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Esenciálne (éterické) oleje

Editoriál
Americký sociológ Barry Glassner, autor knihy The culture of Fear (Kultúra strachu),
tvrdí, že žijeme v dobe najviac vyvolávajúcej strach. Dokonca vraj ani za vojny nežili
ľudia takí zošnurovaní strachom ako dnes. Hlavný dôvod má byť ten, že jednotlivci
a organizácie v nás obavy udržiavajú, niekedy dokonca cielene vyvolávajú, pretože
ustrašenou masou sa lepšie manipuluje. A tak v nás živia obavy politici, poisťovne,
farmaceutické firmy, médiá… niekedy naši predstavení.
Štúdia sociológov z Univerzity Canberra v Austrálii zase došla k záverom, že práca,
ktorú nenávidíme, škodí zdraviu a niekedy je horšia ako nemať vôbec prácu. Hladiny
depresie a úzkostí boli u týchto ľudí veľmi vysoké, vyššie než u nezamestnaných.
Mal som spolubrata, ktorý nepoznal strach a miloval svoje povolanie i prácu. Zomrel
začiatkom augusta v rodnom Španielsku počas potápania, ktoré bolo jeho koníčkom.
S odvahou sa pred dvadsiatimi rokmi pustil do obnovy augustiniánskeho života
v Prahe a Českej republike. Darilo sa mu to do konca jeho života. Jeden neveriaci mi
na spomienkovej rozlúčke s Antoniom povedal, že pre neho to bol priateľ, ktorý mu
pomáhal dôverovať v život. Plný kostol ľudí na českej a španielskej omši v Kostole
sv. Tomáša v Prahe svedčil o človeku, oddanom Bohu a ľuďom. Mnohí rozprávali
o úsmeve Antonia, ktorý oslobodzoval, dodával nádej a odvahu žiť.
Neviem, čo by namerali nejakí vedci u nás zasvätených v tejto kultúre strachu. Akú
mieru šťastia v našich komunitách a akú mieru stresu, strachu a úzkostí. Určite
úlohou zasvätených je vytvárať ako Antonio atmosféru slobody a dôstojnosti pre
každého. Taktiež, aby sa každý mohol uplatniť so svojimi darmi pre dobro spoločnosti
či malej komunity. K tomu patrí hlavne sa povzbudzovať, motivovať a dodávať si
odvahu. Toto asi najviac potrebujeme všetci. Strachu je dosť všade okolo nás. My si
potrebujeme priať, žičiť a dôverovať. Odvahu teda a nech nám príklady svätcov – dona
Titusa Zemana a aj môjho spolubrata Antonia – pomáhajú byť si navzájom blízki.
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Michael Brehl

Na slovíčko
s Michaelom
Brehlom
n M O N I K A S K A LOVÁ

Predstavte nám troma slovami redemptoristov.

Sme svedkami Vykupiteľa. Sú to tri slová, ktoré sme si
vybrali aj ako tému generálnej kapituly na toto šesťročie. A toto skutočne chceme – byť svedkami svojím životom a svojím slovom. Medzi týmito dvoma skutočnosťami je integrita. Život a slová. Avšak sme svedkami
jednej osoby, ktorou je Ježiš Kristus, skutočné Božie
Slovo, ktoré sa stalo človekom, aby bolo blízko nám.
On je Vykupiteľ. Vykúpenie nie je tajomstvom iba smrti a zmŕtvychvstania. Je predovšetkým tajomstvom vtelenia, v ktorom sa Boh približuje k nám, aby bol s na-
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sa narodil 7. januára 1955
v Toronte ako tretí zo
siedmich detí. Svoje prvé
sľuby zložil v Kongregácii
najsvätejšieho Vykupiteľa
15. augusta 1976 a za
kňaza bol vysvätený
15. marca 1980. Bol
magistrom novicov
a celkovo zodpovedným za
formáciu, neskôr pôsobil
osem rokov ako provinciál
kanadskej provincie
Edmonton – Toronto.
V roku 2009 bol zvolený za
generálneho predstaveného
rehole a 9. novembra
2016 bol potvrdený na
ďalšie funkčné obdobie.
P. Brehl zastáva od
27. novembra 2015 aj
funkciu viceprezidenta Únie
generálnych predstavených.

R OZ H OVO R

mi, navždy. Emanuel – Boh s nami. On sa stal naším
bratom, máme jednu krv a my sa delíme s tou istou
krvou. Pre nás redemptoristov je toto srdcom povolania. Nielen byť vo všeobecnosti svedkom vo svete,
ale predovšetkým hľadať tých, ktorí sa cítia opustení,
na okraji, tých, ktorí sú chudobní. Chceme byť medzi nimi prítomní s ním, pretože on je tam prítomný skôr ako my. A my chceme svedčiť o jeho živote,
o jeho láske, že Boh je Bohom všetkých.
Aký je váš sen o zasvätených dneška?

Mojím snom je, aby sme žili v komunitách ako
v autentickom spoločenstve a mohli aj vo svete formovať také spoločenstvá. Nemyslím spoločenstvo
bez ťažkostí, to by nebolo ľudské, ale vedieť ťažkosti prekonávať, pretože sme zjednotení v Kristovi.
Ak budeme o tomto zjednotení presvedčení, môžeme prekonávať nepríjemnosti, konflikty medzi
ľuďmi. Môžeme sa tak vzdať šomrania a kritizovania, ktoré rozbíjajú spoločenstvo vo svete aj v našich rehoľných komunitách. Mojím snom je, aby
sme mohli ako zasvätení svedčiť svetu o tom, aký
sen sníval Boh o ľudstve pri stvorení.
Kde sa začína príbeh vášho povolania?

Keď myslím na začiatky svojho povolania, myslím na svoju rodinu. Tam sa narodilo. Moja mama
a moja stará mama mali veľkú vieru v Boha. Nebola
to viera doktrinálna, bol to osobný vzťah s Bohom,
ktorý sme videli vo všetkom, čo robili. A takto nás
naučili modliť sa, nie recitovať modlitby, ale hovoriť s Bohom; a ja si myslím, že tu je začiatok môjho
povolania. Mal som aj veľké privilégium poznať rehoľné sestry a bratov, ktorí mi skutočne ukázali radosť zo života s Bohom v komunite. Často myslím
na nich, keď sa vrátim k začiatkom svojho povolania. A kedy som sa stretol po prvýkrát s redemptoristami? Hľadal som nejakú komunitu, vedel som
totiž, že sa chcem stať rehoľníkom. Ale nenašiel
som komunitu, ktorá by ma skutočne priťahovala.
Až raz som sa úplne náhodou dostal na večeru do
komunity redemptoristov vďaka mojej príbuznej
a ja som sa tam hneď cítil ako doma. Videl som ich
normálny život, boli spokojní, že môžu byť spolu,
videl som ich veľký zápal pre evanjelium. Nikdy ma
neopustilo presvedčenie, že toto je moje povolanie.
A už je tomu 43 rokov. Niekedy sa ma pýtajú, prečo
som si vybral rehoľný život a redemptoristov. Ako
si vedel, že toto je správna kongregácia? Ale to je to
isté, akoby som sa spýtal: „A ty si ako vedel, že táto
manželka je tá správna?“ Je to jednoducho vzťah,
ktorý rastie. A v istom momente sa ti to zdá už také

Mojím snom je, aby sme
žili v komunitách ako
v autentickom spoločenstve
a mohli aj vo svete formovať
také spoločenstvá.
Nemyslím spoločenstvo
bez ťažkostí, to by nebolo
ľudské, ale vedieť ťažkosti
prekonávať, pretože sme
zjednotení v Kristovi.

prirodzené aj v rozhodnutí pre život v tomto spoločenstve so všetkými hriechmi, slabosťami, ale tiež
v presvedčení, že aj tak chcem žiť s nimi.
Pápež František nám zanechal posolstvo,
že zasvätení môžu prebudiť svet. Čo s tým?

Od začiatku pontifikátu pápeža Františka si vážim
to, že dáva dôraz na evanjeliovú radosť. Pretože radosť priťahuje. A ja verím, že my skutočne môžeme
pritiahnuť druhých, ak budeme mať v sebe radosť
a budeme žiť skutočnosť, že Ježiš Kristus je naším
Vykupiteľom; vtedy môžeme prebudiť svet. Je mi ľúto, ak vidím kňaza, ktorý slúži svätú omšu veľmi vážne; áno, je to vážna vec, ale my sme už vykúpení, teda svätá omša nie je očistec. Takže prvým krokom je
komunikovať presvedčivú radosť. Druhým krokom
je žiť, ako žil Ježiš Kristus. Dotknúť sa ľudí, podeliť sa
s nejakým slovom, s úsmevom, prijať tých, ktorí prichádzajú, a to bez posudzovania. Žiť evanjelium sine
glossa. Pápež František nám ukazuje, ako prebúdzať
svet, pretože robí veci, ktoré sú normálne. Je normálne vyjsť a rozprávať sa s ľuďmi, je normálne dotknúť
sa chorých, ktorí prichádzajú, je normálne zavtipkovať si, a ľudia povedia: To je divné, že také veci robí
pápež. Ale toto znamená byť učeníkom.
Pre šírenie viery je potrebné hľadať nové prvky
evanjelizácie v kultúre dnešného jazyka.
Aké sú podľa vás cesty evanjelizácie dnes?

O novej evanjelizácii hovorí veľmi pekne pápež
František v dokumente Evangelii gaudium. Začal veľmi jasným apelom na osobnú konverziu každého
kresťana. Novou evanjelizáciou je stretnutie s Kris-
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tom v tomto svete, dnes. A toto nás robí svedkami.
Aj preto sme si vybrali „byť svedkami Vykupiteľa“.
Pre nás v minulosti bol redemptorista ohlasovateľom
Vykupiteľa, ale dnes je svedkom. Vo svedkovi je totiž zahrnuté aj ohlasovanie, ale viac ako ohlasovanie
slovami je to ohlasovanie, ktoré prechádza životom.
Svedkami nás robí každé stretnutie. Na záver dokumentu hovorí pápež František o nežnosti. Verím, že
tu nás volá, aby sme boli stále ľudskejší. Cez našu
ľudskosť chce Boh spasiť svet. František hovorí, že
Ježiš videl svoju matku a dal jej poslanie byť Matkou
celej Cirkvi, aby komunikovala nežnosť. A to je úloha Cirkvi – mať tento materský aspekt nežnosti a toto si myslím, že je veľká výzva pre nás. Veľmi sme
si zvykli hľadať zákony, pravidlá, aby sme mohli
povedať: Takto sa to nerobí… Toto nie je nežnosť,
toto nie je súcit. Preto si myslím, že existuje veľmi
veľa prostriedkov pre evanjelizáciu, ale prostriedky
sú vždy krokom na štvrtom alebo piatom mieste.
Najprv je stretnutie, formácia, nežnosť, súcit a potom môžeme hovoriť o prostriedkoch.

Musíme si vždy pripomínať,
že viera je dar. My nemôžeme
vytvoriť vieru, my môžeme prosiť
o vieru. A viera rastie v osobnom
vzťahu, v osobnom stretnutí.

modlitba je skutočne dialóg s Bohom. Ježiš nás učí,
že Boh je naším Otcom, teda je to vzťah k osobe. Je
to vzťah v Duchu v Ježišovi Kristovi. Teda modlitby ako breviár, meditácia, duchovné cvičenia… nestačia. Musíme si nechať čas na ticho. Musíme sa aj
učiť trpezlivosti. A dnes je to veľmi ťažké, pretože
všetko je hneď. Potrebujeme sprevádzať s trpezlivosťou seba samých, aby sme mohli kráčať vo viere.
Kto vám pomáha na ceste viery?

V štatistikách Kongregácie zasväteného života sa
uvádza ako jedna z príčin zanechania rehoľného
života slabá viera alebo strata viery. Ako
posilňovať zvnútra tento aspekt?

Musíme si vždy pripomínať, že viera je dar. My nemôžeme vytvoriť vieru, my môžeme prosiť o vieru. A viera rastie v osobnom vzťahu, v osobnom
stretnutí. Musíme mladých sprevádzať v modlitbe,
učiť ich modliť sa. Nie je možné, aby nejaký zasvätený či zasvätená pokračovali vo svojom povolaní
bez modlitby. Nemyslím modlitby ako také. Áno,
sú dôležité a sú súčasťou života v modlitbe, ale
4
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Mne pomáhajú v tomto dve osoby. Je to Panna Mária. Moja skúsenosť hovorí, že je dôležité budovať
vzťah s ňou a bez nej je to veľmi ťažké. A náš zakladateľ svätý Alfonz Mária de Liguori. Keď mám povedať pravdu, nemám žiaden strach stretnúť sa s Bohom pri poslednom súde, ale so svätým Alfonzom
aj trochu áno. Vždy sa ho pýtam, ako našu charizmu
žiť, a aj ho žiadam, aby mi v tom pomáhal. On veľakrát vstúpil do môjho života, aby ma podržal. Svätý
Alfonz povedal jednu múdru vec mladému kňazovi,
keď s ním rozprával o aspekte modlitby. Je potrebné si vyhradiť čas na hodinovú modlitbu. Kňaz mu

R OZ H OVO R

Máte bohatú skúsenosť ako predstavený kongregácie
aj ako viceprezident UISG. Čo vás stojí viac síl?

Čo sa týka bolestí, ktoré prežívam, to je napr. riešenie zneužívaní. Je pre mňa stále veľkou bolesťou, keď vidím ich dôsledky.
Jednak na tých, ktorí boli zneužívaní, a tých, ktorí zneužívali.
Toto je ťažké vidieť. A potom, čo s tým ďalej? Kto má sprevádzať tých, ktorí boli zneužívaní a viesť k ich odpusteniu, a tých,
ktorí zneužívali, uzmieriť? Stojí ma to veľmi veľa, lebo aj ako
provinciál som musel riešiť niektoré prípady. Ale ako generálny predstavený to vidím po celom svete. V každej spoločnosti, kultúre, na každom kontinente. A nie je to problém Cirkvi
západu, ale je to všade. Ďalšia bolesť je, keď vidím bratov individualistov a narcistov, ktorí sú v centre pozornosti, ktorí chcú
byť hviezdami a to je pre nás veľké nebezpečenstvo.
Vráťme sa na záver k vášmu zakladateľovi a k jeho
odkazu pre nás zasvätených dnes.

Myslím, že by povedal to isté, čo často opakoval misionárom. Dve veci sú veľmi dôležité. Sú to vlastne dva aspekty
tej istej veci. Otázka blízkosti. Blízkosť s Bohom, s Ježišom,
ktorý je skutočne náš brat, náš skutočný priateľ, rozprávať sa s ním každý deň aspoň hodinu. Samozrejme okrem
iných modlitieb, ktoré máme počas dňa. To je blízkosť Bohu a tiež blízkosť ľuďom. To je ten druhý aspekt. Byť blízko
ľuďom zvlášť opusteným a chudobným. Pretože Alfonz povedal, že mnohé veci sa naučil od nich. Oni boli skutočne
sviatostnou prítomnosťou Boha v jeho živote. Medzi týmito
chudobnými a opustenými sa naučil, ako byť rehoľníkom,
ako byť misionárom. A táto istá vec sa dnes týka aj nás: ak
sa budeme vedome usilovať o prítomnosť Boha v našom živote a budeme blízko chudobným, vytrváme. Táto blízkosť
dáva nášmu životu zmysel, lebo sme motivovaní láskou.
Dať všetko z lásky. Z lásky k Bohu a z lásky k človeku. Svätý Alfonz bol bláznom lásky pre Boha, ako je Boh bláznom
svojej lásky pre nás. Ak budeme mať tento postoj, budeme
radostní a prinesieme veľa, veľa ovocia v dnešnom svete. n

Ulf a Birgitta Ekmanovci

Veľký objav
Keď pred niekoľkými
rokmi manželia
Ekmanovci oznámili na
veľkom zhromaždení
vedúcich spoločenstiev
evanjelikálnej cirkvi Slovo
života, že sa rozhodli
vstúpiť do Katolíckej
cirkvi, vyvolalo to
mnoho otázok o ich motivácii
a cieľoch. Aj preto sa rozhodli napísať
knihu o svojej ceste hľadania.
Nie je to kniha o obrátení – obaja manželia
žili veľmi aktívnym a zároveň vnútorným
životom veriacich, ktorí milujú Krista a žijú
evanjelium. Je to kniha o ceste, ktorou prešli,
keď vnímali, že im niečo chýba. Veľmi im
pomohli mnohé stretnutia s katolíckymi
charizmatikmi po celom svete. A prežili objavy
svätých, Panny Márie a Eucharistie…
Kniha nám môže pomôcť uvedomiť
si, že mnohé veci, ktoré v Cirkvi berieme
automaticky, sú obrovským pokladom
a nesmiernym darom Boha.
Redemptoristi – Slovo medzi nami, Bratislava 2017.

Adrian Luc

Františkáni z Bronxu
V chudobnej štvrti New
Yorku, plnej násilia,
drogových dealerov
a ľudí bez domova, žije
od roku 1987 nová
františkánska komunita.
„Ak skutočne chcete
nasledovať ukrižovaného
Krista, choďte až na samé
dno geta,“ povedal prvým
ôsmim bratom kardinál OʼConnor,
newyorský arcibiskup. A zveril im farnosť
v južnom Bronxe. Kniha Františkáni z Bronxu
je plná príbehov z ich života a sú konkrétnym
svedectvom milosrdenstva v akcii, ale tiež
neuveriteľnej opatery Prozretelnosti.
Karmelitánske nakladatelství, Kostelní Vydří 2017.
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odpovedal, že on na to nemá čas, a vymenoval mu všetky
možné dôvody. Svätý Alfonz mu povedal: „No vidím, že ty
potrebuješ nie jednu hodinu denne, ale aspoň dve.“ Ak si
nevieš nájsť čas pre najdôležitejšiu osobu, ktorej si zasvätil
svoj život, tak o čom to je? A to isté platí aj pre manželstvo.
Manželia musia tráviť čas spolu. Aj keď nehovoria nič. Aj ja
pri modlitbe som niekedy ticho a nič nehovorím, a niekedy hovorím až príliš. Boh je trpezlivý. Pre mňa je to veľmi
dôležité. Najťažšie momenty môjho života boli práve vtedy,
keď som zanechal modlitbu, samozrejme, bolo to zanechanie z dobrých dôvodov. Ale vždy, keď som ju zanechal, bol
som v ťažkostiach. Preto si myslím, že toto je moja cesta,
a myslím, že je to dôležité pre každého jedného z nás. Bez
toho sa viera stane nejakou zvláštnou abstraktnou vecou,
záležitosťou rozumu, ale nie srdca.
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V ÝROČIA

Roztrhnuté vrece
jubileí v roku 2017

400. výročie vincentskej
charizmy

Verbisti

» 75 rokov provincie na Slovensku.

27

27. marec

Kalazanský rok

28

12

» Piaristi oslavujú 400 rokov od
vzniku Rádu Zbožných škôl a 250
rokov od svätorečenia svojho
zakladateľa Jozefa Kalazanského.
28. marec

» 420 rokov od založenia rehole,

270 rokov pôsobenia v Bratislave,
120 od svätorečenia Petra Fouriera
a 70. blahorečenia Alexie Le Clerc.
7. jún

Sestry mariánky

» Zrod charizmy svätého Vincenta
de Paul, ktorá ovplyvnila svet
v konaní skutkov milosrdenstva.
12. – 15. október
Jubileum z oblasti
ekumenizmu: Evanjelická
cirkev augsburského
vyznania (ECAV)
a ďalšie cirkvi

Kanonisky svätého
Augustína

7

n F R A N T I Š K A Č AČ KOVÁ

31

» V roku 2017 slávi približne 800
miliónov kresťanov na celom svete
päťsté výročie reformácie Martina
Luthera (1483 – 1546). 31. októbra
1517 pribil podľa tradície nemecký
augustiniánsky mních 95 téz reformy
vtedajšej Cirkvi na bránu zámockého
kostola vo Wittenbergu.
31. október 2017

» 90 rokov od vzniku Slovenskej

24

 rovincie Dcér Božskej Lásky
p
24. jún

Rok svätého Martina

Sestry spasiteľky
a vykupiteľky

31

» 150 rokov od úmrtia zakladateľky
Alžbety Eppingerovej – ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie.
31. júl

11

Jubilejný rok Baziliánskeho
rádu svätého Jozafáta

Rok svätého Maximiliána

» U minoritov je tento rok

14

6

75. výročím mučeníckej smrti
svätého Maximiliána M. Kolbeho
a 100. výročím založenia hnutia
Rytierstvo Nepoškvrnenej.
14. august a 16. október
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» V Bratislavskej arcidiecéze
a v Spišskej diecéze pri príležitosti
1700. výročia narodenia svätého
Martina z T
 ours, biskupa a patróna
Bratislavskej arcidiecézy aj Spišskej
diecézy.
11. november

27

» 400. výročie obnovenia
Rádu baziliánov.
27. november

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

Svätý
Vincent de Paul

n EMIL HOFFMANN

Mystik a patrón diel charitatívnej lásky (1581 – 1660)
Vincentská rodina
v tomto roku
slávi štvorsté
výročie zrodu
vincentínskej
charizmy.
Je to veľká
udalosť, a preto
sa v duchu
jednoduchosti
pokúsim
predstaviť
to, čím Boh
okúzlil svätého
Vincenta a čo
svojej duchovnej
rodine na
základe vlastnej
duchovnej
skúsenosti čítanej
vo viere odovzdal.

Nasledovanie Krista
Ježiš Kristus hneď na začiatku svojho verejného pôsobenia povoláva učeníkov, aby ho nasledovali. Toto volanie Krista predstavuje v dejinách Cirkvi mnohofarebný vejár prejavujúci sa v bohatstve foriem, v akých
sa prejavuje v živote jednotlivcov. Svätý Vincent chápe
nasledovanie ako pokračovanie diela, ktoré začal na ze-

mi Pomazaný Duchom, aby evanjelizoval chudobných.
Nepochybne Kristus svätého Vincenta de Paul je Ježiš
z Nazareta, ktorý prechádza mestami a dedinami, vyučuje v synagógach, ohlasuje radostnú zvesť o kráľovstve
a uzdravuje každú chorobu a každý neduh (porov. Mt
9, 35 – 36; Lk 4, 16 – 21). Ježiš si podľa svätého Vincenta vybral „ako hlavnú prácu pomáhať a starať sa o chudobných… Ak by sme sa opýtali nášho Pána: ‚Čo si
Zasvätený život | 2017/02
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Dôvera v Prozreteľnosť
sa prejavuje v schopnosti
vidieť za jednotlivými
udalosťami širšie súvislosti,
hlbší základ, a vedieť čakať
trpezlivo a vytrvalo.

prišiel robiť na zem?‘, odpovedal by: ‚Pomáhať chudobným.‘ – ‚A ešte niečo?‘ – ‚Pomáhať chudobným.‘ A ak
by sme sa to isté opýtali misionára, nebolo by preňho
poctou povedať ako náš Pán: Evangelizare pauperibus
misit me?“ (XI, 33 – 34).
Vo svojej snáď najslávnejšej konferencii zo 6. decembra 1658 o Cieli spoločnosti povedal: „… dať chudobným poznať Boha, ohlasovať im Ježiša Krista, povedať
im, že nebeské kráľovstvo je blízko a že toto kráľovstvo je
pre chudobných. Aké veľké je toto poslanie! Evanjelizovať chudobných je také vysoké povolanie, pretože je par
excellence povolaním Božieho Syna“ (XI, 387). Vincent
neponúka víziu Krista ako majstra, ani ako liečiteľa, ani
ako „dokonalého adorátora Otca“ (čo bola vízia jeho duchovného otca Pierra de Bérulle), ani ako „dokonalého
obrazu božskej podstaty“ (čo bola vízia svätého Františka Saleského), ale ako evanjelizátora chudobných.

Teológia skúsenosti
Boh sa zjavuje prostredníctvom histórie. Aj keď sa Boh
definitívne a úplne zjavil v Kristovi, toto zjavenie sa prejavuje ľuďom viery prostredníctvom udalostí, ktoré vytyčujú ich život a existenciu. V tomto zmysle je história
autentickým teologickým miestom. Udalosti sú znaky,
ktoré poukazujú na hlboký zmysel, keď sú čítané z pohľadu viery a histórie spásy, do ktorej sú vložené. Skúsenosť je prameňom zjavenia a inšpirácie, istým druhom
epifánie Božej milosti a Božieho Ducha. Udalosť, ktorá
je zakúsená a prežitá, je pre Vincenta miestom zjavenia a manifestácie Božej vôle. Je zároveň vincentínskym
„teologickým miestom“. Svätý Vincent odhalí, že Boh ho
povoláva, aby preorientoval svoj život, keď zakúsil isté
udalosti spojené s biedou hlavne dedinského ľudu. Vincent sa od roku 1600, teda od roku svojej kňazskej vysviacky, naháňal za „dobrou farou“, aby zabezpečil sebe
a svojej rodine blahobyt, ale v prúde udalostí, ktoré mu
8
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skrížili cestu, nechá sa osloviť a „lapiť Bohom“. Uteká
pred chudobou do kňazstva, aby nakoniec našiel Boha
v službe chudobným. Medzi rokmi 1610 až 1617 sa vo
Vincentovom živote odohráva to, čomu dnes hovoríme
obrátenie. Ako tridsaťdvaročný prechádza hlbokou krízou viery, ktorá sa skončila, keď sa pevne a definitívne
rozhodol, že svoju osobu a celý svoj život vloží do služby chudobných. K tejto zmene a transformácii prispeli aj
ďalšie dôležité skúsenosti, ktoré vo svojej dobe Vincent
de Paul zažil. Rok 1617 je v jeho obrátení a nasmerovaní
kľúčový. V teológii skúsenosti dve udalosti určia jeho život: Gannes-Folleville a Chatillon-les-Dombes.
V Gannes istý bohatý sedliak, ktorý si pred smrťou
vykoná generálnu spoveď, začne vyhlasovať, že keby nebolo tejto spovede, iste by bol zatratený, lebo zamlčoval dlhé roky ťažké hriechy. To privedie svätého Vincenta k ohláseniu kázne o generálnej spovedi vo farskom
kostole vo Folleville. Stretol sa tu s duchovnou biedou
dedinského ľudu a tá ho vedie k ohlasovaniu generálnej
spovede a k príprave na ňu v rámci ľudových misií.
Skúsenosť z Chatillonu privedie Vincenta k zakladaniu charitatívnych spolkov kresťanskej lásky. Jedna
rodina je celá chorá a Vincenta požiadajú, aby v rámci
kázne povzbudil ľudí k štedrosti a pomoci týmto biednym. Má to taký veľký ohlas, že rodina je zasypaná materiálnou pomocou. Ale Vincent vidí, že štedrosť, lásku
a dobrotu treba lepšie zorganizovať, aby bola pomoc
a jej ovocie trvácne. A tak vzniknú charitatívne bratstvá
ako ovocie dávania misií.

Úcta k Prozreteľnosti
Vincent má veľkú úctu a nábožnosť k Božej Prozreteľnosti. V jednom z listov napíše: „Božie diela majú svoju chvíľu; je to práve vtedy, keď ich Božia prozreteľnosť
uskutočňuje, a to ani skôr ani neskôr. Boží Syn videl,
ako sa duše strácajú, a ani napriek tomu neurýchlil moment, ktorý bol určený pre jeho príchod. Trpezlivo vyčkávajme a konajme, aby som to povedal, ponáhľajme sa
pomaly…“ (V, 374). Dôvera v Prozreteľnosť sa prejavuje v schopnosti vidieť za jednotlivými udalosťami širšie
súvislosti, hlbší základ a vedieť čakať trpezlivo a vytrvalo. Ale prozreteľnosť je uctievaná, tak ako to naznačuje svätý Vincent, používaním prostriedkov, ktoré Boh
poskytuje na dosiahnutie našich zámerov.

Služba chudobným
13. februára 1646 povie svätý Vincent Dcéram kresťanskej lásky: „Keď slúžite chudobným, slúžite Ježišovi
Kristovi. Dcéry moje, aká veľká je táto pravda! Slúžite
Ježišovi Kristovi v osobe chudobných. Toto je rovnako isté ako to, že sme tu“ (IX, 240). Často cituje Mt 25,

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

31 – 46, aby zdôraznil identifikáciu Ježiša s chudobnými. „To je dôvod, pre ktorý ste povinné im slúžiť s úctou a zbožnosťou ako vašim pánom: oni pre vás predstavujú osobu nášho Pána, ktorý povedal: Čokoľvek
urobíte pre jedného z týchto mojich najmenších bratov,
budem to považovať za skutok pre mňa samého.“
Svätý Vincent často opakoval svojim duchovným rodinám: „Milujme Boha, ale nech je to v námahe našich
rúk a v pote našich tvárí“ (XI, 733). Tomu svätý Vincent hovorí „láska efektívna“. „Afektívna láska je nehou
(nežnosťou) v láske… Srdce milujúce nášho Pána nemôže strpieť jeho neprítomnosť a musí sa s ním spojiť
touto afektívnou láskou, ktorá sa prejaví v láske efektívnej… Musí sa prejsť od lásky afektívnej k efektívnej,
ktorá spočíva v konaní diel kresťanskej lásky, v službe
chudobným konanej s radosťou, entuziazmom, vytrvalosťou a láskou“ (IX, 534). Teda iba ten, kto „evanjelizuje chudobných“ a „stará sa o nich“, kto „im slúži v ich
duchovných potrebách“, ale tiež v „časných“, kto „im
slúži a dbá o to, aby sa im slúžilo“, teda „ich evanjelizuje
slovom i skutkom“ (XI, 393n), iba ten je človekom viery, skutočným nasledovníkom Ježiša Krista.

Až na kraj zeme
Ježiš túžil, aby sa evanjelium ohlasovalo „až po samý
kraj zeme“ (Sk 1, 8; porov. Lk 24, 47). Vincent sa postupne presvedčil o tomto aspekte Kristovho zmýšľania (XI,
165). „Naším povolaním je ísť, ale nie do jednej farnosti ani do jednej diecézy, ale do celého sveta. Načo? Aby
sme zapálili srdcia mužov a žien, aby sme robili to, čo robil Boží Syn. On prišiel, aby priniesol oheň na zem, aby
ho zapálil vo svojej láske“ (XI, 553). Posiela misionárov
a Dcéry kresťanskej lásky do rôznych štátov Európy, do
Alžírska, Tuniska, Maroka, ba až na Madagaskar.

Spiritualita prítomnosti vo svete
Spiritualita, ktorú svätý Vincent načrtne pre obe spoločnosti, nie je fuga mundi, teda odlúčenosťou (separáciou) od sveta. Pre misionára i pre dcéru kresťanskej
lásky tento svet predstavuje dejisko ich vlastnej spirituality a predmet, objekt, cieľ ich vlastnej apoštolskej a služobnej realizácie. Vincentínska spiritualita je
sekulárna práve preto, lebo si vyžaduje prítomnosť vo
svete, aby sa mohla uskutočňovať. Je to spiritualita prítomnosti vo svete, aby sme boli vo svete, nie aby sme
zo sveta ušli, pretože tento svet nie je vnímaný iba ako
duchovná skutočnosť, ktorá je protikladná (až nepriateľská) k spasiteľskej Božej činnosti, ale ako dejisko, na
ktorom na odohráva budovanie Božieho kráľovstva.
Tento svet a história sú predmetom Božej činnosti, jeho
afektívnej a efektívnej lásky.

Čnosti vlastné duchovnej rodine
svätého Vincenta
1. Jednoduchosť. Dnes, tak ako v časoch
svätého Vincenta, jednoduchosť znamená hovoriť pravdu. Jednoduchosť znamená osobnú
autenticitu. Ako v časoch svätého Vincenta, aj
dnes sa jednoduchosť chápe ako čistota úmyslu a uskutočňovanie pravdy prostredníctvom
diel spravodlivosti a kresťanskej lásky.
2. Poníženosť sa chápe ako uznanie, že

sme stvorené a vykúpené bytia. Konkretizuje
sa v rozvoji „postoja služobníkov“, vo vôli pustiť sa do diel, aj do čisto manuálnych, aby sme
slúžili chudobným. Taktiež sa prejavuje v túžbe
byť evanjelizovaní chudobnými, ktorí sú „našimi pánmi a učiteľmi“, ako hovorieval svätý
Vincent.

3. Láskavosť predstavuje schopnosť kon-

trolovať hnev pozitívnym spôsobom. Príklad
svätého Vincenta nás učí, že hnev môže byť
použitý na dobro. Jeho pohoršenie sa nad situáciou chudobných bolo veľkou silou, ktorý ho
podnietila k založeniu Spolkov a Dám kresťanskej lásky, Misijnej spoločnosti a Spoločnosti
dcér kresťanskej lásky.

Modlitba
Svätý Vincent volá svojich nasledovníkov, aby si obliekli Kristovho ducha, ktorý hlboko dôveruje svojmu
Otcovi a je pred ním neustále v modlitbe. Modlitba
bude prameňom účinnosti všetkého, čo sa bude robiť:
„Dajte mi muža modlitby a bude schopný všetkého“
(XI, 778). Uprostred svojej misionárskej aktivity je Ježiš
v neustálom kontakte s Otcom. Ježiš uznáva, že Otec je
autorom každého dobra, ktoré on koná (XI, 410), a neustále hľadá jeho vôľu.
Vincent bol absolútne presvedčený o dôležitosti jednoty medzi akciou a kontempláciou, ktorú vidí v Kristovi. Svojim nasledovníkom hovorieval, že vytrvalosť
v povolaní a neustála vitalita ich diel závisí od modlitby: „Dajte mi muža modlitby a bude schopný všetkého. Bude môcť povedať s Apoštolom: Všetko môžem
v tom, ktorý ma posilňuje“ (XI, 778). n

Zasvätený život | 2017/02

9

B LO G

S R . E VA V T E R É N E

Mával Ježiš teplotu?

J

edno obyčajné ráno. Vstávam skôr, aby som stihla
v pokoji hygienu aj rannú kávu. Nemám totiž rada
stres a šprint v mrazivom rannom vzduchu k vlaku
(hmmm… šprint aj tak nespadá do parametrov môjho
fyzického stavu). Žijem so sebou dosť dlho na to, aby
som spoznala, že niečo vo mne nezapadá. Siaham
po teplomere a ten rozlúskne nesúlad vo fyzične,
mám teplotu. Takýto stav nezvykne vynulovať môj
osobnostný tachometer, preto pokračujem v rituáli
a idem na vlak.
Som nehynúci fanúšik zimy, preto s radosťou
vdychujem mrazivý vzduch, nehĺbam nad silnými
existencionálnymi otázkami, ale v tme, ktorá šetrí
moje svetloplaché oči, plachtím na stanicu.
Okolo sa sunú postavy tým istým smerom, ticho,
cieľavedome. Len sprava nabieha ku mne postava,
muž, ktorý podáva obdivuhodný slovný výkon. Čistá
slovná riava a tak skoro ráno. Teplota niekedy upchá
myseľ a zníži vnímanie, takže na pozdrav odpovedám
na štvrtú dobu a v hlave sa vôbec nechce rozsvietiť tá
správna reakcia. Určite vyzerám, akoby ma poskladali
z nesprávnych dielov.
Pán mi to vzápätí dáva najavo. Vníma moju slabú
vášeň pre jeho otázky ako rehoľnú neohrabanosť,
a tak spustí evanjelizačnú vsuvku o tom, že Ježiš by
sa takto určite nesprával. S našľahanou energiou
mi vmetie do tváre ním čítanú moju neevanjeliovú
apatiu a iné nepatričnosti.
Hádžem panický myšlienkový flashback, či som
sa ho azda niečím nedotkla. Nič. Aj tak mi to však
presunulo srdce z hrude do spánkov a spontánne sa
začervenala celá moja ešte stále nezaostrená osobnosť.
V mnohých ľuďoch je a ešte dlho bude
presvedčenie, že Ježiš sa správal k ľudom len milo,
komunikatívne a bezbreho pozitívne. Neviem, kde
sa tento názor opravuje, možno niekde pri Nových
Zámkoch.
Po nastúpení do vlaku mi prebehla mysľou
len jedna otázka. Mával Ježiš teploty? Nemám sa
nechať trhať teplote na franforce? Ide o ďalšiu
z neprenosných skúseností, že asi je lepšie trpieť
Ježišovým syndrómom: byť doma a po troch dňoch sa
zjaviť medzi ľuďmi. Alebo ako to vlastne je?

n Eva Rušínová
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SRDCOM SR. HERMANY

Skúsenosť

P

red niekoľkými týždňami som čítala úryvok
v knihe, kde autor hovoril, že náboženskú
skúsenosť, ktorú prežijeme, je ťažké vyjadriť
slovami. Ako príklad uviedol Pannu Máriu. Svoju
skúsenosť si odkladala hlboko do svojho srdca
a premýšľala o nej. Nuž, človek si povie – Božia Matka.
To bola dennodenná skúsenosť života s Ježišom. Ale
čo my ostatní?
A potom som mala rozhovor so svojou
najmladšou neterkou. Listovala si v detskej knižke,
ilustrovanom deviatniku pre deti. Pýtala som sa jej, či
vie, v čom listuje. Jasné! Pozri, tu sa máš pomodliť, aby
si dostala milosť od Pána. Tu je vyobrazená Zázračná
medaila. A tu je svätá Katarína, ale jej priezvisko si už
nepamätám. A tak som vytiahla retiazku a ukázala jej
medailu. Pozrela na ňu a prikývla. Hej, to je zázračná
medaila. Ale nemáš ju len nosiť, máš sa aj modliť.
Vieš, Panna Mária nie je automat. Prikývla som. Na
otázku, či sa aj ona modlí, iba pokrútila hlavou nad
mojou čudnou otázkou. Jasné, že hej. Ježiš a Mária sú
predsa priatelia, s ktorými sa treba rozprávať tak ako
s každým. Je to slušnosť! Veď Ježiš sa o nás stará.
Skoro mi vyliezli oči z jamôk. Ako jednoducho vie
túto skúsenosť vysvetliť osemročné dieťa. Rozhovor
s Bohom ako elementárny základ slušnosti.
A to sa chce asi aj od nás, mať úctu voči ceste
toho druhého. Mať základnú slušnosť k náboženskej
skúsenosti toho druhého a nepresadzovať svoju
pravdu. Boh má predsa toľko ciest k nemu, koľko je na
svete ľudí.
n Hermana Matláková

S P I R ITUA LITA

„Necítim nostalgiu
po domove (…)
Sme doma hocikde
na zemi, ak nosíme
všetko v sebe.
Mali by sme byť
vlasťou pre nás
samých.“
(Etty Hillesum, Denník)

Mystická symbolika
v dielach svätej Terézie z Avily a Etty Hillesum
n TAT I A N A B E R E C K Á

Terézia z Avily (1515 – 1582) a Etty Hillesum (1914 – 1943), ktoré
rôzne prežívali kresťanské a židovské náboženstvo, sú dve ženy,
ktoré o sebe rozprávajú a pre ktoré sa toto rozprávanie stalo
akoby povolaním: o skúsenostiach, o sebe a o Bohu, o Bohu, ktorý
je slovom, ktoré hovorí a chce, aby sa o ňom hovorilo. Prejdeme
niektoré slová týchto dvoch žien, aby sa vynorili obrysy ich
mystickej skúsenosti, ktorá vyprýštila z ich života a z ich spisov.
Až k nám.
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„Nie je možné
byť v niečích
pazúroch, ak
sme v tvojom
náručí.“

T

o, čo spája Teréziu s Etty, je neustále hľadanie
domova. Terézia hľadá dom pre svoju skupinku priateliek a pre novovznikajúce komunity:
celú knihu O zakladaní by sme mohli čítať v tomto
duchu, teda ako hľadanie domu, miesta, ktoré by prijalo a dalo formu tomu, čo zažila pri stretnutí s „Pánom svojej duše“.
Aj Etty hľadá dom. Hľadá ho v ľuďoch, ktorým sa
bez únavy venuje, hľadá ho v slovách, v knihe, ktorú
nedokáže napísať; hľadá ho aj v Júliusovi Spierovi, ktorý, ak sa aj nestane definitívnym domom, stane sa bránou – bránou domu, v ktorom nájde pokoj.
Terézia hovorí o hrade, ktorý má veľký priestor. Etty
hovorí o dome, streche, kráľovstve a o vnútornom svete. A všetky tieto miesta sú obývané a pohostinné. To
je práve to, čo ich bude charakterizovať a čo v priebehu času premení ich spôsob života.

Prebývanie Boha
Ďalší aspekt, ktorý je treba zdôrazniť, je ten, že obidve
sa odvolávajú na Boha, „ktorý prebýva“. Toto sa zdá
byť veľmi zaujímavé, nakoľko prebývanie je prvok špe-
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cificky ľudský. „Byť človekom znamená: byť na zemi
ako smrteľník; a teda: bývať,“ píše Heidegger.
Na druhej strane nie je v histórii náboženstiev, a to
hlavne v židovsko-kresťanskej kultúre, novinkou „prebývanie Boha“ na vrchu Sinaj a realizovaného neskôr v stánku stretnutia, až po teológiu, ktorá vidí
Boha prebývať uprostred svojho ľudu a ktorá sa splní
v Emanuelovi – Kristovi.
Terézia a Etty sa teda plne začleňujú do tejto tradície, ktorá vidí Boha, prebývajúceho medzi ľuďmi,
avšak spôsob, ako ju prežívajú, je zaujímavý: Boh, ktorý túži po našej spoločnosti, ktorý „nečaká nič tak
ako náš pohľad a natoľko si tento pohľad váži, že nič
neopomenie, len aby ho získal“ (Cesta dokonalosti).

Stať sa miestom pre Boha
Terézia nachádza vo svojej duši miesto pre prijatie
tohto Boha, „ktorý hľadá miesto na bývanie“, tak ako
to neskôr urobí Etty a prijatím tejto zodpovednosti dá
navždy Bohu budúcnosť.
„Stať sa miestom pre Boha,“ tak ako to opisujú svätá
Terézia a Etty, nám otvára nový pohľad na vec. Nejde
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len o miesto, ktoré je obývané a obývateľné Bohom, ale
aj nami samými a tiež inými ľuďmi.
Aj v Ettiných spisoch je evidentný tento spôsob vnímania svojho vnútra: „… je prekvapujúce, že človek má
v sebe takéto miesto“ (Denník), ktoré vzniká zo skúsenosti, že nachádza „Boha v sebe samom“. Etty často hovorí o vnútornom svete, v ktorom môže ostávať, prechádzať sa a aj poskytnúť prístrešie iným: „… nosiť v sebe
tých druhých vždy a všade a tam s nimi žiť… Prijať
druhého do vlastného vnútorného priestoru a nechať
ho tam, aby sa rozvíjal; dať mu miesto, kde by mohol
rásť a rozvíjať sa… Skutočne dávame miesto svojim
priateľom v nás samých, miesto, kde môžu rásť…“

Boh: hosť a dom zároveň
V mystickej skúsenosti a jej následnom spracovaní, či
už Terézie alebo Etty, je Boh „hosťom“ nielen v zmysle
pasívnom, je zároveň domom.
Vo Vnútornom hrade sa zmienka o tejto skúsenosti zvlášť upresňuje v piatej komnate, kde svätá Terézia
hovorí o „našom Pánovi Ježišovi Kristovi“ ako o našom „dome“.
Čo sa týka Etty, sú to práve jej posledné nájdené slová, ktoré napísala na pohľadnicu a vyhodila z vlaku,
ktorý smeroval do Auschwitzu, na ktorej jej biblická citácia poukazuje na rovnakú predstavu: „Pán je mojím
útočišťom.“ Ale aj predtým už Etty začala o tejto téme
hovoriť, obzvlášť potom, čo rasové zákony začali okolo

Neverím, že by sa
vonkajší svet mohol
zmeniť bez zmeny
v nás samých.

nej hustnúť: „Nie je možné byť v niečích pazúroch, ak
sme v tvojom náručí.“ Boh, ktorý prebýva, sa tak stáva
Bohom, ktorý nesie a sprevádza. Je to Boh, ktorý hovorí
aj nechá hovoriť, a Boh, ktorý prebýva a učí, ako prebývať; Boh, ktorý kráča a ktorý otvára cesty.

Skúsenosť cesty
„Je tu čas na to, aby sme šli“ – týmito slovami Terézia končí svoju pozemskú púť po tom, čo kráčala celý život a otvárala nové domy. Svojím sestrám hovorí
o „ceste dokonalosti“ a znova o nej hovorí vo Vnútornom hrade ako o postupe medzi komnatami duše, ako
o „ceste modlitby…“
Zdá sa, že u Terézie toto stretnutie s Bohom je spojené so skúsenosťou cesty a to aj vysvetľuje štýl jej diel,
ktoré nie sú teologickými traktátmi, ale rozprávaním
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Timothy Dolan

Byť kňazom v dnešnej
dobe je nepochybne
náročné. Kníh
o kňazstve sa už
v priebehu dejín
napísalo mnoho
a nejedna z nich
má určite ešte dnes
svoju platnosť – lebo
to, čo kňazstvo je, sa
nemení. Menej sa však píše
o tom, ako žiť (a rozoznávať) kňazské
povolanie v modernej dobe.
Kniha pozostáva z dvadsiatich
štyroch kapitol – príhovorov, ktoré
monsignor Timothy Dolan ako vtedajší
rektor prednášal bohoslovcom North
American College v Ríme. Nejde
teda o odborný text prešpikovaný
poznámkami pod čiarou, naopak,
je v ňom zachovaná živosť prejavu
a čitateľ sa miestami neubráni ani
smiechu, ani hlbokému zamysleniu.
Hoci sa nejedná o odborný text,
jednotlivým zamysleniam nechýba
solídna teologická hĺbka ani
systematické spracovanie. Mons. Dolan
vždy postaví pred oči čitateľov ideál
čnosti, vysvetlí jej zmysel a význam,
upozorní na možné úskalia pri úsilí
tento ideál dosiahnuť, a vždy ponúkne
aj rad rýdzo praktických spôsobov „ako
na to“ – z nich ako prvý je takmer vždy
modlitba.
Autor bohato čerpá z Písma
i z cirkevnej tradície, pripomína
veľké a niekedy možno aj zabudnuté
postavy cirkevných dejín. Rovnakou
mierou však čerpá aj zo života dnešnej
Cirkvi, z každodenného života kňazov,
ktorých príbehy a zážitky nie sú vôbec
vzdialené skúsenostiam dnešného
čitateľa.
Karmelitánske nakladatelství,
Kostelní Vydří 2016.
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Kněží pro třetí tisíciletí

o svojej skúsenosti: „… zdalo sa mi, že Ježiš Kristus kráčal vždy po mojom boku, avšak nevidela som, v akej podobe, lebo to nebolo v obraznom videní. Cítila som však veľmi jasne, že bol stále po mojom pravom
boku a že bol svedkom všetkého, čo som robila“ (Život). Pre Teréziu je
možné byť s Bohom jedine kráčajúc: je to práve na ceste, v pohybe, kde
je možné získať skúsenosť s ním. A modlitba sa v jej spisoch ukazuje
práve ako cesta: hľadanie domu, ktorý sa sám stáva domom. Dom, ktorý
sa nehľadá preto, aby sme sa v ňom usadili ako v definitívnom príbytku,
ale ktorý nachádzame a vytvárame práve na ceste: „Považujem totiž za
nemožné, aby sa láska uspokojila stále s tým istým stavom“ (Hrad).
U Etty je myšlienka cesty už od začiatku jej spisov: túžba po ceste na
východ, do Ruska, ktoré bolo domovom jej matky, ju sprevádza počas
celého rozprávania v Denníku. „Cesta na východ“ sa teda pre ňu stáva
symbolom, v ktorom sa prelínajú rôzne túžby, ako to ona sama vyjadruje v ďalších svojich spisoch. S touto túžbou po východe sa spája aj potreba „žiť tento život až do hĺbky“ a možno ju pozorovať na každej strane
Denníka. Zároveň je tu aj ďalší odtieň tejto cesty: možnosť vojsť do svojho vnútra a aj do vnútra iných. „Stalo sa to pred pár dňami, v studenej
električke, ktorá smerovala k univerzite: prenikla ma absolútna istota, že
pôjdem do mnohých krajín a uvidím mnohé ľudské tváre. Na ktoromkoľvek mieste sa ocitnem, budem mať čo povedať ľuďom; to, čo vnímam
ja, skromne, ale budem im mať čo povedať.“
„Niekedy sú pre mňa ľudia ako domy s otvorenou bránou. Vchádzam dnu a kráčam po chodbách a izbách; každý dom je inak zariadený, ale v podstate sú rovnaké; z každého by bolo možné urobiť miesto
zasvätené tebe, môj Bože. Sľubujem ti, že sa budem snažiť nájsť ti príbytok. V podstate je to smiešna predstava: vydávam sa na cestu a hľadám strechu pre teba. Je toľko prázdnych príbytkov – ponúkam ti ich
ako najdôležitejšiemu hosťovi“ (Denník).
Ako sme už videli, túžba po „ceste na východ“ sa skonkretizovala cestou medzi tváre a osudy ľudí, a zároveň sa stala veľmi konkrétnou cestou do Westerborku a poskytla jej možnosť napredovať na tejto
vnútornej ceste.
Zdá sa, že cesta za hľadaním domu priviedla obidve ženy do domu
bez stien a rozľahlého ako svet a ako sám človek, ako Westerbork a Kláštor svätého Jozefa. Dom, v ktorom sa riešia rôzne súčasné problémy.
To, čo je možné urobiť, je pokorné ponúknutie seba samého ako
miesto boja: „Tieto problémy musia niekde nájsť miesto, kde by mohli
spočinúť, kde môžu bojovať a upokojiť sa a my musíme otvoriť náš
vnútorný priestor bez toho, aby sme chceli utiecť; a pretože hniloba, ktorá je v iných, je aj v nás, neprestávala som hovoriť. Nevidím iné
riešenie než to, aby sme sa sústredili na seba a túto hnilobu vyhodili. Neverím, že by sa vonkajší svet mohol zmeniť bez zmeny v nás samých. Je to jediné riešenie tejto vojny: musíme hľadať v nás samých,
nie inde“ (Denník).
Kto som? Je to zrejme základná otázka, ktorá je schovaná v „podhubí“ našej generácie. Odpoveď, tak ako to hovorí svätá Terézia, môžeme
nájsť len mimo nás, na mieste, kde síce nepoznáme seba, ale kde nás
pozýva a miluje niekto Iný: ten, ktorý býva v nás.
„Ísť dopredu,“ to je jediná možná cesta, ako nájsť domov. Aspoň pre
Teréziu a pre Etty. n
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Mimoriadne správy
z Karmelu v Bangui
n F E D E R I CO T R I N C H E R O

M

ilí priatelia! Píšem vám, aby som vám oznámil veľmi dôležitú novinu: všetci utečenci
sa vrátili domov! Áno, čítali ste dobre: všetci. Po troch rokoch a troch mesiacoch končí naše dobrodružstvo, ktoré sa začalo 5. decembra 2013. A toto je
posledná kapitola nášho konventu, ktorý sa stal znenazdania táborom utečencov.
Od januára tohto roku sa uskutočnil projekt, podporený Komisiou pre utečencov OSN, vládou Stredoafric-

kej republiky a iných partnerov, ktorý umožnil všetkým
našim utečencom vrátiť sa konečne do ich miest a začať
normálny život. Každá rodina dostala určitú ekonomickú podporu, aby mohla preniesť všetky svoje veci
na nové miesto, teda aby mohli definitívne zanechať
tábor. Odchod bol dobrovoľný a nik k tomu nebol nútený. Avšak všetci ochotne prijali túto možnosť. Všetko
sa uskutočnilo veľmi usporiadane a bez nepríjemností. Ba naopak: boli sme prekvapení, ako to všetko preZasvätený život | 2017/02
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Pred odchodom sa k nám
obrátil vodca utečencov
a povedal: „Ďakujeme
vám za to, že ste nás
nenechali. Nikdy na to
nezabudneme.“
Ale ani my nezabudneme.
Ako by to bolo možné?
Poznali sme každú tvár.
S každým z nich sme sa
stretli počas ich pobytu
u nás.

behlo a ako sa tábor vyprázdnil. Samozrejme, k tomu
prispela aj pokojná a bezpečná situácia v hlavnom
meste.
Po mnoho dní sa náš Karmel stal miestom, odkiaľ
odchádzali naložené vozy, kde sa ozývali údery kladív,
aby sa mohli rozobrať stany: bola to hudba, na ktorú
nikdy nezabudneme. Prichádzali k nám z miest, kde
zúrila vojna, so strachom na tvárach a len s najnutnejšími vecami, ktoré si v rýchlosti vzali. Teraz odchádzali pokojne a s nádejou, ktorá sa zračila v ich
tvárach, s deťmi, ktoré sa tu niektorým narodili, a ich
vozy boli plné nielen vecí, ale aj snov a predstáv do
budúcnosti. Boli sme spokojní, keď sme ich takto videli, ale boli sme aj trocha smutní, že už tu s nami
nebudú. Tak sme si zvykli na ich prítomnosť, na ich
požiadavky a hluk, že v prvé dni sme všetci vnímali
prázdnotu a ticho, na ktoré sme neboli zvyknutí. Najviac nám chýbala prítomnosť detí, hlavne pri vchode,
kde ich bolo najviac a kde nás vždy čakali a pozorovali. Niektoré z nich boli verné a zúčastňovali sa na našej večernej modlitbe. Ako nám len budú chýbať!

lo trhovisko, situované pri vchode na náš pozemok
(s barom, kinom a malou mechanickou dielňou), ktoré sa však zmenšilo a momentálne sú tu návštevníci
len z blízkeho susedstva.
8. januára sme slávili svätú omšu na poďakovanie
Pánovi za všetky dobrodenia, ktorými nás obdaril
v týchto troch rokoch a že nám nikdy nechýbala jeho
ochrana a prozreteľnosť. Pripomenuli sme si všetky
deti, ktoré sa narodili na Karmeli, ako aj tých, ktorí tu
umreli. Na túto svätú omšu prišli mnohí starí priatelia, ktorí odišli v predchádzajúcich mesiacoch, ako aj
mnohí utečenci protestantského vyznania. Slávenie
svätej omše sme ukončili na pahorku nášho pozemku,
požehnali sme Bangui a prosili sme o pokoj pre celú
krajinu. Netreba zabúdať na to, že zatiaľ čo sa situácia
v hlavnom meste veľmi zlepšila, neplatí to pre určité
zóny, ako je Bocaranga alebo Bambari. Sú tu stále nejaké malé skupiny rebelov, ktoré znepokojujú obyvateľov. Samozrejme, misia OSN sa snaží o to, aby sa to
všetko upokojilo a aby sa všade nastolil mier.

Nezabudneme
Vďačnosť a prosba o pokoj
Je to až dojemné, keď pozorujeme zónu, ktorá bola
obývaná utečencami. Zdá sa, akoby sa tadiaľ prehnala víchrica. Až v týchto dňoch sme si uvedomili, aký
to bol rozľahlý priestor. Ešte stále zopár ľudí pracuje
na tom, aby dali všetko do poriadku. Ale až obdobie
dažďov prinesie aj porast na pôde, ktorá medzičasom
stvrdla ako betón. Z toho, čo tu bolo predtým, osta16
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Pred odchodom sa k nám obrátil vodca utečencov
a povedal: „Ďakujeme vám za to, že ste nás nenechali.
Nikdy na to nezabudneme.“
Ale ani my nezabudneme. Ako by to bolo možné?
Poznali sme každú tvár. S každým z nich sme sa stretli
počas ich pobytu u nás. Počas tých troch rokov sa tu
buď niekto narodil alebo zomrel, alebo niekto ochorel, našiel prácu alebo lásku svojho života, alebo našiel

MISIE

vieru, alebo jednoducho silu k odpusteniu, ktorú stratil
vo vojne…
Keď sme ráno 5. decembra 2013 začali prijímať prvé stovky utečencov, mysleli sme si, že to bude záležitosť na pár
dní; neskôr sme si pomysleli: Asi to bude do Vianoc… a nakoniec sme prestali myslieť na to, dokedy potrvá toto dobrodružstvo, a pochopili sme, že túto etapu cesty prejdeme
spoločne. Mohli sme utiecť alebo ich vyhnať, ale to by bola
zbabelosť. Prečo by sme si nechali ujsť takúto príležitosť?
Zdalo sa nám, že prijať ich bude to najlepšie, čo môžeme
urobiť, aj keď nik z nás také niečo nerobil a nik z nás nemohol tušiť, dokedy to potrvá. Keby nám v ten deň bol niekto povedal, že utečencov budú tisíce a že ostanú tri roky…
možno by sme sa naľakali a odmietli by sme to. Vtedy sme
boli len trocha vystrašení. Ale niet pochýb, že to, čo sme
prežili, bola či už z hľadiska ľudského alebo kresťanského
skúsenosť, ktorá nás hlboko poznačila a budeme na ňu spomínať ako na tie najkrajšie udalosti nášho života. Nik z nás
nebol hrdinom a ešte menej to nebol autor tohto textu.
Každý urobil zo svojej strany to, čo bolo treba, deň po dni,
ponúknuc svoju pomoc tomu, kto bol unavený.
Snažil som sa jednoducho rozprávať vám, čo to je vojna – jedna z mnohých, ktorými ochorela naša planéta – a ako konvent môže žiť spolu s 10 000 utečencami…
s problémami v zásobovaní, ale aj s rôznymi humornými situáciami alebo prekvapeniami. Dobrá tímová práca
nám však umožnila všetko zdolať aj v ťažkých a nepredvídaných situáciách.

Keby nám v ten deň
bol niekto povedal,
že utečencov budú tisíce
a že ostanú tri roky...
možno by sme sa naľakali
a odmietli by sme to.

Dagmar Kráľová

Musím nakoniec uznať, že vďaka tejto vojne sa moji čitatelia a priatelia Karmelu rozrástli. Je to pravda, že nie
každé zlo škodí! Dovoľte mi teraz vyjadriť moje úprimné
poďakovanie za záujem, zápal a ochotu, s ktorými ste nás
sledovali. Naša misia na periférii Bangui sa zviditeľnila,
hoci sme sa o to nesnažili, a naše dobrodružstvo vyvolalo
uznanie, o ktorom sme nesnívali. Avšak toto všetko nám
umožnilo rozšíriť priateľstvá s vami a koľkí fandili nám
a celej Stredoafrickej republike, aby vojna prestala!
Teraz váš korešpondent z Bangui bude mať asi menej
zaujímavostí, ktoré by vám mohol rozprávať, ale neznamená to, že máte zabudnúť na Stredoafrickú republiku,
ktorá stále potrebuje vaše sympatie a vaše priateľstvo. Je
to krajina, ktorá nepotrebuje len obnovu, ale znova vybudovanie, a to nie je možné bez vášho prispenia. Afrika
je kontinent, v ktorom to vrie a ktorý stále v sebe skrýva
veľké prekvapenia. Aj na Karmeli sa otvárajú nové možnosti. Nezabudnem vás o nich informovať.
Srdečne vás objímam, ešte raz vďaka a do skorého
stretnutia!
(Medzititulky redakcia)

„Celé stáročia obliekame Pannu
Máriu do ťažkých brokátových
šiat, zdobíme ju korunkami,
šperkmi, ba i žezlom v rukách.
Vysoko na oltároch jej pod
nohy dávame mesiac a okolo
hlavy veniec s hviezdami. Nie, nie
je to chyba. Dokonca je to biblické, keď ju
krášlime čnosťami a považujeme za Kráľovnú neba
i zeme. No čo ak sa Mária v tom všetkom cíti ako
mladý Dávid v nemotornom Saulovom pancieri? Ak
ju kladieme tak vysoko, nebadane ju môžeme – hoc
s tým najsvätejším úmyslom – od seba vzďaľovať.“
Aby sa tak nestalo, táto kniha píše o Márii trochu
inak. Približuje nám jej prežívanie i všednosť
nevšedného života. Dáva nám ju spoznať ako jednu
z nás, ženu, ktorá žila v úzadí, lebo Boh bol pre ňu
na prvom mieste... Preto je krásna, taká, že už nič
krajšie okrem Boha nie je.
Redemptoristi – Slovo medzi nami, Bratislava 2017.
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Mária, naša ozajstná
sestra

Ste naši priatelia

n Preklad: Tatiana Berecká
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P OVO L A N I A

5

předpokladů

kněžského a řeholního povolání

n A N D R E A S TA P K E N

Těchto pět předpokladů lze považovat
za jakési základní kompetence, které by
měly být vlastní kandidátovi na kněžský
či zasvěcený život. Tvoří určitý základ,
který člověku umožňuje čelit s náležitou
flexibilitou změnám, jimiž člověk prochází
v oblasti zasvěceného života, a to tak, aby
byl schopen na tyto proměny reagovat
lidsky a duchovně tvořivým a zdravým
způsobem.
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1. Hledat Boha

Svatý Benedikt (viz 58. kapitola jeho řehole) doporučuje, aby se při přijímání určité osoby do noviciátu dbalo
na to, zda budoucí novic „opravdu hledá Boha“. Totéž
platí pro kněze a řeholníky ostatních spiritualit - kdo
chce být knězem či řeholnicí, musí být hledačem Boha.
Je spíše vzácností, když se na počátku formace u někoho dá hovořit o již zralé a dobře strukturované
zkušenosti duchovního života. Je spíše pravidlem, že
kandidáti přichází do semináře či k branám klášterů
z mnoha nejrůznějších důvodů: sloužit druhým lidem,
pracovat s mladými, protože milují liturgii, anebo je
ovlivnil příklad jejich faráře či sester, které mají ve farnosti, protože prodělali významnou zkušenost modlitby na nějakém hromadném setkání, ať charismatic-
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Ústřední otázkou, kterou si máme
položit, je, zda v řadě motivací
je cosi důležitého, co má něco
do činění s Bohem. Je mezi nimi
obsažena nějaká autentická
zkušenost s Bohem, touha po Bohu
či alespoň hluboké tušení, jak je
Bůh pro můj život důležitý?

kém, na Světových dnech mládeže či v Taizé… Tato
směs různorodých motivací je na počátku zcela normální, ale během formace by se jednotlivé motivace
měly ujasnit a kde to bude zapotřebí, také pročistit.
Ústřední otázkou, kterou si máme položit, je, zda
v této řadě motivací je cosi důležitého, co má něco do
činění s Bohem. Je mezi nimi obsažena nějaká autentická zkušenost s Bohem, touha po Bohu či alespoň
hluboké tušení, jak je Bůh pro můj život důležitý? Dotýká se případně toto tušení reálné existence a osobnosti kandidáta? Není od věci nechat si vyprávět o dosavadních duchovních zkušenostech a také o pocitech,
které je provázely. Právě v této oblasti lze totiž snadněji
zahlédnout, nakolik byla ta která zkušenost autentická a hluboká a zda v ní je či není přítomno jakési jádro,
na němž lze případně dál stavět.
Jak jsme již řekli, zdaleka ne všechny osoby se záj
mem o kněžství či zasvěcený život přichází již na vysokém stupni duchovní zralosti. Avšak bez určitého
vnitřního pnutí, tíhnutí k zaslíbenému magis, nemůže
vyrůst pravá duchovní osobnost. V řeholní komunitě či v semináři se toto hledání Boha a duchovní touhy
mohou rozvinout, ale musí tu být v zásadě cosi přítomného už na počátku hledání. Toto duchovní jádro již
přítomné v osobnosti kandidáta může být dál kultivováno a obohacováno, ale nemůže být „vyrobeno“.
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2. Stabilní identita
Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zasvěcený
život je rozvoj osobní identity. Na ní totiž staví citová
zralost, schopnost vztahu a sebedarování, schopnost
stát se zdravou součástí komunity a řídit se zdravým
úsudkem. Pracovat na vlastní identitě je velmi složitý
proces, který opět začíná dlouho před kněžskou či řeholní formací, jíž je ovlivňován a stimulován, a pokračuje i po kněžském svěcení či řeholních slibech.

Výraz identita znamená v zásadě se znát, či cítit se
„ve své kůži“, mít zdravý vztah k sobě samotnému.
Znamená umět zacházet s vlastním myšlenkovým světem, nebýt bezradný tváří tvář vlastnímu jednání a pocitům, vědět odkud jsem vyšel a být schopen říci, kam
bych si přál jít. Předem počítáme s tím, že současná
postmoderní kultura formování stabilní identity ztěžuje. Dnes hovoříme o tekuté společnosti, o fragmentované identitě. Hluboká existenciální nejistota a strach
z rozhodování dnes provází řadu mladých lidí, kteří
stále více odsouvají definitivní rozhodnutí. Podobně
i proces psychického zrání a vývoje, který dříve obvykle končil kolem 20-25 let, se dnes posunul spíše ke 30
letům a někdy i dále.
Utváření identity je ambivalentní proces, který se
nevyhne řadě napětí, v nichž je třeba nalézt propojení
mezi duchovním světem a ostatními oblastmi lidského života. Duchovní zkušenost a rozhodnutí pro určité povolání jsou totiž pouze jedním aspektem lidské
identity, aspektem, který je často v protikladu s dalšími
četnými životními fragmenty a konstelacemi hodnot,
s nimiž se kandidát setkává ve svém volném čase, mezi
přáteli, v rodině, prostřednictvím sdělovacích prostředků a toto vše bezpochyby ovlivňuje hluboké vrstvy naší osobnosti. Jestliže tyto různé prvky, které jsou
součástí naší identity, nebudou mezi sebou vést dialog,
riskujeme, že naše zásadní životní rozhodnutí pro tu či
onu cestu ztratí v určité chvíli svou přesvědčivost, bude
pociťováno jako něco cizího a nakonec bude opuštěno.
Stále více se hovoří o „narativní identitě“: nakolik jsem
schopen vyprávět o svém životě druhým lidem, dostává můj život i pro mne nový smysl, vzniká určitá osobní identita. Různé částečky identity mají být vyprávěním poskládány do smysluplného celku.
Úlohou formátora je doprovázet tento proces rozvíjení
osobní identity a napomoci kandidátovi verbalizovat nevyhnutelná napětí, která toto hledání doprovází, otázky
a s nimi spojené konfliktní body tak, aby se mohly stát
součástí této narativní identity. Zde mohou plnit určitou
roli také psychologové zasvěceného života.
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3. Schopnost mít rád a darovat svůj život
Jde o viditelné kritérium, které dovoluje hodnotit, zda
identita dané osoby dozrála.
Některé ze znamení, že dotyčná osoba má tyto
schopnosti: je schopna pracovat pro druhé, nebát se
toho, co je nové a neznámé, zajímá se o svět druhých
lidí a vychází druhým vstříc.
Občas se mohou objevit fáze určité sebezahleděnosti
a egoismu. Jde o zcela normální období, které je důležité pro utváření osobnosti. Lidé, kteří si jimi prošli, se
pak obvykle cítí zralejší a schopnější lépe žít pro druhé.
Tato období nelze zaměňovat s narcisismem, kde přeZasvätený život | 2017/02
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4. Spiritualita společenství

Kněžská služba i řeholní život
vyžaduje schopnost sebedaru,
lásky a úcty k druhému člověku,
tedy schopnosti, které narcisistní
osobnost není schopna rozvinout.

važuje kroužení kolem sebe samých, sklon k dramatizaci vlastního prožívání a sebestřednosti, přehnaná
péče o sebe a využívání druhých lidí k vlastnímu prospěchu. V tomto postoji lze těžko nezištně být s druhými lidmi, komunita je zneužívána jako prostředí
sebeprosazení. Za tímto narcisistním chováním se často skrývá velmi křehká a roztříštěná osobnost, která
potřebuje pomoc zvenčí, aby své chování upravila. Je
třeba říci, že kněžská služba i řeholní život vyžaduje
schopnost sebedaru, lásky a úcty k druhému člověku,
tedy schopnosti, které narcisistní osobnost není schopna rozvinout.
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Struktury, ve kterých dnes pracujeme i žijeme, jsou obvykle velmi komplexní a vyžadují schopnost spolupráce. Nejde o čistě praktickou záležitost, ale o spiritualitu
společenství, kterou má pěstovat jak řeholní komunita, tak kněz, který má být ve své farnosti služebníkem
společenství a jednoty - k tomu je ovšem zapotřebí, aby
dotyčné osoby poznaly a na vlastní kůži zakusily zdravý komunitní život, který nevzniká jen tím, že spolu
někde bydlí či pracuje skupina křesťanů. Zvlášť u kněží může být problémem dřívější formace k tomu, aby
dokázal být osamělým bojovníkem na vinici Páně, žít
v duchovní i praktické osamělosti stylem života, který se téměř neliší od životního stylu dnešních singles.
Přestože dnes řada kněží a adeptů na řeholní život volá
po společenství, je třeba konstatovat, že v něm neumí
žít, protože je po léta (aniž by to zpozorovali) utvářel
poměrně individualistický způsob života. Proto se také mnozí komunitního života bojí, i když po něm
současně i touží. Je to dáno i tím, že duchovní dimenze společného života je nám z větší části dnes cizí a bylo by třeba, abychom k ní postupně dospěli, protože je
svědectvím a současně přítomností Krista (nikoliv tedy
jen z praktických důvodů).
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5. Ochota se učit
Uvedené předpoklady téměř žádný kandidát ve chvíli,
kdy vstupuje do semináře nebo se stává součástí řeholního společenství, obvykle nemá. Je třeba, aby se k nim
prožil, aby jich nabyl, občas tedy se značnými obtížemi.
Proto také je velice důležitý tento poslední předpoklad:
kandidát by měl být ochoten se učit. Dotýkáme se tak
jeho způsobilosti umět reálně zhodnotit své schopnosti
a možnosti, ale také prostě ochoty nechat se vtáhnout
do určitého procesu rozvoje, spojená s otevřeností k tomu stále se něčemu učit, a to po celý život. Tato schopnost kráčet, vyvíjet se, činí z kandidáta pravého duchovního poutníka.
Jednou z klíčových otázek, kterou si tedy musíme
klást ve chvíli, když máme někoho přijmout do semináře či do procesu řeholní formace zní: Chce se tenhle člověk také něco naučit? Je ochotný vstoupit do
onoho současně duchovního i lidského procesu, který
často vede ke zpochybnění našich obvyklých postojů,
východisek, představ? Je ochotný na sobě něco měnit
a chápat formaci jako celoživotní proces, který nekončí
řeholními sliby či kněžským svěcením? Negativní odpověď na tyto otázky obvykle doprovází známky určité
pasivity ze strany kandidáta, rigidnost a silně obranné
postoje jako součást základní struktury osobnosti. Na-

Kandidát by měl být ochoten
se učit. Dotýkáme se tak jeho
způsobilosti umět reálně zhodnotit
své schopnosti a možnosti, ale
také ochoty nechat se vtáhnout do
určitého procesu rozvoje, spojená
s otevřeností k tomu stále se
něčemu učit, a to po celý život.

opak pozitivní znamení představuje určitá pružnost,
tvořivost a otevřenost novým podnětům, zájem o svět
a ochota k nahlédání vlastních vnitřních mechanismů
a postojů, chuť k dialogu a reflexi o vyslechnutých tématech.
n Podle článku Andrease Tapkena, L’ingresso in seminario:
presupposti e competenze, který vyšel in Tredimensioni.
Psicologia, Spiritualitá, Formazione 3 (2009), 260-267 přeložila
a doplnila karmelitánka Denisa Červenková
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Mních s kamerou

n MICHAL KUKUČA

Nový priestor komunikácie

Raz vidieť je lepšie ako stokrát
počuť. V súčasnosti sa niekedy zdá,
že „počuť“ nestačí už ani stokrát.
Žijeme vo svete, kde sa každý cíti
oprávnený a kvalifikovaný vyjadriť
svoj postoj. Záplava slov a názorov nás
prenasleduje na každom kroku. Nové
médiá majú prístup priamo do nášho
vrecka a využívajú niekedy subtílnejšie
a niekedy sugestívnejšie prostriedky, než
tradičné formy masovej komunikácie.
Zdá sa, akoby známe „viera je z počutia“
bolo dnes skôr problémom, než
cestou k Bohu. Ako ešte dnes možno
počuť? Ako sa dá prihovoriť mladším
generáciám?
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Vývoj v oblasti technológií a médií už dávno neprebieha v uzavretej skupine znalcov a profesionálov.
Zvlášť mladí ľudia rýchlo nastupujú na nové trendy
v komunikácii, a to nielen ako pasívni konzumenti,
ale čoraz častejšie ako tvorcovia. Všetky veľké sociálne
siete – dnes prvoradé miesta komunikácie mladých –
neposkytujú vlastný obsah (alebo ho poskytujú len
v minimálnej miere). Ktokoľvek sa prihlási na Facebook, Twitter či na YouTube, je automaticky pozvaný
k tomu, aby sám prispel vlastnou tvorivosťou. Či je to
krátka správa, názor, komentár alebo plnohodnotné
dielo – vrátane videa.
Sociálna sieť YouTube bola založená v roku 2005. Za
relatívne krátky čas sa ukázalo, že audiovizuálna tvorba
nemusí byť vyhradená školeným odborníkom s prístupom k drahej štúdiovej technike. Úroveň mnohých videí,
tvorených jednotlivcami alebo malými skupinami amatérov z vlastnej iniciatívy a bez nároku na honorár, dnes
bez problémov konkuruje televíziám a filmovým spoločnostiam. Práve táto sieť sa zásadne podpísala pod vznik
a rozšírenie nového žánrového druhu – vlogu.
Vlog je kratšie alebo stredne dlhé video (5 – 30
min.), spravidla zobrazujúce bežnú (alebo aj výni-
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YouTube je druhou
najsledovanejšou web stránkou
na internete. Vo februári 2017
bolo na YouTube nahratých 400
hodín nových videí každú jednu
minútu. A každý jeden deň sa
prostredníctvom YouTube prehrá
asi jedna miliarda hodín videí.

Možno by sa mohlo zdať, že video obsahujúce ranné
problémy so vstávaním, nákup v obchode a popoludňajšie stretnutie s kamarátom pri počítači nemá veľmi zmysel, ani nebude mať veľkú sledovanosť. Opak
je pravdou. YouTube je druhou najsledovanejšou web
stránkou na internete. Vo februári 2017 bolo na YouTube nahratých 400 hodín nových videí každú jednu minútu. A každý jeden deň sa prostredníctvom YouTube
prehrá asi jedna miliarda hodín videí. Na sieti YouTube
si dnes nedovolí chýbať žiadna spoločnosť venujúca sa
mediálnej tvorbe a tradičné televízne spoločnosti začínajú mať obavy o svoju budúcnosť, keďže mladí ľudia
javia o televíziu čoraz menší záujem.

Digitálna výzva

močnú) skúsenosť konkrétneho autora prostredníctvom autentických záberov, často bez akéhokoľvek
predošlého scenára. Vlog je vždy osobnou tvorbou, vyhýbajúcou sa akejkoľvek strojenosti. Jeho cieľom je priblížiť osobnú skúsenosť, vlastný názor, alebo sprístupniť zážitok, ktorý by pre iných ostal skrytý. Špeciálnym
prípadom sú denné vlogy, keď autor zaznamenáva každý svoj deň a z každého dňa tvorí nový vlog.

V dejinách Cirkvi by sme našli veľké množstvo príkladov, keď si Cirkev dokázala účinne pomôcť novými modernými prostriedkami pri svojej misii. Svätý
pápež Ján Pavol II. v tomto smere zvlášť oslovil zasvätených: „Ako sa v minulosti zasvätené osoby dokázali všetkými prostriedkami zapojiť do evanjelizácie
a geniálne čeliť ťažkostiam, tak dnes stoja pred novou
výzvou, ktorou je potreba vydávať svedectvo pomocou spoločenských oznamovacích prostriedkov“ (Vita
consecrata 99).
Zasvätený život | 2017/02
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Táto výzva je stále aktuálna a v súvislosti s rozvojom internetu a sociálnych sietí k nej pridal významný hlas pápež Benedikt XVI. vo svojom posolstve k 47. svetovému dňu masmédií (12. máj 2013):
„V skutočnosti si veriaci čoraz viac uvedomujú, že
ak sa dobrá zvesť nebude ohlasovať aj v digitálnom
prostredí, nemusela by sa dostať k tým, pre ktorých
je tento existenčný priestor dôležitý. Digitálne prostredie nie je totiž akýmsi paralelným alebo čisto virtuálnym svetom, ale je súčasťou každodennej reality
mnohých ľudí, osobitne mnohých mladých.“ A dodáva: „Predpokladom, aby naša účasť v tomto prostredí mala význam, je starostlivé pochopenie tohto
prostredia.“
Mimoriadne dôležitý je tu termín „digitálne prostredie“. V tomto smere je dôležité pochopiť, že sociálne siete sú súčasťou života moderného človeka a dôležitým priestorom komunikácie. Postoj defenzívy
(„mňa tam nikto nedostane“) alebo hostility („nechajte tie mobily na pokoji“) sa môže niekedy zdať adekvátny, ale v kontexte evanjelizácie a pastorácie predstavuje slepú ulicu, ktorá nikomu nepomôže. Môžeme
mať nedôveru voči tomuto novému prostrediu, môžeme nesúhlasiť s modernými spôsobmi komunikácie,
ale nemôžeme si dovoliť izolovať sa od neustále rastúcej skupiny ľudí, ktorá sa v tomto priestore pohybuje
a ktorú tento priestor čoraz viac formuje. Svätý Otec
František nás vyzýva, aby sme zašli na periférie ľudskej spoločnosti. Sociálne siete sa nezadržateľne presúvajú z periférie do srdca spoločnosti. Otázkou ostáva, ako je v nich prítomná Kristova Cirkev a zvlášť
svedectvo zasväteného života.

Mních na YouTube
Prítomnosť autora tohto článku na sieti YouTube je
ovocím vlastnej skúsenosti s tvorbou videí, ako aj povzbudenia z 3. ročníka stretnutia Zasvätení online.
Projekt Mních s kamerou sa síce stretol s počiatočnými rozpakmi zo strany mníšskeho spoločenstva,
do ktorého autor patrí, ako aj s rôznymi praktickými
problémami, no jeho ovocie možno vnímať už v tomto krátkom časovom rozmedzí jeho existencie (projekt bol spustený na začiatku novembra 2016).
Kanál Mních s kamerou má momentálne (jún 2017)
vyše 700 odberateľov a vyše 44 000 zhliadnutí. Dôležitým prvkom je nielen samotná tvorba videí, ale aj následná komunikácia s divákmi, ktorá prevažne prebieha prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Zvlášť
mladí ľudia sú radi, keď majú možnosť komunikovať s mníchom a kňazom neformálnym spôsobom
o mnohých otázkach. Niektorí prosia o modlitbu, iní
žiadajú radu pri hľadaní povolania či pri životných
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„V skutočnosti si veriaci čoraz
viac uvedomujú, že ak sa dobrá
zvesť nebude ohlasovať aj
v digitálnom prostredí, nemusela
by sa dostať k tým, pre ktorých
je tento existenčný priestor
dôležitý. Digitálne prostredie nie
je totiž akýmsi paralelným alebo
čisto virtuálnym svetom, ale je
súčasťou každodennej reality
mnohých ľudí, osobitne mnohých
mladých.“

ťažkostiach. Nájdu sa aj takí, čo nedokázali nájsť inú
cestu ku kňazovi a táto forma komunikácie im umožnila nadviazať prvý kontakt s Cirkvou.
Prostredie zasväteného života má svoje špecifiká
a zvláštne nároky, ktoré nemožno opomenúť. Ktokoľvek by sa chcel zapojiť do tejto formy evanjelizácie a pastorácie, musí v prvom rade získať dostatočnú osobnú motiváciu a zoznámiť sa s prostredím
sociálnych sietí. Získať technickú zručnosť dnes nemusí byť veľkým problémom, no je potrebné rátať
s rôznymi postojmi vlastného spoločenstva, vyjasniť si
otázky súkromia (vlastného i druhých), ako aj kompatibilitu nárokov takejto tvorby s pravidlami a denným poriadkom. Na jednej strane je nevyhnutná
komunikácia s predstavenými a vlastnými bratmi/
sestrami, na druhej strane osobná pripravenosť po
komunikačnej a teologickej stránke.
Na tomto mieste niet priestoru na detailnejšie informácie, no autora je možno ľahko kontaktovať cez
spomenuté sociálne siete. Bližšie informácie a konkrétne skúsenosti priblíži aj pripravovaná konferencia Výzvy digitálnej komunikácie pre evanjelizáciu,
ktorá sa bude konať v dňoch 12. – 13. októbra v Ružomberku. n

F I LM Y

Anděl Páně 2
Rozprávka / Komédia • Česká republika, 2016, 99 min
Réžia: Jiří Strach • Scenár: Jiří Strach, Marek Epstein • Kamera: Martin Šec • Hudba: Ondřej Brzobohatý
Hrajú: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková, Jiří Bartoška, Bolek Polívka.

n R U D O L F S M OT E R

Strach má veľké oči. Tak hovorí príslovie.
Západní susedia majú iný strach. Strach
s veľkým S. Volá sa Jiří Strach a je
českým režisérom. Oči má výrazné, ale
nemá ich vôbec veľké. A točí dobré filmy
spolu so seriálmi pre Českú televíziu.
Krídelká a rožky ako pravé
Jeho najnovšie dielo nieslo v sebe dva rizikové faktory – náboženský motív pre „nepraktizujúce“ Česko
a film s poradovým číslom 2. Ako hovorí múdrosť filmových znalcov, pri tituloch s číslom väčším ako jedna treba divákovi zbystriť pozornosť. Lebo niekedy ide
len o komerčné „podojenie“ úspešnej značky. Režisér
Strach pred premiérou všetkých chcel presvedčiť, že to
tak nie je. Podarilo sa mu to?

Po vydarenej snímke Anjel Pána (pôvodne určenej pre televíziu) spred jedenástich rokov prišlo
na predvianočný trh pokračovanie príbehu dvoch
anjelov. A
 utor priznal, že z neho mal obavy. Chcel
zachovať poetiku jednotky bez toho, aby v druhej
časti pozemšťania prišli na to, že nebo sa s nimi tak
trochu hrá, keď k nim posiela svojich agentov. Spúšťacím prvkom projektu sa stal scenárista Marek Epstein. Ten presvedčil Stracha, že raz v roku sa anjeli
so svojimi krídelkami a rožkami môžu zapliesť medzi obyčajných ľudí bez toho, aby bola odhalená ich
pravá identita – a to na svätého Mikuláša. V predvečer sviatku sa Petronel a Uriáš objavia na zemi.
Stretnú sa s malou Anežkou a jej očarujúcou matkou Magdalénou, partiou kriminálnych koledníkov,
chlipným podnikateľom Košťálom i sympatickým
predavačom údenín.

Zasvätený život | 2017/02

25

FILMY

lá ani chudák Petronel. Tým sa spustí hlavná filmová
zápletka. Tá prinesie aj malý zápas o anjelskú lásku
s čertovským nádychom.
Film je úzko prepojený s hudbou a prostredím.
Červenou niťou príbehu je, ako uvádza portál filmovamista.cz, česká baroková koleda Chtíc abys spal,
ktorú možno párkrát zachytiť. Celá sa spustí pri záverečnej scéne v nebi. Zaspávajúcemu Ježiškovi ho
zaspieval zbor Boni Pueri z Hradca Králové spolu so
svätou Luciou (Bílou). Rovnako svoju váhu má scenéria Českého Krumlova s jeho zimnou poetikou.
Režisér Strach sa v jednom rozhovore vyjadril, že
potrebovali nakrútiť scény so snehom. Preto poprosil Pána Boha (ako on sám hovorí, toho skutočného,
lebo filmového hrá Bartoška), že keď chce mať o sebe
natočený film, aby mu pomohol. Keď prišli na miesto
natáčania, snehové chumáče dotvorili zábery podľa
plánu. Takže neboli to trikové zábery. Bez počítačovej
grafiky sa nezaobišli zábery neba i efektné rozostúpenie riečnych vôd.

Inteligentná hra s divákom
Úvodný návrat do neba je pozvánkou do rodinnej
pohody, kde sa dospáva nácvik na svätého Silvestra,
svätý Martin zháňa svoje víno a čert študuje knihu
Kladivo na čarodejnice. Podľa komentátorky z internetových novín idnes.cz v porovnaní s prvým dielom
pribudlo viac odkazov pre svet dospelých, pritom to
vôbec neruší deti v ich vnímaní príbehu. Toto rozvrstvenie deja, kde si každý nachádza to svoje, svedčí
o kvalitnej príprave scenára bez prvoplánovosti.
Samozrejme, ani anjel ani čert nie sú verní obrazotvornosti bežného veriaceho. Petronel je dobrák
od kosti, ale trochu popletený. Svoje zohrá jeho únava. Tá prichádza z práce pri nebeskej bráne, kde vodí
ľudí z očistca a následne skúša, či už sú pripravení
pre nebo. Uriáš, jeho tieň i horšie ja, vôbec nenaháňa
strach (okrem tajomných očí). Svojím dôvtipom, šarmom i svalmi sa ukáže ako očarujúca osoba so zmyslom pre dobrodružstvo. Jeho pokušeniu raz neodo-

Bude trojka?
Veronika Katarína Barátová

Božia vôľa, bludisko
alebo cesta

Tieto a im podobné otázky si kladie mnoho kresťanov,
ktorí chcú úprimne žiť s Bohom. Všetky tieto otázky si
zasluhujú pozornosť, pretože odpovede, ktoré si dáme
alebo nám ich dajú iní, formujú náš pohľad na Boha,
na život s ním a na život sám.
Komunita blahoslavenstiev, Okoličné 2017
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NOVÉ KNIH Y

Kniha je určená „hľadačom“
Božej vôle a tým, ktorí podľa nej
chcú žiť. Autorka sa snaží
rozobrať niektoré pohľady na
Božiu vôľu a jej rozlišovanie.
• Je Božou vôľou, že človek trpí?
• Ak Boh nespôsobuje utrpenie, prečo ho dopúšťa?
• Má pre náš život vopred určený plán i v tom, kde
a s kým máme prežiť život?
• Je Božia vôľa čitateľná v každej situácii života?
• Chce Boh všetko, čo sa nám v živote stane?
• Ako rozpoznať Božiu vôľu v mnohých rozhodnutiach života?
• Čo ak sa pomýlime a Božiu vôľu nerozpoznáme?

To, že režisér zháňal do úlohy svätcov ľudí s rovnakým menom, tiež naznačené, ale nedopovedané scény, jemné narážky na obsah viery (malý Ježiško ukrývajúci sa za Otca a holubica pri nich)
i neustále prítomný súboj medzi milosrdenstvom
a spravodlivosťou – sú ozdobou filmu. „Povinný“ sociálny rozpor medzi chudobnou kráskou
a zlým boháčom je obohranou platňou, navyše v závere akoby nedotiahnutý. Našťastie, drsná
úloha mladej herečky Anny Čtvrtníčkovej ako
Anežky vôbec nebude dojímať, hoci by to divák
predpokladal po jej neúspešnom mikulášskom
obchádzaní zámožnejších rodín.
Prvok nechceného humoru prinášajú so sebou
záverečné titulky. Odbornými spolupracovníkmi
vydareného diela sú dominikáni, známi strážcovia pravovernosti. Môžeme si len domyslieť,
či prispeli okrem teologických usmernení aj nejakými fórikmi zo sveta medzi nebom a zemou.
A ten život je taký pestrý a pomotaný, že sa divákovi možno zacnie po Anjel Pána 3. Pán režisér po deviatej najúspešnejšej snímke v českých
kinách v novodobej histórii (s vyše miliónom
divákov sa dostala aj pred Titanic) producentov
určite nájde. n
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Svätý
Martin

– protagonista
rehoľného
života
n P. M I C H A L Z A M KOV S K Ý C S S R

Svätý Martin z Tours, narodený pravdepodobne v roku 316 v Panónii, bol synom vyššieho
rímskeho dôstojníka. Bol ešte dieťa, keď jeho otca preložili do Pávie v severnej Itálii. Tam sa Martin zoznámil s kresťanstvom a dal sa zapísať medzi katechumenov. Jeho rodičia boli pohania a najmä otec sa pridŕžal
starej pohanskej tradície, spojenej s kultom cisára, preto aj syna „prinútil“ slúžiť cisárovi vo vojsku. Hovorí sa
o ňom, že vojakom sa stal kvôli rodinnej tradícii, biskupom z vedomia zodpovednosti a rehoľníkom z vlastného rozhodnutia. Ako mladého vojaka preložili Martina
do severnej Galie v terajšom Francúzsku. Tam sa udiala
známa príhoda so žobrákom, ktorého zaodial svojím
plášťom. Nasledujúcej noci sa mu vo sne zjavil Kristus,
prikrytý polovicou jeho plášťa, a povedal mu: „Týmto
rúchom ma zaodial Martin ešte nepokrstený.“
Hlboko dotknutý touto udalosťou sa dal Martin pokrstiť a čoskoro potom sa rozlúčil aj s vojenskou službou, hoci tam dosiahol dôstojnícku hodnosť. Martin sa chcel úplne zasvätiť Božej službe. Kresťanstvo
a vojenská služba sa v jeho očiach nedali spojiť. Určitý čas strávil pri biskupovi Hiláriovi a ten ho v roku
360 vysvätil za kňaza. Martin potom žil ako pustovník

a zároveň ohlasoval evanjelium vidiečanom. Čoskoro sa k nemu pripojili viacerí spoločníci. Vznikol tak
najstarší známy kláštor v západnej Európe (Ligugé).
V tom čase začali Martinovo účinkovanie sprevádzať
zázraky a jeho povesť ako divotvorcu sa rýchlo rozšírila. V roku 371 bol Martin vysvätený za biskupa pre
mesto Tours.
Martin si ponechal rehoľný spôsob života aj ako biskup. V Marmoutier neďaleko Tours vytvoril stredisko
na výchovu duchovenstva, kde duchovní žili kláštorným životom, vládla tu jednoduchosť a chudoba, všetko mali spoločné. Spoločne jedli, spoločne sa modlili
a pracovali. Martin zakladal vidiecke farnosti a pri vizitáciách ho vždy sprevádzali niekoľkí mnísi a klerici.
Počas svojich ciest Martin zakladal tiež, kde sa dalo,
malé vidiecke kláštory, ktoré sa stali ohniskom kresťanského života na vidieku.
Keď Martin videl, že mu telesných síl ubúda, takto sa
modlil: „Pane, ak som potrebný tvojmu ľudu, neodmietam pracovať. Ak nie, nech sa stane tvoja vôľa.“ Martin
je až do konca k dispozícii Bohu a jeho plánom.
Zomrel 8. novembra 397 pri pastoračnej návšteve
vo vidieckej farnosti Candes. Povesť o jeho svätosti sa
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„Misionárske povolanie v istom
zmysle nepatrí len jednotlivcovi.
Členovia komunity idú na
misie spoločne ako celok. Hoci
rehoľníci nerobia nič dramatické,
ich spoločný život v komunite
svedčí za nich. Súčasťou našej
misie je učiť sa žiť v solidarite
a v spoločenstve ako komunita.“

veľmi rýchlo rozšírila po celom Francúzsku, ale aj po
celom svete. Na čele pohrebného sprievodu kráčalo
dvetisíc mníchov a Bohu zasvätených panien. Pochovaný je v katedrále v Tours vo Francúzsku. Už v tomto
stručnom životopise vidieť, ako je jeho život inšpiráciou pre nás zasvätených aj v dnešnej dobe.

Byť vo svete, ale nebyť zo sveta
Po stretnutí s Kristom a po prijatí krstu Martin prežíva povolanie k úplnému zasväteniu sa: vojenská služba a vôbec život vo svete sa nezhodujú so zasvätením.
Túži plne patriť Kristovi, preto ide do pustovne a so
spoločníkmi zakladá kláštor – Ligugé. Tam žijú svoj
zápal pre Krista a Božie kráľovstvo.
Aj nás si Pán povolal zo sveta, niekoho možno z vojska, niekoho zo zdravotníctva, inžinierstva, z bankovníctva… Povolal nás zo sveta, aby sme patrili celkom
jemu. Povolaní žiť Pavlovo: „Mne žiť je Kristus.“ A to
priťahuje iných. Martin musel žiť zasvätenie s radosťou, keď to pritiahlo spoločníkov, veď „Cirkev sa nešíri prozelytizmom, ale príťažlivosťou“ (Benedikt XVI.).
Tak je aj v reholiach. To, čo hlavne oslovuje ľudí, je
náš život, radosť a šťastie patriť Kristovi.

Solidarita s biednymi a trpiacimi
Svet sa mení k lepšiemu nie cez ideológie, ale cez
svätcov, skutočných reformátorov, ktorí sú zahľadení
na Boha a v jeho svetle chránia slobodu a dôstojnosť
každého človeka. Tu je príklad svätého Martina zo
28
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4. storočia, keď ešte pohanstvo má moc a ono je známe svojou bezcitnosťou. Tu Martin ešte ako vojak (tí
boli známi svojou ukrutnosťou) sa zastaví pri chudákovi a poskytne mu pomoc – kus plášťa. To podstatné je, že sa zastavil a prišlo mu ho ľúto – ako Samaritán v Ježišovom podobenstve. Neskôr to bude Martin
konať ako kňaz i biskup neustále – má otvorené srdce
pre biednych, trpiacich. Anglický mysliteľ Chesterton
napísal: „Ak chcete pochopiť svätého Františka, tak
nehľaďte na jeho stretnutie s pápežom Sixtom, ale na
jeho stretnutie s malomocným.“
Máme aj my takéto stretnutia, ktoré nás zasiahli do
hĺbky srdca? V novembri 2016 na generálnej kapitule redemptoristov filipínsky kardinál Antonio Tagle
povedal: „Je toľko zranených ľudí. Tam, kde sú rany,
tam je aj volanie po uzdravení. Nemôžeme všetku
zodpovednosť hádzať na iných: vláda, média, utečenci… Ale odpovedzme si, ako môžeme byť my, ľudia
zasväteného života, sprostredkovateľmi uzdravenia
pre toľkých ranených, pre chudobných tohto sveta? (…) Strach z bolesti a zraniteľnosti spôsobuje, že
sa vyhýbame skutočným vzťahom a pravej láske, pri
ktorej sa vždy musíme niečoho vzdať a odkryť pred
druhými svoju zraniteľnosť. To všetko nakoniec zabije náš vnútorný život a schopnosť čokoľvek cítiť –
bolesť, radosť alebo lásku. Ak nemám cit pre druhého, ak sa nenechám zasiahnuť jeho bolesťou, zmarím
svoju schopnosť milovať.“
„Sme povolaní prinášať všetkým objatie Boha, ktorý sa k nám skláňa s nežnosťou matky: zasvätení majú
byť znameniami plnej ľudskosti, sprostredkovateľmi

S P I R ITUA LITA

milosti, nie tými, čo nad ňou vládnu, preto sa na znak
útechy skláňajú k nohám ľudí!“ (pápež František).
Ako to zvládať? Netreba vždy vyriešiť problémy,
ale nesmieme v nich nechať človeka samého. Telefonicky, e-mailom, listom, ale hlavne osobným
stretnutím mu poskytnem útechu, podporu a modlitbu. Aj málo postačí.

Solidarita v spoločenstve
Svätý Martin nás inšpiruje žiť kresťanstvo a zasvätenie
v spoločenstve. Ako pustovník privoláva spoločníkov,
ako biskup zakladá spoločenstvo – kláštor v Marmoutier neďaleko Tours – a tam aj ako biskup žije rehoľný život. Odtiaľ vychádza so spoločníkmi na misijné
cesty, na vizitácie a tam sa potom do kláštora vracia
ako do bezpečia. Viem, čo aj pre mňa ako misionára,
ktorý je často na cestách, znamená mať spoločenstvo,
komunitu modlitby a života. Totiž tie chvíle po výjazdoch sú kľúčové. A tu viem, že mám oporu.
Znovu kardinál Tagle k tomu hovorí: „Misionárske
povolanie v istom zmysle nepatrí len jednotlivcovi. Členovia komunity idú na misie spoločne ako celok. Hoci
rehoľníci nerobia nič dramatické, ich spoločný život
v komunite svedčí za nich. Súčasťou našej misie je učiť
sa žiť v solidarite a v spoločenstve ako komunita.“
Solidaritu a spoločenstvo považujeme za dar. Nie
sú niečím, čo sa vyhadzuje – dary sa nevyhadzujú. Sú
vzácne. Zaobchádzame s nimi s citom. Keď sa prestanem dívať na ostatných ako na dar, je jednoduché vyhodiť nielen niečo, ale niekoho. Táto kultúra sa môže
udomácniť v našich rodinách či komunitách.

Na jednej konferencii pre rodiny v Taliansku hovoril kardinál Tagle o dare a opýtal sa manželov: „Keď sa
pozriete na svoje manželky, vidíte dar?“ Všetci mlčali.
Keď sa opýtal manželiek: „Považujete svojich manželov za dar?“, začali kričať: „Nie! Skôr sú problémom!“
Najprv sa zdalo, že je to vtip, no potom to začalo byť
vážne. Opýtal sa rodičov, či vidia vo svojich deťoch
dar, a detí, či ho vidia v rodičoch. Opýtal sa kňazov:
„Keď sa pozriete na biskupa, čo vidíte? Keď zbadáte
provinciála, čo vidíte? Dar? Či niekoho na vyhodenie,
niekoho, koho by ste sa radi zbavili?“
Biblia je plná ľudí, ktorých sa niekto zbavil, odhodil ich. Jozefa sa zbavili jeho bratia (Gn 38). Dávidovi
hrozilo, že ho Saul zabije (1 Sam 18). Ježiša sa zbavili žiarliví a ustráchaní politici, bažiaci po moci, a pokryteckí náboženskí vodcovia. Zradili a zapreli ho
priatelia. To je pár tých, ktorých sa tento nevľúdny
svet zbavil. No Boh ich vzal do svojich nežných dlaní
a pretvoril ich na dary. Sú hlavnými hrdinami v dejinách spásy. Buďme opatrní. Tí, ktorých by sme sa najradšej zbavili, môžu byť Božími darmi pre našu komunitu – stačí otvoriť oči a vidieť v nich dar.
Keď chodím po Slovensku a vidím rozličné komunity zasväteného života, či to nie je dar? Či to nespôsobuje ten istý Duch, rozdáva charizmy a my sme darom jedni pre druhých? Ten istý Duch, ktorý pohýnal
už svätého Martina zakladať malé spoločenstvá zasvätených v Európe 4. storočia, vzbudzuje nové spoločenstvá a povoláva aj dnes.
n Tento text odznel na prednáške pre zasvätených
v Spišskej Kapitule 4. 2. 2017 z príležitosti Dňa zasväteného života.

Ak nemám
cit pre
druhého, ak
sa nenechám
zasiahnuť
jeho bolesťou,
zmarím svoju
schopnosť
milovať.“
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Spolu
s Kristom
po cestách
sveta
n TAT I A N A B E R E C K Á

Podobne ako v spoločenskom, tak aj
v cirkevnom živote existujú obdobia,
keď sa mnohé veci menia. A tak ako
v spoločnosti, tak aj v Cirkvi sú ľudia,
ktorí dokážu predstihnúť čas, aj keď
za svoju intuíciu a vernosť mnohokrát
zaplatia vo svojom živote.

J

ednou z takýchto osobností je aj Madeleine
Delbrêl, ktorá dokázala v úplnej jednoduchosti a bez veľkých gest nehľadať iné než Božiu vôľu
v dobe, v ktorej žila.
Deň za dňom, spolu s niekoľkými spoločníčkami,
s ktorými zdieľala boje a nádeje, Madeleine rozvíja
radikálne požiadavky evanjelia a oslobodzuje ich od
príťaží a schém. Vedená Bohom dokáže pretvoriť jeho
vnútorné svetlo na veľký oheň a oduševnenie v boji
proti nespravodlivosti a ľudskej biede.
Aj jej spisy sú svedectvom jej života. Madeleine si
zvykla robiť krátke poznámky, schémy pre konferencie, avšak nie sú to abstraktné myšlienky, ale myšlienky, ktoré hovoria o živej Osobe, ktorá vedie jej myšlienky, srdce aj ruku.
V roku 1936 je v parížskej štvrti Ivry v malom spoločenstve žien a takto opisuje ich spôsob života:
Naša skupina, Charité de Jésus, je ešte veľmi mladá
a naším cieľom je dať sa k dispozícii Bohu aj Cirkvi,
žijúc podľa evanjelia. Nie sme skupinou sociálnych
asistentov, sme laičky. Väčšina z nás má vlastnú prácu
a niektoré sa snažia pomáhať v štvrti, v ktorej bývajú.
Robia to zadarmo, v Kristovom mene. Nemáme žiad30
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Práca, ktorú vykonávame, nie je
sama osebe dôležitá. Jej úlohou
je svedčiť o evanjeliu tam, kde
sme, a je miestom stretnutia sa
s druhými. Sú to naši blížni, ktorých
sa snažíme milovať zo všetkých síl
prostredníctvom služby, modlitby
a tiež prostredníctvom kríža, snažiac
sa ich takto posvätiť a spasiť.

ne špeciálne sľuby okrem krstného záväzku. Naším
cieľom je žiť evanjeliové rady chudoby, čistoty a poslušnosti v tých podmienkach, v ktorých sme, a to aj
vďaka životu v spoločenstve, v ktorom je bratská láska
základom pre poslušnosť a chudobu.

S E K U L Á R N E I N Š TITÚT Y

„Môj Bože,
keď si všade,
ako to, že som
často inde?“

Je nás dvanásť, a to v dvoch domoch. Práca, ktorú vykonávame, nie je sama osebe dôležitá. Jej úlohou je svedčiť o evanjeliu tam, kde sme, a je miestom
stretnutia sa s druhými. Sú to naši blížni, ktorých sa
snažíme milovať zo všetkých síl prostredníctvom služby, modlitby a tiež prostredníctvom kríža, snažiac sa
ich takto posvätiť a spasiť.
Vždy sme túžili po tom, aby sme ponúkli Pánovi skupinu, ktorá by bola každý deň úplne ochotná a otvorená na jeho vôľu, tak ako duša, ktorá je
úplne odovzdaná do jeho vôle. To, čo by sme chceli urobiť v tomto 20. storočí, je vytvoriť kresťanskú
komunitu, ktorá by bola analogická prvým kresťanským komunitám, rovnako jednoduchá, rovnako zapálená a rovnako ponorená do sveta. Ba ešte
viac: chceme sa Ježišovi dať k dispozícii, aby sa tak
z nás vytvorilo nové „človečenstvo“. Takto chceme
byť v našom čase, ako bol Ježiš Kristus v tom jeho,
a chceme ponúknuť Bohu skupinu, ktorá by bola
dokonale zjednotená ako jedna duša, úplne odovzdaná do Božích rúk.
Na budúci rok pôjdeme po troch alebo štyroch na
misiu do dedín alebo miest v určitej provincii. Bude-

me tam viesť život taký, aký vedú tamojší ľudia, ako
dobré susedky, vedľa ľudí aj kňazov, pričom sa budeme snažiť poslúžiť podľa potreby. Hoc sme chudobné,
budeme sa snažiť o to, aby sme im pomohli, či už to
bude pomoc materiálna, duchovná alebo morálna.
Nemáme zvláštnu spiritualitu a život našej skupiny
je veľmi jednoduchý. Jednoduché delenie sa všetkým,
čo máme, o čom rozmýšľame, čo robíme, nenecháva
veľa miesta na zbytočné komplikácie.

Veľký ideál
Naším veľkým ideálom je, aby na nás zabúdali a aby
sme aj my zabudli na seba miesto toho, aby sme sa
chceli učičíkať komplikovanými pokorovaniami.
Aká úžasná pokora, aká radosť, keď pamiatka na nás
jestvuje len v Kristovom srdci! Snívam o tom, že Charité de Jésus bude v Cirkvi ako nejaká niť v oblečení:
drží pokope jednotlivé kusy, ale nik ju nevidí okrem
krajčíra, ktorý ju tam dal. A ak sa niť stane viditeľnou,
všetko sa zničí. Nech Boh dá, aby sme nezabudli na
túto pokoru, ktorá je určite prvou vecou, ktorá sa od
nás žiada.
Zasvätený život | 2017/02
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Formácia
Na formáciu jednotlivých členiek sú potrebné tri roky.
Spočívajú v tom, že uchádzačka žije v skupine a dopĺňa svoj osobný rast podľa toho, ako je to potrebné.
Toto obdobie slúži aj na to, aby sa ukázalo, či dotyčná
má schopnosti pre takýto spôsob života, ktorý prináša rôzne úskalia, okrem iných aj samotu. Aj keď sme
zriedkakedy samotné, keďže náš život sa každodenne
zapája do bežných životných aktivít ľudí, náš vnútorný
život nie je podporovaný životom spoločenstva, ako
je to u rehoľných komunít. Napriek tomu, že snaha
o bratskú lásku nás zjednocuje, treba rátať aj s istým
druhom duchovnej púšte. A hoci je aktivita každej
z nás v jednote s aktivitou spoločenstva, faktom je, že
svoj apoštolát vykonávame často v samote.

Modlitba
Čo sa týka modlitby, máme len svätú omšu, vzdávanie vďaky, ranné chvály a kompletórium (buď individuálne alebo v skupine); ďalej je to hodina rozjímavej
modlitby, podľa inštrukcií a rád spovedníka. Všetky
naše aktivity vychádzajú práve z modlitby a kontemplácie. Nekonáme preto, aby sme niečo robili, ale jedine preto, aby sme tak napodobňovali Krista a jeho
skutky: to je jediná vec, ktorá nás zaujíma: verne napodobňovať Krista. Preto aj malá nevernosť evanjeliovej čnosti sa nám zdá byť väčším zlom než neúspech
misie, ktorú sme chceli vykonať.

Spolupráca s kňazmi
Ďalšou našou charakteristikou je kňazský duch. Skupina chce podporovať kňazov, pomáhajúc im jednak
v tom, čo nemôžu urobiť, a na druhej strane obetujúc
za nich modlitby a iné duchovné skutky. Všetky naše
aktivity majú farský charakter. Chceme, aby sa čo najviac posilnila myšlienka farnosti, ktorá je ako mesto,
v ktorom býva Boh, a práve v nej chceme byť ako svätostánok, teda pripomienkou Božej prítomnosti medzi ľuďmi.

Chceme, aby sa čo najviac
posilnila myšlienka farnosti,
ktorá je ako mesto, v ktorom
býva Boh, a práve v nej
chceme byť ako svätostánok,
teda pripomienkou Božej
prítomnosti medzi ľuďmi.

To, že tento život a hľadanie Božej vôle nebol vôbec
ľahký, vyjadruje aj list priateľke, v ktorom píše:
„Už oddávna nás naši otcovia vo viere učili, že
život je boj. Vo všeobecnosti s tým súhlasíme,
ale príde chvíľa, keď toto konštatovanie musíme
vzťahovať na seba… a to je ťažšie.
Ale Ježiš je stále s nami. Neprisľúbil nám sladkosti a ľahký život. Odovzdal nám kríž a ťažkosti,
ale za túto cenu nám aj prisľúbil večne sa s ním
radovať.
Vlastnenie jeho samého a to, že on vlastní nás,
musíme hľadať vo viere a v láske… a, samozrejme, skrze nádej. Všetko ostatné je pominuteľné
a ľudské.“
Neustále hľadanie Božej prítomnosti sa stalo pre
Madeleine vodiacou niťou jej existencie; hľadanie,
ktoré preto, aby vyústilo v Bohu, prešlo cez úrodnú pôdu spoločenstva s ľuďmi, cez vlastné vnútro až
k otázke, ktorá až v stretnutí sa tvárou v tvár nájde odpoveď: „Môj Bože, keď si všade, ako to, že som
často inde?“ n

32

Zasvätený život | 2017/02

KÁNONICKÉ PRÁVO

ODCHOD
z řeholního institutu
n M I C H A E L A P I T T E R OVÁ

Téma odchodu z řeholního institutu je bolestné a v poslední
době dělá starosti mnoha představeným a nejenom jim. Jeho
aktuálnost dosvědčuje také skutečnost, že poslední plenární
zasedání Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti
apoštolského života v lednu letošního roku se zabývalo právě
věrností v zasvěceném životě. Tento článek rozhodně nechce nikoho
povzbuzovat k opuštění řeholního života, úmyslem je podat přehled
o předpisech kanonického práva, které se k tomu váží, a pomoci tak
předejít některým nedorozuměním a chybám v jejich aplikaci.
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K

odex kanonického práva upravuje tři různé
způsoby, kterými lze opustit řeholní institut:
přestup do jiného institutu, vystoupení, propuštění. Zatímco přestup je vždy dobrovolný, vystoupení může být dobrovolné či nedobrovolné, propuštění
je vždy nedobrovolné (a zde se jím nebudeme zabývat, protože by vyžadovalo samostatné pojednání).
Pod pojmem vystoupení z institutu se skrývá několik
různých situací: dobrovolný odchod po uplynutí doby dočasné profese, dobrovolné opuštění institutu na
základě žádosti (tzv. dispenz), nepřipuštění ke složení
profese. Kodex do této kapitoly zahrnuje i exklaustraci
(kán. 686 – 687), která však není definitivním odchodem z institutu, ale jen dočasným vzdálením se z něho.

Přestup
Přestup do jiného institutu (kán. 684 – 685) se týká
pouze řeholníků, kteří složili doživotní sliby, a umožňuje jim změnit institut, aniž by přitom byť i jen na chvíli přestali být řeholníky. Příslušné kánony kodexu jsou
poměrně jasné, a tak se jim nebudeme blíže věnovat.
Je však vhodné podotknout, že přestup je možný jak
z apoštolského institutu do kontemplativního, tak i naopak, kodex neobsahuje žádná omezení v tomto smyslu.
Pokud chce změnit institut řeholník s dočasnými
sliby, musí nejdříve vystoupit z dosavadního institutu
(uplynutím doby dočasné profese nebo udělením indultu k vystoupení) a začít od začátku formaci v novém institutu.

Opuštění institutu v období noviciátu
Noviciát, kterým začíná život v institutu, je obdobím,
kdy je třeba rozlišit povolání noviců (srov. kán. 646).
Novic ještě není členem institutu a může ho kdykoli
svobodně opustit. Neměl by to dělat bez řádného rozlišování a konzultace s představenými, ale právně není
nikterak vázán a nemusí ani udat důvod. Také institut
(tj. ta autorita, která je kompetentní přijímat do noviciátu, nikoli novicmistr), když dospěje k závěru, že novic není pro institut vhodný, ho může kdykoli propustit (kán. 653 § 1). Kodex nepožaduje po představeném,
aby udal důvody propuštění, takže je na jeho uvážení,
jestli je uvede a které z nich uvede.
Charakter zkoušky tohoto období je zřejmý i z předpisů týkajících se ukončení noviciátu: „Po dokončení
noviciátu sa novic, ak je uznaný za súceho, má pripustiť k dočasnej profesii, ináč sa má prepustiť; ak zostáva pochybnosť o jeho súcosti, vyšší predstavený môže
predĺžiť čas probácie podľa normy vlastného práva, nie
však na dlhšie než šesť mesiacov“ (kán. 653 § 2). I když
se zde používá termín „propuštění“, znamená to ve
34
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vlastním slova smyslu „nepřipuštění k profesi“. Nevyžadují se žádné formality, protože noviciát je obdobím
zkoušky a novic ještě není členem institutu. Zodpovědností představeného před církví a před vlastním institutem je na jedné straně připustit toho, který je vhodný,
a na druhé straně nepřipustit toho, kdo vhodný není.

Vystoupení po vypršení dočasných slibů
Období dočasné profese je jiné, řeholník je členem institutu a je vázán sliby. Nejedná se již o období rozlišování povolání, ale o prohlubování formace, aby se členové naučili naplno vést život vlastní institutu a lépe
uskutečňovat jeho poslání (srov. kán. 659 § 1). I když se
Bohu život nedává na zkoušku1, církev z pedagogických
důvodů nechává řeholníkům čas, aby měli možnost se
posílit ve věrnosti svému povolání.
Když vyprší čas dočasné profese, řeholník může svobodně institut opustit (kán. 688 § 1). I zde platí, že takový krok by neměl dělat bez řádného rozlišování a komunikace s představenými, z hlediska práva je však řeholník
zcela svobodný, nemá závazky k institutu a může ho
opustit i bez udání důvodů. Po uplynutí doby, na kterou

1 Srov. Směrnice pro formaci v řeholních institutech Poti-

ssimum institutioni, č. 55.
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to projednat se svou radou (kán. 689 § 1). Důvodem nepřipuštění může být i choroba, jak tělesná, tak duševní,
kromě případu, kdy řeholník onemocněl z nedbalosti institutu nebo v důsledku práce vykonané v institutu (kán. 689 § 2). Zvláštní případ nastává, když řeholník
během dočasné profese onemocní těžkou duševní chorobou. Nejedná se o jakoukoli duševní nemoc, ale o tu,
která člověka zbavuje schopnosti užívat rozum (případné „světlé chvilky“ tu nehrají roli). Takový člověk sice
nemůže složit novou profesi (protože není zodpovědný
za své činy), ale ani nemůže být propuštěný z institutu
(kán. 689 § 3). Institut se o něj musí postarat po celou
dobu jeho života, ať již v komunitě, nebo psychiatrické
léčebně, je-li to potřeba. Je proto velmi důležité si včas
všimnout možných příznaků duševní poruchy a nenechat takové jedince složit první sliby.

Dispenz

Když vyprší čas dočasné
profese, řeholník může
svobodně institut opustit
(kán. 688 § 1). I zde platí, že
takový krok by neměl dělat
bez řádného rozlišování
a komunikace s představenými,
z hlediska práva je však
řeholník zcela svobodný, nemá
závazky k institutu a může ho
opustit i bez udání důvodů.

byla profese složena, sliby vyprší o půlnoci dne, který má
stejné číslo jako ten, kdy byly skládány (kán. 203), a teprve v tu chvíli je řeholník zproštěn závazků.
Stejně tak vyšší představený může řeholníka nepřipustit k obnovení řeholní profese nebo ke složení doživotní
profese, musí k tomu však mít oprávněné důvody a musí

Když chce řeholník opustit institut, zatímco je vázán
sliby (buď proto, že ještě nevypršelo období dočasných
slibů, nebo proto, že je vázán sliby doživotními), obvykle se hovoří o žádosti o dispenz. Technicky se však
jedná o indult na opuštění institutu, který s sebou nese i dispenz od slibů a od všech závazků vyplývajících
z řeholní profese (kán. 692).
Jestliže chce řeholník opustit institut před vypršením doby dočasné profese, musí o to požádat nejvyššího představeného institutu. K tomuto kroku se vyžadují vážné důvody, které v žádosti musejí být vyjádřeny.
I když v tomto případě řeholník složil sliby jen na dobu
určitou, vzal na sebe tento závazek nikoli soukromě, ale
před Bohem a před církví a nemůže s ním nakládat lehkovážně, proto nestačí jakékoli důvody, ale jen vážné.
Nejvyšší představený se souhlasem své rady může dát
příslušný indult (není však povinen ho dát, mohl by ho
i odmítnout a v tom případě by řeholník musel počkat
na vypršení doby, na kterou složil sliby). V institutech
papežského práva není potřeba, aby indult potvrdila
další autorita, zato v institutech diecézního práva a v samostatných klášterech, které kromě svého vlastního
představeného nemají jiného vyššího představeného, indult musí být potvrzen diecézním biskupem domu, do
kterého řeholník patří (kán. 688 § 2).
Chce-li vystoupit z institutu řeholník, který je vázán
doživotními sliby, toto rozhodnutí je mnohem závažnější a tomu odpovídají i příslušná pravidla. V první
řadě, „profes s doživotnými sľubmi nemá žiadať indult na opustenie inštitútu, ak nemá na to veľmi vážne
dôvody, zvážené pred Pánom“ (kán. 691 § 1). Je třeba
si uvědomit, že žádný řeholník nemá právo opustit institut, protože se svobodně a dobrovolně zavázal sliby
na celý život. Církev však ve svém milosrdenství a ve
Zasvätený život | 2017/02
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Řeholník, který žádá
o vystoupení z institutu, musí
pamatovat na to, že je členem
institutu a je vázaný sliby
a všemi povinnostmi, dokud
neobdrží příslušný indult.
Nejedná se o formalitu, protože
řeholník nemůže být věrný
Bohu a zároveň porušovat
závazky přijaté před Bohem
a před církví, dokud jich není
zproštěn.

prospěch spásy duší za určitých okolností tuto možnost dá. Řeholník, když žádá o dispenz, tedy nevyužívá práva, ale žádá o udělení milosti.
Žádost se podává nejvyššímu představenému institutu, který ji pak předloží příslušnému představenému (kán. 691 § 1). Tímto představeným je v každém
případě Apoštolský stolec, ale v institutech diecézního
práva to může být i biskup diecéze, v které se nachází
dům, do kterého řeholník patří (kán. 691 § 2). Řeholník ve své žádosti musí popravdě vyjádřit ony velmi
vážné důvody, které ho vedou žádat o indult k vystoupení z institutu. Nejvyšší představený pak tuto
žádost doprovodí vyjádřením svým a své rady (kán.
691 § 1). Úkolem představeného není jen informovat
o tom, jestli on a jeho rada souhlasí nebo ne s udělením indultu. Musí zodpovědně prostudovat daný
případ a poskytnout Apoštolskému stolci (nebo bis36
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kupovi) všechny podklady, které mohou napomoci
k tomu, aby si mohl vytvořit co nejpřesnější představu o daném případu a odpovídajícím způsobem rozhodnout.2 Přitom je dobré mít na paměti, že případný
indult by byl neplatný, kdyby se zakládal na nepravdivých informacích (srov. kán. 63).
Je-li řeholník zároveň knězem nebo jáhnem, k žádosti musí připojit i vyjádření biskupa, který je ochotný ho inkardinovat do diecéze, nebo alespoň přijmout
na zkoušku, protože jinak nemůže být indult udělen
(kán. 693). Indult pak vstoupí v platnost, když je klerik skutečně inkardinován. Je-li však přijat na zkoušku, dokud zkouška trvá, jedná se o exklaustraci, kdy
klerik má dovolení žít mimo institut. Když je pak inkardinován (buď výslovně, nebo automaticky po pěti
letech), vstoupí v platnost indult a klerik je dispenzován od slibů a od závazků k institutu. Odmítne-li ho
však biskup, indult ztrácí platnost a řeholník se musí
vrátit do svého institutu, nebo podat novou žádost
o vystoupení a přijetí do jiné diecéze, kde bude biskup
ochotný ho přijmout.
Kodex nepočítá s možností vystoupení klerika z institutu, aniž by byl inkardinovaný do diecéze, ale
2 Srov. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI

ISTITUTI SECOLARI. 1984. Procédure pour la séparation d’un membre de son institut. In Informationes
SCRIS, roč. 10, č. 1, s. 110.
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praxe Kongregace při instituty zasvěceného života
a společnosti apoštolského života to ve výjimečných
případech umožňuje. Když tedy klerik chce opustit institut a nechce být inkardinovaný do diecéze, nebo nemůže najít žádného biskupa, který by byl ochotný ho
přijmout, může požádat o indult a uvést, že nehodlá
vykonávat kněžskou (jáhenskou) službu. Je-li mu indult udělen, vstoupí v platnost, ale klerik „nemôže vykonávať posvätné rády, kým nenájde biskupa, ktorý ho
po primeranej probácii prijme do diecézy […] alebo
mu aspoň dovolí vykonávať posvätné rády“ podle kán.
701, který se na tyto případy aplikuje.

Některé praktické otázky ohledně
dispenze
Ve všech případech, kdy je udělen indult k vystoupení z institutu, vstupuje v platnost, jen když ho řeholník
při oznámení neodmítne (kán. 692). Je třeba zdůraznit, že se nevyžaduje výslovné přijetí, stačí, když řeholník neodmítne. Na druhou stranu, když indult odmítne,
zůstává nadále řeholníkem se všemi právy a povinnostmi a to je třeba takovému řeholníkovi připomenout.
Udělení indultu řeholníkovi s doživotními sliby je také
třeba oznámit ve farnosti, kde byl pokřtěn, aby to mohlo
být zaznamenáno v knize pokřtěných (kán. 535 § 2).
Řeholník, který žádá o vystoupení z institutu, musí
pamatovat na to, že je členem institutu a je vázaný sliby a všemi povinnostmi, dokud neobdrží příslušný indult. Nejedná se o formalitu, protože řeholník nemůže být věrný Bohu a zároveň porušovat závazky přijaté
před Bohem a před církví, dokud jich není zproštěn.
Také si musí být vědom, že příslušnost k institutu je
svobodné odevzdání života a ne zaměstnanecký poměr, a tudíž nemůže od institutu nic požadovat za jakoukoli činnost, kterou v něm vykonal (kán. 702 § 1).
Představení zase nemohou bezdůvodně zadržovat
žádosti řeholníků. Jedná-li se o řeholníka s dočasnými sliby, musejí se jí zabývat a indult buď udělit, nebo
odmítnout. Když se jedná o řeholníka s doživotními
sliby, je třeba postoupit žádost bez zbytečných odkladů
vyšší autoritě, i když nejvyšší představený s žádostí nesouhlasí a je přesvědčen, že řeholník dělá velkou chybu
a bude toho litovat (v tomto případě vyjádří svůj motivovaný nesouhlas ve stanovisku, které k žádosti připojuje, ale žádost musí odeslat).
Na druhou stranu, žádost o indult se řeholníkovi v žádném případě nemůže vnutit, musí to být jeho
svobodné rozhodnutí a musí o to požádat osobně
(není možné, aby někdo žádal místo něho). To však
nevylučuje, že někdy může být vhodné řeholníkovi doporučit, aby žádost podal, např. když odmítá žít v komunitě, nebo vážně či soustavně porušuje řeholní zá-

vazky. V takovém případě je povinností představeného
řeholníka vyzvat, aby se napravil a žil v souladu se
svými závazky, zároveň však může dodat, že jestli tyto
závazky žít nechce nebo není schopen, může požádat
o vystoupení z institutu.
Vůči řeholníkovi, který z institutu vystupuje, je třeba
projevit umírněnost a evangelijní lásku (kán. 702 § 2),
tzn. vhodným způsobem mu pomoci v začátcích života mimo institut, v závislosti na situaci, schopnostech,
věku řeholníka a na možnostech institutu.
Odchod z řeholního institutu je většinou bolestnou událostí. Ne každý odchod však znamená prohru.
Zvláště ve fázi noviciátu, je-li výsledkem poctivého
rozlišování, je třeba ho považovat za pozitivní krok.
Složením řeholních slibů se situace radikálně mění,
dočasná profese totiž neznamená řeholní život na
omezenou dobu. I když se v této fázi sliby skládají na
dobu určitou, úmysl nemůže být dočasný („budu řeholníkem na tři roky a pak se uvidí“), kdo se rozhodne skládat první sliby, musí mít úmysl je obnovit a ve
svůj čas složit sliby doživotní (srov. can. 607 § 2), pokud se neobjeví nové, nepředpokládané motivy, které povedou k vystoupení z institutu.3 Je tedy důležité,
aby představení připustili ke slibům jen ty, o kterých
mají mravní jistotu, že jsou vhodní; kodex jasně říká,
že v případě pochybností novic nemá být připuštěn ke
slibům, ale má mu být prodloužen noviciát (srov. kán.
653 § 2). Stejně tak je na zodpovědnosti toho, kdo sliby skládá, aby je skládal s úmyslem vytrvat. Odejde-li
řeholník, protože se dostatečně nedbalo na tyto požadavky, můžeme hovořit o určitém selhání. Když však
odejde nebo není připuštěn k dalším slibům, protože se objevily nové, nečekané skutečnosti, které vedou
k vystoupení z institutu, je tento krok legitimní součástí rozlišování povolání. Odchází-li řeholník po složení doživotní profese, je to vždy důvod k zamyšlení
ze strany institutu: byl opravdu považován za vhodného, když byl připuštěn ke složení profese; dostalo se
mu dostatečné pozornosti a doprovázení (srov. kán.
619); byl mu poskytnut prostor k trvalé formaci (srov.
kán. 661)…? Je však také pravda, že ne vždy je vina na
straně institutu, v první řadě je to sám řeholník, kdo je
zodpovědný za věrnost v povolání.
Věrnost v povolání přesahuje kompetence práva, ale
předpisy kanonického práva v každém případě přispívají k objasnění mnohých otázek a jejich dodržování
pomáhá vyhnout se zbytečným chybám, které ovlivňují život jednotlivců i komunit. n

3 Srov. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI. 1977. Profesión temporal sin intención
de perseverar. In Informationes SCRIS, roč. 3, č. 1, s. 75.
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Kalazanský
jubilejný rok

n M AT Ú Š PA L A J

P

V tomto roku naša rehoľa
piaristov slávi svoje veľké
narodeniny. Je to presne
400 rokov od vzniku Rádu
Zbožných škôl ako rehoľnej
kongregácie. Presne 250
rokov uplynulo taktiež od
kanonizácie zakladateľa Jozefa
Kalazanského. Tento rok slávime
v reholi jubilejný rok, ktorý má
nielen sumarizovať a pripomínať
to, čo máme ako rehoľná rodina
za sebou, ale aj posunúť našu
misiu dopredu.
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ri zamyslení sa nad osobou svätého Jozefa Kalazanského a nad tým, čo nám tento jubilejný
rok môže priniesť pre obnovu nášho rehoľného života, by som rád začal príhodou zo života
nášho svätého zakladateľa. Rozpovedal ju jeden
z jeho duchovných synov. Kalazanský raz chcel,
aby s ním išiel prerokovať nejakú záležitosť.
Išli spolu a keď prechádzali istou úzkou uličkou, ktorých je v Ríme dosť, stretli sa s dievčaťom neobyčajne krásnym, ale zle oblečeným,
v takmer roztrhaných handrách, ktoré ju ledva dokázali zahaliť, takže jej oblečenie bolo
na hranici slušnosti. Smútok a slzy urobili jej
prekrásnu tvár ešte oveľa zaujímavejšou. Prečistý Jozef sa zdesil, keď musel prejsť vedľa nej.
A ešte viac sa zľakol, keď ho oslovila jeho vlastným menom, priblížila sa k nemu a trasúc sa povedala pohnutým hlasom: „Páter Jozef, všetci ma
nenávidia a pohŕdajú mnou; nechcú ma v žiadnom
kláštore a všetci ma vyháňajú. Nemám človeka, ktorý
by sa ma ujal, žiaden dom mi nechce poskytnúť útulok.
Šľachetný páter Jozef, neopusť ma, nenechaj ma samotnú.“
Pátra Jozefa oblial studený pot, jeho tvár hrala všetkými farbami. Ešte viac bol prekvapený páter Castilla, ktorý nevedel, že by sa
páter Jozef rád zhováral so ženami, a to ešte verejne a týmto spôsobom. Páter Jozef sa prežehnal, ak by to náhodou bolo diabolské pokušenie, a spýtal sa jej rozhodným hlasom, kto je a čo chce.
Dievča odpovedalo ešte zápalistejšie: „Dobre ma pozná návštevník chudobných, ale teraz sa správa, akoby ma nepoznal. Všetci
ma odmietajú, chcela by som, aby ste sa ma ujali.“ „Nerozumiem
vám,“ odpovedá zmätený, „povedzte mi, kto ste. Urobím pre vás,
čo budem môcť.“ Nato dievčina povie s úsmevom: „Ja som Svätá
Chudoba.“ A zjavenie sa rozplynie.

Vlajka chudoby
O tom, že Jozef Kalazanský túžil pomôcť najchudobnejším
uprostred detí, svedčí jeho výrok, ktorý sa datuje na rok 1600:
„V Ríme som našiel definitívny spôsob svojho slúženia Bohu prostredníctvom činenia dobra maličkým. A to už nevymením za nič
na svete.“ To, akým spôsobom to chcel urobiť, vyjadruje príbeh,
ktorý sme čítali vyššie. Kalazanský zamýšľal pre seba a pre inštitút život podľa evanjeliových rád: v čistote, v poslušnosti a v úplnej
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Ak sa človek chce rozprávať
s malým dieťaťom, musí
sa mnohokrát zohnúť,
aby bol na tej istej úrovni.
Ak sa človek chce stať
vychovávateľom maličkých,
musí byť ustavične zohnutý,
ustavične ponížený.

osobnej, ako aj komunitnej chudobe. Odvážna reforma
školstva, ktorá priniesla chudobnej mládeži Ríma bezplatné vzdelanie, vyniesla Kalazanského na „pozíciu“
patróna všetkých kresťanských základných škôl, čo potvrdil aj pápež Pius XII. v roku 1948 a je snáď všeobecne uznávaná. Menej známa je jeho osobná cesta zbožnosti. Nepodarí sa nám zhrnúť Kalazanského rehoľnú
skúsenosť v celku. Chcel by som sa zamerať len na jeden rozmer jeho spirituality.
Je málo svätých, ktorí po svätom Františkovi vyzdvihli
vlajku chudoby tak vysoko ako Kalazanský. Okrem toho,
že kongregácia nemohla vlastniť dokonca ani svoje vlastné budovy a školy, svätý zakladateľ túžil, aby jeho pátri
žili z almužien, ktoré im prinášajú zbožní ľudia, alebo
si ich sami vyhľadajú. Dávať piaristom záväzok, aby po
skončení dennej práce buď robili zbierku peňazí, alebo
aby išli v určitých dňoch žobrať za účelom získania potrebného živobytia, chcelo odvahu génia, ktorú nesú zakladatelia reholí. Dokonca Kalazanský vložil dodatok
o chudobe aj do formuly skladaného sľubu: „Naviac sľubujem, že nebudem za žiadnu cenu chcieť meniť v našich
Konštitúciách predpisy týkajúce sa chudoby.“
O dôležitosti poníženia sa a chudoby píše aj pápež František v liste ku Kalazanskému jubilejnému roku. Hovorí:
„Je jedna vec, ktorú nikdy neprestanem hovoriť a ktorú cítim ako zvlášť dôležitú, keď rozmýšľam o zasvätenom živote. Byť súčasťou rehoľnej rodiny znamenalo pre svätého
Jozefa Kalazanského zvoliť si cestu neprestajného a rozhodného poníženia sa. Byť piaristom podľa definície znamená byť človekom v stave zníženia sa, byť malým, ktorý
sa vie identifikovať s malými a chudobnými…“
Ak sa človek chce rozprávať s malým dieťaťom, musí
sa mnohokrát zohnúť, aby bol na tej istej úrovni. Ak sa
človek chce stať vychovávateľom maličkých, musí byť
ustavične zohnutý, ustavične ponížený. Kalazanský cítil,
že jeho rehoľa je poslaná k tým deťom, ktoré sú najviac

bezmocné, čo v očiach sveta bola a mnohokrát ešte aj
dnes je práca nízka a odporná. Práve preto je jeho cesta
poznamenaná takou láskou k svätej chudobe. Chce, aby
si ju jeho rehoľníci zamilovali, a tak našli prostredníctvom nej cestu k tým najmenším.
Ako som už povedal, tento rok máme možnosť prežívať ako Kalazanský jubilejný rok. Pre nás piaristov je
v mnohých oblastiach výnimočný. Výnimočnou je pre
nás príležitosť zamýšľať sa nad osobou svätého Jozefa
Kalazanského. Možno to poznáte aj vo svojich spoločenstvách, že počas noviciátu a juniorátu sa osobe zakladateľa venuje veľa pozornosti, ale potom akoby tieto
témy išli do ústrania. Jubilejný rok je rokom, keď každý
piarista má nejakým spôsobom obnoviť svoju lásku ku
zakladateľovi. Je príležitosťou študovať dielo zakladateľa, ale aj vstúpiť do osobnejšieho vzťahu s ním. Modlíme sa, aby nám Duch Svätý sprostredkoval hlboké
stretnutie s naším zakladateľom.
Počas jubilejného roku pripravujeme do tlače aj jeho
životopis, ktorý bude mať názov Svätý Jozef Kalazanský – priekopník vo vzdelávaní pre všetkých. Taktiež vyjde publikácia s názvom Kalazanského rehoľná skúsenosť.
Výnimočné je pre nás aj sformovanie a schválenie
piaristického tretieho rádu. Piaristická Fraternita začala
svoju činnosť len v októbri minulého roku, avšak už teraz cítime ovocie Fraternity, keď samotní členovia skúmajú život, prínos a spiritualitu svätého Jozefa Kalazanského a sú nám rehoľníkom povzbudením.
Výnimočný je rozhodne 6. marec, ktorý bol centrálnym dňom osláv jubilea. V tento deň oslavujeme Deň
založenia našej Rehole a do piaristickej Fraternity vstúpili noví členovia.
Veľkým darom sú aj plnomocné odpustky, ktoré udelila Apoštolská penitenciária na Kalazanský jubilejný
rok a ktoré je možné získať v piaristických kostoloch
a kaplnkách v dňoch slávenia slávností Jubilea, ako aj
na každej mládežníckej, školskej a detskej svätej omši.
Povzbudením sú pre nás slová pápeža Františka, ktorý nám zaželal, aby tento rok bol pre nás „novými Turícami“.
Výnimočná môže byť aj vaša modlitba za to, aby sa
heslo, ktoré sme si vybrali pre tento rok: „Vychovávať,
hlásať, premieňať,“ naozaj uskutočnilo v našom osobnom živote, ako i v živote celej rehole.
Na začiatku sme hovorili o mystickej skúsenosti svätého Jozefa Kalazanského. Bol to muž, ktorý nielenže
bol osobne zamilovaný do chudoby, ale pracoval a bojoval až do konca svojho života za to, aby tí najchudobnejší z chudobných mali prístup k vzdelaniu, a tak mali
šancu prežiť dôstojný a šťastný život. Veríme a očakávame, že sa tento jeho odkaz počas Kalazanského jubilejného roka reálne a viditeľne aktualizuje. n
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Lutherovo
stretnutie
s Bibliou
n JURA J PIGULA

Nemôžeme prehliadnuť, že 31. októbra
2017 to bude už 500 rokov od chvíle,
keď Martin Luther, augustiniánsky mních,
pribil svojich 95 téz na bránu kostola
vo Wittenbergu.

V

tejto krátkej anotácii chcem poukázať na jeden formačný aspekt, ktorý sa niesol s ním
a pretváral celý jeho život. Bolo to jeho osudové stretnutie s Bibliou.
Martin Luther od roku 1501 študoval v Erfurte artes
liberales, v ktorých dosiahol titul Baccalaureus artium.
V univerzitnej knižnici prvýkrát čítal Bibliu a takto
o tom píše: „Veľmi sa mi to páčilo a chcel som byť tým
šťastlivcom, ktorý by raz mohol vlastniť tú knihu.“ 17.
júla 1505 dvadsaťdvaročný Luther vstúpil do kláštora augustiniánov v Erfurte. Kláštor patril medzi najdôležitejšie v Sasku a Turingu, ponúkal svoje štúdiá
(studium generale) a mal na starosti katedru teológie
v Erfurte, založenú v roku 1392. Teológovia ako Johannes Dorsten (+1481) a Johannes Paltz (+1511) boli
jeho hlavnými predstaviteľmi, významnými učiteľmi
a vplyvnými teológmi.
V mníšskom živote augustiniánov koncom 15. storočia Sväté písmo zastávalo veľmi dôležitú úlohu. Samozrejme, nielen čo sa týkalo spoločných čítaní Písma,
ktoré sa diali pri každodennej modlitbe v chóre alebo
pri spoločnom stolovaní, ako to bolo zvykom vo všetkých reholiach. Augustiniáni totiž poznali prax privátneho čítania Biblie, prostredníctvom ktorého sa snažili
nasledovať vzor a duchovného otca rehole svätého Augustína. Už v 14. storočí Jordán zo Saska, ktorý ako profesor teológie a neskôr provinciál žil dlhé roky v kláštore v Erfurte, odkazoval na príklad Otca rehole, ktorý sa
podľa neho neúnavne oddával čítaniu a štúdiu Svätého
písma. Pár desaťročí pred vstupom Luthera do kláštora
aj generálny predstavený Ambróz z Cori vo svojom Ko-
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mentári k Regule svätého Augustína z roku 1481 odporúčal a zdôrazňoval svojim bratom osobné čítanie Biblie. Písal: „Frequens… divinae Scripturae nobis debet
esse lectio (Veľmi často musíme čítať božské Písma).“
A naviac Konštitúcie rehole obsahovali už od počiatku nariadenie zveriť novicom individuálne čítanie Biblie: „Novitius sanctam Scripturam avide legat, devote
audiat et ardenter addiscat (Nech novic náruživo číta
Sväté písmo, nech ho zbožne počúva a veľmi horlivo
nech sa ho učí).“
Bolo to ustanovenie a nariadenie skutočne nezvyčajné
pre stredovekú mentalitu. A že sa to zachovávalo dosť
verne v kláštore v Erfurte, to dokazuje samotný Luther.
Ešte aj po 25 rokoch si pamätal chvíľu svojho vstupu
do kláštora, počas ktorej mu bola pridelená Biblia pre
osobné použitie. Bola viazaná v červenej koži. A sám
Luther priznáva, že sa tak vášnivo dal do čítania Biblie,
že v krátkom čase skutočne poznal a ovládal jej obsah.
Vo svojich Tischreden z roku 1538 napísal: „Keď som
vstúpil do kláštora, začal som čítať Bibliu a potom som
ju čítal znovu a ešte raz.“ Takto duchovné prostredie augustiniánskeho kláštora v Erfurte určite prispelo Lutherovi, aby lepšie spoznával a miloval Bibliu.
Láska k Božiemu slovu ho sprevádzala a oduševňovala počas celého jeho života. Cítil sa preto komfortne,
keď mu Johann von Staupitz ponúkol vyučovanie Biblie na univerzite vo Wittenbergu. S veľkým zápalom sa
venoval tejto novej úlohe. Medzi rokmi 1513 a 1515 si
vybral na svoje hodiny pre študentov Knihu žalmov,
v rokoch 1515 – 1516 sa venoval na lekciách Listu Rimanom, v rokoch 1516 – 1517 Listu Galaťanom a Listu
Hebrejom v rokoch 1517 – 1518. Tieto lekcie, ktoré sa
nám zachovali, vyjadrujú bohato prirodzené nadanie,
náboženskú vášeň a nadšenie plné fantázie. Museli určite strhnúť a zapôsobiť na poslucháčov. Ale už na lekciách k Žalmom sa začína vymedzovať a rysovať nová
teológia Luthera, ktorá sa rozvinie stále viac v nasledujúcich rokoch. n

BIBLIA

Učeníctvo
a zasvätený život
na pozadí Lukášovho evanjelia
n DAG M A R K R Á ĽOVÁ

Na prvý pohľad sa nám môže zdať nezvyčajné, prečo
hovoriť o učeníctve v spojení so zasväteným životom.
No synoda o evanjelizácii pripomína, že je potrebné,
aby Cirkev v prvom rade evanjelizovala seba, čo
platí aj pre nás zasvätených. A práve výsledkom
autentickej evanjelizácie je celoživotný učenícky
postoj. Nielen pastoračná, ale aj formačná skúsenosť
ukazuje, že bez učeníctva evanjelizácia neprináša
trvalé ovocie. A to nielen v živote evanjelizovaného.
Rovnako to platí pre každého evanjelizátora.

Učeníctvo v Lukášovom
evanjeliu
Proces zrodu učeníka v bežnej praxi
môžeme charakterizovať nasledovne:
Majster robí – učeník majstra pozoruje.
Následne majster robí – učeník pomáha. Po čase učeník robí – majster mu
pomáha. A napokon učeník robí – majster ho pozoruje. To všetko je postupný
proces, ktorý netrvá týždeň a v prípade
životného postoja zaiste ani rok.
Zasvätený život | 2017/02
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BIBLIA

Aj keď sa v našom
kontexte zatiaľ slovo
učeník nepoužíva často,
predsa je kľúčovým
pojmom kresťanského
života. Vyjadruje nielen
príslušnosť k Cirkvi, čiže
členstvo v nej, ale aj
kompletný životný štýl.
Predstavuje kresťana
v životnej dynamike ako
toho, ktorý sa stále učí
od Ježiša.

S pojmom učeník, učeníctvo sa stretávame najmä v biblickom
kontexte. V Starom zákone bolo ideálom byť učeníkom samotného
Boha, a to štúdiom Pánovho zákona. V Novom zákone je učeník nielen poslucháč, ale aj stúpenec, verejný prívrženec Ježiša Krista a doživotný žiak jeho evanjelia. Aj keď sa v našom kontexte zatiaľ slovo
učeník nepoužíva často, predsa je kľúčovým pojmom kresťanského
života. Vyjadruje nielen príslušnosť k Cirkvi, čiže členstvo v nej, ale
aj kompletný životný štýl. Predstavuje kresťana v životnej dynamike
ako toho, ktorý sa stále učí od Ježiša.
Ak chceme učeníctvu porozumieť hlbšie, musíme si zalistovať
v evanjeliách. Jediný z evanjelistov, ktorý používa pojem evanjelizovať, je Lukáš. Aj táto skutočnosť napovedá, že bude odborníkom tiež
na pojem učeníctva. A skutočne. Iba on spomína sedemdesiatich
dvoch, teda mnohých učeníkov okolo Ježiša, a to až dvakrát (Lk 10,
1. 17). Jediný menuje ako učeníčky ženy (Lk 8, 1 – 3) a iba on bližšie
poukazuje na formáciu učeníkov Ježišom (Lk 10, 1 – 12. 17 – 20).
Evanjelista Lukáš predstavuje Ježišovu evanjelizáciu ako veľkú cestu z Galiley do Jeruzalema. No k ceste pripodobňuje aj proces dozrievania Ježišových nasledovníkov. Keď pozorne študujeme Lukášovo evanjelium, môžeme formačný itinerár učeníka zhrnúť do piatich
bodov. Prvým je otvorenosť pre Ježiša a nechanie sa ním navštíviť.
Dôsledkom otvorenosti je konverzia ako zmena myslenia, cítenia
a konania. Po nej nasleduje predĺžené počúvanie Ježiša sedením pri
jeho nohách. Potom kráčanie s Ježišom na ceste, čiže jeho nasledovanie. A napokon vydávanie svedectva o Ježišovi.
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Pozrime sa na týchto päť krokov dozrievania učeníka podrobnejšie.
„Boh navštívil svoj ľud“ (Lk 7, 16).
Pojem Božej návštevy je častý už
v Starom zákone. V Novom zákone
ho Lukáš hneď na začiatku evanjelia kladie do úst Zachariáša (Lk 1, 68). Potom
zástupu pri oslave vzkriesenia naimského
mladíka (Lk 7, 16). A v negatíve do Ježišových úst, keď plakal nad Jeruzalemom,
ktoré v ňom nespoznalo Božiu návštevu
(Lk 19, 44). Božia návšteva sa v plnosti
uskutočnila v Ježišovi. Celý jeho pozemský život bol jednou veľkou návštevou
celého ľudstva. Každý, kto sa pre Ježišovu
návštevu otvoril, mohol byť jeho učeníkom. Učeníctvo sa i dnes začína tým, že
sa človek nechá navštevovať Ježišovým
evanjeliom. A Ježišov učeník prijatým
a odovzdávaným evanjeliom ďalej navštevuje prostredie, v ktorom žije.
„Dnes prišla spása do tohto domu“
(Lk 19, 9). Návšteva Ježiša, najväčšieho zo všetkých prorokov, ba
oveľa viac ako proroka, bola za účelom
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obrátenia ľudstva k Otcovi. A tam, kde sa človek obrátil, Ježiš sa zúčastňoval na oslave jeho konverzie. Teda ďalším stupňom dozrievania Ježišovho učeníka je jeho osobná konverzia sprevádzaná radosťou z Božej spásy. I dnešný učeník svojou vlastnou konverziou mení
svoje prostredie a raduje sa s tými, ktorí sa tiež nechávajú meniť
evanjeliom.
„Sadla si k Pánovým nohám“ (Lk 10, 39). Sedenie pri nohách
učiteľa je v celom Písme symbolickým vyjadrením postoja
učeníka. Ježiš vyučoval o Božom kráľovstve všade: v synagógach, v chráme, v domoch… A ten, kto zotrvával pri jeho nohách,
prehlboval sa v učeníctve. Každý Ježišov učeník venuje zvýšenú pozornosť a predĺžený čas počúvaniu jeho evanjelia. Zároveň je dnešný
učeník Ježiša volaný načúvať nielen jemu, ale i ľuďom vo svojej blízkosti, a tak ich učiť evanjeliu postojmi, skutkami, životom a ak je
opýtaný, aj slovami.
„Poď za mnou“ (Lk 9, 59). Podstata učeníctva v evanjeliu nespočíva iba v počúvaní Ježišovej náuky, ale aj v napredovaní
jeho cestami. Podľa Lukáša bol Ježiš v neustálom evanjelizačnom pohybe, doslova na ceste žil a volal svojich nasledovníkov prijať jeho dynamický spôsob života. Ježišov učeník prijíma životný štýl
svojho majstra. Aj on je v pohybe: rastie, hľadá, ide ľuďom v ústrety… Rovnako i dnešný učeník Ježiša Krista okrem toho, že sám napreduje v dozrievaní, sprevádza na ceste rastu tých, ktorí sú mu zverení.
„Vy ste toho svedkami“ (Lk 24, 48). Učeníctvo sa napĺňa vydávaním svedectva. Ježišov život bol neustálym svedectvom
o Otcovom milosrdenstve voči človeku. A Lukášovo evanjelium aj je evanjeliom milosrdenstva! Učeníci svedčia o skutočnom
Ježišovi: ako s ním jedli, pili (Sk 10, 41). Rovnako aj o jeho výkupnej
smrti a zmŕtvychvstaní a zároveň o jeho milujúcom vplyve na nich.
Autentický učeník i dnes odovzdáva zakúsené Božie milosrdenstvo
vytrvalým uplatňovaním milosrdenstva voči blížnemu.
Ak by sme chceli zhrnúť všetkých päť krokov dozrievania učeníka,
tak aj každý dnešný Ježišov učeník robí tú istú vnútornú cestu. Prijíma, spracúva, zakúša, nacvičuje informáciu o evanjeliu a napokon
o ňom vydáva svedectvo. V miere, v akej učeník absolvuje túto cestu
v jej integrite, môže privádzať k evanjeliovej ceste dozrievania aj iných.
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Učeníctvo a zasvätenie
Asi nebude zbytočná otázka, v akom vzťahu je učeníctvo a zachovávanie evanjeliových rád. Týka sa päť lukášovských krokov dozrievania Ježišovho učeníka aj zasvätených?
Najdokonalejším učeníkom – učeníkom Otca – je Ježiš. Päť postojov
učeníka vidíme i na jeho živote: je plne otvorený Otcovi, zjednocuje
sa s plánmi Otca, počúva Otca, koná podľa Otca, svedčí o Otcovi. Ježiš je zároveň v tom najplnšom zmysle prvým zasväteným Otcovi: totálne patrí Otcovi a jeho poslaniu. A to v čistote, chudobe, poslušnosti
a v dennom dvadsaťštyrihodinovom spoločenstve s učeníkmi.
Kľúčovým momentom učenia sa od Ježiša je počúvanie pri jeho
nohách, tzv. sedentárne učeníctvo. Charakterizuje ho spoločný stôl
Slova a neskôr i Chleba s Ježišom. Zároveň je ním aj nasledovanie Ježiša, tzv. itinerárne učeníctvo so spoločným kráčaním s Ježišom a ko-

naním ako on. Oba postoje reprezentujú počúvanie jeho náuky celým, biblicky
chápaným srdcom a praktizovanie toho,
čo Ježiš učí. A to vo vzájomnej súčinnosti. Ich východiskom, zárukou a cieľom
ostávajú ostatné tri body lukášovského
učeníctva: nepretržitá dynamická otvorenosť, neustály postoj konverzie a autentické vydávanie svedectva.
Môžeme si položiť otázku: Ak je kľúčovým momentom učeníctva spoločenstvo
s Ježišom a okolo Ježiša, platí to aj o zasvätenom živote? Rovnako, ak druhým
podstatným momentom učeníctva podľa
Lukáša je nasledovanie Ježiša, platí to aj
pre zasvätený život? Vieme, že učeníctvo
vo všeobecnosti je východiskom i cieľom
každého kresťanského alebo krstného života. A tiež, že zasvätený život je radikálne, to znamená plnšie a intenzívnejšie
prežívanie krstného zasvätenia. Môžeme však zabúdať, že zasvätený život, čiže
život podľa evanjeliových rád je a najmä
má ostať v každom okamihu praktickým,
láskyplným a vytrvalým učeníctvom.
Podľa dokumentov Cirkvi a skúsenosti je zrejmé, že prijatie evanjeliových rád
a najmä život podľa nich uľahčuje a prehlbuje učenícky postoj. Preto oba tieto
aspekty postavené na láske ku Kristovi
a prežívané v syntéze sú zdrojom i cestou realizácie autentického života podľa
evanjelia.
Je zrejmé, že cirkevno-právny rozmer
zasväteného života inštitucionalizuje
učeníctvo a evanjeliové učeníctvo dynamizuje zasvätenie, čím prispieva k životodarnosti zasväteného života. Ak teda
evanjeliové rady prehlbujú krstný život,
vytvárajú najlepšie podmienky pre každodenné učeníctvo. Učeníctvo zas, vďaka pozornému poznávaniu Ježiša v slove
a integrovaniu emócií prostredníctvom
jeho slova, spätne zasvätenie revitalizuje. Lebo zasvätenie by nemalo učeníctvo
konzervovať. Naopak, zasvätený život má
v sebe predpoklady pre najintenzívnejšie
možné žitie učeníctva, a to až po vyliatie
krvi, čiže martyrium.
Čo z toho pre nás zasvätených plynie
do praxe? Pretože autentické rozhodnutie k zachovávaniu evanjeliových rád sa
rodí z nastúpeného učeníctva a spätne
Zasvätený život | 2017/02
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www.luc.sk
zachovávanie evanjeliových rád prehlbuje učenícky postoj a štýl života, formovanie k učeníctvu by malo byť základom
počiatočnej i permanentnej formácie zasvätenej osoby. Zároveň aj východiskom
plodnej a radostnej pastorácie povolaní.
Ide totiž o to, aby nielen evanjelium bolo
v službe formácie, ale nadovšetko formácia bola v službe evanjelia.

Kardinál Robert Sarah

Sila ticha. Proti diktatúre hluku
Po úspešnej knihe Boh alebo nič vychádza
ďalšia kniha kardinála Saraha, v ktorej
obhajuje ticho. Veľmi presne pomenúva
a detailne rozoberá problém ohlušovanie
sa všemožnými formami hluku a prehnanej
činorodosti. Varuje pred dôsledkami, ktoré
tento životný štýl prináša a ozrejmuje, prečo
ho treba čo najrýchlejšie zmeniť. Dotýka sa aj otázok: vhodnosť
či nevhodnosť mlčania zoči-voči nespravodlivosti, chorobe, smrti
i otázke tzv. mlčania Boha. Úvod napísal emeritný pápež Benedikt
XVI., z ktorého je nasledujúci citát: Kardinál Sarah je duchovný učiteľ,
ktorý hovorí z hĺbky mlčania s Pánom a z vnútornej jednoty s ním, a tak
má naozaj čo povedať každému z nás.

Charizma a učeníctvo

312 strán • šitá väzba • 14,00 €

Vincent Malý

Klaňajme sa Pánovi.
Eucharistické adorácie
Modlitebník obsahuje liturgické pobožnosti –
adorácie na všetky obdobia v roku: adventné,
vianočné, pôstne, veľkonočné, cezročné,
na prvé piatky v mesiaci i na výročné farské
poklony. Obsahuje tiež litánie, modlitby na
požehnania, modlitby pred svätou omšou
a texty na súkromnú adoráciu.
224 strán • šitá väzba • formát 10 × 15 cm • 5,50 €

Emília Hrabovec

Slovensko a Svätá stolica
v kontexte vatikánskej
východnej politiky
1962 – 1989
Druhé, rozšírené a doplnené vydanie.
560 strán • šitá väzba • 20,00 €

Magdaléna Rusiňáková

Anka Kolesárová

144 strán • brožovaná väzba • 5,00 €
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Prvý životopis kandidátky blahorečenia,
mučeníčky čistoty, ktorú zavraždil ruský
vojak na sklonku Druhej svetovej vojny..

Ježišove slová poukazujú na to, že autentickou syntézou uskutočňovania evanjeliových rád a učeníctva je blízkosť Bohu
a ľuďom. A preto môžeme povedať, že
podstatou, jadrom učeníctva zasväteného je blízkosť Ježišovi. A zároveň učeníctvo zasväteného spočíva aj v blízkosti
ľuďom. Tak sa evanjeliová blízkosť stáva
pre nás nielen identitou, ale aj charizmatickou významnosťou, čiže dôvodom
nášho jestvovania v Cirkvi. To znamená,
že blízkosťou Ježišovi najviac posilníme
svoju identitu a blízkosťou ľuďom najlepšie posilníme svoje charizmatické poslanie, ktoré spätne posilní našu identitu
a naopak.
Obohacovať svet evanjeliovou blízkosťou je osobitnou úlohou zasvätenej ženy.
Lebo žena je od prirodzenosti obdarovaná schopnosťou byť odborníčkou na blízkosť a učeníctvom i zasvätením ju môže
plodne rozvíjať.
Na záver sa môžeme pýtať: V čom je
charizma zasvätených či rehoľníkov, ak
nie v osobitnej schopnosti byť blízkymi?
Každý zasvätený je mostom – aby si boli
Boh a človek bližšie. A ešte jedna radostná správa. Na evanjeliovú blízkosť máme
všetci: kňazi, zasvätení i laici. Mladí i starí, chorí i zdraví, nadaní i skromní, študovaní i jednoduchí, všetci, všetci…
Preto môžeme častú výzvu pápeža
Františka, aby sme vyšli zo seba, ktorú
v Roku zasväteného života špeciálne venoval nám, zasväteným – uskutočňovať
všetci. A robiť nielen zo seba, ale aj zo
všetkých našich adresátov učeníkov Ježiša Krista. n
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Esenciálne
(éterické) oleje
n TAT I A N A B E R E C K Á

Čo to je?
Keď lúpeme pomaranč, prechádzame cez ružovú záhradu alebo rozdrvíme v rukách vetvičku levandule,
všetci vnímame vôňu danej rastliny alebo plodu. Ale
čo vlastne vnímame v tejto vôni?
Ide o esenciálne oleje, ktoré dávajú danej rastline jej
charakteristický zápach a kvetom a plodom ich vôňu.
Popisujú sa aj ako „hormóny“ alebo „životná lymfa“
rastliny. Tieto oleje sa môžu nachádzať v každej časti
rastliny, vrátane plodov, kôry, koreňov, listov, kvetov,
dreve a dokonca aj v živici.
Esenciálne oleje sú v podstate vytvorené prchavými
molekulami, preto sa nazývajú aj éterické oleje. Slo-

vo „olej“ nech nás nemýli, pretože tieto látky nemajú
nič spoločné s ostatnými olejmi rastlinného pôvodu.
Nazývajú sa olejmi, nakoľko ich hustota je nižšia ako
hustota vody, a teda pri ich destilácii plávajú na vode,
práve tak ako rastlinný olej.
Prečo rastlina produkuje esenciálny olej?
Dôvody sú rôzne:
n aby pritiahla k sebe hmyz;
n aby zabránila alebo podporila rast iných rastlín;
n vo vnútri rastliny majú mnohokrát obranný a liečivý účinok proti škodcom;
n fungujú ako prostriedok pri mnohých energetických reakciách;
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n sprostredkúvajú regeneráciu rôznych napadnutých
častí rastliny;
n zabezpečujú prežitie rastliny aj za nepriaznivých
podmienok.
Nakoľko olej je lypofilný, zabraňuje strate vody z povrchu rastliny, a práve preto v nepriaznivých podmienkach vytvára ešte viac esenciálneho oleja.

Ako pôsobia esenciálne oleje
Esenciálne oleje môžeme podľa ich účinku a vo vzťahu
k telu človeka rozlíšiť podľa ich pôsobenia takto:
1. Farmakologické – zahŕňajú v sebe rôzne chemické zmeny, keď esenciálny olej reaguje napríklad s rôznymi enzýmami alebo hormónmi.
2. Fyziologické – predstavujú spôsoby, akými určitý
olej vplýva na rôzne systémy tela, vyvolávajúc napríklad pôsobenie upokojujúce (sedatívne), povzbudzujúce alebo iné.
3. Psychologické – keď človek olej vdychuje a reaguje na jeho vôňu.
Terapeutický potenciál esenciálnych olejov je široký
a stále prebieha jeho štúdium. Môžu byť používané na
všetky časti a systémy ľudského organizmu: pokožku,
krvný obeh, svaly, kĺby, dýchací, tráviaci, nervový alebo imunitný systém.

Spôsob výroby
Esenciálne oleje terapeutickej triedy sú najčastejšie
získavané prostredníctvom parnej destilácie za použitia nízkej teploty, pri ktorom para cirkuluje pod
tlakom cez rastlinný materiál a tak uvoľňuje esenciálne oleje do pary. Postupne, ako sa zmes ochladzuje,
voda a olej sa prirodzene oddeľujú a olej je odoberaný vo svojej čistej podobe. Aby sa zaistilo správne
chemické zloženie, je nutné veľmi presne kontrolovať
teplotu a tlak destilácie. Podobne ako správny výrobný postup je dôležitý aj výber rastlín a ich častí a obdobie zberu. Tento komplexný proces je väčšmi umením než vedou a vyžaduje si skúseného pestovateľa aj
výrobcu, ktorí spoločne spolupracujú, aby zabezpečili kvalitu výrobku. (Ako zaujímavosť môžeme uviesť
fakt, že na výrobu 5 ml esenciálneho ružového oleja
terapeutickej triedy je potrebných viac než 12 000 lupienkov ruže).
Parná destilácia je najpoužívanejší spôsob výroby,
ale niektoré oleje, napríklad oleje z citrusových plodov,
sa získavajú prostredníctvom lisovania, pri ktorom je
olej jednoducho z rastliny vylisovaný.

Použitie
Poväčšine sú tieto oleje používané ako rastlinný produkt, avšak nie všetky vlastnosti esenciálneho oleja ko-
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rešpondujú s rastlinou, z ktorej pochádza. Často sa stáva, že esenciálny olej dopĺňa vlastnosti rastliny.
Keďže je prchavej povahy, ťažko ho nájdeme napríklad v rôznych odvaroch rastlín, nakoľko varom z roztoku vyprcháva.
Veľmi veľké uplatnenie nachádzajú tieto oleje v aromaterapii. Pod týmto názvom sa chápe určité odvetvie
fytoterapie, ktoré využíva esenciálne oleje, v kombinácii s inými rastlinnými olejmi, aby pôsobili pozitívne
na fyzický a psychický stav človeka.

Zopár príkladov
Na záver by som chcela uviesť niektoré príklady použitia. Tak napríklad tea tree olej, ktorý je vyrobený z austrálskeho čajovníka, pre svoje protibakteriálne pôsobenie sa môže použiť na kožu aj pri pichnutí hmyzom.
Miesto po vpichu menej svrbí a keď sa použije skoro,
ranka sa dezinfikuje a nezapáli. Tak isto sa môže použiť
pri kloktaní na dezinfekciu hrdla. Lokálne sa tiež môže
využiť jeho účinky proti plesniam napríklad na nohách.
Môže sa potierať priamo alebo pridávať do kúpeľa nôh.
Ďalší dosť známy a obľúbený ojej je levanduľový. Je
známy skôr pre svoje upokojujúce a relaxačné účinky
na nervový systém, ale jeho protizápalový účinok sa
môže využiť aj na zápal kĺbov pri artritíde alebo bolestiach svalov.
Ďalší známy olej je olej z medovky. Veľmi dobre pôsobí pri kŕčoch alebo na podporu trávenia. Podobne ako levanduľa pôsobí proti stresu a na navodenie
spánku.
Práve tu sa môžu použiť esenciálne oleje vo forme
aromaterapie, k čomu sú vyrobené špeciálne nádobky.
Dáte pár kvapiek oleja do nádobky s vodou, zapálite
sviečku pod ňou a o chvíľu celá miestnosť rozvoniava.
Keďže tieto oleje sú silné koncentráty, málokedy sa
môžu používať v koncentrovanom stave. Skoro vždy
sa riedia vo vode (napríklad na kloktanie použijeme
5 kvapiek tea tree oleja do pohára vody), lebo keby sa
použili v koncentrovanej forme, mohli by aj ublížiť
(napríklad popáliť sliznicu).
Samozrejme, aj tu je potrebná opatrnosť. Nemali by
sa používať v tehotenstve, novorodencom, ďalej sa nemajú použiť pri opaľovaní, nakoľko môže dôjsť k fotosenzibilizácii.
Chcela by som ešte upozorniť na to, že lacné oleje, ktoré môžeme kúpiť skoro v každej drogérii, nie sú
oleje terapeutickej kvality, a preto sa dajú použiť len na
aromaterapiu. Na vnútorné použitie musí byť kvalita
vyznačená a uvedená na štítku. Takisto tam musí byť
vyznačené, že sa môžu použiť aj vnútorne.
Prajem vám, aby ste si tieto oleje vyskúšali a obľúbili! n

