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Editoriál
Jednou z hlavných čŕt moderných digitálnych médií je schopnosť rýchlo
preskakovať z témy na tému a takmer naraz zvládať viac rôznych úloh.
Túto činnosť, keď zároveň telefonujeme, mailujeme či odpovedáme na
sociálnych sieťach, zvyčajne popisujeme ako multitasking. Multitasking
sa podľa nemeckého filozofa Hana Byunga-Chula najviac zo všetkého
podobá technike pozornosti, ktorá je nevyhnutná pre prežitie v prírode.
Zviera niečo žerie, ale musí byť v strehu. Chráni potomstvo, stráži si
svojich partnerov. Väčšinou nie je schopné nejako hlbšie sa pohrúžiť
do seba alebo venovať plnú pozornosť len potomkom či partnerovi.
Multitasking je tak skôr charakteristický pre staršie a viac animálne
vrstvy ľudskej mysle, kým kultúrna myseľ je založená na pomalej,
prežívanej výmene krásy a súmernosti.
Pomalé prežúvanie Božieho slova, krása modlitby a Eucharistie,
súmernosť a architektúra kláštorov, to všetko sú skutočnosti, ktoré
stvárňujú kultúru zasvätených. Mať čas pre druhých a pre Boha,
vychutnať si krásu prírody, tráviť čas pri dobrej knihe či skvelej hudbe, ísť
na predstavenie plné emócií a vidieť film, ktorý v nás zanechá silné dojmy.
To sú činnosti, ktoré nás robia ľudskejšími, vnímavejšími, hlbšími. Naša
spoločnosť kladie dôležitosť na výkon a multitasking. Nesmieme však
zabúdať na to, čo nás kultivuje. Homo cultus je človekom kultúry, a teda
aj kultu, krásy liturgie, ktorá v nás zanecháva Božie stopy.
Ku kultúre zasvätených na Slovensku už neodmysliteľne patrí aj náš
časopis. Pevne verím, že naše číslo s prílohou dokumentu Ohlasujte
bude ďalšou brázdou na poli kultúry zasväteného života.
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Na slovíčko
s bratom
Tomášom
n JURA J PIGULA

Brat Tomáš Becket OFM,
vlastným menom Martin Pila.
Narodil sa 25. 11. 1974
v Michalovciach. Od svojich
šiestich rokov až po vstup do
kláštora žil v dedinke Petrovce
nad Laborcom. Do postulátu
u františkánov v Trstenej
nad Oravou vstúpil hneď po
skončení učňovky. Dočasné
sľuby zložil 29. 8. 1994
a slávnostné sľuby v Trnave
2. 10. 1999. Desať rokov
(vrátane formácie) pôsobil
v trnavskom kláštore, tri roky
v Hlohovci a v súčasnosti slúži
bratom a veriacim desiaty rok
v kláštore v Prešove.
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Rehoľný brat – to nie je štandardná voľba…

U nás v dedine nevedeli pochopiť, že som šiel
do kláštora, a nie som kňazom. Aj mnohokrát
zo strany duchovenstva som nemal pochopenie.
Čo ťa viedlo k povolaniu?

Už od malička som veľmi rád chodieval do kostola. Keďže som býval na dedine, pre nás chalanov bolo zaujímavé miništrovať. Takže veľmi
rád som pomáhal v kostole v príprave na Veľkú
noc alebo pri príprave betlehema. A vždycky od
detstva som chcel byť kňazom. Túžil som byť
kňazom.
Kde si vtedy študoval?

Nastúpil som na učňovku, učiť sa za krajčíra vtedy pre Odetu Michalovce. Myslel som, že
skončím školu, spravím maturitu a pôjdem ďalej. V tom čase som toho navystrájal, rôzne vylomeniny…
Ako si sa dostal k františkánom?

Dostal sa mi do rúk životopis sv. Františka
a film. Videl som aj dokument o františkánoch,
že sa venujú štúdiu, a to mi prestalo chutiť. Potom mi to nedalo a pri spovedi som sa spýtal
nášho kňaza, či nemá kontakt na františkánov.
Ten povedal, že pozná pátra Lukáša v Prešove
a že mi dá kontakt na neho. Prešiel mesiac, dva,
tri, a nič. Tak som si povedal, že to bol výmysel
a Boh mi ukazuje, že to nie je pre mňa. Na moje
prekvapenie však po neviem koľkých mesiacoch
kňaz predsa prišiel s adresou. Nakontaktoval
som sa na pátra Lukáša a prišiel som do Prešova. Páter Lukáš bol ľudový františkán, hneď ma
srdečne prijal a potom ma nasmeroval na ďalších bratov v Bratislave a tak to išlo.
Ako vyzerala tvoja formácia?

Prešiel postulát a potom noviciát. Keďže som
krajčír, po skončení noviciátu ma poslali do
Krakova naučiť sa šiť habity. Bol som tam od októbra do Veľkej noci nasledujúceho roka s nejakými prestávkami. Brat Fidelis, ktorý ma tam
učil, ma veľmi nechcel pustiť späť na Slovensko.
Ja som mu tajne vzal strihy a ušil som prvý habit len na izbe, nemal som nejakú dielňu. Mal
som sa vrátiť do Krakova aj po tej Veľkej noci,
ale ochorel som na autoimúnnu hepatitídu a už
som sa tam nevrátil.

„Stále som túžil
ako brat byť
čo najmenej známym,
populárnym.“

Tá diagnóza znie dosť zložito. Ako si to prežíval?

Začalo chodenie po nemocniciach. V Trnave si nevedeli dať rady, tak potom som bol v Bratislave. Nejaký
čas som strávil v slovenskom výskumnom ústave. Bol
to zaujímavý čas v modlitbe, čítaní. Tie lieky, ktoré
som bral, rozhádzali trocha organizmus. Po návrate
do kláštora som mával veľmi náladové stavy. Ani samotní bratia to nemali so mnou ľahké.
Malo to aj nejaké pozitívne účinky?

No, pri tej liečbe ti veľmi chutí, a tým pádom musíš
mať zásoby jedla. Ja som mal dobré zásoby a aj veľa sladkostí. Takže som mal časté návštevy na izbe.
(smiech) Spomínam rád na tie milé rozhovory.
Komunita je pre vás františkánov dôležitá. Čo pre
teba znamená?

Umožňuje mi to, že sa musím neustále učiť, učiť prijímať druhých. Bratia sa vymenia a v tom je krásne, že
aj mňa vedia prijať…
Predstavení na teba netlačili, aby si sa stal kňazom?

Nie, netlačili ma a myslím si, že ja som to vnímal ako
Božiu vôľu. Keď som bol malý, tak ja som chcel byť
kňazom, potom som už viac vnímal, čo by chcel odo
mňa Boh. Podľa toho som chcel aj kráčať tou cestou.
Máš nejaký vzor, vzor brata?

Náš ročník, to vnímam ako milosť. Boli s nami bratia, čo žili počas totality. My sme mali takých štyroch
v Trnave a bolo zaujímavé počúvať ich životné príbehy, skúsenosti, ako žili. Keď si mal brata, ktorého si
si vážil a mal za idol duchovného života, a keď si počúval, čo všetko povystrájal za mladi. To bolo pre nás
také radostné. Mali sme tam bratov, napríklad brata
Efréma, to bol stály diakon, strácal zrak, bol to veľmi
pokorný brat.
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„Ja sa vnímam
ako kríž pre nich,
nie ako ocenenie.“

Čo je tvoje špecifické, niečo ako tvoj koníček?

Často som spájaný s relikviami, že som to začal.
Neovládam žiadny cudzí jazyk, a vybavoval som
relikvie z celého sveta. Boh mi vždy poslal niekoho, kto ovládal jazyky, kto bol technický typ
a podobne. Prvá relikvia, ktorú som si vyžiadal,
bola relikvia Leopolda Mandiča. Keď to vyšlo,
tak to bolo hnacím motorom, aby som sa zaujímal o relikvie a zhromažďoval.
Koľko relikvií máš teraz zhromaždených
v kaplnke?

449 relikvií. Prešovčania volajú tú kaplnku „malé nebo“. Mnohí prichádzajú, lebo chcú v tichu
stráviť čas pri relikviách. Každý štvrtok tam máme adoráciu. Mnohokrát kňazi prídu s veriacimi a slúžia tam svätú omšu.
Ktoré relikvie sú niečím zvláštne?

Kde si všade pôsobil?

Dlhý čas v Trnave, tam som trávil čas šitím habitov. Výhoda bola, že to bol dom noviciátu, tak za tie roky som
spoznal celú provinciu. Veľmi rád na ne spomínam. Potom som bol v Hlohovci tri roky a teraz som v Prešove
desať rokov.
Čo ti dáva radosť v tomto povolaní? Napríklad kňaz
má svoje radosti ako spoveď, omša, kázanie. Ako je to
u teba?

Stále som túžil ako brat byť čo najmenej známym, populárnym. V prvom rade radosť pre mňa je služba tomu
duchovnému. Poslúžiť. Niekedy to nie je jednoduché,
každý máme svoje chyby, sme ľudia. Horšie je, keď vidíš,
že môže byť zneužitá aj tá služba. Nie je to stále „waw“
s úsmevom a radosťou. Ale zasa tie situácie pomáhajú,
aby sa človek upevnil v povolaní.
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Napríklad relikvia pátra Pia slúži na kolovanie
u onkologických pacientov. Medzi bezdetnými pármi koluje relikvia sv. Dominika Savia.
Čo ťa ešte skutočne baví robiť?

Mňa veľmi baví kostol, bol to sen od detstva,
možnosť byť v blízkosti bohostánku. Počas sviatkov je to náročné. Možno by som mal viac šiť tie
habity (smiech). Bratia by to uvítali.
Akú úlohu ti zverili v kláštore?

Na papieroch som vikár kláštora, zástupca predstaveného.
Máš nejaké pastoračné pole, ktoré vnímaš
ako tebe vlastné?

Nikdy som nemal nejaké stretká pre mladých,
ani sa to odo mňa nevyžadovalo. Ľudovo ma volajú „vrátnik svätých“ (smiech). Keď niekto chce
ísť do kaplnky, niečo vedieť o relikviách, tak ma

R OZ H OVO R

Aká je tvoja obľúbená modlitba?

Pre mňa je to ruženec, ktorý zohral takú dôležitú
úlohu aj pri mojom povolaní. Potom mám obľúbenú modlitbu k Svätým ranám, ktorú sa rád modlievam. Potom klasická modlitba breviára, meditácia.
Rád som aj len tak v tichu.
Obľúbený svätec?

Mal by som povedať František, však? (smiech)
Nie, ten sa predpokladá. Môžeš iného…

Mňa veľmi zaujali fatimské deti František
a Hyacinta. Zaujalo ma, ako dokázali prinášať
veľké obety, a my dospelí s tým máme
problém. Napríklad Hyacinta bola výbušná povaha. Keď nebolo po jej, bolo
zle. A potom je daná ako vzor, dokázala sa obetovať za obrátenie hriešnikov.
Samozrejme, aj iní svätci sa mi páčia,
popri relikviách som čítal veľa o živote
svätcov, ako ich Boh zasiahol.
Vedia ťa bratia oceniť? Kedy si pocítil,
že si ťa vážia?

Musíš sa ich spýtať. Ja sa vnímam ako
kríž pre nich, nie ako ocenenie (smiech).
V Trnave bol predstavený páter Bernardín
a som presvedčený, že si veľmi vážil to, čo
som robil. Vznikli mnohé situácie, keď som
hodil kľúče a že už končím. Práve páter Bernardín
bol prvý predstavený, ktorý mi dal pocítiť to ocenenie, poslal ma na púť do Fatimy. Povedal, že ako
kňazi sa často ľahšie dostanú na tie púte, tak posiela teraz mňa. To bolo povzbudenie a veľmi milé.
Samozrejme, u nás mužov to berieme viac samozrejme, že slúžime a neprejavujeme to nejako. Ja to
beriem ako službu a nečakám ocenenie.
Pri čom rád relaxuješ?

Prakticky mám rád ticho. A potom aj len tak jednoducho sa porozprávať. V tomto mám takú maminu povahu. Nemám potrebu ísť na hory a iné veci. Ja som domased. n

Jozef Majchrák, Martin Hanus

Cyril Vasiľ:
Kresťan by mal
byť hrdinom.
Arcibiskup Cyril Vasiľ hovorí
v knižnom rozhovore o svojom
živote, o stave Cirkvi na
Slovensku, ale reaguje aj na
aktuálne spoločenské a politické
problémy, ako sú utečenecká
kríza, konflikty na Blízkom východe
či vnútrocirkevná debata o rodine, ktorú
otvoril pápež František. Tento rozhovor odhaľuje
Vasiľov rozmer špičkového teológa a intelektuála, ale tiež
kňaza, ktorý trávi veľa času na periférii Ríma s tínedžermi
a na skautských výletoch sa s nimi často brodí blatom
s ruksakom na chrbte. Aj preto u neho nenájdete banálne
cirkevné frázy. Naopak, vie sa s fascinujúcim rozhľadom
vyjadriť k širokému spektru tém, jeho svieže formulácie
vás budú provokovať aj baviť.
Postoy, o. z., Bratislava 2016.

M. I. Rupnik

Hľadám svojich bratov
Jezuita Marko Rupnik je na
Slovensku známejší ako autor
nádherných mozaík vo viacerých
chrámoch. No krása jeho
umeleckej tvorby vychádza z hĺbky
ducha, ktorý dokáže „skúmať Božie
tajomstvá“. Kniha Hľadám svojich
bratov je brilantným skúmaním
akoby dvoch súbežných tém. Prvou je
povolanie človeka, ktorý vníma, že Božie povolanie
nie je jednorazovou záležitosťou, ale celoživotnou cestou.
A druhou sú vzťahy v rodine, hľadanie zmierenia medzi
bratmi a s otcom, pochopenie jeho lásky. Obe témy sú
zároveň veľavravnou metaforou vzťahu s nebeským
Otcom.
Marko Rupnik majstrovsky a hlboko uvádza čitateľa
do tajomstva Boha, ktorý žije vzťahovo, a do tajomstva
človeka, ktorého životom sú vzťahy. Na pozadí príbehu
Jozefa Egyptského si každý môže prejsť svoj príbeh
vzťahov v rodine, v spoločenstve a znovu nájsť cestu
k druhým cez odpustenie a zmierenie. Kniha plná
silných emócií a tém vám zmení pohľad na svet.
Knihu vydal časopis Zasvätený život v rámci projektu
Z4P vo vydavateľstve redemptoristi – Slovo medzi nami.
redemptoristi – Slovo medzi nami, Bratislava 2016.
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NOV É KNIHY

volajú. To je taký kontakt s ľuďmi. Chodia sem aj
zo škôl. Niekedy je však náročné rozprávať deťom o relikviách na konci školského roka (smiech).
Som ďalej akolyta, chodím rozdávať sväté prijímanie. A veľa času trávim v kostole. Tam trávim čas
s ľuďmi ako kostolník. Babka sa ti posťažuje, iný
prehodí pár slov. Keď idem odniesť sväté prijímanie, vypočujem si ľudí.
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Vzťah medzi
zasväteným životom
a milosrdenstvom (II.)
n AMEDEO CENCINI
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Spiritualita, ktorá
nedáva do stredu
Božiu nežnosť,
nie je kresťanskou
spiritualitou

S P I R ITUA LITA

Vzostupný pohyb: milosrdná tvár Otca
Ďalší základný dynamizmus zasväteného života, ktorý úplne dopĺňa zostupujúci
pohyb, ktorý sme videli, je vzostupný dynamizmus. Ak prvým pohybom zasvätený
život vyjadrí milosrdnú dobrotivosť Boha Otca, týmto druhým poukazuje na prianie, ktoré je hlboko zakorenené v ľudskom srdci: vidieť tvár Večného Milosrdného.
To je jediné skutočné prianie, ktoré je prítomné v každom žijúcom (aj v tom, kto
o tom nevie) a zároveň je prameňom každej spirituality. Ak vďaka zostupujúcemu
dynamizmu zasvätený život dal život nádhernému servitium caritatis, vzostupným
dynamizmom sa stáva magistra spiritualitatis s toľkými školami spirituality, koľko
je chariziem (bez toho, aby sme počítali iba tie, ktoré považujeme za klasické, ako
benediktínska, dominikánska, františkánska…), pričom každá je schopná načrtnúť
črtu milosrdnej tváre Otca a vytýčiť cestu svätosti. To je obrovské bohatstvo, ktoré
sa určite nesmie stratiť. Avšak za presných podmienok.

Spiritualita milosrdenstva
Ak milosrdenstvo nie je jednoducho len Boží atribút, ale meno a prirodzenosť
Boha, jeho podpis, potom musí akákoľvek spiritualita prispieť k jej odhaleniu
ako duchovnosti milosrdenstva. Ak by nejaká spiritualita nedala do stredu Božiu
nežnosť, ktorá nachádza svoju radosť nielen v odpustení, ale aj v zdieľaní života,
jeho života, pre naše šťastie, nie je kresťanskou spiritualitou. Každá charizma má
odlišný spôsob vyjadrenia milosrdného srdca Večného, a práve týmito vyjadreniami je predstavené, tlmočené a predovšetkým žité.
Možno by sme mali znova preskúmať teológiu charizmy alebo spôsob, ako ju načrtnúť, aby sme ju urobili viac podstatnou a evanjeliovou, čiže zjavovateľkou Božieho srdca, dobrej zvesti, ktorá sa obracia zvlášť na chudobných a hriešnikov a je
nádejou pre najvzdialenejších. Lebo sme poslaní predovšetkým pre nich; nik nás
tak ako oni nemôže žiadať o „preloženie“ našich chariziem do evanjelia milosrdenstva. Pretože žiadna iná vrstva by väčšmi nevyzdvihla úžasnú správu evanjeliového
posolstva milosrdenstva, ktoré je také škandalózne, lebo presahuje ľudské zásluhy! Koľko treba meditovať nad pozvaním pápeža Františka, aby sa išlo k perifériám
Cirkvi a sveta, ak je pravda, že väčšina našich aktivít sa obracia na blízkych a tých,
ktorí už tvoria časť stáda, tých deväťdesiatdeväť oviec, ktoré veria, že sú zachránené, ale ktoré osobitne necítia potrebu zakusovať milosrdenstvo a nežiadajú nás
o „tlmočenie“ našej charizmatickej spirituality do evanjelia milosrdenstva.

Ak milosrdenstvo
nie je jednoducho
len Boží atribút,
ale meno
a prirodzenosť
Boha, jeho
podpis, potom
musí akákoľvek
spiritualita
prispieť k jej
odhaleniu ako
duchovnosti
milosrdenstva.

Charizma nepatrí nám
Je dôležité pochopiť niektoré veci. Po prvé: táto činnosť nie je chápaná ako niečo
mimoriadne, ako skutok lásky a dobroty, akoby ušľachtilý ústupok z našej strany,
ale ako povinnosť, pretože charizma nám je daná presne na to, aby sme sa s ňou
delili. Nie je naším vlastníctvom. Druhé podčiarknutie: charizmatická spiritualita nie je niečo iba modlitbové, alebo iba duchovné, teoretické a abstraktné, ale
je viazaná na život, niečo veľmi praktické, čo učí žiť a zomierať, milovať a byť milovaný, sláviť radosť a bolesť, sviatok a prácu, samotu a spoločnosť… Ak sa jedná
o kresťanskú spiritualitu, vždy je spiritualitou, ktorá sa rodí z istoty veľkej lásky,
ktorá nás milovala ešte pred naším zrodením (v tomto zmysle sme „vopred obľúbení“). Alebo skôr, pochádzame z lásky, ktorá chcela, aby sme existovali, z lásky,
ktorá presahuje našu spravodlivosť a zásluhy, z milosrdnej lásky, ak milosrdenstvo je láska, ktorá presahuje spravodlivosť.
Náš súčasný svet potrebuje spiritualitu, túto spiritualitu milosrdnej Božej tváre.
Spiritualitu, ktorá všetkým a každému pripomína, že na začiatku bolo MilosrZasvätený život | 2017/01
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Boli sme
plánovaní
inteligenciou
plnou
milosrdenstva,
utvorení
milosrdnými
rukami a boli sme
„programovaní“,
aby sme žili ako
milosrdné osoby,
inými slovami,
sme hnetení
milosrdenstvom.

denstvo, bez ktorého by neexistovalo nič z toho, čo existuje, ani my. A pripomína nám nielen to, že sme boli vždy a navždy milovaní, ale vždy sa na nás myslelo milosrdnou mysľou. Boli sme plánovaní inteligenciou plnou milosrdenstva,
utvorení milosrdnými rukami a boli sme „programovaní“, aby sme žili ako milosrdné osoby, inými slovami, sme hnetení milosrdenstvom. Hoci sa niekedy zdá,
že to, čo prežívame vo svojom vnútri, nám to nepotvrdzuje.

Kultúrna asimilácia spirituality
Ak skutočne chceme, aby svet spoznal a prijal náš dar, je potrebné, aby sme ho
tlmočili do miestneho jazyka a dialektu, teda že dýchame v ovzduší sekularizmu
dobrú zvesť tohto milosrdenstva, aby ho všetci mohli pochopiť. Inými slovami, je
potrebné, aby sme poukázali na sociálny a politický dosah (v dobrom zmysle slova) posolstva milosrdenstva, ktoré je obsiahnuté v našich charizmách, aby sme ho
oslobodili od prílišného alebo iba duchovného odevu. Ešte stále odievame a často
udúšame charizmy jazykom len pre „zasvätených“, nezrozumiteľným pre malých
a jednoduchých. Príliš nábožný a moralistický tón ich robí menej použiteľnými pre
ľudí stretávajúcich sa s problémami, s konfliktami a niekedy s drámami každodenného života, ktorý je taký chudobný na milosrdenstvo a často neúprosný. Spiritualita milosrdenstva, akou je každá charizmatická spiritualita, má veľa čo povedať súčasnej spoločnosti. No mala by sa stať kultúrou milosrdenstva alebo ju zrodiť ako
vitálny a rozhodujúci prvok prosperity a vyrovnanosti každého a všetkých: jednotlivcov, rodiny, priateľských vzťahov, vzťahov medzi štátmi. Bez milosrdenstva nie
je život, alebo ten, ktorý žijeme, nie je životom! Preto sa musíme naučiť rozprávať
jednoduchými a pochopiteľnými výrazmi, dostupnými pre všetkých, ktoré sú zároveň účinné a imponujúce, okamžite preložiteľné do konkrétneho života. Inak si
naša deklarovaná duchovnosť nezaslúži toto meno a my dokazujeme, že sme nič
nepochopili. Zrozumiteľné tlmočenie je prvým milosrdenstvom, ktoré treba precvičovať ako skvelý skutok lásky, a nie domýšľavý ústupok.
Je jasné, že sa nejedná o nájdenie presných slov alebo presvedčivých argumentácií. Stačí, aby bol medzi nami niekto, ktorý je osobitne nadaný a talentovaný,
schopný nájsť vhodný komunikačný spôsob: za slovami a pred nimi je život a verný súlad milosrdného života, a nie iba zo strany jednotlivca, ale spoločenstva osôb,
ktoré spoznali Boha-Milosrdenstvo. A vďaka sprostredkovateľovi sa naučili používať milosrdenstvo voči sebe samým a potom stále viac voči druhým. Akoby milosrdenstvo bolo vzájomným a každodenným darom, najkrajším darom, ktorý si
každý deň môžeme dať. Niečím, čo sa v určitej chvíli a postupne stáva životným
štýlom, skrytým posolstvom, ktoré je stále jasnejšie, obrazom bratstva, ohlasovaním, ktoré prekračuje vlastné hranice, zdieľaním…, a teda aj slovom, podobenstvom, gestom, znakom čias, tvárou Boha, evanjeliom, novou evanjelizáciou sveta
smädnom po milosrdenstve, tvárou nového človeka. Toto je kultúrna asimilácia
a asimilácia milosrdenstva. Je úlohou, ktorú treba zväčša uchopiť a predstaviť ako
príspevok zasväteného života pre skutočnú novú evanjelizáciu.

Inkulturácia spirituality
Tu však vzostupný dynamizmus ani proces tlmočenia našej spirituality nekončí.
Ak kultúrna asimilácia funguje, začína ďalší proces, proces inkulturácie. Čiže, ak je
druhý schopný pochopiť našu spiritualitu, je schopný ju aj, keď treba, vyjadriť podľa svojej vlastnej kultúry, citlivosti, skúsenosti života… podľa zvláštneho daru Ducha
Svätého, ktorý aj on prijal. A teda vyjadrí to novým a nevídaným spôsobom aj pre
nás. V tej chvíli sa prevrátia úlohy: my sa stávame evanjelizovanými, iní (laici, zvlášť
chudobní a jednoduchí) sa stanú našimi evanjelizátormi (evangelizari a pauperibus).
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Zrozumiteľné
tlmočenie
je prvým
milosrdenstvom,
ktoré treba
precvičovať ako
skvelý skutok
lásky.

Nami ohlasované milosrdenstvo sa stáva milosrdenstvom, ktoré sa nám vráti aj nepredvídaným spôsobom, ako nečakaný dar. Otvorí nám nový priestor významov,
krásu, ktorú sme nepoznali a ktorá nás teraz obohacuje tým, že nám dáva nevídanú
múdrosť o tom, čo sme si mysleli, že už vieme. Ale aj ako novú úlohu, ktorá sa rodí
z nasledujúcich očakávaní a otvorení sa horizontom a perspektívam, ktoré prebúdzajú zo strnulosti a vysilenia, z kôrnatenia srdca, ktoré ho robí necitlivým a neschopným jemnosti, ktorú pozná len milosrdenstvo a srdce, ktoré sa v ňom cvičí.
Zo všeobecnejšieho pohľadu sa naše charizmy obnovujú a my v nich objavíme
aspekty, ktoré by sme nikdy nemohli objaviť, ak by sme zostali jednoducho pri
opakovaní a opakovali si medzi sebou, v našich uzavretých skupinách. To je obvyklý príbeh unavenej a vyblednutej fotokópie našich chariziem.
Je to začiatok charizmatického kruhu, podľa ktorého čím viac sa charizmy vrátia tam, kde sa narodili (Cirkev a svet), a nie sú uzavreté v tesných priestoroch,
nielenže prinesú bohaté ovocie, ale sa aj obnovia a prebudia vždy nové črty svojho bohatstva, ktoré prichádza zhora. Práve preto sú naše charizmy „vyvážané“
do iných krajín a existenciálnych a kultúrnych kontextov. Sú tlmočené do iných
jazykov a kultúr, konfrontujú sa s tým, kto neverí alebo už viac neverí, na perifériách sveta (aj v tom, v ktorom žijeme alebo je nám blízky). Nielen kvôli zodpovednosti, o ktorej sme hovorili, ale preto, že iba takto zostanú živé a mladé, obohatia sa a obohatia toho, kto ich daruje. Inak sa opakujú alebo zomierajú. A my
sa staneme strážcami múzea. Stále menej milosrdnými.
Verím, že toto je novou evanjelizáciou, aspoň čo sa týka nás zasvätených. Som
presvedčený, že práve táto vitálna výmena s Cirkvou a svetom, s chudobnými
a poslednými nám umožní objaviť a znovuobjaviť dar, ktorý sme dostali ako posolstvo milosrdenstva. n
Prevzaté z časopisu Testimoni 12/2015, 42 – 44.
Preklad: Jozef Skala
Zasvätený život | 2017/01
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Nemôžem opustiť
ľudí v Sudáne,
lebo ich milujem
n M O N I K A S K A LOVÁ
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Výrok „Nemôžem opustiť ľudí v Sudáne,
lebo ich milujem,“ patrí sr. Veronike
Theresii Ráckovej z Kongregácie
Misijných sestier, ktorá pri prevoze
pacientov obetovala svoj život. Zomrela
na následky strelných poranení.
Smrťou život nekončí. Nekončia ani
spomienky. Je dôležité nezabudnúť.
Mať pamäť, ktorá nám v správnom čase
a na správnom mieste pripomenie to,
aká je láska. Sr. Veronika Theresia nám
svojím životom dala exegézu Pavlovho
„mne žiť je Kristus a zomrieť zisk“.
Išlo jej o každého človeka, sestru, ľudí
v núdzi aj za cenu vlastného života.
V týchto riadkoch chceme spomínať, aby
posolstvo sr. Veroniky zostalo v nás živé.

V

eronika sa narodila v Bánove v okrese Nové
Zámky rodičom Tomášovi a Márii, rodenej
Hlavatej, ako štvrté dieťa. Otec bol železničiar,
matka domáca. Rodina bola hlboko veriaca. Najstaršia sestra Pavla vyštudovala medicínu, brat Michal šiel
v šľapajach otca. Brat Peter sa stal diecéznym kňazom.
Najmladšia Veronika bola slniečkom rodiny. Bola
živá, nápaditá a aktívna vo všetkých smeroch.
Po maturite sa prihlásila na štúdium medicíny na
Karlovej univerzite v Prahe a ukončila ho s červeným diplomom. V lete sa zúčastňovala duchovných
cvičení, ktoré organizovali misijné sestry, a tam sa jej
povolanie upevňovalo. Keď Veronika končila svoje
štúdiá, mala už jasný cieľ: „Stanem sa misionárkou.“
Napísala si žiadosť do Kongregácie misijných sestier
a 1. 11. 1982 bola prijatá s novým menom sr. Veronika
Theresia. Vtedajšia provinciálna predstavená sr. Aleška Mária Miksová jej ponúkla možnosť rehoľnej formácie v zahraničí. Sr. Veronika tak po ročnej lekárskej

praxi v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou tajne
emigrovala do Ríma.
Čas rehoľno-misionárskej formácie (1985 – 1994)
strávila v Taliansku, Nemecku, Holandsku a Rakúsku.
Počas juniorátu pracovala ako lekárka v Laupheime. Doživotné sľuby zložila v Ivanke pri Nitre dňa
6. 2. 1994. Generálne vedenie jej dalo pri doživotných
sľuboch misijné určenie do Indonézie. Keďže po troch
mesiacoch jej neboli predĺžené víza, bolo jej zmenené
misijné určenie – do Ghany. Tam v roku 1998 dostala
aj pamätnú medailu od ministra zdravotníctva za svoju lekársku činnosť v Afrike.
Tu pracovala plných sedem rokov v tamojšej nemocnici. Už v tomto čase si zamilovala Afriku a jej
ľudí. Aby im mohla lepšie slúžiť, dva roky si dopĺňala
štúdiá v Anglicku a Írsku.
Sr. Pavla Peštová SSpS spomína: „Prvýkrát som sa
osobne stretla so sr. Veronikou Theresiou v Spišskom
Štiavniku. Bolo to v roku 1992 po ‚nežnej revolúcii‘. Po
emigrácii sr. Veroniky Theresie do Ríma to bola jej prvá
dovolenka na Slovensku. Pre mňa, začínajúcu postulantku, bolo veľmi zaujímavé a inšpirujúce počúvať jej
rozprávanie o práci na misiách v Ghane. Obdivovala
som jej misionársky zápal, odvahu emigrovať. Už pri
týchto prvých stretnutiach s ňou bolo vidieť temperamentnú, radostnú a živú povahu.“
V rokoch 2004 – 2010 sr. Veronika prijala službu
provinciálnej predstavenej na Slovensku. Túto službu
prijala ochotne a s plným nasadením žila a pracovala
pre slovenskú provinciu dve volebné obdobia.
Spomienky sr. Pavly na pôsobenie sr. Veroniky Therézie v službe provinciálky: „Prvé pracovné stretnutia v provinciálnom vedení poodhaľovali jej
hlboký vzťah s Bohom a túžbu nechať sa viesť Duchom
Svätým. Sr. Veronika Theresia po zvolení za provinciálnu predstavenú prichádzala po rokoch na Slovensko a nepoznala situáciu ani v krajine, ani v provincii,
ale počúvala, nechala sa viesť Duchom Svätým, radami a názormi sestier. Mala veľa skúseností zo zahraničia, príchodom na Slovensko sa však celkom odovzdala
tejto svojej novej misii… Povzbudzovalo ma, keď som
ju videla, ako sa snaží preklenúť prekážky nabúraných
vzťahov, nedorozumení. Často hovorila: ‚Angažovať sa
dôsledne, celým srdcom, na mieste, ktoré pre mňa pripravil Pán, je napĺňaním jeho misie cez môj život.‘“
Po ukončení služby provinciálky stále v srdci cítila misijný zápal, a preto požiadala o návrat do Afriky.
Dostala misijné určenie pre Južný Sudán. Pred vycestovaním do misií strávila jeden mesiac v tichu, modlitbe a reflexii, vo vzdávaní vďaky za uplynulé roky.
V roku 2010 sa naplnil jej sen a túžba znovu sa vrátiť
do Afriky. Spolu s inými dvoma sestrami boli pionier-
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„Angažovať sa
dôsledne, celým
srdcom, na mieste,
ktoré pre mňa
pripravil Pán,
je napĺňaním
jeho misie cez
môj život.“

kami v mestečku Yei, kde začali budovať komunitu medzi trpiacim sudánskym ľudom. Neváhali navštevovať
ľudí v ich ťažkých životných osudoch a ako sama píše,
často boli povzbudené ich vierou a znášaním životného kríža.
O misii v Sudáne v jednom liste sr. Veronika píše:
„Toto je pre mňa najzmysluplnejšia misia, v akej som kedy
bola. Ešte nikdy som sa v živote nestretla s ľuďmi, ktorí by
tak hrozne trpeli po všetkých stránkach. Obdivujem ich,
že sú silní a nevzdávajú to. Som presvedčená, že Boh ich
nesmierne miluje a nás – misionárky a misionárov k nim
posiela, aby mohli pocítiť túto jeho lásku a ešte viac mu
dôverovať, že on je náš Spasiteľ a ten, ktorý nás prišiel vyslobodiť z jarma hriechu a otroctva, aby sme boli slobodnými deťmi a mali život v hojnosti. V tejto misii si tiež viac
a viac uvedomujem Ježišovu misiu v zmysle jeho nasledovania až na vrchol Kalvárie s nádejou na vzkriesenie
a na večný život. On si ma formuje vo všetkých situáciách
a mne stačí len jedno – že on je vždy so mnou/s nami. To
je moja istota, nádej a radosť. Nech Pán zapáli svojím Svätým Duchom srdcia veriacich, aby sme spoločne a v radosti
ohlasovali evanjelium slovom i životom.“
Ako lekárka dokázala hlboko súcitiť s chorými ľuďmi, tak po stránke telesnej, ako i duchovnej. Prichádzala
k nim s veľkým záujmom a svojím postojom vnášala do
ich života veľkú nádej na ich lepšiu budúcnosť. Problémy ľudí prinášala do osobných modlitieb, o ktoré prosila
aj sestry i všetkých duchovných a materiálnych dobrodincov. V jej osobných zdieľaniach nikdy nechýbal postoj
vďačnosti Bohu za jeho prítomnosť, vedenie a pomoc, ale
tiež voči všetkým, ktorí ju v jej misii sprevádzali.
„Veľmi náročná misia v Južnom Sudáne si vyžadovala
výnimočných ľudí,“ podáva svedectvo generálny predsta-
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vený Spoločnosti Božieho slova P. Heinz Kulüke, ktorý
sa stretol so sr. Veronikou Theresiou po prvýkrát v Južnom Sudáne: „Veľmi som cítil, že s jej darmi, schopnosťami, profesiou, prístupom a obetavou oddanosťou bola
správnou ženou na správnom mieste. Ukázala to viackrát
vo veľmi náročných situáciách, zvlášť keď jej pomoc potrebovali ľudia a spolusestry alebo verbisti. So svojím zmyslom pre praktickosť videla riešenia, kde iní mohli vidieť len
neriešiteľné problémy. Bola plná entuziazmu a plánov pre
misiu v Južnom Sudáne. Vedela o nebezpečenstve a rastúcom násilí nikdy nekončiaceho konfliktu. Jej láska k ľuďom
a Pánovej misii bola silnejšia než akýkoľvek strach.“
V Južnom Sudáne začali misijné sestry pôsobiť od
roku 2010. Nová komunita patrila do regiónu Etiópie,
do ktorej patrilo ďalších 6 komunít, v ktorých pôsobilo
20 sestier. Sr. Veronika Theresia tu začala pracovať ako
lekárka, bola vedúcou Zdravotného strediska sv. Bakhity v meste Yei. Na konci roku 2013, keď v Južnom Sudáne nanovo vypukla občianska vojna, sestra Veronika
takto odpovedala na otázku, prečo sa rozhodla zostať
v krajine: „Pretože Ježišova cesta bola dôsledná. Neopustil ľudí alebo miesto, keď nastali ťažkosti. Ako Ježišova
učeníčka nasledujem ho v sile Ducha Svätého. Nemôžem
opustiť ľudí Južného Sudánu, pretože ich milujem.“
„Keď niečo robila, tak sa do toho zaangažovala celou svojou bytosťou,“ spomína sr. Bernadeta Slávkovská SSpS. „Ak bol nejaký problém, charakteristické pre
ňu bolo, že o ňom v prvom rade rozprávala s Ježišom
v modlitbe, a potom už nebolo prekážky, ktorú by nezdolala. Každú vec dotiahla do konca. V Južnom Sudáne
videla a cítila potrebu zriadiť pôrodnícke oddelenie a urobila to. Cítila tiež potrebu venovať sa ľuďom psychicky poznačeným dlhotrvajúcou vojnou. Požiadala spolusestru –
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psychologičku, aby sa im venovala. Navštevovala rodiny,
kde sa vyskytlo malomocenstvo alebo AIDS.“
V pondelok 16. mája 2016 sa jej auto hodinu po polnoci stalo terčom streľby ozbrojencov. Pri útoku ju vážne zranili. Vracala sa domov po odvoze tehotnej ženy
do pôrodnice v nemocnici Harvest Hospital. Jej posledné slová generálnemu vikárovi diecézy Yei, ktorý prevážal zranenú sr. Veroniku do nemocnice, boli: „Otče,
strieľali na mňa bez dôvodu.“ Po dvoch operáciách roztrieštenej panvy v miestnej nemocnici bola prevezená
vrtuľníkom do Nairobi v Keni na ďalšiu operáciu. Hoci
absolvovala sériu operácií, zraneniam podľahla 20.
mája 2016 vo veku 58 rokov. Podľa lokálnych médií boli
ako páchatelia činu zadržaní traja vojaci z armádnej
jednotky Joint Operation Unit, rozmiestnenej v oblasti
na zaistenie bezpečnosti civilistov počas noci.
„Veronika, nechceš sa vrátiť na Slovensko?“ spýtala sa
sr. Pavla v poslednom rozhovore s ňou. „Päť rokov takej
ťažkej misie je dosť. Aj na Slovensku potrebujeme také sestry, ako si ty. Odpovedala s úsmevom, ktorý ma zahanbil.
‚Pavla, táto moja misia tu sa nedá porovnať so Slovenskom. Títo ľudia potrebujú pomoc, Božiu pomoc a povzbudenie. Obdivujem ich vieru a snahu prekonávať ťažkosti.
Je to moja najzmysluplnejšia misia.‘“
Sestru Veroniku Ráckovú SSpS pochovali v piatok
27. mája 2016 (o štvrtej popoludní) na farskom cintoríne sv. Jozefa Lutaya v Yei – v Južnom Sudáne. Jej telo tak
zostáva navždy so zemou a s ľuďmi, ktorým slúžila celým
srdcom i životom. V meste Yei ju prevážali tým istým sanitným vozidlom, v ktorom bola postrelená. Popri ceste
do kostola, ktorá trvala asi hodinu, všade stáli a pozdravovali ľudia. Nespočetné množstvo áut, motoriek, ľudí…
„Náš život je tajomstvom nielen pre iných, ale aj pre
nás samých. Všetci máme svoje slabosti a dôležité je prijať ich, prijať samu seba takú, aká som, so svojimi silnými i slabými stránkami a odovzdať svoj život Jemu“
(z listu sr. Veroniky Theresie).
Áno, sr. Veronika, náš život je tajomstvom, aj
tvoj život bol, je a bude tajomstvom hodným odhaľovania a spoznávania krásy tohto tajomstva. Bola si ženou
plnou života, plnou túžby nasledovať Krista a pre túto misiu urobiť čo najviac. Svojou
mučeníckou smrťou si nám
priblížila nebo, zviditeľnila podstatu života pre Krista, života obety, tak ako on.
Tvoj príklad robí svätosť
dosiahnuteľnou a pravosť
kresťanského života reálnejšou. Ďakujeme! n

„Babička, povedz,
ako bola tma
a zazvonil
telefón!“

O

no to bolo tak,
že raz bola malá
neter u mojej
mamy (teda svojej
babky, aby ste nemuseli
veľa rozmýšľať ) a ako
si zvyknú babka s vnučkou
rozprávať o rôznych veciach, tak
aj teraz. Babka spontánne vyrozprávala
moment oznámenia o narodení svojej
milovanej vnučky.
„Bola hlboká noc. Babička ešte nemala mobil, len
pevnú linku. Zrazu sa v noci zobudila, ako neprestajne zvoní telefón. Kto to len môže byť? Zháčila
sa. Dvihla slúchadlo a tam zaznelo: Babička, narodila sa nám krásna a zdravá dcérka. Volá sa…“
Babička od radosti už nevedela ani zaspať…“
Odvtedy zakaždým, keď príde vnučka na
návštevu, tak ju prosí: „Babička, povedz, ako
bola tma a zazvonil telefón!“ Chce to počuť
dokola, znova a znova. Vtedy má oči XXL
a počúva skoro bez dychu. Potrebuje počuť,
ako to bolo, keď sa narodila, a ako veľmi sa
niekto tomu tešil. Človek potrebuje byť rád, že
je. Že existuje pre niekoho, že má trvalý pobyt
v niekoho srdci.
Pripomína mi to: „Šema Israel… Počúvaj,
Izrael…“ aj toto: „Uchovávala slová vo svojom
srdci…“ Lebo pamätať je dôležité, opakovať je
dôležité, pripomínať si je dôležité.
A keď človek zabudne? Zabudne PIN kód
ku svojej existencii. Vstup do stredu svojej
osoby, kde bolo láskyplné rozhodnutie Boha
a očakávanie, kedy prídeš na svet. Vstup do
stredu svojho povolania, keď nastal moment
zrodenia, uvedomenia si láskyplnej ponuky
zo strany Boha byť s ním. Vyrastať, kráčať
a žiť s ním, v jeho rodine, jeho blízkosti. Ako
PIN kód chráni prístup ku SIM karte, tak tieto
rozhodujúce momenty chránia človeka, aby
ho životné masakre nerozobrali do stratena.
Pamäť je jadro. n
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RECENZIE: DVD

Na 5 minút s nami
Séria dokumentárnych minifilmov,
učebná pomôcka, dvd, 2016
n S I LV I A KO Š ŤOVÁ

Grzegorz Ryś

Kniha Škandál
milosrdenstva
je výkladom
biblických
podobenstiev
a príbehov z pera
pomocného
krakovského
biskupa
Grzegorza
Ryśa, ktorý
otvorí čitateľovi dosiaľ
možno netušené súvislosti. Na
ilustráciu len dva detaily: V príbehu
o obetovaní Izáka autor hovorí, že
takmer všetky preklady uvádzajú,
že Boh poslal Abraháma slovami:
„Choď…“ No presnejší preklad
je: „Choď kvôli sebe…“, čím sa
objasňuje hlavný dôvod, prečo Boh
žiada túto cestu. A druhý detail –
podľa hebrejskej tradície mal
Izák v čase obetovania 37 rokov.
Viete si predstaviť, ako takmer
140-ročný muž spútava muža
v plnej sile? Autor z toho dedukuje,
že Izákova obeta bola dobrovoľná,
pripodobňuje ho Kristovi…
Aj tieto „drobnosti“ dodávajú
textu dynamiku a vzbudzujú
čitateľovi zvedavosť, čo nové
sa dozvie o starých príbehoch
a podobenstvách. No nejde
len o ukojenie intelektuálnej
zvedavosti, ale biskup Ryś veľmi
jasne poukazuje aj na to, ako
objavy aplikovať vo vlastnom
živote.
redemptoristi – Slovo medzi nami,
Bratislava 2016.

14
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Škandál milosrdenstva

Na 5 minút s nami. To je 45 krátkych dokumentov o zasvätených
žijúcich a pracujúcich na Slovensku i mimo našej krajiny. Zaujímavá
mozaika príbehov mladých, starších, začínajúcich, skúsených, ambicióznych, pokorných, odvážnych i hľadajúcich zasvätených vznikla ako odpoveď alebo skôr podčiarknutie a zdôraznenie významu
a poslania Roku zasväteného života. Svätý Otec František vyhlásil Rok zasväteného života na obdobie rokov 2014 – 2016 a dal tak
možnosť zasväteným odhaliť samých seba a ponúknuť svoje prežívanie viery všetkým.
A práve 45 portrétov rehoľníčok a rehoľníkov sa tohto poslania zhostilo so všetkými odtieňmi človečenstva. To ma zasiahlo na
týchto krátkych dokumentárnych dielkach najviac. Neviem, kto stál
za kamerou, kto mal na starosti svetlá, kto redaktorsky a kto režijne spracoval jednotlivé video portréty, no každý jeden príbeh dýcha
ľudskosťou a pravdivosťou. Zaujalo ma, že príbehy nie sú spracované šablónovite. Každý portrét má svoje ingrediencie. V jednom je
viac duchovného prežívania, v inom práca s ľuďmi, v ďalšom zamyslenie sa nad cestou, ktorú rehoľník či rehoľníčka prežíva, a v niektorých príbehoch stačia len zábery a gestá, aby divák spoznal, ako zasvätený preciťuje a žije svoju misiu, v ktorej vždy nachádza čas, aby
zvestoval a učil Božie slovo.
Dokumenty sú kameramansky a strihovo zvládnuté na profesionálnej úrovni. Obraz veľmi citlivo dopĺňa obsah. Strihovo jednoduché, čisté, a pritom výpovedné a divácky príťažlivé. Páči sa mi, že sú
využité autentické ruchy, ktoré sú v niektorých portrétoch zvukovo
výraznejšie a posúvajú tak príbeh do nefalšovanej reality. Výber hudby v každom „minidokumente“ dopĺňa atmosféru výpovedí i obrazových záberov. Predstavovacia (titulková) lišta jednotlivých rehoľníkov
a rehoľníčok je nerušivá a korešponduje s celkovým vizuálom diela.
Úvodná zvučka je pre oko i ucho ľúbivá a diváka neruší, aj keď pozerá niekoľko príbehov za sebou. Do koncepcie portrétov veľmi dobre
zapadnú aj úvodné informácie o jednotlivých zasvätených.
Myslím si, že využitie týchto krátkych dokumentov vo výučbe predmetu náboženská výchova bude veľkým prínosom. Dnešní mladí ľudia potrebujú vidieť tieto svedectvá, týchto zasvätených, ktorí vo svojom živote, vo vnútri svojich sŕdc tiež bojujú, no vždy sa nechajú viesť
vierou a láskou. Ako v jednom z príbehov povedal páter Milan Bubák
zo Spoločnosti Božieho slova – „cena ľudského života je naviazaná
na lásku…“ – a to by si mali mladí, no nielen tí, vziať za svoje.
Jediný nedostatok, ktorý musím na záver napísať, je, že veľa portrétov by si zaslúžilo oveľa väčšiu minutáž. Sú to silné príbehy pre
mňa odvážnych a neskutočne pokorných a pracovitých ľudí. A práve o nich by mali byť nakrúcané dokumenty, ktoré by dávali silu
a ukázali správnu cestu slabším a hľadajúcim. Viem však, že potom
by táto učebná pomôcka nemohla mať názov „Na 5 minút s nami“. 
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PÁPEŽ FRANTIŠEK:

Vultum Dei
quaerere (I.)
Vybrané texty z apoštolskej
konštitúcie o ženskom
kontemplatívnom
živote

Mních je ten,
kto hľadá Boha
po celý život.
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Všetci zasvätení sú zvlášť zasiahnutí Petrovými
slovami: „Pane, dobre je nám tu!“ (Mt 17,
4). Kontemplatívne osoby, žijúce v hlbokom
spoločenstve so všetkými ostatnými povolaniami
kresťanského života, „sú lúčmi jediného Kristovho
svetla, ktoré sa odráža na tvári Cirkvi“1 a „vďaka
špecifickej charizme venujú mnoho času počas
svojich dní napodobňovaniu Božej Matky, ktorá
vytrvalo meditovala nad slovami svojho Syna a nad
všetkým, čo sa s ním udialo (porov. Lk 2, 19. 51),
a tiež napodobňovaniu Márie z Betánie, sediacej pri
Pánových nohách a načúvajúcej jeho slovám (porov.
Lk 10, 38)“2. Ich „skrytý život s Kristom v Bohu“
(porov. Kol 3, 3) sa tak stáva vzorom nepodmienečnej
lásky k Pánovi, ktorý je prvým a najlepším vzorom
kontemplatívneho života. Naznačuje aj kristocentrické
napätie celého ich života, vďaka ktorému môžu
povedať spolu s apoštolom: „Mne žiť je Kristus!“ (Flp
1, 21). Vyjadruje tiež všetko zahrňujúci charakter
toho, čo tvorí hlboký dynamizmus povolania ku
kontemplatívnemu životu.3
Kontemplatívne osoby, muži a ženy, prebývajúce
v ľudských dejinách, priťahované žiarou Krista,
„najkrajšieho zo synov človeka“ (Ž 45, 3), vstupujú do
samotného srdca Cirkvi a sveta.4 Tu, v hľadaní Boha,
ktoré nie je nikdy dokonané, nachádzajú podstatný
znak a kritérium pravosti svojho zasväteného
života. Svätý Benedikt, otec západného mníšstva,
podčiarkuje, že mních je ten, kto hľadá Boha po celý
život. Preto vyžaduje, aby sa u toho, kto sa chce stať
mníchom, overilo, „si revera Deum quaerit“, t. j. či
naozaj hľadá Boha.5 Počas celých stáročí až po dnešné
dni sa nesmierny počet zasvätených žien osobitne
venoval a naďalej venuje tomu, že zameriava „celý
svoj život a činnosť na kontempláciu Boha“6, ktorá
je znakom a proroctvom o Cirkvi panne, neveste
a matke a tiež živým znakom a pripomínaním
vernosti, s ktorou Boh cez dejinné udalosti ustavične
podporuje svoj ľud.

1

2

3
4

5
6

16

Ján Pavol II., Vita consecrata (25. marec 1996), 16: AAS 88
(1996), 389.
Benedikt XVI., Verbum Domini (30. september 2010) 83:
AAS 102 (2010), 754.
Porov. Ján Pavol II., Vita consecrata 391 – 392.
Porov. Druhý vatikánsky koncil, Lumen gentium, 44; Ján Pavol II., Vita consecrata 379. 402.
Regula 58, 7.
Ján Pavol II., Vita consecrata 382 – 383.
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Úcta, chvála a vďaka za zasvätený život
a za kontemplatívny mníšsky život

6

Milé kontemplatívne sestry, čo by bolo bez vás
z Cirkvi a z tých, ktorí žijú v krajných situáciách ľudskosti a pracujú v predných šíkoch
evanjelizácie? Cirkev si veľmi cení váš život, ktorý ste
celý darovali. Cirkev sa spolieha na vašu modlitbu
a na vašu obetu, aby mohla prinášať mužom a ženám
našich čias radostnú zvesť evanjelia. Cirkev vás potrebuje!
Tento svet, či aspoň tá jeho veľká časť, ktorá načúva logike moci, ekonomickej a konzumnej logike, len
veľmi ťažko dokáže pochopiť vaše osobitné povolanie a vaše skryté poslanie, hoci ho tak veľmi potrebuje. Ako námorník potrebuje v búrke maják, ktorý mu ukáže cestu do prístavu, tak aj svet potrebuje
vás. Buďte majákmi pre blízkych a predovšetkým pre
vzdialených. Buďte fakľami, čo sprevádzajú na ceste
mužov a ženy v temnej noci týchto čias. Buďte strážnikmi, ktorí ohlasujú ráno (porov. Iz 21, 11 – 12), ktorí zvestujú, že vychádza slnko (porov. Lk 1, 78). Vaším premeneným životom a jednoduchými slovami
prenikajte do ticha a ukážte nám toho, ktorý je cesta,
pravda a život (porov. Jn 14, 6), jediného Pána, ktorý
ponúka plnosť nášmu bytiu a darúva život v plnosti (porov. Jn 10, 10). Kričte tak ako Andrej a Šimon:
„Našli sme Pána“ (porov. Jn 1, 40); zvestujte ako Mária
Magdaléna ráno v deň zmŕtvychvstania: „Videla som
Pána!“ (Jn 20, 18). Uchovajte si živé proroctvo o dare
vášho bytia. Nemajte strach prežívať radosť evanjeliového života podľa svojej charizmy.

Podstatné prvky
kontemplatívneho života

9

Kontemplatívny život je od prvých storočí až
po dnešné dni stále živo prítomný v Cirkvi,
pričom sa striedajú obdobia veľkého zápalu
s obdobiami úpadku. Za túto stálu prítomnosť vďačíme ustavičnej Pánovej prítomnosti a tiež schopnosti Cirkvi obnovovať sa a prispôsobovať sa zmenám
v spoločnosti. V Cirkvi je neprestajne živé hľadanie
Božej tváre a bezpodmienečná láska ku Kristovi, dva
prvky, ktoré sú pre ňu špecifické a charakteristické.
Zasvätený život je príbehom vášnivej lásky k Pánovi
a k ľudstvu. V kontemplatívnom živote sa tento život
deň po dni rozvíja vo vášnivom hľadaní Božej tváre
a v dôvernom vzťahu s ním. Vy, kontemplatívne ženy,
odpovedáte Kristovi Pánovi, „ktorý nás miloval ako
prvý“ (1 Jn 4, 19) a „dal seba samého za nás“ (Ef 5, 2).
Odpovedáte obetou celého svojho života, keď žijete
s ním a v ňom „na chválu jeho slávy“ (Ef 1, 12). V tej-
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Nemajte strach
prežívať radosť
evanjeliového
života podľa svojej
charizmy.

Kontemplovať
teda znamená mať
pohľad premenený
účinkom Ducha,
v Ježišovi Kristovi,
ktorého tvár je stále
obrátená k Otcovi.

to dynamike kontemplácie ste hlasom Cirkvi, ktorý neúnavne chváli, ďakuje,
chveje sa a prosí za celé ľudstvo. So svojou modlitbou ste spolupracovníčkami samého Boha a dvíhate klesajúce údy jeho neopísateľného tela.7
Vo svojej osobnej i spoločnej modlitbe spoznávate Pána ako poklad svojho
života (porov. Lk 12, 34), ako svoje dobro, „celé dobro, najväčšie dobro“, ako
svoje „bohatstvo a dostatok“8. V istote viery, že „ stačí iba Boh“9, ste si vybrali lepší podiel (porov. Lk 10, 42). Zasvätili ste svoj život s pohľadom upretým
na Pána. Utiahli ste sa do izbietky svojho srdca (porov. Mt 6, 5), do samoty
kláštora a do sesterského života v komunite. Takto sa stávate obrazom Krista, ktorý sa chce stretnúť so svojím Otcom na vrchu (porov. Mt 14, 23).

11

Kontemplovať teda znamená mať pohľad premenený účinkom
Ducha, v Ježišovi Kristovi, ktorého tvár je stále obrátená k Otcovi (porov. Jn 1, 18). V tomto pohľade sa rozvíja úžas nad Bohom
a jeho zázrakmi. Kontemplovať znamená tiež mať čistú myseľ, v ktorej sa
ozýva chvenie Slova a hlas Ducha, podobného jemnému vánku (porov. 1 Kr
19, 12). Nie náhodou sa kontemplácia rodí z viery, ktorá je bránou a ovocím
kontemplácie. Jedine prostredníctvom dôverujúceho „tu som“ (porov. Lk 2,
38) možno vojsť do mystéria.
Do toho tichého pokoja mysle a srdca môžu preniknúť rôzne pokušenia
a vaša kontemplácia sa potom môže stať miestom duchovného boja, ktorý prekonáte s odvahou v mene a v prospech celej Cirkvi. Veď pre ňu ste vy
vernými hliadkami, silnými a vytrvalými bojovníkmi. Spomedzi najúkladnejších pokušení kontemplatívnej osoby pripomeňme pokušenie, ktoré
púštni otcovia nazývajú „poludňajším démonom“. Je to pokušenie, ktoré ústi
do apatie, rutiny, demotivácie, do ochromujúcej mrzutosti a ľahostajnosti. Ako som napísal v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium, toto privádza človeka pomaly ku „psychológii hrobu, ktorá krok za krokom premieňa
kresťanov na múmie z múzea. Sklamaní realitou, Cirkvou a sebou samými
žijú v neustálom pokušení prepadnúť melancholickému smútku a beznádeji,
ktorá sa zmocňuje ľudského srdca ako ‚najúčinnejší elixír démona‘“.10

Témy, ktoré si vyžadujú rozlišovanie a úpravu noriem

12

Tých, ktorí žijú kontemplatívnym životom, pozývam k zamysleniu a rozlišovaniu v dvanástich oblastiach týkajúcich sa zasväteného života všeobecne a osobitne mníšskej tradície. To
im pomôže dosiahnuť cieľ vlastného špecifického povolania, ako bolo vyššie opísané. Ide o tieto oblasti: formácia, modlitba, Božie slovo, Eucharistia a zmierenie, bratský život v komunite, samostatnosť, federácie, klauzúra, práca, ticho, komunikačné prostriedky a askéza. Tieto témy sa budú ďalej
aktualizovať primeraným spôsobom podľa špecifických tradícií chariziem,
ktoré sú charakteristické pre rozličné mníšske rodiny. Zároveň musia byť
v súlade s nariadeniami záverečnej časti tejto konštitúcie a s osobitnými aplikačnými smernicami, ktoré čo najskôr doručí Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.
Preklad Gabriela Tibenská

7

8
9

10

Porov. Klára z Assisi, IIIa Lettera a Sant’Agnese di Boemia, 8: FF 2886. [28] František
z Assisi, Lodi al Dio altissimo, 3. 5: FF 261.
František z Assisi, Lodi al Dio altissimo, 3. 5: FF 261.
Terézia z Avily, Obras completas. Poesías, Editorial Monte Carmelo, Burgos 2011,
1368.
Čl. 83: AAS 105 (2013), 1054 – 1055.
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MISIE

Nový
začiatok
v Japonsku
n JA K U B R A J Č Á N I S V D

Keď som vo februári 2016 položil nohu
na japonskú pôdu, nebolo to po prvýkrát.
V skutočnosti som tu už prežil sedem rokov
a, akoby to malo v biblických termínoch
symbolizovať jubilejné odpustenie dlhov,
po siedmich rokoch som bol povolaný
presídliť na ďalšie štúdiá trochu bližšie ku
Slovensku, konkrétne do Ríma. Po štyroch
rokoch takéhoto viac-menej dobrovoľného
exilu ma čakal návrat do Japonska, ktorý
v mnohom znamená pre mňa skôr nový
začiatok než len obyčajný návrat.

N

ielenže mám o niekoľko vrások viac, ale prichádzam aj s novým poslaním – prednášateľa morálnej teológie na univerzite –, v novej úlohe,
s novými skúsenosťami, no aj napriek tomu sa nemôžem
necítiť stále na začiatku.

18
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„V každom
povolaní a stave
sa ako ľudia
máme snažiť
uchovať si
tú bázeň či
očarenie, ktoré
sme prežívali
na začiatku.“

Japonský umelec 14. – 15. storočia Zeami odporúča svojim nasledovníkom, že
nemajú zabudnúť na srdce začiatočníka, na pocity, ktoré prežívali na začiatku svojej cesty. Myslí tým azda, že človek má byť na pozore pred falošnou istotou, ktorá
mu nahovára, že už všetkému rozumie, a bráni mu vystríhať sa banálnych chýb, ale
hádam aj to, že v každom povolaní a stave sa ako ľudia máme snažiť uchovať si tú
bázeň či očarenie, ktoré sme prežívali na začiatku. Veci, ktoré denno-denne opakujeme, nemajú byť pre nás rutinou, ale je lepšie robiť ich tak, ako keby sme ich konali vždy po prvý raz. Ani ja sa nedomnievam, že po toľkých alebo toľkých rokoch
v Japonsku môže človek tejto kultúre dokonale rozumieť, ba možno je tomu práve
naopak. Mnohí sa zhodujeme na tom, že čím sme tu dlhšie, tým menej máme vo
veciach jasno…

Patrím sem
Teda čas prešiel a ja vnímam, že aj moje chápanie Japonska sa zmenilo. Kedysi
som bol v mnohých ohľadoch „zaľúbený až po uši“ do rôznych oblastí tejto kultúry – čaj, kaligrafia, poézia, kvety – a možno až naivne optimisticky som obdivoval
všetko japonské. Nepochybujem, že to bol tiež Boží dar, ktorý mi sem pomohol
bez väčších odrenín zapadnúť, keďže bez toho pocitu, že človek sem patrí alebo
že sa tu akoby našiel, sa v misiách asi existovať nedá. Ale takisto vnímam ako Božie vedenie ono obdobie odstupu, ktoré mi malo pomôcť „zresetovať“ svoje pocity
a prehodnotiť svoje postoje.
Aj teraz musím povedať, že som v Japonsku rád a s vďačnosťou, ale vidím aj viac
nedostatkov, ako som videl predtým. Najmä, že Cirkev tu aj po mnohých rokoch
má ešte stále dlhý kus cesty pred sebou, že rehoľný život je pre tunajšiu spoločnosť
hádam ešte väčšou výzvou ako na Západe, že náš momentálny štýl života neoslovuje mladých ľudí (ak ešte vôbec nejakí k dispozícii sú…) a podobne. Japonci sa
totiž ľahko nadchnú, zapália sa pre akúkoľvek novotu, majú rešpekt voči všetkému
možnému a záujem o rôzne veci – najmä západné –, no trpkou skutočnosťou je, že
to málokedy preniká hlbšie do ich vnútra.
No nemôžem tiež jedným dychom nespomenúť, že som stretol aj mnoho obdivuhodných veriacich či kňazov, ktorí boli ešte väčším vzorom ako niekto, kto vo
viere vyrastal od malička a neraz mu príde samozrejmá. Aj pre mnohých našich
spolubratov či sestry znamenal vstup do rehole obrovskú obetu, vzhľadom na razantnejšie odmietnutie zo strany vlastnej rodiny, než si u nás kedy dokážeme predstaviť. Jedného pátra napríklad prišli jeho nekresťanskí najbližší príbuzní navštíviť
po mnohých rokoch od jeho vstupu do rehole, a to, žiaľ, až na jeho pohrebe…

Mnoho spoločného
Kedysi som si to možno viac idealizoval alebo mi to jednoducho unikalo. No treba
povedať, že aj napriek všetkej zdanlivej westernizácii, ktorú vidno všade navôkol,
bežní Japonci si aj pod tou pokrývkou uchovávajú stále niečo svoje, iným neprístupné. Ja len ďakujem Bohu, že v porovnaní s inými cudzincami som nezažil nejaký väčší šok alebo krízu z toho, že bežní Japonci sú takí, akí sú, teda jednoducho
odlišní, no skôr mi prišlo niekedy ťažšie prijať tú skutočnosť, že vo svojich vlastných kruhoch nežijeme vieru tak ako inde, respektíve že ju nežijeme naplno a radi
si to ešte aj ospravedlníme inkulturáciou a podobnými kvetnatými pojmami. To
všetko ostatné, čo patrí k vnikaniu do nového a odlišného prostredia, bola len milá
a úsmevná časť tohto procesu.
Paradoxne som mal vždy dojem, že naše kultúry nie sú až natoľko odlišné a že
napriek rozdielnemu výzoru máme s Japoncami spoločných mnoho čŕt myslenia
či cítenia, viac ako majú iné ázijské národy. Aj príroda tu bola na moje prekvapenie pomerne podobná tej našej, sú tu štyri ročné obdobia atď. No aj tak je pravdou,
Zasvätený život | 2016/02
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„Pre mnohých
našich
spolubratov
či sestry
znamenal
vstup do rehole
obrovskú obetu.“

že ako cudzinci predsa len máme neraz problémy s chybami vo výslovnosti, čo
môže meniť význam slov, hoci tomu nie je až tak ako v čínštine (pozn.: podľa
mňa je japončina pomerne jednoduchý jazyk, čo do gramatiky, no to ho paradoxne robí zložitým pre nás, čo máme tendenciu veci komplikovať). Výhodou
či skôr nevýhodou je, že ľudia sú trpezliví a ohľaduplní, a preto zväčša misionára neopravia, v čom som mal kedysi ako seminarista istú výhodu. Alebo je
možno dôvod v tom, že – ako som počul – sa im dokonca páči obraz misionára-cudzinca, ktorý, nech hovorí čo hovorí, hlavne že to znie cudzo, keďže ich
oslovuje viac jeho urputná snaha pri kázaní, než samotný obsah. Dnes je to už
zriedkavejšie, ale stávalo sa, že každý cudzinec-beloch bol považovaný automaticky za Američana, všetci si chceli trénovať angličtinu, no všetko spľaslo, akonáhle vyšlo najavo, že som Slovák.

Úsmevné
Z komických, niekedy tragikomických príhod zo začiatkov možno zaiste spomenúť zvykanie si na všakovaké obyčaje, ktoré nemajú konkrétny dôvod, ako
že na záchode sú papuče, ktoré sa používajú len tam, potom že vaňa s napustenou horúcou vodou je v rodine pre všetkých, jedného po druhom, a preto sa
treba najprv umyť vonku pred vaňou a potom sa len zohriať vo vode vo vani.
Spomínam si, že sa stávalo, že sme sa chceli prispôsobiť Japoncom v pozdrave,
a tak sme sa pri stretnutí uklonili, no Japonec sa chcel prispôsobiť cudzincovi,
a preto vystrel ruku na podanie, na čo sa to celé zopakovalo, lenže naopak.
To, čo ma dodnes udivuje, je, ako dokážu Japonci všade spať — v metre,
v knižnici, dokonca i na (nielen) mojich hodinách, a to nie driemať, ale normálne spať s hlavou položenou na lavici. Asi to bude dané tým brutálne rýchlym
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Nespoliehať sa na štruktúry
Ako sa prežíva rehoľný život v takejto cudzej krajine? Viac-menej rovnako ako inde, lenže človek
musí počítať s menšou podporou okolia, inými slovami, musí mať viac na zreteli, čo a prečo robí. Spočiatku som vnímal, ako mi chýbajú niektoré vonkajšie symboly – napríklad kríže na budovách či
zvony –, ale snažil som sa to brať ako výzvu neopierať sa o viditeľné znaky Božej prítomnosti, ale žiť
ju viac vo vnútri. Na druhej strane, vždy ma vedelo
zohriať na duši, keď som ešte v časoch, keď som veľa nerozumel, počul v komunite spievať napríklad
nejakú známu mariánsku antifónu po latinsky.
Na záver by som mal však dodať, že je pre mňa
pomerne ťažké opísať veci objektívne, lebo niektoré skutočnosti si sám už ani nevšimnem, a oveľa
väčšie pikošky by o Japonsku dokázal určite napísať niekto, kto ho nepozná a prišiel zvonka len nakrátko. Modlím sa, aby sme ako zasvätené osoby
a kresťania dokázali prežívať svoju vieru a misiu
v tomto prostredí, ktoré nie je síce nepriateľské, ale
zato nie je ani oporou, čo je možno práveže šanca
nespoliehať sa na štruktúry, nenechať sa len podporovať systémom alebo niesť prúdom, a hlavne nerobiť svoju prácu kvôli výsledkom. Som presvedčený,
že kresťanstvo má čo povedať aj Japonsku a Japoncom, ktorí o ňom už veľa vedia a majú ho v úcte,
len potrebujú iskru, aby sa rozhodli pre ďalší krok
vpred. n

„Človek musí
počítať s menšou
podporou okolia,
inými slovami,
musí mať viac
na zreteli, čo
a prečo robí.“

Neal Lozano

Otcovo srdce
Ak je čitateľ zvyknutý, že Neal
Lozano píše knihy o vnútornom
uzdravení, tak tento titul ho
zaskočí. Neal píše predovšetkým
o sebe, o svojom objavovaní Boha
ako Otca. Hovorí, že veľká časť
jeho života bola zameraná na
Ježiša – ako Záchrancu, ako Pána,
ako milovaného. No potom postupne spoznal,
že Ježiš ho nevedie k sebe, ale k Otcovi. A tak začal
objavovať Otcovo srdce. Srdce zlomené zradou jeho detí
počnúc rajom až po zabitie jeho Syna, no zároveň srdce plné
radosti, lebo jeho deti sa mu skrze Krista vracajú domov.
Kniha je pozvaním naplno zakúsiť štedrú Božiu lásku.
Stránky knihy chcú čitateľovi pomôcť kráčať po ceste
objavovania dobrej zvesti, ktorú nám priniesol Ježiš. Pomôže
aj odhaliť klamstvá, ktoré stoja v ceste k Otcovi a jeho
milosrdenstvu.
A aby Neal neostal dlžný svojej téme uzdravovania,
hovorí aj o nej – budovaním vzťahu s Otcom sa môžu
uzdraviť mnohé naše medziľudské vzťahy.
Výborná kniha pre tých, čo sa venujú duchovnému
sprevádzaniu.
redemptoristi – Slovo medzi nami, Bratislava 2016.

Jim McManus CSsR

Uzdravujúca moc
sviatostí
Táto kniha je v prvom rade určená
kňazom v pastorácii. Prevedie ich
obradmi troch sviatostí – sviatosti
zmierenia, Eucharistie a pomazania
chorých – z pohľadu vnútorného
i telesného uzdravenia. Autor
kladie veľký dôraz – pokiaľ je to
aspoň trochu možné – na plné
slávenie sviatostí, najmä spovede. Preberá
niektoré časti obradov a na príkladoch zo svojej praxe
ukazuje, ako ich dodržiavanie s vierou vedie k vnútornému,
niekedy i telesnému uzdraveniu prijímateľa sviatosti.
Ale aj ostatní čitatelia nájdu v tejto knihe veľmi
silné povzbudenie k častému prijímaniu sviatostí spolu
s praktickým návodom, ako ich účinnejšie prežívať. Dielo
môže zvlášť pomôcť tým, ktorí sa roky trápia stále v tých
istých problémoch, ktoré sa neraz prejavia až telesnou
chorobou. Slávenie sviatostí uzdravenia (pozri Katechizmus
Katolíckej cirkvi 1421) im otvára cestu k oslobodeniu aj
uzdraveniu. Duše určite, tela niekedy. Ale kto má uzdravenú
dušu, toho už netrápi, že telo ostalo choré…

NOVÉ KNIH Y

tempom tejto spoločnosti, technokraciou, vysokými
nárokmi na úspešnosť a podobne. Úplne najťažšia
je pre mňa stále byrokracia, malá flexibilita pri rozhodovaní v nepredvídaných situáciách, neschopnosť
improvizácie či závislosť na systéme, ktorý proste
„nepustí“.

redemptoristi – Slovo medzi nami, Bratislava 2016.
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Spotlight
n R U D O L F S M OT E R

Životopisný / Historický / Thriller / Dráma
USA / Kanada, 2015, 129 min
Réžia: Tom McCarthy
Scenár: Josh Singer, Tom McCarthy
Kamera: Masanobu Takayanagi
Hudba: Howard Shore
Hrajú: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel
McAdams, Liev Schreiber, John Slattery, Brian
D’Arcy James, Stanley Tucci.

Píše sa rok 2001 a z Miami prichádza nový riaditeľ
pre noviny Boston Globe. Volá sa Marty Baron a má
záujem o pozdvihnutie tímu Spotlight (slovo používané pre bodový reflektor) – štyroch investigatívnych novinárov.
Na rozdiel od kolegov majú tú výhodu, že môžu
na vybraných témach pracovať v utajení aj niekoľko
mesiacov. Ako rozbuška filmu je použitý nenápad-

ný stĺpček v novinách o kňazovi bostonskej diecézy
Geoghanovi, ktorý bol podozrivo často presúvaný do
iných farností. Išlo o zahladenie stôp kvôli zneužívaniu mladistvých zo strany kňaza?
Spotlight ako oskarový film (v roku 2016 získal dve
zlaté sošky – za pôvodný scenár a celkové víťazstvo)
je náročný pre diváka vo viacerých smeroch. Milovníci akčných scén sa budú nudiť. Minutáž snímky,
príbeh často odohrávajúci sa v novinárskej redakcii
aj rozťahané dialógy – to všetko vyžaduje sústredenie. Pre zachovanie dokumentárnej hodnoty sa používajú skutočné mená, čo tiež na začiatku nepridá
na zrozumiteľnosti deja.
Režisér divákovi servíruje porciu postáv (právnici
Garabedian a Macleish, obeť Phil Saviano, bostonský
kardinál), ktoré zdanlivo žijú v oddelených svetoch.
Dobrá zápletka ich urobí súčasťou mozaiky, odhaľujúcej sa postupne. Novinárska práca je vykreslená
realisticky, aj so svojimi defektmi. Je zaujímavé sledovať reakcie novinárov po odhalení, že skoršie pokusy o prešetrenie káuz skončili práve na ich nezáujme.
Ďalším plusom pre Toma McCarthyho je použitie obrazu. Ten nie je určený na lacné vyvolávanie emócií,
hoci by téma mohla k tomu provokovať (ako to vidíme vo filme režiséra Almódovara Zlá výchova). Veľa
zostane v náznakoch, čo môže stimulovať premýšľanie diváka. Pre rehoľné komunity sa to dá využiť pri
rozoberaní filmu po jeho skončení.

Jezuita Hans Zollner, člen Pápežskej komisie pre ochranu mladistvých, sa vo
februári 2016 o filme Spotlight vyjadril pre Vatikánsky rozhlas:
„Veľmi významný hlas, ktorý sa dal počuť, je hlas arcibiskupa z Malty, Mons. Charlesa Sciclunu, ktorý
bol desať rokov promótorom spravodlivosti a osobou zaangažovanou pri odhaľovaní týchto kriminálnych činov, spáchaných kňazmi. Pred niekoľkými dňami povedal verejne, že by odporúčal všetkým, aj
biskupom, pozrieť si tento film. To isté povedal aj jeden austrálsky biskup…
Je to veľkým ocenením pre film i pre spôsob, akým sa zverejnilo jeho posolstvo. Títo biskupi odporúčajú svojim spolubratom pozrieť si ho. Ide o silné pozvanie k reflexii, aby sa bralo vážne jeho
ústredné posolstvo, že Katolícka cirkev môže a musí byť priehľadná, spravodlivá a angažovaná v boji
proti zneužitiam, až pokiaľ sa nebudú vyskytovať.
Treba pochopiť, že musíme zmeniť náš postoj, ktorý sa v taliančine vyjadruje známym slovom
omertà (mafiánskym zákonom mlčania) – teda nehovoriť, chcieť všetko vyriešiť tým, že sa to zametie
pod koberec, skryť sa a myslieť si, že všetko prehrmí… Pochopme, že to neprehrmí. Kiež si uvedomíme, že buď my prevezmeme zodpovednosť, aby sme s odvahou a schopnosťou riešili problémy tak,
že sa im pozrieme do tváre, alebo jedného dňa, skôr či neskôr, to budeme prinútení urobiť. Myslím si,
že toto je jeden z hlavných motívov filmu.“

22

Zasvätený život | 2017/01

R E C E N Z I E : F I LM Y

Ide o silné pozvanie k reflexii,
aby sa bralo vážne jeho
ústredné posolstvo, že
Katolícka cirkev môže a musí
byť priehľadná, spravodlivá
a angažovaná v boji proti
zneužitiam, až pokiaľ sa
nebudú vyskytovať.

Philip F. Lawler

Ztraceni. Kolaps
katolické kultury.
Na jar roku 2016 získal
Oscara za najlepší film
snímok Spotlight, ktorý
mapuje odhalenie
škandálu spojeného
s krytím sexuálneho
zneužívania v Katolíckej cirkvi.
Americký katolícky novinár Philip Lawler
sa v tejto knihe pýta na príčiny tejto krízy, sleduje
jej priebeh a hľadá cestu k jej riešeniu. Vyhýba sa
lacnej apologetike i lacnej kritike: nepopisuje to,
čo je v Cirkvi choré, ako zdravé, a zároveň nechce
ničiť, ale pomáhať Kristovej Neveste k uzdraveniu.
Autor popisuje celý sled udalostí, ktorý viedol
k škandálu v Bostonskej arcidiecéze, a mapuje
náboženské, politické a ľudské príčiny.
Kniha je plná súvislostí, ktoré otvoria oči
každému, kto sa chce pozrieť na najväčšiu
kauzu v Katolíckej cirkvi v Spojených štátoch
amerických v pravde a s nadhľadom múdreho
človeka.
Kartuzianské nakladatelství, Brno 2016.
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Divák ocení uveriteľnosť hercov, vystupujúcich civilne
a bez prehnaných afektov. Takto nás pomaly vťahujú do
„nudnej“ profesionality novinárskej práce – sedení, konzultácií, dlhodobého overovania získaných informácií.
Nechýbajú odvážne kroky zo strany vedenia novín, ktoré
nemusia znamenať nárast popularity. Herec Liev Schreiber v postave nového riaditeľa Boston Globe kvôli kauze
riskuje stratu väčšinových predplatiteľov z katolíckeho prostredia. Pritom mu nejde o pomstu jednotlivcom,
ale skôr prehodnotenie systému, ktorý je nastavený na
ochranu agresorov, a nie obetí.
Medzi menej vydarené prvky filmu možno zaradiť chýbajúcu paralelnú linku filmu – teda príbeh, ktorý sa odpája z hlavnej témy a žije si vlastným životom. Otáznym
je ponúkané klišé vo vzťahu novinárov ku katolíckej viere. Mladší z nich sa rozhodol vstúpiť po dlhšom čase do
kostola, ale kauza, na ktorej pracuje, mu to nedovolila.
Hoci vianočný spev detí v prednej časti kostola je taký
sladký… Pripája sa k nemu kolegyňa z tímu. Tá na konci
filmu čerstvým výtlačkom novín dosiahne výraz znechutenia starej mamy, ktorú už skôr prestala sprevádzať do
kostola. Jednoducho, niekedy boli všetci veriacimi, ale
dnes sa to už nenosí. Ešte že to zachraňuje židovský vedúci, neutrálny voči viere od začiatku. Napriek podarovanému výtlačku katechizmu…
A záverečná scéna? Keby sme zvoniace telefóny v redakcii Boston Globe po zverejnení kauzy zobrali doslovne, bola by to negácia slov napísaných vyššie o realistickom zobrazení novinárskej práce. Ak to zoberieme ako
obraz, môže platiť to evanjeliové: nič nie je skryté, čo by
sa neodhalilo.
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František Saleský:
„Ži pokojne“
Pavol VI. v apoštolskej exhortácii
o kresťanskej radosti (Gaudete in
Domino) hovorí, že zdroj radosti
neprestal v Cirkvi prameniť,
a to hlavne v srdciach svätých.
Vyzdvihuje medzi inými osobnosti
ako bol svätý Bernard, svätý
Dominik, svätá Terézia, svätý
František Saleský, svätý Don
Bosco. V dnešnej dobe, v ktorej
mnohí ľudia pociťujú nepokoj,
úzkosť až depresiu, je to práve
František Saleský so svojím
postojom jednoduchosti a radosti,
ktorý nám môže svojimi radami
pomôcť, ako ostať pokojným
aj v tých najťažších situáciách
života.
Nepokoj ako zlo
Podľa svedectva Michala Favreho, jeho sekretára a dôverného priateľa, „bol už svojou
povahou milý a srdečný, nemal rád smútok
a melanchóliu… nikdy ho nik nevidel smutného alebo zamračeného, ba práve naopak,
všetkých prijímal s týmto radostným postojom“.
Vo svojom diele Návod ku zbožnému životu potvrdzuje, že po hriechu je nepokoj najväčším zlom, ktoré nás môže postihnúť. Píše,
že nepokoj pochádza z neusporiadanej túžby
po tom, aby sme sa vyhli prítomnému zlu,
alebo z toho, že chceme niečo dosiahnuť.
Prirovnáva tento nepokoj až úzkosť k vtáčikovi, ktorý sa zachytil do siete: čím viac
trepoce krídlami, aby sa dostal von, tým
viac sa zamotáva. Svätý František dobre vedel, o čom hovorí, a to z vlastnej skúsenosti. Keď ako devätnásťročný študoval v Parí24
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Nehľadal, čo by mohol od Boha
mať, ale jednoducho ho miloval
a zveril sa jeho dobrote.

ži, prechádzal hlbokou krízou, ktorú v ňom vzbudili otázky o jeho večnej
spáse a o Božom predurčení vo vzťahu k nemu. Prežil tak skutočnú duchovnú drámu hlavných teologických otázok svojej doby. Intenzívne sa modlil,
ale pochybnosti ho sužovali tak silne, že po niekoľkých týždňoch nedokázal skoro vôbec jesť ani spať. Keď skúška vrcholila, odobral sa do dominikánskeho kostola v Paríži, otvoril svoje srdce a prosil: „Pane, nech sa stane
čokoľvek, čo si pre mňa určil ty, ktorý máš vo svojich rukách všetko a tvoje
cesty sú spravodlivosť a pravda… budem mať rád teba, Pane, ktorý si vždy
spravodlivým sudcom a milosrdným Otcom… budem ťa tu na zemi milovať, môj Bože, dúfať vždy v tvoje milosrdenstvo a stále ťa chváliť. Pane Ježišu, ty budeš vždy mojou nádejou a mojou spásou v zemi živých.“
Takto František našiel pokoj v radikálnej a oslobodzujúcej realite Božej lásky: milovať Boha, nič za to nežiadať a dôverovať v Božiu lásku; už sa
nepýtal, čo s ním Boh urobí. Jednoducho ho miluje, nezávisle od toho, čo
mu dá alebo nedá. Takto našiel pokoj a otázka predurčenia, o ktorej sa v tej
dobe diskutovalo, bola vyriešená, pretože už nehľadal, čo by mohol od Boha
mať, ale jednoducho ho miloval a zveril sa jeho dobrote. To bude tajomstvom jeho života, ktoré vyplýva z jeho hlavného diela: Traktát o Božej láske.
Jeho spiritualita je založená na Božej dobrote a na presvedčení, že pokoj
nájdeme len v odovzdaní sa jeho vôli. Okolnosti, z ktorých sa utkáva náš život, sú miestom, kde nachádzame Boha. Z toho vyplýva jeho rada, aby sme
prijímali s láskou situácie, v ktorých sa nachádzame.
Návod ku zbožnému životu napísal predovšetkým pre laikov, ktorí túžili
po väčšej dôvernosti s Bohom. Predbehol Druhý vatikánsky koncil o niekoľko storočí, keď učil, že každé povolanie je miestom stretnutia sa s Bohom a že každý kresťan je povolaný k svätosti. Táto svätosť je však rôzna
a snaha o ňu má byť prispôsobená silám, aktivitám a povinnostiam jednotlivcov. Tak napríklad biskup nie je povolaný žiť ako kartuzián, ani roľník nie
je povolaný k tomu, aby strávil celý deň v kostole ako rehoľník. V jednom
zo svojich listov píše: „Musíme milovať všetko to, čo aj Boh miluje a on miluje naše povolanie; teda aj my ho milujme a netraťme čas a energiu na to,
aby sme sa snažili o iný spôsob života, ale napredujme v tom, čo robíme.“

Svätý František
Saleský (* 21. 8. 1567,
zámok Sales pri Annecy
– † 28. 12. 1622, Lyon)
bol katolícky teológ,
spisovateľ, mystik,
biskup a učiteľ
Cirkvi. Jeho spisy
o duchovnom živote
(Návod ku zbožnému
životu alebo Filotea;
Duchovné rozhovory;
Traktát o Božej láske
alebo Teotimus) patria
ku klasike francúzskej
mystiky i literatúry
17. storočia a mali veľký
vplyv na katolícku
spiritualitu novej doby.
Jeho sviatok sa slávi
24. januára. V roku 2017
sa slávi 450 rokov od
jeho narodenia.

Krátky návod, ako poznať Božiu vôľu
Jeden zo životopiscov svätého Františka dal svojmu dielu o svätom názov
Ako sa páčiť Bohu, čo môžeme nazvať Božou blahovôľou. František skutočne dospel k úplnému odovzdaniu sa do Božej vôle a práve prostredníctvom
úplného odovzdania sa tejto Božej blahovôli dosiahol vrchol dokonalosti,
mystického života a kresťanskej svätosti.
Nasledujúc svätého Tomáša Akvinského rozlišuje medzi Božou vôľou zjavenou a Božou blahovôľou. Prvá znamená Božiu vôľu, ktorú poznáme predovšetkým prostredníctvom jeho prikázaní. Božia blahovôľa je Božia vôľa,
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ktorú ešte nepoznáme, lebo ešte nie je zjavná. Pre svätého Františka najvyšší
akt lásky k Bohu spočíva v dosiahnutí dokonalého zjednotenia svojej vôle
s Božou vôľou. Toto zjednotenie privádza dušu k tomu, aby netúžila po ničom tak ako po Bohu a aby chcela to, čo on chce a ako to chce, a aby prijímala od neho všetko to, čo jej posiela alebo čo od nej žiada.
Niekedy je ťažko rozoznať Božiu vôľu. Ako máme postupovať? Svätý
František radí, že „vo veciach závažných sa musíme púšťať do diela naozaj
pokorne a nesmieme si myslieť, že Božiu vôľu poznáme prázdnym snením
alebo chytráckym hĺbaním“. Po tom, čo poprosíme o svetlo Ducha Svätého,
snažíme sa úvahou poznať, čo sa Bohu páči; po tom, čo vypočujeme radu
svojho duchovného vodcu či v prípade potreby ešte ďalších dvoch alebo
troch duchovných osôb, dôjdeme k nejakému záveru a v Božom mene sa

Saleské desatoro
(ZOSTAVENÉ MISIONÁRMI SVÄTÉHO FRANTIŠKA SALESKÉHO)

1

Predovšetkým sa snažiť páčiť Bohu:

„To je stred mojej duše a nehybný pól, okolo
ktorého sa točia všetky moje želania a všetok môj
pohyb.“

2

Nič z donútenia, všetko z lásky:

„To je hlavné pravidlo našej poslušnosti: je
potrebné robiť všetko z lásky a nič z donútenia.
Treba väčšmi milovať poslušnosť, než sa báť
neposlušnosti… Zanechávam vám ducha slobody,
ktorý vylučuje donútenie, úzkostlivosť a nepokoj.“

3

Nič nežiadať, nič neodmietať: „Zostať
v náručí Prozreteľnosti a nezastavovať sa
u žiadneho iného želania, než toho, čo Boh chce
od nás.“

4

Postupovať z vnútra k vonkajšku:

„Nikdy som nemohol súhlasiť s metódou
tých, ktorí s obnovou človeka začínajú zvonku, od
správania, obliekania, účesu. Zdá sa mi naopak,
že je potrebné začínať z vnútra… Skutky majú
pôvod v srdci, a preto sú také, aké je srdce… Kto
má Ježiša vo svojom srdci, má ho hneď vo všetkých
vonkajších činoch.“

5

Ísť pokojne, s umiernenou
usilovnosťou: „Zhon a nepokoj nie sú

k ničomu; túžba po duchovnom živote je dobrá,
ale musí byť bez nepokojného zmietania sa.
Uzdravenie, ku ktorému dôjde pokojne, je vždy
najistejšie. Musíme byť tým, čím sme, a byť tým
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dobre, aby sme robili česť Tvorcovi, ktorého sme
dielom.“

6

Myslieť len na „dnešok Boha“:

„Myslime na to, aby sme konali dobre svoje
veci dnes a až príde zajtrajšok, bude sa volať aj on
dnešok a vtedy naň budeme myslieť.“

7

Začínať každý deň znova: „Každý
deň musíme začínať so svojím duchovným
pokrokom a keď na to budeme dostatočne myslieť,
nebudeme sa čudovať, keď v sebe nájdeme nedostat
ky. Neexistuje nič, čo by bolo už úplne hotové; je
potrebné znovu začínať a začínať s radosťou.“

8

Využiť všetky príležitosti: „Znášajte

9

Byť veselí: „Choďte vpred s radosťou

s miernosťou malé nespravodlivosti, malé nepohodlie, nedôležité straty, ktoré sa stávajú každý
deň. Tieto malé príležitosti prežívané s láskou vám
získajú Božie srdce a spôsobia, že bude úplne vaše.“

a so srdcom otvoreným, ako to len najviac
ide; a ak nejdete vždy s radosťou, choďte vždy
s odvahou a dôverou.“

10

Žiť so slobodným duchom:

„Nerobím si žiadne výčitky opustením
svojho životného poriadku, keď to vyžaduje
služba mojim ovečkám… Boh mi dáva milosť, že
milujem svätú slobodu ducha tak, ako nenávidím
neviazanosť a zhýralosť.“

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

pre niečo rozhodneme. Potom už o tomto rozhodnutí nemáme pochybovať,
ale máme ho s úplnou odovzdanosťou a vytrvalosťou zachovávať a uskutočňovať. A aj keď nás v budúcnosti prepadnú rôzne pokušenia a pochybnosti,
či sme si zvolili správne, treba pevne ostať pri svojom rozhodnutí, neobzerať
sa späť a skôr myslieť na to, že v prípade iného rozhodnutia by sme mohli
dopadnúť horšie. Okrem toho ani nevieme, či Boh pre nás chce, aby naším
osudom bola útecha alebo trápenie, mier alebo vojna atď.
Mnohokrát sa Božia vôľa nachádza v rôznych okolnostiach života, v okolnostiach, do ktorých nás Boh dal, v udalostiach, ktoré prichádzajú, alebo vo
veciach, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Boh evidentne nie je príčinou
všetkého toho, čo sa deje, ale – a v tom spočíva jeho náuka – „všetky udalosti, ktoré sa prihodia, sú takpovediac vo vnútri Božej prozreteľnosti, nič
nie je mimo jeho milujúceho objatia v stvoriteľskom a vykupiteľskom Božom diele. Boh je tam, kde sa nachádzame“.
Podriadenie sa jeho vôli by sme dnes mohli nazvať: „dovolenie Bohu, aby
bol Bohom“, prenechajúc mu kontrolu nad všetkým, nakoľko táto konkrétna udalosť prichádza z milujúcej Božej ruky. Píše: „Musíme sa jednoducho
nechať niesť touto vôľou, tak ako dieťa, ktoré matka nesie v náručí, s istým
druhom obdivu a súhlasu, ktorý môžeme nazvať… zjednotenie našej vôle
s Božou.“

Prijatie seba samých
Ak sa skutočne usilujeme páčiť sa Bohu, budeme mať pokoj v srdci aj
v skúškach a ťažkostiach. „Nič nás nemôže znepokojiť,“ píše, „ak len nie láska k sebe samým a dôležitosť, ktorú si pripisujeme.“ Ak sa nad tým zamyslíme, naozaj zistíme, že dôvod nášho znepokojenia je v tom, že chceme mať
sami kontrolu nad všetkým a dôvera v Boha prechádza na druhé miesto.
V duchovnom vedení sa svätý František snažil presadzovať svätosť, ktorá zahŕňa našu ľudskosť. Aby sme vedeli premôcť svoje hriešne náklonnosti a stali sa podobnými Kristovi, odporúča, aby sme boli mierni a trpezliví voči sebe samým, nakoľko nedokonalosti sú príležitosťou k cvičeniu sa
v čnostiach. Aby sme neboli prekvapení zo svojich nedokonalostí, musíme
pripustiť, že často upadáme. Všetku svoju snahu musíme spojiť s Božou milosťou, aj keď v tomto živote nedospejeme k úplnej dokonalosti.
„Milá dcéra,“ napísal žene, ktorú duchovne viedol, „nesmiete zabúdať na
svoje srdce; nepadli ste preto, že ste neverná, ale preto, že ste chorá. Preto sa
musíte naprávať s miernosťou a pokojne, a nie znepokojene a nahnevane.“
To, čo svätý František nemal rád, bola strojenosť, preháňanie a extrémy.
Hovorieval, že prehnaný nepokoj je matkou všetkých nedokonalostí. Zmysel pre primeranosť, schopnosť zasmiať sa z vlastných prehnaných predstáv
a absolútna dôvera v Boha sú najlepšími protiliekmi rôznych obáv a nepokojov, ktoré oslabujú našu energiu a bránia nám otvoriť sa teplým lúčom
milosrdnej lásky.
Dnes sme až natoľko znepokojení pre svoju psychologickú identitu, že
sme menej pozorní na našu teologickú identitu. Len jej prehĺbením môžeme získať istotu, že sme milované Božie deti.
Svätec používa veľmi sympatický obraz, keď píše: „Mojím tretím pravidlom je, že máte byť ako dieťa, ktoré vie, že ho matka drží za ruku; kráča bez
strachu a uteká bez toho, aby sa znepokojovalo pri každom malom páde
alebo zakopnutí. Tak to robte aj vy: nakoľko Boh posilňuje vašu vôľu a nakoľko ste rozhodnutá mu slúžiť, napredujte s odvahou a neznepokojujte sa
pre malé nepríjemnosti a pády. Niet dôvodu pre znepokojovanie sa, ale za-

„Musíme sa
jednoducho nechať
niesť touto vôľou,
tak ako dieťa, ktoré
matka nesie v náručí,
s istým druhom
obdivu a súhlasu,
ktorý môžeme
nazvať... zjednotenie
našej vôle s Božou.“
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každým sa vrhnite do jeho náručia a bozkávajte ho bozkami lásky. Napredujte s radosťou a so srdcom čo najviac otvoreným a dôverujúcim.“

„Nech žije Ježiš!“
Svätý František pre svoje sestry Navštívenia Panny Márie a na začiatok
mnohých listov zvykol písať motto: „Nech žije Ježiš!“ Tieto slová sú viac než
zvolaním na slávu; obsahujú v sebe akýsi program. Centrum spirituality
je Ježiš, Boží Syn, ktorý sa stal pre nás človekom. Celá pedagogika svätého
Františka, ktorá vyplýva z jeho kníh, listov a prednášok, je zameraná na to,
aby sme dovolili Ježišovi zaujať prvé miesto v našom živote. „Žiť Ježišovým
životom“ neznamená pre neho len poznať ho alebo prosiť, alebo napodobňovať, ale predovšetkým to znamená odovzdanie centra nášho života, nášho
srdca, tak ako to má na mysli Biblia, inej Existencii. A to je práca na celý život. Môžu nám v tom pomôcť dva spôsoby. Jeden spočíva v tom, že rozjímame nad Ježišovým životom v evanjeliách a modlíme sa v srdci – je to tzv.
afektívna modlitba (modlitba citov), prostredníctvom ktorej rastieme v láske k Pánovi a postupne nadobúdame Kristovu myseľ a srdce.
Druhý spôsob spočíva v cvičení sa v „malých čnostiach“. Neznamená to,
že sa budeme o to snažiť tak, aby to videli iní ľudia, ale budeme sa cvičiť
v tých, ktoré napomáhajú odumrieť nášmu egoizmu: „trpezlivosť, znášanie
iných, podriadenosť, pokora, miernosť, prívetivosť, znášanie vlastných nedokonalostí…“
Kresťanská radosť nie je to isté ako temperament alebo bezstarostný život. Je to výsledok lásky, ktorá dosiahla slobodu prostredníctvom disciplíny
a sebazapierania. Zatiaľ čo vonkajšie vzťahy si môžeme istým spôsobom nacvičiť, skutočná radosť vychádza z hĺbky srdca, ktoré sa odovzdalo Bohu a je
darom jeho milosti. Tak sa môže pokoj šíriť na tých, ktorí nás obklopujú.

Čo je v živote najdôležitejšie
Svätý František na záver svojho života pripomína to, čo je v živote najdôležitejšie: „Čoskoro budeme vo večnosti a budeme vidieť, aké nedôležité boli
naše pozemské starosti a ako málo bolo dôležité, či sa uskutočnili alebo nie,
aj keď sa teraz o ne staráme ako o to, čo je najdôležitejšie. Keď sme boli malí, zbierali sme malé drievka a blato a stavali sme malé domčeky. Keď nám
ich niekto zničil, boli sme nešťastní a plakali sme. Ale teraz chápeme, že tie
veci neboli dôležité. Tak to raz bude v nebi, keď budeme vidieť, že všetky veci, ku ktorým sme boli pripútaní na zemi, boli len detské hračky. Nechcem
povedať, že sa nemáme starať o tieto malé a bezvýznamné maličkosti, nakoľko Boh chce, aby sme sa nimi zaoberali na tejto zemi. Ale nezaoberajme
sa nimi príliš, lebo keď príde noc a budeme sa musieť vrátiť domov – hovorím o našej smrti –, vtedy všetky tie malé veci budú neužitočné; pôjdeme
do Otcovho domu. Všetko to, čo máte robiť, robte svedomito, ale pamätajte
na to, že to, na čom záleží, je naša spása.“
Našej dobe, ktorá hľadá slobodu aj násilím a znepokojením, nesmie uniknúť aktuálnosť tohto veľkého učiteľa spirituality a pokoja, ktorý odovzdáva
svojim učeníkom „ducha slobody“, onen pravý vrchol učenia o realite lásky.
Jeho dôverný štýl a prirovnania, ktoré sa dodnes vyznačujú poetickým rozletom, pripomínajú, že človek má v hĺbke seba samého vpísanú nostalgiu po
Bohu a že len v ňom nájde pravú radosť a jej najplnšiu realizáciu. n
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Celá pedagogika
svätého Františka
je zameraná na to,
aby sme dovolili
Ježišovi zaujať prvé
miesto v našom
živote.

K Á N O N I C K É P R ÁVO

Dlouhodobá
nepřítomnost
FraternitavVerbum
Dei
řeholním
domě
n M I C H A E L A P I T T E R OVÁ

Poměrně často se
objevují dotazy ohledně
pravidel týkajících se
povolení dlouhodobé
nepřítomnosti řeholníka
v řeholním domě. Toto
téma však nemůžeme
rozvinout, pokud alespoň
stručně nepřipomeneme
charakteristické rysy
řeholního života v církvi.

Z

asvěcené osoby se profesí evangelijních rad důvěrněji zasvěcují službě Bohu a zcela zvláštním způsobem se spojují s církví a s jejím tajemstvím (srov. LG 44, kán. 573). Jejich forma života, uznaná církví,
vyžaduje závazek zachovávat tři evangelijní rady – čistoty, chudoby, poslušnosti (kán. 573 § 2) – a žít v bratrském (sesterském) společenství s těmi,
kteří patří do stejné „rodiny“, jíž je příslušný institut (srov. kán. 602).
To platí pro všechny zasvěcené osoby bez rozdílu. Řeholní zasvěcení má
však navíc některé charakteristiky, které ho odlišují od jiných forem zasvěcení. Řeholníci se zasvěcují veřejnými sliby, to znamená, že představený je
přijímá jménem církve (kán. 1192 § 1), bratrský život prožívají v komunitě (kán. 607 § 2) a je jim vlastní určitá odloučenost od světa (kán. 607 § 3),
která neznamená jen konkrétní formu klauzury, ale také určitý styl života,
disciplíny, oblékání (a to nemusí nutně znamenat jen řeholní hábit), jimiž se
odlišují od okolního světa (jinými slovy, řeholníci musí být „vidět“, nemají
splynout se světem, na rozdíl např. od členů sekulárních institutů). Prvním,
a tedy nejdůležitějším apoštolátem všech řeholníků je svědectví jejich zasvěceného života (kán. 673).
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Pro naše téma je důležité zdůraznit, že společný život
v řeholním domě je jedním z rysů, který odlišuje řeholníky od ostatních forem zasvěceného života, a proto
Kodex kanonického práva stanovuje, že řeholníci mají
povinnost bydlet ve vlastním řeholním domě (tj. v tom,
do kterého je představení určili) a zachovávat společný
život (kán. 665 § 1), což je mnohem víc, než jen bydlet
pod jednou střechou. Společný život ovlivňuje všechny
aspekty jejich života, i samotné prožívání evangelijních
rad, jak to výstižně podává dokument Bratrský život ve
společenství (č. 44).
Řeholním komunitám bylo také určeno zvláštní
poslání v církvi: dávat růst spiritualitě společenství jak
uvnitř, tak i v širším společenství církve a ve světě; svědectví komunitního života je v tomto ohledu nevyhnutelné (srov. VC 51).

Krátká vs. dlouhodobá nepřítomnost

Každé vzdálení se z domu musí
být autorizováno. Někdy se může
jednat o implicitní povolení,
např. když se jedná o svěřený
apoštolát, který vyžaduje
pravidelné vzdalování se z domu,
nebo o studium, jindy je potřeba
si vyžádat výslovné dovolení.
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Z výše řečeného je tedy zřejmé, že řeholník žijící mimo komunitu musí být výjimkou (porov. Bratrský život ve společenství, č. 65). Kodex proto stanovuje jasná
pravidla: „Rehoľníci majú bývať vo vlastnom rehoľnom
dome, zachovávajúc spoločný život, a nemajú sa z neho
vzďaľovať bez povolenia svojho predstaveného. Ak však
ide o dlhodobú neprítomnosť v dome, vyšší predstavený so súhlasom svojej rady a z oprávneného dôvodu môže členovi dovoliť, aby mohol bývať mimo domu
inštitútu, nie však dlhšie než rok, ak to nie je z dôvodu
liečenia sa z choroby, kvôli štúdiám alebo vykonávaniu
apoštolátu v mene inštitútu“ (kán. 665 § 1).
V první řadě nám kánon říká, že se řeholníci nemají svévolně vzdalovat ze svého domu, ani krátkodobě.
Každé vzdálení se z domu musí být autorizováno. Někdy se může jednat o implicitní povolení, např. když
se jedná o svěřený apoštolát, který vyžaduje pravidelné
vzdalování se z domu, nebo o studium, jindy je potřeba si vyžádat výslovné dovolení. Tyto případy jsou většinou zohledněny ve vlastním právu každého institutu,
které i stanovuje, kdo z představených může dát které
dovolení (jiné je vzdálit se z domu kvůli nějakým pochůzkám nebo návštěvě, jiná je dovolená nebo cesta do
zahraničí).
Dlouhodobá nepřítomnost je však něco jiného. Na
prvním místě je třeba stanovit, kdy končí krátkodobá a začíná dlouhodobá nepřítomnost. Kodex k tomu
mlčí, proto je v kompetenci vlastního práva institutu tuto hranici stanovit (např. pro Dcery Panny Marie
Pomocnice jsou to 3 měsíce). Jakmile se jedná o dlouhodobou nepřítomnost, je potřeba zachovat jasná pravidla. V první řadě může dát takové povolení pouze
vyšší představený se souhlasem své rady. Vyšší předsta-
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vený znamená provinční nebo nejvyšší (generální) představený (kán. 620),
vlastní právo některých institutů však dává tuto pravomoc jen nejvyššímu
představenému. Chybí-li souhlas rady, povolení je neplatné. Dále pak se vyžaduje oprávněný důvod. To znamená, že představený musí zvážit důvody,
které řeholník předkládá; rada má za úkol mu v tomto rozlišování pomoci.
Řeholník má právo požádat o dlouhodobou nepřítomnost, ale nemá žádný
nárok na to, aby této jeho žádosti bylo vyhověno, neexistuje právo na život
mimo komunitu. Na druhou stranu, nikdo nemůže být nucen žít mimo komunitu, tzn. představení nemohou řeholníkovi nepřítomnost v komunitě
vnutit.
Nabízí se však také otázka, co už je nepřítomnost a co ještě ne. Rozlišovacím prvkem není jen fyzická přítomnost v řeholním domě, ale i společný život. Může se tedy stát, že řeholník žije komunitní život, ale pravidelně
přenocuje u nemocného rodiče (o víkendech, většinu dní v týdnu). V tomto
případě se nemusí jednat o nepřítomnost v řeholním domě, která by podléhala kán. 665. Jiný je však případ řeholníka, který bydlí u rodičů (nebo
jinde) a do řeholního domu pravidelně dochází za prací, tak jako ostatní případní zaměstnanci. Jestliže nežije komunitním životem, tak se jedná
o nepřítomnost v řeholním domě, na kterou se aplikují pravidla o dlouhodobé nepřítomnosti.

Řeholník má
právo požádat
o dlouhodobou
nepřítomnost,
ale nemá žádný nárok
na to, aby této jeho
žádosti bylo vyhověno,
neexistuje právo na
život mimo komunitu.

Oprávněné důvody dlouhodobé nepřítomnosti
Otázka zní, jaké mohou být tyto oprávněné důvody. Tři z nich vyjmenovává
samotný kánon: léčení nemoci, studium, apoštolát vykonávaný jménem institutu. V těchto případech povolení může trvat tak dlouho, jak dlouho trvá
potřeba, tedy i více než rok. Nemocí se rozumí nemoc řeholníka, ať již fyzická či psychická, která skutečně vyžaduje vzdálení se z komunity. Studiem
se rozumí jak navštěvování kurzů, tak i samostudium v knihovnách, např.
v případě profesorů. Nejedná se však o studium, které si řeholník vymyslí,
nýbrž které mu institut svěří, nebo které potřebuje k vykonávání svěřeného apoštolátu. Mnozí komentátoři zdůrazňují, že dlouhodobá nepřítomnost
z důvodu studia má smysl jen pro řeholníky po věčných slibech, kteří jsou
dostatečně formováni k řeholnímu životu; v žádném případě by se neměla
týkat řeholníků s časnými sliby, protože pro ně je prioritní řeholní formace.
Apoštolát není ten, který si řeholník sám našel, ale ten, který mu představený jménem institutu svěřuje.
Další oprávněné důvody se většinou shrnují do následujících kategorií: péče o nemocné či nemohoucí blízké příbuzné (je potřeba zvážit, jestli
nepřítomnost je opravdu nutná, nebo jestli se situace nedá vyřešit jinak),
osobní důvody (krize povolání, zkušenost poustevnického života, dlouhý
odpočinek, apoštolát, který není vykonáván jménem institutu, založení
nové kongregace, hnutí…), vyšší moc (přírodní katastrofy, válka, věznění,
pronásledování, povinná vojenská nebo civilní služba…).
V těchto případech vyšší představený může dát povolení maximálně na
jeden rok, může však dát povolení i na dobu kratší. Je-li třeba tuto dobu
prodloužit, možnosti jsou v zásadě dvě: požádat Apoštolský stolec o prodloužení nepřítomnosti, nebo požádat nejvyššího představeného o exklaustraci. Rozdíl mezi těmito dvěma řešeními objasníme dále. Někdy se stává,
že se roční limit obchází, tedy že při skončení ročního povolení se řeholník
vrátí do komunity, určitý krátký čas v ní přebývá a pak znovu požádá o rok
nepřítomnosti. Toto řešení, i když některými právníky uznané za možné,
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byť s výhradami, není v souladu s duchem zákona a navíc může být přímo
škodlivé, protože relativizuje předpisy práva, a to se může vymstít.

Práva a povinnosti nepřítomného řeholníka
Dlouhodobá nepřítomnost nemá vliv na práva a povinnosti řeholníka: je
naplno vázán sliby, nejen slibem čistoty, ale v plném rozsahu i slibem chudoby a poslušnosti, musí zachovávat vlastní právo institutu a jeho disciplínu, má aktivní a pasivní hlas (pokud to v určitých případech vlastní právo institutu nestanovuje jinak), závisí na svých představených, a co se týká
kněžské služby a apoštolátu, i na místním ordináři. Není dispenzovaný od
bratrského/sesterského života, ale jen od života v komunitě. Je zproštěn
pouze těch povinností, jež jsou přímo vázané na komunitní život. Nepřítomnost tedy neznamená „dočasnou sekularizaci“.
Co se týká chudoby, řeholník s povolením nepřítomnosti je ve stejné pozici jako řeholník žijící v komunitě, nejenže tedy nemůže svobodně nakládat se svým majetkem, ale platí pro něj i to, co stanovuje kán. 668
§ 3 (t. j. to, co vydělá, patří institutu) a potřebuje tedy příslušná povolení,
která mohou být dána i v samotném dekretu povolujícím nepřítomnost.
V každém případě jeho životní styl má být chudý a střídmý. Na druhou
stranu institut se o něj musí postarat, i co se týká ekonomických otázek,
pokud nemá vlastní příjem.
Řeholník je i nadále závislý na představených a musí si od nich vyžádat
povolení pro situace, které nejsou součástí povolení nepřítomnosti, musí
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Nepřítomnost totiž
znamená jen fyzické
vzdálení se z řeholního
domu, nemá však vliv
na povinnosti a práva
řeholníka. Exklaustrace
s sebou nese i dočasné
odloučení od institutu,
ve smyslu, že jsou
částečně oslabena
i pouta s institutem
a s představenými.
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DODATEK: KRITÉRIA PRO ASISTENCI RODIČŮM
Kongregace pro řeholníky a sekulární instituty v roce 1976 vydala
směrnice ohledně pomoci, kterou
řeholníci mají poskytovat svým
starým nebo nemocným rodičům
(Aide apportée par les religieux
a leurs parents ages ou malades.
1976. In Informationes SCRIS, roč.
2, č. 1, s. 78 – 82) a které v hlavních bodech platí i dnes. Kritéria
pro povolení dlouhodobé nepřítomnosti z těchto důvodů jsou následující:
1. Povinnost postarat se o rodiče
se netýká jen dětí, které jsou řeholníky, ale stejně tak i ostatních
dětí, jak svobodných, tak žijících
v manželství; když je nutná neustálá asistence, je třeba se v ro-

dině dohodnout, jak se každý do
této povinnosti zapojí. V takovém
případě by bylo nesprávné a nespravedlivé, aby se členové rodiny,
kteří žijí „ve světě“, bez závažného
důvodu uvolnili z této povinnosti
pod záminkou, že řeholní a apoštolátní závazky řeholníka jsou
druhotné a že jen on musí být neustále a zcela k dispozici.
2. Jestliže zvláštní okolnosti vyžadují, aby se řeholník angažoval více, protože je jedináček, nebo proto,
že sourozenci ze závažných důvodů
nemohou pomoci, je velmi žádoucí,
aby se institut snažil poskytnout pomoc, která by mu alespoň částečně
umožnila žít komunitní život. Toho
lze dosáhnout například tím, že se

u rodičů budou střídat i jiní členové
institutu, nebo poskytnutím finanční pomoci, jež podle situace umožní
přítomnost zdravotnice nebo pečovatelky.
3. Jestliže žádné z těchto řešení
není možné a přítomnost řeholníka u rodičů je nutná, je na místě
povolení k dlouhodobé nepřítomnosti v řeholním domě.
4. Představení musejí důkladně
poznat situaci, aby mohli zvolit
nejvhodnější řešení a zajistit, aby
každá nepřítomnost v komunitě
byla skutečně motivovaná a rodinná situace se nestala pro řeholníka čestnou výmluvou k vyhnutí se
povinnostem komunitního života.

s nimi udržovat častý kontakt, nemůže přijímat úkoly a úřady, i církevní,
bez dovolení svého představeného.
Je proto vhodné, aby představený, když dává dovolení žít mimo komunitu, jasně stanovil povinnosti řeholníka, jako např.: přítomnost na duchovních obnovách komunity, do níž patří, účast na duchovních cvičeních a na
důležitých setkáních provincie nebo jiné části institutu, na určitých slavnostech a vizitacích, formu a frekvenci kontaktu s představenými; může určit
i místo pobytu, ekonomické záležitosti a může vyžadovat vyúčtování, určit
práci, duchovní či jiné doprovázení (podle důvodu, kvůli kterému se povolení dává). Je třeba se vyhnout jak laxismu, tak přehnanému rigorismu.
Institut zase musí poskytnout řeholníkovi to, co je nutné a rozumné, např.
možnost vystřídat se v péči o rodiče, aby se mohl zúčastnit duchovních cvičení, informovat ho o dění v institutu, navštěvovat ho…1

Návrat do komunity
Povolení k pobytu mimo komunitu končí jak vypršením doby, na kterou bylo
dáno, tak i skončením důvodu, pro který bylo dáno. Stejně tak i představený,
který povolení udělil, ho může odvolat, jestliže se podle jeho úsudku natolik
změnila situace, že k pobytu mimo komunitu chybí spravedlivé důvody. Ve
všech těchto případech má řeholník povinnost se vrátit do komunity.
1

Srov. JIMÉNEZ ECHAVE, Aitor. 2010. Absentia a domo instituti (CIC can. 665).
In Sequela Christi, roč. 36, č. 2, s. 197.
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Zároveň se řeholník může vrátit do komunity kdykoli ze své vůle,
i před vypršením doby a komunita má povinnost ho přijmout.
Jestliže se řeholník po skončení platnosti povolení žít mimo řeholní dům do komunity nevrátí, jeho nepřítomnost se stává nezákonnou.
V takovém případě je úkolem představených snažit se ho přesvědčit, aby vytrval v povolání a vrátil se do komunitního života, požádal
o exklaustraci, nebo se rozhodl opustit institut. Jestliže tato jejich snaha nemá žádný výsledek, po 6 měsících nezákonné nepřítomnosti lze
řeholníka vyloučit z institutu (srov. kán. 696 § 2). Rozhodně je potřeba v takových případech najít řešení; nejhorší možný přístup je nechat
věci být tak, jak jsou.

Sv. Augustín:

Enchiridion. Príručka
o viere nádeji a láske.
Monografická štúdia, preklad,
poznámky, indexy: ThLic. Miloš
Lichner SJ, D. Th.

Dobrá kniha – TFTU, Bratislava 2016.
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Mnišky
Vše, co bylo až potud napsáno, se nevztahuje na mnišky, i když je
Kodex v této souvislosti nezmiňuje. Podle instrukce Verbi Sponsa z roku 1999 (jejíž normativní opatření však byla zrušena apoštolskou konstitucí Vultum Dei quaerere z 29. června 2016), představená kláštera
mohla povolit vzdálení se z klauzury maximálně na týden. Pro povolení nepřítomnosti až na tři měsíce představená musela získat autorizaci diecézního biskupa nebo vyššího řeholního představeného mužské
větve řádu a pro nepřítomnost delší než tři měsíce (kromě zdravotních
důvodů) bylo potřeba povolení Svatého stolce (čl. 17 § 2). V tuto chvíli
je třeba počkat, jestli příští instrukce tato pravidla změní, či zachová.

Exklaustrace

NOVÉ KN IHY

Môže svätý
teológ na vrchole
svojho pôsobenia
napísať príručku,
v ktorej podá
podstatu
kresťanského
života na
zemi? Jeden
z najväčších
kresťanských
teológov, biskup, svätý Augustín
z Hippo (354 – 430), sa o to pokúsil
vo veku asi 66 rokov. Enchiridion teda
vznikol v rokoch 421 – 422/423.
Jeho základným presvedčením je,
že Bohu je potrebné slúžiť s vierou,
nádejou a láskou (porov. 1 Kor 13, 13).
Tieto tri čnosti tvoria základnú osnovu
diela, ktoré poznáme pod názvom
Enchiridion ad Laurentium alebo De fide
(et) spe et caritate.
Krédo alebo Vyznanie viery
(Symbolum) slúži na vysvetlenie čnosti
viery a modlitba Pána (oratio Dominica)
na vysvetlenie čnosti nádeje. Augustín
potom vysvetľuje čnosť lásky na základe
Ježišovho zosumarizovania celého
zákona do prikázania lásky k Bohu
a blížnemu.
Toto výnimočné dielo predstavuje
akýsi katechizmus, celostný a skrátený
pohľad na vieru, nádej a lásku
u svätého Augustína. Všetky závažné
témy, o ktorých hipponský biskup
premýšľal počas celého svojho
života, majú svoje teologické
vyjadrenie v Enchiridione.
Enchiridion predstavuje vynikajúcu
syntézu obrany náuky o milosti v jej
súvislostiach s ostatnými časťami
dogmatickej teológie.

Povolení dlouhodobé nepřítomnosti je podobná exklaustrace. I exklaustrace umožňuje žít řeholníkovi mimo komunitu, od povolení nepřítomnosti se však liší v několika aspektech. Vyžaduje se vážný důvod
(pro nepřítomnost pouze spravedlivý důvod), povolení může udělit jen
nejvyšší představený se souhlasem své rady a může ho udělit až na tři
roky. Jakékoli prodloužení je v kompetenci Svatého stolce nebo v případech institutů diecézního práva diecézního biskupa (srov. kán. 686 § 1).
Pro mnišky je třeba vždy žádat Svatý stolec, i pro exklaustraci, jež nepřesáhne tři roky (kán. 686 § 2).
Rozdíl mezi těmito dvěma instituty je však i v obsahu. Nepřítomnost
totiž znamená jen fyzické vzdálení se z řeholního domu, nemá však
vliv na povinnosti a práva řeholníka. Exklaustrace s sebou nese i dočasné odloučení od institutu, ve smyslu, že jsou částečně oslabena i pouta s institutem a s představenými. Ne nadarmo se o exklaustraci mluví
v článku Kodexu zabývajícím se vystoupením z institutu. Exklaustrovaný řeholník zůstává členem svého institutu, ale je „osvobozený od
závazků, které jsou neslučitelné s jeho novým životním stavem“, je i nadále závislý na svých představených, ale i na místním ordináři. „Nemá
však aktivní ani pasivní hlas“ (kán. 687). Znamená to, že zatímco slib
čistoty zůstává ve své plné síle, sliby chudoby a poslušnosti jsou oslabeny.
Tyto odlišnosti je třeba mít na paměti při rozhodování, zda požádat
Svatý stolec o prodloužení nepřítomnosti, která přesahuje jeden rok,
nebo dát indult exklaustrace. Jestliže řeholník nechce mít úzký kontakt
s institutem, jestliže si chce žít po svém, tak se určitě nejedná o nepřítomnost v kanonickém smyslu, ale nanejvýš o exklaustraci. n
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Ruža
stolistá

(Rosa centifolia)
n TAT I A N A B E R E C K Á

Malý princ, hoci chcel mať kvetinu
rád, čoskoro o nej zapochyboval.
„Nemal som ju počúvať,“ zdôveril
sa mi jedného dňa, „kvetiny netreba
počúvať. Treba sa na ne dívať
a vdychovať ich vôňu.“
(A. de Saint-Exupéry, Malý princ)

J

emná a osviežujúca, s jednou z najkrajších vôní
sveta. Len ťažko sa jej vyrovnajú parfumy a značkové vône. Okrem toho, že je krásna, má aj mnoho
priaznivých účinkov na ľudský organizmus.
Je to ruža, kráľovná kvetov v mnohých krajinách.
Grécke mýty ju zas považujú za symbol znovuzrodenia
nekonečnej lásky. Aj starí Rimania pripisovali ruži blahodarné účinky. Verili, že kvety majú priaznivý vplyv
na mozgovú činnosť.
Ruža je veľmi nenáročná rastlinka. Rastie v nížinách,
na okrajoch lesov, pri cestách… Mnohí ľudia ju s obľubou pestujú nielen pre jej krásu a vôňu, ale aj pre jej
liečivé účinky.

Obsahové látky
Z mnohých obsahových látok sú to hlavne triesloviny,
flavonoidy, polysacharidy a silice.
Triesloviny sa vyznačujú zvieravou chuťou, majú
schopnosť zrážať kožné bielkoviny, čím sa zmierňuje
tvorba zápalov a infekcií.
Flavonoidy patria k farbivám a majú antioxidačné vlastnosti. Často predstavujú hlavnú účinnú látku
v rastline.
Silice, nazývané tiež éterické oleje, ochraňujú pred
mikroorganizmami. Ruža obsahuje ružovú silicu, známu ako ružový olej. Pravý ružový olej je pomerne drahý, lebo kvalitný produkt si vyžaduje správnu výrobu
a veľmi veľa ružových lupienkov.

Použitie
Bohaté využitie našla ruža pri výrobe kozmetiky. Pri
vonkajšom použití sa osvedčila ako pleťová voda na
upokojenie kože pri začervenaní, podráždení alebo
ekzémoch. Môže sa potierať dvakrát denne odvarom
z ruže.
Menej sú využívané jej účinky v oblasti psychiky: má
upokojujúci účinok u slabých neuróz, nervozite a nespavosti (aj páter Szeliga odporúčal dať lupienky z ruže
do vankúša). Ružu možno použiť aj do kúpeľa ako relaxans.
Keďže ružová silica má antioxidačné a baktericídne vlastnosti, je vhodná ako čaj pri dýchacích problémoch, virózach a nachladnutí. Odporúča sa piť čaj teplý až vlažný. Možno ho piť viackrát denne. Má lahodnú
chuť a možno ho používať aj dlhodobo. Ruža má aj
močopudný účinok, je teda vhodná pri chorobách močových ciest na ich prečistenie.
Niektorí ju odporúčajú aj pri črevných problémoch
k harmonizácii črevnej mikroflóry a k odstráneniu
črevnej dysmikróbie.
Čaj z ruže stolistej má veľmi lahodnú chuť, takže
ľudia, ktorí sa radi liečia bylinkami alebo radi pijú bylinné čaje, si prídu na svoje.
A nakoniec: ak darujete ružu, nikdy tým nič nepokazíte. n
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Plenárne zasadnutie KVPŽR
n S R . M A R TA C H R A Š Č OVÁ

V dňoch 24. – 25. októbra
2016 sa v Kňazskom seminári
sv. Gorazda v Nitre konalo
jesenné plenárne zasadnutie
Konferencie vyšších
predstavených ženských
rehôľ na Slovensku (KVPŽR).
Takmer 40 účastníčok sa
počas formačnej časti nechalo
sprevádzať témou Roka
milosrdenstva diecéznym
biskupom Mons. Viliamom
Judákom.

P

racovnú časť plenárneho zasadnutia otvorila predsedníčka KVPŽR
sr. Jana Kurkinová FMA, ktorá v úvode prečítala pozdravný list
apoštolského nuncia Mons. Maria Giordanu a privítala nové členky
KVPŽR. V jednotlivých bodoch programu odznelo zhodnotenie činnosti, ako aj riešenie konkrétnych problémov v rôznych oblastiach spolupráce ženských rehoľných inštitútov:
• v oblasti teologicko-spirituálnej – zhodnotenie a príprava podujatí na posilnenie počiatočnej a permanentnej formácie (internoviciát,
interjuniorát, pripravovaný formačný seminár pod vedením P. Petra
Dubovského SJ – február 2017);
• v oblasti cirkevno-sociálnej – zhodnotenie účasti zástupkýň KVPŽR
na kongrese Renovabis v septembri tohto roku v Nemecku, spolupráca medzi členkami KVPŽR a SKCH v oblasti starostlivosti o staré a choré sestry, spolupráca pri vypracovaní štandardov kvality

Nové členky a znovu menované členky KVPŽR
Od 1. júla 2016 bola menovaná nová delegovaná predstavená pre komunity Kongregácie
sestier služobníčok Najsvätejšej
Panny Márie Nepoškvrnene počatej (Svit) – sestra Zbigniewa
– Jadwiga Kepka. V službe nahradila doterajšiu predstavenú
sr. Dobromilu – Máriu Annu
Chrobok.
Dňa 24. augusta 2016 bola
oznámená zmena v úlohe predstavenej komunity Inštitútu
sestier kapucínok Najsvätejšieho
Srdca v Stupave. Sestra Anna Szaniawska nahradila doterajšiu sr.
Jarmilu – Veroniku Hanákovú.
V auguste 2016 bola zmena
v službe predstavenej aj u Sestier
františkánok Premenenia (Melčice
– Lieskové). Doterajšiu sr. Silvanu
Mariu Calcagnile nahradí sr. Mária Veronica Siega. Oficiálne dokumenty ešte neboli predložené.
Od 1. septembra 2016 je v úrade provinciálnej predstavenej
Slovenskej provincie Kongregá-
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cie sestier sv. Cyrila a Metoda
(Turzovka) potvrdená na obdobie 6 rokov sr. Karola – Štefánia
Vajdiarová. V službe nahradí doterajšiu predstavenú – sr. Benediktu – Tamaru Dadovú.
Od 1. septembra 2016 je v úrade provinciálnej predstavenej
Kongregácie školských sestier sv.
Františka so sídlom v Žiline zvolená a potvrdená na obdobie 5
rokov sr. Rafaela – Anna Zvrškovcová. V službe nahradí doterajšiu provinciálnu predstavenú
– sr. Magdalénu – Máriu Sumilasovú.
Odo dňa 1. novembra 2016
nastúpi do úlohy predstavenej
kontemplatívnej komunity Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa
(sestier redemptoristiek byzantského obradu) vo Vranove nad
Topľou znovu menovaná sestra
na obdobie 2 rokov sr. Helena
Dudová. V službe nahradí doterajšiu predstavenú – sr. Helenu
Džavoronkovú.

Dňa 21. novembra 2016 sa
uskutočnili voľby novej vyššej
predstavenej Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame na
Jesenského ul. v Bratislave. Od
1. 12. 2016 úlohu prevezme sr.
Bernadeta Kollárová, ktorá nastúpi po sr. Márii Líškovej.
Voľbou dňa 2. decembra 2016
sa vo Viceprovincii svätých Cyrila a Metoda sestier Rádu svätého Bazila Veľkého na Slovensku,
v Sečovciach, rozhodlo, že od
1. 1. 2017 nastupuje po ukončení volebného obdobia sr. Heleny Šimkovej nová provinciálna
predstavená sr. Naukrácia Zavacká.
Keďže k 31. 8. 2016 ukončila službu provinciálnej predstavenej sr. Magdaléna Sumilasová, bývalá predsedníčka a členka
Rady KVPŽR, vo vedení KVPŽR
prevzala zodpovednosť za ekonomicko-právnu komisiu generálna
predstavená sestier dominikánok
sr. Rajmunda Páleníková OP.

S P R ÁV Y K V P Ž R

www.luc.sk
Wilhelm Hünermann

Svätý Anton Paduánsky
Životopis svätého Antona Paduánskeho
– obľúbeného svätca na celom svete –
napísal slovenskému čitateľovi známy
spisovateľ životopisných románov
Wilhelm Hünermann, čo je zárukou
istého zážitku z čítania.
192 strán • šitá väzba • 8,00 €

Ján Chryzostom Korec

Na ceste do večnosti
„Otázka zmyslu smrti je otázkou zmyslu
života. Preto ju treba riešiť tak vážne,
ako je to len možné“, píše v úvode otec
kardinál. Kniha odpovedá na základné
otázky nášho bytia. Je vhodná pre
katechizáciu dospelých.
192 strán • šitá väzba • 7,00 €

Súčasťou stretnutia vyšších predstavených
bola aj účasť na premiére nového filmu
z dielne KVPŽR Made in God´s image,
ktorý zachytáva tematiku boja proti obchodovaniu s ľuďmi a zapojenie rehoľných sestier do tejto činnosti v krajinách
V4. Film bol vyrobený v spolupráci s oddelením Stop Traffiking pri Slovenskej katolíckej charite a bude slúžiť ako prostriedok prevencie pri výchove a vzdelávaní
mládeže.
Nakoniec boli predstavené nové publikácie, ktoré vyšli vďaka spolupráci KVPŽR
a KVRP: Listy zasväteným a apoštolská
konštitúcia pápeža Františka Vultum Dei
quaerere (Hľadanie Božej tváre) o ženskom kontemplatívnom živote. n

Július Krempaský

Kresťan v treťom tisícročí
Prírodné vedy veľmi rýchlo napredujú.
Hlavne z toho dôvodu sa autor
v publikácii snaží o modernizáciu
interpretácií nemenných základných
právd kresťanskej viery, a to preto, aby
boli v súlade s úrovňou vedeckého
poznania na začiatku tretieho tisícročia.
248 strán • brožovaná väzba • 10,00 €

Marilena Carraro

Fatimskí pastierikovia
Kniha vychádza v druhom vydaní pri
príležitosti stého výročia zjavenia
Panny Márie vo Fatime. Obsahuje
príbeh troch detí, najdôležitejšie listy
a doklady o zjaveniach, ako i stručný
popis mariánskych pútnických miest
na celom svete.

N OV É K N I H Y

v zariadeniach poskytujúcich sociálne
služby;
• v oblasti školskej – formácia manažmentu cirkevných rehoľných škôl
na všetkých stupňoch, potreba reagovania na stúpajúci dopyt po cirkevných
materských škôlkach, vydanie novej
učebnej pomôcky, ktorou je DVD Na
5 minút s nami – obsahuje 45 krátkych
video-portrétov rehoľníkov, ktorých
cieľom je predstaviť základné princípy
zasvätenia a poslania zasvätených;
• v oblasti mediálnej: tvorba webového
portálu rehole.sk, kde bude možnosť
účelne predstaviť realitu zasväteného
života na Slovensku a konkrétnu činnosť jednotlivých reholí, ktorú ponúkol
páter Michal Mária Kukuča OSB, zodpovedný za tento projekt realizovaný
v spolupráci s KVRP;
• v oblasti ekonomicko-právnej, ale aj
v ďalších oblastiach, ako je napr. spolupráca s KBS a KVRP, ktorej predseda P. Václav Hypius CSsR sa zúčastnil
druhého dňa pracovného zasadnutia
a slávil záverečnú svätú omšu v kaplnke
kňazského seminára.

144 strán • brožovaná väzba • 5,00 €
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Plenárne zasadnutie KVRP
n B R . O S K A R J OZ E F VA Ľ KO

Plenárne zasadnutie KVRP
sa konalo v pondelok
a utorok 17. – 18. októbra
2016 v Smižanoch u bratov
pallotínov pri Svätyni Božieho
milosrdenstva. Prítomných
bolo 19 z 29 členov KVRP.
Ako hostia boli pozvaní sestra
Jana Kurkinová FMA, otec
Michal Mária Kukuča OSB
a psychológ Matúš Kucbel.
• V úvode predseda KVRP privítal
všetkých prítomných, stručne načrtol program stretnutia a prečítal
pozdrav nuncia Maria Giordanu,
v ktorom bol položený dôraz na
intenzívne prežívanie prebiehajúceho Roka milosrdenstva.
• Následne sa v krátkosti predstavil
nový sekretár KVRP Oskar Jozef
Vaľko OP, ktorý vyzdvihol aj prácu svojho predchodcu Karola Miroslava Švarca OFM.
• Pre účely využitia Domu sv. Gorazda v Bacúrove je vypracovaný projekt zriadenia Psychologického centra, v ktorom sa budú
realizovať psychodiagnostické,
terapeutické a poradenské aktivity na pomoc rehoľníkom, kňazom a v prípade potreby aj laikom.
Program centra predstavil psychológ Matúš Kucbel.

• Predseda KVRP informoval o pripravovanej konferencii na tému
novej evanjelizácie, pričom povzbudil prítomných k účasti na
nej.

• Vladyka Milan Lach vo svojom
príhovore podrobne opísal situáciu v oblasti nemocničnej pastorácie. Na základe štatistických
údajov poukázal na nedostatočný počet nemocničných duchovných. Najalarmujúcejšia v tomto
smere je situácia v Bratislave. Prítomní členovia KVRP boli vyzvaní k vyčleneniu rehoľných bratov
a kňazov pre duchovnú službu
v nemocniciach. Otec biskup avizoval aj začiatok formačného kurzu pre pastoračných pracovníkov v zdravotníctve, ktorý začne
nezáväzným stretnutím záujemcov v januári 2017. Táto služba by
sa netýkala len kňazov, ale pôjde
aj o formáciu laikov či rehoľných
sestier.

• Sekretár KVRP požiadal prítomných o aplikáciu zmeny v systéme
platieb za časopis Zasvätený život.
Súčasný systém je z administratívneho hľadiska takmer nekontrolovateľný. V novom systéme by každá rehoľa platila na celoprovinčnej
úrovni.

• Michal Mária Kukuča OSB následne informoval o projekte
www.rehole.sk. V pripravenej prezentácii názorne ukázal aktuálny
stav internetového portálu a povzbudil prítomných k väčšej aktivite pri spolupráci na tomto projekte.

• Ďalej bola poskytnutá krátka informácia ohľadom súčasného stavu v oblasti registratúry
a archívnictva. K obidvom oblastiam prebehli pracovné stretnutia, na ktorých bol so zodpovednými osobami dohodnutý časový
harmonogram realizácie budúcich aktivít. Rehole, ktoré nemali
zástupcov na pracovných stretnutiach, majú možnosť získať všetky
potrebné materiály u sekretárky
a ekonómky KVPŽR sestry Marty.

• Juraj Pigula OSA poskytol prítomným informácie o pokračovaní
projektu Z4P, jeho výstupov a pripravovanom mediálnom školení,
ktoré sa uskutoční začiatkom mája
2017. Predstavil aj knihy, ktoré vyšli v rámci projektu Z4P.

• Zaznela požiadavka o pôsobenie
väčšieho počtu kňazov v rámci Ordinariátu ozbrojených síl
a ozbrojených zborov SR na základe listu otca biskupa Rábeka.
• Sestra Jana Kurkinová FMA predstavila DVD nosič Na 5 minút
s nami, ktorý vznikol ako mediálny projekt v rámci KVPŽR v spolupráci s KVRP. Jeho obsahom
sú svedectvá zasvätených osôb
a môže slúžiť ako vhodná katechetická pomôcka.

V SAMPORE.

P R Í TO M N Í Č L E N OV I A K V R P S A D O H O D L I N A T E R M Í N E B U D Ú C E H O P L E N Á R N E H O Z A S A DA N I A K V R P,
K TO R É S A U S K U TO Č N Í V D Ň O C H 24 . – 2 5 . A P R Í L A V K L Á Š TO R E P R E M E N E N I A PÁ N A .
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