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Vo chvíľach, keď preberá človek novú úlohu, pociťuje radosť a zároveň bázeň. 

V neposlednom rade však novú úlohu vníma ako výzvu.

Pozvanie posunúť seba i ostatných,  pozvanie priblížiť sa, dotknúť sa podstaty. 

Verím, že s pomocou Božou a kolektívu redakcie Zasväteného života budem môcť 

odpovedať na túto výzvu kompetentne a konštruktívne.

Držíte v rukách nové číslo Zasväteného života. Chce byť aj tentoraz pre vás 

inšpiráciou, povzbudením, správnym vyrušením, ale predovšetkým uistením o tom, 

že sme spolu na jednej lodi a všetci hľadáme iba to najlepšie.

Prinášame v ňom množstvo podnetov, ako žiť naplno svoje povolanie a zasvätenie, 

ako sa neprestať formovať. Verím, že aj tentoraz v ňom nájdete práve to, čo v tejto 

etape života naozaj potrebujete. Impulzy pre prácu a službu na miestach, kde 

realizujete dar svojho povolania. Raz sa nám darí, inokedy prichádza únava alebo 

nastupuje kríza. Podstatné je, že ak chceme, je kam sa posunúť.

Cirkev doma na Slovensku zažila výnimočnú udalosť, ktorou bolo 1. septembra 

blahorečenie Anny Kolesárovej. Prostredníctvom správneho uchopenia tejto 

udalosti môžeme veľa načerpať a priblížiť sa k mladým, ktorí ešte veria v ideál 

čistoty ako najlepšej prípravy na povolanie či už do manželstva, alebo pre 

zasvätenie sa. Na celosvetovej úrovni sa Cirkev pripravuje na slávenie biskupskej 

synody, ktorá bude mať v hľadáčiku mladých a cesty povolania. Je správne, aby 

sme ju sledovali a zaujímali sa o jej výsledky, aby sme mohli lepšie pochopiť 

mladých ľudí a tiež to, čo najviac potrebujú či očakávajú od nás zasvätených.

Počas mojej služby v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej doline 

v Bratislave som si denne opakoval leitmotív „Ži život v plnosti“. Podriadiť všetko 

tomuto cieľu je úlohou každého jedného z nás, nielen mladých ľudí. Žiť život 

v plnosti je to najkrajšie, čomu sa možno učiť od Ježiša, a žiť takýmto spôsobom 

života je najlepšou odpoveďou na všetky otázky o zmysle zasvätenia sa 

a o zmysle služby.

Zo srdca vám všetkým vyprosujem, aby sme sa nevzdávali a žili naplno.

EDITORIÁL
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ROZHOVORY

Držíte v rukách 18. číslo časopisu 
Zasvätený život a pri tomto 
významnom čísle máme výmenu 
šéfredaktorov. Preto smeruje 
18 otázok na augustiniána 
Juraja Pigulu, ktorý odovzdal 
štafetu šéfredaktorstva časopisu 
Zasvätený život verbistovi  
Jánovi Štefancovi, ktorého týchto 
18 otázok tiež neminulo. 

18 otázok
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ROZHOVORY

1 Augustinián troma slovami alebo podľa čoho   

 spoznáme augustiniána? 

Má srdce prebodnuté Božím slovom a horiace láskou. Alebo iná 
triáda: interiorita, komunita, služba. 

2 Tvoje charakteristické znaky, ktoré ťa prezrádzjú?

Keď sa na niečo dám, snažím sa dať do toho všetko. Snažím sa 
robiť veci s vášňou a konkrétne.

3 Slovo, ktoré najčastejšie používaš?

Sám neviem. Asi by to mal niekto o mne povedať. Možno by 
som aj chcel používať a stále viac žiť naplno sloveso milovať. 
Určite používam v mnohých momentoch slová povzbudenia 
a ocenenia. Tie ľudia, ktorí prichádzajú, a aj spolubratia  
v komunite potrebujú počuť najviac. 

4 Hodnota, na ktorej ti záleží? 

Asi by som povedal priateľstvo. Je v ňom povedané asi všet-
ko. Ježiš sám hovorí: „Vy ste moji priatelia.“ A ja sa snažím byť 
dobrým priateľom so všetkým, čo k tomu patrí.  

5 Krajina na... 

Krajina, ak na misie? – Japonsko, fascinovalo by ma ísť na 
misie do úplne inej kultúry, na akú som zvyknutý. Krajina 
na sabatický rok? – Francúzsko má mnohé možnosti hlavne 
v kláštoroch kontemplatívneho života, kde mám priateľov 
a kde si viem oddýchnuť a načerpať nové inšpirácie. Krajina 
na dovolenku? – Taliansko – konkrétne Sardínia, kde som ešte 
nebol a je to prostredie s krásnou prírodou, smaragdovým 
morom a výborným jedlom

6 Odporúčaný film? 

Naposledy ma veľmi pobavil a prekvapil film s názvom Obyčaj-
ná tvár (angl. Wonder). Sú však filmy, ktoré majú istý divadelný 
charakter ako Collateral beauty alebo muzikál Miserables. Keby 
som mal viac času, určite by som ich chcel ešte raz vidieť. 

7 Víno – pivo – čaj – káva – whisky? 

Môj otec je pivár. Ja som za všetky možnosti, ale najčastejšie ká-
va. Teda bez kávy sa nedá žiť. (smiech) Mám aj taký sen posta-
viť malú kaviarničku. Whisky som si dokázal obľúbiť v Škótsku, 
čaj v mojej rodine v Kendiciach, víno v Taliansku a Francúzsku 
a pivo v Košiciach.

Juraj Pigula 
P. Juraj Pigula bol prvým 

šéfredaktorom časopisu 

Zasvätený život. Časopis začal 

vychádzať v roku 2010. S tímom 

pripravil 17 čísel. Rozbehol dva 

projekty Z4Z, Z4P a tretí čaká 

na schválenie. Pôsobí ako 

prior komunity augustiniánov 

na Slovensku (www.aug.sk). 

Jeho špecialitkami sú patristika 

a veľmi chutné cestoviny z jeho 

„kuchyne“, ako aj výborná 

káva. A popritom sme zistili, 

že má aj nevšedné mediálne 

nadanie. Spolu s tímom v rámci 

spomenutých projektov  

pripravil stránku  

www. zasvatenyzivot.sk, 

ktorá ide naplno. Zrealizoval 

4 mediálne školenia ON LINE 

a medzinárodnú konferenciu 

Výzvy digitálnej komunikácie pre 

evanjelizáciu; do tlače pripravil 

4 knihy, ktoré vyšli v slovenčine. 

V rámci Roka zasväteného 

života rozbehol päťminútovky 

Na 5 minút s nami a tiež appku 

Myšlienky od zasvätených. 

Rozbehol spoluprácu s Postojom, 

kde nás novinky ešte len čakajú. 

Jednoducho, zasvätení sa aj 

vďaka nemu zviditeľnili do vnútra 

i navonok. Sme takto online, aj 

v peknej spolupráci s laikmi.

 NA SLOVÍČKO  

s Jurajom Pigulom
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ROZHOVORY

8   Pizza – cestoviny – šalát – rezeň – steak?  

 (vyber jedno)

Veľmi rád varím cestoviny a to na mnoho spôsobov. 
Teda vybral by som si asi slovo cestoviny na talian-
sky spôsob.

9   Akoby si nazval desaťročie pre časopis ZŽ?

Významné začiatky. Je to síce malý, ale verím, že aj 
významný prínos pre duchovnú, formačnú a kul-
túrnu stránku zasväteného života na Slovensku. 

10 Keby si písal posledný článok do časopisu,  

 aký by mal názov?

Radosti spoločného života.

11  Rád spomínaš zo šéfredaktorovania na...?

Najmä spomínam na chvíle plné kreativity, ktoré sa 
diali pri stretnutiach celého tímu. Spoločné stolova-
nie, výlety a podelenie sa o myšlienky a naše pria-
teľstvo, to je asi najviac, čo som si odniesol.

12 Čo ti nahradilo časopis ZŽ? 

V istom zmysle to nič nenahradí. Rád si ho budem 
čítať naďalej a odporúčať.

13 Na čo si ako „vyslúžený“ šéfredaktor hrdý?

Na všetko, čo sa s časopisom spája: webstránka, 
vydarené čísla časopisu, videá Ivy Kúšikovej s ná-
zvom Na 5 minút s nami počas Roka zasväteného 
života, knihy, ktoré sme vydali. Nesmiem zabudnúť 
na mediálne školenia, ktoré priniesli veľa kontak-
tov a hlavne zručností a úžitku pre mnohých zasvä-
tených.  

14 Za čo si najviac vďačný za desaťročie 

 v časopise ZŽ?

Rád by som menoval saleziána Karola Maníka, kto-
rý ako predseda KVRP dal podnet na vznik časo-
pisu. Som vďačný najviac za každého redaktora, 
prispievateľa, každého, čo akokoľvek pomohol pri 
práci na časopise, webstránke a aktivitách časopisu. 
Mrzí ma, že som mnohokrát viac a viac túto vďač-
nosť neopakoval všetkým. Chcelo by to dlhý zo-
znam mien, ľudí, ktorí boli účastní na tomto diele 
a stali sa darom aj pre mňa osobne.

15 Za čím ti bude ľúto?

Najviac asi za priateľmi – redaktormi, ale verím, že 
sem tam sa aj stretneme, aj keď to už nebude tak 
často, lebo k tomu prispieval pravidelne čas spojený 
s prácou.

16 Keby k tebe prišla zlatá rybka  

 a mohla ti splniť 3 želania – aké by boli?  

Sedem schopných kandidátov do rehole – nová ka-
viareň popri kostole – sabatický rok.

17 V čom sa zasvätení na Slovensku 

 potrebujeme posunúť?

Pravdupovediac asi každá rehoľa, kongregácia či 
spoločenstvo potrebuje niečo iné. Možno potrebu-
jeme ešte viac spolupracovať, veď budujeme to isté 
dielo, ohlasujeme dobrú zvesť dnešnému človeku. 
Určite sa potrebuje posunúť dopredu spolupráca 
s miestnou cirkvou – teda s biskupmi a diecézami 
a farnosťami, spolupráca na úrovni reholí. Spolu-
práca s laikmi. Totiž sme jedna veľká rodina. Mno-
hokrát je to ťažké, lebo na dobré vzťahy a spoluprá-
cu je potrebná ochota z oboch strán. 

Potom z toho vyplýva aj schopnosť prijať kritiku. 
Zdá sa, že na Slovensku nesmie zaznieť nejaký kritický 
hlas. Aj v tomto určite potrebujeme rásť. A len keď sa 
aj kritici vypočujú, môžeme lepšie spolupracovať.

Nesmieme vidieť veci len čiernobielo ani v spo-
ločnosti, ani v Cirkvi. Len buď – alebo. Život je ove-
ľa komplikovanejší a zložitejší. Má veľa farieb. Preto 
vyslovovať rýchle úsudky je veľmi unáhlené. V tom-
to kontexte hľadať úprimne Božiu vôľu si vyžaduje 
odvahu. Myslím, že pápež František je nám v tomto 
príkladom.

18 Odkaz novej redakčnej rade

Prajem celej redakčnej rade veľa kreativity a ocho-
ty ponúkať naďalej hodnotné texty a inšpirácie pre 
zasvätených na Slovensku. Budem sa tešiť na každé 
nové číslo. n
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1 Verbista troma slovami?

Realista, dobrodruh, hrdina.

2 Tvoja prvá reakcia na pozvanie za šéfredaktora? 

Zaujímavá ponuka – nová výzva.

3 Akoby si nazval svoj prvý článok?

Podstatné na prvom mieste.

4 V čom sa zasvätení na Slovensku  

 potrebujeme posunúť?

V lepšom sebapoznaní.

5 Slovo, ktoré najčastejšie používaš?

To by mohli vedieť tí, čo so mnou žijú. Možno...

6 Rád spomínaš na...?

Stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi.

7 Víno – pivo – čaj – káva – whisky? (vyber jedno)

Určite víno.

8 Pizza – cestoviny – šalát – rezeň – steak? 

 (vyber jedno)

Steak.

9 Tvoj sen? 

Dopomôcť na svet peknému vínu. Dorobiť svoje 
vlastné víno od A po Z.

10 Krajina na...

Krajina na misie: Niektorá africká krajina, nemám pre-
ferenciu. – Krajina na sabatický rok: Taliansko. – Kraji-
na na dovolenku: Nový Zéland, ale stačilo by aj Nórsko.

11 Tvoje 3 charakteristické znaky, ktoré ťa  

 prezrádzajú? (Podľa čoho si spoznateľný?)

Ťažká otázka. To by zodpovedali najlepšie tí, čo ma 
poznajú.

12 Aspoň jedna šéfredaktorská vízia?

Prinášať rehoľníkom inšpiráciu pre osobný život.

13 Odporúčaš knihu?

Marek Orko Vácha: Nevyžiadané rady mládeži.

14 Čo očakávaš od svojho redakčného tímu?

Že budeme tvoriť skvelú partiu, ktorá bude vďaka 
dobrej práci inšpiráciou pre ďalších.

15 Hodnota, na ktorej ti záleží? 

Sloboda – stávať sa viac slobodným od všetkého.

16 Keby k tebe prišla zlatá rybka 

 a mohla ti splniť 3 želania – aké by boli?

Záleží, ako sa na to pozeráme, však? Mať okolo se-
ba dobrých priateľov. Vedieť vždy doceniť námahu 
iných. Rozdávať radosť a nádej tam, kde je potreba.

17 Aká myšlienka ťa drží kedykoľvek, či prší či   

 slnko svieti?  

Život je krásny!

 18  Odkaz čitateľom?

Ak vás niečo inšpiruje alebo viete, že môže inšpi-
rovať iných, neváhajte a podeľte sa s nami o to! Na-
píšte, zavolajte, pošlite link. Nepovedzte si nikdy, že 
veď to určite spraví niekto iný... 

n Otázky kládla Monika Skalová

 NA SLOVÍČKO  

s Jánom Štefancom

Ján Štefanec 
P. Štefanec pochádza z Tuchyne, okr. 

Ilava. Má dvoch bratov. V roku 2016 

oslávil 25. výročie kňazstva. Pôsobil 

12 rokov v Nitre na Kalvárii, 9 rokov v UPC 

v Bratislave, zastával úlohu provinciálneho 

predstaveného a po skončení tohto úradu 

absolvoval v duchovnom centre v Kanade 

program Zdraví lídri pre zdravú Cirkev. 

Momentálne pôsobí P. Ján opäť v Nitre  

na Kalvárii, kde je predstaveným 

exercičného domu.

ROZHOVORY
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EXPO POVOLANÍ

Rehoľné mestečko 
oživilo P18 n  MONIK A SK ALOVÁ

Už po tretí raz sa 
uskutočnilo originálne  

podujatie EXPO 
povolaní, v ktorom sa 

prezentovalo  
36 ženských  

a 19 mužských reholí  
a tiež sekulárne 

inštitúty.

„P rvýkrát sa zapojili aj dva kňazské semináre, tiež prolife a pro-
rodinné hnutia, pretože EXPO povolaní nie je o tom, že všet-
kých naženieme do rehole alebo seminára, ale chceli sme uká-

zať to, že základ povolania je v zdravej rodine a ak by nebolo rodiny, nebolo 
by ani zasvätených, ani kňazov,“ povedala sr. Juliana Salašová OSF, zodpo-
vedná za EXPO povolaní. Spoločne s inými spoločenstvami a hnutiami vy-
tvorili tak zasvätení malé rehoľné mestečko priamo v centre Prešova. Po-
dobne ako dve predošlé akcie bolo programovo späté so Svetovými dňami 
mládeže. Na rok 2018 vybral pápež František slová: „Neboj sa, Mária, našla 
si milosť u Boha,“ s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. Z toho vznikol 
Odvážny rok. Preto aj špecifickou témou pre zasvätených na EXPO povo-
laní bola téma SKÚŠKA O2H-y. Odvážna výzva pre zasvätených ich viedla 
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EXPO POVOLANÍ

ČÍM ŤA OSLOVILO EXPO POVOLANÍ? 

Spýtali sme tých, ktorí prišli 
na EXPO povolaní:

„Rôznorodosť a zároveň jed-
nota. Celé stretnutie bolo 
plné radosti, ktorú som aj 
sama načerpala.“ Ivka, Prešov

„Keď som sa prechádzal po-
medzi stánky a  pozeral som 
na rôzne kongregácie, spolo-
čenstvá a sekulárne inštitúty, 
uvedomil som si obrovskú krá-
su Božej milosti. Každý z nás 
plní to povolanie, ktoré dostal 
ako dar od Pána, v tej chariz-
me, ktorá je blízka jeho srdcu, 
ale je iba jeden prameň, z kto-
rého čerpáme – láska nebes-
kého Otca. A my sme povolaní 
byť znameniami a nositeľmi 

tejto lásky a prostredníctvom 
nej vydávať svedectvo o Otco-
vi.“ Nikolaj, novic saleziánov 
z jakutského Aldanu 
 
„Expo prinieslo rodinnosť, žilo 
to tu takou atmosférou, každý 
bol otvorený, veselý.“ Karolí-
na, Prešov

„Veľká variácia života. Máme 
byť na čo hrdí na Slovensku. 
Myslím, že sú tu stále povola-
nia. Žilo to tu radosťou z Ježi-
šovho života.“ Samuela, pro-
vinciálka uršulínok z Bratislavy

„Príležitosťou spoznať nové 
rehole, o ktorých som ani 
nevedel, že existujú.“ Marko 
z Popradu  

„EXPO povolaní hodnotím 

veľmi dobre, nad očakávania :) 

myslím, že mladí mohli 

zažiť a zakúsiť oslavu radosti 

z toho, že život s Kristom má 

zmysel a dá sa žiť radostne aj 

‚v dnešnej dobe‘. Od mladých 

som počula, že ešte nikdy 

takto rehoľníkov nezažili 

v uvoľnej atmosfére ‚iba tak‘ :) 

Boli veľmi povzbudení ich 

kreatívnymi nápadmi, ako 

odprezentovali ‚svoju O2h-u‘ 

v danom spoločenstve. A tak 

sa modlím a prosím, aby nám 

táto O2H-a a radosť nezmizli 

uprostred reality dní,“ povedala 

sr. Juliana Salašová OSF, 

zodpovedná za EXPO povolaní.
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k otázkam: V čom je práve naša rehoľa/komunita/spoločenstvo odvážne? Ako 
môžeme pomôcť mladým ľuďom objaviť v ich srdci odvahu, aby kráčali za Bo-
hom? Akým spôsobom im môžeme pomôcť odvážne vykročiť za hlasom, ktorý 
ich volá bližšie k sebe? To boli otázky, ktoré zaznievali pri príprave EXPO po-
volaní v jednotlivých komunitách. 

A keď už spomíname prípravu na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešo-
ve, nechýbal počas nej ani duchovný patronát, ktorý prevzali sestry redempto-
ristky. Keďže žijú v klauzúrnom spoločenstve, na programe sa nezúčastnili, ale 
všetkých organizátorov, účastníkov sprevádzali svojimi modlitbami. 

EXPO povolaní sa „odohralo“ na Hlavnom námestí v Prešove dňa 28. júla 
2018 a zasvätení boli skutočne odvážni v prezentovaní svojich reholí, chari-
ziem, poslania a predovšetkým svojho svedectva povolania. Nevšedná  pestrosť 
rehoľných habitov, štýlov, spôsobu predstavenia boli znakom života, ktorý 
na Slovensku ešte stále máme. Takto v koncentrovanej podobe sme zasvätených 
mohli vidieť na jednom námestí, čo môže pomôcť viac si uvedomiť ich silu po-
slania v jednotlivých mestách Slovenska, kde sú rozptýlení. 

EXPO POVOLANÍ

Základ povolania 
je v zdravej rodine 
a ak by nebolo 
rodiny, nebolo by 
ani zasvätených, 
ani kňazov
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 Sprievodnými podujatiami počas EXPO povolaní bola už známa rehoľná 
kaviareň, kde si mladí priateľsky posedeli so zasvätenými pri káve alebo čaji. 
Nechýbali rozličné známe i menej známe modlitby, gregoriánsky chorál, práca 
s Bibliou, školy modlitby či maľby ornamentu, predstavenie a prezentácie via-
cerých spiritualít v ich tradičnom oblečení, kvízy a veľa ďalších kreatívnych ná-
padov. Tento rok EXPO povolaní prekvapilo novinkou – originálnym open air 
koncertom zasvätených osôb, ktorý sa uskutočnil na pódiu pred Konkatedrálou 
sv. Mikuláša. Účastníkov strhol svojim moderovaním augustinián P. Juraj Pigu-
la, ktorý ich interaktívne pripravoval na vystúpenia troch hudobných „zasväte-
ných“ skupín. Na koncerte vystúpili páter Gabriel z rehole františkánov, saleziá-
ni i Kapucíni Junior, a poriadne to roztočili.

Inšpiráciu podujatia Expo našli organizátori na Svetových dňoch mládeže, 
kde sa tento bod programu konal prvýkrát v roku 2002 v kanadskom Toronte. 
Na Slovensku sa konalo už dvakrát, pred piatimi rokmi na R13 v Ružomberku 
a pred dvomi na P15 v Poprade. n

EXPO POVOLANÍ

Nevšedná  pestrosť 
rehoľných habitov, 
štýlov, spôsobu 
predstavenia boli 
znakom života, 
ktorý na Slovensku 
ešte stále máme.
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450 rokov 
reformy bosých karmelitánov

Svätý Ján od Kríža žil 49 rokov. Viac ako 
polovicu z nich prežil v karmelitánskom ráde 
ako prvý bosý karmelitán, ktorý spolu so 
svätou Teréziou z Avily založil mužskú vetvu 
rádu. Básnik, spisovateľ, mystik, vodca po 
Božích cestách. Na stránkach jeho diel sa 
odráža obraz jeho života v Kristovi a plnosť, 
ku ktorej môže na tejto zemi dôjsť človek, 
ktorý miluje Boha.
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V ÝROČIA

Detstvo
Ján de Yepes sa narodil v roku 1542 vo Fontiveros, ktorý mal v tom čase 
okolo 2000 obyvateľov a je vzdialený asi 50 km od Avily. Jeho rodičia, Gon-
zalo de Yepes a Catalina Alvarez, boli ľuďmi naplnenými láskou a bázňou 
voči Bohu a k tomu chceli viesť aj svoje deti.

Mor a neustále biedy, ktoré sužovali Španielsko v rokoch 1540 až 1545, 
sa dotkli aj rodiny Yepes. Jánov otec zomrel, a tak sa jeho matka zo strachu 
pred hladom spolu s deťmi presťahovala do Mediny del Campo. Tam malý 
Ján vstúpil do kolégia, ktoré bolo založené na pomoc chudobným deťom. 
Tu sa naučil čítať, písať a osvojil si aj kresťanské učenie. Neobyčajné kvality, 
ktoré preukazoval hlavne v službe pri oltári ako miništrant, ktorú vykonával 
s veľkou obetavosťou, mu zaslúžili, že riaditeľ kolégia mu ponúkol pokra-
čovanie v štúdiách na jezuitskom kolégiu. Škola patrila medzi jednu z naj-
významnejších v meste a ponúkala kompletnú a solídnu ľudskú, kultúrnu 
a náboženskú formáciu. Aby mohol pokračovať v štúdiách, Ján pracoval ako 
ošetrovateľ v nemocnici, kde sa nachádzali chorí na syfilis a na rôzne nevy-
liečiteľné choroby. Bohatstvo skúseností týchto štyroch rokov zanechalo hl-
bokú stopu v osobnej aj intelektuálnej formácii svätca.

Cesta za zasvätením sa Bohu
V roku 1563, na záver štúdií, Ján, ktorý túžil zasvätiť sa Pánovi v nejakom 
mariánskom ráde, zaklopal na bránu karmelitánskeho Konventu svätej 
Anny a stal sa bratom, prijmúc meno Ján od svätého Mateja. Krátko nato 
odišiel do Salamanky, aby tu pokračoval v štúdiu teológie a zavŕšil tak svo-
ju formáciu. V tých rokoch v ňom rástla túžba po samote a po stretnutí sa 
s Bohom, ba pomýšľal na to, že sa stane kartuziánom.

V roku 1567, krátko po tom, ako bol vysvätený za kňaza, odišiel do Me-
diny del Campo, aby tam slúžil svoju prvú svätú omšu. V tých dňoch sa tam 
nachádzala Terézia od Ježiša, ktorá zakladala svoj druhý kláštor pre bosé 
karmelitánky. A práve za týchto podmienok došlo k prozreteľnostnému 
stretnutiu medzi dvoma svätcami. Krátko predtým Terézia získala od svoj-
ho generálneho predstaveného povolenie na založenie konventov „kontem-
platívnych bratov“, ktorí by boli schopní zjednotiť kontempláciu s misiou, 
teda dimenziu modlitby, ktorá je vlastná pre karmelitánsku charizmu, s di-
menziou apoštolskou. Ján bol veľmi pozorný a citlivý pre projekt, ktorý mu 
Terézia predložila, a rovnako pre štýl života, ktorý ona sama zaktualizovala 
v prvom kláštore bosých karmelitánok, založenom v roku 1562. 

Keď sa Terézia stretla s týmto mladým bratom, pochopila, že našla živý 
stavebný kameň, na ktorom sa dá vystavať budova novej karmelitánskej 
rodiny. Vybrala si Jána, aby začala túto skúsenosť, a nikdy to neoľutovala. 
Ponúkla mu životný štýl, ľudský aj božský, kde by boli stále spojené láska 
k blížnemu, modlitba, spoločenstvo s Bohom, apoštolská služba v Cirkvi 
a bratská dimenzia života. 

Karmelitán
Z tohto stretnutia Ján pochopil, ako táto ponuka úplne korešpondova-
la s jeho túžbou po plnosti, ktorú už dlhšie živil vo svojom srdci, kde by sa 
hľadanie Boha a aktívna služba v Cirkvi spojili do jednej cesty svätosti. Za-
nechal teda svoj zámer vstúpiť ku kartuziánom a s entuziazmom prijal plán 
svätej Terézie: „Nech sa tak stane, avšak čím skôr.“

„Roztrhni jemný 
závoj tohto života, 
aby ťa moja duša 
mohla už odteraz 
milovať tak plne 
a v takej miere,  
ako po tom túži, 
bez obmedzenia 
a bez konca“  
(Živý plameň lásky 
A,1,30).
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Prv než by vznikol prvý kláštor, Terézia chcela, aby mladý brat strá-
vil nejaký čas v jej kláštore vo Valladolide, žeby si tak osvojil štýl karmeli-
tánskeho života, ako ho chcela a založila ona. Terézia dobre vedela, koľko 
cností treba na to, aby sa vybudoval a ustrážil určitý štýl života, a bola si vo 
svojom vnútri istá, že Ján ich má všetky.

Dvadsiateho ôsmeho novembra 1568 ( udalosť, ktorej 450. výročie si 
v tomto roku pripomíname) Ján od Kríža, Antonio od Ježiša a Ján od Krista 
začali v Duruelo prvú skúsenosť karmelitánskeho života podľa reformy svä-
tej Terézie. Tak sa zrodila mužská vetva bosých karmelitánov. Pri obnovení 
rehoľných sľubov prijal Ján nové meno: Ján od Kríža.

Komunitu v Duruelo si už od začiatku ľudia veľmi obľúbili, či už pre jed-
noduchosť ich životného štýlu, ako aj pre chudobu v materiálnych veciach 
a pre ich duchovné bohatstvo. Prví bratia sa venovali modlitbe a inten-
zívnej apoštolskej činnosti, kázňam a spovedaniu, a to aj v blízkom okolí.
Čoskoro na bránu konventu začali klopať mladí ľudia, pritiahnutí ich štý-
lom života a ich radosťou. Len o jeden a pol roka neskôr v júni 1570 museli 
bratia konvent v Duruelo opustiť, lebo bol príliš malý, a presťahovali sa do 
Mancera de Abajo. Z týchto dvoch miest sa už reforma rýchlo šírila.

Spolupráca s Teréziou
V roku 1571 bola Terézia zvolená za priorku v Kláštore Vtelenia v Avile 
a žiadala predstavených rádu, aby mohla mať Jána za spovedníka pre sestry. 
Jej žiadosti sa vyhovelo a ona povedala svojim sestrám: „Dávam vám spo-
vedníka, ktorý je svätec.“ Takto mohli sestry poznať Jána ako zapáleného, 
chápavého kňaza plného lásky a hĺbky. Stal sa tak pre nich vzorom, učite-
ľom a vodcom. Ján vynaložil celú svoju energiu na uľahčenie situácie, či už 
materiálnej alebo duchovnej, v ktorej sa kláštor nachádzal. Vyzýval mníšky 
k dokonalosti kontemplatívneho života, k úplnému odovzdaniu sa Pánovi 
a zapaľoval v nich plameň lásky k Bohu.

Pre Jána a Teréziu boli roky v Avile (1572 – 1577) intenzívne a plodné, 
neopakovateľné a jedinečné. Práve v tomto kláštore v roku 1573 prijali obi-
dvaja mystickú milosť a skúsenosť Najsvätejšej Trojice. Počas týchto rokov 
sa obidvaja podporovali, obohacovali,  navzájom si pomáhali k dokonalosti, 
a práve preto mohli aj spoločne napomáhať rozvoju veľkej reformy Karmelu.

Vonkajšie 
uzatvorenie 
fyzického priestoru 
viedlo k otvoreniu 
vnútorného 
priestoru 
a k autentickému 
stretnutiu sa 
s Pánom. 

V ÝROČIA
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Tmavá noc
V tom čase však obutí karmelitáni, ktorí síce v za-
čiatkoch podporovali dielo svätej Terézie a svätého 
Jána, začali sa od nich odťahovať a dokonca v nich za-
čal rásť odpor voči tomuto dielu. Začali mať strach, 
aby začatá reforma neohrozila existenciu pôvodného 
rádu, a preto neváhali použiť akýkoľvek spôsob, aby 
tomu zabránili. Sled udalostí, ktorý sa ukončil roz-
delením rádu na obutých a bosých, sa začal drama-
tickým uväznením svätého Jána. V noci 2. decembra 
1577 niektorí obutí spolu s niekoľkými ozbrojený-
mi mužmi uväznili Jána a obvinili ho z neposlušnosti 
a odporu.

O chlebe a vode, s jedinou tunikou, ktorá na ňom 
spráchnivela, v otvore múra pod schodišťom, ktorý sa 
niekedy používal ako latrína, v slabučkom svetle, ktoré 
prenikalo otvorom: takto strávil svätý Ján dlhých deväť 
mesiacov.

Bol pozbavený sviatostí, podstúpil mnohé potupy, 
zastrašovania a psychické nátlaky a neraz aj fyzické trá-
penia, ktoré mali viesť k tomu, aby sa vrátil k pôvod-
nej karmelitánskej rodine. Toto obdobie bolo pre Jána 
jedným z najťažších, ale zároveň aj najjasnejším v jeho 
živote. Čas, ktorý strávil vo väzení, bol rozhodujúcim 
obdobím pre duchovnú zrelosť svätca: vonkajšie uza-
tvorenie fyzického priestoru viedlo k otvoreniu vnútor-
ného priestoru a k autentickému stretnutiu sa s Pánom. 

V noci tejto drámy objavil vyžarujúce svetlo Krista. 
V jednom svojom diele napísal, že skúsenosť tmy Boh 
chcel a dovolil, aby ho priviedol k veľkému svetlu. Svet-
lu, ktoré osvetľuje a slúži k dobru tým, ktorí ho milujú 
a hľadajú s úprimným srdcom.

V tme a chladnej noci väzenia sa zrodila poézia 
plná svetla a tepla, ktorá je schopná odovzdať čitateľo-
vi množstvo symbolov, pocitov a obrazov nesmierneho 
bohatstva a nedosiahnuteľnej krásy.

Počas jednej augustovej noci, počas novény k Nane-
bovzatej Panne Márii, sa Jánovi podarilo utiecť z väze-
nia a znova nadobudol vytúženú slobodu.

Literárna plodnosť
Po tejto dramatickej skúsenosti mu ostalo ešte trinásť 
rokov života, ktoré strávil ako predstavený vo viace-
rých konventoch, kde ho mali vo všeobecnosti všetci 
radi a vážili si ho. 28. novembra 1581 sa Terézia a Ján 
mali možnosť stretnúť v malej hovorni Kláštora svä-
tého Jozefa v Avile. Bolo to posledné stretnutie týchto 
dvoch veľkých svätcov, ktorí zasvätili celý život reforme 
Karmelu, slúžiac s láskou, odovzdaním a obetou Páno-
vi a jeho Cirkvi.

V prvých mesiacoch roku 1582 bol Ján zvolený za 
priora Konventu de Los Martires v Granade, kde ostal 
až do roku 1588. Bola to najdlhšia zastávka jeho živo-
ta. Týchto šesť rokov bolo poznačenými intenzívnymi 
apoštolskými, učiteľskými a spisovateľskými aktivitami. 
V Granade Ján ukončil dve redakcie Duchovnej pies-
ne, obidve venované matke Anne od Ježiša, predstave-
nej kláštora v meste. Medzi rokmi 1582 a 1585 napísal 
a skompletizoval komentár v próze k básni Tmavá noc, 
Výstup na horu Karmel a Živý plameň lásky. Mnohé 
z týchto stránok sa zdali ťažkými už jeho súčasníkom, 
avšak, ako to aj autor poznamenal, len ten, kto má skú-
senosť s Bohom, to môže pochopiť.

Ján raz rozprával svojmu bratovi takúto historku: 
„V jednom konvente bol obraz Krista, ktorý niesol kríž. 
Keďže som chcel, aby sa tento obraz stal predmetom 
zbožnosti nielen rehoľníkov, ale aj iných ľudí, rozho-
dol som sa premiestniť ho z miesta, kde bol, a umiest-
nil som ho v kostole. Jedného dňa, keď som sa modlil, 
mi Kristus povedal: ‚Brat Ján, žiadaj si odo mňa, čo len 
chceš, a ja ti to dám pre službu, ktorú si mi urobil.‘ A ja 
som odvetil: ‚Pane, žiadam od teba, aby som mohol 
veľa trpieť, aby som bol opovrhovaný a aby si ma ľudia 

Pane, žiadam od 
teba, aby som mohol 
veľa trpieť, aby som 
bol opovrhovaný 
a aby si ma ľudia 
nevážili.
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nevážili.‘“ A naozaj, nasledujúce mesiace, posledné 
v jeho živote, boli poznačené či už nepriateľstvom 
niektorých spolubratov, alebo zdravotnými ťažkos-
ťami, ktoré sa stále zhoršovali.

Z tohto obdobia je známy list, ktorý napísal istej 
rehoľníčke do Segovie, kde v súvislosti s prenasledo-
vaním, ktoré podstupoval, napísal: „Tieto veci neko-
najú ľudia, ale Boh, ktorý vie, čo nám osoží, a všetko 
riadi k nášmu dobru.“

Na sklonku života
V roku 1591 Ján získa povolenie ísť do La Peῆuela, 
prvého konventu v andalúzskej provincii, kde sa stre-
tol s pátrom Antoniom od Ježiša, ktorý tam bol pred-
stavený a s ktorým začínali v Duruele prvú skúsenosť 
ako bosí karmelitáni. Len krátko na to, asi o mesiac, 
sa začali prejavovať príznaky choroby, ktorá ho aj pri-
viedla k smrti. Bol prevezený do konventu v Ubede, 
avšak jeho zdravotný stav sa stále zhoršoval.

V noci 13. decembra 1591 sa komunita zhromaž-
dila okolo jeho lôžka, aby ho sprevádzala modlitba-
mi na ceste k stretnutiu sa s Pánom, Ženíchom, kto-
rého miloval a túto lásku opísal v rôznych lyrických 
veršoch. Ján sa obrátil k bratom, ktorí bdeli pri ňom, 
a prosil ich, aby sa nemodlili modlitby pre zomiera-
júcich, ale aby čítali z Piesne piesní. A ešte si prial, aby 
posledný raz mohol adorovať Najsvätejšiu sviatosť.

Kontemplujúc bielu hostiu zašepkal: „Už ťa, Pane, 
neuvidím viac smrteľnými očami.“ Zvon na blízkom 
kostole odbil polnoc. „Na čo zvoní?“ pýtal sa svä-
tec. „Zvoní na matutínum,“ odpovedali mu. „Sláva 
Bohu! Idem ho spievať do neba.“

Za prvých lúčov úsvitu v sobotu 14. decembra 
1591 Ján od Kríža, prvý bosý karmelitán, len 49-roč-
ný, usnul v sladkom objatí Milovaného. Vo svojom 
poslednom mystickom diele Živý plameň lásky opi-
soval moment smrti dojímavým obrazom závesu, 
ktorý Pán trhá svojím príchodom, a tak volá k sebe 
stvorenie: „Roztrhni jemný závoj tohto života a ne-
nechaj ho dôjsť tak ďaleko, že by ho vek a roky pri-
rodzene ukončili, aby ťa moja duša mohla už odte-
raz milovať tak plne a v takej miere, ako po tom túži, 
bez obmedzenia a bez konca“ (Živý plameň lásky 
A,1,30).

Telesné pozostatky svätca boli uložené v kostole 
konventu v Ubede. Po niekoľkých rokoch ich pre-
niesli do Segovie, do kaplnky, ktorá bola zasvätená 
jemu a kde sú až dodnes.

Ján od Kríža bol vyhlásený za svätého 27. 12. 
1726 Benediktom XIII. a za učiteľa Cirkvi 24. 8. 
1926 pápežom Piom XI. n
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Anselm Grün
Na ceste za slobodou

„Je dobré, že veríš 
v Boha, staviaš na ňom 
a hľadáš istotu vo svo-
jich blízkych. Zdroj tvo-
jej slobody je však v tvo-
jom vnútri, kde sa rodia 
tvoje postoje a tvoj 
vzťah k životu. Aby člo-
vek mohol byť slobodný, 
musí chápať, v čo verí, 
a nie sa slepo podrobo-
vať pravdám, ktorým ne-
rozumie. A cesta k tejto 

slobode ako cesta do svojho vnútra niekedy trvá 
dlhšie. Vedieť, prečo žijeme a ako mám žiť, stojí 
nemalé úsilie.“

Knižná novinka uznávaného autora Anselma 
Grüna Na ceste za slobodou je určená predovšet-
kým mladým. Stane sa pre nich pomocníkom pri 
riešení základných otázok života týkajúcich sa nie-
len viery a Boha, ale aj vzťahov, morálky, utrpenia. 
Ocenia tiež stručné, trefné zamyslenia a nápady, 
ktoré môžu aplikovať v reálnom živote.
Dobrá kniha, 2018

Martin Luther po 500 rokoch 

Košické Centrum pre štú-
dium biblického a blíz-
kovýchodného sve-
ta (C-SBBS) vydalo vo 
vydavateľstve Sloven-
skej akadémie vied Veda 
v Bratislave odborno-
-popularizačnú publiká-
ciu pod názvom Martin 
Luther po 500 rokoch. 
Ide o kolekciu príspevkov 
z konferencie rovnaké-
ho názvu zorganizovanej      

C-SBBS na jeseň 2017 pri príležitosti 500. výročia 
Reformácie.

Popri článkoch slovenských teológov (Boh-
dan Hroboň, Róbert Lapko, Juraj Pigula, Blažej 
Štrba, Peter Zubko) figuruje v publikácii odbor-
né pojednanie o prekladateľskej aktivite Marti-
na Luthera z pera renomovaného biblistu a te-
ológa prof. Christopha Levina z LMU Mníchov. 
Uvedená publikácia je po knihe o Amoris laeti-
tia a učebnici biblickej latinčiny v poradí treťou 
publikáciou z produkcie C-SBBS.
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K zasvätenému životu konštitutívne patrí 
jedna dôležitá dimenzia: prorocká. Je 
dôležité sa k nej nielen neustále vracať, 
ale v súčasnom svete je úplne nevyhnutné 
novým spôsobom ju nahliadať, objavovať 
a predovšetkým žiť.

Všetky dokumenty o zasvätenom živote od 
Druhého vatikánskeho koncilu zdôrazňujú, že 
kým sviatostné služobné kňazstvo reprezentu-

je trvalú generáciu sviatostnej prítomnosti Krista-Spa-
siteľa a laici majú viac účasť na kráľovskej funkcii Ježi-
ša Krista, a to na spravovaní časných dobier podľa vôle 
Boha, zasvätený stav nesie v sebe osobitný dôraz na 
prorocké poslanie Ježiša Krista. 

Apoštolská exhortácia Vita consecrata z roku 1996 
hovorí o prorockom charaktere zasväteného života ako 

o „osobitnej forme účasti na prorockej úlohe Krista, 
ktorú Svätý Duch udeľuje celému Božiemu ľudu. Tento 
prorocký charakter je vpísaný do prirodzenosti za-
sväteného života, lebo vyplýva z radikálneho nasledo-
vania Krista a zasvätenia sa poslaniu, ktoré je preň 
typické“ (VC 84).

Aké poslanie? Nejde o nič menej ako o vydávanie 
„prorockého svedectva o prvenstve Boha a evanjelio-
vých hodnôt v živote kresťana“, pokračuje Vita con-
secrata. Prečo vydávanie svedectva o prvenstve Boha 
je prorocké, keď je to evidentné?

Úloha proroka
Proroci so svojím prorockým svedectvom v židov-
sko-kresťanskej tradícii vždy boli tí, ktorí z povolania 
Božieho, nie svojho, poukazovali na to, čo je podstat-
né a čo je druhoradé. Poukazovali na to, čo je lož a čo 
je pravda, hoci by ich vlastné slová obžalúvali. A hoci 
mali aj strach a cítili sa neschopní, museli tak jednať, 
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inak by sa spreneverili Božiemu povolaniu! Boli si ve-
domí, že prorok nesmie hlásať seba, ale Boha, Božie 
svetlo. Prorocké svedectvo bolo prorocké v tom, že 
ukazovalo smer, na ktorý často zabúdali i tí, čo bo-
li v Božej službe, a tobôž ostatní, a teda ich svedectvo 
nemuselo byť príjemné ani „svojim“ a už vonkoncom 
nie svetu.

Vita consecrata ďalej pokračuje, že „práve dnešný svet, 
v ktorom akoby boli Božie stopy často zotreté (a môže-
me dodať, že sú už zámerne zotierané)…, naliehavo 

 potrebuje rozhodné prorocké svedectvo zasvätených 
osôb. Prejavom tohto svedectva je predovšetkým nasle-
dovanie Krista čistého, chudobného a poslušného, ktorý 
žil výlučne pre Otcovu slávu a lásku k bratom a sestrám“ 
(VC 85).

Tu sa chcem zastaviť: Prorocké poslanie zasvätené-
ho života spočíva v rozhodnom a radikálnom nasle-
dovaní Ježiša Krista čistého, chudobného a poslušné-
ho, ktorý žil výlučne pre Otcovu slávu a lásku k bratom 
a sestrám. Keď hovoríme o nasledovaní Ježiša Kris-
ta v duchu troch evanjeliových rád, tak sme zvyknutí 
viac ako o prorockom poslaní zasväteného života ho-
voriť o eschatologickom znamení zasväteného živo-
ta. A ono to skutočne spolu súvisí. Lenže ľudia okolo 
nás, dokonca my samotní najčastejšie máme na mysli, 
že život v duchu troch evanjeliových rád, ktoré žije-
me ako sľuby, sú znamením budúceho života (preto 
eschatologické znamenie), keď ľudia už nevstupujú do 
manželstva, neplodia deti – a úprimne – sú ušetrení aj 
starostí, ktoré tento rodinný život prináša.

Boli časy – v podstate až do Druhého vatikánskeho 
koncilu, keď sa na rehoľný stav hľadelo ako na elitnú 
cestu svätosti, ak nie jedinú… pretože manželstvo sa 
až tak za cestu svätosti nepovažovalo a bolo mu vyhra-
dené ísť len tzv. cestou prikázaní. Postupne vedení Du-
chom Svätým sme museli objaviť a prijať, že aj man-

Zasvätený život nie je elitný, 
ale privilegovaný životný 
stav. To privilégium spočíva 
v Božom povolaní radikálne 
nasledovať Krista vo forme 
života, akú si zvolil on, 
a z dôvodu, ktorý si zvolil on!

SPIRITUALITA
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želstvo ako sviatostné spoločenstvo muža a ženy môže 
a má byť cestou svätosti.

Na druhej strane si musíme priznať, že aj v zasväte-
nom živote človek môže žiť s rozdeleným srdcom, keď 
viac ako radikálne nasledovanie Krista je pre zasvätené-
ho dôležitejší vonkajší zjav rehoľného odevu a jeho spô-
sob života, ale tiež jeho kariéra, postavenie, ktoré má, či 
aktivity, ktorým sa venuje.

Nuž, zasvätený život nie je elitný, ale privilegovaný 
životný stav. To privilégium spočíva v Božom povola-
ní radikálne nasledovať Krista vo forme života, akú si 
zvolil on, a z dôvodu, ktorý si zvolil on!

Tým dôvodom je byť tzv. pro-existenciou – bytím 
pre Boha a ľudí, ktorý presahuje rámec rodiny. Toto je 
dôvod zrieknutia sa manželského a rodinného života 
a všetkého, čo s tým súvisí! Šírenie Božieho kráľovstva 
skrze zasvätený život sa deje diametrálne inou formou, 
ako je tomu skrze manželský a rodinný život!

Preto Vita consecrata zdôrazňuje, že „voľba evanjelio-
vých rád vôbec nevedie k ochudobneniu sa o autenticky 
ľudské hodnoty, ale má byť skôr ich premenou. Na evan-
jeliové rady sa netreba pozerať ako na popretie hodnôt, 
spojených s pohlavnosťou, s legitímnou túžbou dispono-
vať hmotnými dobrami a so samostatným rozhodovaním 
o sebe. Tieto sklony majú svoj pôvod v ľudskej prirodze-
nosti, a preto samy osebe sú dobré“ (VC 87).

Prečo sme tu
Taliansky profesor Arnaldo Pigna, ktorý stojí za au-
torstvom prakticky všetkých cirkevných dokumentov 
o zasvätenom živote, veľmi zdôrazňoval, že viac ako 
hovoriť o nutnosti zriekania, spojeného so zasväteným 
životom, je nutné hľadieť, prečo tu ako zasvätení sme. 
A zároveň vidí, že v tomto „prečo“ má zasvätený život 
dve slabiny, a tým dve výzvy k obráteniu:
1)  nedostatočné, dokonca nie dosť objavené radikál-

ne nasledovanie Ježiša Krista čistého, chudobného 
a poslušného;

2)  nedostatočný vzťah ku svetu podľa vzoru Ježiša 
Krista.

Obe tieto výzvy v súčasnom svete potrebujú byť prijaté 
a žité, inak zasvätený život nebude mať čo Cirkvi a sve-
tu dať.

Čo sa týka tej prvej výzvy: potrebujeme hlboko 
zažiť a stále žiť obrátenie – zmenu v nahliadaní na 
zasvätený život. Na prvom mieste nejde o zriekanie 
sa vecí tohto sveta ani o akési pestovanie čností čis-
toty, chudoby a poslušnosti ako takých, ale na prvom 
mieste ide o  nasledovanie osoby Ježiša Krista čis-
tého, chudobného a poslušného. A to skrze osobný 
a dôverný vzťah s ním ako jeho priatelia a učeníci 
zároveň.

SPIRITUALITA
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Sme povolaní ísť Ježišovou cestou a ako jeho priatelia:
Učiť sa poznávať a žiť Ježišovu čistotu. Nielen v oblasti 
sexuality – tú potrebujú žiť všetci podľa svojho životné-
ho stavu (i manželia, pretože čistotu sexuality nemožno 
zredukovať len na sexuálnu zdržanlivosť), ale nasledovať 
i čistotu Ježišovho srdca, myšlienok a postojov.

Učiť sa žiť Ježišovu chudobu, pretože nás disponuje 
pre Božie dielo, tak ako to Pán chce, kedy chce a kde chce, 
a tak nám nedovoľuje lipnúť na našich postoch, službách, 
ale i zabehaných a často neplodných stereotypoch.

Učiť sa mať Kristovho ducha poslušnosti – voči Bo-
žiemu slovu, voči nášmu poslaniu, ako aj legitímnym 
predstaveným Cirkvi a našich inštitútov. Učiť sa tomuto 
Kristovmu duchu poslušnosti je vzácny dar, ktorý nás 
zároveň očisťuje, oslobodzuje od nášho egocentrizmu 
a pýchy, ale nebráni nám dorastať do skutočnej dospe-
losti v Kristovi…

Priateľstvo s Bohom
V týchto pár slovách je len naznačené naše nasledo-
vanie Ježiša Krista. Treba si byť vedomí, že i keby sme 
mali perfektnú a hlbokú formáciu (čo je veľmi žiadú-
ce a potrebné!), nikdy nebudeme hotoví v učeníctve 
a v raste v priateľstve s Ježišom! Stále budeme na ceste 
obrátenia, objavovania nových svetiel a výziev, ako ho-
vorí svätá Terézia z Lisieux! A to je dobre, lebo nás to 
bude chrániť pred rezignáciou a únavou „zaslúžilých 
pracovníkov“, ktorí si zvykli na stereotypy svojho ži-
vota, ale prorokmi už dávno nie sú, pretože (už) nie sú 
Ježišovými učeníkmi a priateľmi.

Takže ako nám pripomína Vita consecrata: „Pravé 
proroctvo má svoj počiatok u Boha, v priateľstve s ním.“ 
V priateľstve, ktoré stojí nad všetkými vzťahmi a po-
vinnosťami. „Zasvätená osoba nič nemôže postaviť nad 
osobnú lásku ku Kristovi a k chudobným, v ktorých on 
sám žije“ (VC 84).

Tieto slová Vita consecrata treba zobrať vážne, lebo 
i ako zasvätené osoby môžeme žiť ako bohatý mládenec 
z Lk 18, 18 – 29. Môžeme ísť ako on len cestou prikáza-
ní, cestou morálky – bohatému mládencovi (ani nám) 
by nebolo čo vyčítať! A aby sme sa vyhli nedorozume-
niu, Pán Ježiš nikdy nezrušil ani nedal na druhé miesto 
cestu prikázaní! Ale bohatý mládenec, a môže sa to stať 
i nám, sa nestal Ježišovým priateľom! Nespojil s Ježišom 
svoj život, nepochopil či nedorástol do osobnej lásky 
k Ježišovi, ktorá by bola nad všetkým, čo mal.

Táto morálka bez mystiky – bez osobného vzťahu 
priateľstva s Ježišom – z nás nerobí Ježišových svedkov, 
nemá v sebe silu meniť náš život, a tým ani svet okolo 
nás, je to skrátka učenie zákonníkov, ale nie Ježišovo! 
A sú to v prvej línii práve zasvätené osoby, ktoré majú 
byť týmito Ježišovými priateľmi a svedkami tohto pria-
teľstva pre všetkých ostatných – na prvom mieste pre 
všetkých pokrstených, ale následne pre všetkých ľudí!

Toto priateľstvo má byť také silné, že preň všetko 
uznáme za stratu (porov. Flp 3, 7), že na rozdiel od 
bohatého a následne smutného mládenca si uvedomu-
jeme, že my nemáme čo stratiť! Že všetko máme v Je-
žišovi Kristovi! Prorok si musí byť vedomý toho, že 
nemá čo stratiť, inak zo strachu prorokom nebude!

Naše poslanie a vzťah k svetu
Vedomie, že nemáme čo stratiť, nám teda dáva odva-
hu a silu byť skutočne prorokmi Ježiša Krista i v našom 
vzťahu ku svetu. A tu sa dostávame k tej druhej vý-
zve – nášmu vzťahu ku svetu podľa Ježiša Krista. Ide 
o spojenú nádobu s prvou výzvou. Nie je totiž možné 
mať autentický vzťah s Ježišom, a nemať, resp. nepri-
svojovať si jeho vzťah ku svetu, ktorý tak miloval, že 
dal zaň svoj život!

Prorok si musí byť vedomý 
toho, že nemá čo stratiť, inak 
zo strachu prorokom nebude!
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To prvé, o čom máme svedčiť tomuto svetu, je, „aby 
všetci mohli vidieť to ‚jedno potrebné‘ (porov. Lk 10, 42)“ 
(VC 109), a to je život s Bohom. Lebo všetko v živote po-
minie; jediné, čo človeku zostane a bude jeho večnosťou, 
je jeho vzťah s Bohom! A to sa netýka len kresťanov, ale 
všetkých ľudí, lebo všetci budeme stáť pred Kristovým 
súdom, ktorým je jeho láska. Navečer života budeme sú-
dení podľa lásky, hovorí svätý Ján z Kríža. Pod láskou ro-
zumie jedinú pravú lásku – Kristovu lásku. Pre tých, čo 
odporujú tejto láske, sa večnosť stane peklom, tí, čo po-
trebujú ešte premenu touto láskou, musia prejsť očistcom 
Kristovej lásky (porov. Spe salvi 47). Ale Boh si nás túži 
všetkých ako svoju rodinu vtiahnuť do lona svojej večnej 
lásky. O tejto jedinej pravde má svedčiť zasvätený život 
a pomáhať ľuďom na ceste k Otcovi. Ak máme byť escha-
tologickým znamením, tak práve poukazovaním na túto 
večnú pravdu a žitím tejto pravdy.

Nie je však jedno, ako na túto pravdu poukazujeme. 
Treba sa učiť pozerať na svet, konkrétne na ľudí oko-
lo nás, ľudí tohto sveta, ktorí sú často vzdialení Bohu 
či priamo ho vylučujú zo svojho života, optikou Ježiša 
Krista. Encyklika Lumen fidei (18. 24) nám pripomína, 
že skutočne veriť v Ježiša Krista a vyznávať ho znamená 
mať účasť na jeho videní, a teda učiť sa milovať tento svet 
Kristovou láskou – a to bude vždy láska spojená s prav-
dou, s Božou pravdou! Ide o lásku, ktorá nezatracuje, ale 
ani nepodlieha akémusi falošnému milosrdenstvu, dáva 
skutočnú nádej, a nie lacné útechy!

A práve preto, že zasvätení sú – majú byť – prorokmi 
v prvej línii, a nie sa ukrývať v zákopoch svojich klášto-
rov, pretože nemajú čo stratiť, tak práve oni by sa mali stať 
v tomto svete „Božím hlasom, ktorý vystupuje proti zlu 
a hriechu. Prorocké svedectvo si vyžaduje neustále horlivé 
hľadanie Božej vôle, ako aj praktizovanie duchovného roz-
lišovania a lásku k pravde. … od zasvätených osôb sa po-
žaduje všade vydávať jasné a zjavné svedectvo ako proroci, 
ktorí sa neboja riskovať ani vlastný život“ (VC 84. 85).

K tomu treba načúvať – v Ježišovom svetle načú-
vať tomuto svetu. Použijem slová poľského dominiká-
na Dostatniho: v jednej ruke držať Božie slovo, teda byť 
priateľmi Ježiša Krista a žiť v jeho svetle, a v druhej ruke 
držať noviny a načúvať ľuďom. Vo svetle Krista načúvať 
mainstreamu tohto sveta, ktorý doslova ľuďom vymý-
va mozgy, načúvať zmätku ľudí, ich otázkam, treba po-
čuť tie lži okolo nás… a treba sa usilovať byť kompe-
tentnými v otázkach nielen morálky, ale i v postojoch, 
v ktorých sa zmietajú ľudia okolo nás, a pomôcť im vi-
dieť Božie svetlo a pravdu...

Ľudia pretavení Kristom
Tiež treba vidieť, že analfabetizmus viery u dospelých 
kresťanov je enormný a len s už spomínanou morálkou 

bez mystiky – teda bez viery ako reálne žitého vzťahu 
dôvery a priateľstva s Ježišom Kristom – si v tomto svete 
nevystačíme a mladým nebudeme mať čo odovzdať!

Ľudia zasväteného života by sa mali v tomto svete 
stať niečím, ako boli tzv. starci vo východnom kresťan-
stve: ľudia pretavení Kristom a zároveň majúci múd-
rosť – Kristovo svetlo ohľadom vecí života súčasného 
človeka. Ľudia sa právom na nás obracajú a očakávajú 
od nás rozlišovanie a radu!

Neplačme nad tým, že skončilo tzv. masové rehoľ-
níctvo, keď rehoľníci nenahraditeľne v spoločnosti za-
stávali úlohy ošetrovateľov, učiteľov a vychovávateľov; 
ten pravý čas zasväteného života ako aj Cirkvi ešte len 
začína. V mnohom budeme prežívať v nových pod-
mienkach sveta to, čo žilo kresťanstvo prvých storo-
čí. Výziev je veľa, ale Pán od nás nežiada nemožné 
– vlastne žiada len jedno: načúvať jemu a načúvať to-
muto svetu! On sám nám ukáže, čo máme robiť!

Majme odvahu prijať toto nám zverené prorocké 
poslanie, hoci nás to môže stáť veľa. Nemáme čo stra-
tiť! V živote s Bohom môžeme len získať. Sme predsa 
– máme byť – svedkami a nositeľmi nádeje. Touto ná-
dejou je náš zrak upretý na Ježiša Krista, ktorý zvíťa-
zil nad svetom! Táto nádej, založená na viere a dôvere 
v Pána Ježiša, dá našej láske rásť. A umožní vidieť Boha 
konať. A to stojí za to! Nech nám v tom Božia milosť, 
v lone Cirkvi i na príhovor Božej Matky, pomáha. n
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Už ste určite chytili nejeden vírus, ktorý vám dal zabrať. 
Potrebovali ste si vytvoriť protilátky, aby ste sa vyzbrojili pred 
ďalšími útokmi a zvládli aj to, keď je niekto blízky nakazený 
vírusom. A čo vírusy komunitného života? Sú či nie sú? 
Niektoré z nich si predstavíme, aby sme našli protilátky, ale 
tie treba nájsť predovšetkým u seba. Tento text je napísaný 
ako popis situácií, ktoré sa vyskytujú v spoločenstvách 
zasväteného života. Nemal by sa interpretovať tak, aby obvinil 
a kritizoval ostatných. Je skôr určený na analýzu postojov 
a správania sa každého z nás. Vrhnime sa teda na vírusy. 

VÍRUS NOSTALGIE:
Prejavuje sa fascináciou nad minulosťou. „Vtedy, keď sme mali množstvo po-
volaní... keď sme mali veľa diel a rozširovali sa, aj spoločenské uznanie nechý-
balo, vtedy...“ Získali sme identitu, duchovnosť, poslanie, miesta v Božom ľude. 
Nostalgia tiež pracuje na osobnej úrovni: „Bol som schopnejší, lepšie som sa 
sústredil, zvládal som lepšie slabosti iných. Už to nie je tak, ako bývalo...“

VÍRUS KLERIKALIZMU:
Prikladá príliš veľký význam postaveniu, prestíži a moci v spoločenstve bra-
tov. Potreba príslušnosti a spoločenského postavenia prevláda nad osobnou 
slobodou a rovnosťou. To, čo každý robí alebo urobil, sa kladie nad bratské 
vzťahy. V podstate sa to odôvodňuje dielami, tým, na čom každý jeden pracu-
je, čo odovzdáva, tvorí. To však neznamená, že by tie skutky – ako ovocie lás-
ky a záväzku – nemali veľký význam.

VÍRUS SELFIE: 
Pápež často hovorí o sebareferenčnosti. Vlastný imidž, povesť a prestíž sú 
v skutočnosti dôležitejšie ako Božia sláva. Existujú formy kolektívneho po-
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tvrdenia, propagovania vlastných diel a úspechov 
kongregácie, ktoré s tým súvisia. Pravdou je, že aj z hľa-
diska osobného dochádza k tejto „duchovnej svetác-
kosti“. Hrozí nebezpečenstvo vytvárania kultu osobné-
ho imidžu, veľkej starosti o to, aby sme nerobili chyby, 
aby sme neprijímali pomýlené rozhodnutia, aby nám 
nemohli nič vyčítať.

VÍRUS PESIMIZMU: 
Pozostáva z negatívneho a beznádejného pohľadu na si-
tuáciu Cirkvi a spoločnosti. Človek má dojem, že všet-
ko je v úpadku, že minulosť bola oveľa lepšia... že sa to 
skončilo a že to zlyhá. Šťastná nádej v prítomnosti a dô-
vera v Boha nie je dostatočne presvedčivá. Proroci ne-
možnosti dostali viac publicity ako proroci nádeje. 

VÍRUS AKTIVIZMU: 
Môže sa prejaviť či už v živote komunity, alebo tiež 
v poslaní. Množstvo úloh je také veľké, že privádza 
k opotrebovanosti, k únave človeka, ktorý už viac 
nemá pokoj ani chuť pre svoj život modlitby a ani 
pre duchovný život. Prílišná aktivita však môže byť 
akýmsi únikom pred vlastným životom a môže byť 
reakciou na sklamanie alebo samotu.

VÍRUS LETARGIE: 
Stráca sa schopnosť reagovať. Človek sa stal akoby 
špongiou a zmenil sa na suchý korok. Nenadchýna sa 
pre neustálu novosť evanjelia, ani životnými prekva-
peniami alebo prekvapeniami, ktoré prinášajú rôzne 
vzťahy. V uliciach Madridu bolo vidieť istý čas rekla-
my s nápisom: „Prebuď svoje zmysly!“ Máme teda aj 
my pred sebou celý rad úloh: prebudiť schopnosť po-
čúvať, vidieť, cítiť... Ale aj veriť, dúfať, milovať.

VÍRUS NEGATÍVNEJ KRITIKY: 
Šomranie sa živí závisťou a žiarlivosťou. Človek si 
uťahuje z iných, nestará sa o to, aby poznal a odovzdával 
pravdu, robí si negatívne mienky o ľuďoch, pričom 
vychádza z mylných informácií. Niekomu dáme nálepku, 
ktorá ho nakoniec v sebe úplne ohraničí. Človek tak 
stráca kreatívnu energiu, ktorá sa vyjadruje uznaním, 
vyváženosťou, potvrdením, vďačnosťou... 

VÍRUS POVRCHNEJ KOMUNIKÁCIE: 
Prejavuje sa používaním konvenčného, formálneho ja-
zyka, ktorý je typický pre slušnú výchovu. Komuniká-
cia môže prejsť do druhého stupňa: k výmene informá-
cií a názorov. Hovorí a diskutuje sa o športe, o správach 
a politických udalostiach. Avšak veci, ktoré sa týkajú 
života a osobných pocitov, vzťahov, viery a očakávaní či 
nádeje, ostávajú v tieni a nevypovedané. 

VÍRUS INDIVIDUALIZMU: 
Zdôrazňuje sa „môj“ osobný projekt života, ktorý začne 
prevažovať nad spoločným projektom spoločenstva, 
ktoré je nositeľom nejakej charizmy. „Moje“ záujmy, 
obalené do „poslania“, nenesú v sebe známky života 
spoločnej misie komunity či kongregácie. „Môj“ plán 
je citlivý a nedotknuteľný; ak sa neprijme, skombinu-
je sa ešte s iným vírusom „letargie“. Prejavuje sa stratou 
energie a nezáujmu o spoločné vízie. 

VÍRUS JEDNODUCHÉHO PREŽITIA: 
Ak tento vírus infikoval organizmus kongregácie, osla-
buje sa rozlišovanie povolania a požiadavky formácie 
sú obmedzené vo vyjadrení príťažlivého štýlu života, 
ktorý každá kongregácia alebo samotná komunita v se-
be má. Vízia budúcich výziev sa stráca a prevláda zotr-
vačnosť a rutina. Ide už len o prežiť alebo dožiť...

VÍRUS ODPORU VOČI ZMENÁM: 
„Alergia na zmeny.“ Poznáte ju? Možno je skôr chuť po-
vedať „dajte mi pokoj“, lebo akákoľvek zmena nás vyha-
dzuje z rytmu. Teraz sa však všetko rýchlo mení a nabe-
rá rýchlejšie otáčky, čiže aj prispôsobivosť vyžaduje väčšie 
nasadenie. Mení sa veľa foriem, mení sa fungovanie diel 
a apoštolské aktivity, ale mení sa tiež postoj voči vnútornej 
zmene či premene. Možno ani nechceme vidieť kultúrne 
a spoločenské zmeny a nie ešte zmenu svojho života, kto-
rá by privádzala k väčšiemu svedectvu evanjelia. Vírusu sa 
dobre darí v postoji toho bezpečného, známeho, bežného, 
čo sme vždy robili a vždy to tak bolo a dokonca vtedy to aj 
fungovalo. Len to „dnes“ je už iné, ako bolo včera... 

VÍRUS PRIPOJENIA: 
Vytvára určitú závislosť. Ponúka pocit, že život vo virtuál-
nej komunite dáva konečne nejaké uspokojenie a naplne-
nie pocitu samoty. Sociálne siete, ktoré predstavujú skvelý 
nástroj efektívnej práce, sa stávajú závislosťami. Nemôže-
te nič robiť bez mobilného telefónu či sa bez neho vôbec 
niekde pohnúť. Je prítomný počas modlitby, počas jedla 
alebo počas rekreácie. Mobilný telefón je druh „prívesku“ 
alebo – ako to vyjadrujú niektorí autori – ďalšieho orgánu, 
ktorý sa stal našou súčasťou. Výsledkom však je to, že naša 
osobná komunikácia je stále biednejšia, stráca na kvalite. 
Sme viac prepojení, ale menej komunikovaní. 

Už ste aj vy chorí po prečítaní tohto článku? Chce 
to nejaké silné protilátky. Nenechajte sa nakaziť nie-
ktorým vírusom, veď každý z vás pozná to, čo je naj-
lepšie na posilnenie imunity zasväteného života... ale-
bo treba nasadiť možno „správne lieky“, ktoré vírus 
odstránia. Tak ich len pravidelne užívať a nezabudnúť 
na to podstatné. n
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Katedrála Notre Dame v Štrasburgu sa 9. septembra 
2018 stala miestom blahorečenia Božej služobnice Matky 
Alfonzy Márie, vlastným menom Alžbety Eppingerovej. 
Matku Alfonzu Máriu za svoju zakladateľku považujú tri 
ženské kongregácie: Kongregácia sestier Najsvätejšieho 
Spasiteľa so sídlom v Oberbronne vo Francúzsku, 
Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa so sídlom 
v Ríme a Kongregácia sestier Vykupiteľa so sídlom 
vo Würzburgu v Rakúsku.

Kto bola táto jednoduchá žena, ktorá mnohých dokázala inšpiro-
vať svojím životom? Žena, ktorá napriek podlomenému zdraviu, 
často pripútaná na lôžko, nevzdelaná, z chudobných pomerov, 

založila 28. augusta 1849 novú rehoľnú spoločnosť ako odpoveď na potre-
by svojej doby?

Alžbeta sa narodila 9. septembra 1814 ako prvé z jedenástich detí roľ-
níckym rodičom v alsaskom mestečku Niederbronn vo Francúzsku. Vy-
rastala v jednoduchých podmienkach a už ako dieťa bývala často chorá. 

„Aby sme Ježiša 
mohli milovať, 
musíme ho 
najprv poznať.“ 

Matka Alfonza 
Mária  
a jej cesta 
za Kristom
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Od detstva bola Alžbeta vnímavá na pôsobenie Božie-
ho Ducha. Jeho volanie prichádzalo k nej v rôznych 
udalostiach života, cez hlboko veriacu rodinu, cez po-
mery v jej okolí a v Cirkvi. Duchovná zrelosť v otáz-
kach viery ju viedla k tomu, že už ako štrnásťročná, 
hneď po prvom svätom prijímaní, zložila sľub doži-
votného panenstva. Svoj duchovný život rozvíjala pod 
vedením miestneho farára a svojho spovedníka abbé 
Dávida Reicharda.

Alžbeta bola vo svojej dobe svedkom sociálnej 
a hospodárskej situácie, ktorá v začiatkoch industria-
lizácie v 19. storočí priniesla krízu do života najmä 
chudobných. So svojimi súčasníkmi zakúsila v rodine 
chudobu, neistotu, telesné a duševné utrpenie. Okrem 
týchto bied si však všímala aj veľkú túžbu človeka po 
vyššej ľudskej dôstojnosti a šťastí. Pod vedením miest-
neho kňaza Reicharda zakladá dňa 28. augusta 1849 
novú kongregáciu. Za patróna kongregácie volí sv. 
Alfonza Máriu de Liguori a z úcty k nemu prijíma aj 
rehoľné meno Alfonza Mária. Od skorej mladosti si 
tiež veľmi uctievala sv. Teréziu z Avily, od ktorej sa 
učila veľkej dôvere v Boha, pokoju a radosti.

Novozaložená kongregácia sa rýchlo rozrastá. Mat-
ka Alfonza Mária od svojich sestier vyžaduje, aby 
sa starali najmä o chudobných a chorých, ujímali sa 
opustených detí. Aby chorých prijímali do svojich do-
mov a ošetrovali ich v ich príbytkoch, čo bolo na vte-
dajšiu dobu nezvyčajné a veľmi pokrokové. Už vtedy, 
hoci si to vôbec neuvedomovala, pestuje ekumeniz-
mus, keď z malého kláštora v Niederbronne vychá-
dza ošetrovať ateistov či chorých iného vierovyznania. 
Chce im dať zakúsiť, ako veľmi ich Boh miluje a ako 
veľmi mu záleží na skutočnom šťastí človeka. Svoje 
sestry vyzýva, aby v chudobnom a núdznom videli sa-
mého Krista. 

Očarená Kristovým krížom
Svoj vzťah k Ježišovi budovala už od svojho ranného 
detstva, k čomu prispela aj jej dobrá katolícka výchova 
a príklad rodičov. Najmä vo chvíľach samoty v osobnej 
modlitbe nadväzuje hlboký vzťah s Ježišom, ktorý sa 
stáva veľkým dôverníkom jej každodenného života. Ho-
vorí: „Aby sme Ježiša mohli milovať, musíme ho najprv 
poznať.“ Ako teda najlepšie poznávať Ježiša? Odporúča 
tieto prostriedky:
	 l  stále žiť v spojení s ním,
	 l  pristupovať často k svätému prijímaniu,
	 l  rozjímať o jeho veľkej dobrote a milosrdenstve,
	 l  rozjímať o Pánovom utrpení.

„Cez tieto prostriedky,“ hovorí Alfonza Mária, „dospe-
jeme k láske k Ježišovi.“

Hriech je veľké zlo voči Bohu
Utrpenie Ježiša Krista sa jej osobitne dotýkalo. V jej 
životopise sa uvádza: Keď raz Alžbeta ako štyri- či päť-
ročná išla s matkou na pole, prechádzali popri poľnom 
kríži. Alžbeta sa spýtala matky: „Prečo takto nemi-
losrdne ukrižovali nášho Spasiteľa?“ Matka jej odpo-
vedala: „To urobili naše hriechy.“ Spýtala sa matky: 
„A čo je to hriech?“ Odpoveď v nej vyvolala rozhod-
né predsavzatie: „Keď je toto hriech, tak už nechcem 
viac hrešiť! Nechcem uraziť dobrého Pána Boha!“ No 
Alžbete nešlo len o to, že Boh je teraz urazený, ale o to, 
že zle odpovedala na lásku Boha. Chcela sa vyvarovať 
hriechu nie zo zranenej pýchy ani nie zo strachu pred 
Božím trestom, ale z lásky k Bohu. 

Alžbeta hľadí na Ježiša Krista celý svoj život, a to 
na Ježiša Krista ukrižovaného, a celý život sa Kris-
tus z kríža pozerá na ňu. Sama o tom hovorí svojmu 
duchovnému otcovi abbé Reichardovi: „Už ako päť-
ročná som mala lásku k práci. Už vtedy som chce-
la pomôcť svojej matke a všade som ju nasledovala. 
Niekedy ma mama posielala preč a raz, keď som od 
nej odišla, odobrala som sa do kútika svojej izby, ho-
dila som sa tam na kolená a meditovala som nad Je-
žišovým utrpením. Uvažovala som, aké strašné rany 
museli urobiť hrubé klince. Táto meditácia ma tak 
veľmi uchvátila, že som nahlas plakala.“

Pavlovské nasledovanie Krista
Aby Matka Alfonza Mária ukázala, ako je možné 
uskutočniť nasledovanie Krista, cituje svätého Pav-

Matka Alfonza 
Mária  
a jej cesta 
za Kristom
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la a hovorí: Každá sestra má byť schopná povedať 
s Apoštolom: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus“ 
(porov. Gal 2, 20) a: „A tak kým žijeme, ustavične sa 
vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život 
zjavil na našom smrteľnom tele“ (2 Kor 4, 11). Pre 
Alžbetu je typické toto pavlovské chápanie nasledo-
vania Krista.

Matka Alfonza Mária celý život hľadí na kríž. V krí-
ži vidí dôkaz veľkej lásky Boha, ktorý neváhal dať za 
ňu všetko. To ju napĺňa nádejou a radosťou, že je Bohu 
taká vzácna. Chce čerpať z tohto prameňa nikdy ne-
končiacej Božej lásky a privádzať tam aj ostatné smäd-
né duše. Túto skúsenosť odporúča aj svojim sestrám: 
„Denne rozjímajte o Ježišovom živote, zvlášť o jeho 
utrpení. Snažte sa neustále zdokonaľovať pred Bohom 
a ustavičnou modlitbou udržiavať sústredenosť mysle 
na Boha“ (z rukopisu textu prvých pravidiel).

Pribitá spolu s Kristom na kríž
V roku 1866 dostáva nová kongregácia pápežské 
schválenie. V tom čase pôsobí okolo 400 sestier v 76 
domoch. Veľkú slávnosť však v krátkej dobe vystrie-
da veľké utrpenie. Prvá rana pre Matku Alfonzu Má-
riu prichádza z Würzburgu, kde sa sestry osamostatnili 
a oddelili od materinca v Oberbronne. V krátkej dobe 
prišla správa o osamostatnení viedenských sestier. 
Tretia rana, ktorú zakúsila Matka Alfonza Mária, bolo 
ďalšie osamostatnenie sa šopronskej komunity. 

Tieto udalosti veľmi zasiahli Matku Alfonzu 
Máriu a podlomili jej i tak dosť chatrné zdravie. 
Hľadí na Kristov kríž, mlčky a neskutočne trpí so 
svojím Spasiteľom. Bol to kríž, ktorý ju doslova 
pribil na lôžko, z ktorého už nevstala. Nemohla 
prekonať bolesť, ktorú spôsobilo rozdelenie kon-
gregácie. Veľmi zoslabla, výrazne schudla a sestrám 
bolo jasné, že sa blíži jej koniec. Napriek neopísateľ-
nému fyzickému a duševnému utrpeniu, ktorým pre-
chádzala, mala pokojný výraz, nežný úsmev na tvári, 
ako zaznamenali jej súčasníci. Jej jedinou radosťou 
ostávalo pápežské schválenie kongregácie, ktorého 
sa dožila. Ostatné už nechávala Božej prozreteľnosti. 
Dňa 21. júla dostala slabšiu porážku a upadla do bez-
vedomia. Táto zvesť otriasla jej duchovným otcom 
abbé Reichardom, ktorý krátko nato dostáva mŕtvicu 
a zomiera. Tak sa splnila prosba malej Alžbety, ktorá 
sa zaňho modlila: „Požehnávaj ho, Pane, a prosím ťa, 
nech žije tak dlho, ako ja.“ Dňa 31. júla 1867 Mat-
ka Alfonza Mária zomiera. Ticho a pokojne v kru-
hu svojich sestier odišla Domov, kde bol jej poklad 
a zdroj všetkej sily – Kristov kríž, ktorý ju sprevá-
dzal po celý jej život a nikdy sa ho nepustila.

Nová blahoslavená
Promulgáciou dekrétu o heroických čnostiach jej 
udelil pápež Benedikt XVI. dňa 19. decembra 2011 
titul „Ctihodná Božia služobnica“. 26. januára 2018 
bol vydaný dekrét o zázraku, ktorý sa stal na príhovor 
ctihodnej Božej služobnice Alfonzy Márie Eppinge-
rovej. Rímska fáza procesu blahorečenia sa ukonči-
la slávnostným obradom blahorečenia v Strassburgu 
dňa 9. 9. 2018. Teda v deň, keď sa narodila pre tento 
svet. Je to nádherný obraz, že Matka Alfonza Mária 
pre tento svet nezomrela, ale jej duch naďalej pokra-
čuje v jej sestrách a nasledovníkoch.

Všetky kongregácie, ktoré vznikli zo založenia 
Matky Alfonzy Márie, stále pociťujú lásku a náklon-
nosť k svojej zakladateľke. Táto láska ostáva stále 
živá a neustále zohrieva srdcia všetkých sestier Mat-
ky Alfonzy Márie. n 
		

„Denne rozjímajte o Ježišovom 
živote, zvlášť o jeho 
utrpení. Snažte sa neustále 
zdokonaľovať pred Bohom 
a ustavičnou modlitbou 
udržiavať sústredenosť mysle 
na Boha.“ 
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Sláva Isusu Christu! S vďačnosťou Bohu 
i sestrám, ktoré sa dali k dispozícii počas 
25 rokov jestvovania misie, oslávili 
v Strednej Ázii v auguste 2018 príchod 
prvých školských sestier sv. Františka 
na toto územie. 

Ako sa to vlastne začalo? 
Hovorí najstaršia sestra misie sestra Viktória Záňo-
vá: „Celý môj rehoľný život som veľmi túžila odísť na 
misie, no vzhľadom k iným potrebám v provincii som 
sa tam nedostala až do mojich šesťdesiatich rokov. Až 
vo veku, keď niektorí opúšťajú misijné územia, Pán od-

povedal na moju najhlbšiu túžbu. Vtedajšia generálna 
predstavená Luceta Macíková vyzývala sestry, aby sa 
nebáli a naplnili misijné poslanie Cirkvi. V Ríme do-
stala ponuku na otvorenie misií v niekoľkých krajinách 
bývalého Sovietskeho zväzu. Spolu s bratmi františkán-
mi sme navštívili Arménsko, ale po čase rozlišovania 
sme sa rozhodli pre pôsobenie v Kazachstane v Al-
mate. Tu už pôsobil jeden brat františkán a niekoľko 
sestier z Litvy, ktoré sa však vracali naspäť, a tak sme sa 
nasťahovali do domu, v ktorom bývali. Naše začiatky 
boli veľmi pekné, všetci sme boli nadšení a hľadali sme 
rôzne možnosti našej služby. Keďže mám zdravotnícke 
vzdelanie, moje smerovanie bolo medzi chorých a naj-
chudobnejších, ktorí potrebovali našu pomoc. Ochotne 
som teda začala službu v ambulancii pre chudobných. 

MISIE

25rokov misie
školských sestier sv. Františka 
v Strednej Ázii
n  MA XIMIL IÁNA WEISSHÄUPLOVÁ  OSF



Zasvätený život | 2018/0226

MISIE

Ľudia nás mali radi a napriek tomu, že mnohí Nemci 
odchádzali do Nemecka, prichádzali vždy noví ľudia. 
Tvorili sme takú rodinnú cirkev, kde sme sa navzájom 
dobre poznali a slávili sme spolu napríklad aj narode-
niny jednotlivých členov. Každý rok bolo pokrstených 
40 – 50 nových ľudí.“ 

Spomienky na prvé chvíle dopĺňa sestra Regi-
na Żuk-Olszewska: „Moje prvé dojmy z krajiny boli: 
veľká chudoba – materiálna, duchovná, morálna. 
Všetko také sivé, ale ľudia dobrí. No nemala som po-
cit, že majú taký veľký hlad po Bohu, ako sa to u nás 
hovorilo. Ľudia proste mali hlad po jedle. Pamätám 

si tiež na prvú nedeľnú omšu. Cestou do kostola som 
videla množstvo ľudí a v duchu som si s potešením 
vravela: ‚Koľko ľudí ide do kostola.‘ Ale oni išli na 
trh, lebo to bolo tým istým smerom. Uvedomili sme 
si, aké veľké pole pôsobenia mám tam Pán pripravil, 
nielen v oblasti evanjelizácie, ale aj v sociálnej sfére. 
Hneď v tú prvú nedeľu sme išli do dedín na kateché-
zu. Doteraz obdivujem, že nás ľudia s trpezlivosťou 
počúvali napriek tomu, že nám nerozumeli, lebo naša 
ruština bola veľmi biedna. 

Ešte jedna perlička: Na začiatku sme tam boli Slo-
venky, Poliaci, Česi, Američan a Kórejec. Raz sme 
sa pri raňajkách rozprávali našou lámanou rušti-
nou a bola pritom aj naša farníčka. Po určitom čase 
sa spýtala: ‚A na kakom jazyku vy rozgavarivajete?‘ 
Hrdo sme odpovedali: ‚Na ruskom.‘ A ona na to: ‚Ja 
ničevo neponjala.‘ My sme si na začiatku vytvorili 
akýsi druh ruského ‚nárečia‘, ktorému sme rozume-
li iba my.“ 

Treťou sestrou, ktorá bola pri otvorení misie, je 
Lea Zorvanová: „Na naše začiatky si spomínam s ra-
dosťou. Nevedeli sme síce, čo nás čaká, ale boli sme 
plné entuziazmu. Po čase som si uvedomila jeden silný 
moment vo svojej každodennosti. Keď som videla letieť 
lietadlo, vedela som, že som ďaleko od domova, ale cí-
tila som, že doma som už tu. A toto prežívam dodnes 
a považujem to za veľkú milosť.“ 

Vieme, že celá činnosť misie 
v Strednej Ázii je podporovaná 
modlitbami mnohých našich 
známych, ale aj neznámych 
orodovníkov, ktorí sa za nás 
denne modlia a obetujú.
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Práve tieto tri sestry robili prvé kroky v ďalekých 
krajinách. Vďaka ich odvahe vykročiť a podujať sa 
na veci, ktoré často presahovali ich možnosti, sú tu 
aj ich nasledovníčky. Za 25 rokov jestvovania mi-
sie sa tu v štyroch komunitách vystriedalo tridsaťšesť 
sestier Slovenskej provincie, jedna sestra Americkej 
provincie a jedna sestra Českej provincie. Prišlo aj 
niekoľko dievčat, ktorým sa sestry venovali a ktoré 
zatúžili nasledovať Krista v zasvätenom živote. Štyri 
ženy nasledovali volanie Ženícha a vstúpili aj zostali 
u školských sestier. 

Ďalší rozvoj misie 
Sestry začínali v Kazachstane, v meste Almata, kde 
v spolupráci s bratmi františkánmi vybudovali chrám 
a budovy dvoch kláštorov. Naša činnosť je tam až 
dodnes úzko prepojená s bratmi františkánmi. Pra-
cujeme na spoločných projektoch, ako sú ambulan-
cia či jedáleň pre chudobných. Okrem toho vo farnos-
ti sestry slúžia ako kostolníčky a zapájajú sa do farskej 
katechézy prípravou detí a mládeže na prijatie svia-
tostí. Činnosť nie je sústredená len na mesto, ale aj 
na okolité dedinky, kde sestry hľadali ľudí túžiacich 
po živote s Bohom. Veriacich a ich potomkov hľadali 
podľa mien na cintorínoch a v telefónnych zoznamoch 
alebo cez fungujúce národnostné spolky, keďže krajina 
je známa tým, že v nej žije 138 národností. 
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Na prosbu vtedajšieho biskupa Kazachsta-
nu otca Jána Pavla Lengu sa otvorila nová 
komunita v Karagande, kde sestry až do 
dnešného dňa pôsobia v diecéznej kúrii a po 
otvorení kňazského seminára tam začali vy-
učovať. Ešte v Almate v spolupráci s bratmi 
františkánmi začali svojpomocne vydávať ka-
tolícky časopis Krédo, ktorého redakcia sa ne-
skôr presunula práve do Karagandy. Je to jedi-
ný katolícky časopis v krajinách Strednej Ázie 
a naďalej vychádza raz mesačne. 

Dobré meno sestier sa šírilo až za hranice 
Kazachstanu. Na žiadosť jezuitu P. Alexan-
dra Kahna, ktorý bol v tom čase predstave-
ný misie sui iuris, sestry otvorili nové miesto 
pôsobenia v Biškeku v Kirgizsku. Kraji-
na aj ľudia v nej boli oveľa chudobnejší, ale 
bola tu živá komunita potomkov bývalých 
Nemcov a Poliakov, ktorí si zachovali vieru 
v čase komunistického režimu, a to aj vďaka 
odvážnym kňazom, ktorí tu pôsobili. Preto 
sestry mali naozaj široké pole pôsobnosti. 
Venovali sa katechéze, príprave k sviatostiam 
detí aj dospelých. Kvôli hmatateľnej 
materiálnej chudobe, s ktorou sa stretávali 
v rôznych dedinách, otvorili sestry centrum 
Pro Homine, ktoré slúžilo najmä chudobným 
deťom a mládeži, a vytvorili sa tam aj pra-
covné miesta pre niekoľkých dospelých. 

V odľahlejších mestečkách sestry navšte-
vovali veriacich. Jedným z nich bol Talas, 
kde mohli cestovať len raz do mesiaca, aj to 
len vtedy, keď to dovoľovalo počasie. Pre-
to keď apoštolský administrátor Kirgizska 
– P. Alexander Kahn SJ poprosil generálnu 
predstavenú o sestry aj do tohto mestečka, jej 
odpoveď bola kladná. 

Vieme, že celá činnosť misie v Strednej Ázii 
je podporovaná modlitbami mnohých našich 
známych, ale aj neznámych orodovníkov, ktorí 
sa za nás denne modlia a obetujú, ale je mož-
ná aj vďaka materiálnym prostriedkom, ktoré 
nám poskytujú rôzne organizácie či Bohu zná-
mi darcovia. 

Sestry chcú aj naďalej odpovedať na zna-
menia doby a v duchu našej charizmy sa „ve-
nujú chudobným a ináč potrebným“, dáva-
jú svoj čas a svoje sily v prospech tých, ku 
ktorým ich Pán posiela. Chcú tiež hľadať 
možnosti a nachádzať spôsoby, ako dať spo-
znať živého Boha a Spasiteľa ľuďom v týchto 
moslimských krajinách. n                                                
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Žalmy 76 – 100
Šiesty zväzok komentárov 
k Starému zákonu

Kniha žalmov patrí medzi najob-
ľúbenejšie kresťanské a židovské 
spisy. Po tisícročia učí a povzbu-
dzuje veriaceho človeka komu-
nikovať s Bohom, volať k nemu, 
prosiť či chváliť ho, a to najmä 
v náročných životných situá-
ciách. Vďaka svojmu poetickému 
a intímnemu charakteru sú žalmy 
atraktívne aj pre nenábožensky 
orientovaných ľudí a od svojho 

vzniku inšpirujú umelcov z každej oblasti. Ich obsah a forma 
sú preto stálym predmetom skúmania nielen biblistov 
a teológov, ale aj filológov, psychológov či antropológov.

Šiesty zväzok komentárov k Starému zákonu pod ná-
zvom Žalmy 76 – 100 je významné teologické dielo, ktoré 
je výsledkom dlhodobej práce tímu slovenských odbor-
níkov v biblických vedách. Je určená kňazom, učiteľom 
a študentom humanitných smerov, ktorým na  Sloven-
sku chýba k ich práci odborný komentár k Svätému pís-
mu v slovenskom jazyku. 

Za zväzok komentárov k Starému zákonu Žalmy 51 – 75 
bol tím odborníkov v marci tohto roka ocenený cenou 
Dominika Tatarku za rok 2017. Ide o moderný odborný 
výklad žalmov, obohatený poznatkami z lingvistiky, his-
tórie a archeológie. 

Predstavená knižná novinka vyšla vo vydavateľstve 
Dobrá kniha.

Rehoľné a mníšske rúcha

Vo vydavateľstve Dobrá kniha 
vyšla prvá publikácia tohto dru-
hu u nás: Rehoľné a mníšske rú-
cha na Slovensku. Jej autormi sú 
Adrián Lančarič a Petra Božena 
Trnková.

Kniha obsahuje farebné fo-
tografie každého rúcha: veľkú 
fotografiu spredu a dve menšie 
z profilu a zozadu. Na 175 stra-
nách nájdete základné informá-
cie o každej reholi alebo ráde: 

l oficiálny názov v slovenčine aj v latinčine, skratku a bežný 
skrátený názov;
l dátum a miesto založenia, meno zakladateľa;
l rok príchodu na Slovensko, súčasné sídlo a forma orga-
nizácie;
l meno aktuálneho predstaveného, aktuálny počet členov 
a komunít s adresami a poslanie rehole alebo rádu.
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JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ  
SVOJE POVOLANIE A SVÄTOSŤ?

V prvej etape zasväteného života povolaný ešte nemá 
osobnú skúsenosť s pravdivosťou slov, ktorými Ježiš od-
povedal apoštolom, keď sa divili nad ťažkosťami v usku-
točňovaní evanjeliových rád: „Ľuďom je to nemožné, ale 
Bohu nie! Lebo Bohu je všetko možné“ (Mk 10, 27).

[...]
Pre mladosť je charakteristická veľkodušnosť a odhod-
lanie zanechať všetko a nasledovať Ježiša. Vtedy sa zdá, 
že chudoba, čistota a poslušnosť, modlitba a láska nie 
sú ťažkosti, ktoré by sa nedali zvládnuť. Všetko sa zdá 
byť na dosah ruky, a teda ľahko dosiahnuteľné. Člo-
vek chce dobre poznať cestu a všetko to, čo je spoje-
né s úplným zasvätením sa Bohu, avšak skôr sa opiera 
o dôveru vo vlastné sily. Mladý človek ešte nepozná 
všetky požiadavky nasledovania Krista... Ťažké možno, 
ale nemožné skutočne nie – s určitou dávkou odvahy!

Ale neskôr sa všetko začína meniť: ľudské nad-
šenie ustupuje a nastupuje akási necitlivosť na nad-
prirodzené veci a Pán sa zdá byť veľmi ďaleko. Na-
stupuje istá únava, monotónnosť, námaha spojená 
s neúspechom, začína sa nechuť k úradu a požiadavky 

nasledovania Krista skôr či neskôr narážajú na určité 
(zdá sa oprávnené) prirodzené požiadavky; problémy, 
o ktorých si človek myslel, že sú vyriešené (napr. 
citové), sa ukazujú ako nevyriešené alebo sa naraz pre-
búdza energia, ktorá sa zdala byť pod kontrolou (napr. 
sexuálna). Ideál svätosti priťahuje menej, avšak ožívajú 
a priťahujú rôzne lákadlá. A keď sa ešte človek pozrie 
okolo seba a vidí mnohé negatívne príklady...

Ale je tu ešte iný stupeň vnímania, ešte vážnej-
ší a hlbší, ktorý poukazuje na dobré poznanie svojho 
vnútorného sveta a jeho protichodností, spolu s túžbou 
po pravde a po tom, aby sme boli pravdiví, ale čo asi 
nie je také samozrejmé, aj keď by to malo byť základom 
v živote kňaza alebo zasväteného.

Zdá sa mi, že to veľmi dobre opísal Carlo Carretto 
vo svojich Listoch z púšte. Púšťou je naše vnútro, ktoré 
nám dáva poznať priepasť nášho klamstva:

„Pod vplyvom citového vzrušenia sme sa považo-
vali za veľkodušných, ale teraz objavujeme svoj ego-
izmus. Pod falošným plášťom nábožného citu sme sa 
domnievali, že sa vieme modliť, a zisťujeme, že nie sme 
viac schopní správne vysloviť ani ‚Otče‘. Boli sme pre-
svedčení o svojej pokore, ochote, disciplíne, a musíme 
priznať, že pýcha až do koreňov prenikla celú bytosť. 
Naša modlitba, ľudské vzťahy, naše práce a apoštolát, 
všetko je poškvrnené.

SPIRITUALITA

KRÍZA v živote
zasväteného
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SPIRITUALITA

Stáva sa to vo veku okolo štyridsiatky; vo veku bib-
lického čísla, počiatkom druhej mladosti a vážnych 
rozhodnutí: vek, ktorý si Boh vyvolil, aby k stene pri-
tlačil človeka, ktorý sa dovtedy snažil obchádzať svoju 
plnú zodpovednosť v hmlovine ‚polovičatého áno a po-
lovičatého nie‘.

Spolu so sklamaniami, znechutením a temnota-
mi prichádza vytriezvenie; ba niekedy až po poznaní 
hriechu a po hriešnom páde spoznáva, akým je: 
biedne, krehké a slabé stvorenie, zmes pýchy a zloby, 
tvor nestály, lenivý a nerozumný.

Tejto biede niet konca a Boh ju dáva človeku okuso-
vať až na jej dno.

Ale to nie je všetko. V hlbinách duše sa nachádza 
vina, ktorá je ešte väčšia a závažnejšia, aj keď je ukrytá. 
V jednotlivých skutkoch sa takmer nikdy neprejavuje. 
Ide o vinu, ktorá pozostáva skôr zo základných život-
ných postojov, než z jednotlivých činov. Ale ona najviac 
ovplyvňuje a určuje skutočnú hodnotu nášho srdca.

Je skrytou a dobre zamaskovanou vinou. Možno ju 
spoznať iba s námahou a po dlhšom čase. Ale napriek 
tomu zostáva vo svedomí dostatočne účinnou, aby nás 
zaťažovala omnoho viac ako to všetko, z čoho sa oby-
čajne spovedáme.

Mám na mysli tie životné postoje, ktoré nás neustá-
le udržujú akoby v určitej všadeprítomnej atmosfére. 
Hriechy, ktorých sa jednoducho nemôžeme striasť. Po-
stoje, ktoré sami nevidíme, a predsa nás ovládajú. Sú 
to lenivosť, zbabelosť, falošnosť, márnivosť. Prenikajú 
až do našich modlitieb a ťažko doliehajú na celú našu 
existenciu.“

[...]
Jedným slovom, je to uvedomenie si svojej neschop-
nosti a totálnej bezmocnosti realizovať svoje povolanie, 
ktoré pochádza od Boha.

Zamyslenie Carla Carretta je výrečné. Len s jednou 
vecou by sme mohli nesúhlasiť, a to s vekom 40 ro-
kov ako momentom tejto skúsenosti. Nemyslím si, že 
by sme to mali brať takto absolútne. Myslím, že kaž-
dá etapa života je vhodná na to, aby sme zažili takúto 
skúsenosť, ktorá by mohla radikálne zmeniť náš spô-
sob myslenia, aby sme potom žili svoj záväzok k svä-
tosti ako niečo, čo je pre človeka nemožné. Pre nieko-
ho to môže nastať neskôr; dôležité však je, aby tento 
moment pravdy nastal!

NEMOŽNÉ PRE ČLOVEKA, 
ALE MOŽNÉ PRE BOHA

Keď človek dospel k tomuto stupňu vnútornej slobody, 
môže pochopiť a presvedčiť sa, že „Bohu nič nie je ne-
možné“, alebo začne zakusovať túto Božiu možnosť ako 
niečo, čo sa môže uskutočňovať v malej miere jeho po-
zemského života, v hĺbkach jeho srdca: napríklad člo-
vek môže v sebe pociťovať cítenie Božieho Syna a za-
milovať si blahoslavenstvá. Alebo sa môže tešiť z toho, 
že pracuje len na Božiu slávu, a cíti sa obklopený Bo-
žím pohľadom, ktorý vidí aj v skrytosti, milujúc tak 
skrytosť a všetko to, čo zatieňuje jeho ja, pričom sa 
veľmi nezaujíma o vlastnú povesť, aj keď ho ohovára-
jú alebo keď jeho vlastné zásluhy sú pripísané niekomu 
inému.

Je to akási „nemožná možnosť“ zamilovať si vedu 
kríža a milovať tak, ako miluje Boh, milujúc aj toho, 
kto ti ublížil, a objímajúc, tak ako svätý František, 
málo príťažlivú tvár malomocného. Je to „nemož-
ná možnosť“, aby som sa rozhodol urobiť niečo nie 
preto, že ma niečo priťahuje alebo sa na to cítim 
schopný, ale len preto, že to odo mňa žiada Pán, 
a aby som tak splnil jeho vôľu, poslúchajúc ľudské 
sprostredkovanie, ktoré je niekedy málo presvedčivé 
a niekto ti povie, že si hlúpy, keď si súhlasil. Je to tá 
„nemožná možnosť“, ktorá ti pomáha robiť všetko 
z lásky k Bohu a k ľuďom a pokračovať v tom aj vte-
dy, keď sa ti zdá, že necítiš lásku, necítiš Božiu prí-
tomnosť a nik ti nehovorí „ďakujem“. Táto „nemož-
ná možnosť“ ti pomáha zvoliť si obetu a komplikácie 
života, stratiť čas a energiu, doplatiť na to stratou 
zdravia a zostarnutím, nechať, aby ťa niekto opásal 
a viedol ťa tam, kam nechceš.

Tvoje telo, unavené a choré, bude cez svoje zranenia 
rozprávať úžasnú históriu lásky a zjednotenia so svojím 
Pánom až do dňa, keď budeš navždy podobný jemu 
v jeho smrti a zmŕtvychvstaní. 

(Úryvok z knihy Amedeo Cencini: L´ora di Dio, La crisi nella 
vita credente; EDB 2010)

n Preklad Táňa Berecká  

Je to akási „nemožná možnosť“ 
zamilovať si vedu kríža 

a milovať tak, ako miluje Boh, 
milujúc aj toho, kto ti ublížil, 

a objímajúc, tak ako svätý 
František, málo príťažlivú tvár 

malomocného. 
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sr. Eva v teréne 

Úderná detská teológia

Mám rada momenty, keď si pri obede rozprávame 
storky zo zažitej reality počas dňa. Niekedy sa ko-
munitne spolurozcítime, spolurozhorčíme alebo 

spolupobavíme. Momenty, keď je šanca vypustiť na slobo-
du svoje zážitky,  niekedy povznášajúce, niekedy trochu de-
vastačné.  

Situačný humor či situačná múdrosť ma niekedy to-
tálne odstavia, ako hrniec na zadný horák. Tam o tom po-
tom rozmýšľam alebo sa bezbreho smejem. Keď si na také 
situácie pomyslím, srdce mi poskočí ako hotová hrianka 
v hriankovači a ústa sa mi roztiahnu aj v takej situácii, ako 
je preplnený pondelkový autobus.  

Myslím napríklad na situáciu, ktorú zažila sestra – ka-
techétka. V súlade s Veľkonočným obdobím premietala 
druhákom na hodine náboženstva kreslený film o Ježišovi. 
V časti, kde prichádzajú za Pilátom vojaci a oznamujú Ježi-
šovu smrť, Pilát prehodí: „Konečne bude od neho pokoj!“

Nato sa zo skupiny detí ozval hlások chlapčeka: „Bez 
neho........ pokoj nebude!!!“

Fascinačná úderná detská teológia. Deti majú v mno-
hom jasno. Nahrávajú aj mimoslovné informácie a majú 
vlastné myšlienkové skackajúce, strapaté a vysmiate po-
chody, kde hrá hlavnú úlohu spontánnosť. Na takéto výživ-
né formulácie majú stvorené svoje srdcia. 

V tejto súvislosti mi prichádzajú na um Ježišove slová: 
Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl 
pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým 
(Mt 11, 25).

n EVA RUŠÍNOVÁ

Sr. Hermana

Ježiš ide okolo

Raz mi jeden muž povedal, že nemám používať 
slovo zázrak len tak. Že to je veľká vec 
a Boh predsa len zázraky nerobí hocikedy. 

Nesúhlasím. Boh robí zázraky každý deň. Len si ich 
nevšímame alebo nechceme vidieť.

Moja kolegyňa v škole prišla uplakaná. Ochorel 
jej syn. Prognóza zlá. Lekári hovorili pojmy ako 
neliečiteľné, neoperovateľné, veľmi rýchle. Každá 
matka by plakala. Ona otvorila s manželom Písmo 
a čakali na odpoveď. Dostali ju. Príbeh o zázračnom 
uzdravení a o dôvere. A tak prosili o modlitby. 
A dočkali sa. Posilnili svoju vieru a doma majú 
uzdraveného syna. Niekto by povedal – šikovnosť 
lekárov, náhoda, rodičovská láska. Ale kto videl 
príbeh tejto rodiny na vlastné oči, ten len povedal 
zázrak. A tak ako pri podobných situáciách, ani teraz 
som sa neubránila slzám. Lebo Ježiš aj dnes chodí 
medzi nami a robí presne to, čo robil pred dvetisíc 
rokmi – pozdraví, uzdraví, pozve, porozpráva. 

Putuje medzi nami ako pútnik, ktorý len chce 
byť prítomný. Často ho odháňame, lebo máme svoj 
denný program, svoje modlitby, svoje spoločenstvo, 
svoju rekreáciu, svoje povinnosti, svoje ciele, svoje 
pastoračné programy. A tak si ho zabudneme 
všimnúť. Lebo svoje sme si povýšili nad to obyčajné 
a jednoduché – Kristovo.

A potom sa nám zjaví v príbehoch rodiny, kde urobí 
zázrak, a možno si položíme otázku tak ako farizeji – 
a prečo to neurobil v mojom spoločenstve, v mojej 
komunite, prečo len v tejto obyčajnej rodine, o ktorej 
sa málokto dozvie? Nuž, lebo Ježiš si robí, čo chce. 
Tak ako v historickom čase. Navštevuje srdcia, ktoré 
to najviac potrebujú. Lebo neprišiel liečiť zdravých, 
ale chorých. Neprišiel tam, kde všetci chceli, aby bol. 
Prišiel tam, kde to bolo najviac potrebné. Ježiš je 
ten istý pred dvetisíc rokmi ako aj dnes. Pozrie tým 
smerom, kde to nik nečaká, prihovorí sa tej duši, ktorá 
o ňom nikdy nepočula, navštívi svojím zázračným 
dotykom toho, kto ani netuší, o čo má prosiť.

Zázrak robí Ježiš každý deň. Niekde medzi 
povinnosťou, modlitbou a pripravenosťou. Len stačí 
otočiť hlavu. Práve prechádza okolo.

n  HERMANA MATLÁKOVÁ
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Sprevádzanie 
a rozlišovanie:
Kvality a úlohy 
formátorov
n  AMEDEO CENCINI

„Dialóg vo formácii 
má byť seriózny,  
bez strachu, úprimný. 
Treba si uvedomiť, 
že jazyk dnešných 
mladých vo formácii 
je iný, ako bol  
v predchádzajúcich 
rokoch. Prechádzame 
epochálnymi 
zmenami. Formácia 
je umelecké, nie 
policajné dielo. 
Musíme formovať 
srdce.“  
(pápež František, 
Zobuďte svet) 
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SÚČASNÁ KŇAZSKÁ FORMÁCIA: 
POCIT NEÚPLNOSTI
Začnime všeobecným rámcom. Bez toho, aby som si 
nárokoval komplexne zanalyzovať súčasnú situáciu 
(čo je v podstate nemožné, pretože kontexty sú rôz-
norodé), chcel by som osobitne podčiarknuť aspekt, 
ktorý má mnoho spoločného s našou témou. Mám 
pocit, že súčasná formácia je určitým spôsobom ne-
úplná a nedokončená, že nepreniká do srdca (v biblic-
kom, ale aj v psychologickom zmysle), zameriava sa 
skôr na vonkajšok, na správanie, inokedy je buď veľ-
mi preduchovnená, alebo intelektuálna, ktorá síce po-
skytne vzdelanie a pripraví funkcionára náboženské-
ho kultu, no nie vždy sa dokáže dotknúť jeho vnútornej 
citlivosti a ju zmeniť; alebo nechá bokom nejakú časť 
ľudskej roviny kandidáta, takže proces formácie sa jej 
vôbec nedotkne. Nezriedka sa stáva, že niekto príde 
až k vysviacke po tom, čo prešiel celým formačným 
cyklom a šťastne zdolal všetky skúšky, nielen tie vyso-
koškolské, a nakoniec je pripustený k vysviacke na zá-
klade toho, že je schopný venovať sa rôznym úlohám 
kňazskej služby. Ak sa však niekto pozrie do jeho 
vnútorného sveta, do jeho srdca a nezastaví sa iba pri 
korektnom zovňajšku, objaví, že formácia sa iba v ne-
patrnej miere dotkla jeho srdca, jeho citlivosť (sklony, 
túžby, kritériá usudzovania a rozhodovania...) je ako 
predtým, je ľudská, málo evanjelizovaná, možno až 
pohanská. Vari škandály a sexuálne zneužívania, kto-
rých dosah sme v dostatočnej miere ešte nepochopi-
li, najmä keď ide o ich korene a význam, nehovoria aj 
o týchto veciach? 

Akoby sa formácia zastavila iba pri vonkajšej strán-
ke a tak sa kňazská formácia stáva neúplná a nedo-
končená.

Ďalší problém sa týka rozlišovania. Pastoračná úz-
kosť z nedostatočného počtu povolaní vyvoláva dojem, 
že rozlišovanie povolania nie je dostatočne preziera-
vé a správne náročné. Vzniká tak vážne riziko, že veľ-
mi ľahko prichádza k vysviacke kandidátov, ktorí nie sú 
dostatočne pevní, ľudsky zrelí, ešte nenadobudli schop-
nosť rozlišovania a iné podstatné dary potrebné, aby sa 
mohli stať pastiermi Božieho ľudu.1 

PRVKY NOVOTY
Na druhej strane, ak zoberieme do úvahy päťdesiat po-
koncilových rokov, existujú aj nové prvky. Poukážem 
iba na tie, ktoré sa priamo týkajú dynamiky formátora 
a postavy formátora.

1   Porov. E.Bianchi: Parresia di un monaco. Intervista   
a E.Bianchi in Settimana 36(2015), s. 8. 

Formačný model 
a) Zmysel súčasnej kňazskej formácie 
(jej cieľ a obsah): 
Na základe hore uvedenej skutočnosti môžeme pove-
dať, že dnes sa formácia čoraz viac chápe ako proces 
nadobudnutia, stotožnenia sa s pocitmi, teda s cit-
livosťou, so zmýšľaním Krista (porov. Flp 2, 5), ako 
niečo, čo má za cieľ dotknúť sa srdca2 procesu, ktorý 
ide do hĺbky a nezastaví sa pri povrchu, pri banálnych 
veciach a farizejských postojoch. „Miesto“ kňazskej 
formácie je teda vnútorný svet osoby, ktorej sa začia-
točná formácia ani minimálne nedotkla počas dlhých 
rokov prípravy. 

b) Modalita a prostriedky: 
Ak chceme mať jasno ohľadom konečného cieľa, treba 
venovať väčšiu pozornosť nielen ľudskému a psychologic-
kému rozmeru (v ktorej dôležitú úlohu zastávajú pros-
triedky ľudského bádania), ale usilovať sa predovšetkým 
o väčší dialóg medzi duchovnou a antropologickou ro-
vinou a systematickejšiu integráciu medzi vertikálnym 
a horizontálnym rozmerom, medzi výškou a hĺbkou.3 

c) Vzťah má ústredné miesto
Ak je cieľom formácie nadobudnúť citlivosť Dobrého 
Pastiera, vyplývajú z toho tri dôsledky. Kňazská formácia 
l  je jav, ktorý prebieha v rámci intenzívneho vzťahu, 

pretože pobáda kandidáta stotožniť sa s Ježišovou 
citlivosťou; 

l  sa prejavuje v rámci vzťahu aj z metodologického 
hľadiska, teda podľa toho, „ako“ prebieha, t. j. pre-
bieha v rámci ľudského vzťahu, ktorý je sprostred-
kovateľom vzťahu s Otcom (pravý formátor, ktorý 
mocou Ducha Svätého stvárňuje v mladom člove-
kovi srdce Syna);

l  má za cieľ formovať človeka schopného vytvárať 
vzťahy (vždy na obraz Syna), ale aj pastiera „s vô-
ňou oviec“, ktorý rastie vo vzťahoch a ich pros-
tredníctvom aj vo vzťahoch k svojim spolubratom 
kňazom. 

2  „V opačnom prípade formujeme malé monštrá. Tie-
to malé monštrá potom formujú Boží ľud. Keď si na 
to pomyslím, tak mi naskakuje husia koža,“ pove-
dal Svätý Otec František. In: Zobuďte svet. Rozho-
vor Svätého Otca Františka s generálnymi rehoľnými 
predstavenými. In: La Civiltà Cattolica, 3925 (2013), 
s. 11.

3   Porov. KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU: 
Usmernenia na využívanie psychologických kompetencií pri 
prijímaní a formácii kandidátov na kňazstvo, Rím 2008. 



Zasvätený život | 2018/0234

FORMÁCIA

Cirkevný rozmer
a) Väčšia pozornosť formácii evanjelizátorov 
Je to predovšetkým súčasný Svätý Otec, ktorý nástojí, aby 
sme sa zamerali na tento cieľ, teda nechápali formáciu 
ako niečo, čo je v službách osobnej dokonalosti kandidá-
ta, ale ako formovanie sa k službe ohlasovateľa evanjelia 
svetu, ktorého sa má kandidát kňazstva cítiť byť členom 
(ako „obyvateľ sveta“), svetu, ktorý miluje a je predme-
tom jeho sympatií, voči ktorému sa učí byť otvorený a za 
ktorého spásu má prebrať radostnú a šťastnú zodpoved-
nosť, ako hovorí Evangelii gaudium, t. j. byť šťastný, že 
môže siať bez nároku na výsledky žatvy (prozelytizmus). 
Tohto mladého človeka treba teda formovať k dialógu, 
k tomu, aby vedel pretlmočiť evanjelium do miestnej reči 
a dialektu, k úctivej slobode bez namyslenosti a vyvyšo-
vania sa nad inými a usiloval sa predovšetkým nadobud-
núť milosrdné a nežné srdce, slobodné od zosvetšteného 
ducha a snov o svojej veľkosti. 

b) V Cirkvi, ktorá do svojho stredu 
postavila chudobného 
Hovoríme o Cirkvi, akú má na mysli Svätý Otec Fran-
tišek, podľa ktorého voľba „chudobných je viac teolo-
gickou než kultúrnou, spoločenskou, politickou alebo 
filozofickou kategóriou“4. „Zatvárať oči pred blížnym 

4  FRANTIŠEK: Evangelii gaudium, 198.

nás robí slepými aj voči Bohu“5, najmä ak ide o blíž-
neho, ktorý trpí. Na druhej strane nestačí prejaviť 
sympatiu voči chudobným a byť k nim solidárni, ale 
treba sa nechať nimi evanjelizovať. Pápež František 
k tomu hovorí: „Oni nás môžu veľa naučiť. Okrem 
účasti na zmysle pre vieru skrze svoje vlastné trápe-
nia poznajú trpiaceho Krista. Je nevyhnutné, aby sme 
sa nimi všetci nechali evanjelizovať.“6

Rovina kvalít mladého človeka
Na súčasnej generácii mladých možno vidieť niektoré 
osobitné aspekty spojené so súčasnou kultúrou.

a) Emotívna nestabilita a negatívna identita 
Jej charakteristickou črtou v prvom rade je slabšia 
emotívna stabilita (spojená s problematickou rodi-
nou) a neistá, nie vždy pozitívna totožnosť (spojená 
so skúsenosťou citovej nestability vo vlastnej rodine). 
Práve tieto dva prvky spôsobujú v jednotlivcovi znač-
ný emotívny analfabetizmus, posilňujú jeho neschop-
nosť rozhodnúť sa, čím vznikajú následné ťažkosti 
a dvojznačne prežíva medziľudské vzťahy, ktoré síce 
aktívne vyhľadáva, ale súčasne sa ich aj obáva. Uvede-
né dva prvky čoraz častejšie determinujú nielen jeho 

5 Tamže, 272.
6 Tamže, 198.
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afektívno-sexuálnu krehkosť, ale spôsobujú v ňom aj 
zmätok v sexuálnej totožnosti. Dnes sa čoraz viac hovorí 
o akomsi procese „zoženštenia muža“ (čo vidno aj v ší-
riacej sa sexuálnej problematike). 

b) Skreslené vnímanie povolania
Ďalším čoraz častejším javom je určitá sakrálna „inter-
pretácia“ kňazského povolania, ktorá je vzdialená od ži-
vota. Je to prípad tých, ktorí sú málo citliví na vzťahy 
a na trpiacich; ba naopak, priťahuje ich určitý liturgiz-
mus a ritualizmus a všetko to, čím sa môžu stať stredo-
bodom pozornosti a nadobudnúť tak pochybnú autori-
tu a moc. Často ide o subjekty, ktoré majú problémy so 
sebaúctou, a v ich prípade kňazské povolanie fungu-
je skôr ako kompenzačný prvok, sú nebezpečne blízki 
kňazovi a levitovi z Lukášovho podobenstva, keď indi-
ferentne prejdú vedľa zraneného chudáka, a sú na míle 
vzdialení od milosrdného Samaritána, ktorý zraneného 
vidí, dojme sa a pomôže mu.

ÚLOHY A KVALITY FORMÁTOROV
Osobné sprevádzanie je služba, ktorú starší brat v duchu 
viery a učeníctva ponúka mladšiemu bratovi, kráča časť 
cesty v jeho spoločnosti a pomáha mu rozlišovať prítom-
nosť a činnosť Boha Otca v jeho živote, aby mohol na ne 
slobodne a zodpovedne odpovedať podľa vzoru Syna. 

Na základe uvedenej definície možno formátorovi 
určiť osobitné úlohy a kompetencie spolu so súvisiacimi 
kvalitami. Zhrniem ich do jedného slova – citlivosť. Ak 
je cieľom kňazskej formácie, ako sme videli, pripodob-
nenie sa citlivosti Syna, vtedy iba „pripodobnená“ (teda 
evanjelizovaná) citlivosť môže v tomto procese iného 
sprevádzať. Tu ide o základnú tézu: citlivosť formátora je 
normálnym sprostredkovaním, ktorá vychováva k citlivos-
ti Dobrého Pastiera. Citlivosť Dobrého Pastiera je cieľom, 

citlivosť formátora je sprostredkovaním, citlivosť kan-
didáta na kňazstvo je predmetom a miestom kňazskej 
formácie. Zastavme sa aspoň pri niektorých  prvkoch 
tejto formačnej cesty. 

Výchovno-formujúca citlivosť
Prvou úlohou formátora je, že má byť disponovaný pre 
službu sprevádzania7: disponovanosť mysle (v zmys-
le, že musí tejto službe veriť, byť o nej presvedčený), 
srdca (robí to preto, že chce inému pomôcť, pretože 
ho má rád a záleží mu na jeho dobre), vôle (plánuje 
svoj čas na základe tejto priority). Je to však dispono-
vanosť, ktorá by bola nanič, ak by sa na ňu formátor 
nepripravil, čo je explicitná úloha predstavených: na-
dobudnúť nevyhnutnú kompetentnosť (úloha je úz-
ko spätá s kompetentnosťou). Súhrnne teda môžeme 
povedať, že ide o výchovno-formačnú kompetentnosť 
v inteligentnej postupnosti: najprv sa vychováva a po-
tom sa formuje. 
l  V prvom rade výchovná kompetencia8, t. j. schop-

nosť zachytiť pravdu o inom; ide teda o to, aby for-
mátor vedel počúvať a nezastavil sa iba pri tom, 
čo sa povedalo alebo čo sa hneď vnímalo (pozrieť 
sa mimo vedomých vecí), ale aby vedel tiež skú-
mať vnútorný svet mladého človeka (jeho citlivosť) 
a zachytiť nielen jeho zdravú a slobodnú časť, ale aj 
tú menej zdravú a menej slobodnú, nielen vyzretú 
citlivosť, ale aj tú infantilnú, nielen tú evanjeliovú, 
ale aj tú, ktorá je ešte pohanská..., vediac, že zvy-
čajne opravdivý koreň ľudských nekonzistencií je 
podvedomý (a má sklon takým zostať). 

 l  Vychovávateľ musí určitým spôsobom vyprovoko-
vať v mladom človekovi tiež príslušnú túžbu po-
zrieť sa pravdivo na seba samého, vyvolať v ňom 
záujem spoznať sa, najmä v najzraniteľnejšej a ešte 
nie evanjelizovanej (citlivosť na pokánie) časti: ob-
javiť teda, do akej miery si slobodne dokáže pove-
dať pravdu o sebe (ide o podmienku samotného 
formačného procesu) a koľko pravdy je v tom, že 
si dokáže uznať vlastnú potrebu zmeniť sa. Preto 
mu treba dať k dispozícii prostriedky, na základe 
ktorých by sa naučil metóde, ktorú sám bude pou-

7   V súčasnosti sa tento pojem používa viac ako klasický 
pojem „duchovného vedenia“. Vyjadruje presný spôsob 
prítomnosti, ktorá neurčuje smerovanie cesty mladého 
človeka, ale vyjadruje ochotu kráčať spolu, s cieľom rozpoz-
nať Božie pôsobenie v danom človeku.

8   Existuje rozdiel medzi vychovávať (z latinčiny educere = 
vytiahnuť pravdu navonok) a formovať (= predložiť forma 
vitae – formu života). 

„Chudobní nás môžu veľa 
naučiť. Okrem účasti na zmysle  
pre vieru skrze svoje vlastné 
trápenia poznajú trpiaceho 
Krista. Je nevyhnutné, aby 
sme sa nimi všetci nechali 
evanjelizovať.“ 
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žívať, pretože spytovanie svedomia je serióznou zá-
ležitosťou9. 

l  Tu začína formačná kompetentnosť. Formátor by mal 
vedieť kompetentne navrhnúť pedagogickú metódu, 
vďaka ktorej by sa kandidát mohol postupne zbaviť 
svojich menej vyzretých prvkov, skresleného vníma-
nia a nereálnych očakávaní (aj v oblasti duchovného 
povolania).10 Čoraz viac by dokázal prijať oslobo-
dzujúce slovo evanjelia, vychutnávať si ho ako slovo, 
ktoré skrýva a hovorí pravdu o jeho živote a dovo-
lil mu, aby v ňom rástla; potom by počas začiatoč-
nej formácie dokázal nechať sa formovať klasickými 
sprostredkovateľmi s cieľom naučiť sa formovať sa 
predovšetkým pre zajtrajšok množstvom každoden-
ných formujúcich sprostredkovaní (ide o známu do-
cibilias, ktorá je nevyhnutným predpokladom per-
manentnej formácie). Týmto spôsobom čoraz viac 
nadobudne citlivosť poslušného Syna, trpiaceho Slu-
hu a nevinného Baránka. 

l  Táto kompetentnosť a úloha predpokladá, že vycho-
vávateľ – formátor už prešiel osobitnou formáciou, 
ktorá sa usiluje zosúladiť duchovno-nadprirodze-
ný rozmer s rozmerom psycho-pedagogicko-ľud-
ským. Dnes už nikto nemôže zastávať formačnú rolu 
bez primeranej prípravy (a dnes, chvála Bohu, exis-
tujú kurzy a školy pre formátorov, často spojených 
predovšetkým so štruktúrami pápežských univer-
zít). Hovoriť o primeranej príprave znamená predo-
všetkým hovoriť o osobnej skúsenosti s integráciou 
dvoch klasických rozmerov života veriaceho, toho 
duchovného s tým antropologickým. Práve model 
integrácie (alebo obnovenie všetkého v Kristovi) 
sa zdá, že je pre dnešnú dobu najvhodnejší.11 Treba 
sa však vyhýbať dvom extrémom („školám“, ktoré 
kladú prílišný dôraz na duchovno, akoby pre prácu 
vo formácii stačilo študovať teologickú spiritualitu, 
alebo v opačnom prípade „školám“, ktoré si všíma-
jú skôr ľudský rozmer, akoby kňazská formácia bo-
la záležitosťou metódy a techniky alebo že sa všetko 
zredukuje iba na psychoanalytickú terapiu). Na zá-
klade tejto osobnej skúsenosti budúci formátor na-
dobudne (pozorujúc seba) metódu integrácie, ktorú 

9   Niekto povedal, že keby sa kňazi boli naučili dobre a pravidel-
ne si robiť spytovanie svedomia, tak by neprišlo k smutným 
udalostiam sexuálneho zneužívania. 

10  Ide o ducha zosvetštenia, o ktorom často hovorí Svätý Otec 
František. 

11 Na tému tohto modelu si dovoľujem odporúčať svoju knihu 
Strom života. Náčrt modelu vstupnej a stálej formácie (Brati-
slava: Serafín, 2012). 

potom s prirodzenou ľahkosťou bude môcť apliko-
vať na kandidátov kňazstva. 

l  Na základe tejto skúsenosti vznikajú aj osobitné 
a nutné kvality súčasného formátora ako výsle-
dok potrebnej citlivosti vo výchovnej a formačnej 
rovine: sebapoznanie a sebaprijatie, pomenovanie 
svojej hlavnej nekonzistentnosti a ako byť od nej 
čoraz menej závislým, ale najmä objavenie vlastnej 
slabosti ako miesta sily milosti (porov. 2 Kor 12, 
7 – 10) a stále originálne stretnutie s Bohom.12 
Práve tento druh skúsenosti s osobnou integrá-
ciou by mal formátorovi pomôcť zosúladiť a me-
dzi sebou prepojiť iné polarity, ktoré nemôžu zo-
stať v protiklade, ako napríklad mať odvahu žiadať 
maximum s ochotou iného milosrdne prijať, alebo 
duc in altum [ísť na hlbinu] s descensus ad inferos 
[zostúpiť až do „predpekiel“]. 

l  A v rovine, ktorá sa týka skôr vzťahov, treba zosúla-
diť jeho prítomnosť v živote mladého človeka s jeho 
neprítomnosťou, aby sa v ňom posilnila autentická 
skúsenosť s Bohom, zložená z oboch polarít: zo slo-
va i ticha, intimity i samoty, uspokojenia i frustrá-
cie.13 Formátor dnes musí čoraz viac pochopiť, že 
ak mladý človek prichádza z krehkých a oslabených 
životných vzťahov, vtedy sa má pozornosť zamerať 
na „liečbu“ samotného vzťahu; ak sú vzťahy zranené, 
tak ich iba vzťah môže uzdraviť. Teda formátor má 
byť človekom vzťahov: nemá mať strach z blízkych 
a hlbokých vzťahov a súčasne by mal vedieť rešpek-
tovať posvätné zázemie inej osoby, ochotný pomá-
hať, ale bez vtierania sa alebo jej naviazania na seba, 
slobodne mať rád niekoho a byť slobodný v tom, aby 
ho aj iný mohol mať rád.

Evanjeliová citlivosť
Ak sa kňazská formácia usiluje pripodobniť mladé-
ho človeka citlivosti Krista, od formátora sa žiada, aby 

12  Prežívať vlastnú slabosť ako skúsenosť milosti je už pre-
biehajúcou integráciou. 

13  Preto každý „sprevádzateľ“ musí byť pripravený, a to nie len 
v oblasti ducha, ale aj v oblasti ľudskej formácie; nie len te-
oreticky, ale predovšetkým v asketickej rovine duchovného 
života, ktorá vychováva veriaceho človeka prežívať vieru 
(a vzťah k Bohu) ako syntézu uvedených polarít (absenciu 
a prítomnosť, blízkosť a vzdialenosť, osamotenosť  
a spoločnosť, pochybnosť a evidentnosť, svetlo a temno...) 
a vyhlo sa tak nebezpečným polarizáciám nakloniac sa  
k jednej z dvoch polarít (psychologizmus alebo prehnaný 
spiritualizmus, voluntarizmus alebo spontaneizmus...), čo 
by malo nebezpečný dosah na spôsob výchovy. 
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mu vedel predložiť takú cestu, ktorá by šla v tomto sme-
re, a neuspokojí sa s tým, že bude sledovať iba vonkajšie 
správanie, iba alebo prevažne intelektuálnu formáciu, či 
iba korektnosť gest. V prvom rade je to problém inter-
pretácie formačnej udalosti (v biblickom a psychologic-
kom zmysle). Formácia sa má totiž dotknúť celého psy-
chicko-duchovného organizmu: zmyslov (vonkajších 
i vnútorných), dojmov, emócií, pocitov, sklonov, impul-
zov, náklonností, príťažlivosti, túžob, úsudkov, kritérií 
rozhodovania, sympatie, rôznych štýlov vzťahov, citov, 
vášní... Všetko, čo je ľudské, má byť evanjelizované, aby 
mohlo vyjadriť srdce Syna. 

Preto formátor má byť 
l  osobou, ktorá sa usiluje v prvom rade osobne a úpl-

ne sa pripodobniť Kristovi. Je to človek, ktorý sa ne-
zrieka svojej ľudskosti a jej realizácie, ale ju v plnej 
miere prežíva v Kristovi a vo svetle svojej ľudskosti;

l  osobou, ktorá sa skutočne naučila zasiahnuť vo všet-
kom, čo je súčasťou jej vnútorného sveta a toho, čo 
tvorí jej citlivosť, počnúc zmyslami až po kritériá 
rozhodovania, emóciami až po túžby, od toho, čo ju 
priťahuje, až po zvyky. 

l  Práve preto môže to isté urobiť v živote mladé-
ho človeka: odovzdať mu presvedčenie, že citlivosť 
možno vychovávať, stvárňovať a formovať ju každo-

dennými rozhodnutiami a voľbami (aj tým najmen-
ším alebo najväčším rozhodnutím), pretože kaž-
dé rozhodnutie usmerňuje energiu jedným alebo 
druhým smerom. Každý je teda za ňu zodpoved-
ný alebo má takú citlivosť, akú si zaslúži. A keďže 
existujú rôzne druhy citlivosti (intelektuálna, ná-
boženská, estetická, citlivosť vzťahov, duchovná, 
teologická, citlivosť na modlitbu, pastoračná...), je 
dôležitá, napríklad, formácia k morálnej citlivos-
ti (svedomie), ktorá nás pobáda konať na základe 
toho, čo v sebe „cítime“ ako dobré, a uviesť to do 
praxe; je dôležité, aby formátor výchovou pomohol 
mladému človeku pochopiť, že každá voľba a roz-
hodnutie usmerňuje jeho morálne cítenie, a teda 
že má byť ochotný zhodnotiť svoju morálnu citli-
vosť a nerobiť si spytovanie svedomia len s použi-
tím morálnych kritérií („Je toto hriech alebo nie 
je? Je to ťažký alebo ľahký hriech?“), ale aj a predo-
všetkým duchovno-psychologických kritérií („To-
to gesto je v súlade s mojou totožnosťou-pravdou 
alebo nie je?“), pretože nie vždy, čo je morálne do-
volené (alebo nedovolené), je psychologicky a du-
chovne vhodné. 

l  Ak sa teda tento druh formácie inšpiruje (ako cieľ 
celého procesu) veľkonočným vzorom všetko in-
tegrovať v Kristovi, na druhej strane sa má usilovať 

FORMÁCIA
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v mladom človeku vytvoriť „podnebie blahoslaven-
stiev“, t. j. veriaceho človeka, ktorý nielenže je tichý, 
trpezlivý, čistého srdca a milosrdný, ale ktorý sa 
v týchto situáciách naučil prežívať osobitnú radosť, 
ktorá prichádza z Boha, ako novú múdrosť. 

Citlivosť v afektívno-sexuálnej oblasti
Dnes sa od formátora čoraz viac vyžaduje takýto druh 
kompetencie, či už pre to, čo sa udialo (a sa aj naďalej 
deje) v Cirkvi, alebo preto, že afektívno-sexuálna ob-
lasť je de facto strategicky centrálnou oblasťou v ľudskej 
vnútropsychickej geografii. Zdá sa, že je teda podstatné, 
aby formátor vlastnil:
l  dve základné istoty, z ktorých vzniká afektívna slo-

boda: istota, že už bol milovaný, a istota, že je schopný 
mať druhého rád. Práve táto dvojitá istota mu umož-
ňuje prejaviť svoju lásku bez toho, aby niekoho pri-
pútal k sebe, aby mal druhých rád a dovolil iným, aby 

ho mali radi; aby vedel vyrovnane prežívať pocit 
samoty a nebál sa priateľstva a intenzity lásky; aby 
miloval bez nároku na odplatu; 

l  pevnú a trvalú totožnosť v oblasti sexuálnej to-
tožnosti so všetkým, čo ona znamená: prijatie 
vlastného tela, svojej sexuality, pozitívneho po-
hľadu na seba, schopnosť vytvárať harmonické 
a komplementárne vzťahy s opačným pohlavím, 
prijať odlišnosti inej osoby, byť otvorený voči pl-
nohodnotnému vzťahu, byť presvedčený o tom, 
že vlastnú sexualitu možno prežívať v zasvätenej 
čistote ako sexualitu veľkonočnú;

l  slobodu pozitívne sa pozerať a hovoriť o sexuali-
te – všetkým ponúkať pozitívne kroky, na zákla-
de ktorých možno v tejto oblasti vyzrieť; mal by 
nadobudnúť aj schopnosť otvorene a priamo čeliť 
afektívno-sexuálnej problematike, rozpoznať zna-
ky nezrelosti a nekonzistentnosti najmä v určitých 
situáciách (skúsenosť s podstúpeným násilím, 
sklon k autoerotizmu, potláčanie každej ťažkosti 
v tejto oblasti, zmätok ohľadom vlastnej sexuali-
ty...). V dobe sexuálnych zneužívaní sa od formá-
tora v tomto smere vyžaduje určitá kompetencia, 
ktorá mu umožní zachytiť znaky špecifických po-
rúch (ako je pedofília), vedieť rozlíšiť, napríklad, 
medzi štruktúrovanou a neštruktúrovanou homo-
sexualitou, a aby vedel osoby, ktoré boli v tejto ob-
lasti zranené, sprevádzať. 

Pastoračná citlivosť
Na začiatku sme hovorili o nebezpečenstve, že by sú-
časná mladá generácia, a teda aj tí, čo sa pripravujú 
na kňazstvo, mohla upadnúť nejakým spôsobom do 

FORMÁCIA

Celá autorita kňaza spočíva 
v jeho schopnosti prežívať 

zľutovanie: dôveryhodný je iba 
ten kňaz, ktorý je empatický, 

chápe bolesť iného, najmä ak ju 
prijme za svoju, aby iný menej 
trpel, a to až do takej miery, že 

trpí s ním a pre neho. 
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indiferentnosti (je obeťou, ako hovorí pápež František, 
„globalizácie indiferentnosti“). Preto je nevyhnutne po-
trebné, aby formátor v sebe rozvíjal osobitnú citlivosť, 
spojenú s vlastnou totožnosťou pastiera, ktorý sa naučil 
mať tie isté city poslušného Syna, trpiaceho Sluhu, ne-
vinného Baránka. Formátor teda:
l  vie, že nemožno evanjelizovať tam, kde sa nemiluje 

(a kde sa nemiluje tých, ktorým sa ohlasuje evanje-
lium), a že sa naučil milovať svet, naše dejiny, ľudí, 
ktorých stretá na svojej životnej ceste;

l  a usiluje sa predovšetkým odovzdať mladému člo-
veku vo formácii práve túto lásku; lásku, ktorá sa 
prejavuje ako sympatia, pochopenie, úcta k súčas-
nej kultúre, túžba a snaha vstúpiť s ňou do dialógu... 
a opustiť štýl sebestačnosti a samostatnosti, kto-
rý iných odpudzuje a vďaka ktorému sa ohlasovateľ 
evanjelia stáva antipatickým a samotné evanjelium 
neprijateľným; 

l  by mal mať milosrdné srdce a objaviť (pozerajúc 
sa na Ježiša, bohatého na milosrdenstvo a zľutova-
nie), že celá autorita kňaza spočíva v jeho schopnos-
ti prežívať zľutovanie: dôveryhodný je iba ten kňaz, 
ktorý je empatický, chápe bolesť iného, najmä ak ju 
prijme za svoju, aby iný menej trpel, a to až do ta-
kej miery, že trpí s ním a pre neho. Toto je opravdi-
vá autorita kňaza. 

l  Autentický formátor sa usiluje vštepiť do mladého 
človeka práve túto slobodu trpieť s tým, kto trpí. 
Týmto spôsobom stvárňuje v ňom podobu dobré-

ho pastiera, takého, ktorý vonia „vôňou oviec“. 
Tento postoj sa diametrálne líši od postoja ná-
denníka, kňaza a levitu z Lukášovho podoben-
stva, majstrov klerikálnej indiferentnosti, ale aj 
súčasného kňaza, ktorý dáva prednosť svojim 
ambíciám alebo kariére a v podstate sa riadi po-
hanským zmýšľaním.

l  Preto sa apoštolská skúsenosť alebo aj rôzne for-
my vzťahu so svetom stávajú formačným miestom 
nie preto, aby sa kňazská formácia nezreduko-
vala iba na intelektuálny rozmer a neprebiehala 
mimo reálneho života, ale preto, že toto je naj-
lepší spôsob, ako pripraviť zajtrajšok a pripra-
viť osobu, aby sa po celý život slobodne nechala 
formovať životom, inými ľuďmi ako tajomný-
mi sprostredkovateľmi činnosti Boha Otca, kto-
rý v nás mocou Ducha Svätého v každej chvíli 
stvárňuje srdce svojho Syna. 

l  Na záver by sme mohli povedať, že ide o mimo-
riadnu citlivosť (ako syntézu kvality a kompeten-
cie), ktorá sa dnes vyžaduje od formátora: urobiť 
mladého človeka učenlivým, takým pokorným 
a inteligentným, že sa naučí od všetkých, svätcov 
i hriešnikov, veriacich i neveriacich, malých i veľ-
kých..., aby sa celý jeho život stal trvalým formač-
ným procesom podľa srdca Dobrého Pastiera. 

n Preklad Štefan Turanský

FORMÁCIA



Zasvätený život | 2018/0240

POVOLANIA

Prednedávnom, keď ma spolubrat Janko oslovil s ponukou napísať 
niečo v spojitosti s mojím životom misionára na Kube (resp. ako sa 
na misiu pripraviť), myslel som si, že bude lepšie odpísať mu, aby 

skúsil osloviť nejakého skúsenejšieho misionára. Predsa len, oslávil som 
ešte len môj prvý rok kňazstva a na misiách som ešte kratšie. Keď som čí-
tal jeho e-mail, bol som práve v El Cobre, čo je najznámejšie mariánske 
pútnické miesto na Kube, kde prebiehali oslavy 30. výročia príchodu ver-
bistov na tento ostrov. A tesne predtým, ako som chcel zísť z areálu sank-
tuária dole do mesta pripojiť sa opäť na internet (na Kube to nie je zďale-
ka také jednoduché ako u nás), rozprával sa s nami biskup o nenápadnom 
pozvaní, ktoré dostal náš generálny predstavený pred 31 rokmi v nádeji, že 
sa nájdu misionári ochotní podržať kubánsku cirkev v čase, keď kubánsky 
klérus takmer prestal existovať. Tieto jeho slová vo mne zarezonovali a hoci 
si myslím, že nie som tou najlepšou voľbou pre článok o správnych pred-
pokladoch pre dobrého misionára alebo koniec-koncov o čomkoľvek, čím 
tento článok mal ambíciu byť, rozhodol som sa neodmietnuť a odpísal som, 
že sa o to aspoň pokúsim. 

Toť môj pokus.

„Kým si potrebný, neumrieš“
Neviem, ako si iní kňazi pamätajú deň svojej vysviacky, ale ja si z udalostí 
toho dňa nepamätám prakticky nič. Keď sa snažím spomenúť si, zaplavuje 
ma len také hrejivé teplo a radosť, a to tu mám naplno pustenú klimatizá-
ciu. Som človek, ktorý si ľahko pamätá udalosť cez emócie, takže ak u mňa 
niečo nevyvolá emócie, tak je možné, že na druhý deň si to už pamätať ne-
budem. A tak pred vyše rokom, 17. júna, všetky udalosti a stretnutia toho 
dňa oslepuje moment, keď ma biskup Rábek pomazal a vložil na mňa ruky. 
Skoro sa mi až žiada napísať, že to bola neopísateľná radosť, ale to by po-
tom nemalo veľký zmysel ďalej o nej písať, takže povedzme, že to bola taká 
tá ťažko opísateľná radosť, ktorá ma naplnila zvnútra až po končeky prstov. 
V momente, keď vás takou radosťou zaplaví Božia prítomnosť, si praje-
te, aby ten pocit nikdy neskončil, ale to by som musel umrieť a byť navždy 
s ním. No ako hovorí kamarát: „Kým si potrebný, neumrieš.“ (A pre špe-
kulantov, ako som ja, malý odkaz: neznamená to, že ak niekto zomrel, bol 
nepotrebný; práve naopak, bol potrebný, a preto žije naveky…) A aby som 
tomu dal nejaké prepojenie, ktoré, ak nežijete v mojej hlave, zatiaľ absentu-
je, tak v ten krásny moment vkladania rúk som prosil Boha, aby mi dal silu 
byť vždy poslušný voči predstaveným, ako nás k tomu vyzýval náš zaklada-

Učím sa kráčať  
vo viere... 
a poslúchať

V momente, 
keď vás takou 
radosťou zaplaví 
Božia prítomnosť, 
si prajete, aby 
ten pocit nikdy 
neskončil, ale to by 
som musel umrieť 
a byť navždy s ním. 

Michal Vrták
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POVOLANIA

teľ svätý Arnold Janssen, a tiež milosť rozpoznať situá-
cie, v ktorých som ako Kristov kňaz naozaj potrebný.

Vnímal som to ako dve najväčšie výzvy pre moje 
pôsobenie v misiách, nakoľko si spätne uvedomujem, 
koľko problémov som vyvolal alebo pomohol živiť mo-
jou občasnou neposlušnosťou... Najmä moji rodičia by 
vám k tomu vedeli povedať viac, aj keď čím starší sme, 
tým viac si naše detské správanie rodičia idealizujú . 
Nuž čo, milujúci rodičia sú tiež Božím darom...

Poslúchať – zo srdca
Samostatnou kapitolou v mojom sebareflektova-
ní životných postojov je to kamarátovo motto. Naj-
skôr som ho vnímal ako vtipné a tiež ako uistenie, že 
kým s nami Boh počíta vo svojich plánoch a my sa 
ich usilujeme plniť, nemáme sa čoho báť. Až o mno-
ho rokov neskôr prišlo uvedomenie si, že worko-
holizmus nikoho nespasí a Boh s nami počíta vždy. 
A motto Kým si potrebný, neumrieš sa pre mňa sta-
lo pozvaním byť tu pre iných, pretože to, čo človeka 
skutočne zabíja, je egoizmus a sebaklam vlastnej dô-
ležitosti. Boh nepovedal, že ak si budeš veriť, všetko 
dokážeš a budeš spasený, ale povedal, že večný život 
má ten, kto verí v neho, v jeho slovo (porov. Jn 5, 
24; 17, 3; Rim 6, 23; 1 Jn 5, 11 – 13). Nič nepripra-
ví človeka na misie lepšie ako schopnosť dôverovať 
Bohu. Zdá sa to byť samozrejmé, ale nejeden veria-
ci v kostole si myslí, že by robil veci lepšie a možno 
aj svätejšie ako jeho farár; nejeden rehoľník si mys-
lí, že jeho predstavení sa mýlia alebo nekonajú „ro-
zumne“. Netvrdím, že človek nemôže pochybovať 
a skúmať rozhodnutia, ktoré sa ho týkajú, ale kedy 
a kde dáva priestor Bohu, Duchu Svätému, ak roz-
hodnutie nebolo ešte ani dopovedané, a už protire-
čí, už sa ohradzuje? Nie je to len fiktívny opis, je to 
taká moja verejná spoveď. Mnohé rozhodnutia v se-
minári som dehonestoval skôr, ako ich predstavený 
mal možnosť dopovedať, hoci väčšinou len vo svo-
jom vnútri, ale vnútorný postoj je vo vzťahu k Bo-
hu dôležitejší ako zovňajšok. Zdalo sa mi, že toto je 
rehoľná poslušnosť: zaťať zuby a urobiť to, ako chce 
on, a popritom si mrmlať a čakať na moment, keď 
sa rozhodnutie predstaveného ukáže ako zlé. No to 
nie je poslušnosť, ale pýcha. Možno raz dokážem žiť 
tu na zemi úplne oslobodený od pýchy, ale kým sa 
tak stane, prosím Boha, aby mi vždy posielal do ži-
vota ľudí, ktorí mi pre záchranu duše pripomenú, 
ako byť pokornejším, ohľaduplnejším a trpezlivej-
ším. Tými ľuďmi sú pre mňa dennodenne moji Ku-
bánci. Dôverujúc Bohu a predstaveným, že toto je to 
miesto, kde ma chce mať, niet miesta, kde by sa mi 
žilo ľahšie a lepšie. Hoci v porovnaní s materiálnym 

blahobytom na Slovensku sa Kuba zasekla niekde 
v 50. rokoch (s výnimkou turistických bublín, kam 
sa miestny ani nedostane); a s duchovným, morál-
nym a náboženským životom je to tu ako za dní No-
ema... A predsa niet lepšieho miesta ako toto, lebo tu 
ma chce Boh. 

Keď sa o tom niekedy rozprávam s ľuďmi, pýtajú sa 
ma, ako si môžem byť taký istý ohľadom toho, čo Boh 
so mnou chce. Namiesto dlhých teologických predná-
šok, ktoré by tu aj tak zostali nepochopené, im jedno-
ducho poviem, že verím, že Boh je všemohúci a keby 
ma chcel niekde inde, tak má nespočetné množstvo 
možností, ako ma tam dostať. Teda ibaže by som ja 
nechcel ísť, ale aký zmysel by malo potom pre mňa zo-
stávať, keď Boh chce pre mňa len to najlepšie... Asi by 
som človeku, ktorý ešte v srdci neuveril, že Boh chce 
pre neho to najlepšie, neodporúčal ísť ohlasovať ho ľu-
ďom inej reči, do inej kultúry a svojskej morálky.  

Prevzatie zodpovednosti
Ak niekedy prišiel v tvojom živote moment, milý čita-
teľ, že Boh ťa volá do misie, ešte to neznamená, že sa 
máš ponáhľať medzi roztratené kmene Amazónie. Cir-
kev je misionárska. Pozvanie do misie je uvedomenie 
si a prevzatie zodpovednosti za Cirkev, v ktorej žiješ, 
tam, kde si, kde sa práve nachádzaš. A ak to pozvanie 
s tvojím zapojením sa do života Cirkvi silnie, tak urob 
rozhodnutie, akou formou odpovieš na toto volanie. 
No nestrácaj roky „správnym“ rozlišovaním, preto-
že ak dôveruješ Bohu, má iks spôsobov, ako ťa priviesť 
na správnu cestu. Ale ak s rozhodnutím (akýmkoľvek) 
otáľaš, môže aj tvoje zapálenie sa pre život miestnej 
cirkvi ochabnúť. A vzďaľovanie sa od Krista-Cirkvi len 
ťažko môže niekto volať Božou vôľou.

Mimo kultúry, v ktorej veriaci-nádejný misionár vy-
rástol, bude veľmi záležať, ako si ustráži svoju osobnú 
modlitbu s Bohom a sviatostný život. Množstvo od-
lišných zvykov a neraz povrchného, nezakoreneného 
prežívania viery môže človeka, ktorý lipne na svojich 
kultúrno-náboženských zvykoch, natoľko oddialiť od 
tých, ku ktorým bol poslaný, že sa úplne stratí zmy-
sel takejto evanjelizácie. Naopak, je dobré, ak sa stane 
tým, ktorý prináša porozumenie a vysluhuje sviatosti, 
ktoré bez ohľadu na kultúru, reč či prostredie zostávajú 
jasným znakom Božej prítomnosti medzi jeho ľudom. 
Sú prejavom Božej lásky k nám. 

A ja prajem každému prežiť ten požehnaný čas, keď 
si v srdci človek uvedomí, ako veľmi ho Boh milu-
je. Nech žije svätý Trojjediný Boh vo vašich srdciach 
i v srdciach všetkých ľudí.

n Medzititulky redakcia
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HISTÓRIA

Kongregace pro instituty 
zasvěceného života 
a společnosti apoštolského 
života vydala 6. ledna 2018 
dokument nazvaný Ekonomie 
ve službě charismatu a poslání 
(dále jen směrnice). Jedná se 
o směrnice, které navazují na 
okružní list téže kongregace 
z roku 2014, týkající se 
hospodaření s majetkem 
institutů zasvěceného života 
a společností apoštolského 
života.

V obou dokumentech se zdůrazňuje, jak je důležité, aby všich-
ni, nejen ekonomové, byli formováni v oblasti ekonomie. 
V okružním listě se říká, že počáteční formace má zahrno-

vat rozměr ekonomiky a řízení, nákladů na život a poslání a zodpo-
vědné prožívání slibu chudoby v současném světě. Všichni členové 
institutu si mají být vědomi, jak je důležité se naučit pracovat s roz-
počty a účetními uzávěrkami a brát je jako praktickou cestu forma-
ce k ekonomickému rozměru poslání a děl (č. 3).

Nové směrnice se k tomuto tématu vracejí a zdůrazňují, že tato 
formace má vést k znovuobjevení evangelního rozměru ekonomi-
ky (§ 18), a klade představeným za úkol ekonomickou formaci za-
jistit (§ 97).

Tento článek chce být malým příspěvkem k této formaci. Není 
mým záměrem zde představit nový dokument v celé jeho šíři 
a hloubce, zaměřím se pouze na některé aspekty týkající se přímo 
kanonického práva.

Ekonomie 
v zasvěceném životě
n  M ICHAEL A PITTEROVÁ
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Dokument, který je určen všem institutům zasvěceného života a spo-
lečnostem apoštolského života, je rozdělen do čtyř částí, z nichž první dvě 
jsou převážně teologického rázu, třetí část rozebírá podrobněji některé zá-
kladní pojmy a čtvrtá část je normativní. 

Majetek institutů
Druhý vatikánský koncil v dekretu Perfectae caritatis (č. 13) mluví o slibu 
chudoby nejen ve vztahu k jednotlivým řeholníkům, ale i o jeho společném 
prožívání, tedy o majetku, který instituty vlastní. Říká se zde, že institu-
ty mají právo vlastnit majetek, tedy vše, co je nutné k pozemskému životu 
a k práci. Zároveň se však musí vyhýbat každému zdání přepychu, baže-
ní po zisku a hromadění majetku. Mají vydávat společné svědectví chudo-
by v prostředí, v němž žijí, a přispívat ochotně na potřeby církve a podpo-
ru chudých. Tyto zásady jsou natolik podstatné, že byly převzaty do Kodexu 
kanonického práva (kán. 634 § 2 a kán. 640).

Nakládání s majetkem řeholních institutů je tedy určováno tím, že ře-
holníci mají za úkol svědčit i společně o závazku žít chudě.

Je zde však ještě další aspekt: majetek řeholních institutů, stejně jako 
majetek ostatních institutů zasvěceného života a společností apoštolské-
ho života, je církevní majetek, to znamená, že má sloužit cílům, které jsou 
vlastní církvi, tj. konání bohoslužeb, zajištění přiměřeného zaopatření du-
chovních a jiných služebníků, uskutečňování apoštolátu a charitativní čin-
nosti, hlavně mezi chudými (kán. 1254) a musí se s ním nakládat podle 
předpisů kodexu (kán. 635).

Směrnice jsou jasnými vodítky v této oblasti, která je stále složitější, 
a předkládají základní kritéria, která jsou pro správu majetku institutů 
určující: věrnost Bohu a evangeliu, věrnost charismatu vlastního institu-
tu, chudoba, zohlednění toho, že se jedná o církevní majetek, udržitelnost 
děl, nutnost skládat účty (§ 51).

Charisma
Směrnice zdůrazňují, jak je v nakládání s majetkem důležitá věrnost cha-
rismatu každého institutu a společnosti. Tato věrnost je zde definována 
jako soulad praktických rozhodnutí v konkrétní situaci s identitou insti-
tutu (§ 51). 

Vhodným nástrojem, který tento soulad pomáhá udržovat je vlastní prá-
vo. Mluví o tom již kán. 635 § 2: „Každý řeholní institut stanoví vhodné 
normy o užívání a správě majetku, jimiž se má jemu vlastní chudoba pod-
porovat, chránit a vyjadřovat.“ 

Směrnice pak tento požadavek rozvíjejí a aktualizují: vysvětlují, jakou 
charakteristiku mají mít dokumenty vlastního práva týkající se ekonomic-
ké oblasti a uvádějí také jejich výčet. Tyto dokumenty mají být inspirova-
né charismatem, vycházet z konkrétního života a interpretovat zákonné po-
žadavky i požadavky řízení děl ve světle zásadních prvků charismatu. Tyto 
prvky pak společně vytvářejí vyvážené hledisko, které  určuje ekonomická, 
řídící a finanční pravidla (srov. § 27).

Nejdůležitějším dokumentem v této oblasti je charismatický plán, který 
má vypracovat generální kapitula a který má obsahovat vodítka pro oblast 
správy majetku (§ 58). Na provinciální úrovni pak má provinciální kapitula 
podle charismatického plánu institutu vypracovat plán provinciální (§ 60).

Dalším dokumentem, který je třeba vypracovat (má být připraven 
a schválen generální kapitulou), je ekonomický direktář (názvy tohoto 

KÁNONICKÉ PRÁVO

Nakládání 
s majetkem 
řeholních institutů 
je určováno tím, 
že řeholníci 
mají za úkol 
svědčit i společně 
o závazku žít 
chudě.
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dokumentu mohou být různé), který má pomáhat, aby správa majetku 
co nejvíce odpovídala charismatu institutu, jeho poslání a slibu chudo-
by (§ 58).

A je-li to vhodné, především u institutů, jež mají na starosti velká díla, 
může příslušný představený se svou radou přijmout předpis týkající se hos-
podaření, v němž se stanoví konkrétní kroky v souladu s charismatickým 
plánem a ekonomickým direktářem, mimo jiné ohledně toho, o čem, jak 
a kdy má být představený informován a jaké účetní uzávěrky mu mají být 
předkládány (§ 62).

Církevní majetek
Předpisů vážících se na skutečnost, že majetek institutů zasvěceného života 
a společností apoštolského života patří do kategorie církevního majetku, je 
celá řada, zde uvedeme pouze některé.

V první řadě je důležité upozornit na kategorii kmenového majet-
ku (patrimonium stabile, termín překládaný také jako základní jmění 
či trvalý majetek). Jedná se o majetek, který je povinna vyčlenit kaž-
dá veřejná právnická osoba v církvi a který podléhá zesílené ochraně 
(srov. kán. 1285, 1291). Problém je, že instituty tuto zákonnou povin-
nost neplnily, a proto jsou od výše zmíněného okružního listu z r. 2014 
vybízeny, aby tak co nejdříve učinily. Kmenový majetek se má sklá-

Věrnost charismatu
každého institutu  
a společnosti.  
je definována
jako soulad 
praktických 
rozhodnutí  
v konkrétní 
situaci s identitou 
institutu (§ 51).
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dat z nemovitého i movitého majetku, který zaru-
čí materiální existenci institutu, provincií a domů 
a zajistí plnění poslání (§ 72). Vlastní právo každé-
ho institutu má za úkol stanovit, kdo určuje zapsá-
ní majetku na seznam kmenového majetku (zda 
kapitula nebo představený se souhlasem své rady). 
Důvody, pro které je nezbytné určit, který majetek 
patří ke kmenovému majetku, a příklady toho, co 
k tomuto majetku může patřit, jsou podrobně po-
psány v § 38-40 směrnic.

Vzhledem k tomu, že církevní majetek je důležitý 
pro dosahování cílů církve, Kodex kanonického práva 

velmi podrobně upravuje situace, kdy dochází k jeho 
převodu (tj. prodeji) a další jednání, jímž může dojít 
ke zhoršení majetkové situace právnické osoby. Rozli-
šuje se tak běžná správa majetku, kterou mohou vyko-
návat jak představení, tak ekonomové, a mimořádná 
správa. Převod majetku spadá vždy do mimořád-
né správy a k jeho platnosti je vždy nutný písemný 
souhlas představeného se souhlasem jeho rady (kán. 
638 § 3). Přesahuje-li pak hodnota majetku, kterého se 
to týká, sumu stanovenou Apoštolským stolcem pro kaž-
dou zemi, vyžaduje se navíc souhlas Apoštolského stolce 
(kán. 638 § 3, 1292 § 2, 1295), v našem případě Kon-
gregace pro instituty zasvěceného života a společnosti 
apoštolského života. 

Směrnice v této oblasti dávají velmi podrobná 
kritéria (§ 73- 90). Zároveň vymezují, které jedná-
ní je to, jímž může dojít ke zhoršení majetkové situ-
ace právnické osoby a když jeho hodnota přesáhne 
stanovenou sumu, je potřeba žádat souhlas Kongre-
gace pro instituty zasvěceného života a společnos-
ti apoštolského života. Jedná se o: žádost o úvěr pro 
nákup nemovitostí, stavby nebo rekonstrukce (§ 75); 
pronájem, výpůjčku, zřízení věcných břemen (prá-
vo stavby, užívací právo, služebnost bytu, požívací 
právo) v případě, kdy hodnota přesáhne stanovenou 
sumu a právní vztah má trvat déle než 90 let (§ 78); 
prodej nebo darování nemovitostí (§ 81); prodej věcí 
cenných umělecky nebo historicky nebo věcí darova-
ných církvi ze slibu, a to i v případě, že jejich hodno-
ta nepřesahuje stanovenou hranici (§ 82); převod děl, 
která patří institutům (§ 86); sjednání úvěru (§ 88); 
převod majetku na občanskou právnickou osobu i tu, 
která je spojená s institutem (§ 90).

Další důležitou oblastí je bdělost nad tím, od koho 
dostáváme peníze a k jakým účelům poskytujeme 
svůj majetek. V první řadě se tedy jedná o dary. Ká-
non 1267 § 2 říká, že dary poskytnuté církevní práv-
nické osobě je možné odmítnout pouze ze spravedli-
vého důvodu. Základní pravidlo tedy zní, že dary je 
třeba přijímat pro dobro církve. Směrnice však udá-
vá, co je potřeba, abychom mohli dar přijmout: je 
třeba dávat pozor na osobu dárce, na to, odkud tyto 
prostředky pravděpodobně pocházejí, na případná 
práva třetích osob. Nesmí být přijímány dary, kte-
ré jsou určeny na takové iniciativy, jejichž cíle nebo 
prostředky k jejich dosažení neodpovídají církevní 
nauce (§ 70).

Podobně je tomu i s pronájmy a dalšími typy posky-
tování církevního majetku třetím osobám. Zde je třeba 
pozorně ověřit osobu nájemce, ujistit se, že účel užívá-
ní majetku není v rozporu s posláním institutu nebo 
s tím, co je charakteristické pro církevní majetek, a že 
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tento účel nemůže být změněn bez souhlasu vlastníka  
nemovitosti (§ 76).

Transparentnost
V nakládání s majetkem institutů je nutná zodpo-
vědnost před společností, církví i samotným insti-
tutem (§ 41). Zodpovědnost předpokládá transpa-
rentnost, která je vyžadována Kodexem kanonického 
práva v podobě povinnosti pravidelného vyúčtovává-
ní (kán. 636 § 2). Směrnice tento požadavek dále roz-
víjejí. Transparentnost je zde definována jako schop-
nost skládat účty z činnosti, učiněných rozhodnutí 
a dosažených výsledků (§ 42). Jedná se tedy o mno-
hem víc, než o periodické vyúčtování. Patří sem roz-
počty a účetní uzávěrky, oddělené účetnictví pro 
jednotlivá díla, ale například i strategické plánování, 
ekonomicko-finanční plánování, kontrola hospoda-
ření (§ 91). Toto všechno jsou prostředky ve službě 
společenství a transparentnosti.

Sdílení majetku
Již dekret Perfectae caritatis zdůrazňoval, že „provin-
cie a domy institutu se mají navzájem dělit o hmotné 
prostředky tak, aby ty, které mají více, pomáhaly těm, 
které trpí nouzí“ (PC 13). Tato norma nebyla převza-
ta do Kodexu kanonického práva, ale směrnice se k ní 
vracejí a vybízejí instituty vydat takové předpisy, které 
by zajistily rovnoměrné rozdělení majetku (hmotné-
ho i nehmotného) uvnitř institutu po příkladu prvních 
křesťanských společenství, jak to popisují Skutky apoš-
tolů. „Tak se dají do společného – ve službě apoštolát-
ních cílů – nejen hmotné statky a plod práce každé-
ho člena, ale i čas, nadání, osobní schopnosti, aby bylo 
velkoryse postaráno o potřeby chudších komunit jako 
prorocké znamení bratrského/sesterského společenství 
v současném světě“ (§ 71).

Vztahy s místní církví
Instituty jsou začleněné do místní církve a to se od-
ráží i v majetkové oblasti. Kanonické právo to zo-
hledňuje a vyžaduje pro určité úkony projednání 
s diecézním biskupem nebo jeho souhlas (kán. 612, 
616 § 1, 638 § 4, 678 § 3). Nad rámec toho, co vyža-
duje Kodex, směrnice vyzývají vyšší představené, aby 
sdíleli s místní církví projekty svého institutu a také 
problémy se správou majetku a než přistoupí ke zru-
šení komunity nebo díla, aby zhodnotili, jestli je 
možné jiné řešení (§ 94).

V kontextu vztahů s místní církví se směrnice mož-
ná trochu nečekaně zabývají i řeholnicemi, které se 
věnují pastoraci v diecézi. Připomínají vyšším před-
staveným, aby v takových případech uzavíraly dohody 

s místními církvemi podle kán. 681 § 2, v nichž bude 
přesně definováno, v čem služba spočívá a její ekono-
mické stránky (§ 94). Je v tom zřejmá výzva, aby práce 
řeholnic v diecézích byla náležitě doceňována a ohod-
nocována i ekonomicky.

Závěr
Směrnice Ekonomie ve službě charismatu a poslání za-
slouží hlubší prostudování z pohledu teologického, 
ekonomického i právního. Zde jsem jen nastínila ob-
sah normativní části dokumentu. Je jasné, že předsta-
vení, ekonomové a ti, kteří jsou zodpovědní za díla in-
stitutu, se musí se směrnicemi dobře seznámit a řídit 
se jimi. Jejich četba ale není vyhrazena jen těmto oso-
bám. Je důležité, aby všichni členové měli dostatečné 
povědomí o tom, co je důležité pro správu majetku in-
stitutů zasvěceného života a společností apoštolského 
života, protože to má vliv i na rozhodnutí, která zdán-
livě nemají s ekonomikou nic společného.

Důležité je také uvědomit si – a to je určitě pří-
nos tohoto dokumentu –, že správa majetku institu-
tů a společností se liší od správy ostatního církevního 
majetku nejenom závazkem vydávat svědectví evange-
lijní radě chudoby, ale především povinností zachová-
vat věrnost vlastnímu charismatu. n
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Boh je mladý

Z knihy: „‚A ten, čo sedel na 
tróne, povedal: Hľa, všetko 
robím nové.‘ Boh je teda 
ten, ktorý stále obnovuje, 
lebo je stále nový: Boh je 
mladý! Starí rojkovia a mla-
dí proroci sú cestou spásy 
pre našu vykorenenú spo-
ločnosť a kľúčom k revolú-
cii nežnosti, ku ktorej sme 
všetci povolaní.“

V odvážnom, takmer 
osobnom rozhovore s Thomasom Leoncinim sa pá-
pež František obracia nielen na mladých na celom 
svete, v Cirkvi i mimo nej, ale aj na všetkých dospe-
lých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na 
výchove v rodinách, vo farnostiach a v diecézach, 
v školách, vo svete práce, v rozličných asociáciách 
a inštitúciách. Múdro a s nadšením uvažuje o závaž-
ných aktuálnych témach, pričom nechýbajú osobné 
spomienky, teologické postoje i prorocké úvahy, ne-
vyhýbajúc sa žiadnym problémom súčasnosti. 

Vydalo Fortuna Libri, 2018
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ny a zootechniky v Peru a potvrdilo antimikrobiál-
ne účinky tejto rastliny, konkrétne proti mikróbom 
Staphylococcus aureus a Staphylococcus epider-
mitis.

Príprava čaju
Z rastliny sa najčastejšie používa odvar, ktorý 
sa pripravuje z jednej kávovej lyžičky na 300 až 
500 ml vody. Keď chceme získať silnejší nápoj, je 
dobre uviesť vodu do mierneho varu na 2-3 minú-
ty. Aby nevyprchali éterické látky, pridávame do 
zmesi aj iné rastliny, napr. Vilcacoru a Muῆa-Mu-
ῆa, ktoré optimálne zosilňujú jej účinok.

Wira-Wira 
(Gnaphalium gravedens)
Pôvod a informácia o rastline
Túto rastlinu je možné nájsť v horských oblastiach 
juhoamerických Ánd, a to až vo výškach okolo 3,5 až 
4 tisíc metrov nad morom, prevažne v kamenistom 
teréne. Ide o drobnú, svetlozelenú rastlinku, ktorá 
môže byť niekedy sfarbená do žlta. Celá bylina je po-
krytá belasým páperím.

Až do dneška čerpáme vedomosti o nej (ako 
aj o iných peruánskych rastlinách) zo spisov pát-
ra Jaroslava Soukupa SDB, ktorý pôsobil dlhé 
roky medzi domorodcami Amazónie a je právom 
považovaný za zakladateľa botanickej systematiky 
peruánskej flóry, za popredného etnobotanika 
a okrem iného aj autora Slovníka domorodých náz-
vov peruánskej flóry a Katalógu rodov.

Zaujímavosti a liečivé vlastnosti
Rastlina obsahuje veľké množstvo liečivých látok. 
V tradičnom natívnom liečiteľstve horských indián-
skych kmeňov je používaná pri liečbe katarov slizníc 
krku, dýchacích ciest, pri prechladnutí, nádche, kašli 
a podobných ťažkostiach. Obsahuje taníny, slizy, al-
kaloidy, triterpény, steroly, glukozidy, flavóny a iné 
látky, ktorým sú pripisované upokojujúce účinky 
predovšetkým na sliznice dýchacích ciest, krku 
a nosa, ktoré pri ich upchatí uvoľňujú. V niektorých 
zdrojoch je tiež popisovaný účinok na astmu a účinok 
spazmolytický, preto sa používa aj pri bolestiach bru-
cha a hnačkách. 

Výskumom tejto rastliny sa zaoberalo aj farma-
ceutické laboratórium Fakulty veterinárnej medicí-

Dúfam, že si tieto rastliny obľúbite a že niekedy vyskúšate ich blahodarný účinok. 
Siahnime po nich hlavne v zime, kedy nás určite posilnia. 

Wira-Wira
(Gnaphalium gravedens)

n  TATIANA BERECK Á
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Anka Kolesárová 

Cirkev uznala mučeníctvo Božej služobníčky Anny 
 Kolesárovej. Dňa 1. 9. 2018 bola vyhlásená za blaho-
slavenú. Zoznámte sa s ňou v jedinom dostupnom 
 životopise. Autorka Magdaléna Rusiňáková zapraco-
vala do deja knihy všetky známe fakty z jej života.
144 strán • brožovaná • 5,- €

Svätá Agáta 
O sv. Agáte vieme, že bola ranokresťanská mučenica 
pre vieru.  Avšak ako sa ňou stala, kde a kedy sa to 

odohralo, vie málokto. Kniha obsahuje dostupné in-
formácie o jej živote, umučení a hrdinskej smrti. Tiež 

mnohé o zázrakoch, ktoré sa na jej príhovor udiali.
56 strán • brožovaná • 3,20 € 

Nepremeškaj svoj život

Mnohí premeškávajú svoj život, lebo nejde podľa ich 
predstáv, nechávajú ho plynúť  bez toho, aby ho žili, 
idú pomimo neho. Anselm Grün nachádza dôvody, 
prečo ho nežijeme, a ponúka východiská ako môže-
me opäť nadobudnúť chuť a odvahu žiť. Vhodné  
pre kňazov na duchovné rozhovory a spovede.
160 strán • brožovaná • 6,- €

Hnutie new age
Kňaz H. Graf predstavuje hnutie New age: jeho základy 
i ezoterické praktiky od alternatívnej medicíny cez má-
giu až po waldorfskú pedagogiku. Porovnáva východis-

ká New age vo vzťahu ku kresťanskej viere. Prehľadná 
štruktúra umožňuje sa výborne zorientovať v téme.

128 strán • brožovaná • 5,50 €

O radostiach ľudskej duše

Vtipné, krátke a miestami aj ironické úvahy Maxa  
Kašparů, psychiatra a dnes už gréckokatolíckeho kňaza, 
nesú v sebe pečať jeho profesií: medicíny, pedagogiky, 
etiky a náboženstva. Vychádza pri nich z každodenné-
ho  života bežného človeka. Kniha poteší i povzbudí.
96 strán • brožovaná • 3,50 €

Ester
Biblický román má svoj základ vo Svätom písme v Kni-

he Ester. Osou knihy je životná púť Ester a na pozadí 
sú vykreslené historické skutočnosti tej doby. Autori 

podali celú historickú udalosť v napínavom, miestami 
veľmi dramatickom deji. Príjemné oddychové čítanie.

360 strán • brožovaná • 9,- €

www.luc.sk
Muῆa-Muῆa

Popis
Bylina bola popísaná už v 17. storočí 
španielskymi kronikármi, pôsobiacimi 
na území dnešného Peru, ako bylina veľ-
mi podobná oreganu, ale s menšími líst-
kami a jasnejšej zelenej farby s bielymi 
kvetmi podobnými kapuste, avšak veľmi 
aromatickými. Kry rastú voľne po celom 
juhu peruánskych Ánd.

Obsahové látky a použitie
Obsahuje látky ako sú flavóny, men-
tolové silice, živice, terpineol, terpény, 
triesloviny, vápnik, fosfor a vitamín B1.

Domorodí obyvatelia ju od nepamäti 
používali ako prírodné antibiotikum a pri 
celkovej očiste organizmu. Aromatické si-
lice tiež uvoľňujú dutiny a hladké svalstvo 
dýchacích ciest. Tento účinok na hladké 
svalstvo má využitie aj pri iných indiká-
ciách: využíva sa ako prostriedok proti bo-
lesti, kŕčom, na dezinfekciu a v neposled-
nom rade – v kombinácii so šalviou – proti 
parazitom. Veľmi populárny je domorodý 
recept pre celkové osvieženie spolu s cit-
rónovou šťavou. Bylinu často používajú 
pre svoj insekticídny účinok pri ochrane 
uskladnenej zeleniny proti škodcom.

Príprava
Pripravujeme ju podobne ako v predchá-
dzajúcom prípade. Ak zmiešame viacero 
uvedených rastlín (Vilocacora, Wira-Wi-
ra, Muῆa-Muῆa) po jednej kávovej lyžičke, 
pripravíme naraz jeden liter nápoja, ktorý 
môžeme popíjať celý deň.

Kontraindikácia
Keďže rastlina pôsobí na hladké svalstvo 
a obsahuje látku pulgenon, neodporúča 
sa piť tehotným ženám.

Zhrnutie
Na čo sa táto rastlina môže použiť?
l  Astma, bronchitída, chrípka, 
 nachladenie.
l  Infekcie močových ciest.
l  Bolesť brucha, zažívacie problémy.
l  Očista organizmu od plesní.
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Spoločné plenárne zasadnutie 
vyšších rehoľných
predstavených Slovenska

V dňoch 15. – 16. mája 2018 sa v priestoroch Centra 
Salvator v Bratislave konalo spoločné jarné plenárne 
zasadnutie Konferencie vyšších predstavených 
ženských rehôľ na Slovensku (KVPŽR) a Konferencie 
vyšších rehoľných predstavených na Slovensku 
(KVRP). 

Na spoločné zasadnutie vyšších predstavených ženských 
a mužských rehoľných spoločenstiev prišlo viac ako 
50 účastníkov v pozícii generálnych a provinciálnych pred-

stavených reholí pôsobiacich na Slovensku, ako aj predstavení au-
tonómnych kláštorov, mníšskych rádov, opátstiev a zodpovední za 
ostatné komunity pôsobiace na Slovensku. Zasvätení počas tohto 
stretnutia pokračovali v začatej práci z jesenného plenárneho zasad-
nutia, na ktorom prijali rozhodnutie vytvoriť spoločnú Konferenciu 
vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Oboznámili sa s dote-
raz realizovanými krokmi v rámci tohto procesu a následne pripravo-
vali interné dokumenty potrebné pre rozbeh novej Konferencie, ako 
aj pre voľby vedenia zjednotenej Konferencie. 

Ako viackrát zaznelo, zasvätení na Slovensku sú v očakávaní schva-
ľovacieho dekrétu z Kongregácie pre inštitúty zasväteného života 
a spoločnosti apoštolského života vo Vatikáne, ktorá by mala potvrdiť 
schválenie nového subjektu.

V tomto čase čakania prišiel zasvätených povzbudiť aj Mons. Mi-
lan Chautur CSsR, predseda Rady KBS pre inštitúty zasväteného živo-
ta a spoločnosti apoštolského života. Vo svojom príhovore, ako aj počas 
svätej omše, ktorú slávil na záver spoločného zasadnutia, vyzdvihol myš-
lienku jednoty, ktorej sila rezonuje v duchovnej oblasti, ak je chápaná 
v snahe prijať odlišnosti a slúžiť Cirkvi vytvorením harmónie spolupráce 
rôznorodých chariziem rehoľných inštitútov, prítomných na Slovensku. 

V ďalšej časti pracovného programu sa zhromaždenie zaoberalo 
aktuálnymi témami z pastoračnej, formačnej, mediálnej a ekonomic-
ko-právnej oblasti. Prítomným boli dané do pozornosti na štúdium 
a uvedenie do praxe nové dokumenty Kongregácie pre inštitúty za-
sväteného života a spoločnosti apoštolského života: 
l  smernica Nové víno do nových nádob – zasvätený život po Druhom 

vatikánskom koncile a dosiaľ otvorené výzvy (január 2017);
l  smernica Ekonómia v službe charizmy a poslania (január 2018), kto-

rej preklad a vydanie v slovenčine sa aktuálne pripravuje.
l  dokument o kontemplatívnom živote s názvom Cor Orans (Modliace 

sa srdce / máj 2018). Ide o inštrukciu, ktorá je pokračovaním apoštol-
skej konštitúcie Vultum Dei quaerere (Hľadanie Božej tváre) pápeža 
Františka o ženskom kontemplatívnom života (október 2016).

Personálne zmeny, ktoré nasta-
li v radoch vyšších predstavených 
a štatutárov rehoľných inštitútov 
za posledné obdobie:

l  Od 8. 12. 2017 znovumenovaná 
na 2 roky riaditeľka strediska Mi-
les Jesu (Synovia a Dcéry Nepo-
škvrneného Srdca Panny Márie 
vo Zjavení Pána), Hamuliakovo – 
sr. Markéta Matoušková MJ. 

l  Nový regionálny predstavený 
Kongregácie misionárov Najsvä-
tejšieho Srdca Ježišovho v Nitre – 
Lukov Dvor na 6 rokov – P. Mar-
tin Pavúk MSC od 28. 12. 2017 
(vystriedal P. Pavla Baroša).

l  Nová priorka Kláštora Najsvätej-
šej Bohorodičky Rádu sv. Bene-
dikta v Horných Orešanoch – sr. 
Raffaela Mária Kubalová OSB od 
1. marca 2018.

l  Od 6. 3. 2018 znovumenovaná 
na dobu 3 rokov pro-regionál-
na zodpovedná Fraternity ma-
lých sestier Ježišových so sídlom 
v Prahe a Bratislave – Malá sestra 
Ježišova Marta Mária Gališová.

l  Od 12. 3. 2018 znovuzvolená na 
4 roky generálna predstavená 
autonómneho kláštora Rehole sv. 
Alžbety – sr. Mária Ragulová OSE.  

l  Nový štatutár Bratov domu Pan-
ny Márie Jeruzalemskej (Ne-
meckého rádu) v Topoľčanoch 
na 3 roky, súčasne zvolený na 
6 rokov za generálneho rad-
cu – P. Miloš Zárecký OT od 
20. 4. 2018 (vystriedal Vladimíra 
Bednára).

l  Nový provinciál Rádu menších 
bratov kapucínov v Bratislave 
na 3 roky – P. Norbert Pšenčík 
OFMCap. od 25. 4. 2018 (vy-
striedal Miroslava Kulicha).

l  Od 1. 6. 2018 znovumenová na 
dobu 6 rokov provinciálna pred-
stavená Kongregácie sestier Bož-
ského Vykupiteľa v Spišskej Novej 
Vsi – sr. M. Dária Motyková SDR.

n  Správ y pr ip rav i la  MARTA CHR AŠČOVÁ  C SSsS , 

sekretar iá t  K VPŽR a K VRP


