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• 4. – 6. 9. 2015
Mediálne školenie

• 24. – 27. 9. 2015
Návšteva Mons. Carballa

V septembri sme sa stretli na mediálnom školení. Učili sme sa, ako tvoriť text, čo znamená byť PR manažérom, pracovali sme s kamerou a tvorili sme webové
stránky. Zistili sme, že sme na začiatku dlhej cesty po
mediálnom priestore. Pomohli nám k tomu aj diskusie
so skúsenými hosťami. Mediálny priestor sa nám zrazu
nezdá byť taký široký.

Koncom septembra sme privítali vzácnu návštevu
z Ríma – o. José Carballa, sekretára kongregácie pre
zasvätených. Strávili sme spolu štyri dlhé a namáhavé dni, ktoré prinášali po celom Slovensku svoje ovocie. Hneď po príchode do Bratislavy nás čakala tlačová konferencia so zástupcami novinárov, neskôr živý
prenos v TV LUX. Ďalšie tri dni boli nabité programom.
Zvlášť si treba uvedomiť, že náš hosť bol len pár dní
po náročnej operácii. Všetky príhovory a prednášky sú
nahraté. Kto má záujem, môže sa ozvať na e-mail redakcie časopisu.

• 15. 9. 2015
Šaštín – púť k Sedembolestnej
V polovičke septembra sme prišli spoločne do Šaštína,
kde sme spolu s celým Slovenskom prežívali 15. september. Pripravili sme celonočný program – diskusiu,
adoráciu, prednášky, modlitbu. V diskusii vydali svedectvo o svojom živote a zasvätení štyria statoční –
sestra Kaťa, saleziánka; sestra Marianna, vincentka; P.
Jeremiáš, františkán; br. Joachim, milosrdný brat. Pri celonárodnej púti sa nám prihovoril vladyka Cyril Vasiľ.

• 10. – 24. 1. 2016
Relikvie sr. Terézie z Lisieux
na Slovensku
V októbri sa prvýkrát stretol realizačný tím, ktorý má
na starosti putovanie relikvií sv. Terézie z Lisieux. Táto
nečakaná, ale o to krajšia udalosť v Roku zasväteného
života nám priniesla mnohé starosti, ale aj radosti. Ak
máte nejaké pekné svedectvo o tom, čo pre vás urobila sv. Terézia z Lisieux, prosím, podeľte sa.
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Zostaňte
v mojej láske
• Mons. José Rodríguez Carballo
Príhovor odznel na
Svetovom stretnutí
mladých zasvätených
pod názvom Prebuďte
svet na Námestí
sv. Petra vo Vatikáne
15. septembra 2015.
Krátené redakciou.
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hcem vám zanechať tri kľúčové slová, ktoré vám môžu pomôcť
na ceste vašej tvorivej vernosti,
ku ktorej sme všetci povolaní nasledujúc
Krista v zasvätenom živote. Tieto tri slová sú: 1) Odvahu, buďte silní! 2) Vytrvajte,
buďte verní! 3) Prinášajte ovocie, prebuďte svet! Pán k vám bol veľkodušný, zhliadol na vás s láskou (porov. Mk 10, 17 – 30)

a povolal vás, aby ste mali podiel na jeho
živote a poslaní (porov. Mk 3, 13). Buďte
voči nemu veľkodušní. Dávajte si pozor,
aby ste sa nestali obeťami lenivosti, ktorá vás pobáda vybrať si najpohodlnejšiu
a najľahšiu cestu. Je pravda, že to, čo od
nás žiada Pán (teda nasledovať ho zbližša – porov. Mt 19, 21), a to, čo od nás žiada
zasvätený život (žiť ho v plnosti), presahu-

PRÍLOHA
je naše sily a schopnosti, ale či sme pred
chvíľou v Božom slove nepočuli, že sa
v našej slabosti prejavuje Božia sila (porov. 2 Kor 12, 9)? Nehovorí Sväté písmo,
že Bohu nič nie je nemožné (porov. Lk
1, 37) a že všetko môžeme v tom, ktorý
nám dáva silu (porov. Flp 4, 13)?

Odvahu, buďte silní!
Drahí mladí, nezaraďte sa do počtu tých,
ktorí, keď počujú – ako hovorí svätý Augustín – hlas Ducha, ktorý ich pozýva
nasledovať Pána v zasvätenom živote, nemôžu naň odpovedať, pretože žijú
v hluku a roztržitosti alebo jednoducho
preto, že sú príliš naviazaní na vlastné
plány, projekty, a preto nedokážu uviesť
do života Boží plán. Nebuďte ako tí, ktorí zoči-voči povolaniu hovoria: „Zajtra,
zajtra naň odpoviem. Veď to je to isté“
(Lope de Vega). Nebuďte ako tí „trvale
povolávaní“, ktorí sa trvalo nachádzajú
v procese rozlišovania a nie a nie sa rozhodnúť predkladajúc akýkoľvek dôvod,

len aby sa nemuseli stretnúť s Pánom
(porov. Lk 14, 15 – 24) alebo aby mohli
oddialiť odpoveď na Pánovo pozvanie
(porov. Lk 9, 60).
Nevytvárajte akúsi „aristokraciu Ducha“, ktorá cíti, že ju Pán síce povoláva,
no nikdy sa nerozhodne nasledovať ho.
Nerobte z otázky povolania nekonečné dejiny, ustavičné hľadanie bez túžby
stretnúť sa s Pánom a odvážne ho nasledovať z obáv, že stratíte vlastnú slobodu alebo samostatnosť. Sväté písmo
hovorí: „Počúvajte dnes jeho hlas… Nezatvrdzujte svoje srdcia…“ (Ž 95, 7 – 8).
Ak počúvate hlas Pána, venujete sa serióznemu a vyváženému rozlišovaniu
povolania; nechajte sa sprevádzať autentickým učiteľom ducha a nepretržite sa modlite (porov. Lk 22, 46), aby vám
Pán umožnil spoznať jeho svätú vôľu.
A keď ste už so živou vierou, pevnou nádejou a dokonalou láskou spoznali Pánovu vôľu, neodďaľujte príliš dlho svoju
odpoveď. Nech váš život neprejde v neistote toho, kto sa odvážne nevystaví riziku odpovedať veľkodušne na Pánovu

Nerobte z otázky
povolania
nekonečné
dejiny, ustavičné
hľadanie bez
túžby stretnúť
sa s Pánom
a odvážne ho
nasledovať z obáv,
že stratíte vlastnú
slobodu alebo
samostatnosť.
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výzvu. Ak si zistil, že sa pre teba Boh má
stať všetkým – tvojím bohatstvom, tvojou istotou, tvojou opravdivou slobodou, tvojím dobrom, ba najvyšším dobrom, každým dobrom (svätý František)
–, odovzdaj sa mu celým srdcom, celou
mysľou, celou svojou dušou a so všetkými svojimi silami (porov Dt 6, 5) neustále obnovujúc túto svoju obetu, aby Kristova láska aj naďalej horela v tvojom
srdci a udržovala živým tvoje zanietenie pre tvoju prvú a jedinú lásku (porov.
Oz 2, 9).
Buďte veľkodušní k Pánovi, veľkému
Almužníkovi, ako ho nazýval svätý František z Assisi, jeden z mnohých, ktorý
vo svojej mladosti zanechal všetko, aby
objal toho, ktorý je všetkým. Nebuďte
leniví a ani lakomí s Pánom vediac, že
on nedovolí, aby niekto nad ním zvíťazil
v jeho veľkodušnosti. Si lačný a smädný
po zmysle života? Boh je tvojím chlebom a tvojou vodou. Kráčaš v temnotách? Boh je tvoje „vyvýšené svetlo, tvoj
vrch Hermon“. Kráčaš v hriechu? Boh je
náručím milosrdenstva a odpustenia.
Drahí mladí, buďte odvážni a silní
na duchu, buďte usilovní v láske, ktorá nepozná hranice v sebadarovaní, aj
keď takýto postoj znamená kráčať proti
prúdu. V tomto kontexte vám pripomínam slová Svätého Otca Františka, ktoré
povedal mladým v Turíne: Máte žiť, nie
živoriť. Nežite životom, ktorý ním nie je.
Panna Mária, Panna slov: „Nech sa mi
stane podľa tvojho slova – fiat,“ Panna
odvážna a dôverujúca, nech nás sprevádza v našom odvážnom a dôverujúcom áno.

Zostaňte, buďte verní!
V evanjeliovom texte, ktorý sme počuli,
sa v siedmich veršoch desať ráz opakuje slovo zostať. Pravdepodobne autor štvrtého evanjelia konštatoval, že
v Cirkvi, na ktorú sa obracal, už bolo nemálo tých, ktorí zoči-voči ťažkostiam pri
plnení požiadaviek svojho kresťanského
života boli vystavení pokušeniu zanechať všetko a vrátiť sa naspäť. Tomuto
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pokušeniu podľahol aj bohatý mladík
z evanjelia (porov. Mt 19, 16nn). Tomuto pokušeniu vie podľahnúť v súčasnej
chvíli mnoho mladých i menej mladých.
Zoči-voči požiadavkám, ktoré predkladá
zasvätený život, rozhodnú sa zanechať
všetko zabudnúc na slovo, ktoré jedného dňa dali Pánovi vo svojej rehoľnej
profesii alebo v rehoľnom živote.
Všetko sa asi začalo malými nevernosťami, ktoré postupne zhášali zanietenosť, ktorá horela v ich srdciach. Tieto
malé nevernosti postupne viedli k väčším a väčším nevernostiam. Azda všetko sa začalo so životom bez zanietenia,
v ktorom prevládala priemernosť, znechutenie a absencia nádeje, alebo sa to
začalo so životom, ktorý sa už neživil

Si lačný a smädný
po zmysle života?
Boh je tvojím
chlebom a tvojou
vodou. Kráčaš
v temnotách? Boh
je tvoje „vyvýšené
svetlo, tvoj vrch
Hermon“. Kráčaš
v hriechu?
Boh je náručím
milosrdenstva
a odpustenia.
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hlbokým spoločenstvom s Kristom, životom, v ktorom prišlo ku strate chuti,
zmyslu soli vlastného povolania (porov.
Mt 15, 13 – 16). Príčiny môžu byť mnohoraké a zložité. Je isté, že vernosť, ako
hovorieval už blahoslavený Pavol VI.,
nie je čnosťou našej doby. A to, čo sa deje
v našej spoločnosti, deje sa aj v Cirkvi
a zasvätenom živote.
V tomto kontexte je potrebné, aby
sme v sebe neustále zapaľovali oheň
lásky ku Kristovi prostredníctvom hlbokého spoločenstva s ním, boli s ním
spojení ako ratolesti s viničom (porov.
Jn 15, 1nn) a opätovne potvrdili svoje
bezpodmienečné darovanie sa Pánovi. Musíme uznať, že bez neho nič nemôžeme urobiť (porov. Jn 15, 1nn) a že
„duch je síce ochotný, ale telo je slabé“
(Mt 26, 41). Preto potrebujeme živiť svoju vernosť životom stvárňovaným podľa
zmýšľania Krista (porov. Flp 2, 5), prostredníctvom „ekologického“ projektu
života, v ktorom máme čas na seba, na
iných počnúc bratmi a sestrami našej
komunity a čas pre Boha. Bez tohto projektu sa veľmi rýchlo dostaví pokušenie
odísť a skôr či neskôr mu pravdepodobne podľahneme a z rehole odídeme.
V našom živote, ako v živote svätého Pavla, aj my istotne cítime oveľa sil-

nejšie a častejšie, než by sme očakávali, ostne, ktoré trápia naše telo (porov.
2 Kor 12, 7), ako sú tie v osobitných
chvíľach temnej noci alebo existenciálnej krízy a ako je tá, ktorú prežíval Eliáš.
Vďaka týmto ostňom cítime na svojom
tele námahu nasledovania Krista a ako
Eliáš niekedy chceme zakričať: „Teraz už
dosť!“ (1 Kr 19, 4). No práve vtedy nás
Pán uisťuje: „Stačí ti moja milosť“ (porov. 2 Kor 12, 9). A ak obnovíme svoju
dôveru v neho, aj my zakúsime, ako svätý Pavol, že jeho milosť v nás nebude
zbytočná (porov. 1 Kor 15, 10).
Zostaňte. Nemajte strach. Nevzdávajte sa svojej viery a vaša nádej nech neochabne. Ako kedysi Jeremiáša aj vás
dnes Pán uisťuje: „Ja som s tebou, aby
som ťa vyslobodil“ (Jer 1, 8).
Panna Mária, Panna verná, je naším
vzorom vernosti vo všetkých okolnostiach nášho života.

Prinášajte ovocie,
prebuďte svet!
Strom možno rozpoznať podľa ovocia
(porov. Mt 7, 16). Ježiš nám hovorí: „Toto je vôľa môjho Otca: aby ste prinášali
ovocie“ (Jn 15, 8). Nie sme zasvätenými
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Zasvätená
osoba celá patrí
Pánovi a keďže
je všetkým pre
Pána, všetkým je
aj pre druhých.
Dôvodom takého
postoja je
bezpodmienečná
láska, jediný
platný dôvod,
na základe
ktorého sa
rozhodujeme pre
zasvätený život.

pre seba samých. Ani sa nemôžeme uzavrieť do nepríjemných záležitostí svojho domu alebo do svojich problémov,
ako nám pripomína Svätý Otec František
v Liste zasväteným (II, 4). Sme zasvätení,
aby sme žili podľa logiky daru, tým, že sa
darujeme Kristovi a iným v evanjeliovej
slobode (poslušnosť), bez toho, aby sme
niečo vlastnili zvoliac si kenosis alebo to,
čo je menej, ako formu života (chudoba)
a s nerozdeleným srdcom (čistota). Zasvätená osoba celá patrí Pánovi a keďže je všetkým pre Pána, všetkým je aj
pre druhých. Dôvodom takého postoja je
bezpodmienečná láska, jediný platný dôvod, na základe ktorého sa rozhodujeme
pre zasvätený život. Osoba, ktorá zasvätila celý svoj život Pánovi, musí žiť podľa
lásky a s láskou umožniac, aby láska prinášala hojné ovocie: v komunite, Cirkvi
a vo svete.
Drahí mladí, buďte otcami a matkami, nie starými mládencami a dievkami (Svätý Otec František). Vyhýbajte sa
pokušeniu zbožšťovať svoj obraz, pokušeniu byť Narcisom, ktoré spôsobí, ako
v prípade tejto mytologickej postavy, že
zomriete vo vlastnej sieti. Pamätajte si,

že „blaženejšie je dávať, ako prijímať“ (Sk
20, 35). Iba keď dávate, prijímate – hovorí
Svätý Otec František. Nežite, drahí mladí,
uzatvorení do seba, do svojich záujmov,
plánov a projektov.
Vaša láska a čistota nech sú plodnými,
a preto je dôležité, aby vaša láska bola
hlboko zakorenená v úrodnej pôde nášho Pána. Položte si otázku, ktorú Svätý
Otec František kladie všetkým zasväteným: Je ešte stále Ježiš vašou prvotnou a jedinou láskou?! Iba ak on zaujal,
obsadil vaše srdce, budete môcť milovať v pravde a milosrdenstve každého človeka, ktorého stretnete na svojej
ceste, pretože ste sa od neho naučili, čo
znamená láska a ako milovať. Iba vtedy
budete vedieť milovať v pravde, milovať
s veľkým „M“, pretože budete mať jeho
srdce, ako tvrdí Svätý Otec v Liste zasväteným (I, 2).
Áno, majte srdce naplnené Bohom
a nech doň vstúpia všetci muži a ženy,
ktorých stretnete na svojej ceste. Majte
srdce naplnené Bohom, vtedy sa stane
čistým a súčasne plodným. Majte srdce naplnené Bohom a stanete sa živým
evanjeliom; prinesiete hojné ovocie.
n Preklad Štefan Turanský

Mária, Matka zasvätených,
obráť na nás, zasvätených,
svoje milosrdné oči a vypros nám
od svojho Syna a nášho Pána
dar vernosti.
Mária, Panna, ktorá si sa stala
Cirkvou, nech nám nikdy nechýba
víno zanietenej lásky voči tebe
a voči tým, ktorých stretneme
na svojej ceste.

Mária, dcéra Boha Otca,
matka Božieho Syna, Nevesta
Ducha Svätého, kráčaj s nami
po cestách života a vypros nám
od najvyššieho všemohúceho
dobrého Pána Boha dar,
aby sme v každej chvíli vedeli
konať to, čo od nás bude žiadať.
Mária, keď si dnes spomíname
na teba ako na Sedembolestnú,
oroduj za nás.
Fiat, fıat! Amen, Amen.
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