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Nádherný rok plný pulzujúceho života. Aj takto by sa dal 
charakterizovať náš rok: Rok zasväteného života. Mnoho 
krásnych aktivít, medializácia, svedectvá a konkrétnosť. Z druhej 
strany však aj veľa slov, ktoré ma privádzajú k osobnému 
spytovaniu svedomia. Keď čítam mnohé články v časopisoch pre 
zasvätených, vydávaných hlavne v Taliansku, o tom, aký mám 
byť, naskakuje mi husia koža. Mám byť prorokom, svedkom 
nádeje, uzdravovateľom či zamilovaným, lídrom s princípom 
subsidiarity, mystikom, aktivistom, chudobným, charitou, 
domovom a podobne. Ja sa pritom na nič také necítim, skôr ma 
deprimuje, že tam ešte nie som.

Na púti, ktorú každoročne absolvujem v lete, kráčam s mnohými 
mladými. Každým rokom si viac uvedomujem krehkosť 
a rozdielnosť, rôznorodosť jednej veľkej skupiny kráčajúcej 
za tým istým cieľom. A v tej skupine je niekto prorokom, niekto 
svedkom radosti, niekto utešovateľom, iný mystikom. Podobne to 
bude asi v našich komunitách a reholiach či kongregáciách. Asi 
nemôžeme obsiahnuť všetko a splniť všetko, čo by chceli vidieť 
na nás tí druhí a tento svet. Nie sme tu ani preto, aby sme splnili 
všetky očakávania ľudí, našich predstavených či kongregácií. 
Sme tu, aby sme plnili Božie sny a s našou krehkosťou sa stali 
nežným pohladením Božieho milosrdenstva pre tento svet. 

Editoriál
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Aký je váš sen o augustiniánskej rodine?   
Augustiniánsku rodinu poznám už dlhý čas. 
A teda moje sny sú veľmi reálne. Ak mám 
však predsa hovoriť o sne, je ním túžba žiť 
v bratskosti ako skutoční priatelia, ako skutoční 
bratia, skutočné kresťanské spoločenstvo a spo-
ločne ohlasovať evanjelium. Ohlasovať krásu 
Božieho kráľovstva spolu, vždy vložiac do cen-
tra Ježiša Krista, zdroj nášho života, s tou ra-
dosťou, ktorá vyjadruje, čo znamená byť bratmi. 
Takže môj sen a moja túžba je žiť v bratskosti 
a ohlasovať evanjelium.  

Aké sú konkrétne gestá, ktoré môžu posilniť, 
stimulovať bratský život v komunite? 

Týchto gest, ktorými sa stimuluje bratský život 
v komunite, je veľmi veľa. Jedným pre mňa veľmi 
dôležitým gestom je počúvanie druhého. Znak 
počúvania, ako hovorí Písmo: Šemá Israel... Po-
čúvať brata. Ďalším dôležitým gestom je upred-
nostniť toho druhého pred sebou. Vedieť, že ten 
druhý nie je menej ako ja a ja nemám byť viac ako 
ten druhý, ale s ním spolu. Nehľadať pyšne svoju 
slávu, ale pred seba dať druhého človeka. A ďal-
ším znakom je radosť z úspechu druhého. Toto 
sú podľa mňa tri veľmi dôležité aspekty. Počúva-
nie, môžeme to nazvať aj rešpekt, uprednostnenie 
druhého a radosť z toho, čo bratia robia. 

Ako by asi prežíval Rok zasväteného života  
sv. Augustín? 

Myslím si, že najväčší dôraz by kládol na brat-
skosť. Dať svetu svedectvo bratskosti. Myslím, 
že v tomto roku ako augustiniáni musíme hľadať 

Na slovíčko 
S generálnym  
predstaveným 
Rehole sv. Augustína

P. Alejandro Anton Moral 
bol 4. septembra 2013 zvolený za  

97. generálneho priora Rehole  
sv. Augustína. Narodil sa 1. júna 1955  

v La Vid (Burgos) v Španielsku. 
Do noviciátu vstúpil 

v augustiniánskej provincii 
Spagna v roku 1972. Po štúdiách 
v La Vid a v Madride pokračoval 
vo svojej príprave na Biblickom 
inštitúte v Ríme. Za kňaza bol 

vysvätený 20. júna 1981. P. Alejandro 
vo svojej provincii prešiel rôznymi 
úlohami ako bibliotekár, ekonóm, 

zodpovedný za formáciu, provinciálny 
radca. V roku 1995 ako 40-ročný bol 
zvolený za provinciálneho priora 

a v tejto službe zostal až do zvolenia 
za generálneho vikára v roku 2001. 
V Generálnej kúrii zastával rôzne 

posty a od roku 2004 bol aj generálnym 
prokurátorom rehole. Publikoval 

rôzne články zamerané na Sväté písmo 
a rehoľný život a preložil niekoľko 

diel augustiniánskej spirituality 
do španielčiny.  

l Monika Skalová
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Počas návštev komunít, tzv. vizitácií, sa 
stretávate s rôznymi bratmi v rôznych krajinách. 
Čo na nich obdivujete? 

U bratov obdivujem veľa vecí. Tu v tejto komuni-
te v Košiciach pôsobil brat Angelo Lemme, ktorý 
teraz žije v Brne. Situácia štyroch krajín Európy 
je veľmi rozdielna a nie je jednoduchá. P. Angelo 
– Boží človek – v tejto ťažkej situácii bol schopný 
vytvoriť ovzdušie pokoja uprednostnením dobra 
bratov pred svojimi záujmami. A hovorí mi: „Ja tu 
môžem zostať aj sám, pretože som dal sľub posluš-
nosti. Keď ma predstavený o niečo žiada, urobím 
to. Dal som tento sľub, aby som daroval svoj život 
Bohu, a teda ak ma teraz žiadaš ísť na to miesto, 
pôjdem tam.“ Ďalšieho som sa pýtal: „Mohol by si 
ísť do Brazílie?“ – „Áno, môžem ísť. Ak chceš, aby 
som išiel, pôjdem.“ –„Ale tvoji rodičia sú chorí.“ – 
„Ja som sa nestal kňazom, aby som zostal s rodi-
nou, stal som sa kňazom, aby som žil v komunite, 
a kde budú chcieť predstavení, aby som išiel, pôj-
dem.“ Toto je neuveriteľná odpoveď. Ďalší človek, 
ktorý pôsobí na Kube v Santo Domingo, má 
zdravotné problémy a chcel by sa vrátiť, pretože aj 
jeho mama ochorela. Prosil som ho, či by tam mo-
hol ešte zostať dva roky. A povedal: „Áno, pre mňa 
je to najdôležitejšia vec.“ 

Necítite niekedy samotu v úlohe generálneho 
priora, ktorý chodí po svete, stále niekoho 
prijíma, je otvorený, počúva, rieši, a to všetko 
stále v sebadarovaní? 

Nevnímam samotu. Vždy so sebou nosím Bibliu, 
je to môj obľúbený spoločník. Keď som ju nemal 

jednu jedinú vec – aby brat, ktorý je vedľa mňa, bol 
stále šťastný, veselý, aby som mohol pomôcť bra-
tovi, ktorý je vedľa mňa. Dať môjmu bratovi to, čo 
nosím vo svojom srdci, vo svojom živote. Myslím, 
že toto by podnecoval aj sv. Augustín: pomáhať žiť 
skúsenosť Boha práve tým, že budem brata upred-
nostňovať pred sebou, budem ho počúvať a tešiť sa 
z toho, čo môžem svojím životom urobiť, a hľadať, 
ako lepšie žiť svoje povolanie v Bohu. 

Dnes sa veľmi bojuje so silným individualizmom. 
Ako byť pripravený na tento aspekt v spoločnosti 
a nenechať sa ním podmieňovať?

Aj v našej reholi je veľa individualizmu, sme deť-
mi dnešnej doby. Naučili sme sa používať technic-
ké prostriedky – facebook, twitter, mobil, ghost 
app... Tieto prostriedky však spôsobujú, že síce 
sme v jednej miestnosti, ale žijeme svoj život in-
dividualisticky. Preto s týmito vecami musíme aj 
bojovať. Ja napr. nenosím mobil na stretnutia; ak 
bude niečo dôležité, tak mi to povedia. Chcem zo-
stať s tými ľuďmi, ktorých mám pred sebou. Nie 
je jednoduché premôcť tento individualizmus, 
ale máme sa usilovať viac žiť spolu a tak individu-
alizmus zanechávať. Potrebujeme dať svedectvo 
spolupráce, svedectvo tímovej práce, vzájomné-
ho počúvania sa. Je veľa gest, ktoré môžeme v boji 
s individualizmom robiť. Môžeme nad ním zvíťa-
ziť. A za týmto víťazstvom je veľa osobných roz-
hodnutí. Chceme nad ním zvíťaziť, pretože nás ne-
robí šťastnými, ale chceme žiť v spoločenstve, čo 
nás robí šťastnejšími. 
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dy. Jedným je Kristus, žiť život s nadšením s ním, 
aby boli mladí presvedčení, že ich Kristus nikdy 
neopustí, že ich vždy bude sprevádzať a žiť s nad-
šením túto skúsenosť s Kristom. On ma hľadá, on 
mi dôveruje. Druhý aspekt, ktorý vnímam ako veľ-
mi dôležitý, je žiť priateľstvo. Sv. Augustínovi veľmi 
záležalo na priateľstve. Ja vás nepoznám, ale teší 
ma, že tu počas tohto rozhovoru s vami môžem 
byť. A v tomto momente niečo spolu zdieľame, je 
to bohatstvo, ktoré mi ponúkate, ktoré môžem vy-
užiť. A teda žiť život s nadšením v priateľstve, ale 
stále s Bohom, s Kristom, s Ježišom, ktorý nás stá-
le sprevádza, ale vždy s nadšením. Sv. Augustín to 
prežíval a so zanietením hľadal, stále hľadal, niečo 
zanechal a išiel na ďalšiu stranu a nemal pokoj, ale 
nakoniec našiel to, čo naplnilo jeho srdce šťastím, 
ktorým bol Boh. 

Počas generálnej kapituly augustiniánov 
(v septembri 2013) ste vyjadrili túžbu a záväzok 
predstaviť sa svetu ako rehoľníci s tvárou 
milosrdenstva a s postojom súcitu.  

Študoval som Sväté písmo, a preto ho veľmi rád čí-
tam, najmä synoptické evanjeliá. A vždy, keď čítam 
alebo počúvam evanjeliá, vidím stále viac, že cen-
trálnou témou celého Svätého písma, ohlasovania 
Ježiša, dobrej správy o Božom kráľovstve je milosr-
denstvo Boha. A faktom je, že pápež Benedikt XVI. 
začal svoju knihu Ježiš Nazaretský hovoriac o Mojži-
šovi ako o prorokovi. Aká je primárna charakteristi-
ka proroka? Nie je ňou ohlasovať budúcnosť, ale ho-
voriť o Bohu, pretože ho videl z tváre do tváre. Ten 
človek má hovoriť o Bohu. Nie ohlasovať, nie, nie, 
ale hovoriť o Bohu. Hovoriť, že pravým prorokom je 
Ježiš, Boží Syn, ktorý prišiel hovoriť ako Boh, ohla-
soval Božie kráľovstvo, ale nikdy nehovoril, v čom 
toto kráľovstvo spočíva. Vždy však hovoril pria-
mo o milosrdenstve Boha, láske Boha, súcite Boha, 
ktorý má srdce matky, súcit, ktorý stále sprevádza. 
Ja verím, že pre Boha je bratstvo dôležitejšie ako 
modlitba. Áno, povieme, že sa musíme modliť, ale 
ak nie si bratom svojho brata? Teda Boh nás žiada, 
všetkých, nielen zasvätených, aby sme konali pod-
ľa tohto princípu súcitu, pravého milosrdenstva. Ak 
budeme tak robiť, bude sa náš život meniť a bude-
me meniť aj ľudí, ktorí sú okolo nás. 

V čom by nás zasvätených nepokoj sv. Augustína 
mohol stimulovať? 

Byť nepokojný si vyžaduje pokoru, veľkú pokoru. 
Pokoru, že potrebujem Boha, a pokoru pre to, čo 
chce Boh cezo mňa odovzdať. Nepokoj vyvoláva 
hľadanie. Bez nepokoja sa nedá prežívať zasvätený 
život, je to vzpruha, ktorá nás posúva dopredu.

so sebou, cítil som sa sám, akoby opustený, ale keď 
ju mám so sebou, viac vnímam prítomnosť Kris-
ta vo mne, v mojom živote, v udalostiach každého 
dňa. Doteraz som neprežíval samotu. A čo sa týka 
spoločenstva, rozhodovania, dnes aj cez internet 
môžem byť v spoločenstve s radou, s bratmi. Sna-
žím sa zatiahnuť do rozmýšľania všetkých, nikdy 
nerozhodujem sám. Aj keď mi stanovy hovoria, 
že mám na to právo, nerobím rozhodnutia sám 
a vždy sa ich pýtam, čo si myslia o tej či onej ve-
ci. A myslím, že to funguje veľmi dobre; sme ľudia 
a mýlime sa, pretože veľakrát konkrétny život ľu-
dí je oveľa komplexnejší, ľudia nie sú čísla, a teda 
urobiť rozhodnutie nie je niekedy ľahké. Necítim 
sa sám, lebo sa snažím zdieľať všetko so svojou ra-
dou, s mojimi bratmi. A potom Boh sprevádza a ja 
sa ním stále cítim sprevádzaný. 

Máte nejaký princíp, podľa ktorého sa v tejto 
službe riadite alebo čo v nej ako dôležité 
vnímate?  

Mám princíp, podľa ktorého sa riadim: ak mám 
nejakú vec, ktorú potrebujem povedať bratovi, tak 
mu ju poviem, neskrývam ju. Pretože je riziko, že 
nevypovedaním veci môžem bratovi viac uško-
diť. Ďalšia vec, ktorá je pre mňa dôležitá, je hľadať 
dobro brata. Viem, že sa to vždy tak nechápe alebo 
nie vždy to zvonku vidno. Ak mám presunúť brata 
z jednej komunity do druhej, nemusí chápať, pre-
čo to robím, pretože ten brat chce navždy zostať 
v tom dome. Ale ja musím hľadať jeho dobro a tiež 
dobro augustiniánskej rehole v službe Cirkvi bez 
toho, aby som človeku ublížil. 

Môže byť dnes sv. Augustín pre mladých 
odpoveďou na ich veľké túžby? Aké by mohlo byť 
posolstvo svätého Augustína mladým? 

Myslím, že sv. Augustín by povedal mladým, aby 
svoj život žili so zanietením. Je to charakteristika 
mladých – žiť život so zanietením; vo všeobecnosti 
ho aj tak žijú. V tomto sú však dva dôležité zákla-

Myslím, že toto by podnecoval aj  
sv. Augustín: pomáhať žiť skúsenosť 

Boha práve tým, že budem brata 
uprednostňovať pred sebou, budem 

ho počúvať a tešiť sa z toho, čo môžem 
svojím životom urobiť, a hľadať, ako 

lepšie žiť svoje povolanie v Bohu.



   Zasvätený život | 2015/02 7

zobralo veľmi vážne a robili sa hneď potrebné kro-
ky, nečakať v zmysle: „Ešte počkaj, uvidíme, ne-
mám koho dať miesto teba.“ Nie, nemôže sa čakať 
a predstavení musia byť veľmi pozorní, keď vidia, 
že niekto je vyhorený, treba zasiahnuť. Dať mu čas, 
mesiac, dva tri, aby išiel na miesto, kde dokáže byť 
v pokoji, pretože inak veľmi riskujeme.

Ktoré tri slová sú pre vás veľmi významné, 
dôležité?     

Pre mňa sú veľmi významné unitas, veritas a ca-
ritas. Unitas – jednota, spoločenstvo. Jednota 
osôb, jednota spoločenstva. Hľadať stále to lepšie 
v ľuďoch a v živote spoločenstva. On je otvore-
ný mne a ja som otvorený jemu. Veritas – pravda, 
nielen v intelektuálnom hľadaní, ako to robil aj  
sv. Augustín, ale žiť život transparentne. Teda dá-
vam svedectvo pravdy môjho života a nič ne-
skrývam. Toto je môj život a nič neskrývam, vy 
ste ľudia, s ktorými zdieľam svoj život. Pravda 
v zmysle aj intelektuálneho hľadania, ako hovo-
ril Benedikt XVI, ale transparentne žiť s pokorou. 
Tento človek skutočne takto žije a nikto si pri ňom 
nedáva iné otázky. A tretie slovo je caritas – láska, 
zanietenosť. Úžasnú encykliku napísal Benedikt 
XVI. Deus caritas est. Láska. Nemôže sa vybudo-
vať svet bez lásky. Niekto môže povedať, že sa to 
dá. Nemôže byť svet bez lásky. Prvým krokom je 
deliť sa s dobrami, môžeme sa s nimi deliť a je to 
dôležitý krok. Druhým krokom by mala byť láska 
v mojom živote, vždy mám reagovať s láskou. Pre-
tože ak ja reagujem na druhých podľa toho, ako sa 
správajú ku mne, môže vzniknúť vojna. Nemôžem 
sa nechať podmieňovať správaním druhého, ak má 
niečo proti mne. Nie, ja mám reagovať vždy podľa 
lásky, bez nej to nie je možné. Nemôžem ju pred-
stavovať ako víťazstvo, ale s pokorou, aby pravá 
 ruka nevedela, čo robí ľavá.

Ktorý aspekt augustiniánskej spirituality je 
v tomto storočí najdôležitejší?

Povedal by som, že by to mala byť interiorita. Bez 
vnútorného života človek nemôže žiť, nemôže žiť 
bez vnútornej pozornosti na život, kde sa rodí 
 interiorita. Aspoň trochu nad sebou uvažovať, aj 
keď niekto neverí v Boha. Musím sa zastaviť a uve-
domiť si, že som človek, nie nejaké zviera, sme 
muži a ženy, sme ľudské bytosti, ktoré stvoril Boh, 
a máme žiť v tomto svete s našou zodpovednosťou. 
Ak sa nezastavím, nevstúpim do seba, nebudem si 
rozumieť, nebudem sa poznať, nebudem sa o se-
ba starať, nič z toho potom nemôžem dosiahnuť, 
nemôžem žiť lásku. A svet nikdy nebude fungovať 
bez lásky!

n

Svätý Augustín vo svojom liste bratom 
na ostrove Capraia napísal: „Neuprednostňujem 
svoj pokoj pred potrebami Cirkvi.“ Aký „pokoj“ 
môže byť prekážkou pre nás zasvätených, aby 
sme v Cirkvi a v spoločnosti žili so zanietením? 

Nesprávnym pokojom je pohodlie. Ako rehoľníci 
môžeme žiť aj pohodlne. Pracujeme veľa, skutočne 
veľmi veľa. Nemáme však také starosti, že sme bez 
práce, máme stále prácu. Každý deň na stole náj-
deme niečo na jedenie, nejakú posteľ, teplo v do-
me. Môžeme žiť veľmi pohodlne aj bez toho, žeby 
sme to chceli, a pritom môžeme aj veľa pracovať, 
majúc veľkú zodpovednosť. Ak sa však necháme 
ovplyvniť touto pohodlnosťou, môže nás priviesť 
k životu bez zanietenia, bez nepokoja, bez toho, 
aby sme dali to, čo dať máme a môžeme.  

V dnešnej dobe stále viac vidíme vyhorenie 
ľudí. Ako sa tomu dá predchádzať? Veľakrát 
ide o mladých ľudí, ktorí už nemôžu žiť naplno, 
pretože ich chýba šťava, sila, chuť. 

Myslím si, že na jednu vec zabúdame. Musíme sa 
starať o svoje telo. Nie kultivovať ho, ale dať mu to, 
čo potrebuje, napr. priestor na spánok, spať aspoň 
7 hodín, nachádzať si čas nejakú hodinku na kaž-
dodennú prechádzku a trochu sa venovať špor-
tu, pretože inak vzniká takéto riziko. A potom 
v komunite pracovať spoločne. Veľa, veľa praco-
vať v tíme, pretože to nám zoberie prílišnú zod-
povednosť a rozdelí sily. A keď má niekto blízko 
k vyhoreniu, musíme byť veľmi pozorní, pretože 
je to riziko ohrozenia zdravia. Je potrebné urobiť 
konkrétne kroky, nechať pravidelnú prácu a aspoň 
na pol roka ísť na iné miesto, aby bol aj priestor 
na uvažovanie nad svojím životom nie v tom 
strese, ktorý musia zdolávať každý deň predovšet-
kým v školách, v ktorých pracujú. Je treba uveriť 
človeku, ktorý hovorí, že sa necíti dobre, že nevlá-
dze, teda ktorý má príznaky vyhorenia, aby sa to 

ROZHOVOR

Nepokoj vyvoláva  
hľadanie. Bez nepokoja  

sa nedá prežívať  
zasvätený život, je to  

vzpruha, ktorá nás  
posúva dopredu.
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Svätá Terézia od Ježiša, nazývaná tiež Veľká ale-
bo z Avily, neprežívala svoje rehoľné povola-
nie od samého počiatku vyrovnane, uvedomele 

a ani vzorne. Ale keď si ju Ježiš k sebe pritiahol bližšie, 
vo svätici začalo dozrievať poňatie zasväteného života, 
ktoré spája v jednom ideáli dve ohniská: intímnu blíz-
kosť s Ježišom a službu Cirkvi.

Robiť Ježišovi spoločnosť

Na počiatku všetkého bola úprimná a vrelá túžba Te-
rézie žiť v Ježišovej blízkosti, a to predovšetkým pro-
stredníctvom vnútornej, rozjímavej modlitby. Teré-
zia chcela byť s Ježišom, „robiť mu spoločnosť“, ako sa 
často vyjadrovala. Práve preto prežíva aj predstavuje 
tento spôsob modlitby ako vzťah lásky, v ktorom je po-
trebné veľa milovať a nie veľa premýšľať, ktorý si žiada 
ustavičný rozvoj a v ktorom záleží nie tak na použitých 
technikách, ako skôr na vedomí Ježišovej prítomnos-

JU B ILEU M

500 ROKOV 
OD NARODENIA 
SVÄTEJ TERÉZIE 
Z  AVILY

Žiť s Ježišom 
a slúžiť mu v Cirkvi
Zasvätený život podľa sv. Terézie z Avily

l Pavel Vojtěch Kohout

Môže rehoľníčka, ktorej 500. výročie 
narodenia si pripomíname tohto 
roku, niečo povedať nám, zasväteným 
osobám 21. storočia? Môže byť 
pre nás inšpirujúca žena, ktorá 
si zvolila rýdzo kontemplatívny 
život v pápežskej klauzúre? Pevne 
verím, že áno, a preto vám ponúkam 
v krátkosti predstavený jej ideál 
zasväteného života, ako ho poznáme 
z jej spisov ako aj životných udalostí. 
Najmä v závere potom predstavím 
možnosť, ako aplikovať tento ideál 
na život súčasnej Cirkvi.

ti. Takže keď človek rozjíma nejakú evanjeliovú uda-
losť, prvoradým zmyslom toho nie je objaviť niečo nové 
a originálne, ale jednoducho mať podiel na Ježišovom 
živote, lepšie ho spoznávať, aby to v nás rozvíjalo lás-
ku k nemu. A keď nás trápia starosti alebo sme plní ra-
dostí, máme takisto prinášať tento náš život v modlitbe 
pred Ježiša, aby on mohol žiť s nami.

Keď sa Terézia zamýšľa nad rehoľnou komunitou, nie 
náhodou ju vníma ako „Kristov zbor“ (porov. Cesta doko-
nalosti podľa rukopisu z El Escorialu 20,1), ako apoštolov, 
najbližších učeníkov, zhromaždených okolo svojho Maj-
stra. Apoštolský život totiž pre ňu neznamená jednodu-
cho konať apoštolát, ale skôr žiť v Ježišovej blízkosti, mať 
tú výsadu, ktorú mali Dvanásti. Tí mohli Ježiša pozorovať 
nielen vtedy, keď verejne vystupoval, ale aj keď bol s nimi 
v úzkom kruhu, keď jedol, odpočíval, bavil sa a pod..

Toto ponímanie nie je vôbec nové a neobvyklé. Už 
keď čítame najstaršie, Markovo evanjelium, stretávame 
sa s nasledujúcou „definíciou“ Dvanástich: „... aby boli 
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s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých 
duchov“ (Mk 3, 14). Činnosť (evanjelizácia a exorciz-
mus) tu nasleduje až po intímnom vzťahu (byť s ním) 
a dá sa povedať, že z neho vyrastá a je ním podmiene-
ná. Preto chce aj Terézia podobným spôsobom „robiť 
spoločnosť“ Ježišovi a vedie k tomu aj svoje spolusestry.

Slúžiť Ježišovi v Cirkvi

Tento intímny život s Pánom nie je však pre Teréziu 
v žiadnom prípade zámienkou k úteku pred problé-
mami, výzvami sveta alebo všednou realitou. Naopak, 
čím väčšmi sa Terézia ponára do vnútornej modlitby 
a mystických milostí, tým viac si uvedomuje potreby 
sveta a Cirkvi. Aj keď prvým impulzom pre založenie 
prvej reformovanej komunity bosých karmelitánok bo-
la výhradne túžba dokonale slúžiť Kristovi, čoskoro sa 
k nej pripojí aj túžba slúžiť Cirkvi. V službe vidí Terézia 
len zákonité, logické predlženie svojej lásky k Ježišovi, 
túžby robiť mu spoločnosť.

A tak vidíme, že svätica, ktorá sa cíti byť povolaná 
ku kontemplatívnemu životu, sa neprestáva zaujímať 
o problémy svojej doby. Cestuje, píše, zhovára sa s ľuď-
mi... Nie všetkým je to po chuti, niektorí ju za to kriti-
zujú, ba aj odsudzujú, ale ona robí nie to, čo by od nej 
žiadali iní, ale to, čo vníma, že je správne a že má robiť 
práve ona.

A natoľko si cení službu v Cirkvi, že má odvahu na dve 
radikálne tvrdenia: 1. Ak nás k službe vedie láska k blíž-
nemu alebo poslušnosť predstaveným, môžeme bez obáv 
prerušiť aj vnútornú modlitbu (porov. Kniha o zakladaní, 
5. kapitola); 2. Vnútorným zmyslom mystických  milostí, 
vrátane duchovného manželstva, je získanie ocho-
ty a schopnosti konať skutky pre Boha a Cirkev (porov. 
Vnútorný hrad, 7. príbytok, 4. kapitola).

Cirkev – tajomstvo spoločenstva  
a poslania

Zodpovedá takýto ideál zasväteného života dnešnému 
životu? Môže ho prijať a realizovať súčasný človek? Ve-
rím, že stačí, keď ho porovnáme s teologickým náhľa-
dom na Cirkev po Druhom vatikánskom koncile, aby 
sme sa presvedčili o tom, že áno. Už na koncile, ale najmä 
po ňom sa o Cirkvi začalo hovoriť ako o tajomstve/svia-
tosti Kristovej prítomnosti a jeho pôsobenia vo svete a ako 
o spoločenstve s Bohom v Kristovi. Neskôr sa k týmto 
pojmom pridružil ešte pojem Cirkvi ako poslania.

Cirkev je preto v súčasnosti často predstavovaná ako 
elipsa, ktorá ma jediný stred v Ježišovi Kristovi a dve 
ohniská. Elipsa znázorňuje božsko-ľudský charakter 
Cirkvi, ktorá je zároveň viditeľná aj neviditeľná, du-
chovnej podstaty, ale materiálne vyjadrená; je tajom-
stvom alebo sviatosťou vzkrieseného Krista, prítomné-
ho vo svete pôsobením Ducha. Ohniská elipsy sú dva 
základné princípy Cirkvi: spoločenstvo a poslanie.

Ak toto porovnáme s Teréziiným ponímaním zasvä-
teného života, môžeme tu nájsť pôsobivú paralelu: za-
svätený život je pozvaním k tomu, aby sme žili podstatu 
Cirkvi, spoločenstvo a poslanie. Čím viac budú zasvä-
tené osoby rozvíjať spoločenstvo s Bohom v Kristovi 
(„robiť mu spoločnosť“) a budú ochotné plniť im zve-
rené poslanie („slúžiť mu v Cirkvi“), tým viac budú pre 
ostatných znamením (tajomstvom, sviatosťou) Cirkvi.

Ak teda svätá Terézia došla vo svojom živote a vo 
svojich spisoch k formulovaniu ideálu rehoľného živo-
ta ako života v spoločnosti Pána a službe jemu, tým len 
odhalila vnútornú podstatu Cirkvi a každého cirkevné-
ho povolania. Legitimita jestvovania rozličných stavov 
a foriem cirkevného života je totiž daná ich komple-
mentárnym charakterom: odlišné povolanie má svoj 
zmysel a opodstatnenie, keď nie je vyjadrením výluč-
nosti, ale inej formy, ktorá stimuluje, obohacuje a do-
pĺňa ostatné povolania. Zasvätený život tak môžeme, 
a to aj vďaka Terézii od Ježiša, považovať za znamenie 
pre všetkých veriacich kresťanov, ktoré má ukazovať 
na vnútornú povahu Cirkvi a pomáhať im ju žiť.

n

Pavel Vojtěch Kohut OCD
(nar. 1969) je kňazom v Ráde bosých karmelitánov, 
v rokoch 2002 – 2009 vyučoval spirituálnu 
teológiu na Katolíckej  teologickej fakulte UK 
v Prahe, od roku 2011 pôsobí ako misionár 
v Stredoafrickej republike. V súčasnosti je tam 
novicmajstrom v Kláštore sv. Eliáša v Bouare. 
Prispieva do viacerých periodík, je členom redakcie 
časopisov MKR Communio a Salve. V rokoch 1998 
– 2001 sa podieľal na novom preklade spisov 
sv. Jána od Kríža do češtiny, v súčasnosti pracuje 
na novom preklade diel sv. Terézie z Avily. Od roku 
2005 vedie kurzy a školy Mystagogickej iniciácie 
do tereziánskej modlitby (MITEM).
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KÁNONICKÉ PRÁVO

Pro sekulární instituty a společnosti apoštolské-
ho života, v nichž členové přijímají evangelijní 
rady (srov. kán. 731 § 2), Kodex stanovuje jen 

nezbytné minimum, které je společné s řeholními in-
stituty (kán. 598 – 601).

Toto minimum společné všem formám zasvě-
ceného života i výše zmíněným společnostem 
apoštolského života stanovuje, že čistota „v sobě 
obsahuje povinnost dokonalé zdrženlivosti v životě 
bez manželství“ (kán. 599), chudoba „obsahuje zá-
vislost a omezení v užívání majetku a nakládání 
s ním podle norem vlastního práva jednotlivých in-

l Michaela Pitterová

I když řeholníci nejsou jediní, kdo se 
v církvi zasvěcují sliby evangelijních rad, 
následující řádky se týkají především jich. 
Důvod je ten, že řeholníci se k zachovávání 
evangelijních rad zavazují veřejným 
slibem, tedy tím, který je přijímán jménem 
církve, a proto i církev pro ně podrobněji 
stanovuje, co tento slib obnáší.

Kanonické aspekty 
řeholních slibů
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KÁNONICKÉ PRÁVO

církví5 nerozlišuje na obecné rovině důsledky dočasné 
a doživotní profese, to však neznamená, že důsledky 
jsou identické. Jen je třeba je hledat na různých mís-
tech Kodexu.

Právní důsledky slibu čistoty

Důsledkem slibu čistoty je nezpůsobilost k manželství. 
Doživotní slib čistoty v řeholním institutu je zneplatňu-
jící překážkou manželství (srov. kán. 1088), dočasný slib 
čistoty činí manželství nedovoleným, nikoli však neplat-
ným. Toto však není jediný právní efekt slibu čistoty. Ko-
dex totiž nahlíží dokonalou zdrženlivost v celibátu jak 
z preventivního, tak z trestněprávního hlediska.

Jako prevenci doporučuje opatrnost v používání ko-
munikačních prostředků a rozvážnost v jednání s ně-
kterými typy osob. Řeholníci tedy mají při používání 
sdělovacích prostředků zachovávat potřebnou opa-
trnost a vyvarovat se všeho, co škodí vlastnímu po-
volání a je nebezpečné čistotě zasvěcené osoby (kán 
666), a také s náležitou rozvážností jednat s osobami, 
jejichž častá společnost by mohla ohrozit povinnost 
zachovávat zdrženlivost nebo vzbudit pohoršení věří-
cích (kán. 277 § 2).6

Hrubé porušení slibu čistoty pak vede k aplikaci 
trestů.

Jestliže řeholník uzavřel manželství nebo se poku-
sil o jeho uzavření (do této kategorie spadá i občanský 
sňatek), je automaticky propuštěn z institutu (kán. 694 
č. 1). Jedná-li se o řeholního klerika, upadá zároveň 
automaticky i do suspenze7 (kán. 1394 § 1) a řeholník 
s doživotními sliby, který není klerikem, do interdik-
tu8 (kán. 1394 § 2). 

Řeholník, který žije v konkubinátu, nebo pohoršlivě 
setrvává v jiném vnějším hříchu proti šestému přiká-
zání Desatera, nebo spáchal jiný delikt proti šestému 
přikázání Desatera s použitím násilí, výhrůžek nebo 
veřejně či s osobou mladší šestnácti let, musí být pro-
puštěn z institutu (kán. 695 § 1 a kán. 1395 § 1).

5 Kodex kánonů východních církví, kán. 528: Člen s dočasný-
mi sliby má tu samou povinnost zachovávat statuty, jako 
člen s doživotními sliby; nemá aktivní a pasivní hlas, pokud 
ve statutech není výslovně uvedeno něco jiného. Následující 
kán. 529 pak rozvádí důsledky profese především v ekono-
mické oblasti.

6 Tento kánon se vztahuje na kněze, ale kán. 672 rozšiřuje je-
ho aplikaci i na řeholníky.

7 Suspenze zakazuje konat všechny nebo jen některé úkony 
moci ze svátosti svěcení, moci řízení a práva či úlohy spoje-
né s úřadem (srov. kán. 1333). 

8 Interdikt znamená zákaz účasti formou služby při mši 
a všech ostatních bohoslužbách a zákaz udělovat svátosti 
a svátostiny a přijímat svátosti (srov. kán. 1332).

stitutů“ (kán. 600)1; poslušnost „zavazuje k podří-
zení vůle zákonným představeným jako zástupcům 
Boha, když dávají příkaz podle vlastních stanov“ 
(kán. 601). 

Tyto požadavky však v žádném případě nezahrnu-
jí všechny aspekty a důsledky slibů. Kodex v tomto 
ohledu totiž odkazuje na stanovy každého institu-
tu (a společnosti). Kán. 598 § 1 požaduje po každém 
institutu, aby určil „ve svých stanovách, jakým 
způsobem se mají zachovávat evangelijní rady čis-
toty, chudoby a poslušnosti podle jeho způsobu ži-
vota“. Znamená to tedy, že konkrétní způsob zacho-
vávání rad se v jednotlivých institutech liší, i když, 
samozřejmě, všichni musí zachovávat kodexové 
minimum.

Pro řeholní instituty se však „kodexové minimum“ 
neomezuje jen na tyto kánony a řeholní profese navíc 
neznamená jen zachovávání evangelijních rad. Kánon 
654 k tomu říká: „Řeholní profesí se členové zavazují 
veřejným slibem zachovávat tři evangelijní rady, skrze 
službu církve se zasvěcují Bohu a začleňují se do in-
stitutu s právy a povinnostmi vymezenými v právu.“ 
Z právě řečeného vyplývá, že zde hrají roli nejen práv-
ní důsledky evangelijních rad, ale i další práva a po-
vinnosti určené právem.

Tato další práva a povinnosti můžeme shrnout 
do čtyř bodů:

• bratrský život ve společenství: řeholní institut 
je charakterizovaný nejenom veřejným slibem 
evangelijních rad, ale i bratrským životem 
ve společenství (kán. 607 § 2);2

• odloučenost od světa;3

• život podle vlastního práva (kán. 598 § 2);4

• ostatní práva a povinnosti určené všeobecným 
právem.

Kodex kanonického práva (tj. kodex církve latinské-
ho obřadu), na rozdíl od Kodexu kánonů východních 

1 Pro společnosti apoštolského života, v nichž členové přijí-
mají evangelijní rady, na rozdíl od sekulárních institutů ko-
dex navíc stanovuje, že cokoli členové dostanou z důvodu 
společnosti, získává společnost (kán. 741 § 2).

2 Kán. 607 - § 2. Řeholní institut je společnost, v níž členové 
podle vlastního práva skládají veřejné sliby, doživotní nebo 
dočasné, které se po vypršení doby obnovují, a vedou spo-
lečný bratrský život.

3 Kán. 607 - § 3. Veřejné svědectví, které mají řeholníci vydá-
vat Kristu a církvi, s sebou přináší odloučení od světa, od-
povídající povaze a účelu každého institutu.

4 Kán. 598 - § 2. Všichni členové jsou povinni nejen věrně 
a úplně zachovávat evangelijní rady, ale také podle vlastního 
práva institutu uspořádat svůj život a tím usilovat o doko-
nalost svého stavu. 
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jící slibu chudoby. Majetek, který mu připadne po zřek-
nutí se, připadá institutu podle norem vlastního práva“ 
(kán. 668 § 5). I řeholníci ostatních institutů se mohou 
částečně nebo zcela zříci svého majetku, ale jen s povo-
lením nejvyššího představeného (kán. 668 § 4).

Ve vztahu k majetku však platí ještě další ustanove-
ní, která mají řeholníci společná s kněžími (odkazuje 
na ně kán. 672):

• správu majetku laiků nebo světské úřady, s kte-
rými je spojené břemeno skládání účtu, mohou 
přijmout jen s povolením příslušné církevní au-
tority (v institutech papežského práva je to vyšší 
představený, v institutech diecézního práva místní 
ordinář, kán. 285 § 4);

• bez porady s příslušnou církevní autoritou nesmějí 
ručit ani svým majetkem (kán. 285 § 4);

• nemohou podpisovat směnky (dokumenty, který-
mi se přebírá závazek vyplatit peníze bez určeného 
důvodu, kán. 285 § 4);

• bez povolení příslušné církevní autority nesmě-
jí osobně nebo i prostřednictvím jiných podnikat 
nebo obchodovat jak ve vlastní nebo cizí prospěch 
(kán. 286). Není zakázáno vlastnit akcie nějaké spo-
lečnosti, je-li čestná a řeholník nemá účast na její 
správě. Naopak zcela zakázané jsou burzovní spe-
kulace. Představený nikdy nemůže povolit jednání, 
které je v rozporu s evangeliem a učením církve. Po-
rušení tohoto předpisu je trestné: „Duchovní nebo 
řeholní osoby, které provozují obchod nebo činnost, 
kterou zakazují ustanovení kánonů, budou potres-
táni podle závažnosti zločinu“ (kán. 1392).

Důsledkem slibu chudoby je i následující ustanove-
ní: „Kdo z řeholního institutu zákonně vystupují nebo 
z něho byli zákonně propuštěni, nemohou od něho 
nic vyžadovat za jakoukoliv činnost v něm vykona-
nou“ (kán. 702 § 1).

Právní důsledky slibu poslušnosti

Obecné pravidlo pro poslušnost, stanovené kán. 601, 
je jasné a přitom široké: vyžaduje poslechnout zákon-
né představené, když vydávají příkazy v souladu se 
stanovami.

Kodex však navíc stanovuje některé situace, kdy ře-
holník podléhá svému představenému:

• úkoly a úřady mimo vlastní institut může přijmout 
pouze s dovolením zákonného představeného 
(kán. 671);

• ve vnějším apoštolátu řeholníci sice podléhají bis-
kupovi, kterému jsou povinni prokazovat oddanou 

Právní důsledky slibu chudoby

Řeholní slib chudoby vždy s sebou nese závislost 
a omezení v užívání majetku a nakládání s ním. 
V některých případech však doživotní slib chudoby 
má jako důsledek povinnost zříci se majetku a ne-
schopnost jakýkoli majetek nabýt.9 Slib chudoby je 
oblastí, kde jsou nejvíce patrné rozdíly mezi dočas-
ným a doživotním slibem, a pravděpodobně i oblastí, 
která asi nejvíce potřebuje „trvalé formace“.

Pro všechny platí, že před první profesí musejí určit, 
kdo bude spravovat jejich majetek, jak má být tento 
majetek užíván a jak má být nakládáno s jeho výnosy 
(kán. 668 § 1). V tu chvíli mají budoucí řeholníci svo-
bodu se rozhodnout, jak chtějí (pokud stanovy neur-
čují něco jiného).

Dočasný slib chudoby a doživotní slib chudoby, kte-
rý nevyžaduje zřeknutí se majetku, má dvojí dopad. 
Na jedné straně obnáší závislost na představených 
ohledně nakládání s majetkem: chce-li řeholník ze 
spravedlivého důvodu změnit ustanovení o správě své-
ho majetku, o jeho užívání a výnosech anebo učinit ja-
kýkoli úkon týkající se majetku, potřebuje povolení pří-
slušného představeného (kán. 668 § 2). Toto povolení 
však neznamená, že odpovědnost za majetek řeholní-
ka přebírá institut: „Jestliže člen uzavřel se souhlasem 
představeného smlouvu o svém majetku, je povinen 
sám nést odpovědnost za plnění“ (kán. 639 § 2). 

Na straně druhé vede k tomu, že cokoli řeholník zís-
ká svou činností nebo ve vztahu k institutu, získává 
vždy pro institut, a i to, co získá jako důchod, podpo-
ru nebo pojistné, získává pro institut, pokud ovšem 
vlastní právo nestanovuje něco jiného (kán. 668 § 3). 
Kodex se nezmiňuje o darech, které řeholník dosta-
ne jako osoba (nikoli ve vztahu k institutu); jestli patří 
řeholníkovi nebo institutu, záleží na vlastním právu; 
jedná-li se však o představeného nebo administrátora, 
předpis je jasný: „Pokud není znám opak, předpoklá-
dá se, že dary, poskytnuté představeným nebo správ-
cům kterékoliv právnické osoby církevní, i soukromé, 
jsou dány této právnické osobě“ (kán. 1267 § 1). 

Před doživotní profesí řeholník musí vyhotovit závěť 
(testament), platnou i podle občanského práva (kán. 
668 § 1); jedná-li se o institut, kde je povinností zcela 
se zříct svého majetku, řeholník to má vykonat for-
mou platnou i podle občanského práva (kán. 668 § 4).

Po doživotní profesi řeholník, který chce změnit závěť 
(testament), musí mít povolení kompetentního před-
staveného (kán. 668 § 2). Ten, kdo se z povahy institutu 
zcela zřekl svého majetku, „ztrácí schopnost jej nabývat 
nebo vlastnit, a proto je neplatné jeho jednání odporu-

9 U slavných slibů je tomu tak vždy.

KÁNONICKÉ PRÁVO
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poslušnost a úctu (kán. 678 § 1), ale zároveň pod-
léhají i vlastním představeným a musejí zůstat věr-
ní disciplíně institutu (kán. 678 § 2);

• diecézní biskup může udělit církevní úřad řehol-
níkovi jen na návrh nebo alespoň se souhlasem je-
ho představeného (682 § 1); z tohoto úřadu může 
být řeholník odvolaný jak biskupem, tak předsta-
veným, a přitom stačí vždy jen upozornit druhou 
stranu, nevyžaduje se souhlas (kán. 682 § 2).

Společný život

Jak již bylo řečeno, charakteristickým rysem řeholní-
ho života je bratrský/sesterský život ve společenství. 
Tím se řeholní život liší od ostatních forem zasvěce-
ného života.

I tento rys má své právní důsledky: „Řeholníci 
ať bydlí ve vlastním řeholním domě, zachovávají 
společný život a neodcházejí z domu bez dovolení 
svého představeného“ (kán. 665 § 1). Dlouhodobá 
nepřítomnost v řeholním domě je v kontrastu s povahou 
řeholního života a proto je považovaná za výjimku, která 
potřebuje zvláštní povolení: „Jestliže se jedná o dlouhou 
nepřítomnost v domě, smí vyšší představený dovolit ze 
spravedlivého důvodu a se souhlasem své rady svému 
členu, aby pobýval mimo dům institutu nejvýše po dobu 
jednoho roku, pokud není důvodem léčení nemoci, stu-
dium nebo výkon apoštolátu jménem institutu“ (kán. 

KÁNONICKÉ PRÁVO

665 § 1). Zde je třeba zdůraznit, že neexistuje právo 
na dlouhodobou nepřítomnost v řeholním domě a že 
toto povolení by měla být opravdu výjimka ze spraved-
livého důvodu.10 Je zajímavé, že Kodex se neomezuje 
na stanovení trestů za nedodržení tohoto aspektu ře-
holního života, ale dává představeným povinnost snažit 
se o to, aby řeholníci vytrvali: „Člena, který je nezákon-
ně nepřítomný v řeholním domě s úmyslem vymanit se 
z moci představených, představení starostlivě vyhledají 
a pomohou mu, aby se vrátil a vytrval ve svém povolá-
ní“ (kán. 665 § 2). Teprve, když je řeholník nezákonně 
nepřítomný po dobu šesti měsíců, může být propuštěn 
z institutu (kán. 696 § 1).

Jak bylo řečeno na začátku, tento výčet právních 
aspektů řeholní profese není úplný. Jsou zde rozvede-
ny jen ty, které vyplývají z jednotlivých evangelijních 
rad a z povinnosti společného života. Je také třeba mít 
na paměti, že právní aspekty jsou jen jedna malá část, 
i když důležitá, a že prvořadá je dimenze teologická 
a duchovní, z kterých i samo kanonické právo vychází.

Rozhodně však doporučuji k přečtení kapitolu Ko-
dexu, která nese název „Povinnosti a práva institutů 
a jejich členů“ (kánony 662 – 672), kde jsou vhodně 
vyváženy jak duchovní, tak i ostatní prvky.

n

10 Povolení nepřítomnosti je možné řeholníkovi s doživotními 
sliby prodloužit, ale v tomto případě se pak jedná o exklaus-
traci, která má svá pravidla.
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Kto ma pozná a prečítal si nadpis, isto sa usmieva. 
Som asi tou úplne najnevhodnejšou osobou, 

ktorá by mala písať článok o cvičení. Ale na druhej 
strane, možno mám viac spriaznených duší 

v rovnakom rozpoložení ako som ja. 
Takže priznávam: nie, cvičenie nie je to, čo mi ide.

l Františka Čačková

LIFEST YLE

Žiť zdravo 
ako prorok Daniel

 
Cvičenie
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LIFEST YLE

Práve preto potrebujem povzbudenie a keďže som 
dobrý zdroj našla v knihe Ricka Warrena: The 
Daniel Plan (vyšla práve vo vydavateľstve Porta 

Libri v slovenčine pod názvom Program Daniel), odva-
žujem sa písať. A vy sa kľudne usmievajte ďalej J.

Hlavný dôvod, prečo vôbec chcieť byť silný ako 
 Daniel, je usilovať sa o dokonalosť pre telo, dušu 
a  ducha na Božiu slávu.

Cvičenie pre každého z nás

Boh vo svojej kreativite má v zálohe cvičenie aj pre 
nás, ktorí trpezlivo odmietame všetko, kde je len ná-
znakom pohybu navyše. Najlepším cvičením je to, 
do ktorého sa pustíte. Čo mám rád a vyčaruje mi to 
úsmev na tvári? Nie pre ostatných, keď vás vidia cvičiť, 
ale čo je zábavou pre vás. (S kolegyňami z práce sme sa 
niekoľkokrát stretli na akcii s názvom „Svižná zborov-
ňa“ – zvyčajne sme skackali na gospel aerobic, no keď 
sme skúsili pilates, skoro sme pukli od smiechu, keď 
sme kukli jedna na druhú, ako to tej druhej nejde. Pri 
tomto type cvičenia je dôležité aj dýchanie, ktoré bolo 
vtedy úplne mimo. Čiže – asi to pre našu skupinku ne-
bolo najvhodnejšie skupinové cvičenie).

„Prepáč, nejdem!“ – tak zvyčajne reagujem, keď ma 
niekto pozve na bicykel alebo na túru alebo hoci aj 
na prechádzku. Nemám kondičku a tak mám v hlave 
blok. Nejdem, lebo nevládzem. Ak by som náhodou aj 
vládala, radosť mi to asi neurobí. Pohni sa tam, kde je 
radosť. Ak pre teba cvičenie bude len ťažobou, moti-
vácia rýchlo vyprchá. Ak zainvestuješ do niečoho, čo ti 
bude robiť radosť a budeš sa pri tom usmievať a tešiť sa 
na to, ľahšie si na to opakovane nájdeš/urobíš čas.

Pomôcť oslabiť ten blok môžu jednoduché otázky: 

• Keď ste boli malí, na akú aktivitu ste sa tešili? 
(„Neprestávame sa hrať, lebo sme vyrástli; vyrástli 
sme, lebo sme sa prestali hrať.“ O. W. Holmes)

• Pri čom ste sa zaručene usmievali?  
(po týchto otázkach som si kúpila švihadlo)

• Čo vyzerá, že sa pri tom budete zabávať?  
(pomôcka: korčuľovanie, lukostreľba, naháňačka, 
plávanie, tancovanie, skákanie na trampolíne, 
bowling, jazda na koni, guľovačka, člnkovanie, …) 

A čo tak zapojiť do toho Boha, nech vám to pripo-
menie alebo ukáže, čo to je? Aj za cenu, že ďalší krok 
bude na vás a budete musieť vyjsť zo svojej komfortnej 
zóny a niečo s tým a pre to urobiť.

Snívajte vo veľkom

Ak by som mohol zrealizovať a uskutočniť bez strachu zo 
zlyhania čokoľvek, čo by sa týkalo môjho cvičenia a po-
hybu, čo by to bolo? Pôjde to ľahšie, ak budeš mať sen, 
prečo by si mal vyjsť z toho svojho komfortu. Naprí-
klad zabehnúť 5 km alebo zdolať nejaký konkrétny ko-
pec (ktorý v tejto chvíli ozaj môže byť akurát tak tvojím 
snom kvôli tomu, ako sa cítiš, čo ťa od neho stále viac 
vzďaľuje). Snívaj a posúvaj svoje hranice stále bližšie 
k svojmu snu. A hlavne sa neporovnávaj. Mať sen, že 
vylezieš na kopček nad vaším kláštorom, je pre nieko-
ho iného vecou jeho každonedeľnej prechádzky. Keďže 
ty to teraz nezvládneš, môže to pred inými vyzerať dosť 
trápne. Ale to by ťa nemalo zastaviť. Porovnávanie so 
spolubratmi a spolusestrami nás často úplne zbytočne 
zastaví na ceste napĺňania našich snov. Nedajme sa!

Ak žiadny sen nemáš, popros Boha, aby ti dal taký, 
ktorý bude dostatočne veľký, no zároveň splniteľný: 
aby si bol motivovaný a mal priestor pre rast a súčasne 
aby stálo za to zabojovať so svojou lenivosťou a poho-
dlnosťou.

Jedno slovo

… služba, disciplína, cieľ, odovzdanosť, zdravie, zábava, 
voľnosť, vytrvalosť, sila, odvaha, zvelebenie, dobrodruž-
stvo, výzva, dokonalosť… Vyber sa von na prechádzku 
a na nejaký sympatický kamienok, ktorý nájdeš, si po-
tom napíš jedno slovo, kvôli čomu chceš zmeniť niečo 
vo svojich zvykoch. Zameraj potom svoju pozornosť 
počas nejakého dlhšieho časového úseku (týždeň, me-
siac…) na to, aby to, do čoho sa pustíš, pomáhalo na-
pĺňať tento dlhodobý cieľ. Nos v tom čase kamienok so 
sebou alebo ho maj na viditeľnom mieste. Pomáha to.

Máš skvelé telo

Je stvorené Bohom a čo on robí, dobre robí. Možno 
sme sa k tomu svojmu nesprávali najlepšie, a preto nie 
je až také skvelé, aké by mohlo byť. Ale Boh na teba aj 
tentokrát nepozerá kriticky a s výčitkami, ale s veľkou 
láskou. Si dielom jeho rúk (Iz 64, 7). Otec ťa stvoril, Je-
žiš ťa vykúpil a Duch Svätý v tebe prebýva. Preto neod-
mietaj svoje telo. Veď s ním stráviš celú večnosť. Tvoje 
telo bude vzkriesené pre život. Boh sa ťa bude pýtať, 
ako si s ním narábal, a budeš musieť vyúčtovať. Dal ti 
ho, aby si s ním a v ňom naplnil jeho plán spásy. Tak sa 
s ním radšej spriateľ, počúvaj ho a aj ty ho nauč počú-
vať ťa. Keď sa nebudete hádať a odmietať sa, navzájom 
si poviete veľa užitočného. Chválim ťa, že si ma utvoril 
tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to 
veľmi dobre viem (Ž 139, 14).
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Krzysztof Wons SDS
Odovzdať sa Ježišovi 
Duchovné cvičenia  
so sv. Matúšom

Kniha Odovzdať sa Ježišovi je preme-
ditované Evanjelium podľa Matúša 
formou lectio divina. Sprevádza nás 
druhou etapou kresťanského rastu. 
Evanjelista Marek (prvá kniha Uveriť 
Ježišovi) nás priviedol k rozhodnutiu sa pre 
Ježiša Krista, k rozhodnutiu byť jeho učeníkom. Nie stá-
le však naše slová a činy vyjadrujú túto našu voľbu. Preto nás 
evanjelista Matúš učí rásť vo viere a pomáha nám stávať sa 
skutočnými kresťanmi. Duchovné cvičenia so sv. Matúšom nás 
vedú k plnšiemu odovzdaniu sa Ježišovi Kristovi a upevneniu 
sa v identite Kristových učeníkov. Kniha je určená nielen ako 
duchovné čítanie počas duchovných cvičení, ale aj ako uži-
točný a hodnotný materiál pre kresťanskú formáciu. 

Misionár, Michalovce 2015

Krzysztof Wons SDS 
Uniesť krízu   
Kríza nás nemá vzdialiť od Boha. Tak, 
ako píše autor knihy Kryzstof Wons, 
kríza nám môže pomôcť priblížiť sa 
k nemu. Tak ako ide trpiace alebo zra-
nené dieťa k matke, aj my sa môže-
me obrátiť na Boha, nášho milujúceho 
Otca, ktorý nás vždy vypočuje. Svetlo 
do každej krízy nám môže priniesť Bo-
žie slovo. Ono nám pomáha žiť v ťažkých 
časoch a posilňuje vieru. Učí nás zdieľať svoju krízu 
v modlitbe s Bohom a čerpať z modlitby silu.

Wydawnictwo Salwator, 2015

Antonio Sicari
Charisma Terezie 
z Avily   
Autor knihy Charisma Terezie z Avi-
ly sa chce vrátiť do každodenného 
života, životného prostredia a vzťa-
hov ženy, ktorá zmenila život mno-
hých ľudí rovnakou intenzitou kedysi 
aj dnes. Svätá Terézia z Avily bola 
veľká španielska mystička (1515 – 1582), 
ktorá cestovala po celom Španielsku, spolupraco-
vala so svätým Jánom z Kríža a obnovila rád karmelitánov. 
Dielo sa zameriava na majstrovské umenie spirituality v jej 
živote, ktoré popisuje cestu duše k zjednoteniu a splynutiu 
s  Bohom tak, ako to dokázala svätá Terézia.

Karmelitánske nakladatelství, Kostelní Vydří 2015

Nebuď sám

Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju 
námahu môžu dostať väčšiu odmenu, a keď pad-
nú,  jeden zdvihne druhého. Beda však samému, 
keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvi-
hol (Kaz 4, 9 – 10). Komunita a priatelia ti môžu 
pomôcť. „Svižná zborovňa“ sa stretla len niekoľ-
kokrát, no odvtedy sme pre seba väčšou oporou 
v našich „športovo-sebaprekonávajúcich“ úspe-
choch i zlyhaniach. Ak cvičíte s niekým, bude-
te v tom vytrvalejší, budete cvičiť dlhšie, ako 
 keby ste to robili osamote, a údajne vtedy spálite 
aj viac  kalórií. Budete pre seba oporou, povzbu-
dením, budete si vykázateľní (menej často bude-
te  používať vzorec: chce sa mi – cvičím, nechce 
sa mi – necvičím). A budete mať šancu pomôcť 
si navzájom, potiahnuť sa. Opýtaj sa Boha, kto by 
mohol byť tým správnym parťákom na tvojej ceste 
„byť silný ako prorok Daniel“.

Modli sa a hýb sa

Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme… (Sk 17, 28a). 
Keď sa prechádzaš, mysli na to, čo znamená „chodiť 
s Bohom“, keď vstávaš zo stoličky po dlhšom sedení 
v práci, porozmýšľaj, čím všetkým ťa Boh požehná-
va, alebo sa modli za ľudí, s ktorými pracuješ.

Zdravšia voľba

Ako bol na tom Ježiš? Pretrpel to tu na zemi, či si 
vychutnával dni, ktoré tu s ľuďmi prežil? Užíval ži-
vot. Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však 
kosti vysúša (Prís 17, 22). Naplánuj si najbližší týž-
deň a zaznač si, ako sa ti darilo. Dopraj si cvičenie 
a ono ti dopraje priblížiť sa k tvojmu cieľu. Nemusíš 
byť hneď olympionik. Už keď sa budeš dnes hýbať 
viac ako včera, urobil si tú najlepšiu voľbu.

A kľúčové oslobodzujúce vety: Najlepším ča-
som na cvičenie je čas, keď ozaj cvičíš. Ak bu-
deš vždy zvažovať, čo si kde o cvičení čítal a počul 
(napr. že cvičiť treba ráno), vždy budeš mať dôvod 
necvičiť počas celého ďalšieho dňa. 

Už ma z toho písania bolí chrbát. Asi je čas po-
staviť sa a modliť sa za vás, aby ste sa tiež pohli. Ja 
začínam teraz. A vy?

A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný 
okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosí-
me alebo chápeme, tomu sláva v Cirkvi a v Kristo-
vi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen 
(Ef 3, 20 – 21).

(Pokračovanie nabudúce. Zložka číslo štyri: MYSLENIE)
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Afektivita a používanie 
masmédií (II)  l Amedeo Cencini

Praktické upozornenia 
ako obývať internetovú sieť 

V tejto časti sa pokúsime podať zopár 
praktických bodov, ktoré vychádzajú nielen 
z pedagogiky užitočnosti masmédií. Budeme 
vychádzať skôr zo vzťahov či už medzi 
mladými vo formácii a svetom na webe, 
alebo ich spôsobom „bývania na internete“. 
Otázka je, akým spôsobom môžem byť 
na internete ako veriaci v evanjelium 
(v e-vanjelium), ako mladý, ktorý je 
zasvätený v panenstve.

w  Predovšetkým pri používaní počítača treba dať 
vo všeobecnosti pozor na svoje zdravie: v prvom 
 rade fyzické zdravie. Narastá množstvo času strá-
veného pred počítačom. Viac si treba dávať po-
zor na  držanie tela, ktoré nadobúdaš, na dôsledky 
pre zrak, chrbticu, na sedavý spôsob života, ktorý 
prijímaš atď. Ale tiež treba dať pozor na psychické 
zdravie: na druh pokrmu, ktorý si vyberáš pre svo-
je zmysly, na požiadavky, že budeš stále v kontak-
te so všetkým a so všetkými a všetkými spôsobmi, 
na zvyk pravidelne napĺňať všetky miesta svojho 
života bez skúseností samoty, na nebezpečie straty 

PSYCHOLÓGIA
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Nie je tu dualizmus medzi životom online – tým 
skutočným a offline – tým fiktívnym (tak ako pri 
verbálnej a neverbálnej komunikácii), inak ideš 
v ústrety odcudzeniu sa realite. „Pokiaľ sa bude 
tvrdiť, že na to, aby si žil reálne vzťahy, treba uzav-
rieť vzťahy na internete, bude sa potvrdzovať schi-
zofrénia toho, kto žije v digitálnom prostredí ako 
v prostredí, ktoré sa živí prchavými banalitami. 
V skutočnosti život je jediný, či sa žije vo fyzickom 
alebo digitálnom prostredí. A tak rehoľný život je 
vtelený do života osoby, ktorá je zvyknutá hýbať sa 
suverénne v digitálnom prostredí. Netreba si príliš 
rýchlo a zjednodušene myslieť, že je to pokušenie, 
od ktorého treba utiecť. Internet nie je paralelná 
skutočnosť, môže sa stať antropologickým priesto-
rom prepojeným radikálne s inými miestami náš-
ho života, a teda aj s dimenziou, ktorá je vo vlast-
nom zmysle slova náboženská. 

w  Ak je teda internet na to, aby bol obývaný, si po-
zvaný nielen napísať doň nejakým spôsobom výz-
nam a hodnotu tvojho života a tvojho rozhodnu-
tie pre panenstvo, ale aj pochopiť, ako ťa samotný 
internet vyzýva myslieť a premyslieť tvoju vie-
ru a tvoje rozhodnutie. Inými slovami, nechaj sa 
vyprovokovať (aby si nakoniec zdôvodnil svoju 
nádej). V tomto zmysle využi možnosť, ktorú ti 
internet ponúka: spoločne myslieť, zdieľať svoj prí-
beh s príbehmi iných, budovať kontakty s ľuďmi, 
ku ktorým by si sa nikdy nemohol priblížiť a s kto-
rými dokonca môžeš vytvárať komunitu.

w  Nezabudni: na internete vždy vystupuješ ako sve-
dok – svedok toho, kým si, v čo veríš, a to pred 
všetkými a každým. Kvôli tomu ti samotný inter-
net ponúka možnosti, aby si dovolil nekonečnému 
bohatstvu evanjelia nájsť nové formy vyjadrenia, 
ktoré sú schopné dosiahnuť mysle a srdcia všet-
kých. Mysli na to, ako sa toto môže stať dôležitým 
vzhľadom na panenstvo pre Božie kráľovstvo, kto-
ré nikdy nebolo pochopené logikou sveta.

w  Internet sa môže stať problémom, keď sa dá príliš 
do stredu života a pohltí príliš veľa času, s nebez-
pečenstvom, že vytvorí závislosť: Internet Addic-
tion Disorder (IAD)1, ktorá vyvoláva rovnaké ne-
príjemnosti ako iné patologické závislosti, napr. 
alkoholizmus (zasahuje skupinu od 15 do 40 ro-
kov). Tu sú príznaky: problémy a ťažkosti vo vzťa-
hoch, prílišné naviazanie sa na internet, potreba 
byť stále online, nutnosť klamať (predovšetkým 

1  Pre tento výraz sa tiež používa „netholizmus“ - ako závislosť 
na internete (poznámka prekladateľa).

chuti (a námahy) osobného štúdia, logického a kri-
tického myslenia, určitej gymnastiky myslenia... Ak 
nahradím toto všetko jednoduchým kliknutím, bu-
de sa mi zdať, že mám moc nad druhými, že mám 
možnosť ustanoviť (alebo zrušiť) vzťah s hocikým...

w  Buď si vedomý času, ktorý stráviš pred počítačom 
práve vtedy, keď nepracuješ. Je to vymedzený čas, 
ktorý zostáva v medziach denného programu, ale-
bo hrozí, že ťa „vrhá mimo čas“? Je to čas, ktorý 
márniš často bez toho, aby si si to uvedomil? Je to 
čas, ktorý rešpektuje určitý poriadok (ordo) tvojho 
života? Prípadne čomu inému si ukrátil čas?

w  Pozor: internet je sieť, ktorá loví, je teda vhodné 
– v pozitívnom zmysle – byť si vedomý, že mô-
žem byť „chytený“. Treba si byť osobne vedomý 
zodpovednosti vo využívaní času, mať jasný po-
hľad na používanie internetu. Tento pohľad má byť 
presný a orientovaný ku kultúrnemu rastu a k pas-
toračnému poslaniu: „Surfovať bez cieľa znamená 
strácať čas.“ Žiť vzťahy bez presného motívu alebo 
bez presných pravidiel, čo sa týka štýlu vzťahov, 
predstavuje enormnú stratu času a niekedy to zna-
mená dostať sa do nekontrolovaného a nekontro-
lovateľného ovládania zo strany druhého/ej, s kto-
rým/ou sa prišlo do vzťahu.

w  Tvoj život, tvoja formácia a tvoje poslanie (služba) 
sú dôležitejšie ako počítač, no môžu v ňom nachá-
dzať stimul a provokáciu žiť a formovať ťa veľ-
mi realistickým spôsobom. Teda, z jednej strany 
nedovoľ, aby ťa to odviedlo od tvojich povinnos-
tí, hlavne v reálnych vzťahoch (nie virtuálnych), 
od tvojej komunity. A pozor, aby si neupadol 
do nebezpečenstva, že budeš v kontakte iba alebo 
prevažne s tými, čo sú na internete, alebo len cez 
internet; nezabudni, že „blížny je ten, o ktorého sa 
môžeme oprieť“. Ľudské vzťahy, ktoré sa vytvárajú 
internetom, sa musia stať „aj“ (pripojené k vzťa-
hom v skutočnosti), nesmieme si ich však vytvárať 
„namiesto nich“.

w  Ďalej, internet je určitá možnosť (v službe niečo-
ho/niekoho...). Koľko vecí sa dá povedať a koľko 
príležitostí ohlasovať Božiu lásku s použitím inter-
netu! Do sveta sa môže šíriť vysvetľovanie Božieho 
slova na deň s použitím obrázkov, ktoré sú vkusne 
vybrané. Naozaj veľa sa môže urobiť pre rozpráva-
nie o láske a kráse Boha, zdieľať myšlienky viery, 
istoty lásky, túžby a nádeje.

w  Preto si zvykni nedávať do protikladu reálne a vir-
tuálne prostredie, ktoré vôbec nie je niečo fiktívne. 
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vedno prečo zasvätený, ktorý sa rozhodne komuni-
kovať s ľuďmi na webe (aj to je Boží ľud), robí to in-
kognito alebo skrývajúc svoju identitu. Toto vôbec 
nie je dobrým znamením. Kto sa skrýva, zvyčajne 
nemá dobré vnímanie seba ani pozitívnu identi-
tu viazanú na vlastné ideálne životné rozhodnutia, 
neváži si sám seba, ani nevie obhájiť vlastnú nádej. 
Mnohí, žiaľ, uprednostňujú surfovanie alebo pokec 
( četovanie) s utajenou identitou (mysliac si, že je to 
stále možné).

w  Ak chceš používať internet ako nástroj evanjeli-
zácie, absolútne sa musíš naučiť používať jeho ja-
zyk, jeho pravidlá, jeho štýl...; musíš sa naučiť byť 
stručný a efektívny, jasný a jednoduchý, s takým 
nadpisom, ktorým pritiahneš a anticipuješ obsah; 
a nemysli si, že môžeš používať určitý homiletic-
ký alebo kostolný štýl. Zároveň nie je nevyhnut-
né, aby si sa vzdal určitej komunikatívno-vzťaho-
vej modality (ktorá je zviazaná s tvojou identitou), 
tiež nie je nevyhnutné aby si sa znížil k určitému 
typu reči v nádeji, že zachytíš prijímateľov v do-
mnienke, že si originálny. Keď už, tak si vtlač 
do hlavy, že musíš písať dobre, zaostriť na tému, 
byť dobre informovaný. Teda najprv si zdokumen-
tuj veci, lebo keď niečo prezentuješ, nech to je so-
lídne a predovšetkým od uznávaných osôb. Nauč 
sa jemnú schopnosť zvládať emocionálne a tech-
nické „pristátia“ a tiež schopnosť „uzavrieť“ akú-
koľvek debatu, zákrok, kázeň, lekciu, katechézu. 
Taktiež nech posolstvo nie je vágne, banálne, opa-
kujúce sa..., a o to menej dvojznačné alebo hlú-
pe, ale nech adresátom vtlačí nejaký význam, aby 
sa ukázala tvoja identita a pravda, to, čo máš rád 
a nesieš v osobnom úsilí.

w  Rešpektuj druhých na internete. Ten, kto sa správa 
normálne v bežných a priamych vzťahoch, sa mô-
že transformovať na zviera, keď je online; mnohé 
výskumy potvrdzujú, že určité spôsoby správania, 
ktoré sa spúšťajú na čete, by sa nikdy nespusti-
li v reálnom živote, na čete sa osoby javia úpl-
ne bez zábran.2 To je viazané na jedno z nebez-
pečenstiev v prostredí sociálnych sietí alebo tiež 
na emotívny analfabetizmus, vzniknutý z absencie 
telesnosti, ktorá prináša v istých chvíľach neprí-
tomnosť kontroly vlastných emócii a neschopnosť 
byť vo vzťahu s emóciami iných. Teda nepouží-
vaj agresívnu reč len preto, že ťa nikto nevidí a ty 
sa môžeš vyventilovať. Nijako nespolupracuj so 
žiadnym typom aktivity alebo programov, ktoré 
urážajú dôstojnosť a práva druhých, hlavne mla-

2  Porov.  Wallace P.: La psicologia di internet, Miláno 2001.

samých seba) o čase strávenom online, úzkosť, 
depresia a progresívne vzdávanie sa iných aktivít, 
ktoré sa normálne vo voľnom čase robia, izolo-
vanie sa, vzdialenie sa od reality a následný útek 
do virtuálneho sveta. 

w  Chráň si svoju privacy, uvedom si, že internet sa 
niekedy zdá a aj je plný klamstiev, kde sa ľudia 
skrývajú, maskujú, kde sa schovávajú, podvádzajú 
a klamú, mätú. A nie len keď ti kradne tvoje tajné 
kódy a vyprázdňuje ti bankomat, ale tiež a pre-
dovšetkým keď sa niekto zahráva s tvojimi citmi 
alebo ťa vedie, kam nechceš ísť, bez toho, aby si si 
to všimol. Vedz teda, že vo chvíli, v ktorej vojdeš 
do takého sveta, otvoríš dvere ani dobre nevieš ko-
mu. Nikdy nemôžeme vedieť s absolútnou istotou, 
s kým práve hovoríme, alebo nemáme istotu, že 
naše rozprávanie nepríde k iným.

w  No predovšetkým, ako sme viac ráz spomenuli, aj 
internet môže byť nástrojom a miestom evanjelizá-
cie: neukrývaj sa teda, ukáž sa so svojou identitou, 
ak sa rozhodneš vkročiť do sveta internetu. Buď sám 
sebou a nemaskuj sa podvádzaním. Pozor na feno-
mén virtualizácie tvojej identity, alebo prezentácie 
tvojich aspektov, ktorými sa neprezentuješ v reál-
nom živote, aby si ich pred inými skryl, alebo nao-
pak, žeby si nenechal vyznieť tým aspektom, ktoré 
tvoria súčasť tvojej identity, aktuálnej a ideálnej. Ne-
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distvých a žien. Aj jednoduché klikanie, aby sa 
pozrelo na kuriozity, je už spolupráca (ktorá bude 
– medziiným – hneď zaregistrovaná). Za absolút-
ne a neporušiteľné pravidlo si stanov, že nevojdeš 
na webové stránky s pornografiou, pedofíliou atď., 
aby si neprispel k tejto vážnej forme pohŕdania 
ľudskou osobou.

w  Rešpektuj sám seba, svoju dôstojnosť a zodpoved-
nosť. Nebuď naivný mysliac si, že to, čo hľadáš a vi-
díš a zvykneš si hľadať a vidieť, by bolo bez dôsled-
kov pre tvoj život a tvoje rozhodnutia, pre tvoje 
zmysly a tvoju citlivosť. Nesťažuj sa, že sa potom 
budeš cítiť stále viac tlačený uspokojiť sa určitým 
typom kuriozít alebo stále viac zaujatý určitým 
typom predstavivosti a fantázie. Nechci sám sebe 
zle až tak, že by si sa zmieril s klamlivými uspoko-
jeniami, ktoré sa v momente vyparia s následnou 
bolestnou pachuťou a niekedy so skutočne pravou 
závislosťou, akou je obsedantná a frustrujúca neu-
róza. Prosím ťa, nenahováraj si „báchorky“ ospra-
vedlnením, že musíš vidieť niektoré veci, aby si 
mal o nich predstavu, že musíš vedieť, čo pozera-
jú tvoji mladí, že tak či onak tebe to nič nerobí, že 
si už prekonal fázu sexuálnej zvedavosti dieťaťa, že 
nakoniec sa tým odreaguješ, a koniec koncov... že 
vôbec to nie je hriech! Skús sa len tak spýtať sám 
seba, či to, čo robíš, je v súlade s tvojou identitou 
a pravdou, či by si to mohol robiť aj verejne pred 
komunitou...

w  Maj na pamäti silu, akú počítač má. Nie je to moc 
vo všeobecnosti, ale nad tebou, nad tvojimi mentál-
nymi reflexmi, nad tvojou vnútornou rovnováhou, 
nad tvojimi pocitmi, nad tvojimi zvykmi, nad výz-
namom vzťahu, nad typom informácii, ktoré vybe-
rá, aby ti ich ponúkol, nad typom výskumov, ktoré 
ti podsúva, nad tvojím životom vzťahov... Nebuď 
pasívny pred počítačom ani naivný mysliac si, že si 
bezúhonný a neovplyvniteľný. Aj počítač alebo spô-
sob, akým ho používaš, je príznačný. Ty si za to zod-
povedný cez spôsob, ktorým ho používaš!

w  Pozor na nebezpečie toho, že budeš pohltený po-
vinnosťou byť a zostať v stálom pripojení s oby-
vateľmi webu. Skôr sa nauč ovládať takúto túžbu 
(mániu, obavu, napätie...) stáleho pripojenia vo 
svetle kritérií, ktoré sú spojené s tvojou identitou, 
bez toho, aby si sa nechal uloviť strachom, že sa 
budeš cítiť odstrihnutý mimo, ak neaktivuješ účet 
na facebooku alebo neustále nezdieľaš fotky a vi-
deá. Alebo nemaj strach byť iba sám. Naplno pre-
žívaj samotu, aby si bol inteligentným spôsobom 
prítomný na sieti, verný svojej identite mladé-
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ho zasväteného, a neprispievaj ku kakofonickému 
chaosu prílišného množstva obyvateľov webu.

w  Svet prostredníctvom internetu s ľahkosťou vojde 
do vnútra múrov tvojho domu, komunity, izby. Otvo-
rí ťa svetu, ale často ťa zatvorí do izieb. Ak z jednej 
strany svet vojde do našich komunitných a privát-
nych priestorov, dá sa tiež objaviť opačná cesta. Te-
da jedinec a komunity vstúpia do sveta bez toho, 
aby museli opustiť svoje obydlia. Je to znak otvore-
nosti, ale zároveň nebezpečie výstrednosti alebo to-
ho, že si stále mimo, mimo princípu reality a vtele-
nia, ktorá si vyžaduje prítomnosť v priestore a čase 
s ľuďmi, s ktorými tu a teraz buduješ tvoje bratstvo. 
Byť prítomný na javisku, na ktorom sa odohráva 
náš príbeh, nie je iba otázkou fyzickej prítomnosti. 
Predovšetkým je to otázka prítomnosti samých sebe, 
byť tu-prítomný v určitom fragmente dejín. To je 
miesto, kde sa máme zapojiť s celou svojou osob-
nosťou, kde investujeme svoju afektivitu. Treba odo-
lať pokušeniu presunúť sa niekam inam.

w  Nezačínaj a nekonči svoje dni surfujúc po interne-
te. Pretože začiatok a koniec dňa sú dôležité chví-
le, v ktorých osoba „slávi“ s gestom, symbolom, 
slovom (či už čítaným, meditovaným, alebo písa-
ným), modlitbou to, čo je najdôležitejšie v jej ži-
vote.3 Je tu niečo trvalé, pevné a upokojujúce pre 
tvoje srdce, čo ti je už v tvojom živote dané a zno-
vu sa ti každý deň dáva, bez toho, aby si sa zveril 
pochybnému surfovaniu po búrlivom mori. 

w  Všetka tvoja činnosť na internete zanecháva stopy 
a má dôsledky, nič z toho nie je anonymné a nič 
skryté, čo by nemohlo byť vytiahnuté na svetlo. 
Všetko to, čo robíš, sa dá sledovať, kontrolovať, 
objaviť, a teda môže to mať nepredvídané a nemilé 
dôsledky.

w  Staraj sa o svoj počítač, uč sa poznať, ako fungu-
je, ako sa udržuje v dobrom stave a predovšetkým 
ako sa chráni. Nakoniec, tiež je trochu pravda, že 
každý má to, čo si zaslúži, v tom zmysle, že ak ty 
navštevuješ určitý typ stránok, všetko sa regis-
truje neviditeľným kontrolórom, ktorý ťa začí-
na spoznávať a vie o tvojich chutiach a vzhľadom 
na to ti posiela všetko, čo ich uspokojí. Nehnevaj 
sa teda na neviditeľného pokušiteľa, ak si ho ty 
informoval o svojich chutiach.

n preklad Jozef Skala

3  „Rob tak, aby večer Svätá kniha prijala tvoju zaspávajúcu 
tvár“ (sv. Hieronym Eustochiovi).
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Poznámky 
k pastorácii povolaní  

l Arnaldo Pigna

Dotýkame sa citlivého miesta našej aktuálnej situácie, a tým je nedostatok 
povolaní pre zasvätený život a, ako sa mi zdá, signalizuje to, že táto forma života 

prestala byť v našich časoch atraktívna. Preto niet divu, že je to problém, 
ktorý nás trápi a na ktorý chceme už štyridsať rokov odpovedať,  

avšak bez veľkých úspechov. Chcel by som ponúknuť k tejto téme niektoré 
jednoduché, snáď až elementárne úvahy.
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Základná pravda, ktorú si musíme uvedomiť, je, že 
povolania (tie autentické!) pochádzajú od Boha a sú 
jeho darom. Z toho vyplýva, že našou prvoradou sna-
hou nebude to, ako ich získať, ale snažiť sa správať tak, 
aby sme si ich zaslúžili. Tento postoj nespočíva v rôz-
nych aktivitách alebo slávnostných bdeniach na mod-
litbách, ktoré organizujeme, ale spočíva predovšetkým 
v tom, že sa snažíme nasledovať Krista do hĺbky, podľa 
pravidiel a konštitúcií, podľa ktorých sme sa zaviazali 
žiť. Len tak sa naša modlitba za povolania stane auten-
tickou, a teda Boh ju bude môcť vypočuť a tiež požeh-
ná naše aktivity.

Ako môžeme povedať, že sa skutočne modlíme 
za povolania, a ako sa môžeme pravdivo zasadiť v prá-
ci za pastoráciu povolaní, keď neberieme vážne ani to 
svoje?

Obeta a povolania

Ak sa niekto snaží verne žiť svoje povolanie, je nevy-
hnutne pobádaný k tomu, aby žil aj asketickú dimen-
ziu života; nie je teda možné nasledovať Krista bez 
toho, aby sme sa nezriekli seba samých a svojich po-
hodlných návykov. A tu máme ďalší prvok, ktorý je 
neoddeliteľný od modlitby, a to je obeta.

Neexistuje autentické prežívanie rehoľného života 
bez modlitby a bez obety; byť zasvätený a obetovať sa 
je pred Ježišom to isté. Keď sa hovorí o tom, ako získať 
povolania, hovorí sa jednoznačne o modlitbe a sko-
ro nikdy nie o obete, ktorou sa má platiť! Nestáva sa 

tak modlitba iba akýmsi odriekaním formuliek 
alebo vykonávaním nejakých praktík?

To by vysvetľovalo, prečo, napriek 
hromadeniu modlitieb, ostáva Pán 

akoby hluchý. Skutočnosť je taká, 
že modlitba nie je opravdivá a ne-
môže vystúpiť do neba, preto ju 
Pán nevypočuje. Ale ak je mod-
litba skutočná (teda korešpon-
duje so životom) a ak sa snažíme 
obetu veľkodušne prežívať (nie-

len lamentovať a podriadiť sa), 
vtedy sa ony stávajú základnými 

prostriedkami, ktorými môžeme spo-
lupracovať s Pánom.

Osobná snaha žiť autenticky

Prvým, základným a najúčinnejším prostriedkom pri 
pastorácii povolaní je teda snaha, aby sme vážne a ra-
dostne prežívali svoje zasvätenie, či už na úrovni osob-
nej alebo na úrovni spoločenstva. Nakoniec len tak 
je možné dať obsah pre ponuku povolania iným. Čo 
ponúkame mladému človeku, aby sme v ňom vzbudili 
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Mnohokrát sme sa sústredili na vonkajšie 
príčiny, ktoré spôsobujú nedostatok do-
zrievania povolaní pre zasvätený život, ale 

ešte viac by sme sa mali zamerať na ťažkosti, ktoré pri-
chádzajú zvnútra, a to aj preto, že by sme v tom mohli 
niečo urobiť.

Príčiny úbytku povolaní v Európe

Začnime otázkou trocha provokačnou: „Vymierame 
preto, lebo neprichádzajú nové povolania, alebo ne-
prichádzajú nové povolania preto, lebo vymierame?“ 
Možno ide o obojstrannú príčinu. Ak nedostatok po-
volaní vyplýva z nedostatku našej vitality, je tu aj pros-
triedok, ktorý závisí len od nás. A nejedná sa o vitalitu 
materiálnu alebo organizačnú, ale o vitalitu vnútor-
nú a duchovnú. Táto vnútorná vitalita nezávisí od ve-
ku a fyzického zdravia, aj keď je pravdou, že vekom by 
sme mali rásť aj vo svätosti.

Keď Izraelu hrozilo vyhubenie, analýza politikov to 
pripisovala imperializmu Asýrie. Ale prorok to videl 
inak: „Ty, Izrael, môžeš zaniknúť, lebo už nie si takým, 
akým ťa Jahve vyvolil, teda nie si už znamením jeho prí-
tomnosti v dejinách, a to nie zavinením iných, ale tvo-
jím. Už nie je dôvod, aby si existoval, a teda zanikneš.“

Aj my sa musíme dať poučiť týmito slovami, aby 
sme nedávali vinu len skazenému svetu, rodinám, 
ktoré sú v katastrofálnom stave, alebo zhýčkanosti 
mladých. Napokon, ak vo svete už niet evanjeliového 
svetla a soli, nezávisí to snáď aj od tých, ktorí ich mali 
dávať a uchovávať? „Vy ste soľ zeme... Vy ste 
svetlo sveta,“ povedal Ježiš a potom dodal: 
„Ak soľ stratí chuť... už nie je na nič, 
len ju vyhodiť von“ (Mt 5, 13 – 14).

Pohľad do vnútra

Druhý vatikánsky koncil sláv-
nostne vyhlásil, že „profesia 
evanjeliových rád je znakom, 
ktorý môže a má priťahovať všet-
kých členov Cirkvi k horlivému 
plneniu povinností kresťanského 
povolania... (a že) je tiež dôkazom 
neobyčajnej veľkosti moci Krista Kráľa 
a nekonečnej sily Ducha Svätého, ktorý obdi-
vuhodne účinkuje v Cirkvi“ (LG 44).

Nakoľko spĺňame túto úlohu? Aspoň si to uvedomu-
jeme? Zjavenie sv. Jána nám ponúka riešenie, keď ho-
vorí: „Buď teda horlivý a rob pokánie. Hľa, stojím pri 
dverách a klopem“ (3, 19 – 20). Nakoniec aj koncil jas-
ne upozornil na to, že „i to najdokonalejšie prispôso-
benie sa potrebám svojej doby je neúčinné, ak ho neo-
živuje duchovná obnova“ (PC 2).

„Vymierame preto, 
lebo neprichádzajú 

nové povolania, alebo 
neprichádzajú nové 

povolania preto, lebo 
vymierame?“
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záujem? To Ježišovo „poďte a uvidíte“ (porov. Jn 1, 39) 
ostane vždy základnou cestou pre pastoráciu povolaní. 
Je jasné, že takí biedni, akí sme, sa nemôžeme ponúk-
nuť ako príklad dokonalosti, ale mali by sme byť as-
poň schopní ukázať hodnoty, ktoré chceme nasledovať 
a ktoré ponúkame aj im, aby sa stali našimi spoločník-
mi na ceste.

Nie opatrovateľ, ale prorok

Tu sme nútení dať si poslednú otázku a ujasniť si mo-
tiváciu, ktorá nás pobáda. Prečo sa tak zasadzujeme 
o nové povolania? Nemala by to byť zaiste túžba, aby 
sa o nás mal kto v starobe postarať. Je nemysliteľné, 
aby sme od mladého človeka žiadali, žeby sa zriekol 
materiálnych dobier, manželky alebo manžela a de-
tí, profesie a svojich predstáv o živote len preto, aby sa 
z neho stal opatrovateľ starých ľudí. Ak je našou zák-
ladnou starosťou naše prežitie, ako aj prežitie nášho 
diela, hovoríme tým o svojej prehre, lebo naše povo-
lanie, ako povedal Thomas Merton, nie je prežitie, ale 
prorokovanie. Magisterský úrad, od koncilu až po-
dnes, nám to stále pripomína.

Treba oživiť skutočný motív, ktorý jediný je platný 
a ktorý môže niečo ponúknuť aj zviditeľniť: je to Božia 
sláva a služba kráľovstvu prostredníctvom osobitné-
ho nasledovania Krista. Ak sa napriek všetkým ohra-
ničeniam snažíme byť tým, čím máme byť, vytvára-
me priestor pre pôsobenie Ducha Svätého. A nemali 
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by sme zabúdať ani na ďalšiu základnú pravdu: Boh 
nepotrebuje naše diela, ale potrebuje nás, takých, akí 
sme. On môže oživiť aj suché kosti. Musíme v to uve-
riť; a to bez nároku vidieť realizáciu našich očakávaní. 
Boh má svoje zámery aj svoj čas a nemôžeme mu vnu-
covať tie naše. Koľkí v Izraeli očakávali Mesiáša, a len 
málo z nich, tak ako starý Simeon, ho mohli uvidieť 
a držať v náručí.

Vernosť a nádej

Som presvedčený, že obnova úsilia o vernosť je účin-
ným a možno jediným prostriedkom, ktorý v nás 
môže oživiť nádej a udržiavať ju pri živote. Som ďalej 
presvedčený, že len keď znova získame nádej, bude-
me môcť ponúknuť život – pre nás samých a pre naše 
okolie. Cirkev, ako to ukazuje skúsenosť apoštolov, sa 
zrodila z nádeje a túto nádej by sme v sebe mali živiť, 
ak chceme vniesť do nášho života iskru. Neklamme 
sa, život a nádej patria k sebe a vzájomne sa doplňujú. 
Nedostatok a kvalita nádeje poukazuje na nedostatok 
a kvalitu života a naopak. Nechýbajú, žiaľ, takí rehoľ-
níci, ktorí ukazujú svoj sklamaný a rezignovaný život, 
a tak ponúkajú fatálne a opačné svedectvo.

V tomto momente je nevyhnutné pýtať sa: O akej 
nádeji hovoríme? Termín „nádej“ v sebe zahŕňa mno-
hé veci, vrátane očakávania, že Pán nám pošle nové 
a autentické povolania. Avšak toto, ako vieme, nie je 
skutočný obsah kresťanskej nádeje, lebo jej základom 
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je vzkriesený Kristus a jej hlavným obsahom je tri-
nitárne spoločenstvo, na ktorom v ňom máme účasť. 
Všetko ostatné patrí ku kresťanskej nádeji len v tej 
miere, v akej pomáha dosiahnuť tento základný ob-
sah. A hodnotenie musíme už nechať na Pána.

Teda žiť v nádeji a s nádejou neznamená veriť, že 
Boh nám dá povolania; znamená to veriť, že Boh 
nám dá seba samého v Ježišovi, a túžiť celým srd-
com po tom, aby sme stále viac vstúpili do dôvernosti 
s ním, až kým ho úplne nebudeme vlastniť vo večnos-
ti. Toto je „veľká“ nádej, ktorú treba živiť. Ostatné ná-
deje sú „malé“ a môžeme ich živiť v tej miere, v akej 
napomáhajú živiť a dosahovať tú „veľkú“. Ak táto veľ-
ká nádej osvecuje a zohrieva naše srdce a život a je 
možné ju v našom živote vidieť a šíri sa navôkol, uro-
bili sme najúčinnejšiu prácu pre pastoráciu povola-
ní, lebo je na nás vidieť, že niet lepšej cesty na dosiah-
nutie dôvernosti s Pánom, ako nasledovať ho v jeho 
vlastnej „forme života“. 

Žiť autenticky

Naozaj túžime, aby charizma rehole alebo kongregácie 
pokračovala v Cirkvi? Tak podľa nej žime, lebo len tak 
ju urobíme aktuálnou a len tak ju budeme môcť odo-
vzdať druhým. Samozrejme, ostáva našou povinnos-
ťou dať ju poznať iným, aby sa tak vzbudil u mladých 
záujem. Takéto konanie sa aj normálne vyžaduje, lebo 
Boh využíva prostriedky. Hovorím „normálne“, le-
bo to závisí od objektívnych možností a od životných 
podmienok. Pomyslime napríklad na to, čo môžu 
urobiť kontemplatívne (klauzúrované) rehole v zmysle 
aktivít pastorácie mladých. Toto však nebráni Pánovi 
v tom, aby vzbudzoval povolania pre tento spôsob ži-
vota, ak nechýbajú ostatné podmienky.

V súčasnosti sa aj my nachádzame na úrovni chu-
doby, či sa to týka počtu a kvality, čo nám nedovo-
ľuje byť veľmi účinnými na poli aktivít. Avšak aj my 
sme pozvaní k tomu, aby sme nahradili túto našu ne-
schopnosť väčšou autentickosťou života, či už osob-
ného alebo komunitného. Ak tak urobíme, nepotre-
bujeme sa tak veľmi znepokojovať a organizovať to, čo 
nemôžeme a nevieme urobiť.

Pán od nás nežiada robiť niečo, čo nie sme schopní 
urobiť. To, čo od nás určite žiada, je radostná a verná 
odpoveď na povolanie, ktoré nám dal a ku ktorému nás 
ustavične volá. Toto je v podstate najvýrečnejšie sve-
dectvo pre pastoráciu povolaní, ktoré môžeme vykonať. 

Ako nám to pripomenul pápež Ján Pavol II.: „Naši 
súčasníci chcú v zasvätených vidieť radosť, ktorá vy-
chádza z toho, že sú s Pánom“ (VC 109).

n Preklad Tatiana Berecká
 Úryvok z článku Testimoni di Cristo, salvezza e speranza nostra, Rivista 

di Vita Spirituale 4 – 5, roč. 68/2014. Názov príspevku dala redakcia.
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Srdcom sr. Hermany

Lurdy
Aj tohto roku sme putovali do Lúrd. Chorí, železničiari, 
dobrovoľníci, kňazi a sestry. Putovali sme na miesta, kde 
je uznaných 69 zázrakov z celkového počtu 30 000. 
Aj to svedčí o opatrnosti, s akou Cirkev pristupuje 
k udalostiam, ktoré zdanlivo či skutočne presahujú 
prirodzenosť človeka. Ale čo je dnes zázrak?

Katechizmus hovorí, že zázrak je Boží zásah 
do fungovania stvoreného sveta nie práve obvyklým 
spôsobom. A preto sa uzdravenie chorého, ktorý má pevne 
zadefinovanú chorobu a podľa lekárskych predpokladov 
je nevyliečiteľný, pokladá za zázrak. V dnešnej dobe nás 
už neprekvapuje uzdravenie chorého, ale pozeráme 
sa na človeka, na jeho fungovanie inak ako ľudia pred 
mnohými rokmi. A tak sa zázraky dejú menej viditeľne, 
menej preukázateľne, menej kričiac. Dejú sa v duši človeka.

A tak pre mňa putovanie do Lúrd už dávno nie je 
miestom, kde čakám na viditeľný zázrak (ak sme 
jeho svedkami, aj tak nie sme ochotní tomu uveriť), 
ale miestom, kde čakám na neviditeľné veci, ktoré sú 
zázračné. A možno neuveriteľnejšie ako uzdravenie.

Dnes už viem, že na púti sa tie zázraky dejú. Sú ukryté 
v tichosti sŕdc. Keď je manžel rozhodnutý odísť od svojej 
chorej manželky a po návšteve Lúrd si povie, že pri nej 
zostane. Keď  manželka si vyprosí silu milovať svojho 
manžela aj po jeho nevere. Keď sa po mnohých rokoch 
rozvedení manželia k sebe vrátia. Keď sa mladý muž 
na základe návštevy Lúrd rozhodne zmeniť prácu, lebo 
si uvedomí, že zanedbával svoju rodinu. Keď sa človek 
rozhodne po dlhých, dlhých rokoch pristúpiť k sviatosti 
zmierenia.

Toto všetko sú Lurdy dnes. Zázraky sa dejú. Len ich 
občas musíme vidieť. Srdcom. Viac srdcom. Aby boli 
napísané v našom srdci tak, ako je to pri lekárskej správe 
o zázraku: „Spôsob uzdravenia: náhly, úplný, trvalý 
a nevysvetliteľný.“
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Brat Roger zomrel 16. augusta 2005 medzi 
tisíckou modliacich sa ľudí na následky 
bodných zranení. Tie mu spôsobila 
36-ročná duševne chorá rumunská 
turistka. 10 rokov od jeho smrti  
a 75 rokov od založenia komunity  
z Taizé sú dobrou príležitosťou priblížiť 
si osobnosť, ktorá zanechala hlboký 
duchovný odkaz.

Brat 
Roger 
z Taizé

l Juraj Pigula

„Boh môže jedine milovať“

Toto spomínanie na osobnosť brata Rogera bude po-
pretkávané jeho vlastnými slovami, ktoré nám ozrej-
mia oveľa viac, ako by sa dalo o jeho živote napísať. 
Neviem si predstaviť lepší úvod ako citovať slová, 
ktoré prevzal brat Roger od Izáka z Ninive: „Boh mô-

že jedine milovať!“ Vyjadrujú celú jeho osobnosť, 
jeho život a jeho odkaz tomuto svetu. Žil túto vetu 
v celom svojom živote a o jej pravdivosti bol presved-
čený. Vyvoliť si lásku pre neho znamenalo vyvoliť si 
Boha a vyvoliť si Boha znamenalo vyvoliť si lásku.
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Kľúč k ekumenizmu

Ďalšou skúsenosťou, ktorá sa odrazila v jeho celoži-
votnom diele, bolo jeho stretnutie so svojou starou 
mamou z matkinej strany. Stará mama žila v sever-
nom Francúzsku a počas prvej svetovej vojny pomá-
hala vojnovým utečencom, tehotným ženám a sta-
rým, ktorým vo svojom dome poskytla útočište. Jej 
túžbou bolo uzmierenie bojujúcich kresťanov. Aj keď 
bola protestantského pôvodu, práve preto pravidelne 
chodila do katolíckeho kostola. To bolo jej vnútorným 
zmierením. 

Choroba

Pred dosiahnutím dospelosti ochorel Roger na tu-
berkulózu a jeho stav bol často taký vážny, že sa začal 
pripravovať na smrť. Keďže jediným liekom na tuber-
kulózu v tej dobe bol horský vzduch, trávil veľa času 
na prechádzkach v samote, modlitbe a premýšľaní. 
Odtiaľ pochádza jeho vysoké ocenenie ticha. 

„Roky choroby mi pomohli pochopiť, že zdroj šťas-
tia nespočíva v mimoriadnom obdarovaní alebo vo 
veľkých schopnostiach, ale v pokornom sebadarova-
ní, aby sme s láskavým srdcom dokázali porozumieť 
ostatným.“

Ako dvadsaťročný sa Roger na žiadosť svojho otca 
odobral na teologické štúdiá. Roky 1937 až 1940 strá-
vil v Lausanne a Štrasburgu. Na jedných rekolekciách 
v kartuziánskom kláštore v La Valsainte ho inšpiroval 
život modlitby mníchov. A začalo v ňom driemať roz-
hodnutie o založení modlitbového bratstva.

„Od svojej mladosti  
som už nikdy  

nezapochyboval o tom,  
že život v komunite by mal  

byť znamením toho,  
že Boh je láska,  
láska a nič iné. 

„Od svojej mladosti som už nikdy nezapochybo-
val o tom, že život v komunite by mal byť znamením 
toho, že Boh je láska, láska a nič iné. Postupne vo mne 
rástlo presvedčenie, že by som mal založiť komunitu 
s mužmi, ktorí sa rozhodnú dať celý svoj život, ktorí 
budú túžiť porozumieť jeden druhému a žiť zmierenie 
v každom okamihu: komunitu, v ktorej dobrota srdca 
a jednoduchosť by boli uprostred všetkého.“

Vplyv rodiny

Brat Roger, vlastným menom Roger Louis  
Schütz-Marsauche, sa narodil 12. mája 1915 v dedin-
ke Provence vo frankofónnej časti Švajčiarska ako 
najmladšie z deviatich detí. Jeho otec, farár Refor-
movanej cirkvi Karl Ulrich Schütz, pochádzal z mes-
ta Bachs vo Švajčiarsku a matka, Amélie Henriette 
 Schütz-Marsauche, z francúzskeho Burgundska.

Rogerova matka často hrávala na klavír, takže si 
 Roger veľmi skoro obľúbil hudbu a skladby Bacha 
a Chopina. To bola jedna z jeho životných skúsenos-
tí, ktorá ovplyvnila jeho neskorší život, pretože ako 
hovoril, v hudbe sa Božia plnosť stáva dostupnejšou. 
Okrem toho bola matka pre Rogera inšpiráciou aj 
svojou láskavosťou a dôverou.

„Mamička pre mňa zostáva svedkom radosti a lás-
kavosti. Už ako dieťa sa naučila byť ku každému lás-
kavá. V jej rodine neprichádzalo do úvahy, aby sa nie-
kto niekoho dotkol zosmiešňujúcim alebo nevľúdnym 
slovom. Svojim deťom neobmedzene dôverovala. Keď 
nás neskôr stretávali rôzne skúšky a poznania vlast-
ných hraníc nás zvádzali k pochybnostiam, ozývali sa 
v nás jej slová: ‚Ty si môžeš veriť.‘ Tento nezmazateľný 
dar chcela moja mamka vštiepiť každému zo svojich 
deviatich detí.“
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Axel Lochen a Albert Lacour, všetci evanjelického 
 pôvodu.

„Spoločne prežité roky a všetko, čím sme spoločne 
prešli, nás upevnilo v tom, že by sme sa mohli odvážiť 
povedať Bohu ‚áno‘ na celý život. Dobre sme vedeli, 
že nikdy nebudeme pripravení úplne. Vedeli sme, že 
sami osebe toho nie sme schopní, ale že všetko to, čo 
nám vo vnútri k vysloveniu tohto ‚áno‘ chýba, bude-
me postupne deň za dňom dostávať. Hovorili sme si: 
Duch Svätý je tu dostatočne prítomný, aby sa v nás 
mohol prejaviť. Všetko nám bude postupne dané tak, 
ako to budeme potrebovať.“

„Keď si kladiem otázku, čo očakávame od nášho 
spoločného života, vyvstávajú mi v mysli tieto veci:
w  život, v ktorom budeme schopní preberať zodpo-

vednosť za druhých;
w  život, ktorý bude vo všetkých ohľadoch jednodu-

chý – v slovách, ktorými sa vyjadrujeme, v našich 
stretnutiach, v našom zdieľaní, v spôsobe, akým 
zariaďujeme náš príbytok, aj v našej pohostinnosti;

w  život ako prostá reč, z ktorej bude jasné znamenie 
evanjelia.

Chceme, aby to, čo žijeme, bolo zrozumiteľné. Pre-
to je dobré zachovať si určitú pružnosť, aby sme boli 
schopní prispôsobovať sa po celý život.“

Chudoba

„V začiatkoch Taizé som sa jedného dňa vracal z ne-
ďalekej dedinky. Cestou som stretol mladého muža, 

Komunita v Taizé

V roku 1940 prišiel Roger na svojom bicykli do de-
dinky Taizé v Burgundsku vo Francúzsku a výhod-
ne kúpil starší dom. Taizé ležalo len pár kilometrov 
od demarkačnej zóny rozdeľujúcej Francúzsko. Roger 
tu zostal a prijímal vojnových utečencov, najmä židov, 
až do roku 1942. Vtedy ho upozornili, že bol prezra-
dený a po prevedení utečenca do Švajčiarska aj on 
sám musel utiecť. Dva roky zostal vo Švajčiarsku, kde 
sa zoznámil s troma mužmi, ktorí sa stali jeho prvými 
bratmi. Žili spolu v byte neďaleko ženevskej katedrály 
a každý deň sa spoločne modlili. 

„V Ženeve sa začal veľmi krásny život komunity. 
Náš byt bol neustále plný hostí, podobne ako kaplnka 
v katedrále, ktorú sme používali. Po čase bola ranná 
modlitba presunutá do katedrály. Moja sestra Gene-
viève hrala na organe. Dodnes si spomínam na pre-
kvapujúce množstvo mladých, ktorí sa pravidelne 
pred cestou do práce prišli zúčastniť modlitieb.“

V roku 1944 sa brat Roger vracia do Taizé už spolu 
s troma bratmi. V rokoch po vojne, verní svojmu cieľu 
zmierenia, navštevovali bratia blízky zajatecký tábor.

Po krátkom čase bratia požiadali biskupa z Autuno 
o povolenie používať blízky opustený katolícky kos-
tol. Toto povolenie im podpísal apoštolský nuncius 
v Paríži, Angelo Giuseppe Roncalli (neskorší pápež 
Ján XXIII.). Na Veľkonočnú nedeľu, 17. apríla 1949, 
zložili rehoľné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti 
prví siedmi bratia: Roger Schütz, Max Thurian,  Pierre 
 Souvairan, Daniel de Montmollin, Robert Giscard, 
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na ktorom už z diaľky bolo badať bremeno chudo-
by. S naliehavosťou sa vo mne ozvalo: A čo ty, budeš 
niekedy ako on? Vari to nie je chudoba, ak sa nemáš 
o koho oprieť, keď prídeš o všetko? Budeš skutočne 
na strane tých, ktorí sa ocitnú v takej núdzi? Odpo-
veď prišla sama a ja som sa rozhodol. Od tej doby som 
si čas od času kládol otázku, koho som vtedy stretol. 
Dnes som presvedčený, že to viem. V tom neznámom 
človeku nemohol byť opravdivo prítomný nikto iný 
než sám Pán Ježiš, ktorého v tých najopustenejších 
stretávame s bratmi stále.“

„Od prvého dňa sme si boli úplne istí, že nemôžeme 
nasledovať Krista bez toho, aby sme neboli s chudob-
nými. Čím viac chce niekto vstupovať do spoločenstva 
s Bohom, tým viac je pozornejší k ľuďom, ktorých 
stretávajú skúšky.“

V zime 1952/1953 spisuje Roger svoju prvú verziu 
Reguly z Taizé a začína posielať bratov na nové miesta. 
Odvtedy bývajú niekoľkí bratia v malých komunitách 
na strane núdznych a trpiacich najprv vo Francúzsku 
a neskôr v rôznych častiach sveta. V chudobných štvr-
tiach zdieľajú životné podmienky s najchudobnejšími 
a sú tam znamením Božej dobroty a nádeje.

Prijímanie mladých

Už ako študent brat Roger zhromažďoval okolo seba 
mladých na rôznych stretnutiach. Pre novú komunitu 
tak bolo hneď od počiatku prirodzené prijímať mla-
dých. Najprv prichádzali v malom počte a skôr kvôli 
chvíľam ticha a modlitby. Neskôr však ich počet za-
čal narastať. Od roku 1958 začali prichádzať do Tai-
zé mladí pravidelne a tieto stretnutia už odvtedy majú 
medzinárodný charakter.

„Mladí začali prichádzať vo väčšom počte v rokoch 
1958 – 1960. Nerobili sme nič, aby sme ich priťahova-
li, bolo to prekvapenie. Ako to, že ich k nám prichá-
dza také veľké množstvo v dobe, keď sa málo mladých 
zúčastňuje na modlitbách v kostoloch? Pri pohľade 
na toľko mladých tvárí na našom kopci, nielen zo zá-
padnej a východnej Európy, ale aj z iných svetadie-
lov, sme si uvedomovali, že prichádzajú s dôležitými 
otázkami, poväčšine s otázkou nájsť zmysel života. 
 Niektorí z nich sa pýtali, k čomu ich Boh volá. (...) 
Nechceme im byť duchovnými vodcami, ale ľuďmi, 
ktorí načúvajú. Chceme ich počúvať tak, aby každý 
 jeden mohol nielen vyjadriť vlastné hranice a zrane-
nia, ale tiež objaviť svoje dary a predovšetkým zakúsiť 
život v spoločenstve s Bohom Otcom, Ježišom Kris-
tom a Duchom Svätým.“

Keď bolo začiatkom 60. rokov jasné, že príval pútni-
kov sa nedá zastaviť, jeden z bratov, povolaním archi-
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tekt, navrhol plány nového kostola, ktorý bol postavený 
s pomocou nemeckých dobrovoľníkov. Tak sa v auguste 
roku 1962 zišlo na dokončenie Chrámu zmierenia ši-
roké kresťanské spoločenstvo z reformovaných protes-
tantských cirkví, anglikánov, katolíkov a pravoslávnych.

Udalosti roku 1968 (nepokoje v Mexiku, demon-
štrácie v Európe, Spojených štátoch, invázia soviet-
skych vojsk do Československa) vyvolali v Rogerovi 
myšlienku o zvolaní Koncilu mladých. V roku 1970 
oznámil brat Roger „Koncil mladých“, ktorého prvé 
zhromaždenie sa konalo v roku 1974. Tento koncil 
prešiel v „Púť dôvery na zemi“, ktorá pokračuje po-
dnes po všetkých kontinentoch. Toto stretnutie pomá-
ha mladým nájsť spôsob, ako sa zasadiť za mier, zmie-
renie v Cirkvi a dôveru na svete. K pokračovaniu tejto 
púte písal Roger každoročne list, často z miesta chu-
doby a utrpenia, kde predtým žil. 

Podobenstvo o spoločenstve

Komunita z Taizé je samotnou svojou existenciou 
znamením zmierenia medzi rozdelenými kresťanmi 
a národmi, ktoré sa postavili proti sebe. Chce byť pod-
ľa slov brata Rogera „podobenstvom o spoločenstve“, 
miestom, kde sa každý deň kresťania snažia zmieriť. 
Zmierenie kresťanov je jadrom povolania komunity. 

Dnes pozostáva komunita z Taizé z viac ako stovky 
bratov (z ktorých asi tretina sú katolíci) z 30 krajín. 
Bratia neprijímajú pre seba žiadne príspevky ani dary. 
Spoliehajú sa na vlastnú prácu. Známi sú predovšet-
kým svojou hrnčiarskou dielňou, umeleckými práca-
mi, hudobnou i knižnou produkciou. Komunita z Tai-
zé má dnes aj svoj druhý a tretí rád.

Brat Roger z Taizé získal za svoje „dielo zmierenia“ 
celý rad vyznamenaní. V roku 1974 mu bola udelená 
 Templetonova cena, ďalej Cena UNESCO za výchovu 
k mieru (1988), Cena Karola Veľkého (1989), Cena 
Roberta Schumana (1992) a v roku 1996 mu udelila 
Katolícka univerzita Notre Dame v Indiane v Spojených 
štátoch Medzinárodnú cenu za humanitárne nasadenie. 
Svoje uznanie mu vyjadrili aj všetci pápeži.

Brat Roger napísal mnoho kníh, z nich tri spolu 
s Matkou Teréziou z Kalkaty. Jedna z nich je prístupná 
v češtine (Marie, Matka smíření, Cesta 1991). Medzi jeho 
ďalšie diela dostupné v slovenčine a češtine radíme 
knihy: Pramene Taizé (Serafín 1997), Boh môže iba 
milovať (Serafín 2005), Vlastnými slovami (Dobrá kniha 
2006), Netušená radost (Karmelitánske nakladatelství 
2006).
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Formačný 
rozhovor (I.)

l Metod Lukačik

Formácia je komplexná záležitosť. V tomto 
článku sa chcem sústrediť len na jednu 
z nenahraditeľných metód formácie, a tou je 
formačný rozhovor. Ako hlavný prostriedok 
formácie ho spomína aj známy cirkevný 
dokument Vita consecrata: „Hlavným 
prostriedkom formácie je pravidelný 
a častý osobný rozhovor – výborná praktika 
s vyskúšanou účinnosťou“ (66).

Už len z tohto krátkeho predstavenia formač-
ného rozhovoru vidno, že sa nejedná len 
o nejaký obyčajný rozhovor. Má byť pravi-

delný, častý, osobný, účinný... Má byť predovšetkým 
rozhovorom, ktorý druhého formuje, pomáha mu 
meniť sa, pomáha mu rásť, realizovať svoje povolanie. 
Formátor sa stretáva s formovaným každý deň, ale čas 
formačného rozhovoru by mal byť zvlášť priprave-
ným stretnutím. 
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zvyčajne „predpísané“ a v určitom slova zmysle „na-
nútené“, vopred dané. Formovaní prichádzajú na roz-
hovor, lebo ho oň požiadal formátor. Nevyšli oni 
s vlastnou iniciatívou. Ukázať význam týchto rozho-
vorov a vzbudiť autentický postoj otvorenosti, dôvery, 
hľadania a chcenia vo formovanom je naozaj umenie. 
Je potrebné niekoľko stretnutí (aj niekoľko mesiacov), 
kým sa toto puto dôvery a otvorenosti vybuduje. Prvé 
stretnutia majú byť venované práve tomuto – vzbude-
niu dôvery, otvorenosti a ochoty formovať sa. Aby sa 
táto vnútorná pohnútka (ovocie slobodného rozhod-
nutia) vytvorila, je potrebný priestor slobody. Vieme 
dobre, že formácia prebieha predovšetkým v srdci, 
ktoré sa rozhoduje. K tejto správnej vnútornej motivá-
cii a dobrej vôli je nevyhnutná sloboda. Iba vo vzťahu, 
kde je táto sloboda ponúknutá a chránená, môže sa 
formácia realizovať, lebo tam je možnosť sa rozho-
dovať. Formátor musí ponúknuť dostatočný priestor 
k slobode cítiť sa sebou, vypovedať, čo formovaný cíti 
a potrebuje. To je ďalšia výrazná charakteristika for-
mačného rozhovoru. Kvalitný rozhovor môže byť ve-
dený len v duchu slobody a rešpektu.

Vlastnosti formátora

Z vlastností, o ktoré sa má neustále snažiť formátor, 
vyniká dobrota. Ide o akési vnútorné teplo, žičlivosť, 
dobroprajnosť, srdečnosť. Táto vlastnosť má oživo-
vať každý vzťah a pomáha v tvoreniu dobrej klímy 

Rozhovor by mal byť stretnutím dvoch osôb. Osôb 
slobodných, vedomých, samostatných, zodpovedných, 
zrelých.... Nezabúdajme, že sa s druhým človekom 
stretávame nielen na vedomej, rozumovej úrovni, ale 
aj na podvedomej, citovej. „Hlbina hlbine sa ozýva...“ 
(Ž 42, 8). Komunikácia prebieha na všetkých úrov-
niach bytia človeka. Preto k stretnutiu nestačia len 
milé a múdre slová, ale hlavne vnútorný postoj srdca. 
„Z hĺbky srdca hovoria ústa“ a vedzme, že ešte skôr, 
ako začne hovoriť jazyk, hovorí celé naše telo (never-
bálna komunikácia). Každý hovorí tým, kým je, čo 
v sebe nesie, čo aktuálne prežíva.

Niektoré podmienky  
formačného rozhovoru

S človekom sa dá zmysluplne rozprávať, len ak je 
otvorený. Inými slovami, len ak on sám chce, ak je 
ochotný niečo prijať, ak on sám hľadá a očakáva po-
moc. Určite už každý zakúsil, ako ťažko sa rozpráva 
s človekom, ktorý nechce, ktorý sa skrýva, bojí, brá-
ni, nepočúva... Pri formačnom rozhovore je teda veľ-
mi dôležitá vnútorná motivácia, že formovaný sa chce 
formovať, chce žiť svoje povolanie a vie, že potrebu-
je pomoc i sprevádzanie skúsenejšieho, teda formáto-
ra. Na prvých stretnutiach je potrebné všimnúť si túto 
vnútornú motiváciu a keď chýba, tak ju treba vzbudiť 
vo formovanom, lebo to vôbec nie je samozrejmá vec. 
Problém tiež väzí v tom, že formačné rozhovory sú 

Formačný rozhovor  
má byť pravidelný, častý,  

osobný, účinný...
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ca je aj každé dva týždne. Raz za mesiac je už naozaj 
minimum. Záleží to však aj od danej etapy formácie 
a eventuálneho problému, ktorý riešime. Postulát, no-
viciát si žiada užší interval, študentát či čas po prvej 
profesii znesie aj zriedkavejší časový odstup. Na zákla-
de skúseností sa odporúča, aby konkrétny čas jedného 
stretnutia a formačného rozhovoru bol asi tak 45-50 
min. Tento čas stačí na vypovedanie toho dôležitého, 
ako aj na spoločné analyzovanie a riešenie. Obmedze-
ný čas v dobrom slova zmysle tlačí na obidvoch účast-
níkov konverzácie. Je dobré, ak formátor aj formova-
ný vedia dopredu, kedy sa asi rozhovor končí. Nemusí 
sa všetko vyriešiť na jednom stretnutí. Vlastne pravi-
delnosť stretnutí zabezpečuje, že nič nebude pomi-
nuté a zanedbané. Môžu sa k tomu vrátiť nabudúce 
a dokončiť to, čo sa na predchádzajúcom stretnutí za-
čalo alebo, ako často býva zvykom, úplne na koniec 
stretnutia letmo spomenulo, a stojí to za pozornosť. 
Dvoj-troj-štvorhodinové rozhovory väčšinou nevedú 
nikam. Strácajú svoju intenzitu. Nikto sa nevie tak dl-
ho sústrediť a celý vložiť do takého dlhého rozhovoru. 
Väčšinou sa tam len opakujú tie isté argumenty a dô-
vody. A aj prakticky málokto dokáže byť plne sústre-
dený počas niekoľkých hodín a pozorne načúvať. 

Vážne rozhovory by sa, pre dobro formátora i for-
mujúceho sa, nemali robiť vo večerných hodinách. 
Keď riešime vážne veci, tak potrebujeme aj dostatočný 
priestor na ich spracovanie, musia v nás vyznieť, zo-
stane v nás silný emocionálny náboj a napätie. Večer 
patrí k dokončievaniu a uzatváraniu vecí, nie k otvá-
raniu nových problémov. Večer je každý prirodze-
ne unavený a máme oslabenú sebakontrolu, preto sa 
môžu ľahko povedať veci, ktoré sme takto alebo v da-
nej chvíli či danému človeku povedať nechceli. Skôr 
ako zo slobodného rozhodnutia a uváženia to mohlo 
byť pod tlakom vnútornej dynamiky napätia, únavy, 
slabosti.

Téma rozhovorov

Hlavnou zásadou formačných rozhovorov je hovo-
riť všetko, úplne všetko, čo príde na myseľ, čo pri tom 
cítime, všetko, čo sa nám s danou udalosťou spája, 
a zvlášť to, ako sme to prežívali. Na začiatku rozhovo-
rov bude dôležité pozvanie k maximálnej úprimnos-
ti. Je dobré vysvetliť, že práve tu je bezpečný a vhodný 
priestor vypovedať všetko, čo v nás je a čo chceme. Aj 
keď sa to na prvý pohľad môže niekomu zdať ľahké, 
nie je to vôbec také jednoduché. Keď príde na my-
seľ viac vecí, treba začať od tej ťažšej, o ktorej sa nám 
ani nechce hovoriť, lebo sa v nás rodia rôzne zábrany. 
Ide o to vysloviť všetky veci, ktoré som prežil, preží-
val a niekde v sebe nesiem. Všetko je totiž dôležité, 
niet tu maličkosti bez významu. Všetko treba hovoriť 

stretnutí a rozhovorov. Iba s touto vlastnosťou je mož-
né byť formátorom, byť nablízku človeku a pomáhať 
mu rásť. Inými slovami, ide o konkrétny prejav lás-
ky, ktorá chce pomôcť a dávať len to dobré. Dobrota 
sa prejavuje v úcte k osobe nezávisle od toho, či spĺ-
ňa naše predstavy a očakávania, či je nám sympatic-
ká alebo nie. Vzorom dobroty je Pán Ježiš. Od neho 
je možné nielen sa dobrote učiť, ale ju aj čerpať a zís-
kavať. V tejto dobrote sa skrýva aj kľúč k akceptácii 
a prijatiu osoby. V rozhovore sa dá posúvať dopredu 
len s jemnosťou a taktom. Je to vlastne určitý odtieň 
dobroty. Ukazuje sa v citlivosti a vnímavosti na ži-
vot a hodnotu druhého človeka. Jemnosť je skutočná 
blízkosť spojená s dobrotou a úctou. A s jemnosťou 
sa spája aj trpezlivosť, lebo človek vždy rastie pomaly. 
Hlboké premeny v ňom sa dokonávajú veľmi pomaly. 
Jemnosť nám pomáha s veľkou úctou, nehou a zodpo-
vednosťou vstupovať do života iných, nakoľko nám to 
oni sami dovolia. Ide o zodpovednú blízkosť voči for-
mujúcemu sa.

Neposlednou vlastnosťou, ktorá je nevyhnutná pre 
efektívne formačné rozhovory, je empatia. Na jednej 
strane je darom, ale je tiež vlastnosťou, na ktorej tre-
ba pracovať a zdokonaľovať ju. Ide o schopnosť vcítiť 
sa do prežívania iného človeka, do jeho situácie a po-
trieb, skúsenosti a aktuálneho prežívania. Empatický 
človek sa snaží pozerať sa na iného akoby jeho očami, 
vnímať ho jeho srdcom. Chápe ho a zároveň aj cíti. 
Jedná sa o výnimočnú citlivosť na druhého človeka 
a jeho vnútorný svet. Empatia a ani bezpodmienečná 
akceptácia však vôbec neznamená súhlas s chybným 
či hriešnym konaním danej osoby.

Formátor, ktorý chce efektívne viesť formačné roz-
hovory, má byť autentický, pravdivý v svojom slo-
ve i prežívaní a vo svojej službe. Jeho slová majú byť 
o jeho osobnej viere, jasnom presvedčení, vnútornom 
zápase. Na prvom mieste sa musí on sám neustále 
formovať, pracovať na sebe, žiť svoje povolanie. Iba 
takto vtiahne do procesu formácie aj sebe zverených. 
Jednou z dôležitých vlastností formátora je byť citlivý 
nielen voči druhému, ale aj voči sebe samému, rozu-
mieť svojmu vnútru, motiváciám a aktuálnym stavom. 
Rozoznávanie vlastného spôsobu reagovania je ne-
vyhnutnou podmienkou objektívneho rozoznávania 
pocitov a postojov vedenej osoby. Keď chceme dobre 
formovať druhých, formujme najprv seba.

Praktické smernice pre efektívny  
formačný rozhovor

Praktická otázka času je dôležitá. Efektívnosť týchto 
formačných rozhovorov závisí aj od ich pravidelnos-
ti a stabilného rytmu. Pravidelnosť je veľmi potrebná. 
Ideálna pravidelnosť je raz týždenne, ale postačujú-
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Brat Roger z Taizé
Vyvolit si lásku     
16. augusta 2005 vstúpil brat 
Roger do večného života. 
 Komunita v Taizé vydala túto 
knihu na dôkaz nesmiernej 
vďačnosti za dar života svojho 
zakladateľa. Publikácia nazna-
čuje hlavné zámery brata Roge-
ra a ich konkrétne uskutočňovanie 
od počiatkov existencie komunity. Okrem tex-
tov z jeho kníh a listov obsahuje aj úryvky z dlhšieho ne-
publikovaného rozhovoru z roku 1992. Každý text je spre-
vádzaný svedectvami vybranými z tisícov kondolenčných 
listov zaslaných do Taizé po jeho smrti. Je v nej aj niekoľ-
ko úryvkov z nedokončenej knihy brata Rogera, na ktorej 
pracoval v posledných týždňoch svojho života – mala sa 
volať práve Vyvoliť si lásku (Choisir d‘ aimer). Spomenuté 
sú aj návštevy bratov z Taizé v totalitnej východnej Euró-
pe vrátane vtedajšieho Československa. Úvodné slovo na-
písal brat Alois, súčasný predstavený komunity.

Karmelitánske nakladatelství, Kostelní Vydří 2014

Sv. Augustín 
O zasvätenom 
panenstve  
Zasvätený život dnes zápasí 
s mnohými výzvami. Vo  
4. storočí, v časoch sv. Augustí-
na z Hippo, sa rozkvet zasvä-
teného života ešte len začínal. 
Avšak už aj biskup z Hippo zá-
pasil s mnohými myšlienkami a prúdmi, 
ktoré boli namierené proti zasväteniu sa v panen-
stve alebo spochybňovali ciele takéhoto života. 
Kniha O zasvätenom panenstve spája čitateľa v starove-
ku s moderným čitateľom cez otázky, ktoré si kladieme 
aj dnes. Sv. Augustín predovšetkým v druhej časti knihy 
(od 31, 31), ktorú veľmi odporúčame prečítať, nádherne od-
haľuje dnešnému človeku, v čom spočíva podstata a krása 
nasledovania Krista v panenstve. Tajomstvo tkvie v poko-
re prijatého daru a vo veľkej láske odovzdania sa Kristovi 
a nasledovania jeho životného programu. Ako Kristus, ktorý 
sa nikdy neoženil, ani panny sa nevydávajú, ale rozdávajú 
sa v bezvýhradnej a konkrétnej láske k Bohu a blížnemu.
Úvod k teológii panenstva u sv. Augustína, ktorý na-
písal P. Agostino Trapé, je neprekonateľný. Pri jeho 
čítaní sa nám otvára myseľ a horí srdce, pretože 
sprostredkuje a odkryje ideály zasväteného života 
a panenstva jednoducho a hlboko. Popritom naučí či-
tateľa rozumieť teológii sv. Augustína a jeho pohľadu 
na zasvätený život.

Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava 2015

tak, ako mi to prichádza na myseľ. Hovoriť o všet-
kom je oslobodzujúce a má aj svoj silný uzdravu-
júci efekt.

Diskrétnosť

Tak ako formujúci sa má „povinnosť“ (možnosť) 
hovoriť všetko, tak formátor má skutočnú povin-
nosť všetko chrániť tajomstvom a diskrétnosťou. 
Jedná sa o jedno z najprísnejších profesionálnych 
tajomstiev z úcty k dobrému menu danej osoby. 
Treba to však aj jasne povedať na začiatku rozho-
vorov a ubezpečiť formujúceho sa o diskrétnosti 
a zachovaní tajomstva zo strany formátora. Mô-
žeme to dokonca prirovnať k spovednému tajom-
stvu. Všetko, čo zaznie na tých stretnutiach, má 
byť zahalené tajomstvom a praktické veci, ktoré 
vzídu z rozhovoru, má riešiť za seba sám formujú-
ci sa, nie formátor.

Poznanie seba

Formačné rozhovory majú slúžiť k solídnemu po-
znaniu seba. V tomto poznaní seba ide nielen o po-
znanie vonkajších faktov a dát z môjho života, ale 
predovšetkým o dôkladné poznanie toho, čo tvo-
rí moju vnútornú identitu. V takomto rozhovore 
chceme vidieť a pochopiť vnútornú psychickú dy-
namiku daného človeka. Chceme spoznať najhlbšie 
motivácie v povolaní (prečo to robím, prečo chcem 
byť zasvätený, prečo nechcem...), odhaliť zvlášť tie 
nezrelé motivácie, ktoré sú poznačené falošnosťou, 
zdanlivým dobrom, strachom a egocentrizmom. 
Ide teda o určité hlbšie poznanie svojho vnútorného 
fungovania a svojho citového prežívania, odhale-
nie štýlu svojho bytia, reagovania na bolesť, sklama-
nie či neúspech. Všetko, čo som zažil, je kdesi vo 
mne a tvorí môj vnútorný svet, preto treba rozprá-
vať o všetkom a nič neopomenúť. K môjmu vnútru 
patria nielen udalosti (fakty) minulosti, ale aj poci-
ty, potreby, motivácie, očakávania, ideály, hodnoty, 
traumy a zranenia... Totiž to nepoznané, zabudnu-
té, potlačené nás najviac ovplyvňuje a determinuje. 
Len to, čo sa spozná, môže sa aj kontrolovať, meniť 
či ovplyvňovať. Takéto hlbšie poznanie seba samého 
je predpokladom k väčšej slobode a rozvoju vlastnej 
osoby. Rastieme len vtedy, ak sa poznáme a vieme, 
čo v sebe nesieme a kým sme. K solídnemu pozna-
niu seba patrí aj poznanie a jasné pomenovanie 
svojho hlavného problému, ktorý sa často objavu-
je v rôznych podobách a situáciách a s ktorým často 
máme do činenia.

n (pokračovanie nabudúce)
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Drahí bratia a sestry, na tejto mojej púti, veno-
vanej ucteniu si ukrižovaného Ježiša v zna-
ku posvätného Turínskeho plátna, som sa 

rozhodol prísť na toto miesto, ktoré predstavuje srdce 
života a diela sv. Jána Bosca, aby som s vami oslávil 
dvojsté výročie jeho narodenia. Spolu s vami ďakujem 
Pánovi, že daroval svojej Cirkvi tohto svätého, ktorý 
spolu s mnohými ďalšími svätcami a sväticami tohto 
regiónu je poctou a požehnaním pre Cirkev a spo-
ločnosť Turína a Piemontu, Talianska a celého sveta, 
zvlášť pre starostlivosť voči chudobným a marginali-
zovaným mladým ľuďom.

Prinášame text príhovoru, 
ktorý Svätý Otec odovzdal členom saleziánskej rodiny 

pri stretnutí s nimi v Bazilike Panny Márie Pomocnice 
v Turíne dňa 21. júna 2015.   

Dnes nemožno hovoriť o donovi Boscovi bez toho, 
aby sme ho nevideli obstúpeného mnohými ľuďmi: 
saleziánska rodina ním založená, vychovávatelia, ktorí 
sa ním inšpirujú, samozrejme mnohí chlapci a dievča-
tá všetkých častí sveta, ktorí nazývajú dona Bosca ‚ot-
com a učiteľom‘. O donovi Boscovi sa dá povedať veľa! 
Dnes by som však chcel vyzdvihnúť len tri črty: dôve-
ra v Božiu prozreteľnosť, povolanie byť kňazom mla-
dých, zvlášť chudobných, a oddaná a aktívna služba 
Cirkvi, predovšetkým osobe Petrovho nástupcu.

Don Bosco vykonával svoje kňazské poslanie až 
do posledného dychu, podporovaný neotrasiteľnou 

Pápež František: 
Tri črty dona Bosca

„

200 ROKOV 
OD NARODENIA

DONA BOSCA
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200 ROKOV 
OD NARODENIA
DONA BOSCA

147). Evanjelizovať mládež, vychovávať na plný úväzok 
mladých, počnúc najslabšími a opustenými, ponúka-
júc výchovný štýl vytvorený rozumom, náboženstvom 
a láskavosťou, všeobecne hodnotený ako ‚preventívny 
systém‘. Tejto miernosti, ktorá je veľmi výrazná u dona 
Bosca, sa isto naučil od svojej mamy Margity. Miernosť 
a veľká nežnosť! Povzbudzujem vás, aby ste s veľkoduš-
nosťou a dôverou pokračovali v mnohých aktivitách 
v prospech nových generácií: oratóriá, centrá mladých, 
odborné strediská, školy a kolégiá. Ale bez toho, aby 
ste zabúdali na tých, ktorých don Bosco nazýval‚ deťmi 
ulice‘: títo veľmi potrebujú nádej, byť formovaní rados-
ťou kresťanského života.

Don Bosco bol vždy poslušný a verný Cirkvi a pá-
pežovi, riadiac sa ich návrhmi a pastoračnými usmer-
neniami. Dnes sa Cirkev obracia na vás, duchovných 
synov a dcéry tohto veľkého svätca, a konkrétnym 
spôsobom vás pozýva vyjsť, stále znova vychádzať 
a hľadať chlapcov a mladých tam, kde žijú: na perifé-
riách metropol, na miestach fyzického i morálneho 
nebezpečenstva, v sociálnych kontextoch, kde chý-
bajú mnohé materiálne veci, ale predovšetkým chýba 
láska, prijatie, nežnosť, nádej. Ísť im v ústrety s tým 
prekypujúcim otcovstvom dona Bosca. Oratórium 
dona Bosca sa zrodilo zo stretnutia s chlapcami ulice 
a za istý čas sa rozšírilo medzi štvrte Turína. Kiežby 
ste mohli ohlasovať všetkým Ježišovo milosrdenstvo 
vytvárajúc ‚oratórium‘ na akomkoľvek mieste, zvlášť 
na tých najmenej prístupných, prinášajúc v srdci ora-
toriánsky štýl dona Bosca a zameriavajúc sa na stá-
le širšie apoštolské obzory. Z pevného koreňa, ktorý 
on zasadil pred dvesto rokmi do pôdy Cirkvi a spo-
ločnosti, vyrástlo mnoho vetiev: tridsať rehoľných in-
štitútov žije podľa tejto charizmy zdieľajúc poslanie 
prinášať evanjelium až po hranice periférií. Pán po-
tom požehnal túto službu vzbudiac medzi vami počas 
týchto dvoch storočí široký zástup osobností, ktoré 
Cirkev vyhlásila za svätých a blahoslavených. Povzbu-
dzujem vás, aby ste pokračovali na tejto ceste napo-
dobňujúc vieru tých, ktorí vás predišli.

V tejto bazilike, takej drahej vám a celému Božiemu 
ľudu, vzývajme Pannu Máriu Pomocnicu, aby žehnala 
každého člena saleziánskej rodiny. Aby žehnala rodi-
čov, vychovávateľov, ktorí vynakladajú svoj život pre 
rast mladých. Aby žehnala každého z mladých, ktorí 
sú v dielach dona Bosca, najmä tých, ktoré sa venujú 
tým najchudobnejším, aby sa vďaka dobre podchyte-
nej a vychovanej mládeži dostala Cirkvi a svetu radosť 
nového ľudstva.

n (Preklad: Slovenská redakcia VR)

dôverou v Boha a v jeho lásku. Preto urobil veľké veci. 
Tento vzťah dôvery s Pánom je tiež podstatou zasvä-
teného života, aby služba evanjeliu a bratom nezostali 
uväznené v našej viditeľnosti, v pomíňajúcich sa sku-
točnostiach tohto sveta, ale boli neustálym prekonáva-
ním samých seba, nachádzajúc ukotvenie vo večných 
skutočnostiach, ponárajúc sa do Pána, našej sily a našej 
nádeje. A toto bude aj naša plodnosť. Môžeme sa dnes 
pýtať na túto plodnosť a – dovolím si povedať – na túto 
‚veľmi skvelú‘ saleziánsku plodnosť. Sme v nej na výške?

Druhým veľmi dôležitým aspektom života dona Bos-
ca je služba mladým. Uskutočňoval ju s pevnosťou 
a stálosťou uprostred prekážok a námah, s citlivosťou 
ušľachtilého srdca. ‚Neurobil krok, nepreriekol slo-
vo, nezdvihol ruku k činu, ktorý by nemal za cieľ spá-
su mladých... Skutočne nemal na srdci iné, ako duše‘ 
(porov. Saleziánske konštitúcie 21) Charizma dona 
Bosca nás vedie k tomu, aby sme boli vychovávateľmi 
mladých uplatňujúc pedagogiku viery, ktorú možno 
zhrnúť takto: ‚evanjelizovať vychovávajúc a vychová-
vať evanjelizujúc‘ (Všeobecné direktórium pre katechézu 

„Kiežby ste mohli ohlasovať všetkým 
Ježišovo milosrdenstvo vytvárajúc 

‚oratórium‘ na akomkoľvek mieste, 
zvlášť na tých najmenej prístupných.“

Zasvätený život | 2015/01
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Z BOŽEJ LEKÁRNE

Trocha histórie

Je všeobecne rozšírenou mienkou, že základnou 
 potravinou našich predkov, ktorá ich neraz zachrá-
nila od smrti, sú zemiaky. Avšak oveľa skôr zachra-
ňoval ľudstvo pred hladomorom gaštan. Konkrétne 
sa jedná o gaštan jedlý alebo gaštan siaty. Patrí k naj-
starším stromom sveta a ak je v dobrom stave, ročne 
sa na jednom kmeni urodí aj sto kíl gaštanov. Prvé 
semienko tohto užitočného stromu vyklíčilo zrejme 
v Ázii, odkiaľ sa dostal na sever Afriky aj do južnej 
Európy. O stovky rokov neskôr sa spolu s vojenský-
mi výpravami Rimanov a Tatárov dostali jedlé gašta-
ny aj k nám.

Vôňa gaštanov patrí k jesenným dňom ako ranné 

hmly v tomto období a nie sú len lahodnou 

pochúťkou, ale aj liekom. Akoby sa príroda sama 

postarala o výdatnú pomoc, ktorú v tomto období 

potrebujeme.

Gaštan jedlý 
(castanea sativa)
l Tatiana Berecká

Vlastnosti

Jedlé gaštany obsahujú mnoho zdraviu užitočných 
látok, ako sú bielkoviny, aminokyseliny, nenasýtené 
mastné kyseliny, vláknina, vitamíny a minerály. Z vi-
tamínov sú zastúpené hlavne A, C, E a vitamíny sku-
piny B. Z minerálov je to vápnik, fosfor, draslík, hor-
čík, síra, železo, zinok, meď a mangán. Ďalej obsahujú 
rôzne fenolické látky, triesloviny a prírodné farbivá 
(karotén, luteín, zeaxantín). Keďže neobsahujú lepok, 
sú veľmi vhodné pre osoby trpiace na celiakiu.

Využitie

Práve vďaka vitamínom skupiny B a fosforu sú výbor-
ným podporným prostriedkom pri strese a únave, čo 
často pozorujeme hlavne v zimnom období. Vďaka vlák-
nine napomáhajú dobrému fungovaniu čreva, správnej 
mikroflóre a vďaka kyseline listovej aj pri anémii.

Veľmi zaujímavé využitie týchto plodov sa nám za-
chovalo v spisoch sv. Hildegardy z Bingenu, ktorá ich 
tiež odporúča na rôzne choroby. Avšak treba si všim-
núť, že podľa nej nie je jedno, v akom stavy sa gaštany 
konzumujú. Napríklad pečené gaštany uvádza len pre 
liečivé pôsobenie na slezinu. V ostatných prípadoch 
ich odporúča konzumovať buď varené, alebo surové, 
alebo ako gaštanovú múčku.

Zaujímavý je jej recept pri ochoreniach pečene:

„...Keď má niekto bolesti pečene, nech rozmliaždi 
tieto jadrá, dá ich do medu a nech ich takto spolu 
s medom jedáva, a pečeň sa mu uzdraví.“
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Dnes sa už nemusíme trápiť s rozmliažďovaním jadier 
gaštanov, dá sa kúpiť jemne mletá gaštanová múčka. 

• 100 g gaštanovej múčky vmiešame do 500 g 
mierne prihriateho medu. Trikrát denne užíva-
me 1 – 2 čajové lyžičky pred jedlom i po jedle. 

Takisto odporúča varené gaštany na podporu mozgo-
vej činnosti, pri poruchách koncentrácie či zábudlivosti:

„Keď má človek v dôsledku suchosti prázdny 
mozog a slabú hlavu, nech si uvarí vo vode jadrá 
jedlého gaštanu, nič iné k tomu nech nepridáva, 
a keď zleje vodu, nech ich častejšie jedáva... mozog 
mu dorastie a naplní sa, nervy mu zosilnejú a aj 
bolesť v hlave sa pominie.“

• 10 – 15 jedlých gaštanov uvaríme namäkko 
a pred každým jedlom zjeme asi 5 kusov.

Zaujímavý je aj recept pri žalúdočných vredoch: 

„Keď má niekto bolesti v žalúdku, nech dobre 
uvarí vo vode plody jedlého gaštana a v tejto 
vode nech ich podrví na kašu. Nech potom v mise 
zmieša trocha pšeničnej múky s vodou, pridá 
k tomu múčku zo sladkého drievka  a prášok 
zo sladiča a nech to ešte raz povarí s gaštanmi 
a zhotoví z toho kašu. Nech ju potom zje, prečistí 
mu žalúdok, bude ho mať teplý a silný.“

Presný recept je tento: 

• 5  ks jedlých gaštanov alebo 2 PL gaštanovej 
múčky, voda, 2 – 3 PL jemnej špaldovej múky,  
1 navŕšená ČL prášku zo sladkého drievka,  
1 zarovnaná ČL prášku zo sladiča obyčajného. 

Tento rozpis môžeme použiť na prípravu kaše 
alebo aj polievky.

V našich krajoch sú gaštany známe skôr ako pochúť-
ka a možno sme ani nevedeli, aké majú mnohostran-
né liečivé účinky. Pre ich bohatú nutričnú hodnotu túto 
potravu využívali mnohí chudobní ľudia, a to hlavne 
v krajinách, kde jedlé gaštany rastú.

n
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Gilberto Frigo
Katechizmus  
zasväteného života     
Základné princípy, sľuby, formá-
cia, duchovný život, spoločný život, 
apoštolát zasvätených – to je šesť 
podstatných častí Katechizmu za-
sväteného života. Určite neodpovie 
na všetko, ale položí základ a podá 
tie najdôležitejšie informácie, ktorými môže-
me formovať naše poznanie o zasvätenom živote.
Autor, Gilberto Frigo, láskavo umožnil vydať túto knihu, ktorá 
má v Taliansku za sebou už šieste rozšírené vydanie. V sloven-
skom jazyku vychádza vo vynovenom šate, pretože autor nám 
ponúkol aj niektoré časti, ktoré v origináli neboli zatiaľ publi-
kované. Po každej kapitole nájdete krátke zhrnutie. Potrebné je 
dodať, že kniha v slovenskom vydaní dostala v niektorých čas-
tiach aktuálnejší jazyk a niektoré jej body boli preformulované.
Čím lepšie spozná svet ideály zasväteného života, tým viac 
ich môže oceniť, ak sa k nim približuje s vierou. Verím, že 
 touto publikáciou pomôžeme doplniť aj na knižnom poli 
medzeru o témach zasväteného života. 
Všetko čo v knihe nájdete, má charakter syntézy a krátkych 
odpovedí na spôsob katechizmu. Táto praktická príručka 
je nielen pre veriaceho laika, ktorý chce lepšie nahliadnuť 
do základov, ktoré hýbu životom zasvätených, ale i pre kaž-
dého katechétu, kňaza či zasvätenú osobu. V neposlednom 
rade je táto kniha veľmi užitočná pre formačné domy a mla-
dých, ktorí rozlišujú svoje povolanie, preto nesmie chýbať 
v kláštornej knižnici.

Zachej.sk, Košice 2015

sr. Immakulata Adamska OCD 
Svätá Terézia od Ježiša  
Autorka je poľská bosá karme-
litánka a filologička. V unikát-
nom životopise sv. Terézie Avilskej 
spája lásku k duchovnej matke 
s dôkladným poznaním jej života 
a diela, a tak vytvára triezvy, plas-
tický obraz „kráľovnej“ kresťanskej 
mystiky, ktorá dodnes fascinuje 
všetkých, ktorí túžia po osvedče-
ných sprievodcoch a učiteľoch du-
chovného života.
Kniha po etapách podrobne sleduje Teréziin du-
chovný vývoj spolu s nevyhnutným spoločensko-cirkev-
ným pozadím vtedajšieho Španielska. Neskrýva mystické 
dary ani ľudské slabosti, pády a zdráhanie sa pred prija-
tím povolania prekračujúceho bežné duchovné predsta-
vy. Inšpiratívny príbeh vyvoláva v čitateľovi hlad po dô-
vernom vzťahu s Bohom.

Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava 2014
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ako veľmi pozitívne a prospešné.
 

 
u  Komisia pre výchovu a školy: Správu podala  
sr. Noemi Ondreková ŠSND, predsedníčka 
komisie, a sr. Mária Filová CND, riaditeľka 
Rehoľného školského úradu; a týkala sa najmä: 
zmien v legislatíve, v možnostiach financovania 
škôl z eurofondov pre obdobie rokov 2014 až 
2020 a z fondov Renovabis pre obdobie roka 2015. 
Ďalším bodom bolo zastúpenie KVPŽR v správnej 
rade KPKC (Katolícke pedagogické a katechetické 
centrum).

 
u Komisia cirkevno-sociálna: Správu podala sr. Petra 
Sičáková SSNPM. Sestry spoločne hodnotili doterajšie 
a hľadali nové riešenia starostlivosti o staré a choré 
sestry, ktorých je toho času z celkového počtu vyše 
2 230 rehoľných sestier približne 820. 

 
u  Komisia ekonomicko-právna: Správu 
o hospodárení KVPŽR za rok 2014 podala sr. 
Marta Chraščová, ekonómka KVPŽR. Plénum 
sa ďalej pod vedením sr. Felicitas Venglikovej 
FDC zaoberalo témou zastúpenia ženských reholí 
v orgánoch Cirkevnej servisnej spoločnosti, 
činnosťou a ponukami spolupráce s partnerskou 
organizáciou Pro bono Ecclesiae a aktuálnymi 
možnosťami financovania rehoľných sestier 
misionárok. Z celkového počtu 2 230 rehoľných 
sestier v inštitútoch pôsobiacich na Slovensku pôsobí 
v zahraničných misiách „ad gentes“ 105 sestier 
na všetkých kontinentoch. Sestry si odovzdávali 

SPRÁV Y KVPŽR

Dňa 25. apríla 2015 sa v priestoroch 
Exercičného domu sv. Ignáca  
v Prešove konalo jarné plenárne  
zasadnutie KVPŽR. Otvorila  
a viedla ho predsedníčka  
KVPŽR – sr. Magdaléna Sumilasová 
OSF, ktorá na úvod krátko  
predstavila program zasadnutia,  
nové členky KVPŽR a informovala 
o zmenách v niektorých  
štruktúrach členiek KVPŽR. 

Zároveň informovala, čo nové sa udialo pod 
patronátom teologicko-spirituálnej komisie. 
Od septembra 2015 začína ďalší ročník osvedčeného 
projektu – internoviciát. V školskom roku 2015/2016 
sa uskutoční ako spoločný projekt s českými 
novickami. Plánovaných je 5 stretnutí a záverečná 
spoločná púť. Počet účastníkov zo Slovenska sa 
plánuje na 36, z Čiech 6 noviciek a formátoriek. 
Projekt bol podporený zo zdrojov Renovabis. 

Sestry úspešne zhodnotili podujatie 
interjuniorátu – v dňoch 17. – 19. 4. 2015 sa 
uskutočnilo formačné stretnutie pre juniorky 
a formátorky v Kňazskom seminári v Nitre 
– zúčastnilo sa 73 účastníkov pod vedením 
ThDr. Petra Dubovského SJ, dekana Fakulty 
biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte 
v Ríme, na tému: „Eliáš, človek modlitby a činu.“ 

Permanentnej formácii bol v uplynulom období 
venovaný seminár „Hodnota povolania a kánonické 
aspekty sľubov od počiatočnej po permanentnú 
formáciu“, ktorý sa konal v Kongresovom centre 
Univerzity Komenského Bratislava, v Centre ďalšieho 
vzdelávania v Modre – Harmónii v dňoch 21. – 22. 2. 
2015. Hlavnými prednášateľmi boli sestra Michaela 
Pitterová FMA – docentka kánonického práva 
pôsobiaca na Fakulte výchovných vied Auxilium 
Saleziánskej univerzity v Ríme, a páter Marek Vaňuš 
SVD – doktorand na pápežskej Gregorovej univerzite 
v Ríme. Účastníčky v počte 64 – predovšetkým 
formátorky a predstavené – zhodnotili toto podujatie 

Plenárne zasadanie KVŽPR
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Rodríqueza Carballa, ktorý bude na oficiálnej 
návšteve Slovenska na jeseň tohto roka.

Okrem všetkých vymenovaných skutočností 
 KVPŽR očakáva z Vatikánu schválenie nového štatú-
tu a pripravuje voľby nového vedenia, ktoré by sa mali 
už podľa nového štatútu uskutočniť na najbližšom 
plenárnom zasadnutí v jeseni 2015 na riadne volebné 
obdobie 3 rokov. 

Obvyklá formačná časť plenárneho zasadnutia bola 
tentokrát nahradená účasťou všetkých na programe 
spomienkového podujatia pri príležitosti 65. výročia 
likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi, ktoré sa konalo 
v novej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove 
a ktorého súčasťou bola slávnostná premiéra 
dokumentárneho filmu Pascha z filmovej produkcie  
KVPŽR od režisérky sr. Ivy Kúšikovej SSpS.  
Na podujatí sa zúčastnilo pozvaných 630 hostí, 
vrátane hlavného účinkujúceho arcibiskupa Cyrila 
Vasiľa SJ – sekretára Kongregácie pre východné cirkvi 
vo Vatikáne.

skúsenosti, ako čo najlepšie riešiť dôchodkové 
zabezpečenie v súčasnej nestabilnej situácii 
otvoreného II. dôchodkového piliera. 

 
u  Dôležitou témou bol aj Rok zasväteného 
života, jeho doterajšie i pripravované podujatia. 
O dôležitosti a formách komunikácie s médiami 
počas neho i po skončení Roka zasväteného života sa 
porozprávali s hosťom – dp. Martinom Kramarom, 
hovorcom KBS. Oboznámili sa s prezentáciou 
pripravovaného Dňa otvorených kláštorov, ktorý 
je koordinovaný PR-manažérom Petrom Novákom 
v spolupráci so sr. Hermanou Matlákovou SMVS, 
koordinátorkou pre podujatia Roka zasväteného 
života. Pripravovaných je ešte množstvo ďalších 
aktivít, medzi inými národná púť v Šaštíne  
(15. september); návšteva sekretára Kongregácie 
pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti 
apoštolského života z Vatikánu, arcibiskupa José 

SPRÁV Y KVPŽR

 
u  Dňa 15. januára 2015 bola na sekretariát 
KVPŽR oznámená zmena v úlohe predstavenej 
– zodpovednej za komunity Kongregácie 
sestier Panny Márie Útechy – od októbra 2014 
je v tejto úlohe sestra Mária Ševčíková, ktorá 
nahradila sr. Máriu Luisu Arrufat Parra. 

 
u Dňa 26. januára 2015 oznámili z Inštitútu 
sestier Kapucínok Najsvätejšieho Srdca 
Ježišovho, že po ukončení sabatického obdobia 
pôsobenia komunity dočasne mimo Slovenska 
svoje pôsobenie obnovili od 22. decembra 
2014 s novým sídlom v Stupave (namiesto 
Rohožníka, okr. Malacky) a ich novou 
predstavenou sa stala sr. Jarmila Veronika 
Hanáková. ktorá nahradila sr. Zuzanu 
Hudecovú.

 
u  V dňoch 6. – 8. februára 2015 znovu zvolila 
provinciálna kapitula Spoločnosti sociálnych 
sestier sestru Danielu Kimličkovú na obdobie 
ďalších 4 rokov do funkcie provinciálnej 
predstavenej. 

 
u  Dňa 20. februára 2015 zvolila generálna 
kapitula Kongregácie Milosrdných sestier 
sv. Vincenta – Satmárok novú generálnu 
predstavenú sr. Pavlu Draganovú, ktorá 
prevzala úrad 16. mája 2015, kedy svoje 
pôsobenie ukončila sr. Ignácia Hriňová. 

 
u  Dňom 1. apríla 2015 prevzala úlohu 
regionálnej predstavenej pre slovenské 
komunity Fraternity malých sestier Ježišových 
nová sestra – malá sestra Marta Mária Ježišova, 
občianskym menom Marta Gališová. V službe 
vystriedala doterajšiu predstavenú – malú 
sestru Veroniku Janu Ježišovu – Janu Piklerovú. 

Zmeny vo vedení 
inštitútov a reholí KVPŽR
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SPRÁV Y KVRP

V dňoch 27. – 28. apríla 2015 sa 
v penzióne Zornička na Donovaloch 
konalo plenárne zasadnutie KVRP. 
Prítomných bolo 23 z 30 členov KVRP. 
Úvodný príhovor predniesol predseda 
Rady pre inštitúty zasväteného života 
a spoločnosti apoštolského života 
pri KBS Mons. Milan Chautur CSsR. 
Rehoľníkom pripomenul, že RZŽ nemá 
byť vyplnený aktivitami a povrchnými 
zážitkami, ale má poslúžiť ako sonda 
do osobného zasvätenia a návrat ku 
charizme zakladateľov. 

 
u  Nový text Štatútu KVRP 
Dňa 23. októbra 2014 KVRP dostala od sek-
retára Kongregácie pre inštitúty zasvätené-
ho života a spoločnosti apoštolského života 
Mons. José Rodríguez  Carballa OFM odpoveď 
na list z 24. marca 2014 ohľadne nového Štatútu 
KVRP. Rímska kúria uviedla pripomienky, ako 
napr. lepšie rozdelenie kapitol; označenie čle-
nov KVRP s aktívnym alebo pasívnym hlaso-
vacím právom; popis štruktúry KVRP, t. j. rady, 
pléna a sekretariátu aj s ich úlohami; doplne-
nie spôsobu tvorby majetku a jeho spravovania. 
V prvom štvrťroku 2015 bol podľa vatikánskych 
pripomienok a poznámok jednotlivých vyšších 
predstavených vypracovaný nový text, ktorý bol 
na pléne jednohlasne schválený a čaká na pre-
klad do taliančiny. 

 
u  Nový zástupca KVRP v Komisii pre 
 katechizáciu a školstvo pri KBS 
K rehoľným zriaďovateľom cirkevných 
 základných a stredných škôl na Slovensku  patria 
premonštráti, piaristi, školskí bratia a saleziá-
ni. Po vypočutí najmä ich mienky bol namiesto 
P. Jána Žakovica SchP, ktorý túto funkciu za-
stával od r. 1996, nominovaný nový predseda 
výchovno-vzdelávacej komisie pri KVRP (tzv. 
riaditeľ Rehoľného školského úradu) a kandi-

Plenárne 
zasadnutie 
KVRP

Jim McManus CSSR
Stephanie Throntonová

Odpustenie     
Jim McManus ako katolícky kňaz a  Stephanie 
Thorntonová ako psychologička napísali 
veľmi zaujímavé dielo o téme, ktoré sa do-
nedávna pokladala len za doménu nábožen-
stva. Ich pohľad na odpustenie je komplexný 
– zahŕňa poznatky vedy aj viery. Čo je však pre 
čitateľa asi najdôležitejšie, v tejto knihe nájdu opis cesty 
odpustenia od sebaobviňovania cez hnev a možno aj nenávisť, 
cez rolu obeti k akceptácii a uzdraveniu vnútorných rán, ktoré 
nám niekto spôsobil svojím slovom či konaním. Alebo ktoré sme 
si spôsobili sami vlastnými zlyhaniami.
Je dôležité vedieť, že odpustiť je moje právo, ktoré neospravedl-
ňuje vinníka, ale prináša pokoj a uzdravenie do môjho vnútra...

Redemptoristi – Slovo medzi nami, 2015

Neal Lozano: Vyslobodení  
Boh má plán pre váš život. Nedovoľte, aby 
ho diabol zničil. Zápasíte neustále s tými 
 istými hriechmi? Strácate nádej pri hľadaní 
slobody, hoci sa o ňu veľmi usilujete?
Kniha Vyslobodení vám pomôže rozpoznať 
a zatvoriť dvere, ktoré ste otvorili zlému vply-
vu a diablovým ľstivým stratégiám. Keď bu-
dete čerpať zo sily evanjelia, prekazíte diablo-
ve plány pre váš život a budete žiť bohatým a slávnym 
životom, ktorý pre vás pripravil Boh. Táto kniha plná nádeje vás bude 
viesť k slobode. Sústredí vás na Boha a jeho pôsobenie v živote ve-
riaceho – a nie na zastrašujúce aspekty zlých duchov. Obsahuje aj 
praktické poučenie, ako sa modliť za vyslobodenie iných ľudí.
Dielo je osobitne vhodné pre tých, ktorí sprevádzajú vnútorne 
zranených ľudí na ich ceste vyslobodenia.

Redemptoristi – Slovo medzi nami, 2015, 2. vydanie

George Wadding CSsR 

Matka ustavičnej pomoci  
„Ikony písali väčšinou neznámi mnísi v atmo-
sfére naplnenej modlitbou a pokáním. Svojimi 
ikonami, ktoré sú väčšmi kázňami než obraz-
mi, sa usilovali vyjadriť plody vlastnej mod-
litby a rozjímania nad veľkými a vznešenými tajom-
stvami náboženstva. Každému, kto rozjímal nad ikonou, tak chceli 
 pomôcť v prehlbovaní jeho viery a kontemplácie.“
V tejto malej knižke nás redemptorista páter Wadding vedie 
k tomu, aby sme sa zamýšľali nad rôznymi posolstvami, kto-
ré ikona Matky ustavičnej pomoci vyjadruje, a na konci každej 
 meditácie ponúka jednoduchú modlitbu.
Brožúrka vyšla ako príspevok slovenských redemptoristov k osla-
ve Roku Matky ustavičnej pomoci (27. 6. 2015 – 27. 6. 2016).

Redemptoristi – Slovo medzi nami, 2015
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Ján Chryzostom Korec
Tisíc rokov  
Slovenska s Cirkvou
Kniha otca kardinála vychádza ako 
1000. kniha vo vydavateľstve LÚČ 
v 25. roku jeho existencie. Štvrté 
vydanie je doplnené o ilustrácie 
Barbary Neumannovej, čím získala 
reprezentatívny darčekový charakter.
Kniha Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou nám 
odkrýva podstatné hodnoty,  z ktorých náš národ 
a naši predkovia žili tisíc rokov ako zo zdravých koreňov života. 
Cirkev bola v dejinách Slovenska učiteľkou viery i kultúry, 
varovala, chránila a povzbudzovala. Má nám čo povedať aj dnes 
uprostred duchovného rumoviska, duchovnej prázdnoty, ktorú 
teraz na Slovensku i v Európe prežívame.

890 strán • viazaná • 15,00 €

Louise Camusová
Filip Neri
Svätý Filip Neri je už stáročia uctievaný 
na celom svete. Narodil sa v roku  
1515 vo Florencii. Študoval v Ríme 
filozofiu a teológiu, stal sa kňazom. Žil 
v Ríme, kde zasvätil svoj život službe 
opusteným deťom i mládeži, staral sa 
o chorých a o chudobných pútnikov. V roku 1564 
založil Oratórium – kongregáciu kňazov a laikov, ktorá má svojich 
nasledovníkov dodnes aj na Slovensku. Bol známy svojím vtipom, 
humorom a veselosťou. Zomrel v Ríme v roku 1595. 
Bol vyhlásený za patróna Ríma a detí. 
Kniha vychádza v Jubilejnom roku sv. Filipa Neriho pri 
príležitosti 500. výročia jeho narodenia.

88 strán • brožovaná • 3,00 €

Sr. Benedicta Roggen
15 dní s bl. sestrami 
Svätého kríža
15 dní s blahoslavenými Milosrdnými 
sestrami Svätého kríža ponúka 
duchovné putovanie s Máriou Teréziou 
Schererovou, ktorá bola prvou 
generálnou predstavenou a priniesla 
svojej rehoľnej rodine ducha jej zakladateľa 
otca Teodózia Florentiniho OFM cap., s Ulrikou Nischovou, 
jednoduchou kuchárkou, ktorú Pán obdaril mystickou milosťou, 
a našou Zdenkou Schelingovou, ktorá zomrela mučeníckou 
smrťou v dôsledku vyčíňaniu totalitného režimu. Toho roku  
si pripomíname 60. výročie jej úmrtia. Denná modlitba s každou 
z týchto troch blahoslavených sestier nám môže pomôcť 
stretnúť Pána v každodenných skúškach.
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dát na zástupcu v Komisii pre katechizáciu 
a školstvo pri KBS, br. Peter Magáč FSC. 
Ten by mal byť v najbližšom období po pí-
somnej žiadosti o vymenovanie potvrdený 
predsedom tejto komisie, košickým arcibis-
kupom Mons. Bernardom Boberom.  

 
u  Dom sv. Gorazda v Bacúrove (DSG) 
Úradu riaditeľa DSG sa v marci 2015 zrie-
kol P.  Leopold Slaninka SJ, ktorý od roku 
2012 v Bacúrove vykonával diagnostickú 
činnosť a psychotesty kandidátov na du-
chovný život. Počas roka 2014 bola po-
skytnutá psychologicko-formačná pomoc 
65 osobám, z toho hodnotenie osobnos-
ti počas trojdňového pobytu absolvovalo 
57 ľudí a supervíziu pre formátorov 8 ľudí. 
Ako vhodný nástupca sa rysuje jeho kolega 
P. Juraj Gendiar SchP. Hľadajú sa možnosti, 
ako rozbehnúť terapeutickú pomoc v podo-
be terapeutickej komunity s 2-3 odborník-
mi a 5-7 klientmi.  

 

u  Rôzne 
 
KVRP sa listom z júna 2015 obrátila 
na KBS, ktorej jurisdikčná subkomisia by 
vypracovala právny základ pre smernicu 
vyberania zvláštnych milodarov (tzv. mi-
moriadnych zbierok) v rehoľných kosto-
loch a kaplnkách v súlade s kánonom 1266 
CIC, aby sa zjednotila prax v jednotlivých 
diecézach. 
 
P. Karol Miroslav Švarc OFM prednie-
sol informačnú správu o rozvoji pútnictva 
na Slovensku. Občianske združenie Spo-
jené ruky (www.spojeneruky.sk) sa pod 
vedením Mgr. Márie Prekopovej z  Trnavy 
snaží vytvoriť asociáciu pútnických 
 organizácií, pričom hľadá pomoc a spolu-
prácu pri oživení pútnických ciest a miest, 
ktoré majú v správe rehoľné spoločenstvá. 
 Aktuálny kalendár o púťach, ktoré prebie-
hajú na Slovensku, možno nájsť na web-
stránke www.putnickemiesta.sk.  
 
 

 
Budúce plénum KVRP zasadne  
26. – 27. októbra 2015  
v penzióne Zornička na Donovaloch.


