
Môžeme nadviazať mnohé vzťahy, ale bez toho, aby sa stali
najdôležitejšími pre náš život, pretože v centre nášho živo-

ta je Boh, to miesto patrí jemu. Zvoliť si panenstvo znamená upozorniť, ako sme povedali, na túto centrálnosť.
Internet ponúka nevídané a neuveriteľné možnosti vzťahov, ale aj tu je dôležité pýtať sa, z akého dôvodu
ich niekto žije. Či preto, aby poukázal na takú centrálnosť, alebo kvôli tomu, aby pritiahol k sebe, alebo aby
nežil samotu, alebo aby skúsil niečo nezvyčajné, alebo
aby sa zabavil četovaním (chat – angl., kecať – slov.). Je
kľúčové vždy si dávať túto základnú otázku týkajúcu sa
motivácií, ktoré tlačia ku konaniu, mysliac na to, že nič
nie je neutrálne alebo bez dôsledkov.
Práve z tejto otázky sa rodí ďalšia, ktorá sa týka spôsobu – „ako“. Ak skutočne žijem vzťah, v ktorom svedčím o centrálnosti Božej lásky, tak prijímam postoj,
že vo všetkom, čo robím, keď žijem vzťahy cez internet (v slovách, gestách, spôsobe, ako prejavujem svoju
láskavosť, vo frekvencii kontaktov, v štýle vzťahov...),
vskutku svedčím o svojej príslušnosti k Bohu a o svojej túžbe, aby aj druhá osoba zakúsila takú príslušnosť.
Treba vedieť, že často je internet miestom stretnutia
osôb, ktoré sa cítia samé, a preto, bohužiaľ, náchylné
nalepiť sa na toho, kto im preukáže určité prijatie. Sú to
osoby „trpiace úzkosťou pripojenia“: je zvlášť dôležité,
aby predovšetkým zasvätený nepatril do takejto kategórie (to by bola šlamastika) a, po druhé, aby mal odvahu a slobodu posielať jasné a primerané posolstvá tým,
kto by v stretnutí sa s ním mal takéto sklony. Je to kvôli
tomu, aby sa vyhlo akejkoľvek autoreferenčnosti.

Dotknúť sa bez preniknutia
Pre zasväteného nie je miestom či motívom stretnutia telo, ale Božia láska, ktorú chce zasvätený ohlasovať a urobiť ju prítomnou aj prostredníctvom svojej prítomnosti na internete.
Je tu ešte otázka štýlu, ktorý môže byť hlboko osvetlený týmto princípom, ktorý mladý zasvätený musí mať
v hlave veľmi jasný. Toto „dotknutie“ znamená v konečnej
analýze určitú súdnosť vo vzťahu, nevtieravosť do života
iných, nehrať sa s citmi, znamená tiež schopnosť prenášať
city originálnym spôsobom, bez zamerania sa na telesnú
bezprostrednosť. Konkrétnejšie a s preložením do jazyka internetu by to mohlo znamenať schopnosť diskrétne
používať tento typ komunikácie bez tlaku na množstvo
a rýchlosť odpovedí, alebo frustrácie z očakávania neprichádzajúcich odpovedí, bez nutkavej potreby komunikovať emócie ako podmienku pre možnosť ich plného spoznania a prežívania. Niekto meria zmysel svojho ja alebo
svoju hodnotu podľa množstva hovorov, ktoré uskutočnil, alebo od svojich aktivovaných kontaktov. Ďalší meria
zmysel svojho ja alebo svoju hodnotu tým, že žije v predvádzaní svojho vnútorného života (statusy a fotky na facebooku a iných sociálnych sieťach) a rozvíja potrebu, viac-menej nutkavú, aby bol stále s niekým v kontakte. Takýto
Zasvätený život | 2015/01
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človek odmieta samotu alebo nie je pripravený prežívať ju
ako miesto formácie, ako miesto skúsenosti, miesto odlišnej prítomnosti, možno prítomnosti Boha.
Dôsledkom toho je, že jedinec v tomto zmysle nie
je schopný žiť ani vzťah (pretože je príliš zameraný
na seba, na svoje potreby), ani samotu (pretože ju odmieta). Je to istý druh „individualizmu, ktorý je zapojený sám v sebe“, a ten je veľmi odlišný od vzťahu a taktiež vzdialený od plodnej samoty.
Takto sa kyberintimita stáva kybersamotou.

Byť tvorcom krásy

Internet ako hrozba

Zasvätený je tvorcom krásy, pretože zasvätil svoj život
Bohu alebo objavil jeho krásu ako najvyššiu krásu. Rozhodol sa aj pre možnosť povedať nie najkrajšej ľudskej
tvári. A toto znamená zrieknutie, umŕtvovanie, ale s pozitívnym vzrušujúcim cieľom: hovorí nie najkrajšej tvári, aby mohol povedať áno najškaredšej tvári (príklad
stretnutia Františka s malomocným). Alebo hovorí nie
praktizovaniu ľudského inštinktu, aby sa mohol naučiť
milovať so srdcom a citmi Boha! Toto je pri správnom
uvažovaní cieľom života, zasväteného v panenstve. Aké
dôsledky a súvislosti to môže mať v používaní masmédií? Jeden jasný efekt: schopnosť prenášať zmysel krásy,
komunikovať vlastnú vieru ako atraktívnu skutočnosť,
strhujúcou rečou, slovami, obrazmi, podobenstvami,
symbolmi... ktoré prídu do srdca toho, kto číta alebo sa
pozerá. Možno, že toto je aspekt, ktorý nie je dostatočne
zdôraznený, teda aby sa tieto moderné prostriedky chápali v misijnej perspektíve, v perspektíve ohlasovania,
aby sa ono stalo krajším a presvedčivejším.
Zasvätený je ten, kto by mal mať zušľachtené srdce,
zmysly a citlivosť v súlade s krásou. A mal by sa teda
cvičiť v používaní týchto prostriedkov komunikácie
práve preto, aby vyjadril vášeň svojho srdca, aby jazykom krásy hovoril o tom, ktorý je najkrajší! Tieto nástroje nechápeme iba v obrannej perspektíve, ako pokušenia, ktoré treba premôcť, ako keby sme ich mali
len obmedziť a byť k nim zdržanlivý. Sú veľkou príležitosťou, pre ktorú je vhodné byť múdro a prezieravo formovaný v pozitívnom a proaktívnom zmysle.

Možno že toto je prvotná perspektíva. Na začiatku internet vytváral problémy v našom prostredí. Pozeralo sa
naň s určitým podozrievaním ako na niečo nebezpečné
alebo niečo mimo reality a falošné (bol to prvý význam
slova virtuálny). Stále sú medzi nami ľudia stelesňujúci túto pozíciu, ktorá je – povedzme to jasne – zastaralá
a ktorá by nás odrezala od sveta internetu a jeho kontaktov. Ale kto môže poprieť, veľmi realisticky, nevyhnutnosť prijať v istých limitoch postoj opatrnosti a osobnej
ochrany vzhľadom na tento „prostriedok“?
Toto sa stane zvlášť pochopiteľným, ak hovoríme
o argumente, ako je tento náš: o živote mladého človeka, ktorý si zvolil panenstvo pre nebeské kráľovstvo.
Počítač má v sebe veľkú moc pre kontakty, ktoré umožňuje, nielen s ľuďmi, ale aj s prameňmi informácií,
a nielen vo vzťahu k správam, ale tiež o poznaní alebo
o domnelom poznaní života.
Bolo by naivné s týmto nepočítať. Bolo by hlúpe neuvedomiť si subtílny vplyv, ktorý môže v človeku vyvolať nerozvážne používanie internetu. Vplyv na mladého človeka,
ktorý urobil určitý typ rozhodnutia, ale ktorý môže medzi
toľkými možnosťami nájsť na internete aj tisíce ciest, ktoré by ho mohli priviesť veľmi ďaleko od jeho rozhodnutia.
Ide to zvyčajnou cestou: zaujatie zmyslov (hlavne zraku),
zvykové navštevovanie určitých prostredí na sieti (portály, stránky), opakovanie a zvyk, stále väčšia potreba určitých typov kontaktov až do bodu vytvorenia automatickej
činnosti a závislosti. Tá v tom prípade podmieňuje myseľ,
chute, city, citlivosti a zameriava ich určitým smerom,
ktorý potom znemožňuje urobiť životnú voľbu pre zasvätený život. Žiaľ, je to príbeh nejedného človeka!
Ale zároveň nedá sa absolútne ospravedlniť ani odmietnutie tejto skutočnosti, ani prijatie jednoznačne obranného postoja v súvislosti s ňou, a to ani zo strany inštitúcie
(ktorá v týchto prípadoch skôr o nich nehovorí alebo ak
o nich hovorí, tak len vo význame podozrenia – ochrany).

INTERNET: NIE LEN „MASMÉDIÁ“
Tú istú operáciu môžeme podniknúť z pohľadu
masmédií. Operáciu vyjasnenia ich prirodzenosti, aby sme videli, aký typ vzťahu si s nimi zasvätený môže (a možno musí) stanoviť. Pozrime sa
na spôsoby chápania internetu, ktoré sa navzájom
nemusia nevyhnutne vylučovať. Budeme sledovať
jednu cestu, historickú, od začiatkov.

14

Zasvätený život | 2015/01

Internet ako nástroj
Pojem „masmédiá“ doslovne znamená nástroje sociálnej komunikácie. Je to najaktuálnejší a najviac zdieľaný
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tradičný, a predsa moderný pohľad, ktorý otvára k pozitívnemu vzťahu, ale ešte nie vo všetkom. Stojí za to
poukázať na obrovskú možnosť komunikácie, ktorú
nám tieto prostriedky ponúkajú a ktoré sa iba učíme
používať. Tu objavíme – medziiným – stále viac túto
možnosť, ktorá pred nami otvára tisíce ciest.
Ale v tejto perspektíve sme vzhľadom na internet,
okrem vonkajšieho zdania, akoby v pozícii podradenosti. Internet sa nejakým spôsobom natláča do nášho
života ako nejaký druh moderného totemu (boh techniky), ktorý sa bojazlivo snažíme spoznávať a robiť ho
zhovievavým voči nám. Ešte stále sa mu bránime kvôli
obrovskej moci, ktorú má (predovšetkým informácie
a tiež podmieňovanie používateľa) tento trochu posvätný symbol, ktorý nechceme úplne stratiť, ale stále
viac objavovať jeho tajomstvá a používať ich v náš prospech. Chceme si ho takmer domestikovať alebo sa ho
snažíme ovládnuť.
Možno tu pôsobí niečo zdedené po našich predkoch,
dávny strach zo všetkého, čo je technologické. Ale je to
nepochybne výstraha, viac či menej vedomá, že sa jedná o zvláštny nástroj, práve kvôli moci, o ktorej sme tu
hovorili, kvôli zmyslu pre tajomstvo, ktoré vzbudzuje,
ktoré iba niektorí, podľa tejto perspektívy, vedia ovládať (technici alebo počítačoví mágovia, ktorých vzácna prítomnosť v komunitách spôsobuje, že keď počítač
nefunguje, tak sa na nich obraciame ako k Panne Márii, ktorá robí zázraky).

Internet ako skúsenosť a prostredie
Ale je dôvod pýtať sa, či internet a to, čo k nemu patrí,
symbolizuje iba nástrojovú skutočnosť. Podľa odborníka otca A. Spadara SJ je „internet predovšetkým skúsenosť. Pokiaľ sa bude uvažovať v inštrumentálnych
pojmoch, nič sa z internetu a z jeho významu nepochopí. Internet je skúsenosť, ktorá sa spolu s káblami,
prístrojmi, optickými káblami stáva možnou. Samotný
učiteľský úrad Cirkvi ohľadne sociálnej komunikácii
už opustil pojem ‚nástroj‘, aby prijal iný pojem – ‚prostredie‘. Internet je priestor skúsenosti, ktorá sa stále
viac stáva integrujúcou časťou, prúdiacou do každodenného života. Je to nový existenčný kontext. Teda
nie len špecifické ‚miesto‘, do ktorého sa v niektorých
chvíľach vchádza, aby sa žilo online, a z ktorého sa vychádza, aby sa žil život offline. Internet, ktorý je na dosah ruky, začína mať vplyv na schopnosť žiť a myslieť.
Od jeho vplyvu v istom zmysle závisí spôsob vnímania
seba, vnímania druhých a sveta, ktorý nás obklopuje,
a tiež toho, čo ešte nepoznáme“.2

2

Spadaro A.: Úvod k Cangiá C.: I consacrati e la rete. Abitare
internet con sapienza, Roma 2013, s. 10.

Vskutku vieme, že niektorí ľudia majú prvý kontakt s vierou, s povolaním alebo s náboženskými témami cez internet. Takmer každý z nás môže povedať,
že jeho počítač je skutočne osobný, pretože vo vnútri je tak trochu náš vlastný život, teda to, čo chceme
uchovať z toho, čo sme čítali alebo napísali, sú tam
naše najdôležitejšie kontakty, naši priatelia a možnosť
byť s nimi v kontakte, zahrňujúc aj najvzdialenejších.
Je osobný, ale tiež sa nejakým spôsobom vzťahuje aj
na vlastnú komunitu.
Benedikt XVI., v Posolstve ku Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov v roku 2013
používa metaforu dverí a priestoru. A tak sme znovu pri myšlienke siete ako „priestoru skúsenosti“, kde
priestor nie je jednoduchá nádoba skúsenosti, ale
otvorenosť nejakého rozsahu.
A tak postoj, ktorý sa z toho zrodí, nie je už iba nevyhnutne a exkluzívne obranný, ako sme videli vyššie,
ale vychádza z neho pozvanie rozšíriť naše horizonty,
počúvať hlboké ľudské túžby, ktoré človek dnes veľmi
dobre vyjadrí aj cez sieť. Technológia sa kloní k tomu,
aby sa stala spojovacou látkou mnohých ľudských skúseností, ako sú vzťah a poslanie. Kvôli tomu je dnes
nevyhnutné môcť prezentovať evanjelium ako miesto,
v ktorom skutočné otázky človeka dostávajú tvar, posolstvo, ktoré vyjadrí otázky zmyslu a viery, ktoré si aj
na sieti razia cestu.
Teda kultúra kyberpriestoru kladie nové výzvy našej schopnosti formulovať a počúvať symbolický jazyk,
ktorý hovorí o možnosti a znakoch transcendencie
nášho života. Z toho vyplýva potreba tejto kyberteológie alebo nejakej kybersprirituality, teda inteligencie viery v čase internetu.
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Radikálne sa teda mení postoj k internetu u mladých, ktorí sa cítia povolaní vniesť
do siete svoju vieru, nádej, svoje rozhodnutie sa pre panenstvo. To všetko tlmočia
do jazyka internetu v čase, v ktorom logika
internetu znamená spôsob myslenia, poznávania, komunikovania, žitia, milovania.
Nestačí sa brániť pred internetom alebo obraňovať pred ním vlastné rozhodnutie sa pre panenstvo, ale je vhodné nechať
vojsť vlastné rozhodnutie sa pre Krista
do nekonečných diaľnic digitálnej komunikácie, tak cez medziľudské kontakty (posolstvá alebo vzťahy, ktoré sa na sieti žijú
medzi osobami), ako aj cez mnoho rozličných spôsobov, ako obhájiť vlastnú nádej
vyrozprávaním vlastnej skúsenosti. Zároveň je však dôležité nechať sa vyprovokovať tým, čo sa vynára z internetu, prijať
otázku, vysvetliť vlastné rozhodnutie pred
otáznikmi pochybností, podozrievaním,
predsudkami, čiastkovými alebo pomýlenými pohľadmi ( na Cirkev a sexualitu...
atď.). Ako dobre by nám mohlo poslúžiť,
keby sme zachytili toto všetko a vzali to
seriózne do úvahy, a to nielen kvôli odpovedi, ale aby to dalo zdravo do krízy náš
vlastný spôsob prežívania zasvätenia.
Hovoríme o odvahe ísť na trh s našou
schopnosťou obývať a humanizovať tento obrovský priestor internetu, urobiac
z neho miesto, ktoré je antropologicky
a spirituálne nabité. Nemal by byť internet,
s príspevkom evanjelia a našich chariziem,
extrémnou hranicou evanjelizácie?

Anna Bissi

Všemocné emoce?
Zvládání nálad a pocitů
Emócie majú nezastupiteľné miesto v živote
každého človeka. Dodávajú nášmu životu
farby a hĺbku. Bez emócií by nám naše dni
pripadali plytké, jednotvárne a bezvýznamné. Žiť bez emócii by znamenalo to isté ako nežiť. Na druhej strane však tiež platí, že emócie sú niekedy
zdrojom napätí a komplikácií. Koľko zbytočných nedorozumení sa rodí z nálad, ktoré sa nás zmocnia a úplne nás „rozhodia“? Emócie neovplyvňujú len naše vnútro, ale i vzájomné
medziľudské vzťahy. Nepochopenia a problémy vo vzťahoch
vznikajú často práve na tejto úrovni. Nerozdeľujú nás hodnoty ani názory. Často sú zdrojom tých najbolestnejších nedorozumení a nezhôd práve pocity. Emócie dokážu mať nad naším
životom značnú moc, ale nikto nie je odsúdený na to, aby žil
pod vládou svojich pocitov. Emócie sú síce dôležitými obyvateľmi nášho vnútorného sveta, avšak nie sú pánmi domu. Naopak, to my sme pánmi svojich emócií, pretože sme schopní poznávať ich, pomenovávať a vhodne s nimi zaobchádzať.
Cieľom tejto knihy je poskytnúť prístupný a užitočný príspevok
k tomu, aby sme lepšie spoznali svoje emócie, porozumeli, ako
fungujú, a naučili sa ich zrelým spôsobom zvládať.
Autorka knihy Anna Bissi je zakladateľkou a hlavnou predstavenou malej komunity sestier, ktorá vznikla a pôsobí v diecéze
Vercelli v Taliansku. Najprv vyštudovala anglický a francúzsky
jazyk a literatúru a neskôr psychológiu. Pôsobí ako psychoterapeutka a rodinná konzultantka vo Vercelli a prednáša psychológiu doma i v zahraničí. Je autorkou viacerých kníh z oblasti psychológie a duchovného života.

Benedikt XVI.

Kniha je šikovnou a veľmi prístupnou antológiou príhovorov, ktoré predniesol Benedikt XVI.
pri rôznych príležitostiach svojho pontifikátu.
Homílie na úryvky zo všetkých štyroch evanjelií sú zoradené tak, že zodpovedajú sledu
udalostí Ježišovho pôsobenia od zvestovania
až po nanebovstúpenie. Voľne tak mapujú aj priebeh liturgického roka. Chronologický sled však nie je jediným
kritériom, ktoré viedlo editora pri výbere textov z početných
Benediktových homílií. Z vybraných úryvkov je zrejmé, že súvisia s novozákonnými textami, ktoré sú Benediktovi XVI. obzvlášť
blízke. Práve z tohto dôvodu nesie kniha názov Benediktovo
evangelium. Čitateľ totiž otvára evanjelium akoby „Benediktovými rukami a číta ho jeho očami“. Máme tu pred sebou vlastne
akúsi „autobiografiu“ pápeža, ktorý sa konfrontuje s textami,
ktoré má najradšej. Hoci sa nám v týchto riadkoch prihovára vzdelaný teológ, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery a emeritný pápež, jeho konfrontácia s Ježišovým slovom
v žiadnom prípade nie je vzdialená bežnému životu obyčajného kresťana. Benediktove úvahy sa rodia z autentického dialógu medzi posolstvom evanjelia a svetom, ktorý nás obklopuje.
Paulínky, Praha 2014
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Benediktovo evangelium

Toto vytvára trochu paradoxnú situáciu, pretože na jednej strane musíme so
zápalom a múdrosťou byť tvorivo prítomní na webe; ale na druhej strane záleží, či
na to, aby sme mohli priniesť svetlo pre
osvietenie aj tohto prostredia vzťahov, vieme čerpať odinakiaľ. To sa podarí o to viac,
o čo menej bude internet pre nás jediným
zdrojom, z ktorého čerpáme. To odinakiaľ
je naša láska k Pánovi Ježišovi, to odinakiaľ je presne to, čo by sme chceli preložiť
do jazyka prístupného pre všetkých na internete. Na webe, ale nie z webu (vo svete,
ale nie zo sveta).
 Článok prevzatý z časopisu Testimoni č. 9 (2014),

str. 39 – 45. Krátené redakciou.
 Preklad Jozef Skala

RO K Z A SVÄ TE NÉ HO Ž IVOTA

Podujatia na Slovensku
 Hermana Matláková
Pápež František je sám rehoľník a preto vie,
čo trápi spoločnosti, kde nachádza výhovorky
jednotlivec v komunite, kde viazne komunikácia.
(Len ten učiteľ vie odhaliť všetky ťaháky, ktorý
si ich sám pripravoval.) A tak nám dohovára
do duše – cez listy, cez otázky, ktoré sa rovnajú
spytovaniu svedomia a idú do hĺbky života,
zasiateho v duši každého zasväteného. Nečítajme
len očami, ale hlavne srdcom. Nech tie slová
nepreniknú len do mozgu (aby sme vedeli
citovať), ale hlavne do krvi (aby sme to vedeli žiť).

ČO PRIPRAVUJEME
Od 18. 2. do 2. 4. 2015 bude Pôstne obdobie, v ktorom tu bude výzva k modlitbe a pôstu za zasvätených.
25. 4. 2015 sa všetci stretneme v Prešove. Uvidíme
film z produkcie KVPŽR, ktorý chce prostredníctvom
osobnosti arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ priblížiť nielen
históriu zrušenia Gréckokatolíckej cirkvi, ale najmä
evanjeliové posolstvo a kresťanské hodnoty dnes.
8. 5. 2015 prídeme, opäť všetci, do Červeného Kláštora.
Zažijeme spoločné turistické, športové a kultúrne podujatie, ktoré sa spája so začiatkami rehoľného života na
území Slovenska. Užijeme si kláštor kamaldulov, výstup
na Tri koruny a splavovanie na pltiach dolu Dunajcom.
Veríme aj v dobrý koncert v originálnom kláštornom
prevedení všetkých, ktorí vedia akýmkoľvek dobrým
spôsobom hrať a spievať. (Ostatní sa zapoja skandovaním, pískaním a tlieskaním.) Čaká nás aj spoločná liturgia na území gréckokatolíkov.

Ako pridružený program môžete využiť polovičné
vstupné pre všetkých rehoľníkov na neďaleký hrad Stará
Ľubovňa. (Táto ponuka platí počas celého roku 2015.)
27. 6. 2015 otvoríme naše kláštory a ponúkneme ľuďom možnosť nahliadnutia do našich domov, nášho
programu.
31. 7. – 2. 8. 2015 sa stretneme v Poprade, kde pripravíme pre mladých Expo povolaní. Trojhodinový
program, kde zasvätení predstavia Poklady svojich komunít. P15 neznamená pätnásť písmen pri Priore písaných pre puberťákov. P15 predstavuje predstavenie
projektu: Predstavujeme poklady!
15. 9. 2015 sa stretneme opäť všetci na púti v Šaštíne,
kde pozdravíme Sedembolestnú Matku. Poprosím, aby
sme porozmýšľali nad programom, ktorý bude večer
pred hlavnou púťou – ako sa predstavíme.
Ďalej nás sprevádza Modlitbová reťaz – každá komunita sa modlí za zasvätených a na úmysly Cirkvi na
Slovensku.
Stretávame sa aj na webe www.zasvatenyzivot.sk Na
5 minút s nami. Každý piatok, v slovenčine, s anglickými titulkami. Existuje stávka, že týchto 53 krátkych
5-minútoviek dosiahne spolu milión zhliadnutí :-) (Kto
vyhrá – pozýva režisérku filmov k ďalšej spolupráci, kto
prehrá – platí večeru.) Tak sa nedajme zahanbiť a spropagujme medzi známymi (aj v zahraničí), ako žijú zasvätení na Slovensku. Máme čo ponúknuť!
Ostatné veci, ktoré sa podarili, nájdete vždy na www.
zasvatenyzivot.sk. Nebojte sa do rúk zobrať fotoaparát
a posielať fotografie na adresu casopis@kvrp.sk zo všetkých akcií, ktoré robíte. Budú uverejnené na webe alebo v časopise. Ďakujeme.
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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Vatikánske logo
pre Rok zasväteného života
SYMBOLY LOGA

Oficiálne logo pre Rok zasväteného života,
dielo maliarky Carmely Boccasile, zverejnila
Kongregácia pre inštitúty zasväteného života
a spoločnosti apoštolského života
dňa 8. októbra 2014.
Logo cez symboly vyjadruje základné hodnoty
zasväteného života. V ňom sa rozpozná „neustále
pôsobenie Svätého Ducha, ktorý po stáročia
rozmnožuje bohatstvo, plynúce z praktizovania
evanjeliových rád prostredníctvom rôznych chariziem,
a tak stále novým spôsobom sprítomňuje Kristovo
tajomstvo v Cirkvi a vo svete, v čase i priestore“ (VC 5).

VÝZNAM SLOV
Vita consecrata in Ecclesia hodie
Evangelium, Prophetia, Spes
Slová loga dávajú dôraz na identitu a horizonty, skúsenosti a ideály, milosti a spôsoby, akými zasvätený život
žil a naďalej žije v Cirkvi ako Božom ľude na púti národov a kultúr smerom k budúcnosti.
Evanjelium – základný zákon pre život nasledovania Krista, ktorý sa „javí ako osobitná forma účasti
na prorockej úlohe Krista, ktorú Svätý Duch udeľuje
celému Božiemu ľudu“ (VC 84).
Proroctvo – prorocký charakter zasväteného života.
O jeho autentickej prorockej službe môžeme hovoriť, keď sa narodí z Božieho slova a živí sa ním, prijatým a žitým v rôznych okolnostiach života. Prejavuje sa v odvážnych zrieknutiach, v ohlasovaní nových
Božích „navštívení“ a možnosťami nových ciest pre

Holubica nad vodami – holubica ako pôsobenie Ducha Svätého, prameňa života a inšpirátora kreativity.
Voda s mozaikovými tvarmi – poukazuje
na komplexnosť a harmóniu ľudských a kozmických prvkov, ktoré Duch „oživuje“ podľa tajomného obrazu Boha, aby viedli k hosťujúcemu a plodnému stretnutiu, vedúcemu k novému stvoreniu.
Tri hviezdy – pripomínajú identitu zasväteného života vo svete ako vyznanie Trojice, znamenie bratstva a službu lásky. Vyjadrujú vzájomnosť
a vzťahy trojičnej lásky, ktorú sa zasvätení každodenne učia vo svete žiť. Hviezdy pripomínajú aj
tri znaky, ktorými byzantskí ikonopisci uctievajú presvätú Máriu, Božiu Matku, prvú učeníčku
Krista, vzor a patrónku každého zasväteného.
Mnohostranný glóbus – chce vyjadriť svet
v jeho pestrosti ľudí i kultúr, ako to potvrdzuje
pápež František (pozri EG 236). Duch Svätý ho
drží a vedie k budúcnosti. Je to pozvanie pre zasvätených, aby sa stali nositeľmi Ducha, aby boli
autenticky duchovnými.

aktualizovanie evanjelia v dejinách, vo vízii Božieho
kráľovstva.
Nádej – pripomína záverečné dovŕšenie kresťanského tajomstva. Žijeme neisté časy, rozšírený nedostatok
projektov širokých horizontov: nádej ukazuje svoju
kultúrnu a sociálnu krehkosť, keď horizont je temný,
pretože „Božie stopy sa zdajú zmazané“ (VC 85). „Zasvätené osoby sa svojimi charizmami stávajú znakom
Svätého Ducha, ktorý ukazuje na novú budúcnosť,
ožiarenú svetlom viery a kresťanskej nádeje. Eschatologické napätie prechádza do poslania, aby sa kráľovstvo šírilo už teraz“ (VC 27).
„A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata
v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme
dostali“ (Rim 5, 5). Zasvätení objímajú svet a stávajú
sa pamäťou trojičnej lásky, mediátormi spoločenstva
a jednoty, modliacimi sa strážcami na vrchole dejín,
solidárnymi s človečenstvom v jeho starostiach a v tichom hľadaní Ducha.

ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA

Slovenské logo
pre Rok zasväteného života
 Monika Skalová

Slovenské logo pre Rok zasväteného života vychádza
z výzvy pápeža Františka: „Zobuďte svet!“ Výzvy, ktorá
aktivizuje k bdeniu so zažatými lampami, k vyjdeniu zo
stereotypov zaužívaného spôsobu života, k tomu, „aby
sme prijali Boží dnešok a jeho novoty, apeluje na nás,
aby sme na základe vernosti, bez strachu a odporu vedeli prijať ‚Božie prekvapenia‘“ (Skúmajte 10). Hranatý
tvar sviečky naznačuje dom, z ktorého ako z večeradla
učeníci vyšli plní Ducha do ulíc. Dnes to znamená vyjsť
na periférie vo všetkých jej významoch a priniesť svetlo
Kristovej lásky cez svedectvo života v ohlasovaní evanjelia radosti a nádeje (Evangelii gaudium 20).
V liste pre zasvätených Skúmajte pápež František
povzbudzuje prechádzať cestu života so zanietením,
„nechať sa viesť Duchom Svätým, nikdy nie prísnym,
strohým, uzatvoreným, ale stále otvoreným voči Bohu,
ktorý hovorí, ktorý otvára, ktorý vedie, ktorý pozýva k novým horizontom“ (homília pápeža Františka na
Deň zasvätených 2. 2. 2014).
Byť svetlom sveta a nechať sa dnešným svetom „vyrušovať“ znamená žiť v prorockom nepokoji, ktorý vedie
k skúmaniu Božích znamení a nových ciest.
Aj pre nás zasvätených je tu výzva „zobuďte sa“ a žite
„so zanietením pre Krista, zanietením pre ľudstvo“
(Kongres o zasvätenom živote, 2004), byť si navzájom
svetlom.
Logo má v sebe výrazný plameň, ktorý nás uisťuje
o pôsobení Ducha Svätého, ak sa mu otvoríme, čo naznačujú plamienky, ktoré sa neprelínajú a neuzatvárajú
do seba. Dynamika plameňa pozýva k rastu, k učeníctvu. Tieto dva horiace plamienky sú zároveň symbolom radosti, života, ktorý pozýva k spolupráci medzi
zasvätenými, k spoločnému hľadaniu a k vzájomnému
dopĺňaniu sa, ako aj k nádeji, že aj dnes sa mnohí mladí
zapália pozvaním: „Poď a nasleduj ma!“
Autorkou loga je Lýdia Valter
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Žiť zdravo ako prorok Daniel:

Jedlo

 Františka Čačková
Keď budeš zdravší, ovplyvní to každú oblasť tvojho života. Stalo sa.
Stáva sa ešte stále. V pláne nasledovať proroka Daniela a jeho životný
štýl prichádza po prvej a „tajnej“ prísade s názvom VIERA na rad
druhá zložka. JEDLO. Takže pokračujeme v učení, ako robiť zdravé
voľby zo všetkých tých možností, ktoré máme.

VYCHUTNAJ BOŽÍ DAR
Jedlo je Boží dar a mal by sa vychutnať. „Či teda jete,
či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu
slávu“ (1 Kor 10, 31). Aj vás tlačí čas, stres a panika
tohto sveta, či len mňa? Chce nás dostať preč od spoločného stolovania v komunite, od času zdieľania jedla i života, ukradnúť nám vychutnávanie si dobrého.
„Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu“ (Ž 133,
1). Tlačí nás, aby sme jedli v aute alebo stojac pri kuchynskom dreze. Jednoducho, aby sme sa ponáhľali. Vždy a všade. Pri jedle je to o to nebezpečnejšie,
že v rýchlosti sa zvykneme viac prejedať a zabúdame
20
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na to, že jedlo je Boží dar. Čas stolovania môžeš využiť, aby si poďakoval Bohu za jeho starostlivosť o každú oblasť tvojho života. Vychutnaj si jedlo aj spoločnosť pri stole. Hovoríme však hlavne o jedle, ktoré
pochádza zo zeme, ktoré bolo stvorené Bohom, a nie
vyrobené človekom. To Božie lieči, ľudské skôr škodí.
Ak ti zelenina nechutí, možno si ju len nikdy nejedol
dobre pripravenú.

OČISŤME SA
Lepšie sa prizri tomu, čo máš na tanieri a v nákupnom košíku.

LIFEST YLE

Napadlo ti už
opýtať sa Boha
na svoju stravu?

„Milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa
v Božej bázni“ (2 Kor 7, 1b).
Začnime očistu vo svojich zásuvkách so sladkosťami  a v našej kuchyni a špajze. Možno neuveríš, ale
aj müsli tyčinka ťa môže prekvapiť množstvom cukru, schovaného
za tajomnú reč cudzích slov. Nakukni dnes na nálepky, prečítaj si zloženie a zbav sa vecí. Ak to nespravím,
už sa poznám. Tie nezdravé „dobroty“ zvyčajne miniem zo svojich zásob
ako prvé a keď mám nezdravé veci
poruke, v „kríze“ po nich siahnem
ako po prvej pomoci a je to moja
prvá voľba. Najhoršia a prvá súčasne.
Potrebujem sa teda naučiť odstrániť
to, čo nie je dobré, aby som urobila
miesto pre zdravšie voľby.
Prekvapivo: aj ovocie a zelenina sú
sladké. Ale „vyhecovaním“ svojich
chuťových pohárikov na maximum
tým, že prijímame veľa zbytočného
cukru, si ho ani nedokážeme poriadne vychutnať. Taká reďkovka či ľadový šalát! V čase, keď som obmedzila cukríky a čokolády, odrazu chutili
inak. Sladúčko.
Napadlo ti už opýtať sa Boha
na svoju stravu? Voľba jedla nepatrí
medzi veci, pri ktorých by sme sa vopred nejako veľmi zamýšľali a na čo
by sme sa pýtali Boha. Ale aj tak: čo
by ti povedal, keby ste sa o tom dnes
porozprávali? Dal by ti nejaké usmernenie?

Ozajstná zmena príde, keď rozoznáme, čo je pravda a čo klamstvo.
Ak je na obale veľkým napísané: „zdravé“, „all natural“ „diétne“, ale
obsahuje to dvadsať prísad, z ktorých devätnásť ani nevieme prečítať, tak nám asi niekto klame a až také zdravé to nebude. Sú na obale
spísané veci, ktoré používali naše staršie a múdrejšie a zdravšie a silné spolusestry a spolubratia, keď pripravovali jedlo? Nie? Tak asi to
až také zdravé nebude. Keď sa naučíme rozoznávať obaly, ktoré nám
klamú, budeme vyzbrojení a pripravení robiť tie najzdravšie voľby pre
svoje telo. Učme sa rozoznať, čo je ozaj zdravé: ovocie, chudé mäso,
orechy a zelenina. Boh chce, aby sme vždy používali hlavu a srdce, aby
sme „nesúdili podľa zdania“ (Jn 7, 24a).

BLAHODARNÝ SPÁNOK
„On dáva svojim miláčkom spánok“ (Ž 127, 2).
Dopriať si a poriadne sa každú noc vyspať je skutkom dôvery, že
Boh sa o nás s láskou stará a obnovuje naše sily, aj keď my naoko nič
nerobíme. Spánok je Boží dar. Nedostatok spánku spôsobuje únavu.
Nič nového sme sa práve nedozvedeli. Ale súvis medzi únavou a prejedaním sa, siahaním po sladkých energetických bombách a nevychutnávaním si šálky kávy, ale účelovým zvyšovaním jej dennej spotreby,
tým všetkým na seba privolávame ešte viac únavy.
Spánok, pri ktorom si oddýchneme, nám dá energiu cvičiť (o cvičení bude ďalší „diel“). Spánok správne zaostrí našu pozornosť a pomôže nám robiť zdravé voľby namiesto tých rýchlych. Máte však dojem,
že čím menej budete spať, tým viac stihnete? A naozaj to funguje? Vládzete stihnúť viac, keď nespíte? Čítala som, že Ježiš si pospal aj v búrke. Myslím, že ho ešte teraz poprosím, aby ma naučil odpočívať a robiť
potom lepšie voľby. Jednu z najlepších, akú mám pred sebou, je zareagovať na jeho slovo: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo
mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju
dušu“ (Mt 11, 28 – 29).

ETIKETY, KTORÉ KLAMÚ
„Dávajte si teda veľký pozor, ako máte
žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri“
(Ef 5, 15).
Zasvätený život | 2015/01
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LIFEST YLE

UVAR SI ZDRAVIE
Jean Guitton
Postrehli ste v Biblii, že Ježiš varil? Vlastne griloval.
Uvedomili ste si to niekedy? Mohla by sa v menu
volať Zázračne ulovená rybka na pahrebe (Jn 21, 9
– 13). Čerstvá rybka, práve pripravená, bez predlžovania dátumu spotreby. Ježiš ju pripravil pre svojich priateľov. Prizvime ho do kuchyne, keď budeme voľačo chystať. Nech nám pomôže zmeniť naše
stravovacie návyky tým, že zmeníme spôsob, akým
varíme.
Prorok Daniel mal v jedení, varení a pití tiež jasno. Nejedol a nepil všetko, čo mu kto predložil.
Nebral ohľady, či niekoho urazí, ak sa neponúkne.
Jednoducho – zvažoval a rozlišoval, čo zjedol. Vypýtal si zdravšiu možnosť. Myslel dopredu. A ovládal sa. Ovládať sa môžeme aj my, keď nevynecháme
raňajky, keď si so sebou do práce zabalíme zdravšiu
desiatu aj voľačo navyše (oriešky, sušené ovocie, trochu nakrájanej zeleniny či ovocia). Jesť zdravo nie
je len o odopieraní si toho dobrého, ale o tom, že si
dopraješ zdravé, a tým obmedzíš to druhé. Dopraj
si čerstvú zeleninu, orechy a semená, zeleninu, strukoviny a chudé mäsko. Dodajú ti dostatok energie
na to, aby si mohol oslavovať Boha vo svojom tele.
A ako na ňu zabúdam každý deň, aj teraz sa mi to
podarilo. Voda (alebo bylinkový čajík). Veľa preveľa
vody! Robí tvár krajšou. Daniel 1, 12 – 15: „‚Skús to
so svojimi sluhami desať dní. Nech nám dajú na jedlo
lúšteniny a na pitie vodu; nech sa potom ukážu pred
tebou naše tváre a tváre chlapcov, ktorí jedia z kráľovho pokrmu, a potom nalož so svojimi sluhami, ako
sa ti bude vidieť.‘ Privolil im teda v tejto veci a skúšal
ich desať dní. Po desiatich dňoch sa ukázalo, že ich
tváre sú krajšie a telá tučnejšie ako všetkých chlapcov,
ktorí jedli z kráľovho pokrmu.“

Dialógy s Pavlom
VI.
Pri príležitosti blahorečenia
Pavla VI., ktoré sa uskutočnilo 19. októbra 2014, priniesol
Spolok sv. Vojtecha nové vydanie jedinečnej knihy rozhovorov francúzskeho katolíckeho
filozofa Jeana Guittona a pápeža Pavla
VI. s názvom Dialógy s Pavlom VI. V atmosfére slobody odkrývajú dvaja veľkí intelektuáli 20. storočia svoje
citlivé a bohaté vnútro, pričom sa odvážne dotýkajú problémov, charakterizujúcich búrlivú pokoncilovú dobu. Vo
svojich rozhovoroch analyzujú na ten čas nezvyčajné cesty
Pavla VI. do Indie, do sídla OSN v New Yorku a do Jeruzalema. Rozprávajú sa o osobnostiach, ktoré výrazne formovali osobnosť pápeža, najmä o sv. Pavlovi, sv. Augustínovi a kardinálovi Newmanovi. Z rozhovorov možno vyčítať
mimoriadnu úctu pápeža voči členom iných náboženstiev,
jeho kroky zamerané na ekumenizmus najmä vo vzťahu
k anglikánom a úsilie o obnovu Katolíckej cirkvi. Celý dialóg je pretkaný pohľadmi na Druhý vatikánsky koncil, vracia sa k jeho závažným témam a prináša nejeden prorocký
postoj, aktuálny aj pre dnešnú dobu.
Kniha je zaujímavá tým, že rozhovory vznikali niekoľko rokov
a ide o vôbec prvý knižný rozhovor s pápežom, ktorý nebol
nahrávaný ani zapisovaný, ale vznikol zo vzájomného dialógu a pochopenia dvoch gigantov ducha 20. storočia. Pápež
Pavol VI., vlastným menom Giovanni Battista Montini, bol
považovaný za pápeža pokroku a mystiky. Bol to mimoriadne vzdelaný, duchaplný, pokorný a zdvorilý aristokrat starej
talianskej školy. Hĺbavý filozof Jean Guitton, ktorý bol pozorovateľom na Druhom vatikánskom koncile, bol hĺbavým
človekom a patril k najväčším mysliteľom 20. storočia.
Spolok sv. Vojtecha 2014

ZACIEĽ A STRIEĽAJ

Andrej Muszala

Lekári málokedy riešia to, čo ješ. Veterinári si stravu
všímajú oveľa viac. Tak poďme aspoň my sami zamerať svoju pozornosť na zdravie a okrem uzdravenia sa automaticky zlepší aj naša váha. Tušila som,
že viacerí celý čas čakáte vetičku aj o zlepšení BMI
indexu. Zameraj sa na zdravie a tento bonus ťa určite poteší.

„Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi
do svojej izby, zatvor za sebou
dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec
ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti“ (Mt 6, 6). V duchu týchto slov
ťa spoločenstvo Pustovňa z Krakova v rámci
príprav na Svetové dni mládeže 2016 pozýva do tvojho vnútra, kde pobudneš v stíšení, mlčaní, v tichu srdca.
Ako pobudnúť s Bohom každý deň tvárou v tvár, odkladajúc bokom svoje plány, myšlienky aj slová? Ako sa mu
oddať celý? Na tieto otázky sa pokúša odpovedať táto
útla kniha, ktorá vznikla v pustovni vo Francúzsku.

NOV É KN IHY

Modlitba v tichu

Poznámka na záver
Podkladom k tejto sérii článkov je kniha The Daniel Plan od Ricka Warrena. V slovenčine vyjde pod
názvom Danielov plán vo vydavateľstve Porta libri
v tomto roku (2015). Nájdete v nej oveľa viac konkrétnych krokov, ako začať žiť zdravo ako prorok
Daniel.

Don Bosco, Bratislava 2014
 pokračovanie nabudúce. Zložka číslo tri: CVIČENIE

22

Zasvätený život | 2015/01

MISIE

 Frederico Trinchero

Správy
z Karmelu
v Bangui
Pre misio
nára
je najťažš
ie poveda
ť
„nie“ na p
rosbu
chudobné
ho.

Po viac ako piatich mesiacoch sa znova hlásim
z Karmelu v Bangui. Ak ste si mysleli, že ste sa od
mojich správ – ako aj od našich 6000 utečencov –
oslobodili, som nútený vás sklamať: naši hostia
sú skoro všetci u nás, ba v týchto posledných
dňoch ich počet trocha aj stúpol.

P

redovšetkým mi dovoľte vyjadriť srdečné poďakovanie za záujem, s ktorým sledujete udalosti v Stredoafrickej
republike, ako aj udalosti v našom konvente
a našom spoločenstve. Počas môjho letného
pobytu v Taliansku som sa stretol s mnohými
z vás a váš záujem, modlitba a štedrosť, ktorými nás sprevádzate, ma skutočne dojali. Zo
skúsenosti môžem povedať, že pre misionára
je najťažšie povedať „nie“ na prosbu chudobného. Vďaka vašej pomoci sa naša práca stáva
ľahšou, lebo nám pomáha každý deň povedať

mnohé „áno“. Chorý, ktorý sa musí podrobiť
operácii alebo si nemôže zaplatiť lieky; žena,
ktorá si nemôže dovoliť ísť rodiť do nemocnice; dieťa, ktoré nemá peniaze na zápis do školy, alebo mládenec, ktorý by chcel študovať na
univerzite; otec, ktorý by chcel opraviť dom,
zničený vojnou... to sú ciele, kde končí vaša
pomoc. Určite si nezaslúžime toľkú úctu a toľkú dôveru. Vďaka, skutočná vďaka!
Medzitým tu došlo k rôznym udalostiam.
Koncom mája tu boli boje vo farnosti Fatima,
ktorá je v našej blízkosti, pričom zomrelo niekoľko ľudí, medzi nimi aj kňaz. V dôsledku
toho sa počet našich utečencov zvýšil. Napriek
rôznym dohodám, ktoré boli podpísané v júli,
neprestávalo nepriateľstvo rôznych povstaleckých skupín. Žiaľ, doplatili na to životom ďalší
ľudia. Práve pred pár dňami sa situácia znova
zhoršila a už sme si mysleli, že sa vracajú najhoršie dni z decembra 2013.
V septembri 2014 začala oficiálna mierová misia OSN. Táto misia – zložená aspoň
Zasvätený život | 2015/01
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MISIE

V čase vojny
je dobrá každá príležitosť
– a šport je určite jednou
z nich – na zmierenie
a na takú normálnu vec,
ako je bežanie za loptou.

z 12 000 mužov, ktorí tu strávia dlhší čas – sa rozšíri na celú krajinu a zahŕňa v sebe nielen bojovú
pomoc, ale aj zavedenie spravodlivosti. Beztrestnosť je naozaj to, čo najviac postihuje krajinu.
Máme novinky aj v konvente. Každé tri roky sa
koná kapitula, kde sa delia nové úlohy. Tu u nás
– nakoľko víťaziace družstvo sa nemení – zmenili sa len niektoré úlohy. P. Mesmin sa zo zástupcu
priora stal priorom a dolu podpísaný ostal učiteľom študentov. Aj skupinku študentov postihli
zmeny: niektorí odišli študovať teológiu a jeden
z nich išiel na rok na pastoračnú prax. Prv než
odišli, museli sa podrobiť záverečnej skúške z filozofie. Táto skúška sa uskutočnila v knižnici seminára v Bangui, ktorý je tiež obklopený táborom
24
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utečencov, podobným nášmu. Bolo zaujímavé
počúvať ich, ako pojednávajú o Spinozovi, Kantovi a Sartrovi, obklopení mnohými plachtami,
rozvešanou bielizňou a krikom detí. V určitom
momente dokonca v našej „aula magna“ skončila
aj koza, ale nezaujali ju naše diskusie o ponímaní bytia, o slobode a podobných veciach, a uprednostnila konkrétnejšie pastviny.
Je nás jedenásť – družstvo, ktoré je pripravené na nový školský rok. A aby som ostal pri
téme družstva, chcem vás informovať, ako pred
pár týždňami moji spolubratia spolu s niektorými utečencami bojovali na futbalovom poli o nič
menej ako francúzski vojaci pri operácii Sangaris.
Zápas sa začal príslušnými národnými hymnami a prebiehal fair-play, aj keď športové fandenie
utečencov bolo viac na strane družstva Karmelu.
Zápas skončil 4 : 1 v prospech Karmelu.
Možno sa vám to zdá zvláštne, že v čase vojny je možné sa rozptýliť futbalovým zápasom.
Ale opak je pravdou. V čase vojny je dobrá každá
príležitosť – a šport je určite jednou z nich – na
zmierenie a na takú normálnu vec, ako je bežanie
za loptou.
Koniec-koncov aj francúzski vojaci mali dobrý
nápad a obliekli si tričko s nápisom: I yeke oko!

MISIE

Ste jedno! Jasné pozvanie k zmiereniu a zjednoteniu v týchto bojoch medzi kresťanmi
a moslimami.
Čo sa týka nášho utečeneckého tábora, všetko ide ako doposiaľ, až na niekoľko zmien. Od
januára sme nechali rozdeľovanie potrebných
vecí na zodpovedné osoby jednotlivých zón.
Žiaľ, niektoré veci nedošli k utečencom, ale
skončili na trhu. Preto sme sa museli znova zaangažovať do tejto práce. Chodíme do rôznych
zón a kontrolujeme, ako sa dodržiava určený
rozpis a či dané množstvá došli na konkrétne miesto. Obvykle, keď prechádzam táborom,
deti mi bežia v ústrety a zdravia ma, motajúc
sa mi pod nohami; ale mamy im v tom bránia.
Hovoria im: „Páter Federico teraz robí dôležitú
prácu. Nevyrušujte ho!“
V istej zóne zisťujeme, že nedošli dve vrecia
fazule. A môj prior hovorí: „Pokiaľ sa tieto dve
vrecia nevrátia tam, kde majú byť, nemožno
začať s rozdeľovanie zásob rodinám.“ Čo je to
isté ako povedať: Buď sa nájde zlodej, alebo sa
nebude jesť. Za pár minút tajné služby nášho
tábora nachádzajú zlodejov, ktorí už mali namierené na trh.
Pri večeri prior ďakuje všetkým za prácu a že
zachránili česť komunity. Ale trocha nás mrzí
to, že počas niekoľkých mesiacov si o nás tí
najchudobnejší mohli myslieť, že nie sme na
ich strane. Akokoľvek to už bolo, ak popularita
bratov mala dobré pozície, po tejto operácii sa
ešte zväčšila.
Keď sledujem našich utečencov, ako dvíhajú vrecia ryže, vedie ma to k zamysleniu nad
dramatickou situáciou krajiny. Stredoafrická
republika sa snaží uľahčiť si to nesmierne ťažké
bremeno, ktoré prevyšuje jej sily. A mnohí jej
pomáhajú – nielen rôzne organizácie, ale aj vy.
Sama to nedokáže. Zanechať túto snahu v tomto momente by bolo zbabelosťou a krajina by
mohla podľahnúť príliš ťažkému bremenu.
15. októbra sa v karmelitánskom ráde na celom svete otvorilo slávenie 500. výročia narodenia svätej Terézie z Avily. Keby nebolo odva-

hy tejto španielskej ženy zo 16. storočia a jej lásky
ku Kristovi, dnes by sme tu neboli. Vo svete, ktorý
bol v plameňoch, Terézia založila kláštor svojich
mníšok a konventy bratov ako zástupcov modlitby,
bratskej lásky a lásky k Cirkvi. Svet je stále v plameňoch, možno ešte viac a hlavne v týchto častiach. A my sa snažíme kráčať v jej stopách, snáď
ako nehodné deti, ale určite zamilované do takej
výnimočnej Matky.
Srdečne vás pozdravujem
a prajem požehnané slávenie výročia!
 preklad Tatiana Berecká

Gilbert K. Chestrerton

Ortodoxia
Známa a slávna Chestertonova
Ortodoxia je oslavou zdravého rozumu, hlbokého zmyslu ľudskej existencie, demokracie a západnej civilizácie, ktorej sme dlžníkmi. Zábavné
a humorom popretkávané vyvracanie argumentov tých, ktorí sa snažili
o „novátorstvo“, ani po rokoch nestráca
nič zo svojej aktuálnosti. Gilbert K. Chesterton je majster paradoxov, ktorý hovorí o „potrebe spájať dôverne známe s neznámym, teda s tajomstvom, a vnímať svet tak, aby
sme neustále mali pocit úžasu, daru i toho, že sme tu vítaní“.
Každý deň, i ten najvšednejší, sa tak stane nádherným dobrodružstvom a zdanlivo nepatrné či nepodstatné veci prerastú
do „dimenzie večnosti“.
Spolok sv. Vojtecha 2014

Gilbert K. Chestrerton

Svätý František
z Assisi
Kniha o živote svätého Františka
nevykresľuje sladkého či naivného
stredovekého svätca, hoci nevynecháva ani jednu zo známych epizód
z jeho života – márnivú a búrlivú mladosť, odchod od rodičov, Pieseň brata slnka, vzťah s Klárou či rozvoj
františkánskeho hnutia. Jednotlivé obrazy majstrovsky zasadzuje do súvislostí doby. František podľa Chestertona „nemiloval humanitu, ale ľudí“, rovnako ako „nemiloval kresťanstvo, ale Krista“. Autor nepovažuje Františka za fanatika
ani za nepraktického človeka, naopak, tvrdí, že mu vždy šlo
o podstatu veci a jednoduchosť myšlienky. Chestertonov
František je realistický a príťažlivý, hoci nejde o klasický životopis.

NOVÉ KNIHY

Vo svete, ktorý bol
v plameňoch, Terézia založila
kláštor svojich mníšok
a konventy bratov ako zástupcov
modlitby, bratskej lásky
a lásky k Cirkvi.

Spolok sv. Vojtecha 2014
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List generálneho
predstaveného
Bosých karmelitánov
P. Saveria Cannistrà

V

šetkým členom Rádu bosých karmelitánov,
mníškam, laikom a celej široko rozvetvenej rodine tereziánskych sestier aj rehoľníkov posielam svoj pozdrav z nášho materského domu, domu Terézie: Pokoj Krista, Ježiša Terézie, nech
je s vami všetkými! Po vyše piatich rokoch dôkladnej osobnej aj komunitnej prípravy sme doputovali
k tomuto dňu, k 15. októbru 2014, k slávnosti svätej
Terézie, tak veľmi vytúženému, v ktorom začíname
oslavovať 500. výročie jej narodenia.
Táto päťstoročnica narodenia Terézie je cennou
príležitosťou, aby nás naďalej oslovovala svojím svedectvom aj zápalom. Terézia hovorí o tom, čo prežila, rozpráva nám o dejinách duše, ktorá – po mnohých zdráhaniach – sa nakoniec poddáva láske Boha
a odhaľuje v ňom svoju pravdu, dobro a radikálnu
krásu. Terézia si neschovala svoju skúsenosť iba pre
seba ako závistlivo skrývaný poklad, ale darovala
nám ho, aby sme aj my mohli vojsť do jej plnosti života a šťastia, čo by sme bez nej nespoznali a ostali
by sme väzňami sveta. Každý deň čoraz viac zisťujeme, že naše bytie sa zužuje na rozmery sveta, ovládaného dynamikou ekonomickej a technologickej
sily. Zdá sa nám, že sme všemohúci, zatiaľ čo v skutočnosti pomaly strácame to, čo je v človeku najväčšie: jeho schopnosť milovať tak, ako ho miluje Boh.
Terézia nás opätovne vedie na ten vrchol ľudského bytia, kontaktný bod medzi človekom a Bohom,
ktorý má tvár a meno ukrižovaného a vzkrieseného
Ježiša Krista.
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V centre Teréziinej päťstoročnice musí byť to, čo
je v strede Teréziinho srdca, a nie to, čo je stredom
našich svetských plánov, našich iniciatív. V centre
päťstoročnice musí byť to, čo v priebehu tých 500
rokov nezostarlo ani nestratilo nič z aktuálnosti,
čiže život naplnený a zranený Bohom, život, ktorému bola zverené poslanie kľúčového významu: pripomínať Cirkvi a človeku všetkých čias, že stredom
človeka je Boh a stredom Boha je človek. Mám
strach nazvať to všetko „mystikou“, lebo táto nálepka by mohla z Terézie urobiť „uzatvorenú záhradu“ alebo „zapečatený prameň“, ku ktorému majú
prístup iba niektorí vyvolení. Teréziino poslanie
je univerzálne a nie je ničím iným ako opätovnou
ponukou evanjelia, radosti evanjelia, jeho sviežosti, jeho oslobodzujúcej a poľudšťujúcej sily. Terézia
sa delila s kýmkoľvek, s každou vo svete stratenou
osobou, ktorej cesty nevedú nikam, o to, čo našla:
príbytok a cestu. Práve také sú tituly jej hlavných
diel: cesta a príbytok. Ak sa nad tým dobre zamyslíme, ide o dva podstatné rozmery, aké život potrebuje na to, aby existoval a zachoval si človečenstvo.
Cítime, že dnes sú tieto podstatné rozmery ohrozené spôsobom života, aký nás obklopuje a rozptyľuje. Na túto cestu a do tohto príbytku, v ktorom žila
Terézia, nás má zaviesť táto päťstoročnica. Ak ich
nedokážeme dať do centra, myslím si, že Terézii sa
nebudú páčiť naše oslavy, aké pre ňu budeme organizovať, nech sú akokoľvek slávnostné, atraktívne
či prešpekulované. Terézia je jednoduchá a chu-
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Terézia nás opätovne
vedie na ten vrchol ľudského
bytia, kontaktný bod
medzi človekom a Bohom,
ktorý má tvár a meno
ukrižovaného a vzkrieseného
Ježiša Krista.

dobná mníška. Nezabúdajme na to! Je to mníška
v habite a sandáloch skoro vždy zaprášených, s tvárou poznačenou fyzickou únavou, so srdcom, ktorého sa hlboko týka utrpenie a je ustarostené o svojich bratov a sestry. A predsa, pod tým povrchom
námahy a a krehkosti sa skrýva železná sila a rozhodnosť. Je to sila niekoho, kto ani v celej zložitosti situácie nestráca z očí cieľ, ku ktorému smeruje
jej cesta.
Čo urobíme, aby sme opäť umiestnili do stredu
Teréziinu cestu a príbytok? Opätovné prečítanie jej
diel je určite prvý krok, veľmi dôležitý, ale nemô-

žeme zostať iba pri ňom. Musíme prejsť do praxe.
Sme pozvaní, aby sme v sebe samých rozoznali to,
čo Teréziine slová opisujú, aby sme našli svoju cestu a svoj príbytok. Obávam sa, že to neuskutočníme
bez vykonania voľby. Neviem, či by sme si nemali
trochu častejšie vypínať svoje mobily, tablety alebo
aj – čo je oveľa komplikovanejšie – možno by bolo
treba naučiť sa používať ich trochu inak. O jednom
som však presvedčený, že päťstoročnicu neprežijeme
správne, ak budeme iba „robiť“ nejaké veci, aby sme
si uctili Teréziu, ale až keď „urobíme z nás samých“
Teréziu, ak môžem použiť taký trochu smelý výraz. Myslím si, že Terézia nám hovorí to, čo hovoril
Pavol svojim učeníkom v Korinte: Vy ste náš odporúčajúci list „napísaný nie atramentom, ale Duchom
živého Boha; nie na kamenných tabuliach, ale na živých tabuliach srdca“ (2 Kor 3, 2 – 3).
Na záver, kam nás vedie Teréziina päťstoročnica? Vedie nás do našich sŕdc, tam, kde prebýva
naša pravda a pravda živého Boha. Kiež by sa stretli v Teréziinom mene a v jej stopách: to je jediná oslava, ktorá bude môcť potešiť Matkino srdce
a umožní jej pocítiť plodnosť jej hľadania, zápasov,
jej neúnavného putovania.


Prevzaté z www.bosikarmelitani.sk
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Na ceste dokonalosti
s Teréziou Veľkou
 Monika Skalová
Nie je zvykom predstaviť Teréziu od Ježiša
ako duchovnú vychovávateľku. Aj keď jej
Cirkev pridelila titul „Učiteľka“ a nazýva sa
aj učiteľkou duchovného života, je len málo
tých, ktorí sa nechali inšpirovať štúdiom jej
pedagogického umenia.

T

erézia počas svojho života vplývaním na sestry, bratov, teológov i biskupov ponúkala svoju
skúsenosť, počúvanie, nasmerovala ľudí k pravým hodnotám Ducha. Keď sa začítame do jej kníh,
vycítime, ako jej slová čitateľa menia, ako sa ho svojou
skúsenosťou dotýkajú a vzbudzujú v ňom túžbu vstúpiť do jej školy, v ktorej vychováva, odovzdáva hodnoty a navrhuje stratégiu, výchovný projekt, progresívne
metódy, a vie priviesť k osobnej reflexii, k zhodnoteniu cesty.
Terézia komunikuje vlastný život. Je neustále v dialógu s čitateľom, navrhuje možné cesty, aby dosiahla veľké ideály a cieľ kresťanského života. Je to „naratívna teológia“, vlastná duchovnej skúsenosti, ktorá
je ponúknutá Bohom pre všetkých. Jej otvorenosť pre
pravdu vychádza z pedagogiky hodnôt. So svojou skúsenosťou počúva a vníma, uvedomuje si protesty, obavy, ťažkosti, a postupne sa takto dostáva na povrch jej
hlboký pedagogický zmysel.

1. PEDAGOGIKA TERÉZIE VEĽKEJ:
ODOVZDANIE SKÚSENOSTI
Ako sme už povedali, charakteristikou Teréziinej pedagogiky je sila osobnej skúsenosti, ktorú komunikuje druhým, duša, ktorá sa pred čitateľom ukazuje
taká, aká je, vyznaním svojich chýb a aj milostí, ktorými ju Boh v jej živote obdaril. Hriešnik nestráca
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odvahu. Ten, kto hľadá Boha, sa neunaví v hľadaní. Je
to charakteristika tereziánskej školy. Vyrozprávaním
vlastnej skúsenosti Terézia dáva dôveru iným. Vyrozprávaním vlastných hriechov a chýb pozýva k dôvere, pozýva k odvahe neznechutiť sa, ak ešte niekto
nedosiahol vrchol. Do centra vždy dáva Krista. „Pán
bol vždy mojím Učiteľom.“ Toto vyznanie prezrádza
tajomstvo úspešného života. Ježiš pre ňu nie je iba
ten, kto zjavuje pravdu alebo kto dáva poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Terézia myslí na Ježiša ako
na vychovávateľa, pedagóga, trpezlivého a chápavého Učiteľa, ktorý vie čakať, navrhnúť a komunikovať
najväčšie hodnoty a ku ktorému smeruje všetkých ako
k jedinému učiteľovi, ktorý vie formovať a vychovávať.
Tajomstvo pedagogického úspechu Terézie nie je len
v tom, že sa delila s vlastnou skúsenosťou a neponúkala abstraktné teórie, ale tiež v jej jedinečnej bohatosti jazykového vyjadrenia. Používala jazyk dialógu,
jednoduchých slov, vyjadrovala sa cez symboly, cez
obrazy, ktoré každý dokáže pochopiť. Je to jazyk, cez
ktorý vyznáva svoju vieru a svoj život. Jazyk, ktorý je
presvedčivý a príťažlivý.
Vo svojich dielach Terézia príkladmi zo svojho života vytvára ovzdušie dôvery, má schopnosť povedať
o stave svojej duše, aj keď čitateľ niekedy zostane zaskočený jej osobnými mystickými skúsenosťami alebo
sa stratí v neusporiadanej Teréziinej konverzácii.
Terézia nenatláča svoj život, svoju cestu. Snaží sa
pochopiť určité udalosti Božej pedagogiky, určité zákony vnútorného rastu, základné hodnoty kresťanskej
skúsenosti vo svetle evanjelia.
Nevnucuje vlastnú skúsenosť, akoby to bol model, podľa ktorého treba ísť, ale vzbudzuje v každom
osobnú a jedinečnú odpoveď, ktorú každé povolanie
v sebe má. Je presvedčená, že „každý je jeden svet“,
teda ťažký na pochopenie, s vlastnými duchovnými
požiadavkami, ktoré pozná iba Boh. Na veľkej ceste

alebo na Ceste dokonalosti je veľa ciest a vo Vnútornom hrade je iba sedem komnát, ale na týchto cestách
a v komnatách, ktorými človek môže prechádzať alebo sa v nich nachádzať, stretáva seba a stretáva Pána,
ktorý privádza k zmene a ponúka kvalitu života.

2. VÝCHOVNÁ METÓDA
Môžeme potvrdiť, že Terézia Veľká paradoxne ponúka
v maxime hodnoty a v minime metódu, ktorou by rozvíjala svoju myšlienku a svoju úlohu vychovávateľky.
V maxime hodnoty, pretože Terézia zosobňuje hodnoty v samej osobe Krista. Regulu každej askézy navrhuje v termínoch: „Ak objímaš Krista, naše najväčšie
dobro, v nájdení všetkého v ňom môžeš nechať všetko“ (Cesta dokonalosti 9, 5). Je to pozitívum ponuky.
Veľká Teréziina pedagogika spočíva v neustálej odpovedi Kristovi, pravému Bohu a pravému Človeku, ako
vzoru, učiteľovi a Spasiteľovi. Je blízko ako chápajúci
priateľ a ako sprievodca životom. Modlitba – oporný
bod Teréziinej pedagogiky – stane sa pre ľudí možnosťou byť s Pánom a miestom, kde sa ľudia nechajú
osobne ním formovať.
Z pohľadu človeka, ktorý má byť vychovávaný, Terézia si plne uvedomuje jedinečnosť a neopakovateľnosť osoby, rozličných situácií, rôznosti charakterov.
Iba Boh pozná našu pravdu a naše pochody zmien. Sú
momenty, vyznáva, v ktorých „sme odhodlaní urobiť
všetko pre Boha, a iné, v ktorých nie sme schopní zabiť mravca“ (Cesta dokonalosti 38, 6).
„Sme ako plechové vedro na reťazi, ktoré sa v studni napĺňa a potom sa voda vyleje, a tak aj my sa občas
cítime plní, a zrazu nečakane sa cítime prázdni. To,
čo pre niektorých nič neznamená, pre niektorých sa
stane neznesiteľnou ťažkosťou.“ Naša vychovávateľka
si plne uvedomuje túto krehkosť, rôznorodosť a premenlivosť. V týchto okolnostiach Terézia ponúka ako
pedagogický krok dva základné postoje: dôverovať
človeku vyprovokujúc v ňom postupnú odpoveď s veľkou schopnosťou čakať, a nechať, nech Pán pôsobí
v ľuďoch v spolupráci s ním, v postavení sa do pravdy
a v podporení milosťou prijatej odpovede (Zakladania 18, 6 – 13). Takto si človek kladie otázky a ponúknutý ideál sa mu stáva blízkym, príťažlivým a presvedčivým. Na druhej strane je Terézia presvedčená
o napredovaní, progrese na ceste dokonalosti a za ne-

vyhnutné pokladá zhodnotenie určitých momentov
duchovného života aj cez Božie skúšky. Je presvedčená, že Boh sa nedá celý, ak nedáme všetko Bohu (Cesta dokonalosti 28, 12; Vnútorný hrad V, 1.3).
A nakoniec niet plnosti a úplnosti kresťanského života, iba ak v totálnom darovaní, ku ktorému má dobrý pedagogický prístup viesť.

3. PRINCÍPY VÝCHOVY
Konkrétnejšie môžeme prejsť štyrmi základnými
princípmi Teréziinej výchovnej metódy:

Zákon napredovania
Cesta k svätosti je dlhá. Pre niektoré začiatočné ciele sme volaní zapojiť všetky svoje sily do jasného
rozhodnutia pre Boha s úmyslom nikdy sa nevrátiť späť. Ale momenty napredovania v dokonalosti
sú momentmi, ktoré sú ponúknuté tou istou iniciatívou Boha, a splývajú s momentmi skúšky a momentmi milosti. Boh chce koherentnosť čností v rozvíjaní
priateľstva cez modlitbu. Ale hovorí, že samotné čnos-
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JUBILEUM
500 ROKOV
OD NARODENIA
SVÄTEJ TERÉZIE
Z AVILY

ti nemajú byť vôľovým, násilným činom, ale plodom
jeho milosti. Svätosť je väčšmi darom než naším ziskom a Boh od nás chce, aby sme sa s pokorou vedeli
disponovať na prijatie tohto daru.
Tento zákon progresivity Teréziu ako vychovávateľku presviedča, že je to Boh, ktorý pôsobí v ľuďoch.
Aby sa ľudia otvorili Bohu, nasmeruje ich k veľkým
hodnotám „kresťanskej mystiky“. Najprv je teda cesta otvorenia sa Bohu, skúsenosti s ním, ktorá potom
vedie aj k askéze. Kým sa nedostane ku kvalite hodnoty, nezaťažuje zodpovednosťou v plnení ani nesleduje zachovávanie malicherností.

Zákon pozornosti
na konkrétnu osobu
Terézia používala pojem „udomácniť sa“ v tom, čo
vidíme v ľuďoch podľa ich charakteru, ich povolania; nemerať všetkých svojím metrom, ale ani si nemyslieť, že všetci majú tie isté náklonnosti k tomu istému prežívaniu svätosti. Terézia už vo svojom čase
bola veľmi pozorná na pravdivosť charakterov, podľa
ktorých sa ľudia prejavovali. Nie je teda možné všetkých viesť tou istou cestou. Treba sa zamerať na hodnoty, ktoré sú v ľuďoch. A vychádzať zo základných
hodnôt inteligencie, zdravého úsudku, slobody, aby
sa mohla osoba tvoriť a mohla dať slobodnú odpoveď, jedinú hodnú Boha.

Zákon ocenenia ľudského pre Božie
Terézia Veľká prešla radostnou skúsenosťou, že
Boh nenuloval jej ľudské hodnoty, keď si ju zavolal cez jej osobnú konverziu. Nezničil jej schopnosť
rozumieť dobru, ani jej úsilie milovať ľudí, ani jej
otvorenosť priateľstvu. Preto pokladá za základné
znaky povolania dobrý úmysel, prirodzenú inteligenciu, lásku k pravde. Na týchto základoch sa stavia osoba a kráča k svätosti. Terézia vkladá dôveru do zdravej osoby, ktorá vie milovať, a teda má
schopnosť hľadať pravé dobro človeka. Má dôveru
v inteligenciu ľudí a hľadá ich rozvoj v otvorenosti a v dialógu s teológmi. Táto dôvera v inteligenciu
potvrdzuje jej presvedčenie, že dobro sa šíri samo
a že pravda vždy očisťuje.

30
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Zákon priateľskej pomoci
a spoločenstva
Svätá z Avily je presvedčená o hodnote spoločenstva
a priateľstva, aby človek mohol rásť v Bohu. Zakúsila
to vo svojom živote a navrhuje to ako cestu svätosti. Nikto nás nepozná lepšie ako tí, čo bývajú s nami,
a nikto nám nemôže lepšie pomôcť napraviť zlyhania ako tí, ktorí to robia z lásky a z túžby rásť v dobre (Život 16, 7). Je to jej charakteristický pohľad.
A z druhej strany láska k druhým, schopnosť služby
a daru, zabudnutie na seba a zameranie pozornosti
na Boha a na iných je neustálym overovaním napredovania na ceste dokonalosti a kresťanskej zrelosti.
Pre Teréziu je kontemplatívny ten, kto je prítomný
v čase a priestore a má túžbu slúžiť Bohu a bratom
a sestrám v Cirkvi. Komunita, spoločenstvo sa teda
stáva taviacou pecou a pečaťou autentickej, reálnej
výchovy ku kresťanskej svätosti.
Záverečné slová svätej Terézie ako vychovávateľky
sú pozvaním k nádeji a k optimizmu. Nádej a optimizmus aj napriek skúsenostiam našej krehkosti
a nestálosti; lebo keď nebudeme veriť, že Boh môže
v nás aj v iných urobiť veľké veci, ak nebudeme mať
veľké túžby, ostaneme vždy v priemernosti. Boh zotrváva pri svojich úmysloch a aj zo zla je schopný
urobiť dobro.
Aj ona to zakúšala vo svojom živote. Boh zvíťazil
nad jej priemernosťou a vybudoval jej svätosť a duchovné učenie na troskách jej nedokonalostí.
Boh buduje svoje dielo aj napriek ľudským omylom a dáva milosti potrebné pre určité obdobia,
aby dejiny spásy napredovali k plnosti Božieho kráľovstva.
Na konci svojho života, keď Terézia dosiahla to,
po čom túžila, nezaspáva na vavrínoch, ale hovorí slová plné optimizmu, ktoré sú akousi syntézou
Božej pedagogiky a zároveň každodennou odvahou:
„Teraz začíname. A tí, ktorí prídu po nás, nech sa
starajú o to, aby vždy začínali a pokračovali od dobrého k lepšiemu“ (Kniha o zakladaní 29, 32).
 Spracovné podľa: Jesús Castellanno Cervera OCD z článku

„Teresa di Gesú educatrice sprirituale“ v Rivista di Scienze
dell‘Educazione 28 l, 17 – 34.

Zasvätený
život

môže pomôcť celej
Cirkvi svedectvom
o bratstve
CHUDOBA JE AKOBY „MÚROM“
A „MATKOU“
 Rasťo Hamráček

Ponúkame vám myšlienky
Svätého Otca z jeho príhovorov
k rehoľníkom pri rôznych
príležitostiach v druhej
polovici roka 2014.

Počas svojej apoštolskej cesty do Južnej Kórey sa v sobotu 16. augusta 2014 Svätý Otec prihovoril piatim tisícom rehoľníkov a rehoľníčok.
„Všetci vieme, že hoci sa radosť neprejavuje zakaždým rovnakým spôsobom vo všetkých chvíľach života, zvlášť v tých najťažších, vždy zostáva ‚aspoň ako
lúč svetla, ktorý sa rodí z vnútornej istoty, že sme nekonečne milovaní‘ (Evangelii gaudium 6). Pevná istota, že sme Bohom milovaní, je centrom vášho povolania: byť pre druhých hmatateľným znamením
prítomnosti Božieho kráľovstva, závdavkom večnej
nebeskej radosti. Iba naším radostným svedectvom
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Myslite aj na to, nakoľko
nebezpečné je pokušenie prisvojiť si
mentalitu čisto výkonnostnú
a svetskú, ktorá privádza ku
vkladaniu našej nádeje len do
ľudských prostriedkov
a znehodnocuje svedectvo chudoby,
ktorú náš Pán Ježiš Kristus žil
a ktorej nás učil.

môžeme pritiahnuť mužov a ženy ku Kristovi; a táto
radosť je darom, ktorý sa sýti životom modlitby, rozjímaním nad Božím slovom, pristupovaním ku sviatostiam a životom v spoločenstve. Je to veľmi dôležité.
Ak toto chýba, na povrch sa vynárajú slabosti a ťažkosti, ktoré zatieňujú radosť, ktorú sme tak dôverne
spoznali na začiatku našej cesty.“
„V zasvätenom živote je chudoba akoby ‚múrom‘
a ‚matkou‘. Je ‚múrom‘, pretože chráni zasvätený život,
je ‚matkou‘, pretože pomáha rásť a vedie po správnej ceste. Pokrytectvo tých zasvätených mužov a žien,
ktorí skladajú sľub chudoby, no žijú ako bohatí, zraňuje duše veriacich a poškodzuje Cirkev. Myslite aj
na to, nakoľko nebezpečné je pokušenie prisvojiť si
mentalitu čisto výkonnostnú a svetskú, ktorá privádza
ku vkladaniu našej nádeje len do ľudských prostriedkov a znehodnocuje svedectvo chudoby, ktorú náš
Pán Ježiš Kristus žil a ktorej nás učil. (...) Drahí bratia a sestry, s veľkou pokorou robte všetko, čo môžete,
aby ste ukázali, že zasvätený život je vzácnym darom
pre Cirkev a pre svet.“

li mu čas, otvorili mu srdce, aby mohol konať v našom
živote a v našej misii. To, čo Pán sľubuje za dôverujúcu
a vytrvalú modlitbu, prekonáva všetko, čo si len môžeme
predstaviť (porov. Lk 11, 11 – 12): okrem toho, o čo prosíme, nám Pán udelí aj Ducha Svätého. Uprostred tých
najnaliehavejších a najťažších úloh sa kontemplatívny
rozmer nášho života stáva nevyhnutným.“
„(...) toto je tajomstvo Cirkvi: keď Cirkev prosí Pána,
aby utešil svoj ľud; a Pán utešuje pokorne, dokonca
aj v skrytosti. Utešuje v intimite srdca a utešuje veľmi
mocne. Oni, som si istý, sa nechvália tým, čo prežili, lebo vedia, že to bol Pán, ktorý im dal ísť vpred. No
oni nám čosi hovoria! Vravia nám, že pre nás, ktorí
sme boli Pánom povolaní nasledovať ho zblízka, jediná
útecha prichádza od neho. Beda nám, ak hľadáme inú
útechu! Beda kňazom, rehoľníkom, rehoľným sestrám,
novickám a zasväteným osobám, keď hľadajú útechu
ďaleko od Pána. Nechcem vás tu dnes ‚palicovať‘, nechcem sa tu stať ‚katom‘, no vedzte dobre: ak hľadáte
útechu inde, nebudete šťastní! Ba viac: nebudeš schopný nikoho utešiť, lebo tvoje srdce nebolo otvorené pre
útechu od Pána. A skončíš tak, ako hovorí prorok Eliáš
ľudu Izraela, ‚krívajúc na obe nohy‘.“

DÔVERA MUSÍ RÁSŤ PRÁVE VTEDY,
KEĎ NÁS OKOLNOSTI ZRÁŽAJÚ
NA ZEM.
Pri 200. výročí obnovenia Spoločnosti Ježišovej sa
Svätý Otec stretol so svojimi spolubratmi. Okrem iného im v homílii pri svätej omši 27. septembra povedal:
„Naše srdce nikdy neupokojí zdanlivá nerušenosť,
ale len pravý pokoj, ktorý je Božím darom. Nikdy nehľadajme ľahký kompromis, ani nepraktizujme plytké
‚irenizmy‘. Iba rozlišovanie nás zachraňuje od skutočného vykorenenia, od ozajstného ‚potlačenia‘ srdca,
ktorým je sebectvo, svetáckosť, strata nášho horizon-

KONTEMPLATÍVNY ROZMER
NÁŠHO ŽIVOTA JE NEVYHNUTNÝ
Ako prvú európsku krajinu od začiatku svojho pontifikátu, mimo Talianska, navštívil pápež František
v septembri Albánsko. Pri slávení vešpier s kňazmi,
rehoľníkmi, seminaristami a laickými hnutiami v Katedrále svätého Pavla v Tirane 21. septembra 2014
okrem iného povedal:
„Je tak veľa problémov, s ktorými sa každodenne
stretávate! Tie vás vyzývajú so zanietením sa pohrúžiť
do veľkorysej apoštolskej práce. Avšak všetci vieme, že
sami nič nezmôžeme.
‚Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho
stavajú‘ (Ž 127, 1). Toto povedomie nás volá k tomu, aby
sme každý deň dali Pánovi patričný priestor, venova32
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„V kresťanskom
spoločenstve potrebujeme
jeden druhého a každý
prijatý dar sa naplno
uskutočňuje vtedy, ak sa oň
delíme s bratmi pre dobro
všetkých. Toto je Cirkev!“

PÁPEŽ FRANTIŠEK

tu, našej nádeje, ktorou je Ježiš a ktorou je jedine Ježiš.
(...) Dôvera musí rásť práve vtedy, keď nás okolnosti
zrážajú na zem. Pre pátra Ricciho bolo dôležité, aby
Spoločnosť až po posledného člena bola verná duchu
svojho povolania, ktorým je väčšia Božia sláva a spása duší. (...) Nech nami aj dnes preniká plameň väčšej
Božej slávy, nech spáli každé sebauspokojenie a nech
nás obklopí tým plameňom, ktorý máme vo vnútri,
ktorý nás sústreďuje i rozpína, zväčšuje i umenšuje.“

NAJKRAJŠIA SKÚSENOSŤ
Na generálnej audiencii 1. októbra 2014 hovoril Svätý
Otec o charizmách v Cirkvi:
„Najkrajšou skúsenosťou je však objaviť, koľkými
rôznymi charizmami a koľkými darmi svojho Ducha
napĺňa Otec svoju Cirkev! Toto nemá byť považované
za dôvod na zmätok a rozpaky. Všetky sú darmi, ktoré
Boh udeľuje kresťanskému spoločenstvu, aby mohlo
harmonicky rásť vo viere a v jeho láske ako jedno telo,
ako Kristovo telo. Ten istý Duch, ktorý dáva túto rozličnosť chariziem, vytvára jednotu Cirkvi. Je to vždy
ten istý Duch. Pred touto rozmanitosťou chariziem
sa má naše srdce otvoriť radosti a máme si pomyslieť:
‚Aká nádherná skutočnosť! Toľko rozličných darov,
pretože všetci sme Božími deťmi a všetci sme milovaní jedinečným spôsobom.‘ Beda, ak sa tieto dary
stanú príčinou závisti alebo rozdelenia, či žiarlivosti!
Ako pripomína apoštol Pavol vo svojom Prvom liste
Korinťanom v dvanástej kapitole, všetky charizmy sú
v Božích očiach dôležité a zároveň nikto nie je nenahraditeľný. To znamená, že v kresťanskom spoločenstve potrebujeme jeden druhého a každý prijatý dar
sa naplno uskutočňuje vtedy, ak sa oň delíme s bratmi
pre dobro všetkých. Toto je Cirkev!“

NECH MEDZI VAMI NIE JE
TERORIZOVANIE KLEBETAMI!
Talianskej Konferencii vyšších rehoľných predstavených 7. novembra 2014 pápež František adresoval aj
tieto slová:
„Jasným znamením, ktoré je dnes rehoľný život povolaný vydávať, je bratský život. Nuž prosím vás, nech
medzi vami nie je terorizovanie klebetami! Tie odstráňte! Nech vládne bratstvo! A ak máš niečo proti bratovi,
povedz mu to do tváre... Niekedy skončíš tak, že dostaneš päsťou, to nie je problém: toto je lepšie než terorizmus klebetami. Dnes je dominantnou individualistická kultúra, sústreďujúca sa na individuálne práva. Je to
kultúra, ktorá narušuje spoločnosť, počínajúc jej základnou bunkou, ktorou je rodina. Zasvätený život môže
pomôcť celej Cirkvi svedčiac o bratstve, že je možné žiť
spoločne ako bratia v rozličnosti: toto je dôležité! No

predpokladom tohto bratstva je Božie otcovstvo a materstvo Cirkvi ako aj Matky Panny Márie. Každý deň
sa musíme vkladať do tohto vzťahu a môžeme to urobiť prostredníctvom modlitby, Eucharistie, adorácie,
ruženca. Takto každý deň obnovujeme svoje ‚zotrvanie‘ s Kristom a v Kristovi, a tak sa vkladáme do autentického vzťahu s Otcom, ktorý je na nebi, s Matkou Cirkvou, s našou svätou Matkou – hierarchickou
Cirkvou a s Matkou Máriou. Ak náš život vždy nanovo
nachádza svoje miesto v týchto základných vzťahoch,
potom sme v stave uskutočňovať aj autentické bratstvo,
bratstvo svedectva, ktoré priťahuje.“

ŠTRUKTÚRY, KTORÉ NÁM DÁVAJÚ
FALOŠNÚ OCHRANU
Účastníkom plenárneho zasadania Kongregácie pre
inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri audiencii 25. novembra 2014 Svätý Otec
hovoril o obnove:
„Nesmieme sa báť zanechať ‚staré mechy‘: to znamená obmeniť tie návyky a štruktúry, ktoré v živote Cirkvi, a teda aj v zasvätenom živote – ako vnímame –, viac nezodpovedajú tomu, čo Boh od nás žiada
dnes pre napomáhanie rastu jeho kráľovstva vo svete.
Štruktúry, ktoré nám dávajú falošnú ochranu a obmedzujú dynamiku činorodej lásky. Návyky, ktoré nás
vzďaľujú od stáda, ku ktorému sme poslaní, a zabraňujú tomu, aby sme počuli volanie tých, ktorí čakajú
na dobrú zvesť Ježiša Krista.“


Spracované podľa webstránky Vatikánskeho rozhlasu
sk.radiovaticana.va
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SEKULÁRNE INŠTITÚT Y

Sekulárny
inštitút
Dobrovoľníčok
dona Bosca

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok dona
Bosca svojou históriou siaha až do roku
1917, keď don Filip Rinaldi, tretí don Boscov
nástupca, osvietený Duchom Svätým, so
skupinou dievčat uviedol do života svojráznu
evanjeliovú skúsenosť, aby boli vo svete kvasom
kresťanského života. Počas dlhej histórie
sa rozšíril z Talianska do 56 krajín sveta.
Na Slovensku VDB pôsobí od roku 1965.

TOTOŽNOSŤ
Sme zasvätené laičky, žijeme uprostred ľudí, zamestnané v bežných povolaniach, aby sme Božiu lásku prinášali do každého sekulárneho prostredia.
Motivujeme sa saleziánskou spiritualitou svätého Jána Bosca. Nežijeme spoločným životom, avšak
máme medzi sebou úzke puto modlitby a vzájomnej
podpory. O svojom zasvätení nehovoríme na verejnosti, ale snažíme sa, aby o Bohu hovoril náš život.
34
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ZASVÄTENIE
Zasvätením vyjadrujeme svoje základné rozhodnutie pre
Krista vo svete bez toho, aby sme sa líšili od iných ľudí.
Sľubom čistoty sa zriekame manželstva a zaväzujeme sa žiť v dokonalej zdržanlivosti pre nebeské kráľovstvo. Takto slobodnejšie uplatňujeme Kristovu lásku k bratom.
Prežívať zasvätenú chudobu znamená pre nás dať
do služby druhým svoje schopnosti, svoje ľudské a duševné kvality a užívať materiálne dobrá podľa našich
Stanov.
Keď nasledujeme Krista v poslušnosti, stávame sa
zrelými dospelými kresťankami, a tak oslavujeme
Boha. Poslušnosť podnecuje najhlbšie hodnoty našej
osobnosti, lebo keď slobodným rozhodnutím prijímame Božiu vôľu, uskutočňujeme najrýdzejšiu lásku.
Štruktúra inštitútu je jednoduchá a prispôsobená nášmu životu vo svete. Formácia je orientovaná
na hlboké prežívanie vzťahu s trojjediným Bohom
a na jeho pôsobenie vo svete. Panna Mária Pomocnica je naším sekulárnym vzorom a oporou v každodennosti.

SEKULÁRNE INŠTITÚT Y

Skúsenosť





Rozhodnutie dať sa do služby blížnemu, sprevádzajúc ho
k plnosti života, sa zrodilo z mojej záľuby starať sa o najzraniteľnejších. Potreby mladých, ich neuveriteľná rozbitosť, ťažkosť nachádzať zmysel života a dôvod vlastnej
budúcnosti, to všetko je pre mňa výzvou. Konštatujem to
nielen v škole, kde pracujem, ale aj u ľudí z prostredia,
v ktorom žijem, medzi priateľmi a príbuznými. Duchovné sprevádzanie mi umožňuje približovať sa k utrpeniu
a bezmocnosti ľudí, stávajúc sa solidárnou spoločníčkou
na ich ceste; usilujem sa podnecovať v nich dôveru v to,
čo je v nich Božie a čo im môže pomôcť žiť v plnosti. Nachádzať a aj im pomáhať objavovať Boha v skutočnostiach každodenného života, v konkrétnych situáciách,
dokonca v životných krízach a v momentoch zúfalstva,
byť nablízku ľuďom a dávať im dôveru: toto je stredom
môjho sekulárneho povolania. Konkrétne tak môžem robiť najčastejšie v krátkych príležitostných stretnutiach,
dôverne, priateľsky; niekedy ide rozhovor viac do hĺbky
a je pre mňa darom.
V mojom živote sa gravitačný bod presunul z neúnavného zaangažovania, z plného kalendára – zo všetkého
toho, čo som v mladosti považovala za pravý saleziánsky

ideál – smerom k otvorenejšiemu a zaujatejšiemu postoju k tomu, s čím sa pod vplyvom Ducha stretám na svojej ceste.
Skutočnosť, že nechávam Ducha robiť prácu bez toho,
že by som ho chcela manipulovať alebo donucovať, skutočnosť, že dôverujem Bohu a v tom nachádzam radosť
a naplnenie, toto všetko podčiarkuje môj kontemplatívny
rozmer. Úsilie plne sa zladiť s Bohom, byť pozorná na Božie pôsobenie v ľuďoch, v udalostiach a v každodennom
živote, byť priehľadným kanálom na odovzdávanie Božej
lásky, vteľovať Božiu lásku – to sú typicky sekulárne akcenty, v ktorých sa môžem plne realizovať ako žena.
Usilujem sa z každého stretnutia urobiť skúsenosť pohostinného, otvoreného, povzbudzujúceho, obohacujúceho, obnovujúceho prijatia. Najvýrečnejším evanjeliovým obrazom je návšteva Márie u príbuznej Alžbety. Ich
stretnutie dalo do pohybu Boží život v nich. To je to, čo
registrujem vo svojom živote a som si istá, že aj v živote
ostatných VDB, a že to bude vždy iné, vždy originálne.
Moje srdce, myšlienky, celé moje bytie neustále rastie...
a som rada, že je to tak.

SEKULÁRNOSŤ

ho ducha radosti, nádeje, citlivosť pre posledných a vyčlenených, pre misie.
Naše poslanie nestráca na intenzite ani v situáciách,
v ktorých sme obmedzené chorobou, starobou, opustenosťou. Aj tu sa snažíme prežívať víťazstvo Kristovho
kríža, a tak svedčiť o nežnej Božej láske, ktorá je prítomná v každej životnej situácii.

Sme povolané žiť vo svete tým, že nasledujeme Krista, ktorý sa svojím vtelením zaradil do spoločensko-kultúrneho prostredia a žil uprostred ľudí ako Otcov
vyslanec. Otvárame sa všetkým autentickým hodnotám sveta. Prácou sa podieľame na námahe ľudí, sme
s nimi solidárne v úsilí o spravodlivejšie a ľudskejšie
usporiadanie sveta. Aktívne sme prítomné v prostredí, kde človek žije a pracuje, a otvorene prijímame bohatstvo rozličných kultúr.

SALEZIÁNSKOSŤ
Patríme do charizmatickej reality saleziánskej rodiny a pokračujeme v don Boscovom apoštolskom diele
originálnosťou svojho poslania.

Anita

Podmienky prijatia:
slobodná vo veku od 21 – 40 rokov;
ochotná vzdelávať sa a formovať v otvorenosti pre Božie pôsobenie vo svete;
 orientovaná na apoštolát v sekulárnych prostrediach;
 nemať zložené sľuby v iných inštitútoch zasväteného
života;
 zdravá a mať dostatok času a slobody pre tento typ života;
 ekonomicky samostatná.



POSLANIE
Božia láska nás pozýva žiť vo svete, aby všetky pozemské skutočnosti boli znovu posvätené a orientované na Pána. Naším poslaním je realizovať Boží plán
v prostredí, do ktorého sme včlenené – v práci, v rodine, na sídlisku, vo svete kultúry, masmédií, politiky, v odboroch, vo farnostiach, v dobrovoľníctve...
Do týchto prostredí vnášame saleziánskeho rodinné-

Kontakty:
Volontarie di Don Bosco
Via Aureliana 53
00187 ROMA (Italia)
info@istitutovdb.it

Milan Urbančok
Miletičova 7
821 08 Bratislava
urbancok@sdb.sk
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PERMANENTNÁ FORMÁCIA

Posledné obdobie
života (II)
Pohľad na budúcnosť
 Agostino Martini
Očakávať Pánov príchod
znamená žiť prítomný čas
s očami upretými
na neho, pripravujúc
tento príchod životom
bohatým na hodnoty.

Ak poslednú etapu života žijeme s postojom
viery v Pána života a s dôverou v neho
v srdci, tak potom náš život nielen vytvára
pokojnú atmosféru okolo nás, ale ponúka
ešte nové možnosti svedectva i rastu
vo viere.

P

osledná etapa života je časom, v ktorom sa
prirodzenejšie pozerá na záverečné stretnutie s Pánom; je časom, v ktorom sa per-
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spektíva smrti žije ako horizont, ktorý je stále
bližší, dôvernejší a prirodzenejší. Je to čas, v ktorom sa Ježišove slová pri umieraní na kríži: „Otče,
do tvojich rúk porúčam svojho ducha“ (Lk 23, 46)
musia stať našimi, a tak máme byť stále pripravení
„odovzdať vlastný život“ Pánovi. Je to čas, v ktorom sa viacej vníma skutočnosť, že sme „cudzinci
a pútnici“ (1 Pt 2, 11). Zameranie zraku na posledné stretnutie sa s Pánom nás musí pohnúť
k prijatiu niektorých významných postojov viery.

PERMANENTNÁ FORMÁCIA

POSTOJE VIERY

1.

Kráčať s istotou v srdci, že po smrti budeme mať účasť
na nebeskej sláve zmŕtvychvstalého Krista. Táto istota
pramení z prosby, ktorou sa Ježiš obrátil na svojho Otca počas Poslednej večere: „Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si
mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu,
ktorú si mi dal“ (Jn 17, 24). Naliehanie na Otca – „chcem“ –
zjavuje Ježiša ako toho, kto je maximálne milosrdný k svojim terajším aj budúcim učeníkom, ktorých mu zveril Otec
– chce, aby boli účastní nebeskej slávy. Táto istota napĺňa srdce radosťou, pričom ho oslobodzuje od každej obavy z posledného stretnutia s Pánom, vo vedomí ďalšieho Ježišovho
prísľubu: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi“ (Lk 12, 8).

2.

Kráčať na stretnutie sa s Pánom so zažatou lampou
viery, ktorá je živená olejom „skutkov svetla“ (porov.
podobenstvo o 10 pannách v Mt 25, 1 – 13). Tieto
skutky svetla sa stotožňujú s nasledovaním Ježiša, ako sám
povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude
chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života“ (Jn 8, 12). Nasledovať Ježiša v sebe zahŕňa učiť sa v škole jeho života, ako
prijať jeho slová ako vodiacu líniu a tiež ako nepominuteľný
prvok vlastného každodenného života. Iba tak je možné mať
olej, ktorý živí lampu viery „oblečením si Pána Ježiša Krista“.

3.

Žiť v stálej a pozornej bdelosti nad sebou, aby sme boli
dobre pripravení na posledné stretnutie sa s Ježišom.
Túto „bdelosť“ ponúkol sám Ježiš na záver podobenstva o desiatich pannách: „Bdejte“... a pridal k tomu aj motiváciu: „Pretože neviete ani dňa, ani hodiny.“ Náš život je v jeho rukách. Nikto nevie, kedy sa udeje toto posledné stretnutie
s ním; môže prísť v ktorejkoľvek chvíli. Následne na to je
nevyhnutné „každý deň prežívať tak, akoby bol posledný“.
Na tému tejto bdelosti je aj ďalšia stať z Lukášovho evanjelia, ktorá je veľmi utešujúca. Ježiš v nej vyzýva: „Bedrá majte
opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili
hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán
pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde
pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú
blahoslavení“ (Lk 12, 35 – 38). Vieme, čo znamená „očakávať“ osobu, ktorá je zvlášť vzácna a významná: myseľ, srdce,
ruky, nohy, oči, uši, všetko je nastavené na očakávanie jej príchodu. Teda očakávať Pánov príchod znamená žiť prítomný čas s očami upretými na neho, pripravujúc tento príchod
životom bohatým na hodnoty. Ak sa tak stane, hovorí Ježiš
– bude radosť a veľká blaženosť pre tých sluhov, ktorých pán
pri svojom príchode nájde ešte bdelých: opáše sa, posadí ich
k stolu a bude ich obsluhovať. Týmto tvrdením Ježiš podčiarkuje neuveriteľnú, prekvapujúcu, radostnú odmenu pre tých,
ktorí v každodennom živote majú postoj bdelých, angažova-

ných a pripravených služobníkov. Mimochodom, k tomuto
som našiel úžasnú modlitbu Chiary Lubichovej: „Ježišu, daj,
aby som hovorila tak, akoby to bolo posledné slovo, ktoré poviem. Daj, aby som vždy konala tak, ako by to bola posledná
činnosť, ktorú robím. Daj, aby som trpela tak, ako by to bolo
posledné utrpenie, ktoré ti môžem ponúknuť. Daj, aby som
sa modlila vždy tak, ako by to bola posledná možnosť dialógu
s tebou, ktorú mám na tejto zemi.“

4.

Darovať svedectvo posledného obdobia života, hoci aj vo svojich obmedzeniach a neduhoch. Prijať to
obdobie ako neoceniteľný dar Boha so stále viac sa
vynárajúcou silnou a intenzívnou túžbou po večnosti. Ide
o naplnenie skúsenosti, ako hovoril Ján Pavol II: „Napriek
ohraničeniam, ktoré s vekom prichádzajú, zachovávam si
chuť života. Ďakujem za to Pánovi! Je krásne sa úplne rozdať
pre Božie kráľovstvo. Zároveň nachádzam veľký pokoj v myšlienke na chvíľu, v ktorej ma Pán zavolá: zo života do života!“

5.

Pozerať sa na smrť a prijať ju ako „sestru smrť“,
ktorá nám otvorí bránu raja. Posledné obdobie života je časom, v ktorom sa perspektíva smrti žije
ako horizont, ktorý je stále bližší, dôvernejší a prirodzenejší. Smrť predstavuje najvyššiu chvíľu povolania osoby, nanajvýš rozhodujúce povolanie: povolanie k večnému
životu, prostredníctvom ktorého „život sa neodníma, iba
mení“, ako sa vyznáva v Prefácii o zosnulých.
Prisvojme si pozvanie Pána Ježiša, ktoré nachádzame v Zjavení 2, 10: „Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.“

NA ZÁVER
V miere, v akej sa žije vo svetle Božieho slova, darí sa prežívať posledné obdobie života vo vedomí, že v pohľade na predchádzajúce etapy je síce odlišným časom, ale pred Bohom nie
je menej plodným a menej dôležitým pre nás samých i pre
druhých. Je milosťou, bohatstvom, a nie ochudobnením. Sú
to roky, v ktorých sa žije v dôvernom odovzdaní sa do rúk
Boha, Otca, ktorý je prozreteľný a milosrdný; je to čas, ktorý sa používa s evanjeliovou tvorivosťou, vhodný na hodnovernú odpoveď ľuďom, hlavne mladým generáciám, v našom
historicko-kultúrnom kontexte, ktorí očakávajú a vyžadujú
od Bohu zasvätenej osoby, aby to bola „osoba celá pre Boha“
a aby z jej života a skutkov bolo vidieť jej identitu.
Zakončím úryvkom od Jána Pavla II., ktorá je z jeho Listu starším ľuďom z 1. októbra 1999: Pane života, daj, aby
sme si to jasne uvedomili a vychutnali každú etapu nášho
života ako dar, bohatý na ďalšie prísľuby. Daj, aby sme s láskou prijali tvoju vôľu a deň za dňom vkladali seba do tvojich milosrdných rúk. A keď nastane okamih definitívneho
„prechodu“, daj, nech ho prežívame v hlbokom pokoji, bez
nárekov za tým, čo zanechávame.


Prevzaté z časopisu Testimoni č. 1 (2014), str. 43 – 44
 Preklad: Jozef Skala
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BLOG

OBRÚČKA
Pred niekoľkými rokmi som písala príručku
na vyučovanie. Dostala som sa vtedy k materiálu
o obrúčkach. Čo sú a na čo slúžia. Zaujalo ma, že sa
dávajú na prstenník práve preto, že ním prechádza žila,
ktorá vedie až k srdcu. Preto znamenajú vernosť, až kým
srdce neprestane biť. A okrúhle sú preto, že znamenajú
nekončiacu lásku. Mojím zásnubným prsteňom sa už
v štyroch rokoch stala okrúhla jazva na mojom prstenníku.
Bola som chorá, ale nebola som z toho smutná. Počas
choroby ma rodičia doviedli k starej mame do horárne a to
bola skôr odmena než trest. Všetko tam voňalo inak ako
doma. Steny obložené drevom, za oknom živé zvieratá,
v izbe piecka, do ktorej sa prikladalo, varilo sa na nej.
A bolo tam príjemne teplo. Predstava malej princeznej
o jej vlastnom hrade.
Stará mama odišla do vedľajšej izby, asi niečo zobrať,
a tak mi napadlo priložiť triesku, aby náhodou nevyhaslo,
kým príde. Nevyhaslo. Len jedna nezbedná iskra dopadla
na môj prst. Nie, výkrik sa nekonal. Bála som sa priznať,
že som bez dovolenia prikladala na oheň. Až neskôr
si stará mam všimla nepeknú ranu na mojom prste.
„Bolelo?“ – opýtala sa skôr zo slušnosti, lebo vedela, že
to muselo bolieť. Prikývla som. „Nevadí, zahojí sa, kým sa
vydáš,“ povedala a pofúkala boľačku. Nemala pravdu. Táto
popálenina sa nikdy nezahojila a rástla so mnou. Dnes
ju nosím na prstenníku ako ozdobu, zásnubný prsteň
a zároveň spomienku. Vždy, keď sa na tú jazvu pozriem,
pripomenie mi starú mamu, ktorej venujem tichú modlitbu.
A tiež mi pripomenie nepozornosť, strach a vlastnú
zbabelosť priznať sa. A tak viem, že tú značku nosím
ako prsteň aj preto, aby som sa toho zlého v sebe a okolo
seba zbavila. A že je to robota na celý život.

Kimberly Hahnová

Vyvolení a vzácni
Manželka známeho konvertitu a biblistu Scotta Hahna dvadsať rokov pred-nášala aj viedla kurzy na františkánskej
univerzite v Steubenvelle s osobitným
zameraním na manželstvo. Výsledky
štúdia Svätého písma a učenia Cirkvi
pretavila do série kníh o sviatosti manželželstva, pričom vychádza z 31. kapitoly Knihy
ihy prísloví.
Vydavateľstvo Slovo medzi nami ponúka prvú knihu z tejto
série, ktorá hovorí o tom, že každý človek je zahrnutý mimoriadnou Božou starostlivosťou, lebo sme pre neho veľmi vzácni. A od tejto pravdy rozvíja svoje úvahy o príprave
na manželstvo i o samotnom živote v rodine.
Jej pohľad sa môže zdať konzervatívny (napríklad je veľkou zástankyňou názoru, že žena – matka má ostať doma
pri deťoch), no čitateľovi ponecháva potrebnú vnútornú
slobodu. Pritom jasne vyjadruje učenie Katolíckej cirkvi
v takých otázkach, ako je rozvod či pred- alebo mimomanželský sex.
Kniha môže byť pútavým čítaním aj pre zasvätených – veď
sama Kimberly píše, že najdôležitejšie pri výchove ženy je
pripraviť ju na materstvo a zrelú ženskosť. Až takto sformovaná žena sa môže slobodne rozhodnúť pre manželstvo
alebo zasvätený život.
Redemptoristi, Bratislava 2014

Bernhard Häring

Objaviť Božie
milosrdenstvo
Jeden z najvýznamnejších morálnych teológov 20. storočia, nemecký redemptorista P. Benhard Häring
na pomerne malom priestore rozvinul úžasný liturgicko-pastoračný pohľad na sviatosť zmierenia. Predkladá ju nie ako nevyhnutnú prípravu a podmienku k prijatiu Eucharistie, ale ako samostatnú
sviatosť, ktorá je v prvom rade oslavou Božieho milosrdenstva. Práve táto oslava má byť aj hlavným dôvodom, prečo
sa spovedáme, prečo s ľútosťou vyznávame svoje hriechy.
Autor hovorí o nutnosti základnej voľby, rozhodnutia sa
pre Krista, ktoré nás potom vedie k úžasu nad Božím milosrdenstvom. Ono nás uzdravuje, keď sa pozeráme sa svoj
život pravdivo, a vyvoláva v nás vďačnosť.
Páter Häring ako skúsený pastoračný kňaz osobitne zdôrazňuje potrebu sláviť sviatosť zmierenia v spoločenstve, ktoré s Bohom Otcom prežíva radosť z každého,
kto koná pokánie.
Kniha môže byť osobitne vhodnou pomôckou pre
spovedníkov – aby sa spovedanie pre nich nestalo
rutinou...
Redemptoristi, Bratislava 2014
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NOVÉ KNIHY

Srdcom sr. Hermany

HIST ÓRIA

Rehoľné sľuby
 Jindřich Zdenek Charouz

Pápež František na Svetových dňoch
mládeže v Rio de Janeiro 2013 povedal:
„Rehoľník alebo rehoľníčka sa nesmie
nikdy zriecť prorockého poslania.
Proroctvo znamená búrku, prejav moci –
niektorí hovoria cirkus. Ale v skutočnosti
ich charizmou je byť kvasom: proroctvo
ohlasuje ducha evanjelia.“ Ak to má byť
tak, je dôležité splniť jednu podmienku:
prorocké znamenie či svedectvo musia
byť zrozumiteľné tým, ktorí sa s ním
stretávajú.

J

e nepopierateľné, že v samotnom rehoľnom
živote je celá škála symbolov a znamení, ktoré nám dnes už nie sú zrozumiteľné a naviac
mnohé z nich sú zaťažené pseudoduchovným
výkladom 19. storočia. To vedie niekedy k ich
nerozumnému odmietaniu, na druhej strane
však trvanie na nich sa môže ľahko stať neplodným zamilovaním sa do starého. Keď ich pochopíme, môžu nám poslúžiť k hlbšiemu prežívaniu
vlastného zasvätenia, ale tiež ich budeme schopní zmysluplne prispôsobiť dnešným podmienkam. Rozsah tohto článku, bohužiaľ, neumožňuje zastaviť sa a hlbšie sa zamyslieť nad textami
starobylých modlitieb, ktoré sprevádzajú prvé
kroky nových rehoľníkov, ale hádam tento viac
historicky zameraný text umožní dnešnému človeku zamyslieť sa znovu nad celým tajomstvom
rehoľného života v Cirkvi, nad tajomstvom
vlastného založenia i osobného povolania.

ČLENENIE CIRKVI
– VLASTNÉ OBRADY
Milánsky edikt cisára Konštantína v roku 313
priniesol Cirkvi nielen slobodu, ale tiež nutnosť
postaviť náboženský život na oficiálnom a práv-

nom základe. Nastal čas nielen kodifikovať liturgické obrady, ale tiež do Cirkvi organizačne začleniť veľké
skupiny askétov a panien. Rodí sa myšlienka tajomného Kristovho tela, členeného do troch rozdielnych
skupín – klerikov, mníchov a jednoduchých veriacich.
Jasne to nachádzame vyslovené v sakramentári egyptského biskupa Serapiona, priateľa svätého Atanáza. Ďalšie starobylé texty, konkrétne Pseudo-Dionýzov spis
O nebeskej hierarchii pojednáva na jednej strane o troch
posvätných rádoch – diakonoch, kňazoch a biskupoch,
na druhej strane o troch rádoch Božieho ľudu, totiž
o katechumenoch, jednoduchých veriacich a mníchoch.
Oveľa dôležitejšie pre chápanie týchto troch stupňov
– veriacich, mníchov a duchovenstva – bolo prevzatie
tejto myšlienky stredovekými teológmi, napríklad Rhabanom Maurom a inými. Mnísi tak nachádzajú svoje pevné miesto a zvláštne postavenie vo veľkej rodine
kresťanstva. Z tohto podielu na nadprirodzenom spoločenstve Cirkvi vyplýva nutnosť zvláštnych ustanovení
či žehnajúcich obradov pre mníchov, lebo klerici mali
svoje vlastné svätenie a manželia požehnanie, ktoré im
zaisťovalo potrebné milosti, ktoré odpovedajú ich stavu.
Všetky starorímske liturgické zbierky obsahujú formuláre zasvätenia panien a požehnania opáta či abatiše, ktoré boli vyhradené biskupovi. Na druhej strane,
obrad mníšskej profesie je postavený na inom základe
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H ISTÓRIA

„Hľa, zákon, pod ktorým chceš
bojovať; ak ho chceš zachovávať,
tak pristúp, ak to nedokážeš,
slobodne odíď.“

a mních skladá sľuby do rúk predstaveného, nie do rúk
biskupa. Ako každá liturgická forma aj mníšska profesia prináša so sebou osobité spevy, modlitby a žehnania, ktorých účelom je mníchovi vyprosiť zvláštne
milosti, potrebné k tomu, aby svoje povolanie mohol
poctivo a so cťou žiť. Významným a pozoruhodným
prvkom týchto obradov je dvojaký zmysel: 1. úkon
odovzdania sa osoby, ktorá sa sama slobodne zasvätí
Bohu; 2. Cirkev v Božom mene túto obetu prijíma. Tak
je to vyjadrené v Regule svätého Benedikta, ale platilo
a platí to vždy a všade.

SĽUBY – DRUHÝ KRST
Západná i východná mníšska tradícia spoločne prirovnáva sľuby k druhému krstu, ktorý preto vyžaduje
primeranú prípravu ako ten prvý. To je pochopiteľné,
pretože mních sa stáva novým človekom, získava novú
identitu. Takou prípravou je noviciát, ktorý zodpovedá právnicky požadovanému prípravnému roku starého katechumenátu. Náplňou tohto skúšobného obdobia
bola výchova a vzdelanie v náuke a v životnej praxi pod
vedením skúseného učiteľa (novicmajstra), ktorý mal
skúmať, či kandidát chce skutočne urobiť Boha, a dokonca iba Boha, jediným zmyslom celého svojho života,
a či preto žiada o prijatie do rehoľnej rodiny. Noviciát
slúži k získaniu rehoľných cností a je zakončený zložením rehoľných sľubov, teda profesiou. Ako katechumen dostal pri krste Vyznanie viery, autentické zhrnutie
kresťanského učenia, tak i novic dostáva odpovedajúci
symbol, a tým je regula. Svoje miesto tu majú i skrutínia, v starobylých mníšskych rituáloch uvedené slovami: „Hľa, zákon, pod ktorým chceš bojovať; ak ho chceš
zachovávať, tak pristúp, ak to nedokážeš, slobodne
odíď.“ Na slobodné rozhodnutie bol vždy kladený veľký dôraz, preto boli z možnosti skladať sľuby vylúčení
všetci, ktorí boli pod nátlakom alebo konali zo strachu,
deti a mládež pred dovŕšením šestnásteho roku života
(vstup do kláštora), resp. pred osemnástym rokom života (zloženie sľubov). Pochopiteľne boli vylúčení aj ľudia
žijúci v manželstve alebo takí, ktorí už skôr zložili sľuby,
ale na inom mieste. V benediktínskej tradícii sa ustálili
tri otázky: Zriekaš sa sveta a jeho slávy, sľubuješ obrátenie, sľubuješ poslušnosť? Rímsky pontifikál tento obrad
nepozná, ale obsahuje štyri veľké modlitby, ktoré sa obracajú na Boha, na tri božské osoby s prosbou o prijatie
40
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nového rehoľníka Bohom a udelenie potrebných stavovských milostí. V zachovaných textoch sa nájdu početné
rozdiely, zmysel však ostáva vždy ten istý. Je prirodzené, že ústredný akt mníšskej profesie sa konal v priebehu
svätej omše, v úzkom spojení s najsvätejšou obetou. Zvyk
síce zovšeobecnel, ale napríklad v Cluny sa sľubovalo
na začiatku, v Anglicku a Normandii po vstupnej modlitbe alebo medzi epištolou a evanjeliom, inde po evanjeliu,
pri obetovaní alebo v starom mozarabskom ríte dokonca
na konci svätej omše, slávenej vždy opátom. Dôležité sú
užívané termíny: človek sa má stať živou obetou, svätou,
príjemnou Bohu. Výraz „obeť“ znie po latinsky „hostia“,
tzn. živý obetný dar, žiadna mŕtva svalovina z porážky
na jatkách. Drsný výraz, ale podstatný rozdiel!
Sľub sám obsahoval dva kroky: ústny sľub a písomnú žiadosť, ktorá tento sľub obsahovala. Táto sa kládla
na oltár ako znamenie obetovania, kde sa mních podpisoval menom. Negramotní urobili na listinu perom
jednoduché znamenie kríža. Sľubovalo sa pred Bohom
a jeho anjelmi a svätými, zvlášť tými, ktorých ostatky sa
nachádzali v oltári, prípadne v kláštornom kostole – tu
vidíme dôležitosť viery v spoločenstvo svätých, do ktorého človek týmto aktom vstupoval. Sľubovalo sa nie
opátovi, ale samému Bohu. Opát bol iba svedkom (coram Deo … in praesentia domini abbatis). Ďalšie modlitby vyjadrujú prijatie tejto obete Bohom a Cirkvou
a vyprosujú radosť a pokoj.

NOVÉ RÚCHO
Od tohoto momentu mních nielen patril Bohu, ale tiež
bol zaradený do bratského spoločenstva, komunity, ktorá ho prijímala v Božom mene. To je vyjadrené vonkajším znamením rehoľných šiat a bozkom pokoja, a spečatené svätým prijímaním. Mníšska obliečka predstavuje
podstatnú súčasť profesie. Spočíva v nej posila, založená
na historických súvislostiach a rôznych zvykoch, ktoré pomáhajú vytvoriť z jednotlivcov rehoľnú rodinu. Podstatné je, že oficiálnym znamením príslušnosti človeka k rádu
alebo kláštoru je profesia, obliečka sama osebe je záležitosť
vedľajšia. Rehoľný habit je tiež vyjadrením sľubu chudoby: jeho zložením odkladám svoj vlastný odev a prijímam
odev kláštorný, požehnaný zvláštnym obradom. Tu tiež vidíme odkaz na starobylé krstné obrady, keď pri vystúpení
z baptistéria dostal človek nové biele rúcho a následne bol
zhromaždenou obcou pozdravený bozkom pokoja. Tento
kresťanský symbol veľmi zrozumiteľne vyjadruje prijatie
za člena rodiny, čo je ďalej zvýraznené otcovským príhovorom predstaveného a potvrdené a zavŕšené svätým prijímaním, čo sa latinsky povie communio, spoločenstvo. Koľkokrát počas celého obradu toto slovo zaznelo, teraz to má
byť aj uskutočnené. Má trvať naveky. A človek má byť zrozumiteľným znamením, že to nie sú prázdne slová krásnych obradov, ale že to tak skutočne je.


Z BOŽEJ LEKÁRNE

Z „kuchyne“ pátra
Edmunda Szeligu
 Tatiana Berecká
ZÁSADY VÝŽIVY
Je dobré vedieť, že všetky konzervované potraviny (v plechu aj v skle)
majú menšiu hodnotu ako čerstvé.
 Zeleninu a ovocie, ktoré nie sú určené k okamžitej spotrebe,
ukladáme po nákupe do chladničky. Mäso ukladáme okamžite
do mrazničky, aby sa tým zabránilo množeniu baktérií.
 Pred spracovaním sa majú všetky potraviny umývať, ale nie namáčať.
 Zeleninu krájame až pred podávaním na stôl. Ku krájaniu používame
ostré nože, lebo rozvrstvovanie spôsobené drvením znižuje obsah
vitamínov. Zeleninu určenú na varenie nerozmrazujeme.
 Variť by sme mali v hrncoch z nerezovej ocele, v sklenených nádobách
alebo v smaltovaných hrncoch. Železné hrnce odoberajú vitamín C.
 Zemiaky strácajú najmenej na hodnote, pokiaľ sú varené len krátko.
Vďaka tomu si zachovávajú maximálny obsah vitamínov.
 Vajcia by sme nemali uskladňovať v chladničkách. Stáva sa, že
skondenzovaná voda prenikne cez póry škrupín a uľahčí tak
preniknutie dovnútra tých mikróbov, ktoré spôsobujú otravu
tráviaceho traktu. Vajcia by sme mali uchovávať na chladnom mieste
mimo chladničky. Nemajú sa umývať skôr než pred použitím, lebo sa
tak ničí ochranný povlak škrupiniek, brániacich prístupu baktérií.


V predchádzajúcom čísle sme
sa mohli zoznámiť s pátrom
Edmundom Szeligom,
saleziánskym misionárom
v Peru, ktorý veľkou mierou
prispel k vedeckým výskumom
a použitiu rastliny Vilcacora
tormentosa.
Teraz by sme sa chceli
spolu s ním zamyslieť nad
tým, ako sa treba chrániť
pred chorobami, teda nad
prevenciou.
Predovšetkým je potrebné,
aby organizmus prijímal
čo najviac výživných látok,
minerálov a vitamínov.
Niekoľko praktických rád
od samotného pátra:

Čo sa týka konzumovania jedál, jesť môžeme všetko, ale musíme
zachovať určité proporcie. Tak teda:
 Takmer polovica pokrmov by sa mala pripravovať zo zrna – žita,
pšenice, jačmeňa, pohánky. Jedzme teda chlieb – najlepšie z tmavej
(žitnej) múky, hrubozrnné kaše, vločky, ryžu.
 Jedna štvrtina pokrmov by mala pozostávať zo zeleniny. Čerstvej
zeleniny. Môže byť podávaná vo forme šalátov, ale môže byť aj varená,
varená na pare, dusená aj pečená.
 Mäso a ryby by nemali tvoriť viac než dvanásť, pätnásť percent
celodennej stravy. Takže by to mali byť malé porcie. Ryby jedzme
trikrát v týždni, mäso a vnútornosti dvakrát.
 Raz za týždeň si môžeme dovoliť zjesť vajce, najlepšie varené
na mäkko.
 Desiatimi percentami by malo každodennú diétu dopĺňať ovocie.
 Len tri percentá pokrmov dospelých by mali tvoriť mliečne výrobky,
syr a maslo.
 Z nápojov je treba uprednostňovať bylinné čaje, prírodné šťavy zo
zeleniny a ovocia.
 K vyprážaniu používame hlavne olivový olej. Je najzdravší z tukov.
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Z BOŽEJ LEKÁRNE

A ešte treba zopakovať: v kuchyni čo najmenej
cukru a soli! Cukor je ukrytý v mnohých potravinách. Je tam, kde by sme ho nečakali, dokonca aj
v liekoch. Už v tejto ukrytej podobe ho máme nadbytok. A výsledkom je, že mnoho ľudí má problémy s nadváhou, s vysokým krvným tlakom, chorobami srdca...
Podobné je to aj s nadmerným používaním kuchynskej soli. Soľ prijímame mimo iného aj v pive
a pšeničnom chlebe a je ho dosť v mäsových konzervách, šunke a údených potravinách. Posledné výskumy ukázali, že zvyšuje riziko ochorenia rakoviny
hrubého čreva.
A ešte je tu vážne upozornenie pátra Szeligu, čo
sa týka vegetariánskej diéty: je veľmi škodlivá a pre
deti dokonca nebezpečná! Škodlivé sú tiež svojvoľne držané hladovky. Hrozí nám tým arterioskleróza,
poruchy prívodu krvi do mozgu a choroby tráviaceho traktu.

Výživa je len jednou stranou mince.
Druhou je pohyb
Len vtedy môžeme hovoriť o plnej sile, o zdraví. Samozrejme, najlepšie je, pokiaľ sa nám podarí vytrvať pri každodennom cvičení. Aj keby to bolo len
päť minút s jednoduchými cvikmi, ako sú úklony,
krúženie ramenami, trupom, hlavou atď. Často sa
nám nechce cvičiť a ťažko sa premáhame, ale ak to
vynecháme, návrat k cvičeniu bude ťažší.
Pre mládež páter odporúča bicyklovanie, plávanie, veslovanie a beh. Dospelým – rýchle prechádzky. A všetkým – chôdzu po schodoch.
Fajčiari by mali urobiť aspoň desať hlbokých vdychov denne na čerstvom vzduchu.
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Na zakončenie by som chcela uviesť krásny list
od mladého Peruánca, adresovaný pátrovi Szeligovi:

Velebný otče!
Chcel by som Vám srdečne poďakovať za záchranu
môjho života. Ako viete, ešte nedávno mi lekári nedávali nádej a odhadovali najviac tri mesiace života.
A teraz som znova zdravý, môžem študovať, znova
môžem byť radosťou pre mojich rodičov...Vilcacora,
sangre de drago a manayupa urobili zázrak. Ale to
všetko si spôsobil v skutočnosti Ty, velebný otče...

SPRÁV Y KVPŽR

Nové členky a znovu menované
členky, informácie o niektorých
spoločenstvách
 Marta Chraščová
Dňa 24. augusta 2014 bola do úlohy delegovanej
predstavenej pre slovenské komunity Kongregácie sestier
Matky Božieho Milosrdenstva menovaná nová sestra
– Clareta Fečová. Službu zodpovednej predstavenej
na Slovensku tak ukončila sr. Faustyna Olszewska.



Delegát provinciála pre mníšky – sestry bosé karmelitánky
v Ráde bosých karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie
z hory Karmel potvrdil voľbu novozvolenej priorky sestry
Márie Jany od Kríža – občianskym menom Jany Burdovej.
Funkciu prevzala v deň voľby dňa 28. augusta 2014
a nastúpila po ukončení funkčného obdobia sr. Márie Marty
Kočišovej od Božieho Milosrdenstva.



Dňom 1. 9. 2014 sa novou
predsedníčkou KVPŽR stala doterajšia
podpredsedníčka sr. M. Magdaléna
– Ing. Mária Sumilasová OSF,
provinciálna predstavená Kongregácie
školských sestier sv. Františka zo Žiliny
– a to až do vykonania nových volieb.
Voľby prebehli na plenárnom zasadnutí
dňa 26. 11. 2014 a sr. Magdaléna bola
voľbou potvrdená za predsedníčku
na dokončenie volebného obdobia
po sr. Justíne, t. j. do novembra 2015.
Kvôli týmto personálnym zmenám bola
na jedno uprázdnené miesto do Rady
KVPŽR menovaná nová členka –
stala sa ňou provinciálna predstavená
Kongregácie Dcér Božskej Lásky z Trnavy
– sr. Felicitas FDC – ThLic. Daniela
Vengliková. Nová zostava Rady KVPŽR
určila na svojom prvom zasadnutí
v obnovenom zložení za podpredsedníčku
KVPŽR sr. Petru SSNPM z Prešova
– RNDr. Evu Sičákovú, provinciálnu
predstavenú Kongregácie sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá vo
vedení významne zastupuje ženské rehole
byzantského obradu Gréckokatolíckej
cirkvi.



Úrad provinciálnej predstavenej v Kongregácii Notre
Dame, Kanonisiek svätého Augustína, prevzala od 1. októbra
2014 novozvolená sr. Mária Filová na funkčné obdobie
troch rokov. Úrad provinciálnej predstavenej tak ukončila sr.
Sabína Adamčíková.



Dňa 3. októbra 2014 požiadali o prijatie svojej
predstavenej medzi členky KVPŽR Sestry františkánky
Premenenia, ktoré majú svoje sídlo v Melčiciach –
Lieskovom, okres Trenčín. Po predložení potrebných
dokumentov sa tak členkou KVPŽR stáva ich predstavená
sestra Silvana Mária Calcagnile. Sestry sú na Slovensku
od roku 1998 a prišli z materského kláštora z Talianska
z Florencie.



Rád svätého Benedikta, klauzúrna komunita mníšok
benediktínok Kláštora Najsvätejšej Bohorodičky v Horných
Orešanoch má od 27. októbra 2014 novú priorku – sestru
Máriu Anastasiu Dérerovú. Bola menovaná novou opátkou
materského Kláštora benediktínok z Talianska v Offide, ktorou
sa stala bývalá priorka slovenského kláštora, ktorá tak ukončila
pôsobenie na Slovensku – sr. Maria Catharina Müller.
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NOVI NK Y Z V Y DAVATEĽS TVA LÚ Č

SPRÁV Y KVRP

Miriam Grossman

Bez ochrany
Autorka približuje nástrahy vplývajúce na konanie
súčasnej mládeže i detí,
informuje o problémoch,
chorobách či emocionálnych bolestiach, ktoré
fyzicky a duševne doslova trýznia
mladých ľudí, hovorí o tak škodlivej politickej
korektnosti. Všetko ilustruje konkrétnymi prípadmi
zo svojej dlhoročnej psychiatrickej praxe v prostredí vysokoškolskej mládeži. Kniha je určená mladým ľuďom, na ktorých môže pôsobiť preventívne alebo im pomôže v riešení neutešených situácií
v ich mladom živote. Obsah knihy prospeje aj rodičom a tým, ktorí pracujú s mládežou.
192 strán • brožovaná • 6,00 €

Gianluigi Pasquale

František
z Assisi
Prvý raz v dejinách Cirkvi
prijal Svätý Otec meno
František. Od jeho zvolenia má meno František
ešte väčšiu popularitu ako
doposiaľ a s ním aj jeho
prvý a najznámejší nositeľ, sv. František z Assisi. Kniha nám ponúka krátky životopis ako aj jeho posolstvo a aktuálnosť pre všetky
generácie, ktoré prichádzajú po ňom už takmer
osemsto rokov. V úvode knihy je rozhovor autora so Svätým Otcom Františkom, kde sa dozviete
podrobnosti jeho väzby k menu František.
144 strán • brožovaná • 5,50 €

Thaddée Matura OFM

15 dní
s Františkom
z Assisi

www.luc.sk

Sv. František zanechal duchovné posolstvo samotným
svojím spôsobom života a vo
všeobecne málo známych
spisoch. Čitateľ, ktorý pozná Františka skôr ako jednoduchého, chudobného askétu,
bude prekvapený hutnosťou duchovného posolstva
jeho spisov. Načrtáva cestu vytýčenú evanjeliom,
ktorá sa otvára pred každým veriacim človekom
všetkých čias. Prežime v modlitbe 15 dní so sv. Františkom; inšpirujme sa a posilnime aj jeho písaným
posolstvom vo svojom osobnom duchovnom raste.
112 strán • brožovaná • 4,00 €
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Plenárne zasadnutie
V dňoch 3. – 4. novembra 2014 sa konalo plenárne
zasadnutie KVRP v penzióne Zornička na Donovaloch.
Prítomných bolo 25 z 30 členov KVRP. Zasadnutia sa
zúčastnila aj hovorkyňa Roku zasväteného života (RZŽ)
sr. Hermana Matláková SMVS a ekonómka KVPŽR sr. Marta
Chraščová. Na poludnie druhého dňa sa slávila svätá
omša zo spomienky sv. Karola Boromejského, pri ktorej sa
v homílii prítomným členom prihovoril P. Ján Kováč SchP.

Plénum KVRP sa zaoberalo najmä slávnostným otvorením
a priebehom RZŽ, ktoré bude napĺňať svoje aktivity v štyroch
oblastiach: liturgicko-spirituálnej, pastoračnej, charitatívno-sociálnej a výchovno-vzdelávacej. Tie by mohli byť sčasti finančne
vykryté pomocou projektu, ktorého súčasťou je žiadosť o sponzorský grant. Sr. Hermana Matláková pomocou prezentácie detailne predstavila kalendárium RZŽ. Vo svojom príhovore objasnila symboliku slovenského loga a ponúkla propagačné materiály
s leitmotívom Zasvätení môžu prebudiť svet. Rehoľní predstavení boli vyzvaní, aby prispievali k informovaniu o svojich aktivitách cez médiá, vrátane webového portálu časopisu Zasvätený
život. K hojnej účasti na akciách RZŽ má pomôcť včasná a účinne zvládnutá propagácia. Počas celého RZŽ bude prebiehať modlitbová reťaz, ktorá potrvá nepretržite 430 dní až do 2. februára
2016. Ide o duchovnú akciu, ktorá každý deň spočíva v modlitbe
vždy jedného z vyše 400 rehoľných domov na Slovensku.



Pri analýze financovania boli pripomenuté záväzky, vyplývajúce
z členstva v KVRP, ako je účinná komunikácia so sekretariátom,
skorá platba členského a časopisu, nahlasovanie zmien vo vedení,
kontaktoch a odberných miestach časopisu, či uvádzanie štatistík
o aktuálnych počtoch bratov v jednotlivých reholiach, ktoré majú
slúžiť ako podklad pre ďalší postup vytvorenia alternatívnej platovej platformy voči MK SR z dôvodu problematického zamestnávania rehoľných kňazov.


Plénum KVRP hľadalo vhodný model rehoľného zastúpenia v orgánoch CSS v čase, keď v nej zostáva len menšina reholí.
Bude potrebné dať návrh na zmenu príslušných článkov Štatútu CSS, týkajúcich sa zmeny počtu zvolených zástupcov za KVRP
a KVPŽR v Dozornej rade, a doplniť ostatné ustanovenia, ktoré sa
týkajú uvádzanej zmeny.



KVRP vstúpila do spolupráce s neziskovou organizáciou Kanet, zriadenou KBS. Tá pomáha cirkevným organizáciám efektívne participovať na čerpaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v oblastiach školstva, vzdelávania, kultúry
a sociálnych služieb. Žiadosti o nové granty cez program IROP
(Integrovaný regionálny operačný program) sa budú týkať obdobia rokov 2015 – 2021. Budúce plénum KVRP zasadne 27. – 28.
apríla 2015 opäť v penzióne Zornička na Donovaloch.


