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Mám za sebou neobyčajný zážitok. Aspoň sa mi to nestáva bežne. Ráno 

po omši u sestier v kláštore som šiel na lyže na nádherné miesta v údolí 

Engadin. Keď som došiel na miesto, rozhodol som sa dať si predtým 

kávu. Len čo som vstúpil do reštaurácie, kuchár – pán v rokoch – ma tak 

srdečne privítal, že som ho podozrieval, že je to nejaký starý známy. Pani 

pri pulte, asi jeho dcéra, bola taká milá, že za tých pár minút som sa cítil 

ako u najláskavejšieho dedka a tety. 

Kým som pil kávu, nemohol som sa z toho spamätať. Pri požičaní lyží 

aj popri lanovke sa ma len tak robotníci pýtali, či mi netreba pomôcť, 

či sa mám dobre. Zvláštne, ako to na mňa zapôsobilo. Cítil som sa 

prijatý, chcený, dôležitý. Bol o mňa záujem. „Ktovie, či nevedia, že 

som šéfredaktor časopisu Zasvätený život, a chcú sa dostať do môjho 

posledného editoriálu,“ zamrmlal som si so smiechom. 

Sadol som si do lanovky a začal som trochu snívať. O zasvätenom 

živote, ktorý bude kultúrou prijatia a jednoduchej radosti z človeka, 

kultúrou krásy, kde si sadáme spoločne ako hriešnici za jeden stôl, kde 

Kristus láme chlieb života. A nebude tam chýbať ani výborná káva.

Prajem všetkým radostné snívanie. Máme tu znova veľmi užitočnú 

prílohu a skvelé články do života. Hádam nám dodajú odvahu nielen 

snívať, ale naše sny tiež uskutočňovať. A hlavne ten Boží s nami.   

Editoriál
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 NA SLOVÍČKO  

s Tomaszom Dostatnim
n  MONIK A SK ALOVÁ  – JUR A J PIGUL A

Nemôžeme hlásať 
evanjelium bez toho, 
že by sme ho neprežili. 
Je potrebné každý 
deň čítať Sväté písmo, 
rozjímať nad ním, 
modliť sa breviár...  
Ale aj čítať noviny 
a stretať sa s ľuďmi, 
vedieť, čo prežíva 
súčasný človek.

Spoločnosť sa počas posledných rokov menila dynamickejšie 

ako predtým počas celých desaťročí. Ako majú na tieto zmeny 

reagovať zasvätení? 

Na to, čo znamená rehoľný život dnes, si musí odpovedať každá 
kongregácia sama. Rehoľný život je a vždy bol znamením do-
by. Je na zodpovednosti každej rehole, ako číta svoju charizmu 
a ako ju chce prežívať v zmenených podmienkach. Ak rehoľa 
nezareaguje, zanikne a vzniknú nové rády, ktoré nájdu cestu 
k súčasnému človeku. Príkladom sú sestry Matky Terézie ale-
bo komunita Taizé. Riešením však určite nie je obzerať sa späť, 
chcieť robiť veci ako v stredoveku alebo pred nástupom totality. 

Vy ste nielen kňaz a rehoľník, ale aj novinár, spisovateľ, 

prekladateľ... Akým spôsobom by mali zasvätené osoby 

vstupovať do dialógu so súčasným svetom?

Dôležité je pestovať kultúru stretnutia. U nás v Poľsku často 
moderujem verejné diskusie s ľuďmi, ako sú spisovateľka Ol-
ga Tokarczuk či režisérka Agnieszka Holland. Sú to ľudia, ktorí 
majú voči Cirkvi mnohé výhrady, ale to vôbec neprekáža. Práve 

ROZHOVOR
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naopak. Tieto diskusie nám umožňujú stretnúť sa, rozprávať sa 
a takto sa spoznať, priblížiť k sebe.

Ako ste sa k tomu dostali?

Je to akási misia poľských dominikánov. Staršia generácia 
našich bratov sa už počas komunizmu venovala pastorácii aka-
demického prostredia. Nie priamo na univerzitách, ale v našich 
kláštoroch, kde sme pozývali nielen veriacich, ale aj neveria-
cich. Alebo lepšie povedané hľadajúcich. V zmenených pod-
mienkach sme len nadviazali na toto dedičstvo.

Niekedy akoby proti sebe stáli dve koncepcie rehoľného života. 

Jednu by sme mohli charakterizovať ako oddelenie sa od sveta 

s cieľom posväcovať ho modlitbou a obetou. Druhú predstavuje 

spolužitie so svetom a jeho pretváranie zvnútra. Mali by byť 

kláštory priestorom mimo sveta alebo uprostred neho? 

Musíme rozlišovať medzi pustovníkmi, mníchmi, ako sú cisterciá-
ni, kartuziáni, trapisti či benediktíni, a medzi rehoľníkmi. Fran-
tiškáni a dominikáni v 13. storočí vznikli uprostred miest. Sme rád 
kazateľov, ktorý je poslaný medzi ľudí. Naším heslom je Contem-
plata aliis tradere, čo by sme mohli preložiť ako „kontemplované 
podávať ďalej“. Ovocie svojho uvažovania ponúkame ľuďom.   

Keď som v roku 1990 prišiel do Prahy, otec Dominik Du-
ka poznal aktivity poľských dominikánov a chcel, aby sa čosi 
podobné rozbehlo aj v Prahe. Tak vzniklo Centrum kresťan-
skej kultúry, v rámci ktorého sme niekoľko rokov organizova-
li diskusie na teologické, filozofické, literárne či umelecké témy. 
Boli sme skutočným kláštorom uprostred mesta.  

Slovenskí a českí dominikáni boli hybnou silou podzemnej 

Cirkvi. Boli ste s nimi v kontakte už pred zmenou režimu?

Samozrejme. Viacerí mi pomáhali počas prípravy na moju 
 československú misiu. 

Ktorí to boli?

Napríklad žijúca legenda, páter Akvinas Gabura, ďalej Peter Fotta 
či Vojtech Rakovský, ktorý, žiaľ, pred niekoľkými rokmi zomrel. 
V Čechách to bol najmä otec Dominik Duka, Josef Zvěřina, Oto 
Mádr či Tomáš Halík. V živom kontakte som však bol aj s karme-
litánmi, premonštrátmi a ďalšími tajnými rehoľníkmi.

Vy ste dominikán, oficiálny názov vašej rehole znie Rehoľa 

bratov kazateľov. Kazateľstvo máte teda priamo v názve. 

Pripravujú sa dominikáni nejako špeciálne na toto poslanie?

Za podstatné považujem tri formy prípravy – duchovnú, inte-
lektuálnu a školu života. Nemôžeme hlásať evanjelium bez toho, 
že by sme ho neprežili. Je potrebné každý deň čítať Sväté písmo, 
rozjímať nad ním, modliť sa breviár... Ale aj čítať noviny a stre-
tať sa s ľuďmi, vedieť, čo prežíva súčasný človek.

Kázanie nie je umelecké tvorba. Kto si to myslí, mal by sa 
vrátiť do baroka. Bratia, ktorí majú na starosti formáciu, sa 

Tomasz Dostatni
Poľský katolícky kňaz a člen 

Rehole bratov kazateľov 

(dominikáni) sa narodil 

17. septembra 1964 v Poznani. 

Štúdium filozofie a teológie 

ukončil na Pápežskej 

teologickej akadémii v Krakove. 

Zároveň na Jagellonskej 

univerzite v Krakove absolvoval 

prednášky z poľskej a ruskej 

literatúry. Na začiatku 90. 

rokov minulého storočia začal 

pôsobiť v Prahe, kde bol 

poverený funkciou novicmajstra 

v kláštore dominikánov a úlohou 

správcu poľskej katolíckej 

farnosti. Taktiež pôsobil ako 

korešpondent Vatikánskeho 

rozhlasu a poľskej Katolíckej 

informačnej agentúry (KAI). 

Počas svojho pôsobenia 

v Prahe založil Centrum 

kresťanskej kultúry, neskôr sa 

stal riaditeľom dominikánskeho 

vydavateľstva W drodze 

v Poznani. Takmer tri desaťročia 

organizuje rôzne stretnutia, 

diskusie, prednášky, koncerty 

a výstavy s českými umelcami, 

intelektuálmi a teológmi. 

Takisto bol vydavateľom 

a promótorom takmer všetkých 

prekladov kníh Tomáša Halíka 

do poľštiny. Napísal niekoľko 

kníh a autorsky sa podieľal 

na tvorbe niekoľkých desiatok 

televíznych programov 

W drodze. V súčasnosti pôsobí 

v dominikánskom kláštore 

v Lubline.
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v novicoch snažia objaviť a znásobiť tento dar. Veľká 
väčšina mužov, ktorí vstupujú do našej rehole, už 
má vyštudovanú nejakú vysokú školu, takže je na 
čom stavať.

Keď spomínam novicov, musím sa trochu po-
chváliť. V tomto roku ich máme až sedemnásť, čo 
je naozaj dosť. Myslím, že je to jedno z ovocí našej 
práce s vysokoškolskou mládežou. 

Problémom mnohých kázní je, že sa nedotýkajú 

srdca človeka. Je nám jasné, že chyba môže byť aj 

na strane príjemcu. Zároveň však platí, že mnohé 

kázne naozaj pôsobia príliš umelo, strojene, 

neosobne...

Kázeň by mala byť krátka a zrozumiteľná. Nesmie 
to byť prednáška, ktorej jazyku nikto nerozumie. 
Nemala by byť ani príliš psychologizujúca, čo je 
dnes pomerne moderné. Ani politizujúca. Kázeň 
má byť kerygmatická, má v človeku vyvolať potrebu 
vnútorného obrátenia. Mala by obsahovať jednu-dve 
myšlienky, ktoré si človek môže odniesť so sebou 
a nechať ich na seba pôsobiť.   

Aké dlhé by mali byť kázne?

Bratia z našej komunity v Lubline zvyknú počas 
týždňa kázať päť až šesť minút. Nedeľná a svia-

točná homília môže byť pokojne aj raz taká dlhá. 
Ale určite nesmie trvať dvadsať minút. Pri takejto 
dĺžke už ľudia vypínajú. Juhopoľská diecéza Opole 
má dokonca vnútorné usmernenie, že homília nemá 
presiahnuť desať minút. 

Poviem to ináč. Ak mi dáte pol hodinu, aby som 
rozprával o nejakom evanjeliovom úryvku, môžem 
spustiť aj hneď. Ak budem mať pätnásť minút, tak si 
obsah kázne musím premyslieť vopred. A ak mi dáte 
minútu, potrebujem aspoň jeden deň na prípravu. 
Jednoducho, čím kratšia má byť kázeň, tým dlhšiu 
prípravu si vyžaduje.

Je dobré, ak kňazi vo svojich príhovoroch používajú 

príbehy zo života? Najmä také, ktoré pôsobia ťažko 

uveriteľne? Človek sa občas nedokáže ubrániť 

dojmu, že kazateľ si to stiahol niekde z internetu 

alebo to našiel v Slepačej polievke pre dušu.

Ak má použiť nejaký príklad, musí byť naozaj zo ži-
vota. Najlepšie je, ak to skutočne sám zažil. Ináč to 
nemá zmysel. Dobrým príkladom je pápež Fran-
tišek, s ktorým má Cirkev trochu ťažkosti. Aj preto, 
že nehovorí ako jeho predchodca Benedikt XVI. Nie 
je akademickým profesorom, používa jazyk, akým 
sa latinskoamerickí kňazi prihovárajú obyčajným 
ľuďom. Ale je to vierohodné.  n



Je zaujímavé sledovať, ako dve ženy, Terézia a Etty, 
také citlivé na historické udalosti, si spolu vybrali 
prírodný element vody ako symbol na vyjadrenie 

Božej prítomnosti, ktorú vo svojom živote zažili.
Terézia, ktorá píše o rôznych vodách modlitby v kni-

he o svojom živote, výslovne vyjadruje svoj obdiv 
pre tento prírodný prvok. Vo všetkých jej dielach má 
zmienka o vode centrálne miesto: voda predstavuje mi-
losť a zavŕšenie duchovnej cesty. Ale aj Etty medzi rôz-
nymi obrazmi, ktoré by mohla použiť, nachádza v sym-
bole vody najvýznamnejšie zobrazenie na vyjadrenie 
Božej prítomnosti: „V mojom vnútri je veľmi hlboký 
prameň,“ píše, „a v tomto prameni je prítomný Boh. 
Niekedy ho môžem dosiahnuť, avšak často je skrytý 

pod kameňmi a pieskom: Boh je pod nimi. Vtedy je po-
trebné ho znova spod nich uvoľniť“ (Denník).

Symbolika vody
V náboženskej symbolike nie je novinkou pripisovať 
vode zvláštnu symboliku, ale je zaujímavé poznať jej vý-
ber a použitie u Terézie a u Etty, aby sme tak lepšie po-
chopili význam, ktorý mala v ich očiach a v ich mystic-
kej skúsenosti.

„Aj keď som nevedomá, nenachádzam nič vhodnej-
šie na vysvetlenie určitých duchovných skúseností, ako 
je voda. Mám ju veľmi rada a pozorne som ju sledova-
la, viac ako iné prírodné prvky.“ Týmito slovami Teré-
zia jasne vyjadruje svoju sympatiu pre tento prvok. Vo 

Dom ako prameň
Mystická symbolika v dielach 
svätej Terézie od Ježiša a Etty Hillesum (II.)

n  TATIANA BERECK Á
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„A ak po namáhavom 
procese, v ktorom sme 
napredovali každý deň, 
dokážeme preraziť cestu 
až k prameňu, ktorý je 
v nás a ktorý nazývam 
‚Bohom‘, a ak nechávame 
túto cestu stále otvorenú 
a pracujeme na sebe, 
vtedy sa budeme vždy 
obnovovať a už sa 
nebudeme musieť báť, 
že by sme vyčerpali svoje 
sily“ (Etty H., Denník)

„Voda sa rozlieva 
do každej miestnosti 
a do všetkých 
mohutností duše 
a zasahuje aj telo: 
preto som povedala,  
že začína v Bohu 
a končí v nás“
(Terézia: Hrad, 4, 2).

SPIRITUALITA
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svojej Ceste dokonalosti, keď hovorí o modlitbe, presne 
ukazuje na „motívy“, ktoré ju priviedli k tomu, aby tak 
rada tento prvok použila: „Voda má tri vlastnosti, kto-
ré som si všimla, aj keď určite má aj iné. Jednou z nich 
je schopnosť občerstvenia [...], druhou je očistiť to, čo 
nie je čisté [...]. Treťou vlastnosťou vody je to, že uháša 
smäd. Zdá sa mi, že smäd znamená aj túžbu po niečom, 
čo veľmi potrebujeme. Ak nám to úplne chýba, umrie-
me“ (19. kap.).

Čo sa týka Etty, je ťažšie preskúmať rôzne kultúrne 
a náboženské súvislosti, ktoré by presahovali význam 
vody či už v rámci biblicko-semitskej kultúry, alebo 
významu, ktorý jej pripisuje C. G. Jung, ktorého Etty 
spoznala prostredníctvom svojho priateľstva s Júliu-
som Spierom. Jung píše: „Voda je najčastejšie symbo-
lom podvedomia; [...] teda psychologicky  symbolizuje 
ducha, ktorý sa stal podvedomím, nakoľko ho môžeme 
považovať za matricu vedomia“ (Jung, Gli archetipi del-
lʼinconscio collettivo).

„Život je ako silný 
a nepretržitý prameň, 
ktorý je vo mne, vždy 
intenzívnejšie sa zväčšuje 
a úplne napĺňa moju 
existenciu, moje dni 
a moje myšlienky, takže 
netúžim po ničom inom.“
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Tento text je veľmi zaujímavý pre hlbokú zho-
du s použitým symbolom vody u Etty, aby vyjadrila 
prítomnosť v centre svojej existencie; hĺbku, z kto-
rej vyviera jej život: „Ak... dokážeme preraziť cestu až 
k prameňu, ktorý je v nás a ktorý nazývam ‚Bohom‘, 
a ak nechávame túto cestu stále otvorenú a pracuje-
me na sebe, vtedy sa budeme vždy obnovovať a už sa 
nebudeme musieť báť, že by sme vyčerpali svoje sily“ 
(Denník).

Voda sa tak stáva obrazom prameňa, ktorý začína 
vyvierať a vytvára v nej vnútorný svet, priestor, v kto-
rom sa dá žiť: „Život je ako silný a nepretržitý prameň, 
ktorý je vo mne, vždy intenzívnejšie sa zväčšuje a úpl-
ne napĺňa moju existenciu, moje dni a moje myšlien-
ky, takže netúžim po ničom inom.“ [...] „Môj Bože, 
ďakujem ti, že si ma stvoril takú, aká som. Ďakujem ti, 
nakoľko niekedy cítim, že som naplnená tou plnosťou, 
ktorá nemôže byť ničím iným, než že moje vnútro je 
naplnené tebou“ (Denník).

Podobne, hoci inými slovami, to opísala aj Teré-
zia: „Je to ako u prameňa, z ktorého nie je odtok, ktorý 
však je v takej kotline, že čím viac dostáva vody, tým 
viac rastie jeho kapacita“ (Hrad vnútra).

Ako sme videli, obidve ženy prirovnávajú tento pra-
meň k Bohu: „Tá časť vo mne, ktorá je hlbšia a bohatšia 
a v ktorej odpočívam, je to, čo nazývam Bohom,“ píše 
Etty. Boha zakúša ako prameň života, ktorý prýšti nie-
len v jej hĺbke, ale aj v hĺbke každého človeka.

Zdá sa, že symbolika vody vyjadruje v textoch svätej 
Terézie a Etty aj jednotu, vzájomné prenikanie medzi 
človečenstvom a božstvom, takže sa stávajú neodde-
liteľnými. „Je to ako keď voda prší z oblakov do rieky 
alebo prameňa, kde splynie tak, že sa nedá rozoznať, 
ktorá voda pochádza z rieky a ktorá z oblohy; alebo 
ako malý potôčik, ktorý vyúsťuje do mora, kde ho už 
nemožno oddeliť,“ píše svätá Terézia.

Prerod k novému životu
Ďalším symbolom vody je život vo všetkých jeho úrov-
niach a odzrkadľuje sa aj v živote či už Terézie alebo Etty. 
Terézia prežila v tejto vode prerod, akoby znovuzrodenie 
k „novému životu“, ako sama píše. Zakúsila aj smrť, a to 
smrť nielen ducha, ale aj fyzickú (aspoň zdanlivú), kto-
rú zakúsila počas svojej dlhej choroby. Voda sa tak v jej 
spisoch stáva milosťou, ktorá obnovuje a oživuje, zúrod-
ňuje a privádza k rozkvetu záhradu duše. Voda, ktorá 
ju predchádza a dáva jej život, „prameň života, v ktorej 
je zasadená ako strom a mimo ktorého by nemala svie-
žosť ani úrodnosť“, a ktorý ju napĺňa, premieňa a včle-
ňuje do seba tak, že môže povedať: „Duše, ktoré došli až 
sem a ktoré sú rozochvené láskou, nie sú schopné ostá-
vať v sebe, ako ani voda nemôže natrvalo ostať v ze-
mi, ale vyviera navonok. [...] Sú presiaknuté touto vo-
dou a chceli by, aby z nej pili aj iní a aby im tak pomohli 
chváliť Boha“ (Život 30, 19). Tento prameň strháva dušu 
do svojej dynamiky tak, že ju oživuje, pričom sa sama 
stáva vodou a prelieva život, ktorý dostala.

Aj u Etty je odkaz na prameň úzko spojený so živo-
tom. Aj ona prešla skúsenosťou kontaktu so smrťou a jej 
stretnutie so Spierom jej pomôže oslobodiť život, ktorý 
v nej drieme, objaviť ukrytý prameň, ktorý bol v nej: „Keď 
som sústredená v sebe, pozorujem, že niečo sa vo mne 
rozpúšťa a tečie“ (Denník). Aj pre ňu nejde iba o osobnú 
cestu, ktorá sa končí nájdením prameňa, ale skôr o začia-
tok nového života, ktorý prechádza do svedectva.

Voda ako spojenie slova, domu a cesty
Tému vody teda často nachádzame u oboch, a to hlav-
ne ako prameň, ktorý predstavuje prítomnosť Boha, 
z ktorého pramení život, sila a vnútorný priestor, ktorý 
nie je stabilný, ale naopak, neustále sa rozširuje. Člo-
veka si môžeme predstaviť ako priestor, ktorý neustále 
vzniká a obnovuje sa zvnútra: z prameňa. Dom, kto-
rý tak často človek hľadá, sa buduje vo vnútri, vyviera 

„O veľkých a dôležitých 
veciach tohto života by bolo 
treba hovoriť len vtedy, keď 
sa slová stanú jednoduchými 
a prirodzenými ako voda, 
ktorá vyviera z prameňa.“
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Silvano Fausti
Skutky apoštolů 1 a 2

Ako Nový zákon po evanjeliách plynule pokraču-
je knihou Skutky apoštolov, tak aj vydanie štyroch 
zväzkov komentárov k jednotlivým evanjeliám by 
nebolo úplné, keby chýbala časť, ktorá sa týka ob-
dobia vzniku a šírenia prvotnej kresťanskej Cirkvi. 
Dva zväzky publikácie Skutky apoštolů s komen-
tármi biblistu Silvana Faustiho sú ponukou vstúpiť 
do školy Slova. Autor v nich upriamuje pozornosť 
na historický rozmer kontextu komentovaných čas-
tí, ako aj na aktualizovanie meditovaného slova. 
Skutky apoštolov sú evanjeliom Cirkvi, skutkami 
tých, ktorých Ježiš zavolal byť svedkami, preto je to 
biografia aj nás, veriacich dneška. V prvom zväzku 
sú rozobrané kapitoly 1 – 12 a v druhom 13 – 28.  
Paulínky, Praha 2017

Michal Zamkovský, Imrich Gazda,  
Pavol Rábara

Spovedal som Slovensko

Rozhovor o stave  
slovenskej duše

Kniha s podnázvom Rozho-
vor o stave slovenskej duše 
prevedie čitateľa životným 
príbehom kňaza a rehoľ-
níka Michala Zamkovské-
ho. V knihe sú odpovede 
na otázky, ktoré máme mož-
no niekedy strach vysloviť 
s napätím, aká bude od-

poveď. A zrazu keď odpovede čítate, akoby ste 
sedeli vedľa P. Michala, ktorý sa rozpráva práve 
s vami. Kniha je tiež pútavou výpoveďou o člo-
veku, Cirkvi a Slovensku. Michal  Zamkovský roz-
práva o ľudových misiách, spovedaní, nerestiach 
Slovákov, o problémoch a výzvach rodiny, chariz-
matikoch aj politike.
Postoj Media, s. r. o., Bratislava 2017

zvnútra a slová, ktoré ho nemohli priamo vybudovať, 
sa stávajú akoby „prútkarskou palicou“, ktorá pomáha 
nájsť a uvoľniť prameň.

„Zobrala som do rúk Bibliu a otvorila som ju na Pr-
vom liste Korinťanom, 13: ...láska je trpezlivá, dobroti-
vá, nezávidí... nenadúva sa... Keď som čítala tieto slová, 
cítila som sa... vlastne ako som sa cítila? Nedokážem to 
dobre vyjadriť. Slová vo mne pôsobili ako prútkarska 
palica, ktorá udierala na tvrdé dno môjho srdca, až na-
raz vytryskol skrytý prameň. V jednom okamihu som 
sa nachádzala na zemi, kľačiac pri bielom stolíku, a lás-
ka, ktorá sa vo mne uvoľnila, znova prúdila“ (Denník).

Takto sa voda stáva symbolom, ktorý v sebe zahŕ-
ňa symboly slova, domu a cesty a spája ich. Voda, ktorá, 
podobne ako Terézia a Etty, vždy napreduje. Voda, kto-
rá plynie podobne ako slová, ktoré sme konečne našli: 
„O veľkých a dôležitých veciach tohto života by bolo treba 
hovoriť len vtedy, keď sa slová stanú jednoduchými a pri-
rodzenými ako voda, ktorá vyviera z prameňa“ (Denník).

„Lebo z tohto bohatého prameňa vytekajú potoky, 
niektoré malé, iné veľké, alebo aj také, ktoré sú plytšie, 
pre deti; teda pre tých, ktorí sú na začiatku a ktorým 
stačí málo; keby videli hlbokú vodu, len by sa zľakli.

A preto sa, sestry, nemusíte báť, že umriete od smä-
du. Na tejto ceste nikdy nechýba voda útech a nikdy 
sa nestane, že by ste tým trpeli. A pretože je tomu tak, 
riaďte sa mojou radou: postupujte stále dopredu, bo-
jujte ako udatní vojaci, umrite trebárs v boji, veď nato 
ste tu. Ak budete napredovať s pevným odhodlaním 
skôr zomrieť než aby ste nedosiahli cieľ, aj keď vás Pán 
potrápi trochou smädu, uhasí ho zvrchovane v živote, 
ktorý nemá koniec, kde sa netreba obávať, že nebude-
me mať dostatok vody. Kiež sa Bohu páči, aby sme mu 
nechýbali my! Amen“ (Terézia, Cesta dokonalosti 20, 2).

Slovo na záver
Klauzúra svätej Terézie, rovnako ako pracovný tábor, 
ktorý si zvolila Etty, odrážajú ich základný postoj, kto-
rý prijali s pevným odhodlaním. Znamená to uznať, že 
„v podstate naša jediná možnosť prebývania je vytvoriť 
v nás široký priestor pokoja, ktorý sa rozširuje a nako-
niec môže zasiahnuť aj iných. A čím viac pokoja je v ľu-
ďoch, tým viac pokoja bude aj v tomto nespokojnom 
svete“ (Etty H., Denník).

Otvoriť svoje srdce pre historické udalosti, o ktorých 
hovorí Terézia, ide ruka v ruke s jasným uvedomením 
si toho, že „jediná zodpovednosť, ktorú môžeš v živote 
prijať, je tá tvoja. Ale musíš ju prijať naplno“ (Etty).

Nový život, z ktorého vyviera toto uvedomenie si, 
nachádza jedinú možnosť pre vytekanie a jediný možný 
domov tým, že budeme pracovať vo „vnútornej záhra-
de“, aby sa stala domom pre Boha a aby sa tak stala do-
movom aj pre iných. n



„D igitálne je rozšírenie normálneho sve-
ta, v ktorom žijeme stále,“ takéto slová 
počuli účastníci konferencie od jedné-

ho z organizátorov, pátra Juraja Pigulu OSA. Netypicky 
na konferenciu tým otvoril diskusiu s hlavným hosťom 
prof. Danielom Arasom z Pápežskej univerzity Sväté-
ho kríža v Ríme a s ďalšími hosťami. Na nasledujúcich 
stranách vám ich všetkých postupne predstavíme tak, 

MÉDIÁ
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ako ich počuli v dňoch 12. – 13. októbra 2017 v Ru-
žomberku viac ako päťdesiati účastníci a hostia medzi-
národnej konferencie Výzvy digitálnej komunikácie pre 
evanjelizáciu, ktorú pripravil Zasvätený život a Kato-
lícka univerzita v Ružomberku – Katedra žurnalistiky. 
Vyšlo to ukážkovo – projekt Z4P (Zasvätení pre ľudí), 
účastníci pol na pol zasvätení a laici.

„Hlásajte všade, 
všetkým a všetkými 
spôsobmi“
n  FR ANTIŠK A ČAČKOVÁ

– A AK MÔŽETE, 

POUŽÍVAJTE NA TO 

DIGITÁLNE MÉDIÁ
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s Kristom. Treba sa nám naučiť riskovať – pápež 
František je toho príkladom: samotné vstupovanie 
do dialógu je spôsobom apologetiky, pretože Pravdu 
hľadáme a dosahujeme rôznymi spôsobmi. Výsledok 
dialógu záleží na nás, na ľuďoch, ktorí do dialógu 
vstupujú, čiže môžeme skĺznuť k prázdnym rečiam, 
hoci musíme počítať aj s tým, že chyba môže byť aj 
na druhej strane.

Prof. Arasa rozlišuje štyri formačné dimenzie komu-
nikátora v Cirkvi: a) konceptuálne myslenie: zabrániť 
rigidite, otvorenosť pre dialóg, problém „infoobezity“; 
b) ticho a reflexia: priestor ticha nás chráni pred po-
vrchnosťou („Ticho je podstatnou súčasťou komuniká-
cie,“ Benedikt XVI.), komunikácia a ticho majú k sebe 
veľmi blízko. Rozoznávame tri typy ticha: 1. realistické 
ticho – nemáme na všetko odpoveď, pokorné ticho, že 
neviem všetko; 2. vnútorné ticho – ticho srdca, uzob-
ranie sa; 3. externé ticho – bez odpovede. Nie všet-
ky správy potrebujú odpoveď a keď si dáme mediál-
nu diétu a „vrátime sa“, uvidíme, že svet funguje aj bez 
nás; c) harmonická osobnosť: režim, mentálny oddych, 
trpezlivosť a prezieravosť (schopnosť dobre sa rozho-
dovať), pokoj a nekompulzívny charakter, sebaovláda-
nie – komunikácia na internete je predĺžením správy 
(„Médium je správa“ – McLuhan); d) služba a rešpekt: 
komunikácia pomáha rásť, rešpektovať identitu druhé-
ho a počúvať.

Prednášajúci sa taktiež zaoberal dôsledkami toho, 
keď sme dvadsaťštyri hodín online. Máme rozbitú po-
zornosť pri ľuďoch i pri Bohu. „Chceme byť všade, a nie 
sme nikde, a preto predstavujeme mnohé veci povrch-
ne.“ Nemusíme všetko vedieť, ale stačí mať o všetkom 
informáciu, mať prehľad. Tí, ktorí pracujú na internete, 
musia mať inú formu oddychu. 

Nesmieme zabudnúť, že Boh odpúšťa vždy, člo-
vek niekedy a internet nikdy, lebo tam platí to pilátov-
ské: „Čo som napísal, to som napísal.“ V mediálnom 
priestore však aj my potrebujeme vedieť uznať svoju 
chybu, ak sme sa mýlili.

Prof. Daniel Arasa: 
Podnety ku inštitucionálnej 
komunikácii v Cirkvi vo svetle 
Evangelii gaudium

Obe hlavné témy mal prof. Arasa. V prvej sa venoval 
Evangelii gaudium, v druhej formácii komunikátora 
v Cirkvi.

Podľa neho už samotný titul Evangelii gaudium 
(EG) je majstrovským dielom. Môžeme tam nájsť 
mnoho praktických podnetov pre digitálnu komu-
nikáciu. S citom pre proporciu vieme rozoznať témy, 
ktoré sú najdôležitejšie. Aj keď sa musíme vyjad-
riť a hovoriť o mnohých témach, potrebujeme prijať 
realitu, že nie každý pochopí celé učenie Katolíckej 
cirkvi, ale každý porozumie reči svedectva. Na Radosť 
evanjelia sa môžeme pozrieť aj opačne: „Netváriť sa 
ako na pohrebe.“

Srdcom EG je tretia kapitola, ktorej posolstvom je 
pravda, že komunikovať vieru je úlohou pre každého. 
Ako povzbudzuje pápež František, nestačí mať len cha-
rizmu, aby sme boli na obrazovke. Konkrétne tipy, ako 
komunikovať, nájdeme v bodoch EG 135 – 139: poziti-
vizmus, nádej, príklady, štúdium, duchovný život.

Nami zvolenou komunikačnou stratégiou by malo 
byť „v rámci komunikačného plánu si stanoviť jasné 
ciele, ktoré musia byť vysoké, ale zároveň realistické“. 
Prioritami sú témy, ktoré sú dôležité, a nielen nalieha-
vé. Nesmieme si však nechať ujsť vlak a potrebujeme 
predvídať a netváriť sa, že sa nás niektoré témy netýka-
jú, že sú aktuálne len v iných krajinách a k nám tento 
problém ani nedôjde. Nielen predvídavosť, ale aj trpez-
livosť je jednou z vlastností, ktorú potrebujeme, aby 
sme neupadli do pesimizmu – pretože realitou je, že 
nakoniec budú kúkoľ a pšenica oddelené.

Digitálna komunikácia nie je cieľom, ale iba 
prostriedkom privedenia k osobnému stretnutiu 

MÉDIÁ

„Chceme byť 
všade, a nie sme 
nikde, a preto 
predstavujeme 
mnohé veci 
povrchne.“
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Libor Všetula SDB: 
Video – zlatá cesta do duše 
mladého človeka

Výzvou pre nás je vytvárať nádvoria pohanov, kam mô-
žu prichádzať nielen oni, ale aj veriaci. Často sa však 
stáva, že tam prichádzajú len pohania a my tam k nim 
neprídeme. Nefunguje to, keď ich pozveme a zavoláme 
do nám dobre známeho prostredia, kde sme my doma, 
kde im všetko ukážeme, vysvetlíme, ale to my musíme 
vychádzať k nim von z týchto našich prostredí. A zno-
va sme pri vyššie spomínanom vychádzaní na periférie. 
My k nim.

Súčasným nádvorím pohanov je internet. Tam žijú 
ľudia a vo veľkom sledujú videá. Generácia Z v USA je 
v drvivej väčšine na YouTube, Instagrame, na 3. mieste 
je Snapchat.

Prečo je podľa Všetulu video zlatou cestou do duše? 
1. Mladí to sledujú. A nielen mladí. (YouTube: 98% vo 

veku 12 – 28 rokov.)
2. Majú svoje „dôvody“, prečo to sledujú. Vo svojej DNA 

máme pohyblivé vizuály, video prináša emocionálne 
spojenie, ide viac do osobnej roviny – radi vidíme ľud-
ské tváre (youtuber je jeden z nás, nie je vycvičeným 
profesionálom, je autentický), video zapája súčasne 
viac zmyslov a pozrieť si ho je skrátka jednoduchšie.

3. Pretože to funguje. Je na nás naučiť sa dať videu nový 
význam.
Ako konkrétne môžeme použiť video? Ako „otvárak“ 

témy, ktorú chceme odprezentovať alebo odučiť (klip je 
vtedy len ilustratívny), potom môže byť generátorom tém 
(otázkou je potom: „O čom to bolo?“), alebo ako súčasť 
katechézy (prvok v klipe). „Mladým netreba hovoriť, že 
tak to je, ale vyzvať ich, aby si sami dali odpoveď na otáz-
ku ako to je, ako to vnímajú, čo to v nich vyvoláva.“

Mobil je najbližším spoločníkom človeka. Už sa stal 
súčasťou každodenného života – preto na to v Čechách 
zareagovali vytvorením mobilnej aplikácie  Izidoor. 
Celkom slušnú databázu použiteľných videí nájdete 
na webe medialnivychova.org.

Tomasz Dostatni OP: 
Kázanie evanjelia na internete

Na internete nesmie evanjelium chýbať. Helenisti sa 
neznámeho (budúcnosti) báli, Židia vedeli, že v bu-
dúcnosti ich čaká Boh. Je úplne normálne, že virtuál-
ny svet je už súčasťou nášho života, a preto sa ho ne-
smieme báť. Svet internetu potrebujeme poznať, lebo 
nás všade sprevádza. Preto je namieste pripomenúť 
svätého Pavla a jeho výzvu: „Hlásajte všade, všetkým 
a všetkými spôsobmi“ a misijné povzbudenie pápe-
ža Františka ísť na periférie. Cirkev musí hľadať formy 
spolupráce v komerčnej sfére u odborníkov, ktorí sú 
otvorení kresťanskej skúsenosti. Oni nám dokážu po-
vedať, kde bude svet (nielen médií) o niekoľko rokov.

Naša prítomnosť na internete by mala byť aktív-
na, kreatívna a bez strachu. Byť tam však niečo stojí, 
potrebujeme financie, aby sme mohli účinne byť tam, 
kde sú ľudia. Kedysi sa používala Biblia pauperum, aby 
sa Božie slovo dostalo k ľuďom, ktorí nevedeli čítať, 
dnes internet každý deň zabíja ľuďom množstvo ho-
dín. Aby sa k nim Božie slovo dostalo, potrebujeme 
tam byť aj my – internet je miestom na uplatňovanie 
povolania kresťana v súčasnosti. Svojim vrstovníkom, 
ktorí podľa prieskumu majú smartfóny v ruke denne 
6 – 8 hodín, najlepšie rozumie ich generácia, tak im 
dávajme viac priestoru.

Múdrosťou nie je vedieť všetko, ale vedieť selektovať 
podstatné od nepodstatného, zmysluplné od nezmys-
luplného, dobré od zlého. Nemôžeme sa uzavrieť sami 
do seba, len do katolíckeho prostredia. Musíme tu byť 
pre všetkých. To neznamená, že budeme so všetkými 
súhlasiť, ale je potrebné hľadať dobro všade tam, kde 
sa to len dá. Stretávajme sa s ľuďmi, ktorí majú odliš-
ný názor, a vytvárajme slobodný priestor pre diskusiu. 
Podobne ako vyzýval pápež František biskupov na sy-
node o rodine: „Hovorte, čo si myslíte.“ Nemôžeme sa 
uzatvárať vo vlastných bublinách.

MÉDIÁ

Cirkev musí hľadať 
formy spolupráce 
v komerčnej sfére 
u odborníkov, ktorí sú 
otvorení kresťanskej 
skúsenosti. 
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br. Michal Mária Kukuča OSB  
ako Mních s kamerou 
Skúsenosti benediktína  
ako youtubera

Keď v komunite bratom povedal o nápade spustiť 
 youtube kanál, všetci ostali zaskočení, nikto nepovedal 
nie… ale ani áno. Zasvätený vloger musí mať motivá-
ciu, poznať prostredie, k natáčaniu mu stačí aj mobil, 
no potrebuje solídny duchovný/teologický základ a dô-
veru zo strany spoločenstva/predstaveného.

Vlogom sa venuje vo svojom voľnom čase, ktoré-
ho nie je veľa. Viac ako samotné natáčanie mu zaberie 
postprodukcia, ale nezanedbáva ani spätnú väzbu naj-
mä cez súkromné správy. Pýtajú sa ho na rôzne témy, 
aj ohľadom hľadania povolania, lebo v súčasnosti majú 

mnohí problém prísť a porozprávať sa s kňazom osobne 
a táto forma im vyhovuje viac. Pôvodne chcel vlogovať 
o živote v kláštore, dnes už odpovedá aj na otázky divá-
kov, ktoré mu posielajú v komentároch.

Začal vlogovať 1. novembra 2016 a ku dňu konfe-
rencie mal na kanáli 53 videí, takmer 90-tisíc zhliadnu-
tí, 1137 odberateľov. Čo by si prial? „Viac zasvätených 
v digitálnom prostredí, viac pozornosti zhora, cirkevný 
dokument o digitálnom prostredí, zodpovedajúcu for-
máciu nových kňazov/zasvätených v tejto oblasti.“

Pavol Dzivý SDB, Michaela 
Kőglerová a Róbert Chovanec: 
Predstavenie youtuberov 
v kresťanskom prostredí

Objavujeme nový kontinent, v ktorom sa pohybuje veľ-
mi rýchlo. My sme tam len prisťahovalcami, neovláda-
me reč, ktorou sa tam hovorí, a ak tam chceme prežiť, 
potrebujeme sa ju naučiť. Rečou je aj používanie videí 
a vlogov. Funguje to, lebo youtuberi sa netvária doko-
nale, preto sa s nimi ľudia dokážu ľahko stotožniť.

Dobrý youtuber vie odpovedať na tieto otázky:  
Kto som?  
Čo viem/mám rád?  
Komu hovorím?  
… a má vytrvalosť v tom, čo robí.

MÉDIÁ



Mons. Jozef Haľko 
a jeho skúsenosti na Facebook-u 
s minútovým zamyslením

Pán Ježiš povedal: „Spustite siete!“, tak aj my chceme 
zachytiť tých, čo sa okolo sietí pohybujú. Niekto mu po-
vedal: „Mladí chcú krátke.“ Tak skúsil minútovú kázeň 
k nedeľnému evanjeliu a chce v tom pokračovať tri roky 
(liturgické roky A, B a C). Keďže je realitou, že Face-
book je nebezpečný, začal Twitterom, kde každý deň 
zavesil myšlienku. Potom predsa len prešiel na Face-
book, lebo riešením nie je nebyť tam a nerobiť nič, ale 
urobiť niečo. Svoje príspevky pravidelne konzultuje, aby 
neupadal do náboženského jazyka, keďže termíny ako 
spása a pod. znejú mladým ako čínština.

Ako tieto minútové videá vznikajú? Kladie si otázky 
k nedeľnému evanjeliu: Čo chce toto slovo povedať? S čím 
aktuálnym sa to dá prepojiť? V akom prostredí to nato-
čiť? Niekedy tú minútku natočí hneď na prvý raz, niekedy 
na piaty raz, inokedy na dvadsiaty piaty raz. Zistil, že väč-
šiu príťažlivosť majú videá v exteriéri, ako v interiéri.

Čo na Facebooku zdieľa? Používa dva stabilné for-
máty: Minútka a komentovaná fotografia. Navyše zdieľa 
aktuálne veci + niektoré homílie. Zaujímavé je, že naj-
väčšiu sledovanosť na jeho profile mali videá s pátrom 
Akvinasom a Jánom Volkom, čiže nie jeho videá. Aj to 
je cesta k pokore pre biskupa – facebookera.

MÉDIÁ
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Juraj Holdoš: 
Hranice pri využívaní digitálnej 
komunikácie pre evanjelizáciu

Pohľad psychológa, ktorého nájdete za webom inter-
netovazavislost.sk, bol z inej strany – bližšie sa pozrel 
na temné stránky internetu. Ponúkol mnohé štúdie, 
ktoré poukazujú na to, ako mladí i starší ľudia narába-
jú s internetom a aké miesto má v ich živote. Zdôraz-
nil, že „kritériom závislosti nie je čas“ a problémom je 
napríklad to, keď využívam internet na zlepšenie ná-
lady. Offline a online svety už nie sú oddelené, a tak sa 
k nim aj potrebujeme správať a vnímať ich.

Viera Kačinová: 
Výzva digitálnej komunikácie  
pre šírenie evanjelia

Posledná prednáška povzbudila účastníkov k hodno-
tám – ako žiť offline čnosti v online svete. Rýchlosť 
internetu je jeho najväčšou slabinou: „Pokiaľ sa nové 
médiá nevyužívajú správne, hrozí nebezpečenstvo, že 
by sa mohli stať nástrojmi tichej paralýzy či otupenia 
mladého človeka.“ Potrebujeme, naopak, získať zmy-
sel pre nenáhlenie sa a pokoj. Je potrebné autenticky 
žiť kresťanské hodnoty, žiť kresťanský štýl prítomnos-
ti v digitálnom priestore, aby tí druhí „pocítili ľúbeznú 
vôňu Krista“. Konkrétne. Aj dnes. n

Svoje príspevky pravidelne 

konzultuje, aby neupadal 

do náboženského jazyka, 

keďže termíny ako spása 

a pod. znejú mladým  

ako čínština.
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Collateral Beauty
n  RUDOLF SMOTER

Dráma, USA, 2016, 97 min
RÉŽIA: David Frankel 
SCENÁR: Allan Loeb 
KAMERA: Maryse Alberti 
HUDBA: Theodore Shapiro 
HRAJÚ: Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley,  
Helen Mirren, Edward Norton

Čas Vianoc je jedným z najmagickejších období roka. 
Radosť sa zväčšuje, ak sa ľudia dokážu stretnúť 
s osobami, na ktoré sa v každodennom rytme ne-

našiel čas. Film, ktorému distribútor nepriradil slovenský 
preklad (doslovne by mohol znieť Vedľajšia krása), prichá-
dza s myšlienkou vzájomného prepojenia. Vianoce túto ché-
miu prinášajú takmer automaticky. Ale čo s tými, ktorým 
pri štedrovečernom stole zostala prázdna stolička? Ktorým 
sa precízne naukladané kocky z domina dajú do pohybu, až 
kým nezničia dlho skladané obrazce?

Nový film Davida Frankela, známeho vďaka niekoľkým 
epizódam seriálu Sex v meste a najmä (pre milovníkov 
módy) ako režiséra snímky Diabol nosí Pradu, nás pozýva 
do predvianočného New Yorku. Nie, nebude to vysvietený 
gýč ako vo vianočnej klasike Sám doma. Nablýskanými a ro-
mantickými zábermi sa v tomto prípade šetrí. O to skôr sa 
príbeh dostane divákovi pod kožu.

Listy bez adresy
Howard bol úspešným manažérom, ale veľký smútok ho 
okradol o chuť žiť. Chce zostať sám, uzavretý do svojho splí-
nu. V tomto rozpoložení nie je schopný viesť svoj podnik. 
Jeho úpadok by mohol skončiť, ak by Howard predal svoj 
podiel. Problém je v tom, že ho to nezaujíma. Traja priate-
lia, Whit, Claire a Simon, sa s tým nechcú zmieriť. Je v tom 
kúsok zištnosti – sú podielnikmi vo firme a jej prípadným 
odpredaním by si namastili vrecká. 

Whit prichádza s riešením. Navrhne sledovanie šéfa. 
Toto by mohlo zabezpečiť priame dôkazy o jeho zlom du-
ševnom zdraví, čo by prinieslo právnu nespôsobilosť nakla-
dať s majetkom firmy. Najaktívnejší z priateľov dá dokonca 
tip na nenápadného detektíva v sukni – s prvkami nenásil-
ného humoru ho hrá Ann Dowdová. Paradoxom je, že tento 
agent sa predtým Whitovi úspešne vŕtal v súkromnom živo-
te a priviedol jeho vzťah do krachu.

Oceniť treba dynamický úvod, ktorý odštartuje 
celú zápletku. Prvý zlom vo filme príde veľmi skoro. 
Z úspešného muža, ktorý vie nadchnúť desiatky 
zamestnancov vďaka motivujúcej úlohe lásky, času 
a smrti v ich živote, sa stáva po troch rokoch vyhasnutou 
sopkou. Druhý predel, ten vtipnejší, sa dostaví pred 
diváka po odhalení, že zlomený Howard zo svojej 
neprístupnej „pevnosti“ posiela listy. Komu? Predsa tým 

istým postavám, ktoré považoval za kľúčové pri tvorení 
úspešného tímu: smrti, času a láske. 

Hluchá smrť
Náhoda dá dokopy troch skúšaných priateľov s tromi nie 
veľmi úspešnými divadelníkmi. Tí nacvičujú nové predsta-
venie v zastrčenej uličke New Yorku, pričom nad nimi visia 
mraky nezaplateného prenájmu. Jednoduchý trhový mecha-
nizmus amatérskym hercom nedáva na výber. Whitova po-
nuka, aby sa prevtelili do spomínaných troch abstraktných 
postáv, nájde všeobecný súhlas. 

Ich úlohou bude zorganizovanie (akože) náhodného 
stretnutia s depresívnym Howardom. Bude úspešnou hra, 
v ktorej uzavretého človeka nevťahujeme do svojho života, 
ale sa snažíme vstúpiť do jeho? Citácie z odoslaných listov 
(ktoré sa vtipne dostali do rúk priateľov) majú riaditeľa fir-
my presvedčiť, že o ňom majú dostatok informácií. Howard 
sa zatiaľ pohybuje s minimom slov v trojuholníku práca-do-
mov-psí výbeh, s odbočkou na stretnutie podpornej sku-
piny, ktorá združuje ľudí po smrti ich detí. Márny je aj jeho 
pokus dohodnúť sa so smrťou, aby sa začala oňho zaujímať. 
A filmové okienka sa môžu dať do pohybu.

Dôveruj a nepreveruj!
David Frankel zrealizoval film s vianočnou tematikou, ktorý 
poteší a zároveň sa dotkne hlbších emócií. Hlavný chod je 
namiešaný z dvoch prísad – rozsiahlych dialógov a divadel-
ného štylizovania. Oba prvky bežne nepridávajú na viero-
hodnosti filmu. Veď ten má viac ukazovať ako hovoriť a byť 
realistickejším ako divadlo. Lenže v pozadí znejú koledy 
a blikajú farebné svetielka. Vytvárajú dojem, že na Vianoce 
sa predsa dejú zvláštne veci...

Dialógy sú vybrúsené a patria k nosnej časti filmu. Možno im 
vyčítať prílišnú „ukecanosť“. Teatrálnosť by mohla tiež vyrušo-
vať časť publika (možno aj preto nemá film medzi nadšencami 
až také vysoké hodnotenie). Ale keď sa divák nechá presvedčiť, 
že je súčasťou divadla, za ktoré si zaplatil, potom prijme aj ti-
chú dohodu s tvorcami, že sa nebude zvedavo pýtať. 

Napríklad, prečo sa hlavný hrdina nikdy nedotkne tajom-
ných návštevníkov. Alebo podľa akého kľúča boli priradení 
k sebe Howardovi kamaráti (Edward Norton, Kate Winsleto-
vá a Michael Pena) a traja členovia divadla (Helen Mirrenová, 
Keira Knightleyová a Jacob Latimore). Láska, čas a smrť sa 
nenápadne obracajú k trom spolupodielnikom vo firme, aby 
im ponúkli riešenia ich vlastných ťažkostí – jedného rozvodu, 
vracajúcej sa choroby a tikotu biologických hodín.

Výsledkom filmu je nenápadné prepojenie medzi ľuďmi. 
Keira Knightleyová nás ubezpečí, že láska sa ukrýva v ná-
hodách. Len ona si môže dovoliť odísť zo scény, kedy chce, 
lebo človek ju nemá vo svojej moci. A naše peniaze vlastne 
nikdy nepotrebovala. n



Otvorený list 
kňazom
n  G IROL AMO CAPUANO

SPIRITUALITA

Tento list je reflexiou dona Girolama 
Capuana, kňaza a učiteľa spirituality 
v Capue (Taliansko), na tému významu 
a dôležitosti modlitby v živote kňazov. 
Je to zároveň povzbudenie, aby dali 
modlitbe centrálne miesto počas každého 
dňa a aby učili modlitbe aj iných.
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SPIRITUALITA

„Pane, nauč nás modliť sa, 
ako aj Ján naučil svojich  
učeníkov“ (Lk 11, 1).

Za Ježišových čias to bola základná úloha každého 
učiteľa v Izraeli. Aj dnes by to mala byť základná 
úloha každého kňaza: učiť modlitbe. Ježiš nezane-

dbával túto úlohu a robil to predovšetkým svojím životom, 
keď skoro ráno vstával, aby sa modlil, alebo aby strávil no-
ci na modlitbe alebo, ako to zaznamenávajú evanjelisti, 
odoberal sa na pusté miesta, aby sa tam modlil.

Dôležitosť, akú Ježiš pripisoval modlitbe, neunik-
la jeho učeníkom, ktorí veľmi podrobne zaznamenali 
chvíle, ktoré Ježiš venoval modlitbe.

Modlitba teda musí byť centrom v živote kňaza, ako 
bola centrom aj Kristovho života. Cirkev potrebuje uči-
teľov modlitby, ľudí, ktoré sa vedia modliť a tejto mod-
litbe učia aj iných. Aby sa však niekto stal odborníkom 
na modlitbu, to si vyžaduje dlhé cvičenie; je potrebné aj 
obdobie mnohých rokov, počas ktorých treba zasvätiť 
veľa času (aspoň tri hodiny denne) modlitbe, a to v jej 
rôznych formách. V tomto sú zajedno všetci učitelia du-
chovného života. 

Počas tohto obdobia sa duša mení a stáva sa schop-
nou nosiť Boha ľuďom, pretože týmto spôsobom sa 
modlitba stáva akoby šatom duše. Potom môže povedať 
spolu s Jóbom: „Len z počutia som ťa poznal doteraz, 
no teraz ťa vidím vlastnými očami.“

Čas, ktorý je potrebný pre duchovný život, si vyžadu-
je ovzdušie sústredenia, ktoré vyjadruje v texte posvät-
ného čítania svätý Karol Boromejský: „[Kňaz] Ponosu-
je sa, že len čo príde do chóru modliť sa žalmy, len čo 
začne sláviť omšu, hneď ho napadá tisíc vecí, ktoré ho 
odvádzajú od Boha. Ale čo robí v sakristii, kým vyjde 
do chóru alebo na omšu, ako sa pripravuje, aké pros-
triedky volí a používa na udržanie pozornosti?“

Ak sme zavalení mnohými povinnosťami, ľahko nám 
môže uniknúť to, čo je v našom živote podstatné. Podľa 
môjho názoru sú mnohé stretnutia a zasadania v Cirkvi 
neužitočné; bolo by ich treba obmedziť, aby bolo viac 
času pre Boha. Ak má teda kňaz mnoho povinností, je 
potrebné ich zredukovať – je to jediný spôsob, ako sa 
možno venovať vnútornému životu. Kňazi robia mnohé 
veci, ktoré by mohli urobiť laici. Prečo by nemohol byť 
ekonómom laik, ktorý je v tom vyučeným odborníkom? 
Kňazi robia mnohé veci, ku ktorým nie sú povolaní.

Prečo by nemohol byť poverený športovými aktivi-
tami napríklad nejaký tréner? Samozrejme, je dobré, ak 
s ním spolupracuje duchovný vodca, ktorý duchovne 
túto aktivitu podporuje, ale nie ako aktivista namiesto 
iných.

Mohol by som pokračovať v ďalších úlohách, ktoré 
by mohli dobre zastávať bratia laici, ktorí sú dobre pri-
pravení a posilnení aj vo viere.

Biskup usmerňuje a kontroluje, pričom on je ten 
hlavný, ktorý má učiť modlitbe. My kňazi budeme v tej-
to vízii Cirkvi na okraji, ale je to práve to, čím máme 
byť: sluhovia, ba neužitoční sluhovia. My máme pre-
strieť stôl a venovať sa modlitbe. Toto sú veci, ktoré mô-
žeme urobiť len my. Príliš klerikálna Cirkev vidí všade 
kňaza ako kontrolóra, ktorý však nevie alebo nemôže 
dobre robiť určité veci a redukuje svoj úrad na to, aby 
udržal svoju osobnú moc. Nebojme sa stratiť nejakú 
funkciu; len tak sa budeme môcť stať tým, čím nás chce 
mať Kristus: kvasom v ceste, soľou sveta, neúnavnými 
tvorcami spoločenstva s Bohom prostredníctvom mod-
litby. Toto si možno bude vyžadovať službu pozname-
nanú krížom, hádam aj druhé miesto. Ale máme až prí-
liš mnoho skúseností z toho, k čomu vedie moc, ktorá 
je vyhľadávaná sama osebe, ako mení srdcia aj tých naj-
lepších ľudí a robí z nich vzájomných nepriateľov, ktorí 
si chcú utrhnúť kúsok slávy pre seba. Určité škandály 
Cirkvi sú toho evidentným dôkazom.

Nik namiesto nás nemôže spovedať, nik sa nemôže 
modliť s takým účinkom, ako to môže urobiť kňaz, lebo 
sme sprostredkovateľmi, ktorých si vyvolil Boh a mod-
litba našich úst je čistou obetou pred Pánovým slu-
chom. Nik nemôže namiesto nás celebrovať – je to zá-
kladná úloha, ktorú nám Boh zveril a na ktorú sme tak 
trocha pozabudli, lebo je ľahšie a uspokojivejšie robiť 
niečo iné.

Aj pripraviť kázeň si vyžaduje čas a námahu, 
no mnohokrát sa premení len na sériu upozornení, kto-
ré vzďaľujú ľudí od Boha. Práve preto Svätý Otec Fran-
tišek vo svojej exhortácii Evangelii gaudium venoval 
mnohé stránky príprave na kázeň.

Kňazi, len vy môžete 
sprostredkovať 
prítomnosť Krista 
a odpustiť hriechy. Buďte 
pri oltári! Choďte robiť 
Pánovi spoločnosť. Váš 
deň nech je naplnený 
modlitbou – toto 
potrebujeme.
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Kňazi, hovorte nám o Bohu, svet potrebuje Boha. Toto 
je veľká misijná úloha: dať svetu Boha!

To, čo sa v týchto slovách zdá byť naliehavou výzvou 
Božieho človeka, sa v skutočnosti odohrávalo aj v za-
čiatkoch náboženskej skúsenosti:

Začiatky Cirkvi sú poznamenané skutočnosťou, ktorej 
sa nik nevyhýbal; všetci boli natoľko zasiahnutí Bo-
hom, že môžeme, dokonca musíme povedať, že všetci 
boli mystikmi. Avšak postupne sa tento počiatočný zá-
pal zmenšoval a bolo stále menej tých, ktorí tento mys-
tický impulz prijímali. Aj keď žili v komunitách, stále 
menej čerpali zo zdroja skúseností. A tak sa mystika 
stala niečím elitným. Toto je situácia aj dneška a je 
práve úlohou Cirkvi dostať sa z tohto stavu. Je známa 
veta Karla Rahnera: Veriaci človek zajtrajška sa musí 
stať mystikom – niekým, kto niečo zažil. Inak nebude 
existovať (porov. J. Sudbrack, Mistica, Piemme,1992).

Každý komentár k tomu sa mi zdá byť zbytočný. Zve-
rujem toto krátke zamyslenie Panne Márii v istote, že, 
nakoľko sme my kňazi jej uprednostnenými synmi, ak 
sa zveríme jej starostlivosti a orodovaniu, ona nás bude 
viesť na ceste, ktorá určite nie je ľahká a je plná skúšok, 
ťažkostí a pádov, ale tiež radosti a privedie nás k dôver-
nému vzťahu so svojím Synom.

n  Preklad TATIANA BERECKÁ
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Vyžaduje si to trocha odvahy, ale odmenou takéhoto 
postupu je veľký pokoj duše a pocit, že sme plne odpo-
vedali na svoje povolanie. Po čase budeme môcť vidieť 
ovocie zrnka, ktoré odumrelo a prináša veľkú úrodu.

Matka Terézia z Kalkaty hovorievala, že kňaz má byť 
ako sklo: čím je čistejšie, tým menej ho vidieť; v tomto 
neviditeľnom a ukrytom diele, ktoré však prináša dobré 
ovocie, je skutočný zmysel nášho povolania.

Toto všetko obsahuje skoro prorocká prosba Božieho 
služobníka Enrica Mediho, vedca svetového mena, laika 
plného Boha, ktorú adresoval kňazom:

Kňazi, nie som kňaz a nebol som nikdy hodný byť ani 
miništrantom. Každý deň máte Boha vo svojich rukách, 
máte vo svojich rukách Kráľa neba a pri svojich nohách 
Kráľa zeme. Každý deň oplývate silou, ktorú nemá ani 
Michal archanjel. Svojimi slovami premieňate podstatu 
kúska chleba na telo Ježiša Krista, ktorý je v ňom osob-
ne prítomný. Nútite Boha, aby zostúpil na zem! Ste veľ-
kí! Ste neobyčajné bytosti! Najsilnejšie, aké môžu exis-
tovať po duchovnej stránke. Preto vás úpenlivo prosím: 
buďte svätí! Ak vy budete svätí, my budeme zachrá-
není. Ak nebudete svätí, sme stratení! Kňazi, chceme 
vás vidieť pri oltári. Na riadenie jednotlivých vecí, ako 
sú stavby, fabriky, noviny a  behanie za vybavovaním 
rôznych vecí, to môžeme robiť my. Ale len vy môže-
te sprostredkovať prítomnosť Krista a odpustiť hriechy. 
Buďte pri oltári! Choďte robiť Pánovi spoločnosť. Váš 
deň nech je naplnený modlitbou – toto potrebujeme. 

SPIRITUALITA
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Moja cesta  
s Kristom  
cez vukovarské  
peklo!
n  FR ANTIŠK A ČAČKOVÁ

Sestry Margita Gašparovská  
(nar. 1948) a Mária Ana 
Gašparovská (nar. 1963) 
sú Slovenky zo srbskej 
Selenče a obe sú členkami 
chorvátskej provincie 
Kongregácie milosrdných 
sestier Svätého kríža. V lete 
roku 2017 ich kontaktovala 
naša redaktorka Františka 
Čačková a zaznamenala niečo 
zo vzájomnej komunikácie.



Sestra Mária Ana Gašparovská pri 
nedávnej návšteve v rodnej obci 
porozprávala rodákom toto svedectvo 
z vojny  vo Vukovare (dnešné 
Chorvátsko).

N iečo vám porozprávam zo svojho rehoľného 
života a svojej práce vo Vukovare počas voj-
ny v roku 1991. Môžem to nazvať: Moja cesta 

s Kristom cez vukovarské peklo!
Mnohí z vás vedia, že som bola vo františkánskom 

kláštore vo Vukovare a že som počas vojny v roku 
1991 s bratmi františkánmi, mojimi sestrami a nejaký-
mi civilmi prežila tri mesiace v pivnici františkánske-
ho kláštora, potom som bola tri dni v lágri. Každý deň 
som prežívala, akoby to bol môj posledný. Pamätám sa 
na každú streľbu, na každý vybuchnutý granát. Lenže 
teraz vám chcem dosvedčiť, že aj v pekle môžete zís-
kať pokoj, odovzdanosť a radosť, a že modlitba má silu, 
zvlášť modlitba svätého ruženca.

V tých dňoch som si zapísala do svojho denníka: 
„Najväčšiu starosť mám o svoju horiacu sviečku!“ To-
tiž bezprostredne pred vojnou som zložila svoje več-
né sľuby a pri tej príležitosti som pri sľuboch zapálila 
svoju sviecu od plameňa veľkonočnej sviece (pašká-
lu). Sama som ju zapálila a jej plameň som strážila 
pred všetkým, čo by ho mohlo uhasiť – najmä v oných 
dňoch som nešomrala, prečo sa musím nachádzať 
v takejto situácii...

Viac ráz som bola v smrteľnom nebezpečenstve. 
Modlila som sa: „Bože, kto to strieľa na mňa? Prečo? 
Ja som iba sestra – keby ma videl, nestrieľal by. Ježišu, 
modlím sa za toho, čo na mňa strieľa. Odpusť mu, lebo 
nevie, čo robí. Ježišu, daj, aby som ho videla, aby som 
mu mohla povedať: Odpúšťam ti a modlím sa za teba!“

No ako môžem vedieť, kto strieľal práve na mňa pri 
toľkých vybuchnutých granátoch? Napokon som ho 
videla! Bolo to takto: Keď som bola v zajatí, v noci ma 
vodili na výsluch spolu s jednou sestrou. Bola hlbo-
ká, studená, tmavá noc. Kričali a nadávali, vyhrážali sa 
nám... To počul jeden vojak, dobehol k nám, zachránil 
nás z ich rúk, odviedol nás na bezpečné miesto a strá-
žil nás až do rána, aby sa nevrátili. A tu v rozhovore 
vojak, moslim menom Mirsad, sa ma spýtal: „Sestra, tu 
bolo strašne. Kde ste boli, kým prebiehali boje? Bolo tu 
hrozne. Ja by som nikdy nemohol robiť to, čo podakto-
rí robili. Boli by vás roztrhali, ale ja by som vás brá-
nil. Viem, že by som vás nemohol ubrániť, ale bránil by 
som vás. Kde ste boli?“ Vravím mu: „Vo františkánskom 
kláštore, v pivnici. Takmer som zahynula.“ – „A ja som, 
ja som, ja som...“ – „Čo si ty?“ – „Ja som strieľal! Mojou 
úlohou bolo strieľať v tom smere a dobyť...“

„Ty si to bol, čo na mňa strieľal...!“ Viete, ako som sa 
cítila?! Boh vyslyšal moju modlitbu!

„Ja som, ja som strieľal!“ rukami si zakryl tvár.
„Netráp sa! Ja som sa modlila za toho, kto na mňa 

strieľa, a prosila som Boha, aby som ho uvidela. Odpúš-
ťam ti.“

Nastalo hrobové ticho! „Sestra, ďakujem vám, že ste 
sa za mňa modlili. Nikdy na vás nezabudnem. Navždy 
si vás budem pamätať. Viete, ja neverím v Boha, ale 
keď vidím také mladé stvorenie, ktoré sa zrieklo rodiny, 
uvedomujem si, že niečo jestvuje.“

Keby nebolo toho vojaka Mirsada, neviem, čo by 
bolo so mnou a s mojimi sestrami. Toto je môj zážitok, 
ktorý som vám porozprávala. Teraz vám, moji milí Se-
lenčania, chcem poďakovať vo svojom mene aj v mene 
mojich sestier, že ste nás v oných dňoch, v tom ťažkom 
čase, keď sme nemali kam sa podieť, prijali vo svojej 
farnosti, obuli ste nás, ušili nám plášte, zozbierali pre 
nás materiálnu pomoc. Vďaka vám!

Nikdy nie je neskoro poďakovať. Za vás všetkých sa 
stále modlím ja i moje sestry, najmä tie, ktoré so mnou 
prežili peklo vo Vukovare a niektoré z nich už sú vo 
večnosti! Tie určite nezabudnú na vaše potreby. 



MISIE
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Keď aj cez mušle  
hovorí Boh

Štrnásť zastavení krížovej cesty, biblické 
príbehy či výjavy z každodenného živo-
ta. Všetko vyrobené z morských mušlí, 

ulít, lastúr či morských ježkov. Takto oddychu-
je inak veľmi zaneprázdnená sestra Margita 
Gašparovská.

Je tiež autorkou týchto výnimočných ume-
leckých diel, ktoré boli súčasťou niekoľkých 
výstav. Absolvovala Vyššiu zdravotnú školu 
v Záhrebe. Dlhé roky pracovala na Klinike chi-
rurgie čeľuste, tváre a úst v Záhrebe ako hlavná 
sestra a neskôr bola hlavnou sestrou na ortopé-
dii vo Vukovare. Momentálne pracuje v ambu-
lancii charitného domu pri ťažko chorých ses-
trách v chorvátskom Dakove.

„Talent na prácu s mušľami som v sebe ob-
javila náhodou, keď mi jedna naša sestra da-
rovala mušle. Jednostaj som sa pokúšala vy-
tvoriť ženskú postavu, ktorá sa mi celkom 
podarila, a potom mi skrsla myšlienka: Idem 
vytvoriť jasličky,“ povedala sestra Margita. 
A tak jej prvé dielo, jasličky, vzniklo v roku 

2004. Dobrí počtári si isto vyrátali, že sestrič-
ka začala tieto dielka vyrábať, keď mala 56 
rokov. Odvtedy stále niečo tvorí. Má odlože-
ných asi 90 unikátnych figúrok a k nim neráta 
množstvo ďalších, ktoré za tie roky darovala. 
„Pri práci s mušľami si oddýchnem, upoko-
jím a teší ma, keď realizujem nejakú myšlien-
ku.“ Jej práca je výnimočne precízna, tema-
ticky viazaná hlavne na dve témy: výjavy zo 
života Ježiša Krista a výjavy z bežného života 
obyčajných ľudí. Darované mušle stáli nejaký 
čas bokom, kým sa nepustila do prvej posta-
vy. Odvtedy jej známi nosia z dovoleniek stá-
le nový a nový materiál, aby týchto výnimoč-
ných diel mohlo pribúdať.

Nemáte aj vy už roky odložené bokom nie-
čo, pri čom si môžete oddýchnuť, a čakáte 
na „vhodnú príležitosť“ vytiahnuť to? Alebo si 
hovoríte, že ste „pristarí“ niečo nové skúšať? 
Chyťte sa toho, čo vám práve Boh pripome-
nul, a pustite sa do toho. Možno raz budeme 
písať aj o vás. n

sestra  
MARGITA 

GAŠPAROVSKÁ
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Pápež František: 
Majte odvahu snívať

Keď Ježišovi rodičia prinášajú Dieťa, aby splnili 
nariadenia zákona, Simeon „z vnuknutia Du-
cha“ (Lk 2, 27) vzal do náručia Dieťa a začal pie-

seň požehnania a chvály: „Lebo moje oči uvideli tvoju 
spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: 
svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľu-
du“ (Lk 2, 30 – 32). Simeon mohol nielen vidieť, ale mal 
tiež privilégium objať túžobnú nádej, a to ho vedie k ra-
dostnému jasotu. Jeho srdce sa raduje, lebo Boh prebýva 
uprostred svojho ľudu; vníma, že je telom jeho tela. 

Liturgia nám hovorí, že skrze tento obrad, štyridsať 
dní po narodení, „sa Pán Ježiš teda podrobil predpi-
som zákona, ale predovšetkým sa chcel stretnúť so svo-
jím ľudom, ktorý ho s vierou očakával“ (Rímsky misál, 
2. februára). Stretnutie Boha so svojím ľudom vyvoláva 
radosť a obnovuje nádej.

Simeonov spev je spevom veriaceho človeka, ktorý 
na koniec svojich dní môže dosvedčiť: je to pravda, ná-
dej v Boha nikdy nesklame (porov. Rim 5, 5), on nekla-

me. Simeon a Anna, v starobe, sú schopní novej plod-
nosti a dosvedčujú to spievaním: život stojí za to žiť 
s nádejou, lebo Pán dodržuje svoj prísľub; a následne 
to bude samotný Ježiš, ktorý vysvetlí tento prísľub v sy-
nagóge v Nazarete: chorí, väznení, opustení, chudobní, 
starí, hriešnici sú tiež pozvaní zanôtiť tú istú pieseň ná-
deje. Ježiš je s nimi, je s nami (porov. Lk 4, 18 – 19).

Tento spev nádeje sme dostali do dedičstva od na-
šich otcov. Oni nás voviedli do tejto „dynamiky“. V ich 
tvárach, v ich živote, v ich každodennom a ustavičnom 
nasadení sme mohli vidieť, ako sa táto chvála stala te-
lom. Sme dedičmi snov našich otcov, dedičmi nádeje, 
ktorá nesklamala naše matky a našich otcov zakladate-
ľov, našich starších bratov. Sme dedičmi našich starcov, 
ktorí mali odvahu snívať; a tak ako oni, aj my chce-
me dnes spievať: Boh neklame, nádej v neho nesklame. 
Boh prichádza v ústrety svojmu ľudu. A chceme spie-
vať, prenikajúc do Joelovho proroctva: „Vylejem svojho 
ducha na každé telo a vaši synovia i vaše dcéry budú 
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prorokovať. Vaši starci budú snívať sny a vaši mládenci 
budú mať videnia“ (Joel 3, 1).

Pomohlo by nám prijať sen našich otcov, aby sme 
mohli dnes prorokovať a nanovo objaviť to, čo už raz 
zapálilo naše srdce. Sen a proroctvo súčasne. Pamäť 
na to, ako snívali naši starci, naši otcovia a matky, a od-
vaha, aby sme tento sen prorocky niesli vpred.

Tento postoj nás urobí plodnými, ale predovšetkým nás 
ochráni pred pokušením, ktoré môže urobiť náš zasvätený 
život sterilným: pokušením prežiť. Je to zlo, ktoré sa môže 
pomaly usadiť v našom vnútri, v lone našich komunít. Po-
stoj prežívania spôsobuje, že sa stávame spiatočníckymi, 
ustráchanými a pomaly, potichu nás uzatvára v našich do-
moch a schémach. Uvrhuje nás do minulosti, k oslavným 
gestám, ktoré však patria minulosti, namiesto toho, aby 
v nás vzbudzoval prorockú kreativitu zrodenú zo snov na-
šich zakladateľov. Hľadá skratky, aby utiekol pred výzvami, 
ktoré dnes klopú na naše brány. Psychológia prežívania be-
rie silu našim charizmám, pretože nás vedie k tomu, že si 
ich skrotíme, budú na dosah ruky, ale zbavené tej kreatívnej 
sily, ktorá ich vytvorila. Výsledkom je, že chrániť priestory, 
budovy či štruktúry chceme viac ako spustiť nové procesy. 
Pre pokušenie prežívania zabúdame na milosť, robí z nás 
profíkov posvätna, ale nie otcov, matky alebo bratov nádeje, 
ktorú sme boli povolaní ohlasovať. Táto atmosféra prežíva-
nia vysušuje srdcia našich starcov oberajúc ich o schopnosť 
snívať, a tak sterilizuje proroctvo, ktoré sú mladší povolaní 
ohlasovať a realizovať. Slovom, pokušenie prežívania pre-
mieňa na nebezpečenstvo, ohrozenie, tragédiu to, čo nám 
Pán predstavuje ako príležitosť k misii. Tento postoj nie je 
vlastný len zasvätenému životu, ale sme osobitne pozvaní 
chrániť sa pred tým, aby sme doň nepadli.

Vráťme sa k evanjeliovému úryvku a znova kontempluj-
me scénu. To, čo vyvolalo u Simeona a Anny chválospev, 
určite nebolo pozeranie na seba samých, analyzovanie 
a kontrolovanie osobnej situácie. Nebolo to uzatvorenie 
sa zo strachu, že sa im môže prihodiť niečo zlé. Chválo-
spev vzbudila nádej, tá nádej, ktorá ich živila v starobe. 

Sme dedičmi snov našich 
otcov, dedičmi nádeje, ktorá 
nesklamala naše matky 
a našich otcov zakladateľov, 
našich starších bratov.  
Sme dedičmi našich starcov,  
ktorí mali odvahu snívať.

Videli, že táto nádej sa naplňovala v stretnutí s Ježišom. 
Keď Mária vložila do Simeonovej náruče Syna prisľúbe-
nia, starec začína spievať o svojich snoch. Keď postaví Ježi-
ša doprostred svojho ľudu, ten nachádza radosť. Áno, iba 
to nám môže navrátiť radosť a nádej, iba to nás zachráni 
pred tým, aby sme žili v postoji prežívania. Iba toto urobí 
plodným náš život a udrží živým naše srdce. Postaviť Ježi-
ša tam, kde má byť: doprostred svojho ľudu.

Všetci sme si vedomí multikultúrnej premeny, ktorou 
prechádzame, nikto to nespochybňuje. Z toho vyplýva 
vedomie, že zasvätení sú začlenení s Ježišom do života, 
do srdca týchto veľkých premien. Misia – v súlade s kaž-
dou partikulárnou charizmou – je tá, ktorá nám pripo-
mína, že sme boli pozvaní byť kvasom tejto konkrétnej 
masy. Samozrejme, môže existovať aj lepšia „múka“, ale 
Pán nás pozval, aby sme prekvasovali tu a teraz spolu 
s výzvami, ktoré prichádzajú. Nie s defenzívnym posto-
jom, nie s postojom strachu, ktorý nami hýbe, ale s ru-
kami na pluhu a snahou nechať rásť zasiate zrno mnoho-
krát uprostred kúkoľa. Postaviť Ježiša doprostred svojho 
ľudu znamená mať kontemplatívne srdce, schopné roz-
poznať, ako Boh kráča po uliciach našich miest, našich 
krajín, našich štvrtí. Postaviť Ježiša doprostred svojho 
ľudu znamená zobrať na seba kríž našich bratov a chcieť 
ho niesť. Znamená to chcieť sa dotknúť Ježišových rán 
v ranách sveta, ktorý je zranený a túži, prosí o oživenie.

Postaviť sa s Ježišom doprostred jeho ľudu! Nie ako 
aktivisti viery, ale ako muži a ženy, ktorým je neustále 
odpustené, muži a ženy pomazaní krstom, aby sa pode-
lili o toto pomazanie a Božiu útechu s ostatnými.

Postaviť sa s Ježišom doprostred jeho ľudu, pretože 
„cítime výzvu objaviť a sprostredkovať tajomstvo spoloč-
ného života; schopnosť stretávať sa, objať sa, podoprieť 
sa navzájom a byť účastnými na tomto trochu nesúro-
dom prílive, ktorý sa môže premeniť na opravdivú skú-
senosť bratstva, na karavánu solidarity, na svätú púť. (...) 
Keby sme mohli kráčať po tejto ceste, bola by to dobrá 
vec, veľmi oživujúca, veľmi oslobodzujúca, vytvárajúca 
novú nádej! Vyjsť zo seba samých a pripojiť sa k druhým“ 
(Evangelii gaudium 87) je nielen dobrom, ale premieňa 
náš život a našu nádej na chválospev. Ale toto všetko mô-
žeme uskutočniť iba vtedy, ak sa sny našich starcov stanú 
aj našimi snami a premeníme ich na proroctvo.

Sprevádzajme Ježiša na stretnutie s jeho ľudom, aby 
bol uprostred svojho ľudu, a to nie so sťažovaním si alebo 
strachom toho, kto zabudol prorokovať, pretože nezobral 
na seba sny svojich otcov, ale vo chvále a v pokoji. Nie 
v nepokoji, ale v trpezlivosti toho, kto dôveruje v Ducha, 
Pána snov a proroctva. A tak sa podelíme o to, čo nám 
patrí: o spev, ktorý sa rodí z nádeje.

n  Homília pápeža Františka na sviatok Obetovania Pána 2016.

n  Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu 
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SEKUL ÁRNE INŠTITÚT Y

Názov inštitútu súvisí s Pannou Máriou, 
našou milou Paňou, ktorá je na pútnickom 
mieste v Schönstatte neďaleko mesta 
Koblenz v Nemecku uctievaná ako Trikrát 
obdivuhodná Matka a víťazná Kráľovná 
zo Schönstattu. Inštitút je časťou 
Schönstattského diela a spoluzodpovedným 
za toto Dielo, ktoré 18. 10. 1914 založil páter 
Jozef Kentenich. Zakladateľ hlásal, že 
Najsvätejšia Matka ako osoba bola Bohom 
povolaná za partnerku Novej zmluvy a stala 
sa pomocníčkou v Kristovom diele spásy. 
Ako Panna Mária, chceme aj my uprostred 
sveta po boku Krista pomáhať pri spáse 
sveta.

páter  
JOZEF KENTENICH

Inštitút  
Panie Schönstattu
n  MÁRIA SLIVKOVÁ

Vznik spoločenstva
Sekulárny Inštitút Panie Schönstattu vznikol 
v tridsiatych rokoch minulého storočia a je sú-
časťou Medzinárodného schönstattského hnutia. 
V dobe nacizmu časť mladých členiek Apoštol-
skej únie – zväzu žien (jediná ženská vetva vte-
dajšieho Schönstattského hnutia) začali hľadať 
novú cestu a formu života. Chceli sa úplne za-
svätiť Pánovi, žiť podľa evanjeliových rád, ale 
zároveň zostať vo svete. S čoraz intenzívnejším 
prenasledovaním veriacich sa cítili byť povola-
né k tomu, aby ako „predlžené rameno Cirkvi“ 
posilňovali vieru a kresťanský život v ľuďoch. 
Niektoré z nich pre svoje živé svedectvo viery 
boli poslané do koncentračných táborov. V roku 
1938 sa mladé spoločenstvo v tej dobe nazvalo 
„Panie Schönstattu“. Názov nášho spoločenstva 
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poukazuje na Pannu Máriu – Pani Schönstattu, ktorá 
nás povolala slúžiť ľuďom. Spolu s Máriou chceme svo-
jím Bohu zasväteným životom niesť dnešnému seku-
larizovanému svetu Krista a vydávať svedectvo života 
viery. Chceme svedčiť o Božej láske, ktorá ako slnko 
má životodarnú silu a je schopná zmeniť tvár sveta. 
Páter Kentenich po návrate z koncentračného tábo-
ra v Dachau schválil túto novú formu života v Schön-
stattskom hnutí. Bolo to 2. februára 1946 a tento deň je 
dňom založenia inštitútu. V roku 1965, ako znak vďač-
nosti za vernosť a všetky obety v ťažkých časoch, páter 
Kentenich dal nášmu spoločenstvu Kríž jednoty a tým 
mu dal úlohu pomôcť formovať poslanie Schönstat-
tu pre Cirkev a súčasný svet. Po návrate z Milwaukee 
v USA v roku 1965 páter Kentenich sprevádzal a in-
špiroval inštitút ako jeho duchovný vodca až do svo-
jej smrti dňa 15. septembra 1968. V roku 1977 inštitút 
na základe Decretum laudis dostal pápežské právo. Je-
ho členky pôsobia v 20-tich krajinách sveta.

Naše povolanie     
Naším povolaním je Bohu zasvätený život uprostred 
sveta, kde smerodajnými sú pre nás tri evanjeliové ra-
dy. Páter Kentenich v roku 1965 členkám nášho spo-
ločenstva povedal: „Uprostred sveta musíte stať pevne, 
obmývané všetkými prúdmi doby; vy však musíte stať 
nad tým a ducha sveta prekonávať Duchom Božím. 
Duch Boží je to pozitívne, čo Boh vkladá do našej do-
by. Našou úlohou nie je útek od každodenných udalos-
ti, ale neustále nachádzanie Božieho prstu vo všetkom, 
čo nás obklopuje.“  

„Vnútorne musíte byť silnými osobnosťami! Osob-
nosťami preplnenými Bohom!“ 

Svoje povolanie žijeme v rôznych krajinách sveta, 
ekvivalentne ich kultúre – začlenení do spoločenstva 
Katolíckej cirkvi a sekulárnych inštitútov.  

Pápež Pavol VI. v roku 1970 povedal členom se-
kulárnych inštitútov: „Vaša chudoba hovorí svetu, že 
možno užívať pozemské dobrá a plody rozvoja bez 
ujarmenia sa nimi. Vaša čistota hovorí svetu, že možno 
milovať nezištnou láskou podobnou Božskému Srd-
cu a že je možné byť pre všetkých, bez zviazania sa len 
s jednou osobou, pričom to oddanie na prvom mieste 
patrí opusteným. Vaša poslušnosť hovorí svetu, že je 
možné byť šťastným tiež vtedy, keď nemáme komfort 
rozhodovania ohľadom vlastnej situácie, ale ostávame 
v stálej dispozícii Božej vôli.“

Forma nášho života
Nežijeme za múrmi kláštora a nemáme vo zvyku spolu bý-
vať. Navonok sa ničím neodlišujeme od ľudí v našom oko-
lí. V každodennom živote nasledujeme život Najsvätejšej 
Matky ako „malé Márie“ ukryté vo svete, spojené s pokrv-
nou rodinou, s povolaním, susedmi, farnosťou a politic-

kým životom. Vnútorne sme úplne nasmerované na Krista 
a nasledujeme ho svojím radikálnym životom podľa evan-
jeliových rád, kde čistota znamená úplné, slobodné od-
danie sa Bohu – Láske na službu ľuďom; poslušnosť nám 
pomáha pri prijatí vôle Stvoriteľa; chudobu praktizujeme 
cez zodpovedné vlastnenie a nepriviazanie sa ku žiadnym 
dobrám. K takému životu nás inšpirujú ročné exercície, 
mesačné stretnutia, rodinné listy z inštitútu a osobné kon-
takty medzi členkami spoločenstva. Okrem toho každá 
členka dbá o intenzívne duchovné priľnutie k ideálu a po-
slaniu Inštitútu, ku predstaveným a k spolusestrám. Aj na-
priek tomu, že žije vo svete sama, nepociťuje samotu. Svet 
je miestom nášho úplného odovzdania sa Bohu. Pre život 
vo svete sa rozhodujeme preto, že chceme súčasnosť sveta 
„zvnútra“ naplniť duchom Krista. Ako malé Márie chceme 
Krista opäť priniesť do sveta, dať mu dušu, a to predo-
všetkým skrze náš život a naše pôsobenie v ňom. Pole 
apoštolátu je pre každú z nás pracovné prostredie. Tak-
tiež sa angažujeme v Schönstattskom hnutí a v Cirkvi, 
najmä vo farskom spoločenstve. Oblasť apoštolskej čin-
nosti si členky volia samé a nesú za ňu zodpovednosť. 
Duchovný život a apoštolské angažovanie sa navzájom 
dopĺňajú a slúžia jedno druhému. 

Štruktúra a riadenie
Na čele inštitútu sú generálna predstavená a duchovný 
riaditeľ. Spolu s generálnou radou riadia medzinárod-
nú rodinu. Celé spoločenstvo je rozdelené na regióny. 
Každý región má svoje vlastné miestne vedenie, na čele 
ktorého je regionálna predstavená (provinciálna pred-
stavená). Naše spoločenstvo má charakter rodiny, kde 
generálna predstavená je matkou a riaditeľ je duchov-
ným otcom spoločenstva. Autorita v rodine má mater-
ský a otcovský charakter a poslušnosť je prežívaná v du-
chu detinstva. V rámci našej rodiny rozlišujeme dve 
rôzne formy spoločenstva: kurz a skupinu. Každá členka 
patrí do kurzu aj do skupiny. V kurze nachádzame po-
čas celého nášho života neustály duchovný domov a čis-
to ľudské zakorenenie; zatiaľ čo skupinu tvoria členky 
rôznych kurzov, ale z jedného regiónu – tu formujeme 
a podporujeme naše apoštolské pôsobenie vo svete.

Cesta – vstup do Inštitútu  
Panie Schönstattu  
Cesta formácie v našom inštitúte je nasmerovaná k več-
nému kontraktu, ktorému predchádza ročný postulát, 
2- alebo 3-ročný noviciát a dve obdobia intenzívneho 
školenia: každé trvá 1 – 2 roky. Kandidatúra každej pa-
ni Schönstattu sa končí uzavretím kontraktu – zmluvy 
so spoločenstvom na jeden rok, potom na dva a tri roky. 
Cestu formácie uzatvára uzavretie večného kontraktu, 
ktorá znamená začlenenie do inštitútu navždy. Celková 
formácia v inštitúte trvá približne 9 rokov, ktoré nie sú 
uzavretým časom venovaným iba formácii v spoločen-
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stve, čo znamená, že kandidátky ostávajú aj počas obdo-
bia formácie vo svojom svetskom povolaní. Ich výchova 
od začiatku smeruje k tvoreniu syntézy života vo svete 
s hlbokou duchovnou formáciou v duchu ideálu a posla-
nia inštitútu. Vzdelávanie, formácia a duchovné vede-
nie členiek sa uskutočňuje počas víkendových stretnutí, 
týždňov pracovného formovania a duchovných cvičení 
v spoločenstve. Predpísaný vek kandidátok je 20 – 30 ro-
kov, avšak možný je aj dišpenz.

Naša spiritualita      
Naša duchovnosť je zakorenená v duchovnosti zaklada-
teľa Schönstattského diela, pátra Jozefa Kentenicha.

1. Podstatou schönstattskej spirituality je Zmluva lás-
ky uzatvorená s Máriou, Trikrát obdivuhodnou Mat-
kou a víťaznou Kráľovnou zo Schönstattu. Podľa vzo-
ru nášho zakladateľa táto zmluvu znamená naše úplné 
oddanie sa Márii a snahu o žitie ideálu „altera Maria“, 
druhá Mária alebo malá Mária, t. j. usilujeme sa o nový 
typ ženy, ktorý chcel zakladateľ darovať Cirkvi a svetu. 
Panna Mária nám poskytuje domov vo svojej kaplnke 
v Schönstatte, vychováva nás na svoj obraz a podobu 
a posiela nás do sveta ako Panie Schönstattu, aby sme 
ako jej nástroje pomáhali viesť svet k Bohu.

Znakom hlbokého spojenia Ježiša a Márie je pre nás 
Kríž jednoty, v ktorom my, Panie Schönstattu, vidíme 
výraz nášho špeciálneho poslania. Preto je Kríž jednoty 
aj znakom príslušnosti k nášmu inštitútu a pripomína 
nám, aby sme podľa príkladu Panny Márie, stojacej pod 
krížom, vypĺňali svoje poslanie vo svete a pre svet.

2. Náš Bohu zasvätený život vo svete je životom podľa 
evanjeliových rád. V čase uzavretia kontraktu sľubuje-
me, že budeme žiť v chudobe, čistote a poslušnosti pod-
ľa vzoru Ježiša. Evanjeliové rady sú normou nášho živo-
ta a prostriedkom  na posväcovanie sveta.

3. Základom našej spirituality je praktická viera v Božiu 
Prozreteľnosť. Veríme v prítomnosť Boha v našom živo-
ta a v celej ľudskej histórii. Tam ho tiež hľadáme a stre-
távame. V každodennej živej skúsenosti Pána Boha sa 
snažíme počuť jeho vôľu a priania a vo vernom plnení 
si povinností chceme mu dať odpoveď. Takto nás po-
vinnosti všedného dňa otvárajú na prítomnosť milujú-
ceho Otca a umožňujú nám konať ich zodpovedne.

4. Ideál svätosti všedného dňa napĺňa každý náš deň. 
Kontakt s Bohom neprehlbujeme nejakou mimoriad-
nou činnosťou alebo duchovnými cvičeniami, ale sta-
rostlivým odčítaním vôle Božej Prozreteľnosti v daný 
deň a jej splnenie s láskou. Naše ideály a hodnoty sa 
snažíme realizovať a svoju lásku k Bohu vyjadriť v láske 
k ľuďom z nášho okolia.

O
D

P
O

R
Ú

Č
A

M
E

Rod Dreher
Benediktova voľba 

Stratégia pre kresťanov 
v postkresťanskom svete

Autor knihy Benediktova 
voľba, publicista Rod Dre-
her, argumentuje, že spo-
ločnosť sa na Západe po-
súva k bodu, od ktorého už 
nebude možné žiť kresťan-
stvo tak, ako to bolo po stá-
ročia. Podľa neho kresťania 

budú musieť nájsť vlastný paralelný spôsob svojho 
fungovania. Obracia sa preto na koncept svätého 
Benedikta a predkladá ho ako inšpiráciu pre hľada-
nie nového receptu pre dobu, ktorú očakáva.
Postoj Media, s. r. o., Bratislava 2017

Mary Raymond OCSO
Rodina, ktorá dosiahla Krista 

Svätý Bernard z Clairvaux 
a jeho príbuzní 

Do dejín Cirkvi, ale i celej 
Európy v pohnutom dva-
nástom storočí zasiahla 
výrazným spôsobom osob-
nosť svätého Bernarda 
z Clairvaux, duše cisterci-
ánskej obnovy rehoľného 
života a „hlasu storočia“, 

ako ho mnohí nazvali. Presnejšie by však bolo pove-
dať, že na tomto diele sa podieľala celá rodina de 
Fountaine, a to najmä svojou výnimočnou svätos-
ťou. V čom bolo tajomstvo svätosti tejto rodiny? 
Autor, cisterciánsky mních Mary Raymond, odpo-
vedá na túto otázku a každému členovi rodiny ve-
nuje osobitnú pozornosť. Nepodáva životopisy, 
ale krátke „sondy do života“ jednotlivých postáv, 
vykresľuje ich charaktery, zdôvodňuje ich rozhod-
nutia. Toto je kniha, ktorú môžete prečítať doslo-
va na jeden dych, ale zároveň použiť ako bohatý 
materiál pre hlbokú meditáciu o Bohu, o svätosti, 
o rodinnom živote a najmä – o sebe samom.
Dobrá kniha, Bratislava 2017

Inštitút Panie Schönstattu je prítomný aj na Slovensku, 

kontaktnou osobou je Dr. Mária Slivková, PhD.,  

+421 908 336 281; filiaslivka@stonline.sk

Medzinárodná internetová stránka Inštitútu  

Paní Schönstattu: www.frauen-von-schoenstatt.de
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n  G IORGIO MAZZOL AFormácia 
k sekulárnosti
 Úvod k uvažovaniu o formácii1

1  Zhromaždenie CMIS -u, Rím 2016.

1OTÁZKA NA ZAČIATOK

Ak máme venovať čas rozprávaniu o formácii k se-
kulárnosti, je predpoklad, že si želáme byť formovaní 
k sekulárnosti. Ale je to naozaj tak? Naozaj vyhľadá-
vame túto formáciu? Zaujíma nás? Odpoveď sa nezdá 
byť jednoznačná.

Ako nie je pre zasvätený život dostačujúce žiť kres-
ťanským životom a mať akýsi všeobecný úmysel za-

svätiť sa, ale je potrebné pociťovať lásku a príťažlivosť 
voči Bohu, tak ani pre sekulárny zasvätený život nie 
je dostačujúca všeobecná vôľa žiť svoje zasvätenie vo 
svete, ale je potrebné pociťovať lásku a príťažlivosť 
voči svetu.

Ako nám povedal pápež František (v príhovore, 
ktorý by mal byť pre nás referenčný), táto príťažli-
vosť, aspoň do istej miery, v sekulárnych inštitútoch 
pohasla.
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Formácia sa musí odohrávať tam, 
kde osoba žije, nemáme ju sťahovať, 
i keď dočasne, do iného prostredia; 
má teda prebiehať v jazyku 
a kultúre danej osoby.

2„Ak sa toto nedeje (hovorí o našej vedomej a po-
zornej prítomnosti vo svete), ak ste v ňom neúčast-
ní duchom, alebo čo je ešte horšie, nepoznáte súčasný 
svet, poznáte a pohybujete sa len v tom svojom, v kto-
rom sa cítite pohodlnejšie alebo ktorý vás viac láka, 
potom je tu nutné obrátenie!“ (Účastníkom stretnutia 
organizovaného Konferenciou sekulárnych inštitútov 
Talianska, 10. mája 2014).

Je preto potrebné znovu si pripomenúť niektoré vý-
roky pápeža Pavla VI., adresované sekulárnym inšti-
tútom presne pred 40 rokmi: „Ak zostanú verní povo-
laniu, ktoré je im vlastné, sekulárne inštitúty sa stanú 
takmer ‚experimentálnym laboratóriom‘“ (Pavol VI., 
25. augusta 1976). Čo nám chcel Pavol VI. povedať 
slovami „ak zostanú verní“?

Želal by som si, aby sa toto zhromaždenie odvážne 
vyjadrilo k nutnosti znovu nadobudnúť túto vernosť, 
ktorú sme trochu zradili (uprednostňujem termín 
„vernosť“ pred výrazom identita, pri ktorom je nebez-
pečenstvo, že sa niektoré črty stanú strnulými).

NEVYHNUTNÉ VÝCHODISKO

Vhodná je aj ďalšia otázka: Možno k profilu osoby 
kráčajúcej našou cestou sekulárnosť len „pridať“, ale-
bo je tu u nej potrebný predpoklad? Inými slovami, 
možno pri sekulárnom charaktere našej formy povo-
lania vychádzať z nuly, alebo tu treba mať nevyhnutné 
východisko?

Podľa mňa, aby sme mohli hovoriť o formácii k se-
kulárnosti, musí byť východiskom sekulárnosť. Treba 
preto pri každom povolaní urobiť počiatočné rozlíše-
nie. A toto rozlíšenie musí byť odvážne. Ako nám po-
vedal pápež František v Roku zasväteného života, tre-
ba vedieť povedať aj NIE, aby sme sa vyhli tomu, že sa 
z našich inštitútov vytratí im vlastná povaha.

Takéto rozlišovanie pri povolaní sa nemôže zasta-
viť pri konštatovaní, že u povolaného je vôľa žiť ako 
zasvätený/á vo svete. Treba mať záujem a zanietenie 
za to, čo sa žije vo svete. Ba čo viac, treba žiť zo sveta, 
to jest čerpať z udalostí a jeho činností živiny pre svoj 
ľudský a duchovný život.
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Naše povolanie 
má byť väčšmi 
v službe ľudskému 
než kresťanskému 
povolaniu.

3

4

Rozlíšenie musí viesť k zisteniu týchto čŕt:

n Láska k mnohotvárnosti prejavov vo svete, pokiaľ 
ide o riešenie, názor, senzibilitu, a pod. Nemáme 
hľadať alebo prejavovať uniformitu myslenia a sprá-
vania.

n Láska k svetu vedie aj k tomu, že prijímame aj jeho 
chyby v pravom kresťanskom význame postoja mi-
losrdenstva, plného pochopenia pre rôzne príčiny 
a životné podmienky, ktoré ľudí viedli k zaujatiu 
pomýlených postojov alebo k pomýlenému životu.

n Hlboká ľudskosť, chápaná ako schopnosť nachádzať 
spoločnú pôdu – práve tú ľudskú – so všetkými.

n Pevná viera v rozmer Kráľovstva, hoci svojou po-
vahou nepatrný, slabý, skrytý, ale ktorý prekračuje 
skutočnosť Cirkvi, pretože zahŕňa Boží plán, ktorý 
zasahuje všetko a všetkých. Podľa učenia cirkev-
ných otcov toto so sebou prináša zanietenie za se-
mina Verbi, za zrnká pravdy, roztrúsené kdekoľvek 
v ľudských dejinách. Prináša to so sebou cítiť sa byť 
doma aj v takzvanom neveriacom svete.

Všetko toto, čo sme povedali, by sa dalo zhrnúť 
do jediného vyjadrenia, a to: pozitívna otvorenosť 
voči všetkým vzťahom, starostlivosť o to, aby sme si 
ich vo väčšine prípadov nevyberali sami, ale prijímali 
tie, ktoré nám predkladá život.

FORMÁCIA V SEKULÁRNOSTI

Prv než budeme hovoriť o formácii k sekulárnosti, je 
ešte dôležitejšie povedať, že formácia sa musí odo-
hrávať v sekulárnosti, to jest treba rešpektovať životné 
podmienky osoby vo formácii.

Formácia sa teda musí odohrávať tam, kde oso-
ba žije, nemáme ju sťahovať, i keď dočasne, do iného 
prostredia; má teda prebiehať v jazyku a kultúre da-
nej osoby. Z tohto dôvodu formátor má cestovať nie-
len v zemepisnom zmysle, ale predovšetkým v kul-
túrnom, mať so sebou ľahkú batožinu, to jest nemá 
prichádzať s vopred definovanými formačnými sché-
mami, iba ak s najnutnejšími. Nech sa učí, aby sme 
použili slová apoštola Pavla, byť pre židov židom, pre 
pohanov pohanom, pre slabých slabým a  pre všet-
kých všetkým.

Konkrétne ho táto pozornosť povedie k ďalším roz-
hodnutiam: napríklad stretnutia sa nemusia nutne 
konať v cirkevných domoch; jazyk bude vedieť pri-
spôsobiť tak, aby sa nestal nástrojom oddelenia, ale 
komunikácie, a pod.

FORMÁCIA K SEKULÁRNOSTI

Po všetkých týchto predpokladoch, ktoré sú však pod-
statné, je možné hovoriť aj o obsahu formácie k seku-
lárnosti.

Prvým krokom musí byť dôkladné poznanie Sväté-
ho písma v jeho celku, a nielen vybraných statí, ktoré 
sú pre nás príjemné. Takýto výber textov nám dáva 
skreslený obraz o Písme, a teda o Božom slove, ktoré 
je v ňom obsiahnuté.

V tejto súvislosti rád spomínam príklad Abrahá-
ma. Z jeho osudu poznáme niektoré symbolické uda-
losti a bežne vychádzame z jeho povolania v 12. ka-
pitole Genezis. No je dôležité poznať aj udalosti z 11. 
kapitoly, kde sa hovorí o Tárem a jeho troch synoch, 
z ktorých jeden zomrel ešte za otcovho života a o dru-
hom sa nevie skoro nič. Abram nasledoval svojho otca 
Táreho, utečenca do Haranu, kde Táre zomrel. Abram 
sa teda nachádza ako vyhnanec v cudzej zemi, siro-
ta, sám s neplodnou ženou. Takýto je začiatok dejín 
spásy. Zúfalejšiu situáciu a viac na okraji spoločnosti 
si ani nemožno predstaviť. A Boží spôsob je takýto – 
učíme sa ho spoznávať v krehkosti a malosti.

Rovnako dôležité je uvedomiť si, čo všetko podstú-
pil Abrahám prv, než uveril v Pánov prísľub počet-
ného potomstva (prísľub, ktorého uskutočnenia sa 
nedožil): najprv v Egypte dal svoju manželku Sáru fa-
raónovi; potom sa mu zdalo, že sľúbené potomstvo sa 
mu dostane prostredníctvom Lota, napokon sa usiluje 
získať syna od svojej otrokyne. Abrahámova veľkosť 
je v tom, že neustále kráča vo viere, hoci v ťažkostiach 
a pochybnostiach. Boh sa stretal s konkrétnymi ľuď-
mi, ktorých osudy si nemožno idealizovať.

Treba teda dôverne poznať Písmo, aby sme mohli 
dôverne poznať spôsob, akým Boh pôsobí vo svete, 
najmä v profánnych dejinách, ktoré sa po príchode Je-
žiša Krista stali dejinami posvätnými.
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„Každá pravda, ktokoľvek ju vyriekol, pochádza 
od Ducha Svätého.“ Nech sú tieto slová svätého To-
máša normatívnym sprievodcom nášho povolania. 
Musíme v sebe totiž rozvíjať osobitnú citlivosť na pô-
sobenie Ducha, aby sme boli pripravení kdekoľvek ho 
rozpoznať, najmä tam, kde by sme to nečakali. Toto 
nám umožňuje mať veľkú dôveru v život, tak ako sa 
sprítomňuje, pretože život sám v sebe už obsahuje vý-
zvu odovzdať sa mu, odovzdať sa životu. Neustále pô-
sobenie Ducha nás uisťuje, že odovzdať sa životu zna-
mená odovzdať sa Bohu. 

n Preklad MARTA JEDLIČKOVÁ

5

Keď hľadíme na Genezis a na všetky udalosti Biblie, 
môžeme spoznať hodnotu stvorenia a úmyslu, ktorý 
mu dáva život. Osobitne možno pochopiť autonómiu 
stvorených vecí: Boh stvoril každú vec a dal jej vlast-
ný život, necháva ju žiť v jej vlastnej súcnosti. Toto je 
podstatné pre pochopenie nášho povolania rovnako, 
ako je potrebné osvojiť si, že prvý spôsob, ako zistiť, že 
sme s každým človekom na tejto zemi bratia, je zdie-
ľať to isté prvotné prikázanie zveľaďovať a strážiť zá-
hradu. Každý človek, aj keď neuvedomelo, odpovedá 
na tento Boží príkaz.

V tomto ohľade nám pomôžu slová teológa 
Theobalda, adresované sekulárnym inštitútom, kto-
rými nám pripomína, že naše povolanie má byť 
väčšmi v službe ľudskému než kresťanskému povola-
niu. Veľmi nám pomáha aj učenie cirkevných otcov, 
totiž tých, ktorí ako prví uvažovali o význame ľud-
ských udalostí po Ježišovom príchode.

Formácia k sekulárnosti sa musí ďalej zaoberať té-
mou dialógu, zmyslu a metódy kultúrnej mediácie, 
ktorá dáva do vzťahu kresťanskú kultúru s kultúrami; 
musí nás naučiť bez oddeľovania alebo nadraďovania 
rozlišovať ľudskú a Božiu rovinu, aby sme mohli pra-
covať autenticky – nie s predstieraním – na projekte 
spoločnom so všetkými bez toho, žeby sme sa zriekli 
svojej viery. Musí nás preto naučiť vytvárať si autonó-
miu úsudku, podstatného pre naše povolanie, ktorá 
nás neoslobodzuje od osobnej zodpovednosti za ko-
nanie vo svete.

FORMÁCIA SEKULARITOU

Potom, ako sme hovorili o formácii v a k sekulárnos-
ti, je potrebné – a možno je to najdôležitejší krok – 
uvedomiť si, že máme byť formovaní sekulárnosťou, to 
jest životom. To konkrétne znamená, že môj spôsob 
myslenia, hovorenia a konania sa mení z dôvodu mo-
jej prítomnosti a pôsobenia vo svete. Aj samotné sľuby 
sú v ich konkrétnych spôsoboch prežívania podmie-
nené sekulárnosťou. Učíme sa žiť evanjeliové rady vy-
chádzajúc z toho, čo sa s nami deje. Aby sme uvied-
li príklad, krivda, ktorú podstupujeme v pracovnom 
prostredí, nás môže oveľa lepšie ako mnohé pravidlá 
naučiť, ako žiť chudobu a poslušnosť.

V širšom slova zmysle, všetko, čo sa udeje, nás 
učí, ako vnášať evanjelium do konkrétneho života. 
Tak je nám dané, hoci s ťažkosťami, objavovať s úža-
som a obdivom, že keď je ľudské pôsobenie zamerané 
na rozvoj človeka, je v súlade aj s naším kresťanským 
cítením.
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T ajomné vyzváňanie zvonov sa stráca v rozsiah-
lom údolí Kadisa. Je čas na Anjel Pána. Ako 
zjavenie objaví sa krívajúci starček oblečený 

v habite s čiernou kapucňou, schádza po poľnej ces-
te. Na chôdzi otca Daria Escobara sa odráža znamenie 
veku. Tento rok dovŕši 83 rokov, z ktorých sedemnásť 
žije ako pustovník vo Svätyni Panny Márie z Hauqa, 
vyhĺbenej vo vnútri jaskyne v údolí Kadisa. Údolie je 
tiež známe ako „Sväté údolie“ pre prirodzene vytvo-
rené jaskyne, ktoré slúžili ako útočisko pre mníchov 
a maronitských pustovníkov v 16. storočí. 

V súčasnosti je tento kolumbijský pustovník jediným 
strážcom údolia. Jeho pokročilý vek mu neuberá ani síl 
ani entuziazmu, ktorý vyžaruje z jeho vnútra. Na to, aby 
sa človek stal pustovníkom, sa vyžaduje náročná fyzická 
príprava a neoblomná viera. K jeho jaskyni je potreb-
né vystúpiť a zostúpiť dlhým niekoľko kilometrovým 
chodníkom strmých kamenných schodov. 

Otec Dario sa narodil v Medelline a ako jedenásť-
ročný vstúpil do seminára Kongregácie Ježiša a Márie. 
„Od detstva som cítil potrebu pomáhať druhým. Moji 
rodičia si túto vlastnosť na mne všimli a rozhodli sa 
poslať ma do seminára. S veľkou dávkou humoru som 
povedal mojej mame: ‚Ak tam budem môcť hrať fut-
bal, v poriadku, ide sa do seminára!‘“

Viac ako polovicu storočia pôsobil v spomínanej 
kongregácii v Medelline a v Paste. „V Paste som bol 
veľmi dôležitým človekom, bol som profesorom teoló-
gie v seminári a profesorom psychológie na univerzi-
te. Peniaze ma nikdy nerobili šťastným, práve naopak, 
vždy mi spôsobovali bolesti hlavy,“ spomína pustov-
ník. Neskôr zanechal Kolumbiu a odišiel do Miami, 
kde učil psychológiu a poskytoval manželské poraden-
stvo vo farnosti. Bolo to práve tam, v Spojených štá-
toch, kde pocítil vnútorný hlas, ktorý mu povedal, aby 

zanechal aktívny život, stiahol sa do ústrania a venoval 
sa viac meditovaniu Božieho slova. Avšak predstavený 
jeho kongregácie mu nepovolil duchovné ústranie. 

„Spoznal som monsignora Payana, ktorý v Miami 
prišiel navštíviť Kostol Našej Pani Libanonskej, ktorý 
je jediným kostolom maronitského obradu v tejto kra-
jine. Ponúkol mi návštevu jeho krajiny a možnosť pre-
žiť moje 25. výročie kňazstva v ústraní,“ opisuje otec 
Dario a dodáva, že Maronitská cirkev je jediná, ktorá 
ešte dovoľuje pustovníkov. Kolumbijský kňaz napí-
sal list pápežovi Jánovi Pavlovi II. a požiadal ho, aby 
mu dovolil prejsť na maronitský obrad bez toho, aby 
sa zriekol svojej kongregácie. Okrem toho potreboval 
dovolenie od svojho generálneho predstaveného, kto-
rý sa dosť zdráhal: „Neschvaľoval to, pretože to bolo 
ďaleko od kláštora a ďaleko od všetkého. Neskôr moju 
ponuku prijal a požiadal patriarchát o dovolenie.“

Otec Dario prišiel do Libanonu v roku 1990 a vstú-
pil do Kláštora svätého Antona z Qozhaya v údolí Ka-
disa. Potom tam obnovil sľuby a musel čakať desať ro-
kov, aby sa mohol stať pustovníkom.  

Spí vo vrecovine a na kameni

V pustovni je kaplnka, zvonica a knižnica s malým pí-
sacím stolom, na ktorom pozornosť upúta položená 
lebka, má tam plynovú piecku a malinkú izbu. Otec 
Dario sa v tichu nikdy nenudí. Venuje denne štrnásť 
hodín modlitbe, tri pestovaniu svojej záhradky, dve 
čítaniu života svätých alebo štúdiu a päť hodín spán-
ku na vrecovine s kameňom, ktorý mu slúži ako van-
kúš v malej cele bez okien. „Nemohol by som zaspať 
na vankúši a už vôbec nie na pohodlnom matraci,“ 
spomína otec Dario na príhodu, ako mu raz prinies-
lo jedno dievča z Červeného kríža zdravotný matrac, 

Posledný 
pustovník 
Libanonu
n  ETHEL BONET
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pretože ho bolel chrbát, ale „matrac bol taký pohodl-
ný, že som jej ho po dvoch dňoch vrátil so slovami, že 
to pre mňa nie je dovolené“, uvádza otec Dario.  

„Život pustovníka je inak veľmi jednoduchý, akurát 
mi prekáža, že si nemôžem ostrihať vlasy ani bradu. Do-
volené sú mi len dve výnimky: vypočuť si z času na čas 
futbalový zápas cez rádio a vypiť si sladké víno mimo 
Eucharistie. Moja životospráva je striktne vegetariánska, 
pozostáva zo zeleniny či nejakých bylín, ktoré si vypes-
tujem vo svojej záhradke. Pripravím si len jedno jedlo 
za deň a počas Pôstu sa viac zdržiavam jedla. Ako pus-
tovník žijem absolútnu chudobu a som tak šťastný. Zimy 
sú zvlášť náročné. V najchladnejších mesiacoch teplota 
klesne natoľko, že prístupovú cestu zavalí sneh, a preto 
strávim dlhé obdobie v izolácii bez komunikácie. Nikdy 
sa nenudím, hľadím na tú istú krajinu a stále sa mi zdá 

iná, nová,“ uvádza pustovník, ktorý venuje veľa hodín 
čítaniu mystických spisov a teológie. 

„Nemám televízor ani telefón ani internet. Ne-
chcem stratiť vnútorný pokoj. Pustovňu opúšťam iba 
trikrát ročne a je to pre mňa veľmi ťažké. Trpím, keď 
musím ísť do kláštora. Vychádzam z pustovne len 
v deň svätého Antona, patróna kláštora, na Vianoce 
a Veľkonočnú nedeľu. Vždy idem pešo, aj keď je veľmi 
veľa snehu. Avšak minulý rok som nemohol obnoviť 
sľuby v deň svätého Antona, pretože sme mali až me-
ter snehu a všetko bolo neschodné.“  

Spovedá dokonca aj v nigérijskom  
dialekte

Podľa regule pustovník nemá dovolené rozprávať 
sa s návštevníkmi, ale otec Dario nedokáže odmiet-
nuť návštevu. „Nemôžem povedať nie. Niekedy ľudia 
z okolitých mestečiek prídu do pustovne a pýtajú sa 
ma na budúcnosť, či nájdu priateľa alebo prácu. Mys-
lia si, že som veštec alebo liečiteľ, čo robí zázraky,“ 
rozpráva usmievajúc sa. Vážnejšie pridáva: „Nemôžem 
povedať nie ľuďom, ktorí prichádzajú hľadajúc du-
chovného sprievodcu, spoveď alebo psychickú pomoc. 
Dokonca som sa musel naučiť hausa, jeden z nigerij-
ských dialektov, aby som mohol vyspovedať staršiu pa-
ni z Nigérie.“ 

Nakoniec otec Dario, ktorý sem prišiel pred 26 
rokmi, aby tu zostal až do konca svojho života, verí, 
že pustovníci budú vo svete vždy. Je presvedčený, že 
našiel svoju cestu: „Kto zakúsil tento život, nechce 
iný. Nevymenil by som ho dokonca ani za najväčšie 
bohatstvo.“ 

n  Prevzaté z časopisu Vida Nueva:  

http://www.vidanuevadigItal.com/2016/09/16/ 

el-ultimo-ermitano-de-libano/

n  Preklad a spracovanie:  

DANA DORČÁKOVÁ, MONIKA SKALOVÁ
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Modlitbové spoločenstvo Angelus už 
nie je na Slovensku celkom neznáme. 
Vzniklo v roku 2007 z iniciatívy piatich 
vysokoškolákov a tento rok oslavuje už 
10. výročie pôsobenia. V súčasnosti je 
doň zapojených takmer 1200 mladých 
ľudí, ktorí sa rozhodli verne a vytrvalo 
modliť za svoju životnú cestu, či už je 
to manželstvo alebo zasvätený život. 
Najväčšou oporou sú im ich modlitboví 
patróni, zväčša z radov zasvätených. Aké 
miesto má Angelus v pastorácii povolaní 
a v čom spočíva jeho prínos?   

Hlavnou víziou tohto spoločenstva je šíriť me-
dzi mladými kultúru povolania – povzbu-
dzovať ich, aby vo svojom živote rozpozna-

li pozvanie k svätosti a svoje konkrétne rozhodnutia 
robili ako odpoveď na toto základné povolanie. Pri 
vypĺňaní online prihlášky do spoločenstva na strán-
ke angelus.sk narazia aj na otázku: „Prečo si sa rozho-
dol prihlásiť do Angelusu?“ Ich odpovede odzrkadľujú 
rôzne otázniky, ktoré si nesú – hľadanie zmyslu života, 
potreba nebyť sám v tomto hľadaní, túžba po nájde-
ní toho správneho manželského partnera, s ktorým by 
si mohli založiť kresťanskú rodinu, no vo viacerých sa 
ozýva aj hlbšie volanie k duchovnej ceste či túžba prísť 
na to, čo od nich vlastne Boh chce. Mnohým trvá nao-
zaj viac rokov, kým sa z tejto neistoty hľadania a ne-
nachádzania vykryštalizuje konkrétna, reálna cesta. 
Počas tohto obdobia sa ich usilujeme sprevádzať a po-

Spoločenstvo Angelus 
Spájame mladých a zasvätených 
v modlitbe za povolanie

n  ZUZ ANA ŠKRINÁROVÁ
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vzbudzovať osobným e-mailovým kontaktom i pravi-
delnými newslettrami. V posledných rokov sa čoraz 
viac stretávame so slobodnými ľuďmi po tridsiatke, 
ktorí túto otázku prežívajú ako skutočnú drámu, často 
veľmi bolestnú. Pozývame ich najmä k vytrvalej mod-
litbe, trpezlivosti a dôvere v Boha, pretože títo „nedob-
rovoľní singláči“ bytostne zakúšajú svoju vlastnú nena-
plnenosť a často aj zranenosť. V dnešnom nestabilnom, 
postmodernom svete sa pripomínanie povolania k svä-
tosti ľahko môže javiť ako nedosiahnuteľný ideál minu-
losti, ale som presvedčená, že sila tohto veľkého spolo-
čenstva, takmer až hnutia modlitby dokáže zapaľovať 
a udržiavať v nich plameň nadšenia za autentické evan-
jeliové hodnoty. 

Myslím si, že neoceniteľným darom pre mladých 
spojených v Angeluse je prítomnosť 690 patrónov, kto-
rí už realizujú cestu svojho povolania – sú to hlavne re-
hoľné sestry, ale aj rehoľní či diecézni kňazi a manžel-
ské dvojice. Každý z nich denne modlitbou sprevádza 
svojho konkrétneho zverenca, až kým sa ten v živote 
nenájde. Fascinuje ma láska, vernosť a obetavá modlit-
ba týchto stoviek zasvätených, hoci nezriedka nemajú 
o svojom zverencovi takmer žiadne správy. Pravidel-
ne nám však prichádzajú od mladých svedectvá plné 
vďačnosti za modlitby a niekedy aj osobnú podporu, 
ktorú počas tých rokov zažívali. No aj od samotných 
patrónov dostávame vyjadrenia radosti a nadšenia pre 
túto službu. Pre mnohých sa patronát stáva konkrét-
nou formou duchovného materstva či otcovstva. 

V posledných rokoch sa snažíme mladým ponúkať aj 
stretnutia zamerané na rozlišovanie povolania – veľkú 
púť hľadajúcich, jednodňové regionálne stretnutia či du-
chovné cvičenia. Pri nich prežívame vďačnosť za osobnú 
prítomnosť viacerých zasvätených, ktorí na nich slúžia 
službou ucha, svedectvom či jednoduchou blízkosťou. 
Ceníme si tiež, že od začiatku môžeme pôsobiť pod 
ochrannými krídlami o. biskupa Mons. Tomáša Galisa 
a Subkomisie pre pastoráciu povolaní pri KBS.       

Angelus sprevádzam od jeho počiatkov, čiže už ce-
lých 10 rokov. Stále viac sa presviedčam o potrebe ší-
riť pozvanie k vzájomnej modlitbe za dar objavenia 
a realizácie svojej životnej cesty. Dnešná generácia tiež 
viac než čokoľvek iné potrebuje stretnúť na svojej ces-
te autentických svedkov Krista a zakúsiť ich úprimný, 
konkrétny záujem a srdečnú ľudskosť. Nielen samot-
ní mladí, ale aj my ako tím Angelusu potrebujeme 
vás, zasvätených, ktorí by boli ochotní sprevádzať nás 
aj do ďalších rokov. Toto vzájomné spojenie mladých 
„hľadajúcich“ a „nájdených“ v modlitbe a láske totiž 
považujem za najväčší Boží dar, ktorý nám dáva. 

Z nasledujúcich riadkov možno vnímať, ako tento 
dar vnímajú naši súčasní i bývalí zverenci:

„Na mojej ceste za hľadaním povolania je veľa 

pekného, ale aj mnoho kríz. A vtedy má pre mňa 

nesmierne veľkú cenu istota, vedomie toho, že 

niekto niekde ďaleko odrieka modlitby za mňa. 

Niekto, kto celý svoj život zasvätil Bohu, v modlitbe 

prosí za mňa a moju cestu. Vďaka, Bože, za dar 

zasvätených pre môj život.“ (Mária) 

„Na mojej ceste povolania sa mi vôbec nedarí. 

Cítim sa ako v hustej sieti, z ktorej sa nedá 

vymotať, a to je najhoršie. Snažím sa denne modliť 

Anjel Pána s úmyslom za spoločenstvo Angelus 

a za tých, čo prežívajú to, čo ja.“ (Katarína)

„Teraz som v Poľsku ako rehoľník po prvých 

sľuboch. Verím, že mi modlitba tohto spoločenstva 

veľmi pomohla dostať sa do Poľska, prekonať 

všetky problémy s odjazdom a aj všetky problémy, 

ktoré sa vyskytovali počas formácie a ešte sa budú 

objavovať.“ (Peter)

„Chcem sa podeliť s radosťou, a hlavne prejaviť 

veľkú vďaku za modlitbové zázemie spoločenstva 

Angelus, keďže sa moje putovanie v oblasti 

hľadania povolania zavŕšilo tento rok v auguste, 

na sviatok Čenstochovskej Panny Márie, keď sme 

si s mojím už manželom Peťom vyslúžili sviatosť 

manželstva. Pri tomto kroku nás modlitbami 

veľmi intenzívne sprevádzala najmä sestra Klára, 

môj patrón. Preto cítime veľkú vďaku tejto Bohu 

zasvätenej duši a veríme, že napriek ukončeniu 

tejto jej ‚misie‘ nás naďalej zahrnie do svojich 

modlitieb aj ako manželov.“ (Monika) 

„O spoločenstve Angelus som sa dozvedela 

približne v čase jeho vzniku tu na Slovensku 

a neváhala som sa hneď aj prihlásiť. Mala som 

vtedy 16 rokov a nemala som ani najmenšiu 

predstavu, akým smerom pôjdu moje životné 

cesty. Veľmi sa mi páčila myšlienka, že môžem 

tvoriť spoločenstvo modlitby s ostatnými mladými 

ľuďmi, ktorí tak ako ja hľadajú Božiu vôľu pre svoj 

život. A že si môžeme takto navzájom pomáhať, 

pričom sa ešte za mňa budú modliť aj dvaja patróni 

(pozemský a nebeský), ktorí to už ‚zvládli‘. Určite to 

bolo aj vďaka tejto modlitbe, že som sa o tri roky 

neskôr rozhodla nasledovať Božie volanie, ktoré 

som cítila v srdci, a zasvätiť sa mu ako apoštolská 

sestra v Rodine Panny Márie.“ (sr. Passitea)

n
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Sr. Eva v teréne

Epilepsia dobra

Boh nás namixoval niekoľko typov – čo do výšky, výzoru, 
fungovania, záľub, mentálnych schém, rôznych príchu-
tí.... a ono je to o tom, že každý nejako fungujeme.

Ja sa napríklad bojím záchvatov. Keď sa niekto zloží na zem, 
stratí vedomie, prípadne ho chytia kŕče, zo mňa sa v jednom 
okamihu stane Lótova žena. Nie na spôsob soľného stĺpu, ale 
zhutneného mozgu. Odstavia sa všetky okrajové mohutnosti, 
generálny manažment prevezme rozum, zrýchleným spôso-
bom sa hrabúc vo všetkých skúsenostiach výcvikov prvej pomo-
ci z branných cvičení, babkiných rád z istého pokolenia... lebo 
ide o veľa, o človeka. Všetko ide bokom a nastáva akcia. Človek 
skolaboval. Nikdy som nemala blízko k zdravotníctvu, ale v tom 
okamihu buď som nápomocná okrajovo, ak sa niekto chytí ak-
cie, alebo konám ja. Pritom ostreľujem nebo tzv. kýchajúcou 
modlitbou – vyprskujem vo vnútri ohňostroj k Životu.

Ešte jeden druh záchvatu ma mení na pani Lótovú. Vo 
vnútri bytosti, v interiéri môjho ja. Keď niekto raz za nedefi-
novaný okamih dostane „epilepsiu dobra“. Vysvetlím.

Je to napríklad ako s vitamínom C s postupným uvoľňova-
ním. Pomaly a rovnomerne uvoľňuje svoje benefity do orga-
nizmu. Je to vraj fajn pre imunitný a nervový systém. Nárazo-
vá dávka človeka nerozmazná, ale jednoducho odtečie. Keď 
sa toho nahodí naozaj veľa, hovorí sa čosi aj o ľadvinových 
kameňoch.

Paralela. 
Vnímam čosi obdobné u ľudí. Sú ľudia, ktorí postupne, 

systematicky, lahodne, mierne a príťažlivo uvoľňujú dobro 
svojho vnútra do sveta. Zarosia ťa práve v okamihu, keď tvoja 
bytosť potrebuje rosu ľudskosti jak metajúci sa kapor na su-
chu. Prekvapia a nenútene poláskajú svojím „babím letom“ 
uprostred usmoklených, depresívnych, takých tých do hmly 
„zírajúcich“ dní. To sú „vianoční ľudia“. Máš Vianoce, keď si 
u nich pre seba rozbalíš práve vhodné voňavé pekno. Sú chut-
ní ako čerstvé perníky alebo jablkovo-škoricový čaj.

Ale áno, niekedy príde nečakaný dar aj z neobvyklých 
zdrojov. Kde by to jeden nečakal. Kde treba opatrne našľapo-
vať, aby sa nespustila jadrová reakcia. To tiež poteší. Keď je to 
vo veľkej a nečakanej miere, to je ako epilepsia. Záchvat dob-
ra. Ak je to len z času na čas, je to šok. Aj keď pozitívny.

Dobro s postupným uvoľňovaním je asi predsa len orga-
nizmu prospešnejšie. Ono to niekto nazve ako túžba mať Via-
noce každý deň... iný vyjadrí holú vetu dobra výrazom, že daj 
každému dňu šancu, aby bol tvojím najkrajším. 

Istý význam majú aj záchvaty. Nie sú bezpredmetné. Sú 
signálom krátkej, náhlej zmeny správania, vedomia... je to vraj 
elektrický výboj v mozgu. Komunikujú. Organizmus vyžaduje 
zásah. 

Byť svedkom záchvatov, to spáli dosť životnej nafty. Túžim 
byť nastavená tak, aby iní nemuseli v kontakte so mnou pod-
liezať najnižšiu latku dobra. Chce to napojenie na Zdroj, ktorý 
permanentne uvoľňuje dobro do môjho života a keď stuh-
nem, uderí mojej duši výboj. Toho sa nebojím. Je Láska. 

n EVA RUŠÍNOVÁ

Srdcom sr. Hermany

Ako sa chodí do práce

Ponáhľala som sa do práce. Ráno som vstala 
skôr, uložila veci, aby som išla kvalitne 
pripravená. Ranné chvály, rozjímanie, rýchle 

raňajky a tri minúty do odchodu mojej obľúbenej 
MHD. Ale... Akurát sa mi zauzlili šnúrky na topánke, 
akurát prišla spolusestra, ktorá potrebovala niečo 
vyriešiť a... pohľad na hodinky už bol zúfalý. Hádam 
bude MHD-čka meškať. Nech mešká, nech mešká... 
Vybieham z kláštora a vidím, ako môj autobus akurát 
štartuje zo svojej prvej zastávky. Rozbehnem sa, 
ale v rannom vzduchu dať tristo metrov v plnom 
športovom nasadení už nie je dobrý nápad. Asi 
po dvesto metroch to vzdám. Autobus odchádza 
aj bezo mňa. V duchu si nadávam, že som mohla to 
a tamto urobiť inak, že som mohla odbiť spolusestru, 
že som si mohla zobrať iné topánky, že... No, už 
nič. Desať minúť v studenom vzduchu ma určite 
bude stáť nejakú chorobu. A tak čakám ďalší spoj 
a rozmýšľam, ako mi idú prípoje. Nervózne ťukám 
do mobilu a zisťujem ďalšie možnosti. Po desiatich 
minútach ďalší spoj nejde. Jednoducho vynechal. 
Nervozita začína stúpať. Horúčkovito hľadám prípoje, 
aby som stihla prísť v správnom čase na pracovisko. 
Konečne som sa dočkala.

Do školy prichádzam o minútu osem. Zástupca 
na mňa zazrie a mňa oblieva pot a hanba – vynechal 
spoj, naozaj. Iba prikývne. Hej, dnes to vraveli viacerí 
kolegovia. Chvatne beriem veci, pohrabem sa v taške, 
kde mám pripravené pomôcky. Všetko je v poriadku.

Navonok. Vnútorne som roztrasená a hľadám 
rovnováhu. Boh sa usmieva. Moje plány potopil 
do svojej večnosti. Odo mňa chcel, aby som sa len 
nechala zviesť na vlne toho, čo pre mňa pripravil. 
Lenže práve tú vlnu som nevedela pochopiť.

A tak, milý Bože, v tvojej škole ma nauč mať 
pripravené srdce na situáciu, ktorú ty pripravíš.

PS: V ten deň mi v škole odpadla hodina, pre ktorú 
som sa najviac trápila. Boží humor ako vyšitý.

n  HERMANA MATLÁKOVÁ
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Kardinál José Luis Lacunza, biskup diecézy Da-
vid v Paname, vyjadril v rozhovore pre špa-
nielsky časopis Zasvätený život, že aj napriek 

toľkej obnove zasväteného života sa stále modlíme ako 
pred 30, 50 alebo 70-timi rokmi. Tento viac ako se-
demdesiatročný augustinián bez váhania potvrdil, že 
„mladý človek nemá strach z modlitby, ale z opakova-
nia modlitieb“. 

Naivne sme si mohli myslieť, že obnovou prostredia 
a foriem sa naučíme obracať sa k Bohu osobne aj ko-
munitne ako muži a ženy našich čias. Pravdou je však 
to, že modlitbový rytmus priekopníckych a misijných 
komunít, kontemplatívnych aj aktívnych, je rytmom 
včerajška – a niekedy aj obsahom. Osoba ostáva bo-
kom so svojím „iným životom“. Rast a presvedčenie, 
príslušnosť k spoločenstvu a bratský život sa teda me-

Možno vám pri otázke, ako a čo sa modlia 
mladí zasvätení, hneď napadne opýtať 
sa tých, ktorí do tejto kategórie patria. 
Ako svoju duchovnú cestu v zasvätenom 
živote žijú v 20-ke či o pár rokov viac. 
To druhé, čo by sme mohli urobiť, je 
opäť si prečítať formačné plány našich 
kongregácií a znovu objaviť, že „musí byť“ 
čoraz menej súvisí s realitou našich čias. 
To tretie nás môže viesť k uvažovaniu 
o našich komunitách ako o školách 
spirituality. Akú sviežosť, akú novosť, 
aký život zdieľame my starší v rehoľnom 
živote ako učitelia nových generácii? 

Ako a čo sa modlia 
mladí zasvätení 
v našej dobe? n  LU IS ALBERTO GONZ ÁLEZ CMF
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svet; mnohorakým – interkultúrnym; novým – z 21. 
storočia, bez otca – ktorý by bol otvoreným, vzdela-
ným a náboženským vzorom, a bez dedičstva – chcú 
vytvárať vlastnú históriu a nie rozvíjať to, čo nachá-
dzajú. Tých, ktorí sa stretli s konkrétnym Bohom, 
ktorý sa na nich pozrel s láskou a tento pohľad stačil 
na prvú veľkú antropologickú skúsenosť, týchto Božie 
volanie urobilo novými a schopnými, pretože nehľa-
del na ich zranenia, ale na ich schopnosť milovať.

Títo mladí z toľkých rozličných kútov sveta ani ne-
zodpovedajú tradičným spôsobom stretávania sa v na-
šich kongregáciách. Je pravda, že niektorí, ktorí k nám 
vstúpili, nás už poznali vďaka našim prítomnostiam, 
s ktorými sa postupom času vytvorilo určité puto... ale 
mnohí predtým nemali nič spoločné s nami ani s na-
šimi kongregáciami. Niektorí „zakopli“ o kongregáciu, 
akou sme dnes. To je ďalší dôkaz zázračného Božieho 
volania. Navyše v týchto mladých, ktorí k nám prichá-
dzajú „po kvapkách“, spoznávame zvláštnu medzigene-
račnú schopnosť. Prichádzajú do chariziem a komunít, 
ktoré tvoríme my, čo by sme mohli byť ich rodičmi ale-
bo starými rodičmi... a učia sa volať nás bratmi a sestra-
mi. Aj keď vnímame, že nie vždy to tak cítia. 

Generácia nového tisícročia
Generáciu „Y“ tvorí trochu menej ako 80 miliónov mla-
dých vo svete. Hovorí sa, že vo všeobecnosti sú nadše-
ní a dynamickí. Predpokladáme teda, že nie všetci sú 
nadšení ani všetci dynamickí. Z nich máloktorí vstupu-
jú do zasväteného života. Tí, ktorí tak urobia, nesú so 
sebou spoločné črty svojich súčasníkov. Táto realita 
ovplyvňuje ich spôsob modlitby a prijímania duchov-
ných hodnôt, ktoré budujú ich osobnosť. 

Čo charakterizuje našich mladých 
zasvätených z generácie „Y“?
Ako prvé nás zaujme to, že majú veľa energie, čo je 
čnosť, ktorá sa však ľahko mení na nevýhodu, lebo 

nia na funkčnosť. Chvíľa ráno a večer nikdy nepre-
siaknu dňom. 

Zygmunt Bauman na prvých stranách knihy Toto 
nie je denník píše: „Veci plynú príliš rýchlo, nemám 
nádej, že by sme ich dosiahli. Preto mi knihy už nepo-
núkajú žiadnu novú tému na štúdium, nijaký origi-
nálny objekt na hĺbkovú analýzu, ktorá by ma naozaj 
viedla k spravodlivosti. A nie je to preto, že chýbajú 
dostupné poznatky pre túto úlohu, práve naopak: pre-
tože je ich toľko, až ma presahujú a vzdorujú mojim 
pokusom ich absorbovať a stráviť.“ Chápeme, že ak 
jeho presahuje tá mnohorakosť, ani nám sa vo chví-
li premýšľania a prípravy na modlitbu nebude menej 
točiť hlava; a o čo viac tým, ktorí sú v prvých rokoch 
zasväteného života. 

Preto sa so strachom a chvením približujeme 
k týmto generáciám: anonymným – každý, každá a ich 

Nechcú, aby skúsenosť viery 
iba prebehla ich vnútrom,  

ale chcú, aby bola skúsenosťou 
uzdravujúcou, chápajúcou 

a milujúcou. 
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podstatná. Nenegujú históriu, ale potrebujú ju vidieť 
v dnešku, ktorého sú protagonistami.

Tieto a mnohé iné črty charakterizujú týchto mla-
dých mužov a ženy, ktorí sa učia byť osobami veriaci-
mi a zasvätenými medzi nami. Dalo by sa napísať viac 
bodov, ale veríme, že tieto sú tie, ktoré nám podstatne 
ukazujú, čo a ako sa modlia mladí zasvätení. 

Srdečnosť, tajomstvo a osobný príbeh 
Keď som sa pýtal jedného mladého rehoľníka na je-
ho málo rozumné dôvody, na ktorých staval svoju 
duchovnosť, povedal mi, že je „vďačný za určité spo-
ločenstvo medzi mladými rehoľníkmi, ktorí hľada-
jú duchovnosť, ktorá dáva dôraz na srdečnosť, na to 
citové“. A staval na momentoch stretnutia so svojimi 
známymi a priateľmi, v ktorých sa cítil prijatý a spo-
kojný. Sú to pohnútky, v ktorých situujú svoj duchov-
ný aj osobný rast, v ktorom niet toľko rozbitia alebo 
fragmentov, ako si ich predstavujeme my, ktorí o nich 
hovoríme.

Otázka osobného príbehu je veľmi prítomná. 
Čo nám na jednej strane hovorí, že sú z tejto doby, 
a na druhej, že to, čo žijú, je reálne. Nechcú, aby skúse-
nosť viery iba prebehla ich vnútrom, ale chcú, aby bola 
skúsenosťou uzdravujúcou, chápajúcou a milujúcou. Je 
komplikované urobiť všeobecný prístup, nie vždy na-
chádzajú v našich rehoľných itinerároch balzam, kto-
rý pochopí a integruje tie zranenia, s ktorými tiež boli 
povolaní. Paradigma je viditeľnejšia v Magdaléne než 
v „milovanom učeníkovi“, lebo v nej, aspoň pre nich, 
je evidentnejšie gesto uzdravenia.

Zhodujú sa so svojimi súčasníkmi v príťažlivosti ta-
jomstva. Alternatíva, kontrapunkt. Potrebujú „krá-
čať po svätom mieste“ a radi to robia evidentne, citlivo 
a priedušne. Ekleziologicky nám dávajú pravdivú sprá-
vu o kolobehu v nasledovaní, kde sa povolania dopĺňa-
jú v stretnutí a nie vo vzdialenosti a rozdieloch. Z hľa-
diska povolania im dobre padne modliť sa s druhými, 
zdieľať, počúvať a ponúknuť svedectvo. Ich duchov-
nosť je v zdieľanej misii, lebo ich život je tiež zdieľaný. 
Prichádzajú „naprogramovaní“ na iný štýl prítomnosti 
medzi svojimi súčasníkmi, citlivejší, otvorenejší a bez 
potreby učiť. 

Anonymita a originalita
Sú deťmi tejto doby, preto anonymita a subjektivi-
ta sú ich základnou záťažou v prvých rokoch rehoľ-
ného života. Obidvoje, anonymita a subjektivita, sa 
môžu premeniť na originalitu a, samozrejme, na tvo-
rivú vernosť. Preto potrebujú sprevádzanie a dia-
lóg, aspekty, s ktorými neprichádzajú vyzbrojení, a aj 
kongregáciám chýba v nich dostatok umenia – či už 
kvôli času, zručnostiam, osobám a pokoju ich počú-

majú ťažkosti s čakaním. Formačné procesy duchovné-
ho rastu im pripadajú pomalé a bez novosti. Viditeľne 
majú problém pochopiť tichý a pomalý spôsob, akým 
sa Boh „odhaľuje“ ako reálna možnosť pre ich vlastný 
život.

Oceňujú čas a potrebujú, aby bol naplnený „dôleži-
tými vecami“, tým, čo nimi rezonuje a mení sa na sku-
točnosť pre ich život. Nie vždy to, čo je dôležité pre 
nich, je tiež dôležité pre veľmi „zrelú“ komunitu, v kto-
rej žijú. Znovu raz kontrast medzi ustálenými štruk-
túrami vo „veľkých príbehoch“, zdanlivo nepohnuteľ-
nými, naráža na osobnú skúsenosť vytvorenú „malým 
príbehom“ alebo skutočnosťou, v ktorej mladí zasväte-
ní vnímajú, že musia byť, zúčastniť sa alebo žiť. 

Neuspokojujú sa s vecami takými, aké sú, ani 
s rytmami, ktoré sa im ponúkajú. Už sa narodili v kon-
texte možností a vedia, že veci sa môžu meniť. Tento 
aspekt je veľmi dôležitý. Rehoľný život je „spoločnosť, 
ktorá sa ťažko mení“, má históriu a s ňou súvisiace do-
pady. Táto generácia nestelesňuje iba zmenu paradig-
my, ale svojim spochybňovaním vie, že ju už mení. 
Zúčastňujú sa na zmene a navyše vedia, že sú jej vyjad-
rením. 

A nič nie je isté, ani pevné, ani definitívne. Toto vo-
lanie po zmene nenaberá na sile ani na prejave zvy-
čajne z dvoch dôvodov. Prvý je skoro ojedinelá prí-
tomnosť mladých v miestach s určitou históriou, ako 
Európa a niektoré miesta v Amerike, a druhý je, že 
početné ročníky sú v „mladých zónach“ charizmy, 
ako sú Ázia a Afrika. Neviažu sa ani na jeden štýl, ani 
na nejaké formy, ani na jeden spôsob postupu. Zahr-
ňujú toľko možností, koľko rôznych okolností má život 
a koľko je nálad v dni.

Nové technológie sú súčasťou ich DNA, prispievajú 
nepochopiteľne do ich duchovnej a životnej siete. Tie 
princípy duchovného rastu, ktoré zdôrazňujú formač-
né projekty s dôrazom na ticho, schopnosť sústrede-
nosti a odpútanie sa od miest a okruhov pôvodu, sú 
silno spochybňované. Dnes mladí v zasvätenom živo-
te sú mladí svojej generácie, silno vzťahovo pospájaní. 
Spoločne žijú v duchovnej komunite, s inými virtuál-
nymi komunitami, ktoré sú silné v pocitoch, hoci roz-
trieštené v intenzite.

Zvyčajné koncepty ticha, sústredenosti „svet bo-
kom“ sa zmenili. Necítia sa vyrušení hlukmi, preruše-
niami, rušením, zvukmi... Mobilný telefón so svojimi 
väzbami v sieťach je akoby „jedna končatina navyše“, 
ktorá podľa toho, čo nám hovoria, nevyrušuje ich po-
zornosť a navyše je to možnosť sprostredkovania. 

Koncept formálnosti, poriadku a vzhľadu je tiež 
nový. To narúša zákony stability, v ktorých sa cítia po-
hodlne naše inštitúcie. Krása modlitby je dôležitá, ale 
je to iná krása, a navyše pre nich veľmi dôležitá, skoro 
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vať a prijať. Ešte stále nás príliš ťaží určitá priemyselná 
tendencia v procesoch duchovného sprevádzania mla-
dých, ktorí sa približujú ku kongregáciám. Hoci v sku-
točnosti hovoríme o remeselníckej práci, starostlivej, 
jedinečnej a osobnej.

Veríme, že prijatie originálnosti týchto mladých je 
kľúčom k novej spiritualite celej rehoľnej rodiny. Cha-
rizmatickú zvesť pre takúto prítomnosť našej kongre-
gácie nám prinášajú oni, neponúkame im ju my. Pre-
to korene, ktoré nás identifikujú a živia, nachádzame 
v každom jednom a v každej jednej z nich, keď aj s ri-
zikom necháme, aby sa stelesnili vo svojich spôsoboch, 
vo svojej histórii a vo svojom originálnom prínose, čo je 
to podstatné v kongregácii dnes. 

Komunita, krása a prijatie
Je jasné, že niečo objavíme, ak prenikneme ich zname-
niami a tichom, tým, ako nám to naznačujú svojou prí-
tomnosťou alebo absenciou. Skôr sa spájajú – a to je in-
terkultúrna hodnota – s východnou krehkosťou než so 
západným racionalizmom, uprednostňujú modlitbové 
štruktúry, ktoré sa identifikujú s rytmom života alebo 
matky zeme, pred tými pobožnosťami s historickým za-
ťažením, ktoré im jednoducho znejú zastaralo. Potrebu-
jú byť protagonistami rytmu, vyjadrujú sa takto, preto 
to potrebujú viac než recitovať niečo, lebo to sa ich do-
týka, zodpovedá im, ale to druhé im je prikázané. Bez 
ohľadu na to, ako sa snažia, pretrváva strach z toho, čo 
sa opakuje, z toho, čo je rovnaké, pretože je to nezávislé 
od toho, ako sa cítia. Oni sa potrebujú v modlitbe na-

chádzať so svojím rozpoložením 
a to je pre nich podstatné. 

Pred rokmi brat Alois z Tai-
zé rozprával, aká bola ponuka 
modlitby pre mladých v ekume-
nickej komunite. Hovorí, že sa 
snažili dávať pozor najmä na tri 
aspekty: ponúknuť rôznoro-
dosť komunity, premeniť liturgiu 
Cirkvi ponúknutím krásy prija-
teľného rytmu a prijať každého 
mladého tak ako prichádza, bez 
otázky o jeho histórii, aby jeho 
história sa stala súčasťou modlit-
by komunity.

Zdá sa nám, že tieto tri as-
pekty sa dobre spájajú s potre-
bami mladých zasvätených na-
šich čias v snahe pochopiť, čo sa 
modlia a ako to robia. Potre-
bujú sa stretnúť na rôznorodej 
a vzájomne sa dopĺňajúcej ceste 
komunity. Veľmi osobné školy 

alebo veľmi výrazné štýly vedú k nejakej falošnej iden-
tifikácii, v ktorej osobná identita zostane bokom. Po-
trebujú rôznorodosť ciest, akú majú naše charizmy. Ak 
nie, osobná spiritualita sa neustáli. Na druhom mies-
te, starostlivosť štruktúr a momenty duchovného rastu 
vyžadujú tvorivosť a riskovanie také dynamické, ako 
je ich život. Nie iba mladí zasvätení potrebujú komu-
nitnú modlitbu menej identickú vo svojich rytmoch, 
ale aj celá kongregácia ju potrebuje. Musíme byť nová-
tormi a vytvoriť priestory, v ktorých sa prijme situácia 
ľudí, v ktorých sa počúva okolie a zmení sa v modlit-
bu života, v ktorom je ponorená komunita. Musíme sa 
vrátiť ku komunitnej pedagogike znovuzačatia s no-
vými slovami a novými piesňami tak, aby sa zjednotili 
jazyky normálneho života a liturgie. Mladí potrebujú 
môcť Bohu vyjadriť to, čo naozaj žijú a sú, a počuť, že 
tí, ktorí už roky žijeme v zasvätenom živote, to tiež ro-
bíme. Potrebujú to cítiť, lebo pre nich je podstatné, že 
Boh prúdi v ich žilách uzdravujúc, milujúc a prijíma-
júc. Na treťom mieste, ich modlitba je úprimná. Vedia, 
že keď sa Boh na nich pozerá s láskou, pretvára ich 
a hovorí im „môžeš začať odznova“. Potrebujú to po-
čuť na modlitbách, ktoré s nimi máme, v rytme rastu 
a v duchovnom sprevádzaní. Potrebujú vedieť od svo-
jej kongregácie, že má vieru a verí v zmenu, že taktiež 
verí v nich, v takých, akí sú a akí boli. 

n Prevzaté z www.relipress.org

n  Preklad a spracovanie: 

KAMILA SEIDLOVÁ, MONIKA SKALOVÁ
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V Modre sa v dňoch 19. – 22. októbra 
2017 uskutočnil formačný seminár 
s názvom Ako formovať povolaných 
k zasvätenému životu a kňazstvu 
v rozmere emócií a sexuality. Hlavným 
prednášateľom bol profesor Hans 
Zollner. Poprosili sme ho o syntézu 
celého seminára do piatich-šiestich 
bodov. Nech sa páči, jeho komentár 
k tomu, ako zdravo vychovávať emócie 
a sexualitu. 

Hans Zollner
Je nemecký teológ 

a psychológ.  

Narodil sa v roku 

1966 v Regensburgu 

a v roku 1990 vstúpil 

do Spoločnosti 

Ježišovej. Momentálne 

je dekanom Inštitútu psychológie Pápežskej 

Gregorovej univerzity (PUG) v Ríme; vicerektorom 

tejže univerzity, riaditeľom Centra pre ochranu 

mladistvých pred zneužívaním pri PUG a členom 

Pápežskej komisie pre ochranu mladistvých pred 

zneužívaním. 

Ako zdravo vychovávať emócie 
a sexualitu v zasvätenom živote
1. Uvedomiť si, že emócie a sexualita sú 

podstatnou a dopĺňajúcou súčasťou každého 

ľudského života.

2. Zrelosť znamená naučiť sa žiť s napätiami, ktoré 

vždy prídu a budú prichádzať v ľudskom života 

až do jeho konca.

3. Zrelosť neznamená absolútnu dokonalosť, 

ale skôr úsilie a úprimnú snahu pokračovať 

na ceste napriek osobným chybám a hriechom, 

ktoré sprevádzajú životnú cestu človeka. 

4. Poznať sa lepšie vo svojich emotívnych a sexuál-

nych reakciách chce veľa trpezlivosti, vytrvalosti 

a vôľu vstúpiť do seba a pracovať na sebe.

5. Pokúsiť sa uskutočniť tri kroky: poznať svoje 

emócie a svoju sexualitu, prijať ich a hľadať 

dostatočne pokojné spolužitie s týmito 

skutočnosťami.

6. O tomto procese je nutné otvorene a úprimne 

hovoriť s duchovným vodcom/sprievodcom, 

hovoriť veľmi pravdivo o radostiach a  výzvach, 

ktoré nás sprevádzajú.
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Len Kofler
Ako budovať pozitívne vzťahy

Oslobodenie našej prítom-
nosti od vplyvu minulosti

Nová kniha pátra Lena Ko-
flera je v mnohých ohľadoch 
zhrnutím jeho celoživotných 
skúseností ako kňaza, školi-
teľa, terapeuta a duchovné-
ho vodcu. Okrem toho ponú-
ka múdrosť človeka, ktorý sa 
počas svojho dlhého života 

snaží byť naplno človekom, ktorý rezolútne odmie-
ta falošnú spiritualitu, ktorá sa vyhýba sebapozna-
niu a ktorá navodzuje strach z intimity. Čitatelia 
knihy Ako budovať pozitívne vzťahy budú citlivo 
vedení územím, ktoré môže na prvý pohľad vyvolá-
vať strach. S vodcom, akým je páter Len, však strach 
z neznámeho a skúsenosť bolesti z minulosti po-
stupne ustupuje radostnému očakávaniu z novo náj-
denej slobody, ktorá je ovocím sebaprijatia. Kniha je 
praktická, obsahuje viacero príkladov, otázky a cvi-
čenia na konci každej kapitoly. 
Spoločnosť Božieho Slova, Bratislava 2017

Benignus O'Rourke OSA
Nájdi svoj skrytý poklad

Cesta modlitby v tichu 

Existujú dve zlaté pravidlá 
o modlitbe. Prvým je, že sa 
máme modliť, ako vieme. Spô-
sobom, ktorý najviac vyhovuje 
našej prirodzenosti. Teda nie 
tak, ako si myslíme, že by sme 
sa mali. Preto nemusíme me-
niť spôsob modlitby, ak sme 
pri nej šťastní. Druhým pravid-

lom je, že čím menej sa modlíme, tým je modlitba ťaž-
šia. Boh prijíma modlitby a teší ho, že mu darúvame 
svoj čas. No zároveň, pravdepodobne, musí kvôli nám 
plakať, keď nás vidí, ako sa vyčerpávame a ako stráca-
me sily v boji s blúdiacou mysľou. Musí kvôli nám pla-
kať aj vtedy, keď sme znechutení. Pritom od nás ne-
žiada nič iné, len aby sme si pri ňom oddýchli a aby 
sme mu dovolili darovať jeho pokoj našim dušiam. 
Autorom knihy je augustinián z komunity Clare Pri-
ory v anglickom grófstve Suffolk. Má viac ako štyrid-
saťročné skúsenosti so sprevádzaním stoviek mu-
žov a žien, ľudí všetkých vierovyznaní i neveriacich 
v osvojovaní si modlitby v tichu.
Dobrá kniha, Bratislava 2017
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Ako interpretovať  
následky hriechu

Je veľmi nebezpečné vytvoriť si prevažne filo-
zofický alebo psycho-sociologický svetonázor 
o človeku. Nezahŕňa totiž následky a dôsledky 

hriechu aj v teologickej a duchovnej rovine, ale je spra-
cované prevažne opisným spôsobom, teda konštatujú 
sa iba fakty, ktoré zostávajú na pozadí ľudského ideálu. 
Tento ideál však provokuje dve protichodné reakcie: 
buď ide o prehnanú namyslenosť, ktorou sa necháme 
ovplyvniť, alebo o depresiu, znechutenie, pretože od 
daného ideálu sa príliš vzdialime. Vo formačnom pro-
cese veľmi často vzniká problém, ako brať do úvahy 
následky Adamovho hriechu, čo s nimi robiť, ako ich 
chápať a zvládať ich. Vidno síce snahu o ich analýzu, 
avšak akým kľúčom sa to robí? Kto vypracováva krité-
riá analýzy? A idú tieto analýzy ďalej, ako je obyčajné 
vysvetlenie mechanizmov, ktoré navzájom pôsobia pri 

niektorých javoch? A v akom horizonte sa tieto me-
chanizmy vysvetľujú? Často badať snahu, aby si člo-
vek všetko uvedomoval iba rozumovo. Pravdepodob-
ne ide o proces, ktorý slúži na psychické uspokojenie, 
ale otázne je, či sa tým zväčší aj oheň, vďaka ktorému 
človek horí pre Boha a vďaka ktorému sa k nemu môže 
priblížiť, túžiť po ňom a volať ho vlastným menom. Ba-
dať aj snahu zavrieť oči pred krehkosťou a následkami 
hriechu človeka. Vidno aj snahu obísť ich, poukazujúc 
skôr na pozitívny ideál, ktorý je viac v súlade s tým, čo 
od človeka žiadame. Takto prichádza k vypracovaniu 
akéhosi antropologického gnosticizmu, ktorý neustále 
dokáže predkladať nové projekty. Tieto sa iba navonok 
zdajú byť vytvorené pre Adamovo potomstvo, hlboko 
zranené hriechom a schopné v ktorejkoľvek chvíli zme-
niť každý ideál a každé predsavzatie. Niekedy sa zdá, že 
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existuje aj bezvýchodiskový, dogmatický postoj, ktorý 
iba navonok deklaruje, že mu ide o vykúpenie člove-
ka. Podľa tohto zmýšľania človek je už vykúpený, a tak 
sa stal definitívne a trvalo hrdinom, akýmsi nadčlove-
kom, supermanom bez toho, aby bola braná do úvahy 
skutočnosť, že ide o proces, o dynamiku. Lenže túto 
pravdu o človeku hriešnikovi možno úplne skryť do 
rúška duchovného a falošného náboženského idealiz-
mu. Môžeme si tak naplniť myseľ a ústa náboženskou 
frazeológiou, ktorá udusí všetko, čo jej nezodpovedá 
a čo by ešte malo byť spasené, pretože neexistuje ocho-
ta uznať, že hriešnosť existuje. A potom aj preto, že ne-
vedno, čo s touto skutočnosťou robiť. 

Naše ohlasovanie, ale aj naša duchovná formácia by 
mali vychádzať z trojičného základu a mať svoje pevné 
miesto v Kristovi. A na našu ľudskosť, najmä na roz-
mer, ktorý bol poznačený následkami hriechu, by sa 
malo pozerať v Kristovom svetle, ktorého pôvodcom je 
Duch Svätý. To znamená, že existuje svetlo, ktoré nás 
môže osvietiť a pomôcť nám vidieť našu skutočnosť vo 
vzťahu ku Kristovi, ale aj vniesť do nás nový život, pre-
tože vďaka nemu môžeme spoznať svoje nedostatky, 
choroby, to znamená, pozerať sa na ne tak, ako ich vidí 
Kristus a ako ich on vzal na seba, teda ako ich zme-
nil zo smrti na život. Do tohto celkového pohľadu ne-
patria tie formačné, pedagogické a pastoračné formy 
a metodológie, ktoré nie sú prepojené s touto duchov-
nou víziou, pretože sa stanú opravdivou prekážkou, 
budú od nej bočiť a nevyhnutne povedú k dualistickej 
vízii. Duchovná vízia však organicky zahŕňa všetky po-
mocné kroky a prvky a všetko to, čo človek stvoril (aj 

to, čo je bez náboženského horizontu), aby si tak po-
mohol k lepšiemu životu. Dôležitou otázkou je, ktoré je 
to pole, kde je možné dopracovať sa k syntéze, aké je to 
svetlo, v ktorom sa možno pozerať na organický vzťah 
medzi týmito skutočnosťami. 

Iba duchovný rozmer dokáže zjednotiť toľké veci vo 
svetle posledného zmyslu života človeka. Iba v tomto 
prístupe zostáva vždy jasný zmysel človeka ako účasť 
na Kristovi a jeho prostredníctvom účasť na láske troj-
jediného Boha. V opačnom prípade sa veľmi ľahko 
môže stať, že sa vytvoria čiastočné presvedčenia a po-
hľady, ktoré však dokážu celého človeka „pohltiť“. Vo 
formačnej rovine takýto prístup môže človeka nielen 
zmiasť, keďže ide o ilúzie, ale doslova podviesť ho a vy-
volať v ňom veľký pocit sklamania. Veľmi často sa totiž 
stáva, že trendy v kultúre majú taký radikálny vplyv na 
našu teologicko-duchovnú reflexiu, že vo formačnom 
procese prichádza k veľmi riskantným kompromisom. 
Napríklad veľmi ľahko možno stretnúť niekoho, kto 
tvrdí, že človek musí dospieť k stavu, v ktorom vo svo-
jom bežnom živote nie je absolútne ničím podmiene-
ný, aby sa mohol v úplnom pokoji, teda v absencii utr-
penia rozhodnúť o svojom živote, o svojom povolaní. 
Je jasné, že keď sa v živote objavia problémy, ťažkosti, 
kríže, veľmi ľahko sa objaví myšlienka, že si treba vy-

Existuje svetlo, ktoré nás môže 
osvietiť a pomôcť nám vidieť 
našu skutočnosť vo vzťahu 
ku Kristovi, ale aj vniesť 
do nás nový život, pretože 
vďaka nemu môžeme spoznať 
svoje nedostatky, choroby, to 
znamená, pozerať sa na ne 
tak, ako ich vidí Kristus a ako 
ich on vzal na seba, teda ako 
ich zmenil zo smrti na život. 

FORMÁCIA
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tvoriť odstup od svojej životnej cesty, oslobodiť sa od 
všetkého a všetkých, začať žiť životom podľa terajších 
subjektívnych predstáv, uzatvárajúc, že pravdepodobne 
človek bol ovplyvnený v čase, keď robil základné roz-
hodnutia. 

Lenže duchovný prístup sa pohybuje v iných ro-
vinách. Človek je povolaný vidieť a zistiť prostred-
níctvom vlastných dejín (tých pravých, a nie tých, po 
ktorých človek túži), ako Boh v ňom pôsobí, ako ho 
povoláva k priateľstvu a ako ho zjednocuje s Kristom. 
Ide teda o kontemplatívny prístup, v ktorom sa človek 
usiluje objaviť Svätého Ducha, ktorý v ňom pôsobí. 
V tomto zmysle nemožno začať od formálnych ideá-
lov rôznych životných stavov, povolaní, poslania, diel, 
zamestnania, ale začať od konkrétneho človeka, v dia-
lógu s týmito uvedenými skutočnosťami, usilujúc sa 
nájsť cestu, na ktorej je možné uskutočniť priateľstvo 
s Kristom, ktorý nás volá, vie nás osloviť a chce, aby 
sme mali podiel na živote, čo sa nikdy nepominie. Sa-
mozrejme, takýto prístup počíta aj s ekleziologickým, 
spoločenským rozmerom, so solidárnym prístupom 
k celému ľudskému rodu, s reálnym a objektívnym po-
hľadom, ktorý sa vyhýba každej ilúzii o veľkej zme-
ne ľudí, ľudstva vo všeobecnosti, ale chápe, že hriech 
a jeho následky (teda smrteľnosť, zraniteľnosť, oba-
vy a strach, úzkosti) sa rozplynú iba vo veľkonočnom 
trojdní Ježiša Krista a každého jeho učeníka.

Ak má byť formácia skutočne duchovnou cestou, má 
sa konať spoločne, v spolupráci s inými, aby človek cí-
til, že je súčasťou iných. Takto sa všetko chápe kľúčom 
lásky, čiže účasťou na láske, ktorá čoraz viac nadobúda 

podobu Božej lásky. Formácia je teda dynamický pro-
ces, v ktorom ciele a etapy nemožno určiť formálne, ale 
skôr si treba všímať tie prvky, na základe ktorých mož-
no rozpoznať a vidieť, či daná osoba vyzrieva vo viere. 
Z toho dôvodu majú svoje opodstatnenie a svoj zmysel 
„prerušenia“, prestávky, zastavenia, ktorých časové roz-
pätie môže byť niekedy aj dlhšie. Do očí bije skutočnosť, 
že Ježiš (napriek tomu, že miloval Lazára a jeho sestry) 
čaká, zvažuje. Avšak keď vidíme, že o niekoľko dní ne-
skôr plakal pri Lazárovom hrobe, toto čakanie nebolo 
nejakým žartom, niečím, čo sa ho vôbec nedotklo. Lás-
ka sa nemôže nedotknúť toho, kto miluje, nemôže zostať 
pasívna, naopak. Sugeruje to aj grécky pojem v 5. verši 
– Ježiš ich „mal rád“ (egápa). To znamená, že ich milo-
val nie iba citovo, ale že bol v „láske aktívny“. Milovať 
znamená angažovať sa, vedieť sa pozerať s perspektívou, 
poznať duchovný zmysel času. „Hriech je náhlenie sa,“ 
hovorí istý púštny otec mladému mníchovi, ktorý sa ho 
pýta, čo je to hriech. Naša súčasná kultúra je v každom 
detaile poznačená zhonom, netrpezlivosťou a všetko tre-
ba urobiť čo najlepšie a čím skôr, teda hneď. Ale ak sa vo 
formácii neberie do úvahy čas na osobné vyzrievanie, 
nie je rešpektované tempo dlhodobej integrácie, prichá-
dza k prepáleniu jednotlivých etáp, k sebaklamu a skla-
maniu. Duch Svätý má svoj rytmus cesty a jeho súčasťou 
je aj bolesť, samota a zlyhanie, ktoré majú svoj priebeh. 
Keď v nich človek vyzreje, vedú k múdrosti a na zákla-
de reflexie a modlitby vedú k pokore. Kristovo čakanie 
jasne hovorí, že jeho správanie netreba chápať ako ges-
to „pohotovosti“, pretože on nie je mechanik, opravár. 
V Lazárovom prípade totiž ide o znovuzrodenie nového 
človeka. Kristus ide k Lazárovi, aby ho prebudil k nové-
mu životu, Židia zas idú k nemu, aby mu preukázali svo-
ju solidárnosť v smrti. 

n Text je úryvkom z knihy PRI STOLE V BETÁNII. 
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Marko Ivan Rupnik
Pri stole v Betánii 

Kniha Marka Ivana Rupni-
ka je hlbokým uvažovaním 
o priateľstve Marty, Márie 
a Lazára s Ježišom. Popri-
tom autor ako dobrý ume-
lec vkladá do svojej mozai-
ky vzťahov medzi hlavnými 
protagonistami úvahy 
o viere, hriechu a smrti, 
láske a zmŕtvychvstaní, 
formácii a povolaní. Kto 

pristúpi ku stolu v Betánii, spolu s autorom knihy 
vstúpi do sveta teológie lásky, ktorá sa mu navždy 
vtlačí do srdca.
Slovo medzi nami – redemptoristi, Bratislava 2017
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Přijímání do řeholního 
institutu
n  M ICHAEL A PITTEROVÁ

Jedním z aktuálních témat zasvěceného 
života je rozlišování povolání. Ve chvíli, 
kdy počet zájemců o zasvěcený život 
klesá, je důležité, abychom věnovali 
velkou pozornost rozlišování povolání 
a nenechávali se unášet pokušením 
počtu kandidátů, jak to zdůrazňuje papež 
František v apoštolské konstituci Vultum 
Dei quaerere o ženském kontemplativním 
životě (srov. č. 15).

Krozlišování povolání přistupujeme většinou 
z pohledu pastorace, spirituální teologie či 
psychologie. Naskýtá se tedy otázka, jestli k to-

mu právo může a má co říct. 
Odpověď je bezpochyby ano. Samozřejmě, že přís-

lušné právní normy jsou jen jedním z kamínků mozai-
ky při rozlišování povolání, ale kamínkem důležitým.

Existuje v tomto ohledu určitý rozdíl mezi obecným 
(univerzálním) právem a vlastním právem jednotli-
vých institutů. Obecné právo vytváří rámec, uvnitř 
kterého má rozlišování probíhat, vlastní právo přidává 
prvky důležité pro rozlišování povolání do konkrétní-
ho institutu.

Když Kodex mluví o přijímání do institutu, jed-
ná se o přijetí do noviciátu a stanovuje podmínky pro 
platnost a pro dovolenost přijetí. Nejsou-li dodrženy 
podmínky pro platnost, přijetí do noviciátu je neplat-
né a případné sliby rovněž. Takový kandidát se ve sku-

KANONICKÉ PRÁVO
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tečnosti nestává novicem, a pokud by složil sliby, není 
skutečně řeholníkem. Jiné to je, když se poruší pravidla 
pro dovolenost. V takovém případě je přijetí platné, 
ale příslušný představený se proviňuje proti předpisům 
a jedná ke škodě institutu a někdy samotného kandidá-
ta i církve. Za to může čelit postihu.

Kromě velmi konkrétních požadavků obsahují přís-
lušné kánony i několik obecnějších kritérií, jejichž spl-
nění musí posoudit příslušný představený za pomoci 
vhodných nástrojů: kandidát musí mít správný úmysl 
(kán. 597 § 1), být zdravý, mít vhodnou povahu a být 
dostatečně zralý pro život, který je vlastní institutu 
(kán. 642).

Překážky platnosti
Kodex pak stanovuje několik podmínek pro platnost při-
jetí, není jich však mnoho. V první řadě kandidát musí 
být katolík (kán. 597 § 1). Tento požadavek vyplývá z cha-
rakteru řeholního života, kterým se věřící těsně spojuje 
s církví (katolickou) a jeho úkolem je vydávat jí svědectví 
(srov. kán. 573 § 2, 607 § 3), navíc se řeholník slibem po-
slušnosti zavazuje poslouchat papeže jako svého nejvyš-
šího představeného (kán. 590 § 2). Znamená to, že když 
některý nekatolický křesťan chce být přijat do katolické-
ho řeholního institutu, musí před noviciátem v souladu 
s platnými předpisy přestoupit na katolictví. 

Další podmínky pro platnost najdeme v kán. 643 § 
1. Zde se stanoví, že je neplatně přijat: 

1. Kdo ještě nedovršil 17. rok věku. Zde rozhoduje 
okamžik, kdy kandidát skutečně začíná noviciát: může 

začít noviciát den následující po dni, kdy dosáhl sedm-
nácti let. 

2. Manžel za trvání manželství. Jak je zjevné, překáž-
ka se týká jen aktuálního manželství, takže se nevztahu-
je na vdovce, nebo ty, jejichž manželství bylo prohlášeno 
za neplatné, či ty, jejichž nedokonané manželství bylo zru-
šeno. Jestli by však někdo chtěl vstoupit do řeholního in-
stitutu za trvání manželství, ať již proto, že se tak manželé 
dohodli, nebo proto, že manželství bylo rozvedeno, mu-
sel by získat dispens od Apoštolského stolce, konkrétně 
od Kongregace pro instituty zasvěceného života a společ-
nosti apoštolského života. Nic však nebrání tomu, aby in-
stituty ve vlastním právu stanovily jako podmínku přijetí, 
že kandidát nikdy nebyl vázán manželstvím. 

3. Kdo je aktuálně vázán posvátným závazkem k ně-
jakému institutu zasvěceného života nebo je začleněn 
do některé společnosti apoštolského života. Jedná se 
tedy o osoby, které nejsou v období noviciátu nebo ob-
dobném čase přípravy, ale jsou již členy. Neznamená to 
však, že kdo je členem nějakého institutu zasvěceného 
života nebo společnosti apoštolského života, nemů-
že přestoupit do jiného institutu. Když je někdo vázán 
dočasnými sliby nebo závazky a chce přestoupit, musí 
nejprve vystoupit ze stávajícího institutu (společnos-
ti) a to buď vypršením časných závazků, nebo dispenzí. 
Poté může požádat o přijetí do jiného institutu. Jedná-
-li se o řeholníka s věčnými sliby, nebo člena jiného in-
stitutu zasvěceného života či společnosti apoštolského 
života s trvalými závazky, může požádat o přestoupení 
podle kánonů 684 – 685.

4. Kdo vstupuje pod vlivem násilí, vážného stra-
chu nebo podvodu, anebo koho představený přijal pod 
vlivem stejných okolností. Volba životního stavu je 
pro křesťana zásadní, a proto musí být zcela svobod-
ná (srov. kán. 219). Tím, že Kodex prohlašuje za ne-
platné přijetí toho, jehož vůle nebyla svobodná, chrání 
jeho svobodu. Co se týká představeného, právo se tím-
to snaží zaručit svobodu rozlišování a chrání tím zájmy 
institutu a církve, ale i samotného kandidáta.

5. Kdo zatajil, že byl členem některého institutu za-
svěceného života nebo společnosti apoštolského života. 
Překážka platí pro ty, kdo byli členy (tj. byli vázáni sliby 
nebo jinými posvátnými závazky, nebo byli začleněni 
do společnosti apoštolského života), ale již jimi nejsou. 
Problém není předchozí příslušnost k nějakému institu-
tu nebo společnosti, ale to, že se tato příslušnost zatají. 
Důvodem je, že institut, který je takto oklamán, nemůže 
požadovat informace od předešlého institutu nebo spo-
lečnosti a chybí mu tak důležité prvky pro rozlišování.

Co dělat, když se přijde na to, že někdo byl ne-
platně přijat do institutu? Možností je několik a zá-
leží i na tom, kdy tato skutečnost vyjde najevo a o ja-
kou překážku se jedná. Základní pravidlo je, že u toho, 

Existuje v tomto ohledu 
určitý rozdíl mezi obecným 
(univerzálním) právem 
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kdo byl neplatně přijat, je noviciát neplatný a stejně tak 
i sliby, pokud by je složil. Proto první možnost je dek-
larovat tuto skutečnost a dotyčného z institutu propus-
tit. Přijde-li se na neplatnost během noviciátu, důvod 
neplatnosti pominul a představení pokládají dotyčné-
ho za vhodného pro život v institutu, mohou ho znovu 
přijmout a nechat mu zopakovat noviciát. Považují-li 
však opakování noviciátu za nevhodné, nebo přijde-li 
se na neplatnost později a dotyčný se v institutu osvěd-
čil, je možné požádat o sanaci Kongregaci pro instituty 
zasvěceného života a společnosti apoštolského života.

Požadavky pro dovolenost
Požadavky obecného práva na dovolenost přijetí jsou 
různorodé a ne všechny se nacházejí v Kodexu kano-
nického práva: 

1. Nikdo nesmí být přijat bez náležité přípravy (kán. 
597 § 2). Kodex nestanovuje konkrétní podobu této 
přípravy, nechává ji zcela na vlastním právu každého 
institutu. Její délka a obsah má být takový, aby noviciát 
mohl být zaměřen na formaci, která je tomuto období 
vlastní (srov. kán. 646, 652 § 2) a nestal se prvním uve-
dením do křesťanského života. 

2. Když chce vstoupit do řeholního institutu světský 
duchovní (tj. jáhen nebo kněz), představení jsou po-
vinni to projednat s jeho ordinářem. V tomto případě 
se nevyžaduje souhlas ordináře (kán. 644). 

3. Představení nesmějí přijmout zadluženou osobu, 
která není schopna dluh splatit (kán. 644). Důvody to-
hoto zákazu jsou nejméně dva: institut by se mohl do-
stat do situace, kdy by sám musel dluh vyrovnat; dlužník 
může být ke vstupu do řeholní společnosti veden sna-
hou vyhnout se odpovědnosti za splácení dluhu, a tedy 
může chybět správný úmysl vyžadovaný kán. 597 § 1. 

4. Když má být přijat kandidát, který je klerikem 
nebo již byl někdy přijat do jiného institutu zasvěcené-
ho života nebo společnosti apoštolského života (tzn., 
že byl přijat do noviciátu či období odpovídajícího 
noviciátu) nebo do semináře, představení jsou povin-
ni si vyžádat svědectví místního ordináře (toto svě-
dectví je něco jiného než projednání podle kán. 644), 
vyššího představeného, rektora semináře (kán. 645 § 
2). Toto svědectví by mělo obsahovat pravdivé infor-
mace o osobě kandidáta (povaha, chování, reputace, 
vzdělání, jestli rodina potřebuje pomoc, důvod odcho-
du z institutu nebo společnosti, případně další důležité 
informace). Tyto informace mají pomoci při rozlišo-
vání a mohou pomoci jak institutu, aby nepřijal osobu, 
která zjevně není vhodná, tak i kandidátovi, aby zby-
tečně neztrácel čas tím, že stráví období v institutu, pro 
který není vhodný. Je tedy povinností představených si 
tyto informace vyžádat a na druhé straně je povinností 
předchozích představených, aby tyto informace pravdi-
vě podali. Jedná se o důvěrné informace, a proto s nimi 
musí být nakládáno odpovídajícím způsobem (např. 
není vhodné je sdělovat e-mailem).

5. Když je do institutu římskokatolické (latinské) 
církve přijímán kandidát, který patří do některé vý-
chodní katolické církve sui iuris, je povinnost zacho-
vat kán 517 § 2 Kodexu kánonů východních církví 
(CCEO): musí se žádat dovolení Apoštolského stol-
ce. Tento požadavek je dán tím, že všichni věřící vý-
chodních církví mají povinnost všude zachovávat 
svůj obřad, pokud jim právo nedává výjimku (EO 4, 
CCEO, kán. 40 § 2 a 3). Když věřící vstoupí do řehol-
ního  institutu římskokatolické církve, je potřeba, aby 
se přizpůsobil tomuto obřadu, což jde proti povinnosti 
zachovávat vlastní obřad. Dovolení Apoštolského stol-
ce ke vstupu do řeholního institutu jiného než vlastní-
ho obřadu je vlastně takovou dispenzí: věřící dostane 
dovolení přizpůsobit se ve všem latinskému obřadu, 
ale přitom se nestává členem římskokatolické církve, 
a kdyby z institutu odešel, vrátí se ke své církvi a k po-
vinnosti zachovávat její obřad. Žádost o dovolení vstoupit 
do řeholního institutu římskokatolické církve podá-
vá přestavený spolu s kandidátem Kongregaci pro vý-
chodní církve. Jestliže byl někdo přijat bez tohoto do-
volení, přijetí je platné, ale je třeba tuto situaci uvést 
do pořádku a zpětně dovolení vyžádat. Výjimku tvoří 
případ, kdy kandidát bude trvale patřit do kláštera 
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nebo domu nebo provincie, které – i když patří do in-
stitutu římskokatolické církve – jsou zapsány do církve 
sui iuris, do které kandidát patří (CCEO, kán. 517 § 2). 
V takovém případě není potřeba žádat dovolení Apoš-
tolského stolce, protože věřící bude i jako řeholník 
moci zachovávat svůj obřad. 

6. Poslední kritérium se týká homosexuality. Směr-
nice pro formaci Potissimum institutioni vydané 
v r. 1990 Kongregací pro instituty zasvěceného živo-
ta a společnosti apoštolského života předepisují, že 
„z řeholního života musí být vyloučeni ti, kteří nejsou 
schopni ovládat své homosexuální sklony“ (č. 39). Toto 
kritérium pak bylo upřesněno instrukcí Kongregace 
pro katolickou výchovu o kritériích pro rozlišování po-
volání u osob s homosexuálními sklony v souvislosti 
s jejich přijetím do semináře a připuštěním ke svátos-
ti svěcení (aplikovatelnou i na ty, kteří vstupují do ře-
holních institutů) z r. 2005. Zde se stanovuje, že „nelze 
připustit ty, kdo praktikují homosexualitu, projevují 
hluboce zakořeněné homosexuální sklony nebo pod-
porují tzv. gay kulturu“ (č. 2).

Vlastní právo
Kromě podmínek platnosti a dovolenosti stanove-
ných obecným právem, i vlastní právo může stano-
vit své překážky a podmínky (kán. 643 § 2). Může to 
udělat jak ve stanovách (konstitucích), tak i v jiném 
dokumentu vlastního práva. Pokud se jedná o platnost, 
musí to být výslovně řečeno (výrazy jako neplatně je 
přijat ten, kdo…, nebo podobnými slovy), není-li řeče-
no nic, podmínka je jen pro dovolenost přijetí. Vedle 
stanov, direktářů a formačních plánů instituty mohou 
mít i dokument zabývající se rozlišováním povolání 
do institutu. Je třeba si uvědomit, že i takový doku-
ment je součástí vlastního práva institutu a vyjmenová-
vá-li překážky přijetí, jejich dodržování je pro předsta-
vené závazné. Kritéria obsažená v těchto dokumentech 
odpovídají určitému charismatu a jsou užitečným a zá-
vazným vodítkem pro rozlišování povolání do kon-
krétního institutu. Říká-li takový dokument, že určitá 

situace, zkušenost, nemoc… je absolutní kontraindika-
cí pro přijetí, představený, který by i přesto kandidáta 
přijal, se závažně proviňuje. Tím, že kritéria stanove-
ná jednotlivými instituty odpovídají povaze apošto-
látu a formě společného života, mohou se značně lišit 
od jednoho institutu k druhému a to, co je kontraindi-
kací pro jeden, nemusí být po jiný (např. některé insti-
tuty přijímají malomocné, slepé, bývalé prostitutky…, 
jiné naopak ne). Je třeba, aby si i kandidáti byli vědo-
mi, že nevhodnost pro určitý institut neznamená, že 
nejsou povoláni k řeholnímu životu a že poctivé apli-
kování kritérií pro přijímání stanovených vlastním prá-
vem pomáhá při rozlišování povolání. 

Představený
Obecné právo stanoví, že přijímat do noviciátu nále-
ží jen vyšším představeným (kán. 641), tzn. provinč-
ním a generálním představeným (a jejich vikářům) a je 
úkolem vlastního práva, aby to specifikovalo. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná o velmi důležitý úkon, který se 
dotýká jednotlivce, institutu i církve jako celku, často 
vlastní právo vyžaduje, aby se na tomto úkonu podíle-
la rada představeného (buď souhlasem, nebo projed-
náním). V takovém případě by rozhodnutí o přijetí ne-
bylo platné, kdyby představený k tomu nezískal souhlas, 
nebo záležitost s radou neprojednal, vyžaduje-li se jen 
projednání (kán. 127). Členové rady svým vyjádřením 
přispívají k rozlišování a jsou povinni upřímně vyjádřit 
svůj názor (kán. 127 § 3).

Již jsme zmiňovali, že představení mají v některých 
případech povinnost vyžádat si zprávu o kandidáto-
vi. Je-li to v konkrétním případě potřebné, mohou vy-
žadovat i posouzení odborníků (lékařů a psycholo-
gů) ohledně zdraví, povahy a zralosti kandidáta (kán. 
642).1 „Vlastní právo může vyžadovat i jiná svědectví 
o požadované vhodnosti uchazeče a o tom, že přijetí 
nebrání překážka,“ (kán. 645 § 3) a i samotný předsta-
vený, jestliže to potřebuje pro rozlišování, může „žádat 
i jiné informace, i pod utajením“ (kán. 645 § 4).

Dodržování předpisů obecného i vlastního práva 
nenahrazuje rozlišování, které je mnohem složitějším 
procesem. Na druhou stranu právní předpisy předsta-
vují určité mantinely, uvnitř kterých rozlišování pro-
bíhá, jsou důležitými opěrnými body, které vycházejí 
z teologické reflexe a ze zkušenosti a nejen že rozlišo-
vání povolání nebrání, ale naopak mu napomáhají. n

1   V této oblasti je důležité, aby se představení (a formátoři) se-
známili se Směrnicemi Kongregace pro katolickou výchovu 
týkajícími se využívání psychologických odborností pro při-
puštění kandidátů ke kněžské formaci z r. 2008, jejichž dodr-
žování je vhodné i pro řeholní instituty.

Dodržování předpisů 
obecného i vlastního práva 
nenahrazuje rozlišování, 
které je mnohem 
složitějším procesem. 
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Účasť zasvätených  
na kongrese COMECE  
vo Vatikáne
n  JANA KURKINOVÁ  – VÁCL AV HYPIUS

P ápež František a Komisia biskupských konferen-
cií Európskeho spoločenstva (COMECE) pozva-
li zástupcov Cirkvi a štátov Európy na dialóg 

o európskej realite a o príspevku kresťanov do budúc-
nosti spoločného európskeho projektu. Tento dialóg sa 
viedol vo Vatikáne na medzinárodnom kongrese s ná-
zvom (Re)thinking Europe v dňoch 27. – 29. októbra 
2017. Prítomná bola aj 8-členná delegácia zo Slovenska 
pod vedením Mons. Jozefa Haľka, bratislavského po-
mocného biskupa, do ktorej sme boli pozvaní aj my – 
zástupcovia zasvätených na Slovensku. A tak sa chceme 
v krátkosti podeliť o svoju skúsenosť.

Hneď v úvode chceme poďakovať biskupovi Mons. 
Haľkovi za pozvanie zúčastniť sa na Kongrese. Hodno-
tu tohto pozvania sme si náležite uvedomili až priamo 
vo Vatikáne, keď sme mohli reflektovať celkovú účasť 
zasvätených na tomto podujatí. Bola to skutočne malá 
„hŕstka“, ale boli sme tam ako dvaja zástupcovia zasvä-
tených zo Slovenska. O Kongrese ako takom – progra-
me, jeho celkovej atmosfére, zdieľaných myšlienkach, 
povzbudeniach a možno aj rozdielnostiach v názoroch 
by sa dalo veľa povedať. Na webe je už možné nájsť via-
cero informácii a tak sa nebudeme opakovať. Pokúsime 
sa iba v krátkosti zachytiť niekoľko myšlienok, ktoré 
by mohli byť podnetné aj pre nás – zasvätených, keďže 
sme občanmi tej istej Európy – a mohli by byť zároveň 
pozvaním uvažovať nad nimi osobne, ale aj v našich 
konkrétnych realitách – komunitách, dielach. 

V prvom rade sme vnímali výzvu mať viac „Sln-
ka“ – v nás samých, v našich prostrediach a prinášať 
ho tam, kde je tma. Postaviť Krista do stredu. Európa 
má svoje hlboké kresťanské korene, ktorých sa nemôže 
zriecť, mala by ich chrániť a ozdravovať, aby mala pev-
nejšiu imunitu a účinnejšie odolávala všetkým „infekci-
ám“, ktoré prináša dnešná doba. Sami vidíme, že je ich 
dosť a s nimi prichádzajú aj rôzne obavy, znepokojenia, 
otázky. Migrácia a všetko to, čo so sebou prináša, ná-
rast extrémizmu, demografická kríza, vojnové konflik-
ty, kríza hodnôt, morálne úpadky, postupné vytesňova-
nie náboženstva, sekularizácia, klerikalizmus v rôznych 
podobách, rozpad rodiny a vzťahov medzi ľuďmi. Rastie 

sebectvo, exkluzivita, uzavretosť, ako to skonštatoval aj 
Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komi-
sie. Iste, nemôžeme si pred tým zatvárať oči a tváriť sa, 
že sa tu nič nedeje, ale zároveň by nás táto realita nema-
la natoľko paralyzovať, že zabudneme na to, kým sme, 
a nebudeme schopní vidieť to Slnko, ktoré tak ako v mi-
nulosti aj dnes má svoju silu a svoje možnosti. 

Európa má aj svoju pozitívnu tvár, musíme to vidieť 
a pomenovať aj napriek tomu, že sa môže niekomu zdať 
ako „unavená, sterilná žena bez budúcnosti“. Je otvore-
ná vstúpiť do konštruktívneho dialógu, hľadať cestu, ako 
sa nanovo vrátiť ku svojim koreňom. Potrebuje v prvom 
rade nájsť samu seba, zakoreniť sa v hodnotách, neskrý-
vať sa za autority. Dnes už neobstojí konštatovať: „Pápež 
to povedal, je to pravda“ – ako to vyjadril jeden z účast-
níkov, ale je potrebné vedieť, že: „Pápež to povedal, pre-
tože to je pravda.“ Mať jasné svoje vnútorné bohatstvo 
a prenášať ho do reálneho života a do praktických roz-
hodnutí. Inak hrozí, že Európa bude kontinentom bez 
nádeje, zamotaná sama v sebe, v technických a ekono-
mických otázkach, ktoré sú síce riešením, ale iba čias-
točným a nie až takým podstatným. 

Čo by teda mohlo byť dnes to podstatné a dôležité 
na udržanie „Slnka“ v Európe? Ako by k tomuto mohli 
prispieť kresťania či my – zasvätení?

Jeden z účastníkov Kongresu, emeritný biskup 
z Rotterdamu Mons. Adrianus Van Luyn, salezián a bý-
valý predseda COMECE, pomenoval prioritné úlohy 
kresťanov v dnešnej Európe takto: „Byť hodnovernými 
svedkami evanjelia, brániť prirodzený zákon a viesť au-
tentický dialóg, ktorý je však podmienený tým, aby jeho 
účastníci boli sami sebakritickí, schopní vidieť a oceniť 
u tých druhých to, čo je pozitívne, a mať aj schopnosť za-
pojiť všetky pozitívne sily do spoločného dobra.“ 

Kardinál Reinhard Marx, súčasný predseda 
 COMECE, zase povedal: „... Európa je pro-life kontinen-
tom a musí ním byť. To sa však netýka len otázky potratu 
a dôstojnosti života od počiatku až po koniec. Týka sa to 
tiež nášho osobného pozitívneho postoja k životu...“

A samotný pápež František vo svojom príhovo-
re k účastníkom Kongresu pripomenul: „Ľudská osoba 
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a spoločenstvo sú základmi Európy, na ktorej bu-
dovaní sa ako kresťania chceme a môžeme podie-
ľať.“ A pokračoval: „Prvý a azda najväčší prínos, 
ktorí kresťania môžu priniesť dnešnej Európe, je 
pripomenúť jej, že nie je zbierkou čísel alebo inšti-
túcií, ale je utvorená z ľudských osôb. Druhý prí-
nos, ktorí môžu ponúknuť budúcnosti Európy, je 
znovuobjavenie zmyslu príslušnosti ku spoločen-
stvu. Spoločenstvo je najväčším protiliekom na in-
dividualizmus, ktorý charakterizuje našu dobu, 
na tú na Západe dnes rozšírenú tendenciu žiť 
a vnímať samých seba izolovane od druhých.“

To je len niekoľko myšlienok, ktoré zazne-
li. Je v nich apel na nový humanizmus v Európe 
a viackrát otvorená otázka antropológie, ktorá 
– ako bolo tiež povedané – má dnes dva možné 
modely: personalistický a individualistický, preto 
je potrebné nájsť a osvojiť si ten správny model, 
schopný vidieť osobu ako takú s jej skutočnými 
potrebami, model, ktorý otvára a neizoluje.

V tejto súvislosti zaznela aj potreba reflek-
tovať realitu mladých v Európe. Už v úvodnom 
príhovore kardinál Pietro Parolin, štátny sekre-
tár Svätej Stolice, pripomenul účastníkom dve 
podstatné výzvy týkajúce sa sveta mladých: vý-
zvu identity a príslušnosti. Odovzdať mladým 
pevné hodnoty jazykom im blízkym a pomôcť 
im začleniť sa do európskeho kontextu tak, aby 
sa v ňom cítili ako v rodine, nie ako cudzinci. 
Mladí tiež potrebujú vzory, hodnoverné sve-
dectvo osôb, ktoré vedia, kým sú a kam patria. 
„Veľa mladých ľudí sa však cíti byť zmätenými 
vo vzťahu k chýbajúcim koreňom a perspektí-
vam, sú vykorenení ako tí, ‚ktorými sem-tam 
hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľud-
ského učenia‘ (Ef 4, 14); niekedy aj ‚zajatcami‘ 
majetníckych dospelých, ktorí len ťažko zvláda-
jú úlohu, ktorá im prislúcha...“– vyjadril pápež 
František vo svojom príhovore. Preto Euró-
pa nemôže zabudnúť ani na otázku formácie, 
na úlohu vychovávať a vysvetľovať.

V závere chceme pozvať všetkých, ktorým 
záleží na budúcnosti kresťanskej Európy, pro-
siť o milosť nádeje, schopnosť denne vstupovať 
na cestu premeny a tiež o to, aby sme nebo-
li „občanmi druhej triedy“, ale dokázali reálne 
prevziať zodpovednosť a zanechať hlboké ko-
rene a otvorené možnosti rozvoja pre budúcu 
generáciu. Európa totiž s nami počíta, máme 
„byť dušou Európy“ – to je prioritná úloha nás 
kresťanov. n

Otec Hieronym
Žeravé uhlíky 

Otec Hieronym (1907 – 1985) bol trapistic-
kým mníchom v kláštore Sept-Fons vo Fran-
cúzsku, ktorý patrí cisterciánske mu rádu 
prísnej observancie. V knihe ide o individuál-
nu formáciu k životnej vnímavosti na bož-
ské a k oddanosti voči Bohu. Hovorí o tom, 
že nie kedy stačí krátky úryvok z kni hy alebo 

zo zápiskov, ktoré pomôžu potlačiť prirodzený sklon k nečinnos ti, 
mobilizovať dušu, ktorá je pustá, vy prahnutá, ťarbavá alebo roztr-
žitá a prebudiť v nej túžbu vracať sa sústavne k Bohu. Jeho osobné 
výpisky majú presne toto spoločné: sú to fragmenty textov, kto-
ré ako žeravé uhlíky dokážu rozpáliť dušu, aby v okamihu vzbĺkla 
a bola strávená plameňom lásky k Bohu. Sú to úžasné texty!

288 strán • šitá väzba • 13,- €

Dom Samuel
Celým srdcom 

Dom Samuel sa narodil v r. 1954 vo Francúz-
sku. Od r. 2011 je opátom trapistického kláš-
tora Nový Dvůr v Čechách, ktorý bol založe-
ný v r. 2002 mníchmi z kláštora Sept-Fons. 
Autor sa v knihe zaoberá večnými otázkami  
ako napr.: modlitbou a umením v nej vytr-
vať,  kňazstvom, Eucharistiou a jej miestom 

v živote kresťana a správnym spôsobom jej slávenia, preblahosla-
venou Pannou Máriou. Večné otázky sa však striedajú s aktuálny-
mi otázkami, napr.: obraz nedospelej spoločnosti, v ktorej žijeme; 
odpor mladých ľudí voči výchove a vzdelaniu, ustrašenosť učiteľov; 
problémy rehoľníkov  a mnoho ďalších tém. Kniha je famózna, obo-
hatí všetkých: mníchov, rehoľníkov, rehoľníčky, kňazov i laikov. 

208 strán • šitá väzba • 12,- € 

P. Elias al Jamhoury OLM
Svätý Charbel pustovník

Svätý Charbel Makluf (1828 – 1898) bol kňaz, 
mních a pustovník Rádu libanonských ma-
ronitov. Vo veku 23 rokov odišiel od svojej 
rodiny, aby sa tam už nikdy nevrá til. V novi-
ciáte prešiel prísnou mníšskou formáciou.  
V r. 1859 sa stal kňazom. V kláštornej komu-
nite v Annayi žil 16 rokov a potom 23 rokov 
v pustovni. Už za jeho života sa diali zázra-
ky a dejú sa do dnes. Jeho neporušené telo 

je uložené v kláštore Annayi. Hovorí sa o ňom, že sú to „Lurdy“ vý-
chodu. Otec Charbel je strhujúcim príkladom svätosti, v ktorej má 
miesto tichý život v Božej prí tomnosti. Pripomína nám neodmys-
liteľnú úlohu modlitby, skrytých čností, pokánia a askézy.

160 strán • brožovaná • 6,80 €

www.luc.sk
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cho, ktorého domovinou sú lesy Brazílie, Bolívie, Peru, 
severnej Argentíny a Paraguaja. Domorodé použitie 
zahŕňa stavy ako je malária, anémia, respiračné prob-
lémy, nachladnutie, kašeľ, chrípka, plesňové infekcie, 
artritída. Používa sa aj proti hadiemu uštipnutiu, zlé-
mu krvnému obehu a rakovine.

Vedecké výskumy

Avšak o liečivý potenciál tejto rastliny sa zaujíma aj 
medicína. V 60. rokoch minulého storočia boli pub-
likované výsledky úspešnej liečby niektorých foriem 
rakoviny, čo veľmi urýchlilo farmakologický výskum 

P red nejakým časom sme v tomto časopise uve-
rejnili skúsenosti pátra Szeligu, ktorý pôsobil 
dlhé roky v Južnej Amerike a prenikol veľmi 

hlboko do pôsobenia tamojších rastlín na rôzne zdra-
votné problémy.

Uviedla som podrobnejšie vlastnosti a účinky Un-
carie a teraz by som chcela postupne prezentovať nie-
ktoré ďalšie rastliny. Dnes to bude Lapacho (lapačo).

Všeobecný popis

Lapacho je bylinný čaj, pochádzajúci z Južnej Ameri-
ky. Pripravuje sa z vnútornej vrstvy kôry stromu lapa-

LAPACHO 
(lapačo, Tabebuia serratigoli, Tatebuia impetiginosa)

n  TATIANA BERECK Á
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Ostatné účinky

Okrem vyššie uvedených účinkov sú tu aj mnohé iné 
benefity tejto rastliny. Uvádzam niektoré:

•  odstraňuje z tela nečistoty a ťažké kovy;
•  normalizuje a posilňuje činnosť pečene, 

obličiek a sleziny;
•  posilňuje imunitný systém;
•  posilňuje srdce a krvný obeh;
•  pomáha odstraňovať usadeniny v cievach;
•  upokojuje podráždené nervy;
•  pomáha odstrániť migrénu;
•  pozitívne ovplyvňuje spánok.

Aj keď lapacho a jeho účinné látky javia také zaují-
mavé možnosti využitia v humánnej medicíne, jeho 
účinnosť nebola u ľudí dostatočne overená. Je zrejmé, 
že ďalší výskum lapacha je nevyhnutný. Aj keď nebo-
li pozorované žiadne závažné vedľajšie účinky, treba 
upozorniť, že jeho užívanie sa neodporúča v tehoten-
stve a pri kojení, ani v kombinácii s antikoagulačnou 
liečbou. 

Pozor na kvalitu

Nie je lapacho ako lapacho. Existuje niekoľko dru-
hov stromov Tabebuia, ale nie všetky obsahujú účinné 
látky alebo ich obsahujú v nedostatočnom množstve. 
Najvyšší obsah lapacholu je vo vnútornej časti kôry. 
No ak sa do čaju pridá aj vonkajšia vrstva, môže byť 
množstvo lapacholu nedostatočné.

V tropickej Amerike je rozšírených asi 90 druhov 
rodu Tabebuia. Tieto až 30 metrov vysoké stromy po-
skytujú veľmi kvalitné drevo. Niektoré z nich sa ťažia 
pre stavebné účely a vyvážajú sa aj mimo Južnej Ame-
riky, čo vysvetľuje rôznosť druhov kôry, ktorá sa pre-
dáva ako prírodný liečivý produkt.

Najvhodnejšou je stále vnútorná kôra stromu, na-
zývaného lapacho červené (Tabebuia impetuginosa). 
Odvar sa pripravuje varom (cca 1 čajová lyžička na pol 
litra vody, varí sa asi 3 minúty), má krásnu červenú 
farbu, veľmi lahodnú chuť a vôňu, ktorá trocha pripo-
mína vanilku.

Pitie tohto čaju je veľmi vhodné pri nachladnutí 
a chrípke, a to v kombinácii s ďalšími rastlinami: Un-
caria, Wira a Muňa-muňa (po 1 čajovej lyžičke na liter 
vody) a môžete z neho pomaly upíjať celý deň.

Liečivé vlastnosti posledných dvoch rastlín budem 
prezentovať v ďalších číslach. n

tejto rastliny. Protirakovinový účinok čaju Inkov sa 
pripisuje naftochinonom, derivátom lapacholu, kto-
ré boli nájdené v dreve, hlavne z vnútornej časti kôry 
tohto stromu. Samotný lapachol vykazuje protirakovi-
nové a protizápalové účinky; pôsobí tiež proti baktériám 
a plesniam.

Tieto výsledky potvrdili rôzne lekárske tímy: v 50. 
rokoch minulého storočia to bol prof. Osvald Gon-
salves na univerzite v Recife, neskôr prof. Walter Ra-
dames Accorsi v nemocnici v San Paolo, kde použi-
li lapacho pri liečení pacientov s leukémiou, nádormi, 
zápalovými ochoreniami a imúnnymi ochoreniami.

Výsledky boli veľmi sľubné a ich publikácie vyvolali 
veľký záujem. Dokonca výsledky prof. Accorsiho boli 
začlenené do brazílskej Pharmacopey, ktorá udáva, že 
lapacho je možné použiť pri všetkých typoch nádorov 
a leukémie.

Antimykotické a antimikrobiálne 
vlastnosti

Zaujímavé sú antimikrobiálne vlastnosti biologicky 
aktívnych látok lapacha, ktoré boli klinicky overené 
v niekoľkých štúdiách. Tieto látky vykazujú silné inhi-
bičné účinky na rast grampozitívnych baktérií a plesní, 
ako sú Candida, Staphylococcus, Streptococcus, Tri-
chophyton, Brucela, Pneumonia a Shigela.

Antivírusové pôsobenie

Táto aktivita je založená na enzymatických procesoch, 
ktoré vírus potrebuje na to, aby sa rozmnožoval. Prá-
ve lapacholol a jeho deriváty preukázali protivírusový 
účinok, a to proti virus herpes simplex I. a II., aj proti 
vírusu poliomyelitídy. Jeho derivát je aktívny aj proti 
retrovírusom a proti vírusom chrípky.

Antiparazitárny účinok

Podľa brazílskych výskumov je lapacho účinné proti 
mnohým tropickým parazitom. Ochorenia, ktoré reago-
vali na liečenie lapachom, boli malária a schistosomiáza.


