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Editoriál

Prednedávnom som si so záujmom čítal článok s názvom Spomaľte,
lebo vás to zabije s podtitulom „o siedmich tipoch, ako sa neuštvať“.
Zaujalo ma to, lebo môj život potrebuje práve tieto rady a tipy. Dozvedel
som sa, že vo svete vznikajú Spolky na spomalenie času. Šéf nemeckého
spolku Erwin Heller hovorí: „Niektoré vynálezy, ktoré nám mali uľahčiť
život, sa menia na časožrútov. V našom správaní vznikajú úplne nové
automatizmy a kúsok za kúskom nám zapĺňajú voľné chvíle. Kedykoľvek
niekde čakáme, tak si kontrolujeme esemesky alebo e-maily v telefóne.“
Neviem, či sa to stáva aj vám, ale čím viac toho cez deň stihnem, tým
viac vnímam istú tieseň, že mi čosi uniká. Už nedokážem myslieť na
spôsob Rimanov, ktorí v sladkom ničnerobení, tzv. otium, videli stav
blaženosti. Otium bol pre nich protikladom k negotium, teda k biznisu,
stresom, práci, ktorá ich zamestnávala počas roka. Otium si užívali
v lete na svojich letných sídlach. Pre nás otium je kontemplácia, ktorá je
protikladom našej aktivity. A obe by sme mali pekne zosúladiť.
Prichádzam teda na to, že by som od komunity mal dostať čas aj na
ničnerobenie, na kontempláciu, na otium sanctum. Odpojiť sa od
virtuálneho sveta. Pozerať do prázdna. Dýchať čerstvý vzduch. Nenechať
sa ničím rozptyľovať. Nechať srdcu, duši, telu, aby im došli všetky tie veci,
ktoré som zažil.
Spomaľme teda! Kontemplujme! A sem-tam popri kontemplácii čítajme
časopis Zasvätený život, tentokrát s knihou o Duchovnom zosvetštení.
Prebudí vo vás chuť byť autentickí a Boží!

Zasvätený život | 2016/02
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Na slovíčko

so Štefanom
Turanským SDB
n JURA J PIGULA

Čo ťa naučil tento posledný čas, ktorý si
strávil ako rektor seminára Gerini v Ríme?

Katolíckosti Cirkvi. V komunite nás bolo každý rok zvyčajne okolo 50 spolubratov z 23 štátov: úžasné bohatstvo kultúr, názorov, ideí, ale
aj výzva vedieť zosúladiť všetky prvky rehoľného spolunažívania do jedného harmonického celku.

Don Turanský

pochádza zo slovenskej rodiny z obce Selenča
vo Vojvodine. Narodil sa 11. septembra
1956. Po skončení gymnázia v Slovenskom
ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme
(SÚSCM) vstúpil k saleziánom. Noviciát
absolvoval v Lanuvio pri Ríme a teologické
štúdiá si vykonával v Turíne a v Ríme. V roku
1985 bol vysvätený na kňaza. O rok nato
získal licenciát z teológie na Saleziánskej
pápežskej univerzite v Ríme. Ako mladý
kňaz pôsobil štyri roky v SÚSCM, odkiaľ
prišiel v roku 1990 na Slovensko. Na
Slovensku bol dlhé roky zodpovedným za
formáciu, moderátorom štúdií a direktorom
formačných komunít. V roku 2001 získal
doktorát z posvätnej teológie a učil na
viacerých teologických fakultách. V roku
2005 ho generálny predstavený poveril
službou provinciála Slovenskej provincie.
Tento mandát nedokončil, lebo v marci 2008
bol zvolený za člena generálnej rady. Mal na
starosti animáciu 17 saleziánskych provincií
strednej a východnej Európy. Po zdravotných
problémoch sa v roku 2011 vrátil na
Slovensko do formačnej komunity ponovicov
v Žiline. V roku 2013 ho predstavení znovu
pozvali do Ríma, kde pôsobil ako rektor
medzinárodného seminára Gerini v Ríme. Na
Slovensko sa vrátil v septembri 2016.
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Aké konkrétne výzvy musí riešiť formácia
dnes?

Formácia musí byť dnes čoraz osobnejšia.
Každý mladý človek, ktorý sa rozhodol pre zasvätený život, mal by mať čoraz väčší podiel
zodpovednosti za svoj rast v povolaní, za svoju
totožnosť zasvätenej osoby a tak sa vyhnúť nebezpečenstvu formálnej, príliš inštitucionálnej
formácie, ktorá často nedokáže vytvoriť podmienky pre osobné zakorenenie sa v Kristovi.
Ďalšou výzvou je schopnosť prejsť od života
v komunite, spoločenstve k vnútornej a hlbokej jednote evanjeliových ideálov, plánov, citov, charizmy, ktorá sa prejaví potom aj v komunitnom živote. Ak nie sme ako komunita
príťažliví, hovorí Svätý Otec František, niečo
nie je v poriadku. A potom poslanie. Nositeľom poslania je spoločenstvo, komunita, nie
jednotlivec, osamotený borec... Vedieť spolu
plánovať, apoštolovať, hodnotiť, modliť sa... je
často náročnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá.

Ako sa zmenilo Slovensko a zasvätení od
času tvojho provinciálatu pred desiatimi
rokmi podnes? Kam sa uberáme?

V 90. rokoch som ako mladý rehoľný kňaz prišiel zo zahraničia a vnímal som nadštandardné nadšenie v zasvätenom živote, a to v každej oblasti. Okolo roku 2000 som však začal
registrovať postupnú stratu nadšenia a prvé
sklamania, znechutenia, odchody. Vtedy som

R OZ H OVO R

V tom, čo máme, či je to veľa
a či málo, máme byť solidárni.
Pripomínať si, že dobrá sú
všetkých a patria všetkým.
A to nás vedie pracovať
na spravodlivosti v solidarite.

napísal aj svoju knihu Krehkosť duchovného povolania (2005).
V posledných rokoch vnímam akési zreálnenie, vytriezvenie
z toho, že my sme hlavnými protagonistami zasväteného života a našich apoštolských podujatí. Osobitne ma zarmucujú odchody mladých rehoľných sestier a bratov s doživotnými sľubmi a najmä rehoľných kňazov. Mám pocit, že nedokážeme čeliť
tzv. „tekutej spoločnosti“, ako hovorí známy sociológ a mysliteľ
Baumann, v ktorej je všetko relatívne, časné, neisté, premenlivé,
v ktorej neexistujú trvalé záväzky, kde je všetko v pohybe a dominuje osobný pocit a potreby: dôležité je to, čo teraz vnímam
a prežívam, zajtra sa to môže zmeniť... Na druhej strane za týchto 25 rokov tu bolo mnoho pekného: zviditeľnenie zasväteného
života, obnova apoštolských štruktúr a nové iniciatívy, príťažlivé
svedectvo života mnohých zasvätených osôb...

„Vedieť spolu
plánovať,
apoštolovať,
hodnotiť, modliť sa...
je často náročnejšie,
ako sa na prvý
pohľad zdá.“

V čom je sila zasväteného života na Slovensku?

Máme úžasný potenciál. Veľmi dobre poznám západný svet. Tam
je zasvätený život v kríze, niekde dokonca vymiera, spoločenstvá
sú prestarnuté, chýbajú povolania, badať neschopnosť zanechať
štruktúry (niekedy prehnane veľké na súčasnú dobu) a spôsob
apoštolátu, ktorý treba meniť... U nás je priemerný vek zasvätených osôb nízky, badať chuť žiť v duchu svojej charizmy a oboZasvätený život | 2016/02
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hatiť život miestnej cirkvi. Mňa však veľmi teší hlboký duchovný náboj, ktorý môžeme odovzdať zasväteným osobám
západného sveta.
Dnešná doba je rýchla, niektorí analytici vravia, že
musíme spomaliť. Ako to vidíš v našich radoch?

Svätý Otec František hovorí, že jedným z nebezpečenstiev
zasväteného života je apoštolský aktivizmus. Súvisí to asi aj
s tým, že priemerný vek zasvätených je nízky, a teda je cítiť
silnú túžbu a silu apoštolátu. Treba asi viac rozvíjať teológiu
služby a poslania. Nie my sme spasiteľmi sveta, ale Kristus.

Dal by si čitateľom pár rád, ako sa „neuštvať“?

Dať si väčší pozor na psychohygienu života: usilovať sa
o zdravú a primeranú vyváženosť medzi (apoštolskou)
prácou, spoločenstvom a modlitbou (Bohom). Dôležitý je
aj čas na relaxáciu (rôzne záujmy, koníčky, hudba, príroda...) a najmä dostatočný čas nočného odpočinku. Ak má
niektorý prvok prevahu, skôr či neskôr sa dôsledky dostavia: je to únava, nespokojnosť, podráždenosť, suchopárnosť
v modlitbe, napäté vzťahy v spoločenstve, pocit nenaplnenia a pod.

4
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„Je pravda, že na prvý
pohľad niektorý
dokument sa môže
zdať nezáživným,
nepríťažlivým
z nášho
subjektívneho
hľadiska, ale na
druhej strane
sa v ňom skrýva
bohatá reflexia
o jednotlivých
témach zasvätenia.“

R OZ H OVO R

„Nie my sme spasiteľmi sveta,
ale Kristus.“

Napriek problémami so zdravím si naladený
veľmi pozitívne a si neúnavný pracant. Máš
nejaký recept ako na to, keď zdravie nefunguje,
ako by si chcel?

Nuž posledné problémy so zdravím ma naučili,
že nie je až také dôležité, koľko toho urobím... ale
pre Koho to robím... Kladiem dôraz na optimizmus, radosť, hlboké vnútorné hodnoty a presvedčenia. Mám pocit, že v posledných rokoch som niečo
z optimizmu stratil, čo mi naznačili aj niektorí moji spolubratia... Teraz však pracujem na „zlepšovákoch“.

Si na sociálnych sieťach? Prečo?

Som, ale nie na všetkých, pretože mi zaberali mnoho času a nemal som potom čas pre komunitu
a spolubratov. Uvedomujem si však, že sociálne siete sú novým areopágom, miestom, kde treba ohlasovať Krista, viesť dialóg a budovať vzťahy.

Si neúnavný prekladateľ. Vďaka tvojim
prekladom máme možnosť čítať posledné
dokumenty kongregácie pre zasvätený život
Skúmajte, Kontemplujte. Čo pre teba znamená
prekladať?

ný štýl života: máme peniaze na jedlo, zdravie, svoje
veci... ale „nemáme“ pár eur na to, aby naši spolubratia a spolusestry mali možnosť vojsť do určitej
reflexie a problematiky, ktoré sa v rámci globálneho sveta a Cirkvi týka aj nás. Odpoveď „kto to bude
čítať“ alebo „nepredá sa to“ je symptómom niečoho oveľa vážnejšieho, než si to azda uvedomujeme. Je pravda, že na prvý pohľad niektorý dokument sa môže zdať byť nezáživným, nepríťažlivým
z nášho subjektívneho hľadiska (a toto nie vždy je
smerodajné!), ale na druhej strane sa v ňom skrýva
bohatá reflexia o jednotlivých témach zasvätenia,
nad ktorými sa treba pozastaviť, brať ich do úvahy,
predísť prípadným problémom a ťažkostiam, vedieť si položiť aj nepríjemné otázky, zmeniť niektoré postoje, názory po správnom rozlíšení, klásť na
prvé miesto Božie záujmy. My ako zasvätené osoby
sme súčasťou živého organizmu, ktorý žije a dýcha,
a tým je Cirkev. Tento živý organizmus mi vďaka
svojej reflexii umožňuje dôvernejšie a vernejšie sa
stotožniť s Kristom. n

Spočiatku to bola „z núdze čnosť“, potom s jedením
prišla aj chuť, najmä keď som videl, že potreby sú
veľké a nie každý sa na to cítil... Doteraz mi knižne vyšlo 15 prekladov a s poslednými dokumentmi a prekladmi to presiahne číslo 20. Žartovne hovorievam, že si pri prekladaní oddýchnem... Vtedy
mám väčšiu možnosť ísť do hĺbky, položiť si otázky,
ktoré idú ďalej ako bezprostredné riešenia a názory,
zapojiť sa do reflexie Cirkvi, Svätého Otca i iných
ľudí, ktorí sa usilujú vnímať a aktualizovať podnety
Ducha pre súčasnú dobu.

Aký význam dávaš dokumentom, ktoré
vychádzajú? Nie sú len ležiacim textom, ktorý
nemá vplyv na náš život?

Trochu ma zamrzelo, keď som sa dopočul, že na
Slovensku tieto dokumenty nevyšli aj tlačou. Zdá
sa mi, že niekedy veľmi rýchlo preberáme konzum-

Zasvätený život | 2016/02
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CHARLES DE
Stráviť sa pre Boha
n M A R I E C H R I S T I N E L AC R O I X

D

nes by sme ho nazvali novoobrátencom a vieme,
s akým zápalom sa takíto ľudia ponúkajú Bohu.
Skutočne, kresťanská viera ho akoby „prepadla“
a to v ňom vyvolalo neodolateľnú túžbu po úplnom odovzdaní sa: „Akonáhle som uveril v Boha, pochopil som,
že nemôžem urobiť nič iné, než žiť pre neho“ (z listu Henrimu de Castries, 14. augusta 1901). To, že si zvolil zasvätený život, bolo logickým dôsledkom jeho návratu k viere. Charles de Foucauld, narodený v kresťanskej rodine,
ako šestnásťročný zanecháva vieru a znova ju nachádza
ako 28-ročný.
Keď 14. augusta 1901 brat Charles píše svojmu priateľovi Henrimu de Castries, opisuje podrobne svoju duchovnú cestu a cituje vetu od Bossueta, ktorá ho veľmi zasiahla:
„Stráviť sa pre Boha až do úplného stratenia.“
Jeho cesta v rehoľnom živote bola dosť krivolaká. Nenašiel hneď svoj „dom“, svoj štýl. Bola to dlhá cesta: najprv
hľadal radikálny život v kartuziánskom kláštore, prešiel
z Notre Dame des Neiges vo Francúzsku do Akbés v Sýrii,
„kartúzy oveľa chudobnejšej“, ako sa vyjadril.
Pri svojom hľadaní sa našiel aj „mimo cesty“, pričom
hľadal Božiu vôľu, ktorú vôbec nie je ľahké spoznať. Došiel až k tomu, že – hoci s nevôľou – zanechal svojho duchovného vodcu dona Huvelina.

Jeho podstatná originálnosť
Keď si vybral rehoľný život, mal
veľa intuícií, ktoré radikálne
prežíval. Predstihol tak to, čo dnes
zasvätený život kladie do centra
svojej obnovy a čo predstavuje istú
záruku jeho budúcnosti.

6
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Existuje veľa dokladov o tejto etape jeho života; chcela by
som zdôrazniť jeho podstatnú originálnosť, čo sa týka rehoľného života. Predovšetkým to, že počas celého života
upozorňoval na neustále riziko, ktoré ohrozuje rehoľné spoločenstvá. Chudobní, ktorí žili neďaleko kláštora v Akbés
v Sýrii, mu otvorili oči na riziko spohodlnenia.
„Poslali ma modliť sa do domu chudobného domorodého
robotníka, kresťana. Aký to bol rozdiel medzi jeho domom
a našimi domami!“ (z listu sesternici, 10. apríla 1894).
„Nechcem prežiť život v prvej triede, keď Ten, ktorého
milujem, ho prežil v poslednej triede,“ napísal Henrimu
Duveyrierovi 24. apríla 1890.

O S O B N O S TI S P I R ITUA LIT Y

FOUCAULD
Sny o malých obydliach
Vo veľkých rehoľných domoch videl riziko, ktoré predstavovali: „Nevyhnutne pripisujú veciam veľkú mate
riálnu váhu, čo je v rozpore s pokorou a skrytosťou.“
Predstavuje si malé obydlia, ktoré sa naozaj neskôr
rozšíria, hlavne po koncile.
4. októbra 1893 píše svojej sesternici, že túži „po
sformovaní malých skupín, na malých usadlostiach“.
Veľmi zdôrazňuje slovo „opovrhnutie sebou“, ktoré iste nie je moderné v časoch, keď sa skôr hovorí o osobnej realizácii. Tým chcel vyjadriť svoju veľkú
túžbu napodobniť jediný vzor Ježiša z Nazareta, ktorý
bol odmietnutý, ponížený; Boh, ktorý sa úplne znížil,
vyprázdnil (porov. Flp 2, 6 – 8).
Z toho vyplýva jeho zanietenie, aby našiel takú formu
života, ktorá by bola totožná s uponížením sa Milovaného. A ak také niečo neexistuje, treba to vytvoriť: „Hľadať
duše, z ktorých sa dá sformovať malá kongregácia takéhoto typu“ (z listu sesternici, 4. novembra 1889). Takto
bude možné prísť k chudobným, ktorí sú Ježišovými obľúbencami, a to zdieľaním ich spôsobu života.

Rehoľný život bez vonkajšieho
odlíšenia
Ďalšou novinkou pre tú dobu je predstava rehoľného života, kde niet rozdielov medzi kňazmi a bratmi.
Predstavený sa bude volať „slúžiacim bratom“ a „všet-

ci si budú rovní a nazývať sa bratmi“. To bolo už snom
Františka z Assisi!
Rehoľný život, kde by sa poslušnosť predstavenému chápala ako dialóg v dôvernom otvorení sa, ktorý predkladá „svoje pochybnosti a námietky, a potom
urobí to, čo mu bolo povedané“. V 25. článku konštitúcií malých bratov odporúča „vzájomnú poslušnosť“;
jazykom, ktorý bol v tom čase nezvyklý, hovorí o tom,
že „budú poslúchať vzájomné priania“.

Voľba jednoduchosti
Miestom tohto spôsobu života sú prednostne „periférie života“, ako to nazval pápež František. Brat Charles
si skutočne volí za svoje stabilné sídlo Tamanrasset,
lebo je to „zanedbané miesto“. „Volím si toto miesto,
ktoré je vzdialené od všetkých dôležitých centier, bez
posádky, bez telefónu, bez Európanov“ (osobný denník, 11. august 1905). Je to rehoľný život bez dôstojnosti, kde je jednoduchosť domom a ani habit nie je
posvätný. Od roku 1913 brat Charles už nenosí na
svojej dlhej tunike srdce s krížom, akoby sa tým vyjadrovalo, že tento znak sa zvnútornil. Znova prijíma
svoje svetské meno a tak sa aj podpisuje: Charles de
Foucauld a zanecháva predošlé podpisovanie ako brat
Charles de Jésus. Sníva po jednoduchom rehoľnom
živote, ktorý by sa podobal „jednoduchým spoločenstvám z prvotných čias evanjelia“ (z listu donovi Huvelinovi, 22. októbra 1898).
Zasvätený život | 2016/02
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zverený „apoštolát, ktorý nemôžu uskutočniť kňazi, aby kresťanské svetlo preniklo aj
do prostredia, kde kňaz nedôjde, alebo ak,
tak veľmi zriedka“ (z listu Louisovi Massignonovi, 1. januára 1914).
Zasvätený si neprivlastňuje Ducha Svätého, ktorý je pôvodcom Božieho diela vo
svete. Duch Svätý je dar, ktorý dostávajú
všetci v deň svojho krstu. Charles de Fou
cauld žije zasvätenosť radikálnym spôsobom, ktorý je verný evanjeliu; aj keď to
znamená ísť proti prúdu, „rozhodne prehlasujeme, že nie sme z tohto sveta!“ (Komentár k žalmu 18).
Zasvätený život vôbec nesúperí s voľbou
života v manželstve, ktoré si brat Charles
veľmi váži: „Aká veľkosť, aké obdivuhodné
povolanie! Stav, v ktorom je možné a v ktorom sa treba posvätiť“(z listu Louisovi
Massignonovi, 30. novembra 1913).
Ako sa odlišuje toto vyjadrenie od vyjadrovania sa v tej dobe, keď sa rehoľný život
považoval za najdokonalejšiu a najsvätejšiu voľbu!

„Nechcem
prežiť život
v prvej
triede,
keď Ten,
ktorého
milujem,
ho prežil
v poslednej
triede.“

8
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Život, kde pravidlo je v službe života
a nie cieľom; je východiskovým bodom
osobného vývoja: „Tvojou regulou je nasledovať ma,“ akoby hovoril Ježiš, „je to
jediné pravidlo, ale absolútne.“
A predsa sa počas svojich prvých siedmich rokov rehoľného života silne naviazal na pravidlá kláštora.

Práca pri sieti
Je to rehoľný život, kde sa pracuje pri
sieti evanjelizácie spolu s inými. Charles de Foucauld veľa očakáva od plodnej
spolupráce s rehoľníčkami. Obzvlášť obdivuje sestry sv. Vincenta de Paul: „Nik
nie je natoľko schopný získať si lásku,
vzbudiť dôveru, priblížiť sa k moslimkám
(polovica populácie), prísť do kontaktu
s moslimami, ako to robia tieto rehoľníčky“ (z listu Jozefovi Hoursovi, 25. novembra 1911).
Poukazuje aj na dôležitú pomoc laikov,
ľudí v manželstve, rôznych odborníkov,
ktorí v kolonizovaných krajinách ukážu
novú tvár čestných Európanov. Tým je

Privilégium lásky
Rehoľný život nie je natoľko spôsob života, ktorý predstavuje bezpečnosť, ako skôr
neustále hľadanie Božej vôle, stav vytrva
lého a neúnavného hľadania, aby sme ju
našli. Takto sa rehoľný život stáva privilégiom lásky. Brat Charles sa zveril vo svojom liste donovi Huvelinovi z 15. 10. 1898:
„Život, ktorý vediem, mi vyhovuje, spievam s veľkou nehou krásny spev o Ježišovej chudobe.“
Je to život s veľmi silným duchovným
dopadom a s Bohom je zdrojom intenzívnej radosti a úžasných zážitkov: „V malom
svätostánku je viac tajomstva než v hĺbke
morí. V hĺbke pustovne je možné urobiť
krásne cesty“ (z listu synovcovi, 15. novembra 1903).
Tento sen o novej forme rehoľného života sa počas jeho života neuskutočnil;
stane sa skutočnosťou až po jeho smrti.
Áno, „stráviť sa pre Boha v úplnom stratení seba“ skrýva v sebe veľké prekvapenia pre toho, kto sa vydá na duchovné
dobrodružstvo.
n Preklad Tatiana Berecká

K Á N O N I C K É P R ÁVO

Práva a povinnosti
řeholníků

n M I C H A E L A P I T T E R OVÁ

podle Kodexu
První a hlavní
povinností všech
řeholníků je
rozjímání
o božských
věcech a vytrvalé
sjednocení
s Bohem
modlitbou.

V dnešní době je poměrně běžné hovořit
o právech, trochu méně pak o povinnostech,
i když k právům nerozlučně patří
i povinnosti. Je proto zajímavé, že Kodex
příslušnou kapitolu pojmenovává
„povinnosti a práva institutů a jejich členů“,
tedy vyzdvihuje nejdříve povinnosti, a pak
práva. Povinnosti, o nichž je řeč, nejsou
však nějakým břemenem, které církev na
řeholníky svévolně nakládá, ale jsou to
konkrétně formulované důsledky svobodně
přijatého řeholního zasvěcení. Práva pak
vyjadřují to, na co má řeholník nárok, aby
mohl naplno žít své řeholní zasvěcení.

Zasvätený život | 2016/01
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Řeholníci mají právo,
aby představení
vykonávali svou moc
v duchu služby.

K

lepšímu pochopení otázky povinností a práv
řeholníků je proto důležité začít kodexovou definicí řeholního institutu (řeholní společnosti)
a řeholníka uvedenou v kán. 607: § 1. Řeholní život jako
zasvěcení celé osoby přestavuje v církvi podivuhodné,
Bohem založené nejdůvěrnější spojení, které je znamením budoucího věku. V něm řeholník dovršuje plné darování se Bohu jako oběť, kterou se celé jeho bytí stává
nepřetržitou bohopoctou v lásce. § 2. Řeholní společnost je společnost, v níž členové podle vlastního práva
skládají veřejné sliby, doživotní nebo dočasné, které se
po vypršení doby obnovují, a vedou společný bratrský
život. § 3. Veřejné svědectví, které mají řeholníci vydávat Kristu a církvi, s sebou přináší odloučení od světa,
odpovídající povaze a účelu každé společnosti.
Řeholník je tedy ten, kdo se důvěrně spojuje s Bohem1, zcela se mu daruje jako oběť, a proto je celý
jeho život nepřetržitou bohopoctou v lásce. Řeholník
se od ostatních zasvěcených osob liší tím, že se nejenom zasvěcuje sliby2, ale žije bratrský/sesterský život
ve společenství, vydává Kristu a církvi veřejné svědectví a žije určitou formou odloučenosti od světa.
Povinnosti jsou takovým vodítkem, jak tuto identitu žít.
Přitom je třeba mít na paměti „nejvyšší životní pravidlo“ každého řeholníka, kterým je „následování
Krista, podané v evangeliu a vyjádřené ve stanovách
vlastního institutu“ (kán. 662).

Vztah s Bohem
První okruh povinností, které Kodex stanovuje, se týkají vztahu s Bohem, přičemž „první a hlavní povinností
všech řeholníků je rozjímání o božských věcech a vytrvalé sjednocení s Bohem modlitbou“ (kán. 663 § 1).
1
2

10

Slovenský překlad Kodexu používá termín zasnoubení.
Slibem čistoty, chudoby a poslušnosti (kán. 598 § 1) a eventuálně i dalšími sliby.
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Proto se řeholníci mají, nakolik je to možné, každý den
účastnit mše svaté, přijímat tělo Páně a adorovat Nejsvětější Svátost (kán. 663 § 2).
Co se týká každodenní účasti na mši svaté, tato povinnost není absolutní ve smyslu, že není-li možné se
mše účastnit, řeholník se proviňuje. Tato povinnost
by absolutně neměla být pociťována jako nějaké břemeno, protože smyslem řeholního života je co nejdůvěrnější spojení s Bohem, a právě v eucharistii se toto
děje. Co se pak týká řeholníků kněží, Kodex neobsahuje výslovnou povinnost každý den slavit eucharistii,
jen jsou „naléhavě zváni, aby denně slavili oběť mše
svaté“ (kán. 276 § 2). Tuto výzvu zopakoval papež Benedikt v exhortaci Sacramentum caritatis: „Doporučuji
kněžím každodenní sloužení mše svaté, i kdyby při ní
nebyli přítomni věřící“ (SC 80). Avšak jako řeholníci, i když z nějakých důvodů eucharistii neslouží, mají
povinnost se mše svaté účastnit, nakolik je to možné.
Tyto povinnosti mají také protiváhu v právech. Každá řeholní komunita má právo (a povinnost) mít ve
svém domě „alespoň kapli, v níž se slaví mše a uchovává eucharistie, aby byla opravdovým středem společenství“ (kán. 608). Právo na kapli nemůže nikdo
řeholníkům upřít. V této souvislosti je také dobré připomenout, že tam, kde se uchovává eucharistie, má
kněz podle možnosti (tedy nakolik je to možné) slavit
mši aspoň dvakrát do měsíce (kán. 934 § 2).
Dále se pak řeholníci mají věnovat četbě Písma svatého a rozjímavé modlitbě, důstojně slavit liturgii hodin v rozsahu stanoveném vlastním právem a jsou-li
duchovními, tak i podle předpisů jim určených konat
jiné úkony zbožnosti (kán. 663 § 3), uctívat Pannu
Marii a to i modlitbou růžence (kán. 633 § 4).
Řeholníci také mají denně zpytovat svědomí, často
přijímat svátost smíření (kán. 664) a každý rok „svědomitě konat duchovní cvičení“ (kán. 663 § 5).
Ve věcech svátosti smíření mají řeholníci právo, aby
jim představení ponechali náležitou svobodu, která
může být limitována jen požadavky disciplíny institutu (kán. 630 § 1), a postarali se o to, aby byli dostupní
vhodní zpovědníci (kán. 630 § 2). V klášterech mnišek,
ve formačních domech a v početnějších laických společenstvích mají být ustanovení řádní zpovědníci, přitom
však není povinnost se u nich zpovídat (kán. 630 § 3).

Sliby
Právními důsledky řeholních slibů jsme se na těchto stránkách již zabývali3, proto nyní jen stručně při-

3

Srov. Zasvätený život 2015/2, str. 10 – 13.
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pomeneme, jaké povinnosti se bezprostředně váží na
každý ze slibů.
Čistota, která obnáší „povinnost dokonalé zdrženlivosti v životě bez manželství“ (kán. 599), vyžaduje
také vyhýbat se při užívání hromadných sdělovacích
prostředků tomu, „co je škodlivé vlastnímu povolání
a nebezpečné pro čistotu zasvěcené osoby“ (kán. 666)
a chovat se s náležitou rozvážností k osobám, jejichž
častá společnost by mohla ohrozit závazek zdrženlivosti nebo vzbudit pohoršení u věřících (kán. 277 § 2).4
Chudoba vyžaduje „závislost a omezení v užívání
majetku a nakládání s ním“ (kán. 600), konkrétně
pak převedení správy svého majetku na někoho jiného (kán. 668 § 1), nutnost souhlasu představeného

pro jakékoli jednání ve věci majetku (kán. 668 § 2),
a v případě slavných slibů povinnost majetku zcela se
zříci (kán. 668 § 4), dále pak povinnost odevzdat institutu vše, co řeholník získá vlastní činností nebo ve
vztahu k institutu, a ve většině případů i to, co mu patří z titulu důchodu, podpory nebo pojištění (kán. 668
§ 3). Nejpozději do doživotních slibů řeholník musí
vyhotovit poslední vůli (testament), platnou i podle
občanského práva (kán. 668 § 1). Kromě toho řeholník nesmí bez dovolení příslušného představeného
přijímat „správu majetku, který nepatří duchovním
osobám, ani světské úřady, s nimiž je spojena povinnost vyúčtování“, nesmí ručit a podpisovat listiny, kterými přijímá závazek k vyplacení peněz bez stanovení důvodu (kán. 285 § 4), nesmí „provozovat osobně
nebo prostřednictvím jiných živnost nebo obchod, ať
ve vlastní nebo cizí prospěch (kán. 286).
I řeholní oděv, zhotovený podle norem vlastního
práva, mají řeholníci nosit jako znamení zasvěcení
a svědectví chudoby (kán. 669).
Poslušnost, která znamená „podřízení vůle zákonným představeným jako zástupcům Boha, když dávají
příkaz podle vlastních stanov“ (kán. 601), má samozřejmě praktické důsledky, které všechny nemohou
být stanoveny Kodexem. Ten však konkrétně vyjmenovává některé případy, kdy řeholníci mají povinnost
poslouchat své představené, i když v dané záležitosti
je zainteresovaný i biskup. Obecně platí, že řeholník
může přijmout úkoly a úřady mimo vlastní institut
pouze s dovolením zákonného představeného (kán.
671). Když biskup chce udělit církevní úřad v diecézi
některému řeholníkovi, musí to být po dohodě s řeholním představeným, který má také právo z tohoto
úřadu řeholníka odvolat, aniž by k tomu potřeboval
souhlas biskupa (kán. 682 § 1 a 2). I když ve vnějším
apoštolátu řeholníci podléhají biskupovi, podléhají
zároveň i vlastním představeným a jsou povinni věrně
dodržovat kázeň svého institutu (kán. 678 § 1 a 2).
Nedílnou součástí řeholního života je i společný
život, který odlišuje řeholníky od ostatních, kteří se
zasvěcují v církvi sliby. Proto jsou řeholníci povinni bydlet ve vlastním řeholním domě a neopouštět ho
bez dovolení představeného a zachovávat společný
život (kán. 665 § 1), který se neomezuje jen na život
pod jednou střechou, ale zahrnuje i vytváření bratrského/sesterského společenství.

Odloučenost od světa
4

Kán. 277 se nachází v kapitole věnované povinnostem kleriků, stejně tak jako některé další kánony (kán. 277, 285, 286,
287, 289 a 279 § 2). Tyto povinnosti se však vztahují i na řeholníky, protože to tak stanoví kán. 672.

Odloučenost od světa, která je pro řeholní život charakteristická, se může vyjadřovat různými způsoby,
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z nichž Kodex zakotvuje jen některé. V první řadě se jedná
o klauzuru, která je povinná pro všechny instituty, i když
pro každý v jiné míře, od té nejmenší možné: „vždy se vyhradí určitá část řeholního domu pouze pro členy,“ až po
papežskou klauzuru některých řádů mnišek (kán. 667).
I řeholní oděv je znamením odloučenosti od světa
a nejenom chudoby.
Kromě toho řeholníci, stejně jako kněží, jsou vyzváni zdržovat se všeho, co není v souladu s jejich stavem
(kán. 285 § 1), dokonce se mají vyhýbat všemu, co je
cizí jejich stavu, i když jde o něco, co je v mezích slušnosti (kán. 285 § 2). Nesmějí přijímat veřejné úřady,
jejichž obsahem je účast na výkonu světské moci (kán.
285 § 3). Stejně tak se nesmějí aktivně účastnit činnosti
politických stran a vedení odborových sdružení, i když
v tomto případě mohou dostat výjimku od příslušného
představeného, když to vyžaduje ochrana práv církve
nebo podpora veřejného prospěchu (kán. 287 § 2). Mají
také využívat „výjimek od výkonu úkolů a veřejných
světských úřadů, které v jejich prospěch stanovují zákony, dohody nebo obyčeje, pokud ve zvláštních případech nestanovil vlastní ordinář jinak“ (kán. 289 § 2)
a nemají nastupovat dobrovolně vojenskou službu bez
dovolení svého ordináře (kán. 289 § 1).

Apoštolát
Kodex připomíná řeholníkům i některé povinnosti vztahující se k apoštolátu, které vyplývají ze samotné povahy řeholního života. V prvé řadě se obrací na
všechny řeholníky bez rozdílu a zdůrazňuje, že „apoš-

12
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Tyto povinnosti jsou vlastně
směrnicemi, samozřejmě
minimálními, jak konkrétně
žít identitu řeholníka
a vydávat tak svědectví, které
od nás církev a svět právem
očekávají.

tolát všech řeholníků spočívá prvotně ve svědectví
jejich zasvěceného života, které jsou povinni podporovat modlitbou a pokáním“ (kán. 673). Dále pak připomíná, že mají co nejvíce podporovat zachování míru a svornosti mezi lidmi, založené na spravedlnosti
(kán. 287 § 1).
Mají ochotně pomáhat při farní katechezi, pokud jim
v tom nebrání zákonná překážka (kán. 776) a podle povahy svého institutu mají povinnost se věnovat zvláštním způsobem misijní činnosti, protože se samým zasvěcením oddali službě církvi (kán. 783).

Služba autority
Co se týká služby autority, řeholníci mají právo, aby
představení vykonávali svou moc v duchu služby, jak
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Formace
V první řadě Kodex dává všem řeholníkům povinnost trvalé formace: „Řeholníci řádně pokračují po celý život ve svém
duchovním, teoretickém i praktickém vzdělávání“ a mají právo, aby jim k tomu představení zajistili prostředky a čas (kán.
661). Řeholní kněží pak mají povinnost navštěvovat pastorační i jiné přednášky, které dávají příležitost získat hlubší poznání posvátných věd a pastoračních metod (kán. 279 § 2).
Všichni se také mají snažit spolupracovat na formaci noviců vzorným životem a modlitbou (kán. 652 § 4).

Práva
Může se zdát, že Kodex ukládá řeholníkům množství povinností a zaručuje jim jen minimum práv. Jak ale bylo řečeno
v úvodu, tyto povinnosti jsou vlastně směrnicemi, samozřejmě minimálními, jak konkrétně žít identitu řeholníka a vydávat tak svědectví, které od nás církev a svět právem očekávají.
Co se pak týká práv, jejich konkrétní výčet je krátký, ve srovnání s povinnostmi, existuje však obecná klauzule, která zahrnuje všechna ostatní práva: „Institut je povinen poskytovat
členům vše, co je podle stanov nutné k dosahování cíle jejich
povolání“ (kán. 670).
Zde uvedený výčet povinností a práv je velmi schematický
a nezachází do podrobností. Je spíš takovým úvodem a výzvou se k této kapitole řeholního práva vrátit, a to nejenom
skrze předpisy Kodexu, ale i vlastního práva každého institutu. Je také pozváním spojit povinnosti a práva se základními
aspekty řeholního zasvěcení. n

Ióannés Klimakos

Nebeský žebřík
Cirkevný otec Ján je
autorom gréckeho
duchovného spisu Rajský
rebrík či Rebrík do raja,
v ktorom popisuje cestu
duchovnej skúsenosti
vedúcej k zbožstveniu.
Tento spis je dnes
všeobecne považovaný za
jedno z najvplyvnejších
diel kresťanskej asketiky.
Mimoriadnej obľube sa
tešil už od svojho vzniku v 7. storočí
a zanechal výraznú stopu v asketickej
literatúre i duchovnom živote mníchov i laikov.
Na základe gréckeho názvu jeho slávneho diela
sa Jánovi po smrti dostalo prímenie Klimak
(gr. Joánnes tes Klímakos). Nazývaný je tiež Ján
Scholastik alebo Ján Sinajský.
Rebrík do raja zhromažďuje to najlepšie
z duchovnej tradície egyptských a palestínskych
mníchov, no súčasne je veľmi originálny, pretože
Ján Klimak sa v ňom prejavuje ako citlivý
a bystrý pozorovateľ, ktorý je schopný hlbokých
osobných analýz ľudského ducha. V Rebríku do
raja je narysovaná cesta, ktorá sa otvára pred
tým, kto sa rozhodol vystúpiť zo starého spôsobu
života k vrcholom kontemplácie a lásky. Na
začiatku je radikálne rozhodnutie zrieknuť sa
sveta a všetkých vonkajších a vnútorných väzieb,
ktoré človeka k nemu pútajú (1 – 3). Potom je
nutné vybudovať základné predpoklady pre nový
život: poslušnosť, úprimné pokánie, pamätanie
na smrť a skrúšenosť srdca (4 – 7). Zároveň
treba začať pracovať na odstraňovaní prekážok,
ktorými sú hnev, nestriedmosť v jedle, erotická
nevyváženosť, lakomstvo, necitlivosť, pýcha (8 –
23). Táto prax privedie mnícha postupne k životu
v jednoduchosti, v pokore a vo svetle, ktoré je
potrebné pre rozlišovanie myšlienok, vášní
a cností (24 – 26). Vytúženým zavŕšením výstupu
je život v sústredení a pokoji (gr. hésychia),
modlitba, sloboda od vášní a láska, čím sa
dosahuje intímna jednota s Bohom (27 – 30).
Pavel Mervart, Červený Kostelec 2015
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to popisují kánony 618 a 619, jak to bylo podrobněji popsáno
v článku v předchozím čísle.
Mají také právo v některých případech volit své představené a v případě, že se představený nevolí, mají právo být konzultováni předtím, než je představený jmenován (kán. 625 §
3). Tato práva však nejsou prostá povinností: v případě volby řeholníci mají povinnost se zdržet jakéhokoliv zneužívání
a stranění osobám, mít na zřeteli pouze Boha a prospěch institutu a volit ty, o nichž se domnívají, že jsou před Bohem
opravdu hodní a vhodní. Mají se také vyvarovat toho, aby při
volbě přímo nebo nepřímo obstarávali hlasy pro sebe nebo
pro jiné (kán. 626). To samé se dá aplikovat i na konzultace,
i když se nejedná o volbu, ale o vyjádření nezávazného názoru ohledně toho, koho představení mají jmenovat.
Další povinností vzhledem k autoritě je jednat s vizitátorem
(tj. představeným, který je určený vizitovat sobě svěřené řeholníky, nebo diecézním biskupem v případech, kdy má tuto
pravomoc) s důvěrou a na jeho oprávněné dotazy odpovídat
podle pravdy a lásky (kán. 628 § 3).
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Bozk pokoja

Právo veta

P

T

red pár dňami som bola na svätej omši. Vedľa mňa sedel starší
manželský pár. V jednom momente,
keď kňaz povedal slová: „Dajte si znak
pokoja!“, všetci ľudia sa otočili k najbližšie stojacim či sediacim susedom,
malé deti sa rozbehli po kostole a podávali ruky. Tento manželský pár si
ruky nepodal. Len manželka pristúpila k manželovi a s veľkou láskou ho
pobozkala. Ostala som zarazená. Viem,
že v tradícii je aj táto možnosť. Predsa
len na Slovensku je zaužívané podanie rúk. Tak som ich trošku sledovala. A zrazu mi to bolo jasné. Manžel
bol zdravotne postihnutý. Potreboval pomoc pri chôdzi. Jeho manželka
bola jeho spoločníčkou, opatrovateľkou, zdravotnou pomôckou. Bozk medzi nimi bol viac ako len znak pokoja.
Bolo to potvrdenie manželskej zmluvy, ktorú kedysi obidvaja odriekali –
v dobrom aj zlom, v zdraví aj v chorobe. Žitá manželská láska. Po skončení
omše som ich sprevádzala. Nie je vždy
ľahké veriť tomu druhému, že zotrvanie mu nerobí problém. Nie je vždy
ľahké uniesť postupujúcu chorobu.
Preto sa často potrebujú presviedčať, že im na tom druhom záleží. Že
spolu nie sú zo súcitu, zo strachu. Ale
ich manželstvo má iný význam lásky ako v deň, keď si ju pred 35 rokmi
sľubovali.
Dobrý Bože, nauč nás slová
„v dobrom aj v zlom“ prežívať v každodennom živote. A to nielen manželov.
n Hermana Matláková

o čo sa deje!? Fúúú, to sú pecky! Zlo
sa rozťahuje ako Niagarské vodopády. Jeden už nevie, čomu veriť, na koho
sa spoľahnúť, kde ho prepadnú, kto ho
oklame, odkiaľ niečo schytá... no nepodľahni lavíne skepsy! Má to aj niekoľko zádrheľov. Niekedy nevieš, kto ťahá
nitky, aj keď možno trochu tušíš. V štáte,
v robote... všetko rovnaké. Akokoľvek, je
to neprehľadné, nedá sa niektoré veci
mať pod kontrolou, takže hmla. Nevieš,
ako ťa to zasiahne a čo to s tebou urobí. A ešte skúsenosť so zlými sklonmi,
pomýleniami, chybami v prvej osobe.
U seba samého. Čistá depka. Keby to
bolo aspoň na dobu určitú. Ale dokedy?
Neurčitky niekedy nerobia dobre. To je
aká ťarcha toto? Motýle v bruchu si urobia trvalý pobyt a práve keď relaxuješ,
vyskočia ako pukance v mikrovlnke. Raz
obava o deti, raz o robotu, nervy na niekoho. Analyzovať a robiť diagnózy ťažkej
a škaredej doby vie hocikto. Ako sa dá
vyplaziť spod toho? Kde je trezor s nádejou a riešením?
Možno ma niekto obviní zo sladkých náboženských ťahov, ale jedna vec
je dobré spytovanie svedomia a vedomia. Nie ten mikroskop, kde strčím pod
drobnohľad každú myšlienku, zlý skutok, zanedbanie vecí a tak si nakvapkám
ďalšiu dávku kyseliny na svoje sebavedomie. Nie toto. Najprv znovuvychutnanie momentov, čo stáli za to. Ústretové

SR. ALENA

Vladimírska
ikona
I
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kona. Opäť ikona. Nádherná Vladimírska Madona v krvavočervenom
plášti s Dieťaťom na rukách.
„Svjataja Rus“ (Sväté Rusko)! Tak
mi to znie v ušiach. Skutočne sväté
Rusko, ktoré ale nadlho zožral červený
drak komunizmu. Ako to je dnes? Ťažko povedať, ale neriešim to. Skôr naopak. Vďačnosť za dedičstvo viery, ktorú
uchováva pravoslávie, mi napĺňa srdce
hlbokým dojatím. Vďačnosť a zbožnosť
sa prelievajú vo mne ako kvapalina
v spojených nádobách. Madona! Ako by
som ťa vrúcne pobozkala! Nemôžem.
Našla som si tiché, tmavé miesto
na kamennej dlažbe. Opatrne, aby
som náhodou, veľmi neobozretnou,
nevošla do zakázaného priestoru. Ba-

gesto niekoho voči mne, pripomenutie si
fajnovej chuti dobrého obeda, spomienka na osobu, ktorá sa zahniezdila v mojom srdci a neodchádza z neho, kedy sa
jej zachce. Možno aj športový úspech,
možno aj vtipný kiks a dobrá zľava v nejakom obchode. Hľadieť do pekna na
konci dňa, uvedomiť si momenty požehnania, vedome a dobrovoľne, lebo je to
svetlo, ktoré vyháňa splašené motýle
z brucha, aj o tom je spytovanie svedomia. Nechať kráčať cez hlavu tieto momenty zvlášť keď je človek prevalcovaný
správami alebo skúsenosťou, že ľudstvo
je ešte vždy rozleptané hriechom.
A je tu ešte jeden fakt: nielen spomienky, aj celé periódy možno takto znovu prežiť. Preto v ruženci „prežúvame“
a vychutnávame tajomstvá Božej lásky
a nasadenia za človeka. Nehovoriac o vyšpičkovanej Ježišovej spásonosnej story.
Tam sa potvrdilo, že právo veta si silno
vyhradzuje obetavá láska. A pokiaľ ide
o celosvetový globál, voči zlu má absolútne veto Boh. Proces zla bude vo svojom čase definitívne a bezpodmienečne
zastavený. Trezor nádeje sa zapĺňa? Aj
o tom je Rok milosrdenstva.
n Eva Rušínová

zilika Narodenia Pána vo Svätej zemi
je rozkúskovaná ako pizza. Každý kút
má pod ochranou iné kresťanské spoločenstvo – cirkev.
Ukradomky si obzerám krásny
strieborný ikonostas, bohaté krištáľové
lustre, horiace olejové lampy. A pohľad
na Madonu! Mám rešpekt. Pravoslávni „báťuškovia“ sa pripravujú na bohoslužbu. Ich dlhé rúcha a brady, vysoké čiapky a veľké strieborné kríže na
prsiach vo mne zatajujú dych. Priestor
musí byť voľný!!
Rýchlo a energicky chodia dookola. Dymiace kadidlá plné voňavého
tymianu rázne štrngajú o závesné reťaze. Ťahavá melódia s „odmieľaním“
nezrozumiteľných modlitieb zoviera
vo mne srdce. Radšej sa ani nepribližujem. Zo svojho úkrytu sledujem túto
bohopoctu.
Čo si o tom asi myslí Boh? Netuším. Pozerám do tváre prekrásnej
Madony vytierajúc si slzy padajúce
mi po tvári.
n 30. 11. 2015 (Spomienka na Svätú zem)

R O K M I LO S R D E N S T VA

Vzťah medzi
zasväteným životom
a milosrdenstvom (I.)
n AMEDEO CENCINI

Vyhlásenie Svätého roku milosrdenstva je bez pochýb chvíľou
milosti pre celú Cirkev. Je súčasťou procesu obnovy, ktorú má
pápež František na mysli a v srdci a ktorú túži uskutočniť.
A dotýka sa celkom zblízka aj zasväteného života. Nie je
náhoda, že po Roku zasväteného života nasleduje práve tento
Rok milosrdenstva, akoby prvou obnovou zasvätených bolo
práve milosrdenstvo. Spojitosť medzi zasväteným životom
a milosrdenstvom je v každom prípade evidentná. A práve túto
spätosť sa pokúsime skúmať v tejto úvahe. Predtým sa však
nakrátko pozrieme na zmysel samotného milosrdenstva a jeho
miesta v Božej ekonómii.
Zasvätený život | 2016/02

15

R O K M I LO S R D E N S T VA

Boh nie je milosrdný,
on je Milosrdenstvo
Predovšetkým treba objasniť značne rozšírené nedorozumenie: milosrdenstvo nie je len Boží atribút, jeden z mnohých, prídavné meno, ktoré definuje Božiu
osobu a jej konanie hlavne v tých okamihoch, keď
by to bola akoby výnimočná odpoveď na zlo človeka.
Samotný svätý Tomáš Akvinský okrem iného učí, že
„najbožskejší“ zo všetkých Božích atribútov – to, čo
najviac označuje Božiu skutočnosť – je milosrdenstvo (Summa theologica 1q.21a.3). Prichádza k tvrdeniu, že ospravedlnenie hriešnika je väčším činom
ako stvorenie sveta. Toto všetko je také pravdivé, že
možno ísť ďalej a povedať: „Nastal čas uvedomiť si,
že keď sa prejednáva táto skutočnosť, neostávame iba
pri jednom z mnohých Božích atribútov, ale pokúšame sa s úctou priblížiť k jeho samotnému tajomstvu,
k jeho hlbokej prirodzenosti. Boh nemiluje, je Láska.
Boh nie je milosrdný, je Milosrdenstvo“ (F. Scalia).
Alebo ako hovorí M. Canopi: „Milosrdenstvo nie
je len slovo v evanjeliu: je samotnou osobou Ježiša
Krista; je láskou najnežnejšieho a najsúcitnejšieho
Otca, ktorý sa stal človeku blížnym až po prijatie tela, tváre, srdca človeka.“
To, že milosrdenstvo nie je len aspektom Božej lásky, ale jeho samotným bytím, nám odhaľuje a potvrdzuje Sväté písmo počnúc stvorením, ako hovorí svätý Ambróz: „Čítam, že (Boh) stvoril človeka
a vtedy si oddýchol, lebo mal bytie, ktorému môže
odpustiť hriechy.“ Čiže keď sa Boh rozhodol stvoriť,
rozhodol o existencii sveta, ktorý bude vyjadrovať
jeho milosrdenstvo ako jeho najhlbšiu identitu, šifru
jeho tajomstva.
Mojžišovi, ktorý žiada od Boha jeho meno, najprv
odpovie: „Ja som, ktorý som“ (Ex 3, 14); avšak hneď
potom sa označí ako ten, ktorý „sa zľutúva“ a „je láskavý“ (Ex 33, 19), ako keby milosť a milosrdenstvo
nahrádzali Božie bytie alebo slúžia na podčiarknutie,
že byť Bohom znamená byť milostivý a milosrdný. Ale
potom v jednoznačnejších výrazoch o sebe samom
vyhlási: „Pán, Pán, Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný“ (Ex 34, 6).

Tajomstvo milosrdenstva
Ak nám Sväté písma počnúc prvým zjavením Starého
zákona zjavujú toto, potom je ohraničujúce ponúknuť
obraz Boha, ktorý... je iba niekedy milosrdný, presnejšie, keď sa nachádza pred hriechom kajúceho človeka.
Striktne povedané, nie je korektné stotožniť milosrdenstvo s odpustením (aj keď je základným prvkom
milosrdenstva, ale nevyjadruje ho v plnosti zmyslu),
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alebo vnímať ideu milosrdenstva, akoby bola zo strany Boha automatickou odpoveďou na prítomnosť zla.
Tieto obmedzujúce interpretácie vstupujú do určitej
teologickej koncepcie. V každom prípade nedokážu
zmeniť obraz, na konci ktorého sa Boh javí ako ľudský
sudca, ktorý odmeňuje dobrých, verných a trestá neoblomných, zlých alebo vyžaduje ich kajúcnosť, preukazuje spravodlivosť na základe zásluh a previnení;
má záľubu v tom, kto poslúcha, a vyčíta tým, čo ho
nepočúvajú, až natoľko, že aby bol milosrdný, nutne
musí privrieť oči (alebo tváriť sa, že nevidí), alebo –
naopak – očakáva ospravedlnenie a pokánie previnilca, aby obnovil určitú spravodlivosť... Ale pre ohlasovanie takého Boha (alebo skôr boha) nebolo treba,
aby sa Boží Syn vtelil! Takto chápané božstvo je skutočne jednoduchá projekcia pozemskej idey spravodlivosti, ktorá ostražito kontroluje ľudské správanie,
berie prísne do úvahy nadobudnuté alebo získané zásluhy a podľa toho koná.
Určite to však nie je Ježišov Boh, o ktorom rozpráva
evanjelium a ktorý sa zvlášť objavuje v niektorých…
zvláštnych podobenstvách (napríklad Lk 15, 11 – 32;
Lk 18, 9 – 14). Ktorý kresťan nebol nikdy „pohoršený“
týmito podobenstvami?
Enzo Bianchi vraví, že vo všetkých týchto podobenstvách „Ježiš ‚evanjelizuje Boha‘ v tom zmysle, že
jeho Boh nie je vytvorený náboženstvami. Je evanjeliom, dobrou, nádhernou, radostnou zvesťou pre
všetkých, zvlášť pre hriešnikov“. Pretože je „Otec so
srdcom Matky, Strážca života, zvnútornenie milosrdenstva, nekonečná nežnosť a nekonečná trpezlivosť.
Nemôže nebyť, ak je Milosrdenstvo“ (F. Scalia). Lebo
Milosrdenstvo nie je iba jedna jeho charakteristika
alebo niečo, čo Boh uskutočňuje len v určitých okolnostiach, akoby to bola iba nejaká výnimka pre určité
osoby alebo mimoriadne udelené dobrodenie. Nie, je
to jeho bytie, jeho najhlbšia prirodzenosť, jeho tajomstvo, jeho meno, jeho najintenzívnejšia radosť.

Zasvätený život,
vyjadrenie Božieho milosrdenstva
Mohli by sme povedať, že práve preto sa zasvätený
život zrodil: nie na prejavenie milosrdenstva Večného, jeho kvality, ale na prejavenie toho, že Večný je
Milosrdenstvo, teda aby sa obnovila táto prvotná biblická myšlienka Boha – Milosrdenstva, aby sa svetu
a Cirkvi pripomenulo, že toto je ikona, jediné a pravdivé zjavenie Boha Ježiša Krista, bohatého na milosrdenstvo a nežnosť, jeho identity a pravdy.
Tento Svätý rok milosrdenstva je preto taký dôležitý,
lebo nás privádza späť k hlbokej pravde nášho bytia
ako zasvätených. Pretože v tomto čase krízy identi-
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Je nevyhnutné byť
milosrdenstvom,
a nie len
robiť „skutky
milosrdenstva“.
Zostupujúci pohyb:
nie iba „skutky milosrdenstva“
ty sa vraciame k bytiu vzdaním sa všetkých usadenín
a dvojznačností, ktoré prispeli k deformovaniu hlbokého zmyslu zasvätenia sa Bohu.
Veľkým cieľom, ku ktorému treba ísť v tomto čase,
aby bol skutočne časom milosti, je preskúmať, nakoľko sa v nás, na individuálnej alebo komunitnej úrovni, v našom živote a v našom konaní prejavuje milosrdenstvo alebo nakoľko ho vyjadrujeme vo svojom
bežnom živote. Ak je totiž pravda to, čo sme teraz
upresnili (Boh nie je milosrdný, ale je Milosrdenstvo),
aj zasvätený život je volaný byť milosrdenstvom, nielen o ňom hovoriť a nejakým spôsobom ho niekedy
prejaviť. Čo to konkrétne znamená?

Výraz „skutky milosrdenstva“ obsahuje trochu moralistického katechizmu. V skutočnosti to znamená
jednu zvláštnu a historickú charakteristiku zasväteného života. Existujú dva typické dynamizmy zasvätenia:
jeden je zostupujúci a druhý vystupujúci. Zostupujúci
poukazuje na zasvätený život v jeho počiatkoch u Boha, počiatkoch plynúcich z hlbokej skúsenosti jeho milosrdenstva, ktoré sa spontánne premieta do skutkov
milosrdenstva. Tak to bolo v našich dejinách, dejinách
veriacich, počnúc našimi zakladateľmi a zakladateľkami, ktorí boli hlboko zasiahnutí skúsenosťou Boha –
Milosrdenstva. A v počiatkoch plynúcich z vnútornej
potreby prejaviť toto milosrdenstvo tým, ktorí ho najviac potrebujú vo svete – včera a dnes –, kde často niet
Zasvätený život | 2016/02
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zmilovania. Takýmto spôsobom sa zrodilo množstvo diel.
Mohli by sme povedať, že ich bolo toľko, koľko je rehoľných
inštitútov, každý s vlastnou špecifickou charakteristikou
„milosrdenstva“, čiže s vlastnou citlivosťou na osobitné kategórie núdznych ľudí s rozličnou potrebou pozornosti a starostlivosti. Od opustených detí po skazených adolescentov,
od tých, ktorí boli a sú bez možnosti vzdelania, po tých, čo
sú bez ochrany, od toho, kto sa necíti byť milovaný, po toho,
kto je skúšaný démonom beznádeje, od chorých po chudobných, od tvrdošijných hriešnikov po tých, ktorí sú otvorení
ceste milosti, od toho, kto je zabudnutý, po všetkých, ktorí
stratili vlastnú dôstojnosť... Koľko diel lekárskej pomoci, kultúrnej, výchovnej, prevýchovnej, sociálnej povahy..., často
realizovaných s veľkou odvahou a tvorivosťou, ktoré odpovedajú na skutočnú a vážnu sociálnu potrebu, často predbehnúc dobu a nahrádzajúc sociálny štát! A vždy sa podarilo
nejakým spôsobom dať istotu lásky, ktorá prichádza zhora,
ktorá je silnejšia než akékoľvek nešťastie.
Aká by bola Cirkev a svet, aspoň v určitých prostrediach
a chvíľach, bez prínosu zasväteného života toľkých zasvätených?! Skutočne, zasvätený život bol ako veľký depozit milosti a milosrdenstva, z ktorého toľkí zadarmo čerpali.
Bude musieť zasvätený život pokračovať v tejto službe
milosrdenstva? Zdá sa že áno. Ale s niektorými zdôrazneniami.

Východiskový bod

„Kto málo
miluje, vidí málo
chudobných
okolo seba.“
(Don Mazzolari)

18

Zasvätený život | 2016/02

Prvé z týchto zdôraznení je vo vzťahu ku koreňom alebo
k prameňu, z ktorého pochádza táto činnosť a ktorá musí jasnejšie a zreteľnejšie vyniknúť. Ako pripomína pápež
František, zasvätený život nie je mimovládna organizácia,
zasvätení nie sú obyčajní sociálni pracovníci, ale veriaci,
ktorí majú skúsenosť milosrdnej lásky Večného. Je to tá istá
láska, ktorá ich teraz pobáda k činnosti, je to vášeň pre Boha, ktorá ich animuje, je to túžba zdieľať tú istú lásku, ktorá
ich kladie do šľapají chudobného a opusteného.
Načo toto zvýraznenie, ktoré sa niekomu môže zdať zrejmé? Pretože dnes nie je zvyčajné, aby dielo milosrdenstva „rozprávalo“ Bohom, nie je už viac jasným prameňom,
z ktorého pochádza skutok milosrdenstva, ktorý zasvätený život uskutočňuje; zdá sa, že to, čo robíme, sa nezdá dosť
transparentné, ani nie je priamo čítané ako výraz caritas
Večného. Možno to kedysi bolo, ale dnes už tomu tak nie je.
Či už preto, lebo súčasná kultúra je stále menej ochotná čítať
Transcendentného, ktorý je ukrytý v našom živote, zahalený v realite tejto zeme, alebo preto, že my sami dnes, v týchto
takých zmätených a neprehľadných časoch riskujeme, sme
menej transparentní, schopní a slobodní nechať zahliadnuť
Boha v tom, čo robíme, či zlúčiť Božiu lásku s ľudskou, zaľúbiť sa do Boha s vášňou pre človeka. Už viac nestačí robiť
a robiť, je potrebné zamerať všetku pozornosť na to, aby to,
čo robíme, bolo čitateľné a skutočne čítané ako výraz Božieho
milosrdenstva. A ak toto je čas, v ktorom veľké reči nikoho

R O K M I LO S R D E N S T VA

Tvorivosť a genialita
Milosrdenstvo je „láska, ktorá presahuje spravodlivosť“
(František, Misericordiae vultus), nezastavuje sa pri zásluhách iných, pri povinnom, pri úradných hodinách alebo pri odbornej spôsobilosti vykonanej služby, ale hýbe sa
v priestore bez hraníc, ktorý je otvorený geniálnej tvorivosti toho, ktorý pohol našich zakladateľov a zakladateľky
a ktorý tvorí základ nášho povolania. Bohu sa zasväcujeme pre skúsenosť tohto prebytku lásky, a ak je to skutočne
láska prekypujúca ako rozvodnený prúd, ktorý sa vylieva,
takáto láska sa rozlieva na iných, na mnohých iných cez tisíce jarčekov a kanálov. Je to prorocká tvorivosť milosrdnej
lásky. Milosrdenstvo je geniálne zo svojej povahy: vidí, kde
iní nič nespozorujú; objavuje a tvorí tam, kde ten, kto nemiluje, uspokojí sa s opakovaním; vytuší a otvorí doteraz
neznáme cesty tam, kde sa cesta zdá byť zatvorená a realista sa vráti rezignovane (a spokojne) späť; robí možným to,
čo sa priemernému zdá nerealizovateľné; má odvahu čeliť
výzvam tam, kde rozvážny trúbi na ústup. Predovšetkým
ten, kto na sebe skúsil milosrdenstvo ako lásku bez zásluh
a bez miery, nie je zadržiavaný žiadnou osobnou obavou
(že by si skomplikoval život), ani sa nepýta, či ten druhý je
hodný jeho pozornosti, a dokonca na to, aby konal, nevyžaduje všetky istoty a záruky. Preto sa stáva tvorivým a originálnym. A niekedy sa zdá bláznivý a prehnaný vo svojom
konaní. Tak to je s každým prorokom.

Malosť a krása
Ďalšie dôležité zdôraznenie úzko nadväzuje: to, čo je dôležité, nie je dielo, jeho rozmer, jeho (a naša) viditeľnosť,
počet účastníkov, dojem, ktorý vytvára o nás a našich inštitúciách, alebo naša spoločenská (alebo cirkevná) povesť...
Nie sme volaní, aby sme sa stali veľkými v očiach sveta,
aby sme súťažili s inými o víťazstvo, aby nás bolo mnoho a boli sme dôležití, ale aby sme sa stali znakom nežnosti Večného, pozornosti pre chudobného, sirotu, vdovu,
postihnutého, blúdiaceho, zúfalého, chorého... Nežnosť
a milosrdenstvo sú kvality vzťahu, ktoré – z definície – sa
predovšetkým vkladajú do vzťahu s jednotlivcom, v diskrétnom geste prijatia iného, v slove, v pohľade, v pohladení…, bez akejkoľvek potreby spoločenských uznaní
a s jedinou túžbou, aby toto gesto bolo slovom, pohľadom
a pohladením Boha! Nemáme ani striebro, ani zlato, ale
môžeme „povedať“ Boh, Boh – Milosrdenstvo a darovať ho
ľudstvu s našou ľudskosťou.
Toľko sme sa sťažovali a sťažujeme sa, že už viac pre
krízu povolaní nie je možné riadiť „veľké diela“ (veľké

Juraj Pigula (ed.)

Milosrdné srdce
Kniha Milosrdné srdce
chce priblížiť duchovný
odkaz svätého Augustína
k téme milosrdenstva.
O tom, aká bola cesta
svätého Augustína
k milosrdenstvu, sa
dočítate v prvej časti
knihy. Ide o nezvyčajný
životopis, kde sa
opisuje kontext doby
a kultúry rímskeho sveta pre
lepšie porozumenie samotnej osoby
svätého Augustína a jeho obrátenia. V druhej
časti knihy sú predstavené najdôležitejšie témy
o milosrdenstve, ktoré svätý Augustín vo svojej
dlhoročnej pastoračnej praxi nastolil. Posledná
časť knihy je výber textov o milosrdenstve.
Nádherné a konkrétne texty pomôžu čitateľovi
živo si predstaviť, ako svätý Augustín dokázal
o milosrdenstve hovoriť a skutočne ho aj žiť.
„Čo je to milosrdenstvo? Nie je to nič iné, ako vziať
na svoje srdce biedu druhých. Ak je tvoje srdce
zasiahnuté alebo dotknuté biedou druhých, tak toto je
milosrdenstvo. Keď teda robíš skutok milosrdenstva,
rob ho takto: ak dávaš chlieb, snaž sa mať účasť na
utrpení hladného; ak dáš piť, maj účasť na utrpení
smädného; ak dávaš oblečenie, maj účasť na
utrpení toho, kto nemá šatstvo; ak navštevuješ
chorého, tak maj účasť aj na jeho utrpení; ak
ideš na pohreb, nech ti je ľúto mŕtveho; alebo ak
zmieruješ tých, čo sa hádajú, mysli na utrpenie tých,
čo majú medzi sebou roztržku“ (úryvok z knihy).
Zachej.sk, Košice 2016.

N OVÉ KNIH Y

viac nepresvedčia, musíme hľadať spôsob, aby... prehovorilo to, čo robíme, aby všetko v nás poukazovalo na prameň
každej veci a každej lásky. Aj preto je nevyhnutné byť milosrdenstvom, a nie len robiť „skutky milosrdenstva“.

školy, veľké štruktúry zdravotnej starostlivosti, veľké slávnostné udalosti, veľké čísla, veľké výsledky,
veľkú politickú a cirkevnú dôležitosť...). A čo ak je
to naopak požehnaním? A čo ak to nám má poslúžiť na oslobodenie sa od diabolskej a hlúpej mánie
veľkoleposti alebo od „ducha zosvetštenia“ (tak často
pranierovaného pápežom Františkom), zo svojej
prirodzenosti alergickej na milosrdenstvo, a tiež na
obnovenie štýlu milosrdenstva, typického pre zasvätený život, tvoreného malosťou, pokorou, rozvážnosťou, chudobou, pochopením, jednoduchosťou...?
n Prevzaté z časopisu Testimoni 12/2015, s. 38 – 42. Krátené redakciou.
n Preklad: Jozef Skala
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Časopis pre zasvätených
Testimonio v Čile v čísle
venovanom téme „lásky
a služby“ (september
– október 2015) vydal
dokument: Regula života
mníšskych komunít
o láske. Predkladáme ho
pre bohatstvo podnetov,
ktoré obsahuje,
a ako prostriedok na
rozjímanie.

„Raz a navždy bolo
dané prikázanie:
Miluj a rob, čo chceš.
Ak mlčíš, mlč z lásky.
Ak hovoríš, hovor
z lásky. Ak napomínaš,
napomínaj z lásky.
Ak odpúšťaš, odpúšťaj
z lásky. Nech je
v tebe koreň lásky,
pretože z toho koreňa
pochádza len dobro.“
(Svätý Augustín:
Výklad Prvého Jánovho
listu 7, 8)
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Regula života
mníšskych komunít

O LÁSKE
M I LUJ

1

Prijmi s celou svojou bytosťou lásku, ktorú ti Boh dáva od počiatku.
Ostaň vždy zakotvený v tejto istote, jedinej, ktorá vie dať zmysel, silu
a radosť tvojmu životu: jeho láska sa nikdy nevzdiali od teba. On nikdy
nezruší svoju zmluvu pokoja s tebou. Božie dary a jeho povolanie sú neodvolateľné. On vryl tvoje meno do dlane svojej ruky.
Rob tak, aby tvoja duša bola dňom i nocou plná prítomnosti Pána, ktorý
ťa miluje, a budeš mať život. Silný radosťou tejto Božej prítomnosti v tebe
a mocou tejto lásky sa nebudeš nikdy cítiť slabý.
Ak zachovávaš verne, ako Mária, túto spomienku vo svojom srdci, Boh
ťa postupne prenikne, zbuduje, zjednotí. Neustále prijímanie jeho lásky je
tvojou prvou povinnosťou zasväteného.

S P I R ITUA LITA

2

Istý touto nezištnou láskou miluj aj ty Pána, ktorý ťa stvoril na svoj obraz a podobu, miluj ho
z celého srdca, z celej duše, zo všetkých síl, z celého svojho bytia. Jedným slovom, celou svojou osobou
a celým životom. V tejto úplnej, nerozdelenej láske spočíva celé tvoje mníšske povolanie.
S istotou, že on ťa miloval tak, že ti daroval celý svoj
život, nemôžeš odpovedať na túto lásku inak, ako darujúc mu aj ty celý svoj život. On ťa miloval tak, že ti daroval svojho jediného Syna, ktorému si sa rozhodol slobodne odpovedať, odovzdajúc mu celý svoj život. Preto
táto ponuka celého tvojho bytia Láske z lásky ťa pobáda prijať stratu všetkého, aby si získal Krista. Dosiahneš tak pochopenie, že všetko je nič a že nič je všetko
(sv. Terézia Ježišova). A ak je všetko tvoje, ty si Kristov
a Kristus Boží. Budeš mníchom či mníškou, „ak je tvoj
pohľad len pre Boha, tvoje venovanie sa len Bohu, ak
chceš slúžiť len Bohu samému, v pokoji s Bohom dosiahneš to, že budeš dôvodom pokoja pre druhých“ (sv.
Šimon Studita, Menšie katechézy).

3

Ak urobíš z celého svojho života slobodné a radostné prijatie jeho lásky a pracovité a trpezlivé
hľadanie jeho tváre, sám s ním samým, budeš vtedy ako opravdivé dieťa v jeho prítomnosti a Duch jeho
jediného Syna bude v tvojom srdci volať: Abba! Otče!
Teraz, keď si ty sám poznal Boha, alebo skôr, keď on poznal teba, ak ho miluješ, zachovávaj jeho slovo a Otec ťa
bude milovať. A Boh Trojica príde k tebe a bude s tebou žiť.
Budeš tak môcť povedať, že už nežiješ ty, ale Boh žije
v tebe, a budeš ako žijúci svätostánok, v ktorom je on

prítomný: budeš naozaj zasvätený. Pretože chrám je posvätný a ty si tým chrámom.
Všetko, čo má do činenia s mníšskym životom, bude
k dosahovaniu tohto. Boh, ktorý je stravujúci oheň, chce
ťa úplne stráviť vo svojej láske. Nech tieto slová, ktorí ti
Pán dnes diktuje, ostanú navždy v tvojom srdci. Rob to
a budeš mať život.

M I LUJ SVOJ I C H B R ATOV

4

Nasleduj cestu lásky podľa Kristovho príkladu.
Naozaj si nemôžeš nárokovať milovať Boha, ktorého nevidíš, ak nemiluješ brata alebo sestru, ktorí
žijú vedľa teba.
Pretože láska je naplnením zákona, požiadavka bratskej lásky tvorí naplnenie celého tvojho mníšskeho života. V každej chvíli sa pýtaj na svoju lásku k bratovi, pretože budeš súdený podľa tejto lásky (sv. Ján z Kríža).
Keďže len v nebi sa budeme milovať večne, plne, a keď
že mních chce anticipovať kráľovstvo; keďže Boh je láska,
ako nám ukázal Ježiš, a keďže mních sa snaží nasledovať Krista; keďže prvým prikázaním je milovať a keďže
mních poslúcha Boha a robí stále, čo si praje on; pre toto
všetko miluje bez prerušenia, bez zľavy, bez slov. Nech ti
Pán dá vzrast a hojnosť lásky ku všetkým.

5

Prijmi však a uznaj, že tvoja spontánnosť je zlá. S jasnosťou si uvedom, že na dne tvojho bytia je egocentrizmus, egoizmus, závisť, agresivita, majetníctvo,
a odhalíš, že diabol je tam prítomný ako žalobca tvojich bratov, hľadajúci, koho zožrať, zasievajúci kúkoľ v noci.
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6

Každý deň pros Boha, aby šíril v tvojom srdci
lásku pre tvojich bratov a nech vloží do ich srdca
lásku k tebe. Boh nemôže odoprieť nič komunite, ktorá sa takto modlí, pretože to je presne jeho vôľa,
aby sme sa milovali navzájom, ako on miloval nás.
Kde nie je láska, vlož lásku a zožneš lásku (sv. Ján
z Kríža). Urážlivosť je najhorším priateľom lásky, pokora jej najlepším sprievodcom. V sporoch buď dostatočne inteligentný a svätý, aby si ustúpil prvý, a nestratíš
nikdy hlboké spojenie so svojimi bratmi pre diskusie
o drobnostiach. Môžeš použiť právo nahnevať sa, ale
máš povinnosť nedovoliť, aby ťa západ slnka zastihol
nahnevaného. Daj si každý deň pevné predsavzatie, že
sa budeš modliť za svojich bratov. Modli sa, aby si miloval, a miluj modliac sa, a milosť jeho lásky bude môcť
v tebe rásť.
Prijmi povolanie k bratskej láske ako uvedenie do veľkého tajomstva, a práve cez lásku prenikneš do samotnej lásky Boha. Tak teda so svojimi bratmi dávaš telo
Bohu, uskutočňuješ jeho sprítomnenie, si znakom jeho
pôsobenia. Kiež celá tvoja komunita dosiahne to, že
bude takou, aby bola teofániou jeho lásky.

Urážlivosť je najhorším
priateľom lásky, pokora jej
najlepším sprievodcom.

Aby si sa otvoril láske, musíš sa oslobodiť od nelásky. Bez tohto predošlého kroku pokory a obrátenia nebudeš vedieť milovať. O to lepšie budeš milovať svojich
bratov, keď budeš vedieť milovať seba samého.
Ak si zjednotený, budeš zjednocovať; ak si v pokoji so
sebou, budeš prostriedkom pokoja. Miluj sa pokorne
a ži spokojný z lásky, ktorou ťa Boh miluje, a vychádzajúc z tejto skúsenosti miluj svojho blížneho ako seba samého. To je druhý krok, aby si miloval blížneho.

MILUJ SA TAK ,
ŽE Z ABUDNEŠ NA SE BA
Je láska, ktorá prijíma, láska, ktorá zdieľa, láska, ktorá dáva,
a láska, ktorá sa dáva sebe samému; a nakoniec láska, ktorá
sa obetuje. Mních alebo mníška, Boh ťa čaká v tej poslednej láske. Keď jedného dňa budeš môcť povedať, že nehľadáš seba samého, budeš mať ten najšťastnejší život, aký
možno poznať (sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša) a láska Boha
bude viditeľná cez teba. To je tretí krok lásky ku druhým.
22
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Aby si konkrétne a v pravde prejavil túto lásku,
budeš žiť zdieľanie. Zdieľaj čas, stôl, strechu, zárobok a majetok. Nič si nenechaj len pre seba a budeš jedného dňa bohatý ako Kristus všetkým tým, čo si
dal. Nech môžeš povedať aj ty každému členovi komunity: Všetko, čo je moje, je tvoje.
Tvoje kráčanie ku Kristovi nie je samotárske dobrodružstvo, ale spoločné. Tento spoločný záväzok ťa
pozýva tiež ku vzájomnému počúvaniu, ku vzájomnému podnetu, bratstvu, v solidarite rovnakého prijatého
daru. Neste si navzájom bremená, a tak naplníte Kristov
zákon. So všetkou pokorou, jemnosťou a trpezlivosťou
sa znášajte navzájom v láske.
Od najmenšieho detailu po najzákladnejšie záväzky
vstupuješ do komunity, aby si všetko zdieľal, a tak formoval spolu s bratmi živé telo jediného Božieho Syna.
„Tak aj my, hoci sme mnohí, sme jedno telo v Kristovi, a jednotlivo sme si navzájom údmi“ (Rim 12, 5). Ak
hľadáš a žiješ toto, radosť tohto zdieľania zastrie v tebe
spomienky na všetky obety.

8

So svojimi bratmi a sestrami sa všetci usilujte,
s rôznymi darmi, ktoré vám boli udelené, budovať
jednotu v úcte ku rôznosti. Avšak nikdy nezabudni, že výstup k jednote je namáhavý a je ľahké zostúpiť
do rozdielnosti. Len vychádzajúc zo silnej jednoty objavíš ozajstné rozdielnosti. Aby jednota nebola zmesou bez
formy alebo povinnou konformnosťou a aby rozdielnosť
nebola egoistickým individualizmom alebo nejakým
čudným nápadom, pros Boha Trojicu, aby ti zjavil tajomstvo svojej jednoty v mnohosti. Jednota tvojho brat-

S P I R ITUA LITA

dať mu to jasne. A modli sa, aby tvoje mníšske bratstvo vo svojom celku bolo osvecujúce pred Slovom
ako ohnisko pokoja, a pros, aby bolo žijúcou ikonou
Trojice.

10

stva nech je vyjadrením lásky, ktorá sa zdieľa. Uplatnená osobnosť každého z tvojich bratov nech vyjadruje, že
prijala slobodu. Ak sa modlíš, študuješ či pracuješ, raduj
sa, že druhý pracuje, študuje či sa modlí za teba (Pseudo Makárius). „No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý
Duch, ktorý udeľuje každému, ako chce.“

A BY S I DOS I A H O L L Á S KU,
BU Ď TR A N S PA R E NTN Ý

9

Nechaj sa poznať a hľadaj poznanie. Poznanie
nevyhnutne pripravuje na lásku. Cez otvorenosť svojho srdca, svojich skutkov a svojich myšlienok sa lepšie naučíš zhodovať sa so svojimi bratmi
a vyhneš sa pasci zlého. Nenechaj sa oklamať satanom.
Neignoruj jeho klamstvá. Kto koná podľa pravdy, približuje sa k svetlu.
Buď dostatočne pokorný nechať sa vidieť v tvojej rea
lite a dostatočne milosrdný, aby si videl bez odsudzovania. Ako odmenu za túto dvojakú námahu dôjdeš
k zisteniu, aké je dobré a milé, keď bratia žijú spoločne.
Vylúč navždy zo svojich úst a zo svojho srdca ohováranie, šomranie a závisť. „Unikaj pred malými spormi
medzi bratmi; nič tak nerozdeľuje ako neustále diskusie pre všetko a pre nič. Nauč sa včas prestať. Nedovoľ,
aby si počúval ohovárania o niektorom z tvojich bratov.
Buď kvasom jednoty“ (Regula Taizé). „Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím... luhár neobstojí
pred mojimi očami“ (Ž 100, 5.7).
Nehovor ani nepočúvaj nič o neprítomnom bratovi,
ak si mu to už nepovedal a ak nie si pripravený pove-

Neunav sa nikdy odpúšťať, aby si nedal
príležitosť diablovi. Z hĺbky svojho srdca
buď spontánne milosrdný a súcitný. Pán
ti odpustil v priebehu dňa: v tichu duše urob tak aj ty,
neúnavne, celým srdcom. Ak máš konkrétne nejakú
sťažnosť na niekoho, choď sa s ním čo najskôr zmieriť prostredníctvom vzájomného odpustenia, z tváre do tváre. Ak to nestačí, hovor s ním v prítomnosti
niektorých bratov; potom to povieš komunite; všetci
spolu nech sa vtedy zveria Božiemu milosrdenstvu
a úsudku Ducha Svätého.
Ak niekto nechce milovať a odpúšťať takto hlboko,
nech nevstupuje a nech neostáva v mníšskom živote.
So slobodou svedomia prijímaj pred svojím spovedníkom a so súhlasom predstaveného milosť sviatosti
zmierenia. Nemôžeš napredovať sám na ceste dokonalosti bez pomoci duchovného otca.
Prežívaj každý týždeň so svojimi bratmi, pred Bohom, milosť vzájomného odpustenia, v súlade so slovom apoštola, ktorý nás pozýva vyznávať svoje hriechy jedni druhým. Toto spoločné zmierenie upevní
bratstvo a spôsobí rast každého vo svetle a v pravde.
Vždy prijmi príležitosť žiť so svojimi bratmi correctio fraterna, ktorá bude pre teba milosťou povzbudenia a volaním k obráteniu.

11

Neuspokoj sa s tým, že budeš priateľom všetkých: buď aj priateľom každého. K tomu nás
pozýva Kristus, keď nás už nenazýva viac sluhami, ale priateľmi. Opravdivé priateľstvo sa šíri, oslobodzuje, umocňuje, dáva rast. Naopak, priateľstvo
príliš prirodzené či osobitné nás umenšuje, rozdeľuje,
obmedzuje. Pestuj to prvé a chráň sa pred druhým.
Nadovšetko ži spoločenstvo. To je zdroj, z ktorého
žijeme, v ňom sme boli vyvolení Bohom pred stvorením sveta a k nemu nás zvoláva jeho povolanie, ktoré
nás zjednotilo v jednom tele. V lone tohto rozorvaného sveta jednota chariziem nech buduje harmóniu svätého chrámu a rozdielnosť údov nech formuje súdržnosť jedného tela. Oblečený láskou, v ktorej
spočíva dokonalosť, budeš teda so svojimi bratmi
uprostred mesta radostným znamením bratského
spoločenstva, a preto tiež čistým odrazom Boha. To je
tá sláva, ktorú ti on chce udeliť.
Nech tento svet, v ktorom sme, ale nie sme z neho,
spozná v nás jeho učeníkov v tomto znamení: v láske,
ktorú máme jedni k druhým.
n Preklad: Miroslav Zárik
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LI F E S T Y LE
VIERA
S T R AVA
POHYB
M YS L E N I E
P R I AT E L I A

Priatelia
n H E R M A N A M AT L Á KOVÁ

Kto z nás to nepozná? Vždy, keď sa niečo
deje, tak zavoláme priateľom. Povieme
im o svojich problémoch, smútkoch alebo
radostiach a víťazstvách. Ale aby naši
priatelia držali s nami diétu alebo s nami
chodili cvičiť? To asi veľmi nie.

P

ovedzme si otvorene, že zobrať duchovného
vodcu na rozhovor do fitka by bola asi veľká
odvaha. Veľa by sa asi neporozprávalo. A ešte pozvať duchovného vodcu k spoločnej diéte? To
by bolo asi veľa. Ale Sväté písmo sa nedá zahanbiť
a v Knihe Kazateľ nájdeme aj na toto odpoveď: „Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek; za svoju námahu
môžu dostať väčšiu odmenu“ (4, 9).
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V Thajsku sa pacienti s cukrovkou striedajú pri
krútení pedálov na starom bicykli, ktorý je pripojený na generátor, a pomáhajú tak zavlažovať
mestskú záhradu. Takto spoja cvičenie s tímovou
prácou a pomôže im to dopestovať si vlastné zdravé potraviny. Takýto model – skupina ľudí s rovnakým záujmom či problémom, ktorá je katalyzátorom zdravia – je účinnejší než konvenčný lekársky
zákrok.
Ono to nie je také jednoduché – nájsť si priateľa.
Ale ako zasvätení, žijúci v komunitách, nemusíme
mať až taký veľký problém.
Stačí len dodržiavať zákon lásky, ktorý nám nechal Ježiš. Potom z toho vyplynú voči spoločenstvu
určité záväzky:

LI F E S T Y LE

1. Prejavujte si navzájom lásku

2. Počúvajte jeden druhého
Priznajte svoje slabosti a ťažkosti, svoje pokroky aj úspechy a vypočujte si to isté od
svojich priateľov.
Spoločenstvo v utrpení je najhlbšou,
najintenzívnejšou formou spoločenstva.
Vstupujeme v ňom do bolesti a žiaľu toho
druhého a nesieme bremená jedni druhým.

3. Učte sa jeden od druhého
Rozprávajte sa o tom, čo funguje, aj čo nefunguje. Porozprávajte sa o tom, čo ste
vyskúšali v oblasti viery, stravy, cvičenia
a myslenia. Poučiť sa môžete od každého.

4. Oslobodzujte sa navzájom
tým, že budete k sebe milostiví
Keď niekto spraví chybu alebo sa na svojej ceste zasekne, ešte viac ho povzbudzujte
a podporujte. Keď ľudia vedia, že ich máte
radi aj vtedy, keď sa im nedarí, stane sa vaša
komunita miestom bezpečia a ľudia sa tam
budú cítiť slobodní.
Ako hovorí svätý Ján: „Boha nikto nikdy
nevidel; ale keď sa milujete navzájom, Boh
ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá“
(1 Jn 4, 12).

…

A tak čokoľvek budeme robiť – modliť sa,
jesť, cvičiť, skákať, spievať, maľovať –, všetko robme s priateľmi, s partiou z komunity,
kde žijeme. Lebo len tam môžeme nájsť odpovede na všetky svoje ľudské otázky.
A dohodnúť si s duchovným vodcom
krátku turistiku do Tatier tiež nemusí byť
na zahodenie. Stačí urobiť prvý krok. Možno bez kondičky – tej duchovnej i telesnej.
Odhodlanie kráčať už posúva. Tak teda, vykročme.

PS. Kde si dáme stretko?

Svätý Otec František
Kongregácia pre inštitúty zasväteného života
a spoločnosti apoštolského života

Listy zasväteným
Svätý Otec František a Kongregácia
pre inštitúty zasväteného života
a spoločnosti apoštolského života sa
v Roku zasväteného života prihovorili
všetkým zasväteným na celom svete
prostredníctvom rôznych listov. Pápež
František vydal svoj Apoštolský list,
v ktorom zasvätených vyzval, ako v troch
krokoch prežiť Rok zasväteného života.
Je to prorocká výzva pre zasvätených,
ktorá bude stále aktuálna. Kongregácia pre
inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského
života troma listami: Radujte sa, Skúmajte a Kontemplujte
povzbudila zasvätených k prebudeniu a oživeniu zasvätenia
a poslania tých, ktorí odovzdali svoj život Bohu.
Listy sú plné inšpirácií a hodnôt, z ktorých bude zasvätený
život ešte dlho čerpať. Sú svedectvom Roka zasväteného
života, ktorý bol veľkým požehnaním pre Cirkev a celý svet.
Redemptoristi – Slovo medzi nam, KVPŽR, Bratislava, 2016.

Luigi Guccini

Zasvätený život
a duchovné zosvetštenie
Provokácie pápeža Františka

Svätý Otec František sa nástojčivo
vracia k téme duchovného zosvetštenia.
Hovorí o ňom v Evangelii gaudium
a v súvislosti so zasväteným životom
o ňom hovoril už ako kardinál
v jednom svojom príhovore na synode
o zasvätenom živote 13. októbra
1994. Pri tejto príležitosti dokonca
povedal, že duchovné zosvetštenie je
„v súčasnosti najvážnejším problémom
zasväteného života“.
Luigi Guccini mal na zreteli tieto slová Svätého Otca
a usiloval sa preskúmať, kde a ako sa toto zosvetštenie
prejavuje v súčasnom zasvätenom živote. Vzišla z toho úvaha,
ktorá čitateľovi ponúka nielen nové perspektívy, na základe
ktorých možno interpretovať situáciu súčasného zasväteného
života a cestu, ktorou sa má uberať, ale aj perspektívy, ktoré
dokážu preniknúť do hĺbky človeka. Nielen preto, že poukazujú
na dôležité situácie a problémy, dnes už v podstate dobre
známe, ale aj preto, že ak ich odmietneme ako prejavy
duchovného zosvetštenia, nemožno ich vôbec pokladať za
nevyhnutnú súčasť nášho života, a sú teda pre nás neprijateľné.
Redemptoristi – Slovo medzi nami, časopis Zasvätený život,
Bratislava, 2016.

NOV É KNIHY

Pristupujte jeden k druhému s pokorou
a trpezlivosťou bez ohľadu na to, na ktorom
úseku cesty sa nachádzate. Láska nás prijíma tam, kde sme, no očakáva, že budeme
rásť. Láska niekedy znamená navariť a priniesť jedlo alebo pomôcť niekomu s niečím,
čo sám nedokáže.
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MISIE

Lampy
nádeje
n F E D E R I CO T R I N C H E R O

Z

asa som tu s niektorými dôležitými správami z Bangui.
O pár dní – po troch rokoch
čakania – bude mat Stredoafrická republika nového prezidenta, tentoraz
takého, ktorého si zvolí ľud a nie štátny prevrat (...) Môžeme teda povedať,
že vojna sa skutočne skončila? Radšej
to zatiaľ hovoríme potichu, lebo treba pripojiť múdrosť aj realizmus. Ale
určite vnímame odlišnú atmosféru
a veľkú túžbu otočiť stránku, uzavrieť
túto smutnú kapitolu histórie a začať
na nových základoch.
Určité veci tomu nasvedčujú. Asi
mesiac sa v Bangui – okrem zopár
izolovaných udalostí – nestrieľa. Volebná kampaň prešla bez zvláštnych
problémov alebo incidentov.
Ale nerobme si ilúzie: ak sa vojna aj
skončila, je tu dôležitý boj proti chudobe a nedostatočnému rozvoju. Ďalej
je dôležitá snaha o zmierenie sa medzi kresťanmi a moslimami. Ak mám
byť úprimný, zdá sa mi, že oveľa viac je
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toho, čo treba vybudovať od začiatku,
než toho, čo bolo zničené vojnou. Tieto
zlé roky utrpenia ukázali staré nedostatky a problémy, ktoré sa podceňovali. Teraz neostáva nič iné, len dať sa do
práce. Všetci, počnúc od obyvateľov,
ktorí by snáď mali najviac milovať svoju
krajinu a požadovať viac od tých, ktorí
vládnu, mali by prestať obviňovať iných
a snažiť sa o dosiahnutie svojho sna, totiž aby sa krajina zmenila.
Ale aj vaša pomoc a podpora sú dôležité. Počas tejto noci vojny ste nás
sledovali so záujmom a priateľstvom;
prosím, nenechajte nás ani v tomto
úsvite mieru, ktorý je snáď vidieť na
horizonte!
Niet pochýb, že návšteva Svätého Otca Františka v Bangui 29. a 30.
novembra 2015 významne prispela
k tejto zmene. Snáď nie je prehnané,
keď povieme, že pápežova návšteva,
ktorá bola až do poslednej chvíle neistá, bola dokonca rozhodujúcou. Ale
poďme po poriadku...
Medzi koncom septembra a začiatkom novembra bolo Bangui zasiah-

nuté požiarom násilia, hlavne v zóne
Km5. Barikády na cestách, streľba,
plienenie, spálené domy, jeden zničený
kostol, desiatky mŕtvych... a, samozrejme, nový prílev utečencov, ktorí utekali zo zničených oblastí. Ak koncom
augusta bolo u nás asi 2000 utečencov, v tom období sa ich počet rapídne
zväčšil a v najakútnejšej fáze ich počet
stúpol na 7000, medzi nimi boli aj starí známi a deti, ktoré pri úteku stratili
svojich rodičov. Samozrejme, boli sme
nútení znova otvoriť veľké nádvorie vo
vnútri konventu a na pár nocí tiež kostol, aby novoprichádzajúci mohli spať
v bezpečí. Trocha sme mali problémy
so „starými utečencami“, ktorí ostali
u nás a robili problémy, ale nakoniec
všetkých srdečne prijali a hovorili:
„Vraveli sme vám, že vojna sa neskončila! A vy ste si mysleli, že sme tu ostali
kvôli ryži a fazuli z Červeného kríža.
Nevadí. Potisneme sa a bude tu miesta
aj pre vás.“
Nechýbali rýchle presuny do nemocnice ťažko ranených alebo matiek, ktoré mali problémy pri pôrode.

MISIE

(...)
Keď bolo mesto poloprázdne
– a aj my sme sa snažili nevychádzať –, bol tu jeden človek,
ktorý mal odvahu k nám prísť
dokonca dvakrát. Svojím úsmevom a zanovitou túžbou po mieri prekonal barikády rebelov a priniesol ryžu, olej a sardinky pre našich
utečencov. Touto osobou je Mons.
Diedonné Nzapalainga, náš neúnavný
arcibiskup.
(...)
Som si istý, že teraz máte jednu otázku: „Ak sa vojna skončila, prečo sa
títo ľudia nevrátia domov? Nevyužívajú snáď túto situáciu? Hádam nikdy neodídu...“ Táto otázka je správna
a každý deň si ju dávame aj my; avšak
odpoveď je zložitejšia a vyžaduje si
zdravý úsudok a veľa trpezlivosti.
Dali sme si už od začiatku určité pravidlá: prijať každého, kto je na
úteku (za predpokladu, že nebude
ozbrojený), nevyhnať nikoho, odpovedať na potreby (podľa našich možností a prijatej pomoci), nepodporovať nič, čo by vytvorilo nejakú osadu
pri konvente. Tí, ktorí nás navštívia,
majú dojem, že osada tu už je – veľká
a dobre organizovaná! – a že životné
podmienky našich utečencov nie sú
také odlišné od tých, ktoré sú v jednotlivých oblastiach.
Treba si však pripomenúť určité veci. Títo úbohí ľudia neprišli na
Karmel na prázdniny: mnohí z nich
stratili svoje domovy. A nemajú prostriedky na ich obnovenie. Kto mal
prostriedky, už sa vrátil. Mnohí sa
snažili odísť do svojich štvrtí, ale potom boli nútení vrátiť sa k nám z dôvodov udalostí minulej jesene. Nie je
psychologicky ľahké vrátiť sa na miesta, odkiaľ sme utiekli, zvlášť keď sme
boli svedkami násilností.
Prajeme si, keď raz bude zvolený nový prezident a nová vláda, aby
sa mohli vytvoriť podmienky pre návrat utečencov do normálneho života.
Mnohé svetové organizácie majú rôzne iniciatívy, aby povzbudili a napo-

Sila a zmysel
tohto
dobrodružstva
sa obnovuje
každý deň, keď
sa schádzame
k modlitbe
a modlíme sa.

mohli návrat do jednotlivých štvrtí a opustenie táborov. Budeme vás
o tom informovať.
Zatiaľ – ktovie, dokedy to bude trvať! – náš konventuálny život pokračuje v rytme života tábora. Niekedy
sú naše dni pokojné a skoro zabúdame na to, že vedľa nás žije 5000 ľudí;
inokedy nám svoju prítomnosť dajú
pocítiť a treba bez okolkov zakročiť.
Mnohí sa nás pýtajú, odkiaľ berieme
silu a zmysel tohto úseku cesty spolu s ľuďmi, ktorí utekajú pred vojnou.
Bez toho, aby som tu rečnil a ponúkal
uhladené a „clerically correct“ odpovede, myslím, že sila a zmysel tohto
dobrodružstva sa obnovuje každý deň,
keď sa schádzame k modlitbe a – aby
som to povedal karmelitánskym žargónom – modlíme sa. Karmelitán bez
modlitby by bol ako Rím bez Kolosea,
Paríž bez Eifelovky, Stredoafrická republika bez detí.
Každé ráno na svitaní a každý večer pri západe slnka sa naša komunita schádza na spoločnú modlitbu na

hodinu a v tichu. Aj počas najťažších
chvíľ vojny, aj keď ticho bolo prerušované bombami alebo streľbou,
dokázali sme skoro vždy ostať verní
tomuto zhromaždeniu. Aj utečenci vedia, že počas týchto dvoch chvíľ
modlitby nás môžu vyrušiť len v nevyhnutných prípadoch: keď sa niekto
ponáhľa narodiť sa alebo keď je pre
niekoho čas zomrieť.
Keď sa modlíme, počujeme hluk
z tábora utečencov až do kostola: je
to akási zvuková kulisa, na ktorú sme
si už zvykli, šum, ktorý nás nerozptyľuje ani nevyrušuje, práve naopak:
podporuje našu modlitbu. Každý večer počas našej modlitby jedno dieťa
prechádza táborom a kričí: „Petrole!
Petrole!“ Toto dieťa nenašlo ložisko
nafty v bohatom podzemí Stredoafrickej republiky, ale predáva kerosín do lámp, ktoré utečenci zapaľujú
pred domami a premieňajú tak Karmel na prekrásny betlehem. Zatiaľ
čo sa modlím, akoby som očakával
jeho hlas a aj ho rád počúvam. Vždy
mi pritom príde na um podobenstvo o desiatich pannách z 25. kapitoly Matúšovho evanjelia. Päť z nich
bolo múdrych a zaobstarali si zásobu
oleja pre svoje lampy. Ostatných päť
nebolo takých opatrných a uprostred
noci sa ocitli bez oleja. Päť opatrných
– pravdupovediac málo štedrých –
odmietli im pomôcť a dokonca si ich
začali doberať a pobádali ich, aby išli
na trh. Ale bolo nemožné kúpil olej
v tejto nočnej hodine.
U nás na Karmeli, už viac ako dva
roky, je oleja dosť pre všetkých a možno
ho nájsť v hociktorej hodine – cez deň
či v noci. Ba dokonca vždy sa niekto
nájde, kto ho príde predávať pred bránu nášho domu.
Cirkevní otcovia nemali pochybnosti: olej sú dobré skutky, láska, ktorá nesmie nikdy chýbať v lampe viery
každého kresťana, a to aj v najtmavšej
noci a dlhom čakaní.
Na Karmeli máme teda šťastie: je
tu dosť oleja pre našu aj vašu lásku.
A v ktorejkoľvek hodine dňa a noci.
Ženích je vždy medzi nami. A vďaka
vám a našim utečencom táto lampa
ešte nezhasla. n Preklad Tatiana Berecká
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N OV É F O R M Y Z A S VÄTE N É H O Ž I VOTA

Fraternita Verbum Dei
n M O N I K A S K A LOVÁ

Fraternita Verbum Dei bola založená
kňazom Jaime Bonetom na Malorke
v Španielsku v roku 1963. Je to inštitút
zasväteného života pozostávajúci z troch
vetiev: misionárky, misionári a misionárske
manželské páry. Venuje sa evanjelizácii
prostredníctvom modlitby a služby slova.
Bohatú spiritualitu prijali z tradície
klasických kongregácii. Zakladateľ Jaime
Bonet sa inšpiroval sv. Ignácom z Loyoly,
sv. Teréziou z Avily, sv. Jánom z Kríža a sv.
Teréziou z Lisieux.

V

šetci členovia komunity zasväcujú svoj život Bohu prostredníctvom evanjeliových rád
chudoby, čistoty a poslušnosti, každý podľa
svojho stavu. S rovnakým ideálom sa zaväzujú formovať Ježišových apoštolov z ľudí rôzneho veku, kultúry
a spoločenského postavenia. Pápežský súhlas im bol
28
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udelený v roku 2000. Momentálne pôsobia v 28 krajinách sveta.
Novú formu zasväteného života predstavuje misionárka Lucía Herrerías Guerra, prezidentka misionárskej fraternity Verbum Dei.
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PÄŤ MOTÍVOV,
PREČO EVANJELIZOVAŤ:

Sú vybraté zo zakladateľovej zbierky myšlienok Hlásateľom evanjelia.
1. Aby sme s celou našou mysľou, srdcom a silami
čo najefektívnejšie spolupracovali na vykúpení a oslobodení všetkých ľudí.
2. Pretože chceme komunikovať radostnú zvesť chudobným, ohlasovať slobodu zajatým, vrátiť zrak slepým, oslobodiť utláčaných a ohlásiť Pánov milostivý
rok (porov. Iz 61, 1 – 2).
3. Pretože túžime zmeniť nenávisť na lásku, smútok
na radosť, úzkosť a zúfalstvo na optimizmus a nádej,
chorobu a smrť na život a zmŕtvychvstanie.

N OV É F O R M Y Z A S VÄTE N É H O Ž I VOTA

Prvým a základným krokom
smerom k novej evanjelizácii
je osobné stretnutie s Kristom.

4. Pretože túžime po teple domova pre mnohé rodiny,
ktoré žijú v chladnom vzduchu cintorínov takmer bez
lásky a intimity. Aby boli naplnené láskou a vrúcnosťou,
spontánnosťou a plodnou kreatívnou radosťou.
5. Radostná zvesť Božieho kráľovstva nás fascinuje
a chceme ju neúnavne ohlasovať ako kráľovstvo pokoja
a spravodlivosti, kráľovstvo života a lásky rôznym národom a rasám, z jedného kontinentu na druhý a zastaviť nepokoje medzi bratmi a sestrami, medzi rodičmi
a deťmi.

4

ŠTYRI PRAMENE
SPIRITUALITY:

1. Realita Najsvätejšej Trojice, ktorá prebýva v každom jednom z nás a je pre nás naším prvým domovom,
v ktorom sa rodí život Božích detí.
2. Eucharistia, v ktorej sa koncentruje Božia láska
voči nám a je miestom, kde sa stvárňuje osoba apoštola.

3. Kristus celý – hlava a údy –, ktorý nás potrebuje so
všetkým, čím sme, a zároveň je hlavnou príčinou nášho
povolania a poslania.
4. Mária – Božia matka a Matka Cirkvi, ktorá nás posilňuje a vedie v našom živote modlitby a poslania.

3

TRI ZÁKLADNÉ ASPEKTY
KOMUNITY:

1. Modlitba.
2. Služba Božieho slova.
3. Svedectvo života.

2

DVE CHARAKTERISTICKÉ
SLOVÁ:

1. Fraternita.
2. Cirkevná rodina – tým myslím integráciu našich
troch vetiev do jednej inštitúcie.
Zasvätený život | 2016/02
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Radostná zvesť
Božieho kráľovstva
nás fascinuje
a chceme ju
neúnavne
ohlasovať.

1

J E D E N KROK
K NOVEJ EVAN J ELIZ ÁCII:

Myslím, že prvým a základným krokom smerom k novej evanjelizácii je osobné stretnutie s Kristom. On nás
robí citlivými na milióny ľudí – mužov a ženy, ktorí chcú vidieť Ježiša (Jn 12, 21), ktorí potrebujú počuť
ohlasované slovo, podopreté evanjeliom, ktoré sa žije
každý deň. Ľudia sú dnes veľmi citliví na autentickosť.
Neprekáža, ak vidia naše slabosti, no nech tiež vidia, že
kráčame smerom k autentickému evanjeliovému životu,
čo Jaime Bonnet volá „pokorné každodenné obrátenie“.
A ešte pár viet sr. Lucie...
Našou silnou stránkou, ktorú máme ako nová forma
zasväteného života, je prítomnosť zasvätených mužov
a žien, manželských párov zdieľajúcich rovnakú spiritualitu, ktorí ako tím pracujú na spoločnom poslaní.
Je to sila Božieho ľudu na ceste, kde sa napĺňa Joelovo
proroctvo, ktoré nám pripomínajú Skutky apoštolov počas zoslania Ducha Svätého: „[..] vylejem svojho Ducha
na každé telo. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa
budú snívať sny. V tých dňoch vylejem svojho Ducha aj
na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať“ (2, 17 – 18). Jednota medzi nami – misionárkami, misionármi a misionárskymi manželskými pármi –
je každodennou úlohou a výzvou, no keď sa nám ju darí
žiť, keď je skutočná, má obrovskú evanjelizačnú silu.
Ukazuje, že evanjelium je pre všetkých, že nasledovanie
Krista je pre všetkých, hoci spôsoby života sú rôzne.
V niektorých aspektoch naša doba nie je až taká odlišná od časov prvých kresťanov: zmätok, relativizmus,
30
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množstvo doktrín, ktoré sa ponúkajú ako cesta spásy, etický pluralizmus. A práve v tomto čase Duch Svätý dáva dostatok sily mužom a ženám, aby šírili správu
o Božom kráľovstve. Mne sa zdá, že v krajinách s kresťanskou tradíciou je dnes najväčšou prekážkou „znechutenie“ ľudí kresťanstvom, najmä kvôli sklamaniu
z Cirkvi, v ktorej nevidia žité evanjelium. Toľko nedávnych škandálov… Ako odpovedať na toto všetko? Myslím, že prostredníctvom nášho každodenného obrátenia. Sv. Anton Paduánsky cituje sv. Gregora: „Normou
kazateľa je uskutočňovať to, čo káže.“ A sv. Anton dopĺňa: „Zbytočne sa snaží hlásať kresťanské učenie ten, kto
mu potom protirečí tým, čo robí.“ Je nevyhnutné, aby
sme začali alebo pokračovali v úsilí žiť evanjelium autenticky, aby sme ukázali kresťanskú komunitu – Cirkev
ako takú, ktorej sa dá veriť.
Nedajme sa poraziť strachom, ktorý sa vynára pred
výzvami a ťažkosťami súčasnej spoločnosti, pred nezáujmom toľkých ľudí… No možno prenasledovanie
a údery, ktoré prežíva Cirkev dnes, sú znakmi, že je naďalej dôležitou skutočnosťou. Inšpirujú ma slová pápeža Františka z Turíčnej vigílie 19. 5. 2013 na Námestí
sv. Petra: „Uprednostňujem Cirkev, ktorá je doráňaná
a zašpinená tým, že vychádza do ulíc, než Cirkev chorú z uzavretia a pohodlnosti.“ Verím, že ak sa necháme inšpirovať Duchom Svätým a budeme sa stále vracať k zdrojom, prameňom, k našim začiatkom, všetci
prispejeme k existencii Božieho kráľovstva: „staršie“
formy našej tradície so svojou skúsenosťou a bohatou
tradíciou a „nové“ formy s darom, so všetkým, čo dnes
cez ne uskutočňuje Duch Svätý v Cirkvi.
n Preklad niektorých textov Dana Dorčáková

S P I R ITUA LITA

Obývaná samota (II.)
Životodarný vzťah
ticha a modlitby

n C A R LO S D E L VA L L E

Zasvätený život je povolaný
nasledovať Krista na púšti. Nemožno
ho nasledovať, ak si nevytvoríme
chvíle ticha a samoty. Zasvätený
život sa musí naučiť počúvať.
Bohužiaľ, existuje príliš mnoho slov
a málo ticha, aby sme sa mohli jasne
započúvať do Slova.
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Ticho – zuniaca samota
„A siedmy deň odpočíval“ (Gn 2, 2). Z Božieho odpočinku vzniklo ticho, nie hlas zvona, ktorý izoluje. V tomto prípade tu ide o zuniace, teda o obývané
ticho. Ježišova samota je naplnená ľudskými výkrikmi, bolesťou a nádejou. Ak sa utiahneme do ticha, tak
preto, aby sme vo svojom srdci boli bližšie k ľuďom,
nie aby sme pred nimi utekali. Boh sa prihovára a hovorí hlasnejšie s niektorými ľuďmi, hovorí prostredníctvom utrpenia blížneho, ale hovorí aj v tvojom
vnútri, tam, kde zostávaš sám so sebou.
Ježiš sa často modlieval v samote a tichu: „Včasráno,
hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil“ (Mk 1, 35). Jedným uchom
počúva Otca a druhým slabých a chorých. Pozdvihne
oči k Otcovi, kým sa zaoberá ľuďmi. Modlí sa nielen
tým, že slúži; často sa utiahne do samoty, aby sa modlil. Modlí sa sám... na púšti. Jeho spiritualita vyhľadáva intímne chvíle s Otcom a vzájomný dialóg: ide
o obývanú samotu, o dialóg, ktorý sa stáva počúvaním, o ticho, v ktorom si možno, ako zamilované osoby, bez slov povedať všetko. Ticho odstraňuje bariéry,
ktoré slová nemôžu prekonať. Aj evanjelium v prípade
Panny Márie obsahuje málo slov a mnoho ticha. Ona
nás učí objaviť v modlitbe perlu ticha. Panna Mária
32
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počúva v plodnosti ticha: „Mária zachovávala všetky
tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2,
19). Prv ako počala Slovo vo svojom lone, počne ho
vo svojom srdci.
Povolaním rehoľného života je nasledovať Ježiša na
púšti. Nie je možné kráčať po Ježišovej ceste bez chvíľ
ticha a samoty. Géniovia sveta a vyrovnaní ľudia si
vždy vedeli nájsť chvíle ticha. Zasvätený život sa musí
učiť počúvať. Existuje príliš mnoho slov a málo ticha,
aby sme mohli jasne počuť Slovo. Ježišova modlitba je
koherentná: my sa síce modlíme, ale zostávame takými, akými sme, a robíme to, čo chceme, ba sme z toho
všetkého spokojní, pretože sme „hovorili“ s Pánom.
Zhovárali sme sa s ním bez toho, aby sme ho počúvali. Počúvali sme seba samých. Medzi Bohom a nami
sme postavili prekážku svojho záujmu. Slovo, ktoré
máme počúvať, je však dôležitejšie než to, ktoré vyslovíme. My však meníme vetu: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva,“ na: „Počúvaj, Pane, tvoj sluha ti hovorí.“
Modlitba nás pozýva, aby sme žili ľudskými dejinami,
mali na nich účasť ako Boží ľudia. Bohatstvo modlitby spočíva v tom, že nás vie obdarovať ideálmi, radosťou, nadšením, odzrkadľuje sa v tých, ktorí ju praktizujú. Ten, kto si nachádza čas na modlitbu, vníma, že
sa jeho samota stáva zuniacou samotou, prekvitá v nej
nežnosť a je plná rôznych mien ľudí.

S P I R ITUA LITA

Modlitba
nás povoláva
zaujať postoj
počúvania,
teda postoj
učeníctva.

Učme sa rozprávať od ticha
Ak niekto ide do Taizé, môže zistiť, že hudba dokáže
vzbudiť modlitbu, ktorá sa dotýka hĺbky ľudskej duše, spája to, čím osoba je, s tým, čo sa modlí. Vytvára priestor obývaného ticha, stáva sa miestom, kde
možno nájsť životodarnú silu, pomáha osobe vrátiť sa
na miesto, z ktorého uteká, a tým je jej vnútorná hĺbka. Ak je práca modlitbou, prvou „prácou“ v rehoľnom živote má byť modlitba. Modlitbu netreba zaplniť množstvom slov a potom ísť hneď robiť iné veci.
Modlitbu treba prežívať tak, že jej dáme čas a priestor.
Treba totiž dať čas Bohu, aby mohol vo mne pôsobiť,
preniknúť do mňa, viesť ma, povzbudiť ma, potešiť
ma. Preto je potrebné vytvoriť atmosféru, ktorá predchádza stretnutiu s Bohom. Byť v tichosti pred ním
s našou vierou a láskou, aby sme sa stotožnili s tým,
čo chce s nami urobiť. Jeho túžbou je urobiť z teba
a zo mňa ľudí, ktorí sa čo najviac budú podobať jeho Synovi. Boh sa pozerá na nás ako na obraz svojho
Syna, a nie na naše dobré alebo zlé skutky.
Modlitba nespočíva v nejakej technike, modlitba
je milosť. Ona nás provokuje, povoláva k osobnému
vzťahu s Kristom, ktorý sa zakladá na dôvere, priateľstve, vernosti; ona nás povoláva zaujať postoj počúvania, teda postoj učeníctva. Nemôžeme nazývať
modlitbou ktorúkoľvek vec; je ňou však všetko vtedy,
keď dokážeme každú vec meniť na modlitbu. V opačnom prípade každé posolstvo je ochudobnené, stáva
sa nepresvedčivou rutinou. Modlitba „provokuje“ aj
náš spôsob vyjadrovania, naše slová, znaky. Neexistuje plnšie, jasnejšie a silnejšie slovo ako je samotný život.
Modlitba nám pomáha vyhľadávať životnú múdrosť
neznámych osôb, ktoré v tichosti „posúvajú“ svet smerom k Božiemu kráľovstvu. Modlitba je aj výzvou pre
naše pohnútky, ktoré ju stvárňujú. Môžeme si ňou poslúžiť ako ochranným obradom, ktorým sa usilujeme

vyhnúť hrozivým Božím rozhodnutiam, alebo preto,
aby uskutočnil naše túžby a potreby. V modlitbe však
ide o priateľské stretnutie s niekým, o kom vieme, že
nás miluje. Odborníkom modlitby môže byť iba ten,
kto je odborníkom v ľudskosti, kto sa vie pozerať, cítiť,
mlčať, povedať, počúvať...
Stretnutie s Ježišom mení život, kritériá, základné
rozhodnutia a voľby, preferencie: usmerňuje nás k Božiemu kráľovstvu. Modlitba nám pomáha byť pohostinnými, otvorenými, milosrdnými, ochotnými poslúžiť. Jej ovocie uvidíme vtedy, keď sa necháme ponoriť
do Ježišových hodnôt, do spôsobov jeho správania
a prejavov lásky. V modlitbe vlastne objavujeme Božie
túžby. Ona nás pobáda ísť ďalej, ako sú bezprostredné nedostatky a potreby. Naša modlitba sa má nechať stvárňovať skôr túžbou než potrebou. Mala by nás
usmerniť k Božiemu kráľovstvu, aby sa naše túžby
čoraz viac stotožnili s Božími túžbami. Modlitba je aj
výchovnou dielňou našich túžob. Niekedy možno hľadáme poklad ďaleko od nášho poľa. Neveríme, že sa
nachádza v hĺbke našej bytosti. Treba teda, aby sme
objavili cesty, ktoré vedú k nášmu srdcu bez toho, aby
sme ustrnuli v duchovnom citovom živote. Modlitba
však potrebuje previerku, nie ospravedlnenie; ona je
nezištnou láskou.
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Naše poslanie: zmeniť ticho na slovo
Kvalita rehoľného a zasväteného života spočíva
v zmysle a poslaní. Zvyčajne tieto dva prvky idú ruka
v ruke, ale niekedy sa do popredia dostáva prázdno
poslania alebo nedostatočný zmysel poslania. Život
bez poslania je bezvýznamným životom. Modlitba prestáva byť modlitbou, ak jej chýba duša. Dušou
modlitby je viera a život, ktoré ju menia na modlitbu.
Cieľom modlitby je hľadanie zmyslu a poslania: zistiť,
čo od nás Boh žiada. V Mojžišovi môžeme objaviť naše prorocké slovo: vystúpi na vrch, aby sa stretol s Bohom, a zostúpi z neho, aby sa stretol s ľuďmi. Celý svoj
život zameria na snahu vytvárať vzťah medzi Bohom
a jeho ľudom.
My sa často zameriavame iba na náboženské „využitie“ evanjelia (v liturgii, Eucharistii, modlitbe, teológii...). Evanjelium však nepatrí iba tejto oblasti. Jeho
cieľom je vytvárať nové vzťahy medzi ľuďmi a skupinami, teda to, čo Ježiš nazýva Božím kráľovstvom. Mnohovravné ticho existuje aj v spôsobe, akým vytvárame
naše vzťahy. Môžeme tak objaviť skrytý poklad ticha,
ktoré nám pomáha zachytiť zbytočnosť každého verbálneho prozelytizmu. Kontemplatívne silentium vzbu-

dzuje ticho pre kontempláciu; osvetľuje hlboký zmysel
dôležitých skutočností. Ticho však nemožno oddeliť od
slova; ono je jeho hrobom i lonom. Každé s láskou vyslovené slovo musí byť pestované v tichu.
Ticho sa vo vtelení stáva Slovom. Počas deviatich mesiacov rastu v lone matky a potom počas 30 rokov skrytého
života Slovo zotrváva v tichosti. Má veľa toho čo povedať, ale je ticho. Božie ticho hovorí o pokore a trpezlivosti, pochopení a prijatí, milosrdenstve a utrpení: ono nám
umožňuje vnímať Božiu silu, prítomnú v každej skutočnosti, a zachytiť posolstvá zdanlivého ticha bežnej každodennosti.
Vlastné slovo rehoľného života je ticho a slovo vzniká iba z ticha. Rehoľník a rehoľníčka sú ľudia, ktorí,
dotknutí Bohom, menia ticho na slovo, to, čo je ľudské,
na božské. Konajú tak vtedy, keď sa ich posvätný kláštor, ich posvätný rehoľný dom stáva svetom: ich modlitba sa mieša s utrpeniami a životom ľudí; ich peniaze
patria chudobným; svoje rehoľné sľuby žijú na uliciach,
keď sa mnohí ľudia pýtajú na ich zmysel. Toto je slovo,
ktoré stvárňuje totožnosť a poslanie zasväteného života.
Tiché svedectvo živí modlitbu a dynamizmus toho,
kto cíti na sebe pohľad Lásky a všetko koná z lásky
a s pokojným srdcom. Boh – Láska sa na nás obracia
otázkou, ktorou odstraňuje každú indiferentnosť: „Kde
je tvoj blížny?“ Modliť sa znamená vystaviť sa tejto otázke, znamená nechať sa strhnúť zanietenosťou pre Boha
a pre ľudí. Stretnutie s Bohom nám umožňuje vyjsť
z modlitby s novou citlivosťou: solidárnejší a schopnejší pochopiť iných a ospravedlniť ich, ochotnejší vytvoriť
putá a vzťahy, mať viac odvahy ísť na menej príťažlivé
miesta a situácie. Naše slovo je rečou silných znamení,
ktorou dokážu hovoriť iba muži a ženy, silní priatelia
Boha (Terézia z Avily).
n Carlos del Valle: Una solitudine abitata.
Rapporto vitale tra silenzio e preghiera. In Testimoni 7 – 8 (2015), s. 42 – 47.
n Preklad Štefan Turanský SDB
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Po stopách
krásy
kontemplácie
n LO R E N ZO P R E Z Z I

T

retí okružný list, ktorý kongregácia pre zasvätených poslala zasväteným v Roku zasväteného
života, nesie názov Kontemplujte, vyšiel v decembri 2015 a má 74 bodov. Téma a skúsenosť kontemplácie sa rozvíja v troch etapách (hľadať – prebývať
– formovať) na základe dvoch odkazov (knihy Pieseň
piesní a skúsenosti mystikov, osobitne svätej Terézie
z Avily a svätého Jána z Kríža) a súčasne sa ponúka vo
forme, ktorá oba aspekty spája napriek tomu, že zvyčajne sa medzi aktívny život a kontempláciu nedáva znamienko rovnosti (aj keď v texte listu nechýbajú isté špecifické stránky mníšskeho života).
Hĺbka týchto téz sa nerodí niekde v duchovnej teórii,
ale na križovatke aktuálnych požiadaviek obnovy, medzi základnou témou lásky Boha a vďačnosťou za dar
prijatej milosti. Kontemplácia nie je konečným a výlučným teritóriom rezervovaným iba pre niektorých. Je to
úloha pre každé nasledovanie Krista a je rozpoznaná
a osobitne nevyhnutná v zasvätenom živote.
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Je to záväzok chrániť si kontempláciu, túto dimenziu
vzťahu k Pánovi, myslieť na ňu v konfrontácii so svetom,
kontemplovať skutočnosti ako sú krása sveta, rozsiahle
hriechy a deviácie spoločnosti, a realizovať ju v neustálom v duchovnom napätí.
„Kvôli tomuto je vaše povolanie očarujúcim, priťahujúcim, pretože je to povolanie nachádzajúce sa tam, kde ide
nielen o záchranu osôb, ale aj inštitúcií“ (pápež František
sekulárnym inštitútom, máj 2014).
Vzťah lásky s Bohom, ktorý kontemplácia chráni a sýti, je
rezonovaním a ovocím Božej prirodzenosti. Stvorenie, ktoré
miluje, sa stáva ľudskejším a v tom istom momente zakúša
začiatok procesu zbožstvovania, pretože Boh je láska.

PÍ S M O A M YS TI K A
Obidva texty, Pieseň piesní a mystické spisy svätej Terézie z Avily a svätého Jána z Kríža, sa osobitým spôsobom
stretávajú na každej stránke. Ako je podstatným biblický
odkaz, tak sú mystické svedectvá jeho komentárom a aktualizáciou. Zvoliť si Pieseň piesní ako základnú melódiu
(cantus firmus) duchovnej reflexie na zasvätený život je
odvážne. Táto biblická kniha je oslavou sily ľudskej lásky medzi mužom a ženou a alegoricky odkazuje na vzťah
Boha s Izraelom a Krista s Cirkvou. Jazyk lásky zviditeľňuje skutočnosť, že „život nespočíva v príkazoch, nezakladá sa na pravidlách, ale sa opiera o silu extázy, o čaro,
o údiv, ktorý pomáha človeku vyjsť zo seba, dáva veci do
pohybu a dejiny človeka interpretuje z hľadiska vzťahu,
spoločenstva a lásky agapé“ (Kontemplujte 2). Zasvätiť sa
Bohu znamená práve toto a Pieseň piesní sa stáva putovaním, návodom na cestu k Bohu. Vo svetle tejto biblickej
knihy sa zasvätený život javí ako povolanie k láske, ktorá
smädí po živom Bohu a vo svete zapaľuje hľadanie Boha,
ktorý sa skrýva a ktorého stretáva v tvárach bratov.
V oboch spisoch (Písmo a mystika) nachádzame medzi
mnohými jeden príklad v bode 32, kde sa hovorí: „Inteligencia zanecháva svoje vlastné vznešené myslenie a spája sa so srdcom, ktoré volá: ‚Pritisni si ma na srdce sťa
prsteň, ako pečať na svoje rameno, lebo láska je mocná
ako smrť a vášeň tvrdá ako podsvetie. Jej páľa – to ohňa
plápoly a božské plamene‘ (Pies 8, 6, NVg). Celá bytosť
vstupuje do Boha, je uzdravená, integrovaná vďaka činnosti Svätého Ducha: Láska jej znovu vracia krásu. Kontemplácia sa stáva zranením Milovaného, ktorý nás znovu tvorí, prítomnosťou, ktorá v nás prebýva:
‚Ó, živý oheň lásky,
ktorý láskavo zraňuješ
v mojej duši najhlbší stred!
Keďže už nie si bolestný,
ak chceš, tak dokonči;
strhni závoj sladkým úderom‘
(Ján z Kríža, Duchovný hymnus B, strofa I, 8).“
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H Ľ A DAŤ
Prvým pohybom v kontemplácii je hľadanie.
Ono nesie so sebou námahu, úsilie, stálosť
a disponibilitu odolávať noci a jej nebezpečenstvám. Ako hovorí pápež František: „Kontemplácia to je múdrosť, srdce, kolená.“ Náš
historicko-spoločenský kontext nám v tejto
oblasti nie je až taký naklonený. Je skôr časom
„stroskotania a pádov, indiferentnosti a straty záujmu. Nevyhnutne si musíme byť vedomí
tejto nepohody, ktorá nás nahlodáva; mali by
sme zachytiť zvuky postmodernej duše a znovu prebudiť v rámci ľudskej krehkosti silu koreňov“ (Kontemplujte 10) a uvedomiť si, že
kresťanský život nám prináša očistenie a pozdvihnutie, ktoré sú dosť vzdialené od redukovania viery na príležitostnú alebo od akéhosi
duchovného citového života, ku ktorému nás
vedie terajšia kultúra.
Aby sme boli pravými pútnikmi, „pútnikmi do hĺbky“, je potrebné opäť prebudiť nepokoj a silu otázok v nás, „vydať sa na cestu za
Ježišom Kristom s cieľom zamerať svoj život
na neho“ (Kontemplujte 11). Pútnik nepozná
len fyzickú námahu putovania, ale dáva aj istú
formu svojmu životu v pravdivosti hľadania
Boha.
„Toto je paradigma života každého kresťana, každej zasvätenej osoby: hľadať Boha – si
revera Deum quaerit. Význam latinského slova quaerere nie je iba hľadať, niečo vyhľadávať, vložiť sa do veci s cieľom niečo dosiahnuť,
ale aj žiadať, položiť si otázku. Ľudská bytosť je
bytosť, ktorá žiada a neustále hľadá“ (Kontemplujte 12).
Dovoliť Božej prítomnosti, aby kládla otázky nášmu ľudskému bytiu, znamená vstúpiť do
istého nepokoja, ktorý zodpovedá nepokoju,
ktorým Božie srdce vstupuje do vzťahu s človekom. Je to cesta, ktorá je podporovaná láskou, ale nie je bez skúšok, bez skúsenosti noci.
S veľkou bystrosťou kardinál Martini identifikoval „temnú noc“ ako miesto, ktoré máme
spoločné s neveriacim a s jeho ignorovaním Boha. Spoločne zdieľame ťažkosti veriť. V žiadnom prípade sa viera neutvára ako
vlastnenie, pretože Hľadaný nie je predmetom, ale cieľom, ktorý hľadáme.
„Prechod temnou nocou je poznačený zničením našich istôt, aby sme sa mohli narodiť
do nového života. K svetlu sa prichádza cez
temnoty, k životu cez smrť, ku dňu cez noc:
vyžaduje si to život viery“ (Kontemplujte 15).

D O KU M E NT Y

PR E BÝ VAŤ
Druhým zastavením na ceste kontemplácie je prebývanie. Ide o konšteláciu termínov, ktoré naznačujú
prebývanie v láske Boha ako je: chvála, krása, pravda,
vďakyvzdanie. Jazyk chvály vyjadruje harmóniu vzťahu k Bohu, ale aj k stvoreniam. Prekvitá vo svojom
vnútri láskou a zachytáva hlboké túžby. Východná
aj západná tradícia udávajú cestu krásy ako vlastnú
cestu Ducha Svätého, v ktorej sa prechádza od krásy
(pozemskej) ku Kráse (absolútnej), od predposledného k Poslednému. A to s osobitosťou, ktorá túto nadprirodzenú krásu odlišuje od vysiľujúceho estetizmu súčasnej kultúry (prehnaného sústredenia sa na
povrchnú krásu). Nadprirodzená krása spája v Ukrižovanom maximum krásy a maximum potupy. Táto
krása je extatická, povznášajúca, tiahne človeka mimo seba, dotýka sa ho, vztyčuje ho do výšky v procese neustálej konverzie. Tento proces ohrozuje nebezpečenstvo upúšťania od chvály kvôli aktivizmu, ktorý
vysúša srdce a privádza ho k zosvetštenej spiritualite. Tá sa „skrýva za zdanlivú nábožnosť a dokonca za
lásku k Cirkvi, pozostáva však v hľadaní ľudskej slávy
a vlastného dobra namiesto Pánovej slávy“ (František,
Evangelii gaudium 93).
Krása je žiarou toho, čo je pravdivé, skutočné, hovorí svätý Tomáš. Je prejavom hlbokej skutočnosti života. Kvôli tomu sa učeník nebojí pozerať sa na život
v celej jeho rozporuplnej realite, pretože sa na ňu pozerá očami samého Ježiša. Ruka v ruke s týmto pohľadom ide počúvanie a život čností, ktoré sú konzistentné, ucelené, ako sú stálosť, pozornosť, uvedomovanie
si. „Vnútorný život si vyžaduje askézu času a tela, potrebné je ticho ako rozmer, v ktorom možno prebývať;
ďalej je potrebná samota ako podstatná chvíľa osobného očistenia a integrácie; povoláva ku skrytej modlitbe kvôli stretnutiu s Pánom, ktorý býva v skrytosti, a kvôli vytvoreniu vnútornej cely zo svojho srdca“
(Kontemplujte 38)
Vo svojej syntéze sa kontemplatívna schopnosť
rozširuje aj na prežívanie eucharistickej skúsenosti. „Eucharistia živí Jesu dulcis memoria – spomienku
na milého Ježiša. Pre nás, Bohu zasvätených ľudí, je
to výzva, aby Ježišova spomienka v sile Ducha Svätého (pozri Jn 14, 26) pretrvávala v duši, myšlienkach,
túžbach ako súčasť kontemplácie, ktorá mení náš život a posilňuje našu radosť. ‚Odvtedy teda, ako som ťa
poznal, zostal si v mojej pamäti a vždy ťa tam nájdem,
keď si na teba spomínam a radujem sa v tebe,‘ tvrdí
svätý Augustín, kým grécki cirkevní otcovia hovoria
o trvalej Ježišovej spomienke ako o duchovnom ovocí
Eucharistie“ (Kontemplujte 41).

Kontemplácia
nie je konečným
a výlučným teritóriom
rezervovaným iba pre
niektorých. Je to úloha
pre každé nasledovanie
Krista a je rozpoznaná
a osobitne nevyhnutná
v zasvätenom živote.
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FO R M OVAŤ
Tretím pohybom je formovanie. Kontemplovať znamená zviditeľňovať cestu iným, aby prijali zmýšľanie Ježiša
Krista a vedeli ho uviesť do života viery.
Základným krokom je nechať rozkvitnúť pedagogický
efekt sláveného eucharistického tajomstva, dovoliť, aby
sa toto slávenie stalo katechézou, aby nás viedlo k asimilácii obradu tak, ako nás lectio privádza k pochopeniu textu Písma. Toto môžeme nazvať aj mystagógiou.
Ďalším krokom je prechod od kontemplácie kríža
k pohľadu na mnohých ukrižovaných v dejinách.
„Z krížov sveta dnes visia iné uponížené obete násilia,
akoby iní kristovia, zatiaľ čo slnko zatemnieva, more sa
stáva horkým a ovocie sveta, ktoré vyzrelo, aby nasýtilo hlad všetkých, si delia iba daktorí, ktorí sa nechávajú
ovládať lakomosťou. Preto je potrebné očistiť svoj pohľad, aby sme mohli kontemplovať živé a pôsobiace veľkonočné tajomstvo vo svete a v našom každodennom
živote“ (Kontemplujte 49).
Ku kontemplatívnej formácii patrí aj tradičná otvorenosť zasväteného života voči kráse a jej posvätnosti. „Súčasná reflexia, ktorá často váha medzi oduševnením prírody a estetizáciou pocitov, napokon zanedbala
poznávaciu a formujúcu hodnotu krásy, jej význam pre
pravdu, vyhostiac ju do dvojznačného úzadia alebo ju
zaradiac do toho, čo je prechodné a nepodstatné. Treba
obnoviť životodarné spojenie medzi starobylým a stále
novým významom krásy ako viditeľného miesta, citlivého na nekonečné tajomstvo Neviditeľného“ (Kontemplujte 52).
Tradičné učenie o duchovných zmysloch, v analógii s telesnými zmyslami, odporúča rozvoj vnútorného
človeka vo vzťahu k vonkajšej kráse, a to vďaka hudbe,
umeniu, poézii. Aj nová digitálna kultúra a jej komunikačné zdroje môžu vstupovať do tejto optiky. Kvôli
tomuto je nevyhnutné kultivovať „otvorené myslenie“,
schopné prijať odlišnosť, zmenu, neočakávané veci ako
možné znamenia doby.
Ovocím kontemplatívnej formácie je pripodobnenie sa milosrdenstvu, blízkosť ľudským tváram. Programom veriaceho je srdce, ktoré vidí. Ono kontempluje
tváre a prírodu: „My sme prítomní v tomto tanci stvorenstva ako pokorní speváci a ochrancovia“ (Kontemplujte 60).
Posledné stránky listu sú venované mníšskemu životu a končia sa dvoma príkladmi, ktoré istým spôsobom sumarizujú celú tému: ide o Etty Hillesumovú – obeť židovského holokaustu a Christiana Chergé
– obeť mučeníctva tibhirinskych mníchov v Alžírsku.
Mladá židovka v sebe opäť objavuje hlbokú ľudskú
pravdu, v ktorej zažíva prítomnosť Boha naznačenú
v malosti a bezmocnosti. Mních odovzdáva svoju tu-
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Ovocím
kontemplatívnej
formácie je
pripodobnenie sa
milosrdenstvu,
blízkosť ľudským
tváram.

šenú smrť Bohu, aby s ním zdieľal pohľad na jeho
deti, ktoré sú ožiarené Kristovou slávou napriek
odlišnosti ich viery. Mučeníctvo tak poukazuje na
dosvedčujúcu silu kontemplácie.
n Lorenzo Prezzi: Contemplate. Terza lettera ai consacrati.

In: Testimoni, Gennaio 2016, s. 13 – 16.
n Preklad Ľudovíta Adriana Huljaková

Z B OŽ E J LE K Á R N E

Ryšavec
šikmý

(Inonotus obliquus)
n TAT I A N A B E R E C K Á

V brezových lesoch ruskej tajgy ukrytá
parazitujúca huba, bežne nazývaná
čaga, má svoj domov na kôrach brezy.
Jej výskyt je vzácny a podľa tvaru je
ťažké rozoznať ju. Tento hubovitý
organizmus má nepravidelný tvar tela,
ktorého farba pripomína čierne uhlie,
a to pre vysokú koncentráciu pigmentu
melatonínu.

P

ôvodnou vlasťou tejto huby je ruská tajga, nachádza sa však aj vo Fínsku, Kórei a v Kanade.
V mnohých kultúrach sa čaga pestuje a zbiera
v rámci tradičnej medicíny ako ľudový liečivý prostriedok pri mnohých problémoch. V Rusku a na Sibíri sa
užívala už od 16. storočia a ľudia ju považovali za tajomstvo dlhovekosti. V ázijských krajinách ju kvôli jej
blahodarným účinkom nazývali „boží dar“ a „kráľovnou bylín“.
V západných štátoch sa čaga stala „populárnou“ vďaka
autobiografickému románu Alexandra Solženicyna Rakovina, v ktorom opisuje svoje uzdravenie vďaka odvaru
z tejto huby.

Účinné látky
Liečivé účinky čagy sa pripisujú hlavnej obsahovej látke melatonínu ako významnému antioxidantu, ktorý sa
v nej nachádza vo vysokých koncentráciách. Laboratórne štúdiá sa teraz zameriavajú na vedecké posúdenie jej
antioxidačných, chemoterapeutických a protizápalových
účinkov. Už dnes sa vie, že pozitívne ovplyvňuje mediátory zápalu a interleukíny, chovajúce sa ako „magnety“
v imunitnom systéme človeka. Je však nutné zistiť, v akej
miere a ako.
Okrem melatonínu je čaga aj výborným zdrojom vitamínov D, K a skupiny B.

Zistilo sa, že obsahuje aj mnoho sekundárnych metabolitov, ako sú deriváty fenolov a sekundárne alkoholy,
a triterpenické látky, ako je kyselina betulová. Ďalej sú
obsiahnuté polysacharidy, látky steroidnej povahy, puríny. Z výpočtu minerálnych látok sú významné mangán,
kobalt a selén.

Využitie
V rámci tradičného užívania sa čaga odporúča pri rakovine, kardiovaskulárnych problémoch a cukrovke.
Ovplyvňuje aj problémy s trávením a žalúdočnými problémami. Spevňuje tonus hladkého svalstva tráviacej trubice a zosilňuje peristaltiku čriev.
V rámci všeobecnej onkológie bolo zistené, že čaga má
výrazné účinky proti novotvarom zažívacieho traktu. Navyše je veľmi účinná proti chronickým zápalom žalúdka, žalúdočným (i duodenálnym) vredom, pri ochoreniach pečene a žlčníka. Je vhodná ako pomocná terapia
pri ulceróznej kolitíde. Ďalej priaznivo pôsobí na regeneráciu a stav kožnej ochrany a prispieva k navráteniu
jej vlastností. Na molekulárnej úrovni čaga harmonizuje
metabolizmus a zvyšuje odolnosť organizmu posilnením
imunitného systému.
Čaga je silný adaptogén a ako taký môže napomáhať
k zmenšeniu účinkov stresu. Napomáha pri získaní celkového upokojenia a zmierňuje hyperaktivitu.
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www.luc.sk
Antioxidačný účinok
Kardinál Robert Sarah

Poznáme mnoho antioxidantov rastlinného pôvodu (ako napr. červená fazuľa, açaí, goja), avšak čaga,
relatívne málo známa, ponúka svoje antioxidačné
vlastnosti na jednom z najvyšších stupňov.
Antioxidanty sú ochranou nášho tela pred skupinou nebezpečných atómov známych ako voľné radikály. Keď sa ich tvorba zvyšuje, vzniká viac nestabilných atómov molekúl, ako telo naozaj potrebuje.
Dochádza k oxidačnému poškodeniu alebo stresu,
pričom sa poškodzuje štruktúra buniek a môže spôsobiť predčasné starnutie alebo smrť mnohých buniek. Aj keď vedci stále hľadajú vysvetlenia pre tieto
oxidačné procesy, možno predpokladať, že voľné radikály môžu mať závažnú úlohu aj pri vzniku mnohých chorôb, okrem iných aj rakoviny.
Antioxidanty pomáhajú zneškodňovať tieto voľné radikály, ochraňujúc tak organizmus pred oxidačným stresom. Aj keď si náš organizmus vytvára vlastné antioxidanty, tieto nie sú v dnešnej dobe
dostatočné v kontakte s rôznymi vonkajšími zdrojmi (napr. ionizujúce žiarenie, rôzne chemikálie, ťažké kovy, smog atď.). Je preto dôležité hľadať ďalšie
účinné zdroje antioxidantov, predovšetkým v potravinách.
Svojím veľkým množstvom antioxidantov môže
byť čaga užitočná rôznymi spôsobmi. Neutralizáciou voľných radikálov prispieva k ochrane molekúl
celého tela, čo redukuje riziko infekcií. Taktiež prispieva k redukcii plakov, ktoré môžu vznikať v rôznych cievach, a tak sa podieľa na ochrane kardiovaskulárneho systému.

Boh alebo nič
Formou rozhovoru sa
zoznámite s kardinálom
z afrického kontinentu Robertom Sarahom,
ktorý je prefekt Kongregácie pre Boží
kult a disciplínu sviatostí a tým jeden
z najbližších spolupracovníkov Svätého
Otca Františka. V prvých kapitolách sa dozvieme podrobnosti
o jeho pôvode a živote v Guinei: detstvo, štúdium ako aj jeho
viac ako dvadsaťročné pastoračné pôsobenie ako farára a neskôr
aj ako arcibiskupa. Jadro knihy tvorí analýza súčasnej západnej
civilizácie, hovorí o Cirkvi, pápežoch, morálke, o dobre a zle…
Pranieruje chovanie a vlažnosť kňazov, deformáciu liturgie.
Úžasne hovorí o posvätnom kňazstve a kňazskom celibáte.
Nevyhýba sa odpovediam na najpálčivejšie témy a otázky
dnešných čias: rozpad rodiny, genderideológia a ďalšie. Nazýva
nástrahy tohto sveta pravým menom otvorene, jednoznačne.
Jeho odpovede sú priame a mienkotvorné – pomôžu čitateľovi sa
orientovať v chaose dnešného sveta. Nestraší, avšak uzávery jeho
úvah, ktoré odznievajú v jednotlivých odpovediach hovoria jasne:
„Ak sa Západ nevráti ku Kristovi, strhne do priepasti pohanstva
celý svet.“
440 strán • viazaná • 15,00 €

Edita Steinová

Žena
Prednášky Edity Steinovej o žene sú aktuálne
a súčasné, prispievajú k dialógu o feminizme
v spoločnosti a Cirkvi. Jej rozpracovanie
kresťanskej feministickej antropológie
si cenil aj sv. Ján Pavol II. V čase rozpadu
rodinného života, straty morálnych hodnôt
a diskusií o pohlavnej identite Edita Steinová ukazuje východiská
i pre neveriaceho človeka 21. storočia.

Dávkovanie

224 strán • brožovaná • 10,00 €

15 dní so sv. Katarínou
Labouré
Katarína Labouré (1806 – 1876) sa
ako „vincentka“, rehoľná sestra
Dcér kresťanskej lásky, 45 rokov
starala o starých a chorých. Svetu
sprostredkovala Zázračnú medailu.
Knižka 15 dní modlitieb s Katarínou Labouré nám sväticu
predstavuje a pomôže nám objaviť, ako možno žiť svätosť
v obyčajnom skrytom živote.
88 strán • brožovaná • 4,00 €
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Zázračná medaila

Čaga je tradične spracovávaná do práškovej formy,
ktorá sa dá ľahko prevádzať do vodných alebo alkoholických roztokov či spracovávať do kapsúl. Tradičný ruský prípravok je prevarená čaga. Vo vodnom roztoku sa nachádzajú všetky látky rozpustné
vo vode. Ďalším procesom môže byť liehová extrakcia alebo fermentácia. Na prípravu koncentrovaného extraktu z čagy je vhodné pridať jednu kávovú
lyžičku na liter vody. Pri závažnejších ťažkostiach je
vhodné dávku zdvoj alebo strojnásobiť. Najlepšie by
bolo po krátkom vare nechať roztok odstáť aspoň 24
hodín v chlade.
Účinok čagy sa dostavuje po cca 3 – 6 mesiacoch,
potom je možné urobiť dvojtýždňovú prestávku.
Keďže vedľajším účinkom čagy je riedenie krvi,
treba dať pozor pri súčasnom užívaní liekov na riedenie krvi. Ďalším účinkom je znižovanie glukózy v krvi, preto aj tu treba dávať pozor v kombinácii
s inzulínom. n

S P R ÁV Y • K V P Ž R A K V R P

Plenárne zasadnutie KVPŽR
V dňoch 6. – 7. apríla 2016
sa v Dome Spoločnosti
katolíckeho apoštolátu –
pallotínov v Smižanoch
konalo jarné plenárne
zasadnutie Konferencie
vyšších predstavených
ženských rehôľ na Slovensku.

T

akmer 35 účastníčok zasadnutia si počas formačnej časti
stretnutia zvolilo tému: Závery synody o rodine a jej odkaz pre rehoľné spoločenstvá. Už sv. Ján Pavol
II. sa dotkol tejto témy, keď zasväteným v dokumente Familiaris consortio v bode 74 odkázal: „Tu by som
rád pripojil nástojčivé povzbudenie
pre zodpovedných vedúcich inštitútov Bohu zasväteného života, aby
totiž — samozrejme, pri stálom rešpektovaní vlastnej a pôvodnej charizmy — považovali apoštolát rodiny, a to kvôli dnešným okolnostiam,
za jednu z najnaliehavejších a najdôležitejších úloh.“
Prítomné sestry si spoločne tematicky prešli hlavné body záverečného
dokumentu biskupskej synody o rodine z roku 2015. Aktuálnou problematikou ich sprevádzal riaditeľ centra
Rodinkovo a kňaz aktívny v pastorácii
rodín Roman Seko zo Žilinskej diecézy. Predstavil prítomným prorodinné

aktivity a snahy, ktoré sú pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska
rozbehnuté pre dobro ohlasovania
„evanjelia rodiny“. Vyššie predstavené
slovenských ženských reholí sa podelili so skúsenosťami rehoľných sestier
vlastných inštitútov činných priamo
či nepriamo v oblasti pastorácie rodín
a zhodnotili výzvy a možnosti rozšíriť svoje pôsobenie pre dobro a v službe rodín, ako aj možnosti zosieťovania snáh na tomto pastoračnom poli,
ktoré aj otcovia biskupi považujú za
prioritné.
Pracovná časť plenárneho zasadnutia, v druhý deň jeho konania,
slúžila prítomným na získanie informácií a zhodnotenie snáh spolupráce ženských rehoľných inštitútov v oblasti teologicko-spirituálnej,
cirkevno-sociálnej, školskej a ekonomicko-právnej. Vo svojich radoch
privítali niekoľko hostí podľa okruhu
problematiky, ktorú riešili. Privítali aj predsedu Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti
apoštolského života – biskupa Mons.
Milana Chautura CSsR. S otcom
biskupom sestry spoločne slávili Eucharistiu vo Svätyni Božieho milosrdenstvo, ktorú pastoračne spravujú
domáci pátri pallotíni v Smižanoch.
Využili príležitosť prejsť Svätou bránou, ako aj pozrieť si múzeum darov
sv. Jána Pavla II., ktoré je jediné svojho druhu na Slovensku.

Nové členky a znovu menované
členky, informácie o niektorých
spoločenstvách*
Dňa 21. novembra 2015 požiadala o členstvo
vK
 VPŽR nová členka – predstavená komunity Kongregácie Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského – sestra Eucharistiana Tarandová. Keďže predložila všetky potrebné doklady, plenárne zasadnutie
môže pristúpiť k hlasovaniu o jej členstve v súlade
s ustanoveniami platného Štatútu KVPŽR.
Dňa 8. decembra 2015 nastúpila do úradu predstavenej komunity Kongregácie sestier Nepoškvrneného počatia Panny Márie III. rádu sv. Františka

Aktuálne spoločné projekty a krátky súhrn správ, ktorými žije mužská
Konferencia vyšších rehoľných predstavených – to bol dôvod účasti zástupcu tejto konferencie v osobe jej
podpredsedu, opáta jasovských premonštrátov pátra Ambróza Martina Štrbáka. Pripravované spoločné
webové projekty oboch konferencií
predstavil páter Michal Kukuča OSB
zo Sampora. Problematiku evidovania a registrovania cirkevných právnických osôb a pripravované zmeny
v tejto oblasti, ktoré sa dotknú všetkých cirkevných subjektov na Slovensku, si účastníčky mohli prerokovať
s prítomnými hosťami – riaditeľom
cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR JUDr. Jánom Juranom a zodpovedným pracovníkom za register
Mgr. Karolom Porubčinom. Množstvo pracovných tém stále zostáva na
doriešenie a delegovanie na jednotlivé
zložky vlastných inštitútov, ako aj aktivity, ktoré KVPŽR pre rehoľné sestry
na Slovensku rozvíja. Ide o snahy spolupráce vo formácii na všetkých stupňoch, mediálne vzdelávanie, najmä
však o praktické dopady niektorých
zákonov na život našich inštitútov ako
právnických osôb – dopady daňových
zákonov, zákonov upravujúcich vedenie registratúr a a rchívnictvo, dopady
na zariadenia reholí v oblasti poskytovania sociálnych služieb a škôl a školských zariadení. n

z Assisi v Ľubici sr. Katarína Krajňáková. V službe
nahradí doterajšiu predstavenú – sr. Máriu Škutovú.
Dňom 19. decembra 2015 bola znovuzvolením
potvrdená v úlohe provinciálnej predstavenej Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého sestra Lucia Slušná. Pokračuje tak v službe druhé volebné obdobie do roku 2019.
Kongregácia sestier Tešiteliek Božského Srdca
Ježišovho má dňom 6. februára 2016 znovuzvolenú a znovupotvrdenú provinciálnu predstavenú na
druhé obdobie 3 rokov sr. Michaelu Šmelkovú.
n Sr. Marta Chraščová CSSsS – sekretariát KVPŽR

*(oznámené na jarnom plenárnom zasadnutí
v apríli 2016 – Smižany)
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Plenárne zasadnutie KVRP
Plenárne zasadnutie KVRP )
sa konalo 18. – 19. apríla
2016 v Smižanoch u bratov
pallotínov pri Svätyni
Božieho milosrdenstva.

P

rítomných bolo 19 z 29 členov
KVRP. Úvodný príhovor v zastúpení apoštolského nuncia Mons.
Maria Giordanu predniesol predseda
KVRP. Plenárneho zasadnutia sa zúčastnil aj Mons. Milan Chautur CSsR,
predseda Rady pre inštitúty zasväteného života, ktorý povzbudzoval k horlivému duchovnému životu, k spolupráci v prospech Cirkvi a k úcte napriek
názorovej rozdielnosti. Pozýval KVRP,
aby sa so svojimi konkrétnymi návrhmi včas ohlásila do programu zasadnutí KBS cez jej stálu radu.

Schválenie Štatútu KVRP
Nový Štatút KVRP upravený po pripomienkach Apoštolskej stolice a jednohlasne odsúhlasený na pléne KVRP
dňa 28. apríla 2015 bol schválený Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života
dňa 15. februára 2016.

Právna doktrína
Slovenské mužské a ženské rehole v minulosti vyjadrili zámer vytvoriť právnu
doktrínu (PD), ktorá sa definuje ako
súhrn názorov významných právnikov
na právo a jeho pôsobenie v praxi a ako
súhrn štátnej legislatívy v určitej oblasti. Rehole začiatkom roku 2016 podpísali Memorandum o spolupráci ako
rámcovú dohodu s advokátskou kanceláriou JUDr. Petra Haňdiaka Garant
Partner Legal, s.r.o, www.gplegal.eu,
ktorá poskytuje právne služby, konzultácie a sledovanie legislatívy v oblasti
neziskového sektora. KVRP a KVPŽR
medzičasom uhradili financie na fungovanie informačného portálu www.

itretisektor.sk/rehole, ktorý slúži ako poradenské právne centrum pre rehole
s prístupom cez distribuované heslá.

List Mons. José Rodrígueza
Carballa OFM
Predseda KVRP informoval o liste
zo dňa 14. decembra 2015, v ktorom
sekretár Kongregácie pre zasvätený život (CIVCSVA) po novembrovej návšteve slovenských biskupov
ad limina apostolorum vyzval slovenských rehoľníkov k neustávajúcemu
a plánovitému dialógu s miestnymi
pastiermi a k veľkodušnej spolupráci
s celou Cirkvou. Zároveň Mons. Carballo vyzval na potrebu pozornejšieho rozlišovania duchovného povolania a k starostlivejšej pozornosti voči
vstupnej a trvalej formácii, aby sa rehoľníci stali skutočne Božími ľuďmi,
radostnými svedkami evanjeliových
hodnôt a prorokmi nádeje.

Časopis Zasvätený život
a Projekt Z4P
Po tom, ako sa začiatkom roku 2016
podarilo vybaviť ďalší finančný grant,
spúšťame nový projekt Z4P = Zasvätení pre ľudí spolu s časopisom a webovým portálom Zasvätený život. Bude sa
publikovať niekoľko knižných titulov
pre zasvätených. Ďalej sa plánuje uskutočniť tretie mediálne školenie v septembri 2016 v Ružomberku a pripravujú sa ďalšie aktivity.

Registratúra
a archívnictvo
Ekonómka KVPŽR sr. Marta Chraščová usporiadala dňa 12. mája 2016
školenie o archívnictve a registratúre pre potreby mužských rehoľných
spoločností. Registratúrne dokumenty upravujú postup danej organizácie
pri evidencii, archivovaní, manipulácii

alebo vyraďovaní spisov, aby nedošlo
k ich poškodeniu, zničeniu, strate alebo neoprávnenému použitiu. Registratúrny plán je od roku 2007 povinný
pre rehole v zmysle Zák. č. 395/2002
Z. z. o archívoch a registratúrach
a jeho najnovšieho znenia č. 503/2007.
MV SR ním stanovuje, čo má trvalú
dokumentárnu hodnotu. Začiatkom
júna 2016 MV SR schválilo registratúrny plán zvlášť pre KVRP a pre mužské rehole. Momentálne prebiehajú
kroky k zriadeniu spoločného rehoľného archívu pre potreby mužských
a ženských reholí.

Darcovský portál
P. Michal Mária Kukuča OSB predstavil tvorbu nového webového portálu na finančnú pomoc pre rehole
www.rehole.sk. Stránka poskytne prvý
kontakt pre potencionálnych darcov,
angažovaných veriacich, prípadne aj
pre záujemcov o rehole. Pôjde o adresár reholí s popisom charizmy, aktivít
a miest pôsobenia, odkiaľ sa návštevníci presunú na vlastné stránky jednotlivých inštitútov.

Utečenecká kríza
P. Jeremiáš Daniel Kvaka OFM referoval o spolupráci s P. Jánom Branislavom Mičkovicom OP, ktorý oficiálne zastrešuje styk mužských reholí
s komisiou KBS pre utečencov, ktorá
udržiava kontakt so štátnymi orgánmi a monitoruje situáciu v azylovom
procese (viď aktuality na: https://utecenci.kbs.sk/). Mons. Jozef Haľko ako
koordinátor komisie vyzval rehoľníkov
k pohotovosti pri ubytovávaní jednotlivcov či celých rodín.
n P. Karol Miroslav Švarc OFM
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