
Zasvätený
život časopis pre rehoľníkov

a zasvätených 2012 / 01

Priateľstvo
PRÍLOHA

TEOLÓGIA

Hľadanie podstaty 
a prameňa
rehoľných sľubov

LIFESTYLE

Vonkajšia krása 
zasvätenej ženy

FORMÁCIA

Pozor! Krehké!



  1 Editoriál 
  2 Správy z KVRP a KVPŽR

   KRONIKA
  6 Európske stretnutie junioriek
  7 150 rokov od príchodu  
 Dcér kresťanskej lásky do Nitry   
  8 Don Bosco na Slovensku!
  8 Posviacka Kláštora svätého Augustína

   SPIRITUALITA
  9 Zasvätený život na Východe

   ROZHOVORY
13 Ordo Carmelitarum  
 Discalceatorum –  Rád bosých  
 karmelitánok

   MÉDIÁ
17 Médiá vplývajú na rehoľný život  
 priamo

   TEOLÓGIA
20 Hľadanie podstaty a prameňa  
 rehoľných sľubov

   LIFESTYLE
23 Vonkajšia krása zasvätenej ženy

   NA SLOVÍČKO
25 Na slovíčko s odchádzajúcim  
 predsedom KVRP
27 Na slovíčko s novým predsedom  
 KVRP

   FORMÁCIA
28 Pozor! Krehké!
31 Láska a zbytočnosť

   KULTÚRA ŽIVOTA
34 RENATE a obchod s ľuďmi

   PASTORÁCIA POVOLANÍ
35 Pracovať pre Boha alebo robiť Božiu 
 prácu

   BIBLIA
37 Psalmus oculis sperantis

   BLOG
40 Ublížil ti môj odchod  
 do kláštora? 
40 Človečina
41 Prítomnosť ženy

   SEKULÁRNE INŠTITÚTY
42 Spoločenstvo Fatima

   HISTÓRIA
44 Ako dostať von z kláštora 
 „zlú krv“...

   PRÍLOHA Priateľstvo

II Priateľstvo v rehoľnom živote:  
 niektoré psychologické aspekty
IV Priateľstvo a zasvätený život (I.)
IV  Anketa: Máte dobrých priateľov  
 a čo pre vás znamenajú?
VIII Kňaz a žena
IX  Priateľstvo – „naša smrť“ 
X  Priateľstvo – niečo VIAC
XI  Priateľstvo a zasvätený život (II.)
XII  Svätý Augustín: Priateľstvo v pravde
XIII  Katarína Sienská: žena priateľstva
XIV Sľub čistoty a priateľstvo
XVI Príbeh priateľstva Karola Wojtyłu 
 a rodiny Półtawskej 

Vydavateľ:
Konferencia vyšších rehoľných
predstavených na Slovensku

Adresa:
Miletičova 7, 821 08 Bratislava
mail: sekretariat@kvrp.sk

Šéfredaktor:
Juraj Pigula

Redaktori:
Auxilia Matlová
Andrea Miklovičová
Monika Skalová
Tomáš Brezáni
Andrej Lojan
Marián Kováčik

Fotografie: Andrej Lojan, Tibor Fellegi,  
archívy rehoľných komunít a sekretariátov 
KVRP a KVPŽR

Fotoeditor: Andrej Lojan

Evidenčné číslo MK SR: EV3916/09

ISSN 1338-1032

Web stránka: www.kvrp.sk

Finančné príspevky na vydávanie  
časopisu:
č. účtu: 26 20 853 329/1100,
variab. symbol: 1111

Objednávky: distribucia@kvrp.sk

Príspevky do časopisu: casopis@kvrp.sk

Jazyková úprava: Marián Kováčik

Grafická úprava: Redemptoristi  
– Slovo medzi nami

Tlač: LÚČ, vydavateľské družstvo, Bratislava

Príspevok: 3 eurá

Zasvätený
život časopis pre rehoľníkov

a zasvätených 2012 / 01

Priateľstvo
PRÍLOHA

TEOLÓGIA

Hľadanie podstaty 
a prameňa
rehoľných sľubov

LIFESTYLE

Vonkajšia krása 
zasvätenej ženy

FORMÁCIA

Pozor! Krehké!

2012/01 Obsah



   Zasvätený život | 2012/01          1

EDITORIÁL

Pred siedmimi rokmi, keď som ako študujúci kňaz prežil Vianoce vo 
Švajčiarsku v  jednej augustiniánskej kontemplatívnej komunite, 
prihodilo sa mi zopár pozoruhodných vecí. Druhý víkend môjho 
pobytu, pred sviatkami, pricestovala do kláštora na návštevu dvo

jica Talianov, manželia. Ona bola profesionálna kaderníčka a mala vlastný 
salón, on bol riaditeľom veľkého nákupného centra. Boli zatiaľ bez detí, nie
čo po tridsiatke. 

V čase vychádzky ma zháňali sestry, lebo vraj ony u kaderníčky už boli 
a  teraz som na rade ja! Sám som o  ničom nevedel, ale nechal som sa pre
hovoriť. Počas strihania som dostal lekciu o estetike a o tom, ako sa mám 
starať o seba, o vlasy, o svoj zovňajšok. Musím sa priznať, že tak krásne – 
 jednoducho – hlboko o tejto téme so mnou predtým nerozprával nikto; a to 
som mal za sebou osem rokov formácie J. Večer, keď sme v jedálni pre hostí 
spolu so spomínanými manželmi večerali, som zistil, že je to už pár rokov, čo 
sa spriatelili so sestrami a pravidelne prichádzali do kláštora. Na nich, ale 
aj na všetkých sestrách v komunite bolo vidno, ako sa z toho tešili. 

Ako som sa neskôr dozvedel, priateľstvo tejto dvojice začalo meniť zvyky 
kláštora a dovolili im v nedeľu obedovať s komunitou. To sa predtým nepo
darilo nikdy a nikomu. Naviac sa im podarilo presvedčiť sestry, aby sa zve
rili do rúk profesionálnej kaderníčky J. Klauzúrna komunita predtým dosť 
uzavretá do seba týmto priateľstvom ožila a aj keď je stále vekovo staršia, 
dostala týmto priateľstvom nový vzlet. 

Aké je krásne byť priateľom a  mať priateľov, prechádzať od zbytočnos
ti k láske, od vonkajšieho k vnútornému, z povrchu smerovať do hĺbky. To 
všetko chce všetkým vám, milí čitatelia, sprostredkovať toto ďalšie číslo ča
sopisu Zasvätený život. Verím, že prinesie mnohé podnety a  novú radosť 
v prežívaní nášho zasvätenia.

Juraj Pigula 
šéfredaktor



SPRÁVY Z KVRP A KVPŽR

Tomáš Brezáni
sekretariát KVRP

Rokovanie pléna KVRP, 
Donovaly 10. – 11. 10. 2011
Najdôležitejším bodom plenárneho zasadnutia KVRP bola voľba nového pred-
sedu a jeho rady. V predvečer rokovania 10. 10. 2011 sa účastníci stretli, aby si 
vypočuli referát dona Karola Maníka SDB. Informoval v ňom o situácii v KVRP 
za obdobie jeho trojročného pôsobenia na poste predsedu. Načrtol tiež vízie, 
o ktoré by sa malo nové vedenie snažiť: 

l rozvoj už zača-
tých diel – stabi-
lizácia toho, čo 
sa podarilo; efek-
tívnejšie fungo-
vanie;

l medzirehoľ-
ná spolupráca 
– zvlášť v oblas-
ti formácie a slu-
žieb pre rehole;

l reprezentácia 
navonok – spo-
luzodpoved-
nosť za dianie 
v KVRP, vzá-
jomná pomoc, 
kontakt s inými konferenciami vo svete. 

Don Maník všetkým poďakoval za trojročnú spoluprácu a vyjadril svoje rozhod-
nutie viac nekandidovať na post predsedu. Nasledovala diskusia, do ktorej sa 
mohli zapojiť všetci účastníci a predstaviť svoje vízie ohľadom fungovania KVRP. 
Nasledujúci deň 11. 10. 2011 za účasti 23 vyšších rehoľných predstavených 
bol zvolený za predsedu KVRP verbista páter Ján Halama SVD, ktorý sa stal aj 
predsedom rady Konferencie. Podpredsedom Konferencie sa na druhé funkčné 
obdobie stal vincentín páter Jozef Noga CM. Ďalšími členmi rady sa stali pre-
monštrát P. Ambróz Martin Štrbák OPraem, salezián don Karol Maník SDB 
a františkán br. Jeremiáš Daniel Kvaka OFM.

Nový predseda poďakoval za všetkých rehoľníkov don Maníkovi za veľmi 
plodné a efektívne pôsobenie na poste predsedu KVRP a uviedol, že sa bude 
snažiť pokračovať v začatom diele a aktivitách.

SPRÁVY Z KVRP

Ý Časopis Zasvätený 
Život – Juraj Pigula OSA 
informoval o činnosti re-
dakčnej rady. Do budúc-
na je potrebné pripraviť 
štatúty ohľadom časopisu. 
V súčasnom zložení by re-
dakčná rada bola ochotná 
fungovať do vydania šieste-
ho čísla. Pripraví sa nový 
projekt do zahraničia. 

Ý Školenie pre me
diálnych pracovníkov 
– Tomáš Brezáni CM in-
formoval, že v spolupráci 
s Katolíckou univerzitou 
v Ružomberku sa pripra-
vuje školenie pre zástup-
cov reholí, ktorí pracu-
jú v mediálnej oblasti, či 
už ako hovorcovia, alebo 
majú na starosti kontakt 
s médiami. Projekt sa bude 
realizovať v prvej polovici 
roka 2012. 

Ý Dom sv. Gorazda – 
Karol Maník SDB infor-
moval o projekte tera-
peutického zariadenia pre 
kňazov a rehoľníkov v krí-
ze. Leopold Slaninka SJ 
a Marek Forgáč sú ochotní 
poskytnúť svoje vedomos-
ti a sily v tejto oblasti. Plá-
nuje sa odkúpenie domu 
v Bacúrove, kde pôsobili 
benediktíni. Leo Slaninka 
má od svojho provinciál-
neho predstaveného dis-
pozíciu chodiť tam na dva 
týždne v mesiaci. 

Plénum jednohlasne od-
hlasovalo zaregistrovanie 
cirkevnej organizácie Dom 
sv. Gorazda, ktorú zriaďu-
je KVRP. Štatutárnym zá-
stupcom sa stal don Karol 
Maník. 

Ý Dozorná rada CSS – 
plénum rozhodlo o tom, 
že don Maník ako pod-
predseda dozornej rady 
CSS bude naďalej zastupo-
vať KVRP až do skončenia 
jeho funkčného obdobia. 

Zmeny vo vedení

Od 1. januára 2012, po deviatich rokoch, vystriedal P. Jozefa Hegglina 
v úrade superiora Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Sloven-
sku páter Pavol Baroš MSC. Bol menovaný rakúskou provinciálnou  
radou dňa 28. novembra 2011. P. Pavol sa narodil 25. marca 1977 
v Považskej Bystrici, sľuby v kongregácii zložil v roku 2002 v USA.  
Základné teologické štúdiá absolvoval na Teologickej fakulte RKCMBF 
UK v Nitre a bol vysvätený za kňaza v roku 2007. Tri roky pôsobil  
spolu s írskymi spolubratmi na Kaukaze (Rusko). Teraz pôsobí v Nitre.
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SPRÁVY Z KVPŽR

Marta Chraščová
sekretariát KVPŽR

Jesenné plenárne zasadanie
Jesenné plenárne zasadanie členiek KVPŽR sa konalo v Kňazskom se-
minári sv. Gorazda v Nitre v dňoch 9. – 10. 11. 2011. 

Prvý deň stretnutia bol venovaný duchovnej téme – „Zranená, a pred-
sa šťastná...“, ktorou prítomné členky sprevádzal P. Jozef Hegglin z re-
hoľnej spoločnosti Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z Nitry – 
Lukovho Dvora. 

Druhý deň sa konalo riadne plenárne zasadanie so svojím vymedzeným 
pracovným programom. Predsedníčka KVPŽR sr. Justína Kostúrová OP, 
ktorá zasadanie otvorila a viedla, privítala na úvod novozvolené a novopri-
jaté členky. V pracovnej časti sa sestry zaoberali všetkými oblasťami života 
ženských reholí. Oboznámili sa s priebehom začatého ročníka internovi-
ciátu, zhodnotili pôsobenie ženských reholí v iných cirkevných organizá-
ciách, najmä čo sa týka ekonomických dopadov a aktuálnych problémov. 

Na plenárnom zasadnutí nechýbali ani vzácni hostia. Pozvanie prijal 
apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana, ktorý vo svojom príhovo-

Ý Stretnutie s premiérkou SR 
– Karol Maník informoval, že úrad 
vlády SR má záujem zorganizovať 
stretnutie premiérky so zástupcami 
reholí na tému práca s chudobný-
mi. Na stretnutí je potrebné infor-
movať o činnosti reholí v tejto sfére 
a upozorniť na to, čo rehole robia 
pre spoločnosť. Jezuiti sú ochotní 
prezentovať prácu s rodinami,  
saleziáni s rómskou menšinou, 
KVPŽR bude rozprávať o obcho-
dovaní so ženami a o projektoch 
pomoci. Mohla by odznieť aj téma 
bezdomovcov a práce s nimi  
z DePaul Slovensko.

Ý Peter Bučány SDB – 
za KVRP a KVPŽR bol menovaný 
do expertnej komisie pri Minis-
terstve kultúry, ktorá sa zaoberá 
otázkou financovania Cirkví. Tá-
to komisia je poradným orgánom 
ministra kultúry. Účastníkov in-
formoval o februárovom stretnutí 
s ministrom, kde sa otvorila otázka 
optimálneho modelu financova-
nia. Podľa neho akékoľvek riešenie 
bude mať dopad na nižší balík fi-
nančných prostriedkov.

Ý Miroslav Szuda CSsR – člen 
dozornej rady pri CSS nomino-
vaný KVRP informoval o novom 
schválenom štatúte CSS. Rehole 
v ňom majú právo veta. Vytvorila 
sa rada ekonómov, kde za každé-
ho z registrátorov je ekonóm, kto-
rý má byť poradným hlasom CSS. 
Čaká sa na výsledky a kľúč, ako sa 
budú peniaze prerozdeľovať. Pred-
pokladá sa, že rada CSS pripraví 2 
návrhy na prerozdelenie. Bankové 
služby sa práve pripravujú.  

Ý Sr. Justína Kostúrová, OP – 
predsedníčka KVPŽR informova-
lo o projekte internoviciátu, ktorý 
má zabezpečiť spoluprácu pri for-
mácii noviciek. Pôjde o pravidelné 
mesačné víkendové stretnutia.  
Taktiež predstavila projekt  
KVPŽR, ktorým je celovečerný 
dokumentárny film nielen o minu-
losti – perzekúcii rehoľných sestier, 
ale aj o pokračovaní rehoľného  
života dnes. Ďalšou otázkou bo-
la digitalizácia archívu, do ktorej 
vstúpili obe konferencie. 
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re vyzval sestry a prostredníctvom nich celé kongregá-
cie, ktoré vedú, aby sa aktívne podieľali na príprave Roka 
viery. Svätý Otec Benedikt XVI. ho otvorí v októbri 
2012. Apoštolský nuncius celebroval pre prítomné 
členky v seminárnej kaplnke svätú omšu, počas ktorej 
predniesol homíliu ďalší vzácny hosť – vladyka Mons. 
Milan Chautur CSsR, v rámci KBS zodpovedný za otázky 
týkajúce sa reholí. Vladyka Milan Chautur aj ďalší hosť – 
nový predseda KVRP P. Ján Halama SVD – boli účastní 
aj na niektorých častiach pracovného rokovania pléna.

Sestry a pozvaní hostia svojimi príspevkami podali 
správy o zaujímavých podujatiach, v ktorých nechýba za-
angažovanosť ženských reholí – ide najmä o tieto oblasti:
l pôsobenie rehoľných sestier v oblasti zdravotníctva, so-

ciálnych vecí, školstva a výchovy a v ostatných oblas-
tiach pôsobenia, najmä z pohľadu otázok začatého dia-
lógu o financovaní cirkví na Slovensku;

l spolupráca medzi jednotlivými ženskými rehoľami vo 
formácii a prípravy mladých žien na zasvätený život 
v rámci projektu Internoviciát;

l účasť rehoľných sestier v boji proti obchodovaniu 
s ľuďmi; 

l účasť sestier na príprave koncepcie práve zriaďovaného 
terapeutického centra pre kňazov a rehoľné osoby 
v kríze;

l riešenie otázky duchovných cvičení a organizovania 
formačných dní pre predstavené;

l problémy rehoľných zriaďovateľov cirkevných škôl 
s ohľadom na aktuálne zmeny v zákonoch;

l vzájomná komunikácia a využitie vlastnej webovej 
stránky;

l výroba dokumentárneho filmu o prenasledovaní rehoľ-
ných sestier počas rokov totality s poukázaním na vý-
znam rehoľného života dnes;

l digitalizovanie spisov odsúdených a prenasledovaných 
rehoľných sestier a rehoľníkov bratov a kňazov z čias 
totalitného režimu;

l účasť KVPŽR v európskych a svetových organizá ciách 
a na ich podujatiach;

l vzájomná výmena skúseností a rád v rôznych oblas-
tiach činnosti a vedenia ženských reholí.

K správe pripájame slová adresované vyšším predstave-
ným a prostredníctvom nich celým spoločenstvám, ktoré 
na plenárnom zasadnutí predniesol apoštolský nuncius 
Mons. Mario Giordana:

Z príhovoru apoštolského nuncia

Na úvod svojho príhovoru apoštolský nuncius Mons. 
Mario Giordana pozdravil vo svojom mene prítomné 
členky a odovzdal im pozdrav od Svätého Otca Bene-
dikta XVI. Krátko ohodnotil pozitívny význam takých-
to stretaní s cieľom rozvoja spolupráce medzi sebou na-
vzájom. 

Nosnou témou jeho príhovoru bol pripravovaný Rok 
viery. Svätý Otec Benedikt XVI. už vydal motu proprio, 
ktorým oznámil, že dňa 11. októbra 2012 – v deň 50. 

Nová členka KVPŽR

Dňom 1. júna 2011 rozšírila rady členiek 
KVPŽR priorka Rádu sv. Benedikta, klauzúr-
nej komunity mníšok benediktínok Klášto-
ra Najsvätejšej Bohorodičky v Trstíne – sr. 
Maria Catharina Müller. Sestry benedik-
tínky sú na Slovensku od júna 2005 a ma-
jú zatiaľ nedokončený kláštor vo výstavbe 
v Horných Orešanoch, okr. Trnava, ktorého 
základný kameň posvätili v máji 2009. Práv-
ne patria pod Monastiero sv. Marka (Offida, 
v talianskej diecéze Ascoli Piceno), odkiaľ boli 
na Slovensko vyslané. V materskom Kláštore 
sv. Marka – pôvodne založenom františkán-
mi v 13. stor. a od 17. stor. obývanom sestra-
mi benediktínkami – sa Bohu zasvätilo už päť 
Sloveniek. Prvá sestra – sr. Anastázia (Mar-
ta Dérová z Vrbového) –  odišla zo Slovenska 
do komunity benediktínok roku 2001. Ses-
try sa v novom kláštore dodržiavaním reguly 
sv. Benedikta ako prísna klauzúrna komunita 
kontemplatívneho rádu vo svojom dennom 
programe v duchu hesla sv. Benedikta „Ora 
et labora“ plánujú venovať modlitbe a prá-
ci. Obvykle sa ich chórová modlitba liturgie 
hodín strieda s prácou na domácom hospo-
dárstve, s výrobou hostií, šitím liturgických 
odevov, výrobou a zdobením liturgických 
predmetov, ako aj písaním ikon. Podobne 
napĺňajú deň, ako im to dovolia možnosti, 
v náhradných farských priestoroch v Trstíne 
aj sestry malej trojčlennej komunity na Slo-
vensku.
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výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu – 
bude vyhlásený v Katolíckej cirkvi Rok viery, kto-
rý sa ukončí sa slávnosť Krista Kráľa v roku 2013. 

Apoštolský nuncius nám týmto oznámením pred-
ložil výzvu dôkladne sa pripraviť na prežívanie tohto 
Roku viery. V ďalšej časti svojho príhovoru nám pri-
blížil spomenutý dokument:

„Obsah dokumentu predstavuje akýsi protipól sekula-
rizmu v Európe, ktorý sa stále viac šíri dnes, keď mnohí 
ľudia stratili zmysel pre pravý život. (...) Svätý Otec na-
lieha na to, aby sme sa neuspokojovali len vyznávaním 
viery slovami Vyznania viery, ale skutočne hľadali spô-
sob prejavov viery v konkrétnom živote. To najviac platí 
ako požiadavka pre nás zasvätených. Príklad života na-

šej viery dosvedčuje, že sme nasledovníci Krista. Predo-
všetkým my sami musíme byť presvedčení, aby naša vie-
ra nebola len vo vzduchu. Potom je potrebné aj žiť našu 
vieru – skutkami v komunite, kde žijeme. Viera sa odzr-
kadľuje v prostredí, kde sa stretávame s inými osobami. 
Svätý Otec nás nevyzýva len k recitovaniu, ale k živo-
tu viery. (...) Ďakujem vám, že ste ma prijali a že som 
mohol povedať niekoľko slov prostredníctvom vás aj va-
šim kongregáciám. Taktiež vás vyzývam k tomu, aby ste 
zintenzívnili svoju modlitbu, nie znásobovaním nábo-
ženských praktík, ale zvýšením pocitu spoluzodpovednos-
ti pri modlitbe a prehĺbením toho, čo bežne praktizujete 
v duchovnom živote.“

n

Zmeny v pozíciách vyšších  
predstavených v ženských reholiach

Dňom 13. júna 2011 sa novou členkou  
KVPŽR za Rehoľu Najsvätejšieho Vykupiteľa ses-
try redemptoristky (rím. kat.) z Kežmarku stala 
sr. Monika Romaňáková, a to na základe vo-
lieb, ktoré sa v kláštore konali za účasti diecézne-
ho biskupa Mons. Františka Tondru. Doterajšie 
funkčné obdobie tak ukončila predstavená kláš-
tora sr. Martina Ledecká.

Dňa 9. júla 2011 bola zvolená a 1. septembra 
2011 nastúpila do úradu nová provinciálna pred-
stavená sr. Sabína Adamčíková v Kongregácii 
Notre Dame, Kanonisky sv. Augustína. 
Vystriedala tak doterajšiu provinciálnu 
predstavenú sr. Máriu Filovú, ktorá síce ukončila 
členstvo v KVPŽR ako vyššia predstavená, ale 
naďalej zostáva v úlohe riaditeľky Rehoľného 
školského úradu pre všetky ženské rehole, ktoré 
sa nachádzajú v pozícii zriaďovateľov cirkevných 
škôl a školských zariadení.

V uplynulom období sme zaznamenali aj staro-
nové členky KVPŽR, ktorých členstvo v KVPŽR 

pokračuje z dôvodu obnovenia menovania alebo 
znovuzvolenia, v pozícii vyšších predstavených:

Od 15. februára 2011 bolo na tretie trojročie 
obnovené menovanie provinciálnej predstavenej 
Kongregácie Milosrdných sestier svätého Kríža – 
Slovenskej provincie – sr. Benjamíne Novotnej.

V júni 2011 bolo ďalej obnovené poslanie pro-
vinciálnej predstavenej v Rímskej únii Rádu sv. 
Uršule – sr. Kataríne Šimalčíkovej.

Dňom 15. augusta 2011 pokračuje v druhom 
funkčnom období provinciálna predstavená Kon-
gregácie školských sestier de Notre Dame – sr. 
Noemi Ondreková.

Od 1. septembra 2011 pokračuje v úrade pro-
vinciálnej predstavenej sr. Magdaléna Sumilaso-
vá v Kongregácii školských sestier sv. Františka 
– Slovenskej provincii, ktorá bola na provinciál-
nej kapitule v júli 2011 znovuzvolená na druhé 
volebné obdobie.

Od 1. septembra 2011 pokračuje do druhej 
päťročnice na základe menovania provinciálna 
predstavená Kongregácie sestier sv. Cyrila  
a Metoda so sídlom v Turzovke – sr. Benedikta 
Dadová.

ZM
EN

Y

Vyhlásenie súťaže o logo
Redakcia časopisu Zasvätený život vyhlasuje súťaž o logo pre časopis. Za dva roky existencie 
náš časopis ešte stále nemá svoje charakteristické logo. Týmto vás chceme prizvať k spolupráci  
a zapojiť sa do našej súťaže. 
Svoje grafické návrhy môžete posielať na adresu casopis@kvrp.sk.

Uzávierka návrhov bude 15. 5. 2012.  
V budúcom septembrovom čísle časopisu nájdete vyhlásenie výsledkov. 
Odmeníme prvých troch. Cenou pre víťaza budú hodnotné knihy z rôznych vydavateľstiev  
a ďalšie darčeky.

n redakcia 
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„Moja cesta je samá láska a  dôvera v  Boha.“ 
V duchu týchto slov blahoslavenej sestry Zdenky sa 
nieslo Európske stretnutie sestier junioriek a  for-
mátoriek z Kongregácie Milosrdných sestier Sväté-
ho kríža, ktoré sa v tomto roku konalo na Slovensku 
v dňoch 20. – 27. augusta 2011.

Začalo sa v Provinciálnom dome v Trnave a junior-
ky v ďalších dňoch putovali po stopách blahoslavenej 
Zdenky. Cieľom stretnutia bolo nahliadnuť do podstaty 
jej života, do jej ľudskej i duchovnej veľkosti, hľadať jadro 
a duchovný zdroj jej hrdinstva, priezračnosť a nezlomnosť 
jej duše a nechať sa inšpirovať jej duchovnosťou. Spoločne 
prežité chvíle boli pre všetkých posilnením a prehĺbením 
osobnej lásky, dôvery a odovzdanosti Pánovi, vzájomnej 
sesterskej spolupatričnosti a hlbším poznaním duchov-
nosti blahoslavenej Zdenky, o čom svedčia niektoré z re-
flexií účastníčok európskeho juniorátneho stretnutia:

{ Európske stretnutie junioriek }  

Slovensko 
Z juniorského stretnutia si odnášam spomienku na silne 

prežívané sesterstvo: spolu so sestrami z iných krajín, me-

dzi nami Slovenkami (pracovno-tvorivé chvíle pri prí-

pravách stretnutia) a tiež spolu so sestrami z nášho for-

mačného tímu. 
n  sr. Mária Beáta

Provincia Švajčiarsko
Tento týždeň mi priblížil aj život sr. Zdenky, mohla 

som ju lepšie poznať. Medzi slovenskými sestrami ako aj 

na milostivých miestach je cítiť ducha sr. Zdenky. Medzi 

sebou sme zažili pravé sesterstvo, hoci reč nebola vždy jed-

noduchá. Ale navzájom sme sa usilovali dorozumieť tak 

dobre, ako sa len dalo. Bol to pekný a obohacujúci týždeň 

a chcela by som prípravnému tímu srdečne poďakovať, 

všetko vyšlo a ja som sa cítila veľmi dobre.
n  sr. Manuela Gisler

Formačný tím Milosrdných sestier Svätého kríža

Provincia ChorvátskoPre mňa to bolo, ako keby spiritualita sestry Zdenky už prežiarila každú z nás. Úsmev, radosť a vďačnosť nám poslúžili ako najdôležitejšie komunikačné prostriedky. Akokoľvek sme boli rozdielne, cítili sme sa predsa zjed-notené. Toto bohatstvo rozdielnosti vyúsťuje do Božej jed-noty. Poznanie, že som čiastočkou tejto rozdielnosti a že patrím do tejto veľkej rodiny, ma veľmi potešilo. Súčasne sa cítim zodpovedná, aby som vo svojom živote uskutočnila dedičstvo blahoslavenej Zdenky. Prostredníc-tvom svojho príkladného života mi ukázala, že je mož-né s úsmevom zbierať ružičky bolesti… niesť neprávosť… a keď sa máš najhoršie, úsmev zostane ako to jediné, čo stále môžeš dať. Lebo Boh miluje veselého darcu. 
n  sr. Dijana Lončarek 
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hrali muzikál na základe historickej udalosti o príchode 
prvých sestier z Grazu (Rakúsko) v roku 1861. 

Popoludní sa sestry zišli na konferencii, počas ktorej ge-
nerálna predstavená hovorila o Spoločnosti v dnešnej dobe 
a v budúcnosti. Dôraz kládla na štúdium Božieho slova, 
modlitbu, vzájomné zmierenie a disponibilitu sestier, od kto-
rých závisí správne prežívanie charizmy v dnešnej dobe.

n

Dňa 8. septembra 2011 oslávila Slovenská provincia 
vzácne jubileum: 150 rokov od príchodu prvých Dcér 
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul do Nitry, kde sa 
v súčasnosti nachádza provinciálny dom. 7. septem-
bra 2011 večer generálna predstavená sr. Evelyne Franc, 
sprevádzaná generálnou radkyňou sr. Žofiou Daniščá-
kovou, slávnostne otvorila novozriadenú sálu pamiatok 
a archív v priestoroch provinciálneho domu. 

V nasledujúci deň slávnosť pokračovala svätou omšou 
v kláštornom Kostole Navštívenia Panny Márie 
na Farskej ulici za prítomnosti nitrianskeho diecéz-
neho biskupa a ďalších biskupov i kňazov zo Slo-
venska, z Českej republiky a Maďarska, sestier z Ma-
ďarska, zástupcov rôznych vetiev vincentskej rodiny 
a viacerých členov Združenia mariánskej mládeže, 
zástupcov mesta i školy, v ktorej kedysi sestry vyu-
čovali. 

Na konci svätej omše Mons. Ján Orosch, pomocný 
trnavský biskup, odovzdal Dcéram kresťanskej lásky 
ocenenie Ruža svätej Alžbety za príkladné nasledova-
nie svätej Alžbety Uhorskej v službe evanjeliovej lásky 
k chudobným. Ocenenie prevzala vizitátorka sloven-
skej provincie sr. Alžbeta Vološinová. 

Po svätej omši mladé sestry v habitoch a kornetoch 
spolu s mladými zo Združenia mariánskej mládeže za-

{ 150 rokov od príchodu 
   Dcér kresťanskej lásky do Nitry }  
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Košický arcibiskup a metropoli-
ta Mons. Bernard Bober 12. no-
vembra 2011 počas slávnostných 
vešpier zo slávnosti Všetkých svä-
tých augustiniánskej rodiny za účas-
ti biskupov, rehoľníkov a kňazov 
požehnal prvý kláštor augustiniá-
nov na Slovensku. Vo svojej homílii 
na úvod povedal: „V dnešný večer, 
zídení z rôznych kútov mesta, vyšli 
sme spoločne na tento vrch mod-
liť sa. Je to výnimočne krásny ve-
čer na tomto mieste, pretože okrem 
nádherného výhľadu na celé mesto 
sa na tomto vrchu, tu nad Košica-
mi, rodí čosi nové a zároveň hlboko 
Božie. Okrem stavby kláštora sú to 
aj naše srdcia, ktoré splývajú v jed-
no do spoločných večerných chvál 
a takto radostne naznačujú, že sa za-
čína písať nová časť histórie jednej 
veľkej rodiny – rodiny augustiniá-
nov, ktorí si tu postavili dom. Bude 
to najvyššie postavený kláštor mes-
ta, ktorý sa však nevypína pyšne nad 
ostatné kláštory a komunity, ale na-
opak, pokorne pozýva všetkých, aby 
podľa vzoru svätého Augustína hľa-
dali svoje obrátenie, pokoj a pravú 
slobodu, ukrytú jedine v Bohu.“

Na záver vešpier a posviacky po-
zdravil prítomných provinciál Ta-
lianskej provincie augustiniánov, 
do ktorej patrí košická komunita, 

{ Posviacka Kláštora svätého Augustína }

{ Don Bosco na Slovensku! }
Pasqual Chavez Villanueva SDB, hlavný predstavený saleziánov a celej sale-
ziánskej rodiny, prišiel na Slovensko 1. septembra 2011. Po stretnutí so sale-
ziánmi predsedal svätej omši v Žiline v Kostole Sedembolestnej Panny Márie 
na Vlčincoch, pri ktorej zložili doživotnú profesiu štyria saleziáni a tri ses-
try saleziánky. Na druhý deň spolu s chlapcami na Levočskej hore dal bodku 
za prázdninami uvažujúc s nimi o povolaní. Nasledovne požehnal v Košiciach 
saleziánske mládežnícke stredisko na Luníku IX. Večer toho istého dňa patril 
rodinnému stretnutiu so saleziánmi – spolupracovníkmi na Drienici. V po-
sledný deň svojej návštevy, 3. septembra, posvätil saleziánske mládežnícke 
stredisko v Prešove. 

P. Gianfranco Casagrande, a predseda KVRP 
P. Ján Halama SVD. Nakoniec všetci prítom-

ní provin ciáli spolu s bis-
kupmi a oficiálmi z Rehole 
svätého Augustína podpí-
sali protokol o požehnaní 
a otvorení kláštora.

Nasledujúci deň, 13. no-
vembra, slávnostne otvo-
rili kláštor pre verejnosť 
augustiniáni P. Pavol Be-
nedik, pápežský sakristián, 
a provinciál P. Gianfranco 
Casagrande. Na slávnost-

nej svätej omši na poďakovanie sa zúčastnilo 
približne 500 veriacich, predstavitelia mesta, 
mestskej časti a augustiniáni z Peru, Poľska, 
Českej republiky, Talianska a Slovenska. 

n
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Zasvätenú osobu, ale i každého kresťana 
by malo charakterizovať niekoľko 
aspektov, ktoré tvoria akýsi základ 
duchovného života. Skúsme si bližšie 
všimnúť jednotlivé aspekty dôležité pre 
východnú mníšsku tradíciu prvých storočí 
kresťanstva.1

1  Dattrino, L.: Il primo monachesimo, Roma 1984; ŠpiD-
Lík, t. – tenace, M. – ČeMus, r.: Il monachesimo secondo la 
tradizione dell‘Oriente cristiano, Roma 2007

 Neustála modlitba 
Východná mníšska tradícia považuje neustálu modlitbu 
za mimoriadny prostriedok na získanie trvalého poko-
ja. V židovstve výraz šalom označoval spočiatku výsledok 
diskusie, dialógu medzi dvoma ľuďmi – napríklad ob-
chodníkmi, ktorí sa dohodli na cene, a teda obaja z jed-
nania odišli v pokoji. Neskôr však tento výraz označoval 
správny vzťah k Bohu, ktorý bol prvou podmienkou po-
koja. Kresťanstvo nadviazalo na túto židovskú tradíciu. 
Pokoj ako výsledok správneho vzťahu k Bohu sa dosa-
huje modlitbou a ak má byť trvalý, je potrebné nado-

Zasvätený život 
v prvotnej mníšskej tradícii 

  na Východe

Peter 
Dufka

1. Neustála modlitba 
2. Duchovná citlivosť

3. Zmysel pre obetu a askézu
4. Praktizovanie pôstu 

5. Čítanie Svätého písma  
a textov duchovných otcov 
6. Duchovné sprevádzanie

SPIRITUALITA

{ }

1.



10           Zasvätený život | 2012/01

SPIRITUALITA

nie nepretržitej modlitby, keď zjedno-
til modlitbu s nevyhnutnou činnosťou 
a činnosť s modlitbou. Toto zjedno-
tenie našlo svoje naplnenie v slávnom 
hesle benediktínov Ora et labora.

Zatiaľ čo na Západe mala modlitba 
charakter konkrétneho úkonu, na Vý-
chode výraz katastasis označoval trvalý 
stav duše, ktorá je zameraná na Boha 
vďaka neustálemu pamätaniu na neho. 
Spôsob modlitby orationis status je 
teda ustálený stav duše človeka, ktorý 

je sám osebe modlitbou. Všetko, čo sa počas dňa udeje, 
sa odohráva v neustálej Božej prítomnosti, ktorú si duša 
jasne uvedomuje. Je to síce vnútorná modlitba, ale po-
stupne sa stáva vonkajšou – zjavnou a viditeľnou i navo-
nok, pretože premieňa človeka na znamenie Božej prí-
tomnosti. 

 Duchovná citlivosť 
Keď svätý Efrém Sýrsky uvažuje nad úlohou citu v na-

šom duchovnom živote, uvádza spomína-
ný výraz hesychia, čo znamená stav vnútor-
ného pokoja a priľnutie k Bohu. Ide o akési 
spočinutie v jeho náručí. K tomu treba do-
siahnuť istý stupeň amerimnie, čo znamená 
vzdať sa a zabudnúť na všetko, čo kresťana 
odvádza od hlbokého vzťahu k Bohu. Svätý 
Efrém Sýrsky popisuje i stav akejsi duchov-
nej anestézie (anaisthesis), keď človek nie je 
schopný alebo nechce nadviazať vzťah s Bo-
hom. Hovorí o zabudnutí, nezáujme alebo 
nechuti pre duchovné veci. Upozorňuje, že 
toto patrí k ôsmim pokušeniam, ktoré pod-
ľa tradície pochádzajú od Zlého. Ak srdce nie 
je schopné duchovného citu, začne byť tvrdé 
a nechápavé (sklerokardia). Najhlbšie pravdy 
viery poznávame iba srdcom, očiam a rozu-

mu sú zastreté. Človek, ktorý nie je nikdy schopný ta-
kéhoto citu, ba dokonca sĺz, je podľa niektorých auto-
rov duchovne chorý. Slzy boli podľa nich ukazovateľom 
hĺbky duchovného života a nezriedka sa modlili za dar 
sĺz. Keď hovoríme o dare sĺz, nachádzame sa na rozhraní 
duchovných a duševných daností človeka. Táto hranica 
bola istým problémom, s ktorým sa stretávame v celých 
dejinách spirituality. Nie je ľahké dostatočne zodpovedať 
na otázku, do akej miery sú citové a psychické prežívania 
indikátormi duchovného stavu človeka. Určenie ich vzá-
jomného vzťahu je pre duchovné rozlišovanie veľmi dô-
ležité. Duchovný stav osoby má dopad i na jej duševnú, 
teda psychickú stránku a dokonca, podľa niektorých au-
torov, i na jej telesnú stránku. V dejinách Cirkvi nájdeme 
majstrov duchovného rozlišovania, ktorí boli veľmi citliví 
a mali mimoriadnu pozorovaciu schopnosť. Boli schop-
ní odhaliť duchovný stav osoby na základe gest, pohybov 
a jej správania. Týmto ľuďom sa prisudzoval dar kardio-
gnozie, teda poznania srdca druhého človeka. 

budnúť stav neustálej modlitby. Pseu-
do-Dionýzius Areopagita rozvinul 
koncept modlitby mystického ticha 
podľa neoplatónskej línie. Táto mod-
litba je zdrojom mimoriadneho poko-
ja. „Jednoduché, absolútne a nemenné 
tajomstvá poznania Boha sa začínajú 
v tieni, ktorý osvetľuje ticho,“ povedal 
Pseudo-Dionýzius, ktorý bol presved-
čený o tom, že žiadne slovo a nijaký 
koncept nemôžu vyjadriť Boha.

Izák Sýrsky to vyjadril ešte inak: „Ak 
sa slová zastavia v tvojich ústach, ak v tvojej duši zavládne 
ticho a ak sa tento stav opakuje často, tak vedz, že vstupuješ 
do hesychie“ – čo je stav vnútorného ticha a pokoja. He-
sychia bola považovaná za najistejší prostriedok k dosiah-
nutiu jednoty s Bohom.

Na Východe sa kresťanské komunity usilovali prežívať 
rôzne udalosti dňa v neustálej modlitbe. Nikdy nepochy-
bovali o tom, že nepretržitá modlitba je nielen možná, 
ale je to dokonca ich povinnosť. Origenes priniesol rieše-

Pokoj ako výsledok 
správneho vzťahu 
k Bohu sa dosahuje 
modlitbou a ak má 

byť trvalý, je potrebné 
nadobudnúť stav 

neustálej modlitby.

Serafim Sarovský (1759 – 1833) je jedným 
z najobľúbenejších pravoslávnych svätcov; jeho 

príbeh a duchovná náuka dodnes inšpirujú 
kresťanov po celom svete. Ako osemnásťročný 

sa rozhodol stať sa mníchom a odišiel do lesnej 
pustatiny Sarovského monastiera, kde sa veno-
val modlitbe a tvrdej manuálnej práci. Po čase 

prijal mníšsky habit a meno Serafim (ohni-
vý). Po šestnástich rokoch dostal povolenie 

opustiť monastier a usadiť sa v lesnej samote 
ako pustovník. V modlitbe a úplnom mlčaní 

strávil ďalších šestnásť rokov. Prešiel mnohými 
vnútornými zápasmi, bol prepadnutý lupič-
mi a takmer ubitý k smrti. Kvôli nalomené-

mu zdraviu ho predstavený povolal z pustov-
ne späť do monastiera. Postupne bol stále viac 
vyhľadávaný zástupmi pútnikov. Mal proroc-

kú charizmu a dar poznania ľudských sŕdc, 
takže vedel dobre poradiť. Na jeho príhovor 
dochádzalo často k zázračným uzdraveniam 
i k oslobodeniu od zlých duchov. Jeho tvár 

žiarila nadpozemským svetlom, vlieval novú 
nádej už svojím pozdravom, ktorým vítal svo-
jich návštevníkov: „Moja radosť, Kristus vstal 
z mŕtvych!“ Životný príbeh svätého Serafima 

je v tejto knihe doplnený známym textom roz-
hovoru svätca s Motovilovom a výberom z du-

chovných ponaučení starca.  

Karmelitánske nakladatelství,  
Kostelní Vydří 2011. 

Irina Gorainoff: 
Serafim Sarovský. 

Život a duchovná múdrosť
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tos, čo je ľútosť nad vlastnou hriešnosťou. Ľútosťou sa 
bránili proti smútku, ktorý pochádzal od Zlého a súvisel 
so zanechanou minulosťou.  

 Praktizovanie pôstu 
Pôst mal svoju dlhoročnú tradíciu aj v dejinách izrael-
ského národa, ktorý odstránil jeho magickú interpretá-

ciu a pôst nadobudol charakter ľútosti 
i pokánia. Význam pôstu bol obnove-
ný v kresťanstve, kde pôst nadobudol 
nový zmysel vo vzťahu k osobe Ježiša 
Krista. Už v prvých storočiach sa tá-
to prax udomácnila v živote bežných 
kresťanov, ale v kláštorných komuni-
tách sa výrazne rozvinula. Ako základ 
pre prax pôstu sa v niektorých komu-
nitách používali napomenutia alebo 
povzbudenia, ktoré Jozef Volokolam-
ský (1439 – 1515) neskôr vyjadril 
v štyroch bodoch:

Je pozoruhodné, ako sa na základe nášho 
vonkajšieho správania dá postrehnúť, čo je 
v hierarchii hodnôt nášho života na prvom 
mieste, čo nosíme vo svojom srdci. Ak je 
v ňom hlboký a trvalý vzťah k Bohu, všetko 
naše myslenie a konanie bude ním ovplyvne-
né. Srdce nás prezradí. Citové prežívanie ale-
bo priľnutie k pravdám viery nie je jediným 
kritériom duchovného života, ale k jeho dô-
ležitým elementom celkom isto patrí. Teofan 
Zatvornik má teda pravdu, keď tvrdí, že „cítiť 
sa dobre alebo zle nie je matériou pre duchov-
né rozlišovanie“. Ak však človek počas dlhého 
obdobia necíti žiadnu pozitívnu rezonanciu 
svojho vnútra, žiadnu radosť zo zasväteného 
života, toto signalizuje podľa Teofana Zatvor-
nika a iných majstrov duchovného života istú duchovnú 
chorobu.   

 Zmysel pre obetu a askézu
Podľa svätého Efréma Sýrskeho, ako aj iných majstrov 
duchovného života, odpočinok v Bohu – anapausis – 
nie je v protiklade s každodennou námahou – kopos. 
Odpočinok sa v starej asketickej tradícii považoval 
za niečo, čo k životu zasvätených osôb patrí len obme-
dzene. Zdôrazňovala sa najmä námaha, ktorú tieto oso-
by dobrovoľne prijímali na seba. Jej prostredníctvom 
nastúpili na cestu, ktorá paradoxne viedla k odpočin-
ku, k spočinutiu v Bohu. Dominovala totiž predstava, 
že to, čo nás oberá o pokoj a odpočinok, sú cudzie prv-
ky v nás samotných, ale nie fyzická činnosť, ktorú neraz 
predstavovala i namáhavá práca.

Popri namáhavej práci bola predmetom askézy aj ame-
rimnia, čo znamená odstup od všetkých vecí. Zasvätený 
život, tak ako ho praktizovali mnísi, bol charakterizova-
ný slovom monos – sám, čo zachytáva skutočnosť samoty 
človeka, ktorý žije iba s Bohom. Táto samota s Bohom je 
pre zasvätenú osobu najdôležitejšou vecou a všetko ostat-
né je druhoradé. Avšak nie vždy bolo jednoduché ustrá-
žiť si ju, ba dokonca v niektorých prípadoch sa bez  istej 
disciplíny a askézy nedala dosiahnuť. Bolo potrebné zba-
viť sa prílišnej pripútanosti na materiálne veci, ktoré do-
tyčný pre zasvätený život opustil. Na túto odpútanosť 
od materiálnych dobier nadväzoval náročnejší stupeň 
askézy, a to odpútanosť od vzťahov. 
Prílišná pripútanosť na predošlé vzťa-
hy alebo prílišné spomienky na býva-
lých priateľov prinášali obyčajne so se-
bou smútok. Smútok, ktorý vyplýva 
z opustenia materiálnych dobier alebo 
predošlých vzťahov, sa v gréčtine nazý-
va lype a patrí medzi osem zlých myš-
lienok, ktoré pochádzajú od diabla. 
Keď sa človek žijúci v kláštore nechal 
týmto smútkom viesť, bolo len otáz-
kou času, kedy ho opustí. Preto du-
chovní autori navrhovali pestovať pen-

Citové prežívanie 
alebo priľnutie 

k pravdám viery nie 
je jediným kritériom 
duchovného života, 
ale k jeho dôležitým 
elementom celkom  

isto patrí.

Človek, ktorý sa začne vážne zaoberať otázkou, 
čo by mal vo svojom živote robiť, akým smerom 
sa má uberať vo vzťahoch s druhými či kam sa 
má orientovať pri výbere zamestnania, sa začína 
približovať k tajomstvu života ako povolania od 
Boha. V týchto rozhodujúcich životných chvíľach 
potrebuje nájsť niekoho, kto mu bude na tejto 
ceste spoľahlivým sprievodcom a pomôže mu, 
aby rozpoznal Božie stopy a vydal sa po nich. 
Taký spoločník na duchovnej ceste, ktorý dokáže 
vnímať a rozlišovať Božie vedenie a Boží hlas, je 
naozajstný poklad. Okrem ľudských sprievodcov 
na ceste rozlišovania povolania však existuje ešte 
jeden spoľahlivý vodca, a tým je samotné Božie 
slovo. Božie slovo, samozrejme, nevylučuje ľud-
ské duchovné sprevádzanie. Naopak, akékoľvek 
sprevádzanie na ceste hľadania povolania môže 
byť autentické iba vtedy, ak vychádza z dôverné-
ho vzťahu k Božiemu slovu, ktoré je v biblických 
textoch zverené živému spoločenstvu Božieho 
ľudu. Patrizio Rota Scalabrini, ktorý prednáša 
exegézu a biblickú teológiu na univerzite v Mi-
láne a v kňazskom seminári v Bergame, prináša 
vo svojej knihe užitočné podnety pre tých, ktorí 
hľadajú svoje povolanie, i pre tých, ktorí v tomto 
hľadaní sprevádzajú druhých. Jednotlivci i menšie 
spoločenstvá tu môžu nájsť nejednu dobrú radu, 
ako sa pravidelné čítanie a rozjímanie Božieho 
slova môže stávať v ich živote zdrojom jasného 
svetla na životnej ceste. 

Paulínky, Praha 2011

Patrizio Rota Scalabrini: 
Písmo jako anděl průvodce.  
Navigace na cestě povolání
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 Duchovné sprevádzanie 
Dôležitosť duchovného vedenia alebo duchovného otca 
v živote zasvätenej osoby vychádza z ľudskej i duchovnej 
skúsenosti prvých komunít. Pre dobre prežívaný duchov-
ný život sú potrební ľudia, ktorí sú schopní načúvať a ro-
zumieť duši zasvätenej osoby, a takto jej byť nápomocní 
pri hľadaní Božej vôle. Za duchovných otcov boli pova-
žovaní ľudia, ktorí spĺňali isté kritériá:

Ý Duchovný otec sa nikdy neobmedzí len na sprostred-
kovanie učenia, ale záleží mu predovšetkým na duchov-
nom živote. Keď svätý Pavol píše svojim „deťom“ a keď 
hovorí: „Opäť vás rodím v bolestiach“ (Gal 4, 19), mys-
lí na reálne duchovné otcovstvo, ktorým má duchovný 
otec účasť na Božom otcovstve (Ef 3, 14 – 15), na ktoré 
sa viaže starostlivosť, bdelosť, pozornosť a láskavosť voči 

jemu zvereným osobám.

Ý Duchovný otec nemusí byť nevy-
hnutne kňaz. Jeho hlavnou úlohou je 
prijať vyjadrené myšlienky (exagoreusis), 
a nie nutne vysluhovať sviatosť zmie-
renia. Samotné kňazstvo nestačí na to, 
aby sa niekto stal duchovným otcom. 
V dejinách Cirkvi sa stretávame i s du-
chovnými matkami.

Ý Duchovný otec má byť nápomoc-
ný v oblasti rozlišovania myšlienok. 
Na Východe sa za skutočného duchov-
ného otca považoval ten, kto mal dar 
kardiognozie, čo je dar poznania sŕdc 

jemu zverených osôb.

Ý Duchovný otec má i dar slova. Charizma rozlišova-
nia by bola neúčinná, keby nebola vyjadrená správnym 
spôsobom a v správnom čase.

Toto boli a sú požiadavky kladené na duchovných 
otcov. Ale i učeníci, teda zasvätené osoby, majú pod-
ľa tradície svoje povinnosti. Je to predovšetkým vernosť, 
úprimnosť a poslušnosť. Duchovného vodcu, ktorého si 
zasvätená osoba slobodne vyberá, nemôže každú chvíľu 
meniť, inak sa cieľ duchovného vedenia nedostaví. Ak 
chýba úprimnosť, potom sa duchovný otec nedostane ku 
koreňu problému a rozhovory sa kĺžu len po povrchu. 
A poslušnosť je potrebná na to, aby sa dosiahol cieľ du-
chovného vedenia, čo je oslobodenie sa od egoistických 
predstáv a aby zasvätená osoba pokročila na ceste hľa-
dania a plnenia Božej vôle. Je dôležité, aby na ceste du-
chovného života človek nekráčal sám. Osobitne v oblas-
ti rozlišovania myšlienok, čo je podľa Gregora Veľkého 
umenie umení, potrebuje viesť otvorený a hlboký dialóg 
s duchovným otcom.

n

1. Každé zrieknutie sa, každé umŕtvovanie a pôst povzná-
ša dušu k nebu a umožňuje Duchu Svätému zahrnúť 
ju svojou milosťou.

2. Pôst napomáha čistote. Vedie k bdelosti a k ostražitos-
ti pred telesnými i duševnými pokušeniami.

3. Proroci, apoštoli a samotný Ježiš Kristus nám dali prí-
klad pôstu, preto musí byť súčasťou aj nášho zasväte-
ného života.

4. Telesná striedmosť by bola nedostatočná, keby sa s ňou 
nezjednotilo pokorné a ľutujúce srdce spolu s neustá-
lou modlitbou a skutkami lásky.

V životoch niektorých svätých nájdeme príklady až hr-
dinských pôstov. Hovorí sa o pôstoch mystikov, kde išlo 
o zdržovanie sa akéhokoľvek pokr-
mu dlhé obdobie. Nemožno negovať 
túto historickú skutočnosť, ale pre jej 
pravdivé zhodnotenie je potrebné brať 
do úvahy duchovné a historické as-
pekty tej doby.

 Čítanie Svätého písma  
a textov duchovných otcov 
V zasvätenom živote najdôležitejšie 
momenty života sprevádzalo silentium 
– ticho. Bolo prítomné počas lectio di-
vina, počas duchovného čítania a po-
čas celého liturgického ofícia. Biblia 
pozýva zasvätenú osobu k tichému 
počúvaniu Božieho slova: „Hovor, Pane, tvoj sluha po-
čúva“ (1 Sam 3, 9). Lectio divina počínajúc Origenom 
a tak, ako sa praktizuje až dodnes, bolo ovplyvnené ži-
dovstvom. Kresťanský Východ ho začal pomerne rých-
lo a citlivo praktizovať. Čítanie tu však zasvätené oso-
by prehĺbili a išlo skôr akoby o prežúvanie, meditovanie 
slov Svätého písma. Písmo a Eucharistia sa stali takto veľ-
mi úzko prepojené. Biblia, Božie slovo, má preto dodnes 
svoje miesto na oltári.

Všetci duchovní autori sa zhodujú v tom, že je potreb-
né mať vlastnú skúsenosť s pravdou, ktorá sa nachádza vo 
svätých knihách. Na vyjadrenie dôležitosti čítania Biblie 
alebo iných duchovných textov exegéti používali úryvok 
z Knihy Genezis o Jakubových studniach. Tieto Jakubom 
vykopané studne (Gn 26, 15) zasypali Filištínci. Bolo ich 
treba opäť prekopať a vyčistiť, aby sa v nich objavila čis-
tá voda.  

Pre svätého Bazila a Origena bola duša človeka ako 
studňa živej vody, z ktorej hovorí Duch Svätý. Človek 
ho však nepočuje, pokiaľ je zasypaná hriechom, podob-
ne ako Jakubove studne hlinou a špinou. Lectio divina 
je podľa svätého Bazila liek, ktorý túto zranenú, zasypa-
nú dušu lieči a očisťuje. Keď je duša vyliečená (studne sú 
vyčistené), tak človek opäť počuje Boží hlas vo vlastnom 
svedomí. 

Pre dobre prežívaný 
duchovný život 

sú potrební ľudia, 
ktorí sú schopní 

načúvať a rozumieť 
duši zasvätenej 

osoby, a takto jej 
byť nápomocní pri 
hľadaní Božej vôle.
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Ý Čo vás lákalo vstúpiť 
do Karmelu? Prečo práve 
kontemplatívna rehoľa?

Ý Každá z nás to prežívala 
inak. Ja ako učiteľka som si 
myslela, že to je moje povola-
nie, preto som uvažovala o re-
holi, ktorá sa venuje vyučova-
niu, ale ani jedna z takýchto 
reholí ma nejako osobne ne-
oslovila. Keď som si prečítala 
niečo o Karmeli, všetko ostat-
né išlo zrazu bokom. Karmel 

História Karmelu sa na Slovensku píše od júna roku 1995, keď sestry 
prišli na svoje prvé pôsobisko v Košiciach. Po 12 rokoch založili 
druhý kláštor v Detve, ktorý je zasvätený Božiemu milosrdenstvu 
a Kráľovnej Karmelu. Za to vďačia o. biskupovi Mons. R. Balážovi, 
blahej pamäti, ktorý ich v roku 2007 veľkodušne prijal do svojej 
diecézy. Prvé sestry zo Slovenska sa formovali v Zakopanom 
v Poľsku už od roku 1991. V súčasnosti ich je vo svete okolo 10 000, 
26 na Slovensku, z toho 12 v kláštore v Detve. V karmelitánskom 
kláštore môže byť najviac 21 sestier v klauzúre, okrem nich môžu byť 
23 vonkajšie sestry, ktoré zabezpečujú kontakt s vonkajším svetom 
– poštu, nákupy, prijímajú návštevníkov kláštora a pod. O živote 
v Karmeli v Detve nám sestry porozprávali toto: 

ROZHOVORY

Carmelitarum  
Discalceatorum 
{ Rád bosých karmelitánok }

Tomáš 
Brezáni

Ordo
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nu, plnenú cukinu, cukinové placky J. Jeme však aj 
ryby, syry, vajíčka. Už v prvotnej regule bolo napísané, 
že pustovníci sa majú zriecť mäsa, s výnimkou, keby bo-
li na cestách. V kuchyni sa striedame po týždni a každá 
si niečo vymyslí, aby to bolo pestré. Jeme dokonca aj čo-
koládu J. 

Ý Aké pôsty a formy pokánia praktizujete?

Ý Máme pôsty predpísané, ale môžu byť aj dobrovoľné, 
vždy však so súhlasom priorky. V piatok napríklad ne-
jeme mlieko ani mliečne výrobky a vajcia. Raz do me-
siaca máme v piatok prísny pôst len o polievke na obed. 
V Pôste sú tri dni bezmliečne – streda, piatok a sobota. 
Môžeme aj poprosiť o pôst, keď sa deje niečo v rodine 
alebo za nejaké zvláštne úmysly. 

Ý Čo je cieľom karmelitánskej  
spirituality?

Ý Cieľom je zjednotenie s Bohom, 
dôverný priateľský vzťah s Kristom 
podľa vzoru Panny Márie. Hlavným 
prostriedkom k dosiahnutiu tohto cie-
ľa je modlitba, ktorá však od čias refor-
my svätej Terézie z Avily nabrala viac 
apoštolský rozmer. Modlíme sa zvlášť 
za Cirkev, za kňazov, ale aj za všetkých, 
ktorí to potrebujú. Tereziánska chariz-

ma vyžaduje, aby sa modlitba, zasvätenie a celý náš život 
orientovali na spásu duší.

Ý Aké miesto má silentium vo vašom spôsobe  
života?

Ý Život v Karmeli má byť životom tichým a celkom ob-
ráteným k Bohu. Vonkajšie silentium nám má pomáhať 
k tomu vnútornému, ako pomoc k modlitbe, aby sme 
viac počúvali Boha vo svojom vnútri a komunikova-
li s ním. Počas dňa sa nemáme len tak voľne rozprávať 
o hocičom, ale len to najnutnejšie, čo treba dohodnúť 
ohľadom práce. Aj tá práca, pokiaľ sa dá, je samostat-
ná. Každá pracuje sama, žije sama vo svojej cele, máme 
tiež dielne, v ktorých napr. šijeme, vyšívame a maľuje-
me ornáty a štóly, vyrábame ružence, plastiky zo sadry, 
zdobíme sviece a iné veci. Dve hodiny cez deň máme 
rekreáciu, kde sa môžeme vyrozprávať. Od kompletória 
do ranných chvál máme veľké silentium. 

Keď k nám mnohí prichádzajú, čudujú sa, že stále 
zvoníme. Máme také zvončeky, ktorými sa zvolávame 
na modlitby, na spoločnú rekreáciu, na obed... Po kláš-
tore teda na seba nekričíme, ale zvoníme. 

Ý Ako oddychujete, relaxujete, športujete?

Ý Jednou z foriem nášho relaxu je aj fyzická práca v zá-
hrade. Máme veľkú záhradu, takže roboty je dosť, aj po-
hybu. A tiež všetky domáce práce si robíme samy. Cez 
veľké rekreácie (to sú niektoré sviatočné dni, keď môže-

ma veľmi oslovil, pocítila som, že treba dať všetko pre to-
ho, ktorý je Všetkým. V škole som sa mohla venovať len 
malej skupine mladých, ale v Karmeli môžem všetkých 
zahŕňať do svojich modlitieb. To sám Pán Boh priťahu-
je, je to zázrak, človek si je zrazu istý, že daný štýl života 
je pre neho ten najsprávnejší, a nič iné ho nevie zaujať.

Ý Tušili ste, že z vás raz bude misionárka,  
že z Poľska prídete na Slovensko? 

Ý Absolútne nie. Keď vstupujeme do karmelitánske-
ho kláštora, tak s vedomím, že prežijeme asi celý život 
na jednom mieste. Moja cesta na Slovensko bola skôr vý-
nimkou.

Ý Aký máte denný režim?

Ý Vstávame ráno o piatej. Nasledu-
jú ranné chvály a hodina vnútornej 
modlitby. O siedmej máme svätú om-
šu, ktorú nám slúžia kňazi z farnosti. 
Po nej máme pätnásťminútové vďa-
kyvzdávanie, modlitbu cez deň pred-
poludním a raňajky. Do jedenástej 
pracujeme a potom máme duchovné 
čítanie. O trištvrte na dvanásť máme 
modlitbu cez deň napoludnie a obed. 
Po obede hodinová rekreácia, mod-
litba cez deň popoludní, mariánske 
litánie a silentium. Od pätnástej opäť pracujeme, po-
tom máme o 16:40 vešpery, hodinu vnútornej modlit-
by a o osemnástej večeru. Po nej opäť hodinu rekreácie 
a o 20:40 posvätné čítanie a kompletórium. Po ňom už 
len veľké silentium a odpočinok. 

Ý Prežívate aj v Karmeli nejaké ťažkosti, krízy? 
Akého charakteru? 

Ý Prežívame, ako každý iný človek. Všetko sa nás dotýka 
– vzťahy aj samota, tak ako všetkých. Aj keď tvoríme spo-
ločenstvo, predsa v istých obdobiach cítime, že nám nie-
čo chýba. Človek cíti, že je sám. Veľkou oporou je nám 
vtedy vzájomná modlitba sestier a duchovné rozhovory 
s matkou priorkou alebo so spovedníkom. 

Ý Ako kontemplatívne sestry máte viac času 
na modlitbu. Prijímate aj úmysly od ľudí, za ktorých 
sa môžete modliť? 

Ý V klauzúre máme nástenku, kde máme všetky prosby, 
ktoré prichádzajú e-mailom alebo ich ľudia prinesú či po-
vedia osobne. Každú novú prosbu čítame všetkým sestrám 
cez rekreáciu a spoločne sa za tie úmysly modlíme, alebo 
niektoré prosby dostávame osobne ako zvláštne poslanie. 

Ý Ako sa stravujete?

Ý Zdravo, vegetariánsky, bez mäsa. Mnohí, čo sem prí-
du, si myslia, že budú hladní, ale potom sú spokojní. Je-
me veľa zeleniny na rôzne spôsoby, napr. vyprážanú cuki-

Človek si je zrazu  
istý, že daný štýl 
života je pre neho  
ten najsprávnejší, 
a nič iné ho nevie 

zaujať.
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obmedzenie slobody, že ste tu za mrežami...?  
Nie je to stiesňujúce?

Ý Povolanie do klauzúry je Boží dar, vďaka ktorému sa 
človek cíti slobodne. A keď niekedy treba ísť von, naprí-
klad k lekárovi, človek už čaká, kedy bude zasa doma. 
Tých možností ale nie je veľa. Nie každý má však tento 
dar. Stalo sa, že prišli mladé dievčatá a zdalo sa im, že to 
bude pre nich povolanie, ale bolo cítiť, že práve klauzú-
ra ich ťaží. 

Ý Čo pre vás znamená spoločenstvo? Aký význam 
má pre sestry karmelitánky? 

Ý Je to taký rodinný vzťah, ktorý prináša radosti aj sta-
rosti. Je to aj priestor, kde dozrievame ako osobnosti 
a najviac sa spoznávame. A je to aj zrkadlo pre spytovanie 
svedomia – ako sa modlím, ako vzťah s Bohom prená-
šam do kontaktu so spolusestrami. Tým, že si nás Boh vy-

bral pre život v Karmeli, máme jeden 
cieľ a to nám veľmi pomáha. Môžeme 
sa navzájom povzbudiť, modliť sa jed-
na za druhú, keď niektorá z nás niečo 
ťažšie prežíva, a byť si navzájom opo-
rou. V takej uzavretej komunite sa to 
všetko vycíti a spoločne to prežívame. 
U nás sa to nerieši prekladom sestry, 
lebo sme tu nastálo. 

Ý Ako sa vyrovnávate s odlúčením 
a samotou srdca?

Ý Samota srdca na nás najviac dolie-
ha v obdobiach, keď prichádzajú rôz-
ne pokušenia a zlé myšlienky. Každá 

to prežíva inak v rôznych obdobiach života. Myslím, že 
najlepším liekom je priateľstvo s Bohom a skúsenosť je-
ho lásky, ku ktorej sa môžeme vo viere vracať aj vo chví-
ľach pokušení. Postupne však, ako človek prežije nejaké 
skúsenosti s Bohom, nadobúda vnútornú istotu, že nikto 
z ľudí nám nedokáže nahradiť Ježiša. 

Ý Nakoľko môžu mať ľudia zvonku účasť na vašom 
živote? Môžu písať, telefonovať, prísť sa porozprá
vať o svojich problémoch?

Ý Samozrejme, telefonujú aj píšu. Máme jednu vonkaj-
šiu sestru, s ktorou ako prvou komunikujú, keď prídu 
osobne. Jednotlivci prichádzajú aj na duchovné cvičenia, 
do ticha, môžu sa modliť spolu s nami. Je to skôr pre ta-
kých, čo chcú byť sami s Bohom, my neposkytujeme du-
chovné vedenie, len ubytovanie a stravu.

Ý Máte nejaký odkaz pre zasvätených na Sloven
sku?

Ý Hlavné je držať sa Ježiša. Pamätajme na to, kto nás po-
volal pre tento život. Je to orientácia, ktorá nás drží pri 
Bohu a pomôže nám premôcť aj ťažkosti a priniesť obety, 
ktoré náš život so sebou nesie. 

n

me slobodne rozprávať), si niekedy zahráme v záhrade aj 
loptové hry, alebo sa v zime posánkujeme. Jedna známa 
fyzioterapeutička nám ukazovala aj základné cviky, dob-
ré na chrbticu. Aj v Zasvätenom živote minule písali, že 
na to netreba ani veľa miesta, ani veľa času. Niektoré ses-
try aj skôr vstávajú, aby si stihli trocha zacvičiť. 

Filmy pozeráme len náboženské, aj to len zriedkavo. 
Rady si aj zaspievame, mávame aj nácviky spevu. Z kláš-
torného areálu nevychádzame. Už len očami sa môžeme 
popásť po okolitých horách a zavoňať huby, čo sú tam 
pod smrekmi. 

Ý V čom je povolanie do kontemplatívnej rehole  
výnimočné?

Ý Je to prísna pápežská klauzúra. A potom samota. 
V Karmeli je pustovnícky spôsob života, ktorý však je 
v harmónii so životom sesterského spoločenstva. Mod-
litba a kontemplácia má prenikať celý náš život, aby 
sme kráčali v prítomnosti živého Bo-
ha podľa vzoru proroka Eliáša, v ne-
ustálom cvičení sa vo viere, v nádeji 
a v láske. Byť sama s ním samým. 

Ý V čom vidíte aktuálnosť vašej 
charizmy pre Cirkev a pre dnešný 
svet. Keď mladý človek počuje, že 
sa má zavrieť za múry kláštora, čo 
je na tom také lákavé?

Ý Je to svedectvo o existencii živého 
Boha, ktorý býva uprostred nás. Keď 
sa vo svete tak veľmi vzmáha hriech, 
pre ľudí má veľký význam život mod-
litby, úprimného priateľstva s Bohom 
a pokánia. Lákadlom pre mladých je aj radikálnosť. 

Ý Čo je prameňom vašej radosti zo života?

Ý Dôverný vzťah s Ježišom. To sa potom odráža aj v na-
šich sesterských vzťahoch, tak ako v rodine. Keď poze-
ráme na Eucharistiu, je to veľká radosť, že ho máme tak 
blízko. 

Ý Je možné prežívať naplnený život napriek  
minimálnemu kontaktu so svetom, s ľuďmi,  
v uzavretom priestore?

Ý Možno aj plnší ako vo svete. Tým, že vo svete je tak 
veľa informácií a vnemov, človek už nie je schopný ani 
všetko vnímať, tým menej nájsť podstatu. V kláštore, kde 
je dojmov a rozptýlení menej, aspoň dúfam, viac vníma 
to podstatné. Ak sa v reholi chce naozaj dobre žiť s Bo-
hom, je tu vytvorené prostredie a podmienky na to, aby 
človek duchovne rástol. Z modlitby, cez knihy, čítanie 
Svätého písma, duchovné rozhovory a komunitný život 
človek nadobúda poznanie seba, ale aj skúsenosti života. 

Ý Cítite sa slobodné napriek istej priestorovej  
obmedzenosti? Nepripadá vám to niekedy ako  

Náš spôsob života  
je svedectvom  

o existencii živého 
Boha, ktorý býva 
uprostred nás... 
Lákadlom pre 
mladých je aj 
radikálnosť.
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Bol raz jeden ujo, Kanaďan. Volal sa tak zvláštne – Maršál. Priezvisko mal 
Mek, teda v origináli Mc. A úplne sa volal Marshall McLuhan. Ujo McLuhan 
nepoznal Facebook, on totiž zomrel v roku 1980. Ani mobilov vtedy ešte 
nebolo, veď až o rok neskôr vznikli prvé mobilné telefónne siete. A internet, 
ako ho poznáme, bol ešte len „počatý“. Predsa však ujo McLuhan, dávno 
to bolo, v roku 1964 napísal vo svojej najvydarenejšej knihe vetu hodnú 
proroka. The Medium is the message. Médium je posolstvom.

MÉDIÁ

Médiá 
vplývajú na rehoľný 
život priamo

Rastislav 
Hamráček

THE 
MEDIUM
IS THE
MESSAGE



18         Zasvätený život | 2012/01

MÉDIÁ

stvo“, máme o nich v tej chvíli jasnú, ustálenú predstavu. 
Keď však poviem „médium je posolstvom“, v tom mo-
mente vo svojich myšlienkach už nemyslím na tú ustá-

lenú predstavu, ktorú slová médium 
a posolstvo majú, ale špekulujem nad 
samou vetou. Zdá sa v čomsi divná. 
Všimnime si, že táto veta „posunu-
la“ našu pozornosť. Od „obsahu“ slov 
(médium a posolstvo) k čomusi „nové-
mu“, k významu samej vety.

A presne o toto tu ide. Marshall 
McLuhan chcel svojím výrokom vy-
jadriť tento posun. Od obsahu, ktorý 
nám médiá prinášajú, k médiám sa-

motným. Tento aforizmus ukazuje, ako médiá priťahu-
jú našu pozornosť na ne samotné. Lebo sú to ony, čo 
v prvom rade menia náš život, kultúru, spôsob mysle-
nia. A to aj v rehoľnom prostredí.

Pokorne priznajme, že médiá vpadli do nášho rehoľ-
ného života na Slovensku po roku 1989 veľmi prudko. 
V čase, keď sme obnovovali život v komunitách, keď sme 
opäť rozbiehali naše typické formy apoštolátu, keď sa za-
čala formácia nových generácií, v tom istom čase sa aj 
v našej krajine rýchlo udomácňovalo používanie počíta-
čov, informácie sa začali uchovávať namiesto na papieri 

V 3. čísle tohto časopisu sa na týchto stránkach 
písalo o sociálnej sieti Facebook. Veľmi pek-
ne, veľmi konkrétne. Tentoraz sa posunieme 

trochu inde. Ponúkam niekoľko 
myšlienok o médiách ako takých 
a o ich vplyve aj na náš rehoľný 
život. Facebook sem samozrejme 
patrí, a niekoľko mesiacov od tre-
tieho čísla je dostatočne dlhá doba 
na to, aby sa možno niektorí čitate-
lia alebo čitateľky podujali na vlast-
nú skúsenosť facebookového dob-
rodružstva.

Médium je posolstvom. Už na 
prvý pohľad v tejto vete čosi nesedí. Je jednoduchá, 
ale... neberme ju doslovne. Ona je tak trochu slovnou 
hračkou. Pravdou predsa je, že každé médium, od lis-
tu a novín až po esemesky a internet je prostriedkom, 
cez ktorý posolstvo prichádza od odosielateľa k príjem-
covi. Nemá teda zmysel brať túto vetu doslovne. Ide 
skôr o „trefný výrok“, aforizmus. Je v ňom vystihnutá 
pravda, ktorú McLuhan prorocky tušil už pred takmer 
polstoročím. A je to celkom jednoduchá pravda.

Uvažujme spoločne. Keď vyslovíme a počujeme slo-
vo „médium“ samé osebe, a potom tiež slovo „posol-
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 } n Aký rýchly je to rozvoj? Človek na začiatku komunikoval zvukmi, nezrozumiteľnými výkrikmi, gesta-

mi. Pred asi 50 000 rokmi začal „artikulovať“ slová. Reč, jazyk, sa vyvíjala ďalšie tisíce rokov. Každá „de-
dina“ mala svoju reč. Celý ten predlhý čas bola reč pre človeka jedinou formou komunikácie. 

n Asi 4000 rokov pred Kristom začalo vznikať písmo. Prví boli Sumeri; Egypťania kreslili prvé hieroglyfy 
asi 3000 rokov pred Kristom; v Číne sa objavilo písmo asi 1500 rokov pred Kristom. V tom čase už v ob-
lasti Sýrie a Palestíny vznikalo písmo hláskové. Revolučný krok prišiel asi 800 rokov pred Kristom, keď 
Gréci zaviedli samohlásky a „uzavreli“ abecedu. Toto bola skutočná revolúcia komunikácie. Ľudia sa učili 
čítať a písať. Ve-ľ-mi po-ma-ly. A čítalo sa nahlas. Svätý Augustín vo svojich Vyznaniach spomína – sme 
v 4. storočí –, ako obdivoval biskupa Ambróza, ktorý čítal bez toho, žeby hýbal perami. Potichu.

n Potom prišiel papier. Vymysleli ho Číňania už okolo roku 200 po Kristovi, no v Európe sa začal použí-
vať až po 12. storočí. V roku 1456 Gutenberg vytlačil prvú knihu. Nastalo čosi ako „komunikačný“ pre-
vrat. Knihy sa prestali prepisovať ručne a už neboli výnimočné. Začali sa storočia, keď každý mohol mať 
svoju knihu. Ľudia sa stávali viac „izolovaní“ so svojou knihou. Takto sa začalo rodiť v človeku to, čo po-
známe ako individuálnosť. Predstava, že medzi rokmi 1517 až 1540 bolo vytlačených vyše 300 000 vý-
tlačkov Lutherových diel, naznačuje, aký význam mali knihy pre šírenie reformácie. Treba spomenúť, že 
až vďaka tlači sa kryštalizovali aj národné jazyky a národná literatúra. To malo vplyv na vznik národného 
povedomia a potom na vznik národných štátov. Kniha je zároveň prvým doslova „pásovým“ výrobkom.

n Veľmi rýchlo potom prišli noviny. Už nie jedna kniha raz za čas, ale denne nové čítanie. Prvý denník 
vznikol r. 1660 v Nemecku – Leipziger Zeitung. S tým vzniká žurnalistika, nehovoriac o tlačiarenskom 
a typografickom priemysle.

n Apotom prišla doba elektriny. Poznali ju už starí Gréci, ale nevedeli s ňou nič urobiť. Vážne komuni-
kačné vynálezy prišli v 19. storočí. Telegraf, telefón, fonograf, fotografia, kinematografia (1885), rádio 
(1920), televízia (1925). A napokon digitálna komunikácia.

n Rozvoj komunikačných technológií sa takmer geometricky zrýchľuje. Veď už len samotná spomienka 
na stav spred dvadsiatich rokov nám ukazuje, čoho sme svedkami.

Božím darom –  
a médiom – je aj 

ticho... Ticho pred 
Pánom, ticho s Pánom, 

ticho so sebou.
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o tom už bl. Ján Pavol II. v januári 2005: „(Táto kultú-
ra) sa rodí skôr zo samotného faktu existencie nových 
spôsobov komunikácie s doteraz nevídanými technikami 
a vyjadrovacími prostriedkami, než z dajakého konkrét-
neho obsahového posolstva“ (apoštolský list Rýchly roz-
voj). A dnešný Svätý Otec Benedikt XVI. hovorí už pria-
mo o novom digitálnom svete, o digitálnom kontinente, 
v ktorom mnoho ľudí prežíva časť života. 

Toto je to naša doba a my sme povolaní v nej žiť svoj za-
svätený život. Nezaobídeme sa už bez médií. A ony sú na-
ozaj Božím darom. Rovnako však je Božím darom – a mé-
diom – ticho, ktoré aj prináša posolstvá, aj samo osebe nás 
premieňa. Ticho pred Pánom, ticho s Pánom, ticho so se-
bou. Vtedy nás ovplyvňuje a premieňa nielen samotný ob-
sah, ale predovšetkým samotné „Médium“, jediný Prostred-
ník, živé Slovo, Ježiš. Toto „Médium“ je prítomné v hĺbke 
duše stále. A z neho, z Božieho ticha, pramení naše povola-
nie i naše poslanie. Z Božieho ticha sa zrodia aj spôsoby no-
vej evanjelizácie na novom, digitálnom kontinente.

n

na disketách, po roku 1995 prišlo telefonova-
nie cez mobil a len sekundu potom aj inter-
net a e-mailová komunikácia. Spôsob nášho 
života sa začal aj v našom rehoľnom prostre-
dí, rovnako ako v celej spoločnosti, nebadane, 
ale prudko meniť. A príčinou tých zmien ne-
bolo to, že sme možno čítali pestrejšiu litera-
túru (lebo predtým bola dosť jednofarebná), 
ani že sme pozerali viac rozličných televíznych 
programov, lebo zrazu pribudli kadejaké nové 
televízne stanice, ani že sme počúvali viac rôz-
nej hudby a správ v rádiách... Zmenu nášho 
života nespôsoboval „obsah“.

Uvedieme jeden živý príklad. Možno si via-
cerí pamätáte na to, ako k nám na konci 90-
tych rokov prišla prvá telenovela. Mala vyše 80 
dielov. Vysielala ju vtedy nová súkromná tele-
vízia. Vždy v podvečernom čase o 17:00 hodine a neskôr 
aj v reprízach ráno. Malo to obrovskú divácku odozvu. Ľu-
ďom sa zapáčili postavy a emócie v príbehu. A samotný 
príbeh zmenil aj „témy“, o ktorých sa ľudia rozprávali, či 
na ulici alebo aj priamo doma pri stole. Ale väčší a trvác-
nejší vplyv na život našej spoločnosti mala samotná „prí-
tomnosť“ telenovely. Lebo zmenila „spôsob“ života. Ľudia 
zmenili svoje zvyky počas dňa. Ak nie je pravdivá, tak je 
dobre vymyslená historka o tom, že kdesi pre tú telenovelu 
chceli zmeniť aj čas večernej svätej omše, lebo „v televízii 
dávajú...“. Tých 80 častí, to sú viac než dva mesiace. Zdra-
vý rozum povie, že to je dosť na to, aby si človek „zvykol“. 
Navykol. Tento zdanlivo „druhoradý“ vplyv, vplyv nie ob-
sahu, ale médiá samotného je tým hlavným posolstvom, 
ktoré mení náš život. Áno, médiá menia náš život. 

A tu by sme mohli skončiť. Pre toho, kto chce ešte tro-
chu pouvažovať, ponúkam nasledovné riadky. Zdá sa mi 
dobré pristaviť sa pri tej „zmene“. Aj keď si treba pona-
máhať mozgové bunky. 

Vedecky by som povedal, dajme túto „zmenu“ pod mik-
roskop. Na priblíženie toho, ako veľmi média menia naše 
každodenné prostredie života, našu kultúru, použime 
predstavivosť. Predstavme si lietadlo. A predstavme si, ako 
by vyzerala dnes spoločnosť bez lietadla. Pozrime sa nie-
len na samotný stroj (on je geniálnym výtvorom konštruk-
térov) či na jeho možnosti (najmä na tú premiestniť ľudí 
za pár hodín na vzdialenosť tisícok km), ale pozrime sa aj 
na všetko to, čo k lietadlu patrí a je s ním nejako spojené: 
letiská, radary, meteorologické stanice, dovolenky, pravi-
delné lety, terorizmus, cestovné kancelárie, vojny, pontifi-
kát bl. Jána Pavla II. Ak si predstavíme našu kultúru bez 
lietadla, vtedy si lepšie uvedomíme jeho skutočný vplyv. 

Presne tento istý postup môžeme použiť na akékoľvek 
médium. Odporúčam to urobiť v predstave s tým mé-
diom, bez ktorého by som si už napríklad nevedel pred-
staviť, ako by som písal tento článok. Počítač.

A tak sme pri tomto zdanlivo „druhoradom“, ale vlast-
ne veľkom vplyve médií. Náš život mení ich samotná prí-
tomnosť. Toto je vážnejšie posolstvo než obsahy v mé-
diách. Lebo dlhodobý vplyv tohto posolstva prináša novú 
kultúru. Takéto rozmýšľanie je aj pohľadom Cirkvi. Písal 

Notker Wolf OSB je opát primas benedik-
tínskej rehole. Znamená to, že je zodpoved-
ný za viac než 800 benediktínskych kláštorov 
po celom svete. Samozrejmou súčasťou tohto 
jeho poslania sú teda nielen mnohé rozhovo-
ry s rehoľnými bratmi a vybavovanie bohatej 
korešpondencie, ale aj dlhé hodiny strávené 
na cestách – či už v rôznych dopravných pros-
triedkoch alebo „nekonečným“ čakaním na le-
tisku. Pri všetkých týchto zdanlivo „svetských“ 
povinnostiach však páter Notker stále zostá-
va predovšetkým rehoľníkom, to znamená, že 
privilegované pozície v jeho časovom rozvrhu 
sú vyhradené modlitbe a prebývaniu s Pánom, 
ktorému zasvätil svoj život. Ako teda zvláda 
zosúladiť náročný pracovný rozvrh s modlit-
bovým rytmom, ktorý je špecifický pre bene-
diktínsku spiritualitu? Nestáva sa mu, že ho 
pri modlitbe prenasledujú myšlienky na tisí-
ce povinností, ktoré ešte čakajú na vybavenie? 
Ako si s nimi dokáže poradiť? Vo svojej knihe 
sa nesnaží predložiť na tieto a ďalšie podob-
né otázky učené teoretické odpovede, ale delí 
sa s čitateľmi o praktické skúsenosti zo svojho 
života. Preto nie je čítanie tejto publikácie ďal-
šou náročnou úlohou, pri ktorej vás rozbolí 
hlava, ale príjemným osviežením vo chvíľach, 
keď sa túžobne chcete „naladiť“ na vnímanie 
Božej prítomnosti, ale máte pocit, že sa vám to 
akosi nedarí. 

Paulínky, Praha 2011

Notker Wolf:  
Dopřej si čas.  
Je to tvůj život!

N
OV

É 
KN

IH
Y



20          Zasvätený život | 2012/01

TEOLÓGIA

Hans Urs von Balthasar 
(1905 – 1988) – jeden 
z najvýznamnejších teológov 
20. storočia – sa vo svojej 
rozsiahlej teologickej 
reflexii neraz dotkol aj 
problematiky spirituality 
kresťanského života. Jeho 
kniha Christlicher Stand 1 
patrí k najvýznamnejším 
dielam jeho teologickej 
produkcie z tejto oblasti. 
Centrálnou myšlienkou 
knihy je úvaha nad vzťahom 
medzi klasickými stavmi 
kresťanského života v Cirkvi: 
zasväteným životom, 
kňazstvom a laikmi a ich 
súvislosťou s celkovou 
kresťanskou spiritualitou. 
V tomto príspevku by 
som sa chcel obmedziť len 
podnety z prvej časti tohto 
Balthasarovho diela, v ktorej 
medituje prikázanie lásky 
ako spoločný základ celej 
kresťanskej spirituality 
a nachádza v nej začiatok 
i podstatu rehoľných sľubov. 

Téma lásky je v celom teolo-
gickom diele von Balthasa-
ra centrálna. Pre neho láska 

je všetko (objímajúca) a všetko je 
(môže byť) láska, je srdcom celej 
kresťanskej existencie, ktorá je za-
meraná na poslanie, lebo poslanie 
Cirkvi, teda kresťana na tomto sve-
te má svoj prameň v láske.

Je možné prikázať lásku?
Odrazovým bodom Balthasaro-
vej meditácie je stať, ktorá hovorí 
o láske ako o najdôležitejšom pri-
kázaní: „Ktoré prikázanie je v Zá-
kone najdôležitejšie? Milovať budeš 
Pána svojho Boha (...) toto je prvé 

1  H. U. Von Balthasar: Christlicher 
Stand, Johannes Verlag, Einsiedeln, 
1977. Ide o druhé upravené vydanie 
reflexie, ktorá bola po prvýkrát vyda-
ná v roku 1945. Vo svojom príspevku 
sa opieram o taliansky preklad Gli stati 
di vita del cristiano, Jaca Book, Milano 
1985. [= Životné stavy kresťana]. 

Hľadanie  
podstaty  
a prameňa  
rehoľných  
sľubov

Pavol 
Grach 
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va v smrti“ (1 Jn 3,14); „Boh je láska, 
kto ostáva v láske, ten zostáva v Bohu 
a Boh v ňom“ (1 Jn 4, 16). Teda povo-
lanie k láske je absolútne a nestrpí ni-
jakú výnimku; je také dôležité, že ne-
mať lásku znamená sebazničenie. Niet 
pochybností, uzatvára von Balthasar, 
že existujeme preto, aby sme milovali 
Boha a blížneho. 

Láska je cieľ, ku ktorému sme vola-
ní. Aké sú najhlbšie znaky a charak-
teristiky lásky? Balthasar nás vovádza 
do niektorých veľmi pôsobivých vy-
jadrení. Láska nikdy nie je a nemôže 
byť čiastočná, ale je vždy úplná, totál-

na, vyžadujúca si nás celých: celým srdcom, celou du-
šou, celou silou. Láska môže všetko zniesť, len jednu vec 
nie: totiž byť čiastočnou, obmedzenou. Láska, ktorá nie 
je živá, otvorená pre stály rast, pre neustále niečo viac, 
nie je skutočnou láskou. Čistá láska nepozná jednu vec: 
že niečo musí urobiť, že má nejakú povinnosť. Pre ňu sa 
každá povinnosť stáva možnosťou. Milujúci sa cíti stále 
v tej najvyššej a najdokonalejšej slobode. Pre toho, kto 
nemiluje, sa povinnosť stáva chladnou a bezduchou, kým 
pre milujúceho je radosťou. Veď láska všetko znáša (lepšie 
povedané zakrýva, pokrýva, objíma), všetko verí, všetko 
dúfa (pozri 1 Kor 13). 

Láska ani v tom najčistejšom stave nie je bez zákona. 
Ona je skôr naplnením (plnosťou) zákona (Rim 13,10) 
lebo „veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove (prikáza-
ní): Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“ 

a najdôležitejšie prikázanie“ (Mt 22, 
36 – 40). Ide teda o „prikázanie“ „lás-
ky“, čo samo v sebe obsahuje podozre-
nie istej protirečivosti. 

Keď Ježiš odpovedá na otázku uči-
teľa zákona, podľa Balthasara syntetic-
ky vyjadruje posledný cieľ ľudskej exis-
tencie. Na ceste smerom k životu riadia 
človeka prikázania, ktoré Ježiš nepopie-
ra, ba čo viac, predpokladá ich (viď dia-
lóg s bohatým mladíkom v Mt 19, 17). 
Tentoraz však zhrňuje všetky prikáza-
nia, predkladá ich syntézu ako dvojitý 
príkaz lásky: k Bohu a k blížnemu.

Ježiš však ponechal pre lásku označe-
nie prikázania. Balthasar rozvíja túto myšlienku: „Pán ne-
nazval lásku jednoducho iba nejakým Božím želaním, ani 
ju nenazval radou, bez ktorej, aj keď s ťažkosťami, je mož-
né dosiahnuť to, k čomu sme určení; Pán nehovorí o láske 
ako o strmej ceste k cieľu, popri ktorej existujú aj iné, me-
nej strmé a namáhavé. Nie je možné pochybovať o tom, 
čo povedal: láska je pre neho prikázanie. Ježiš ho nielen 
prevzal zo Starého zákona (Dt 6, 5 a Lv 19, 18), ale ho aj 
urobil svojím: ‚Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa na-
vzájom milovali, ako som vás ja miloval‘ (Jn 13, 34 – 35). 
Môžeme dokonca povedať,“ konštatuje von Balthasar, „že 
prikázanie lásky k blížnemu, ktoré sa v Starom zákone javí 
ako druhotné, preberá v Novom zákone prvé miesto.“

Láska sa stáva novým kritériom súdu. Budeme sú-
dení z lásky. Kto nemá lásku, je mimo svojho povola-
nia a aj keď žije, je vlastne mŕtvy: „Kto nemiluje, zostá-

Čistá láska nepozná 
jednu vec: že niečo 
musí urobiť, že má 

nejakú povinnosť. Pre 
ňu sa každá povinnosť 

stáva možnosťou. 
Milujúci sa cíti 

stále v tej najvyššej 
a najdokonalejšej 

slobode.
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a odtieňov tejto skutočnosti v textoch 
evanjelia, ktoré poukazujú na súlad, 
a nie na protikladnosť lásky a priká-
zania. Na jednej strane Ježiš plní vôľu 
Otca slobodne a dobrovoľne, ale láska, 
ktorú prežíva voči Otcovi, vidí v jeho 
vôli najvyššie prikázanie. „Otec, kto-
rý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám 
povedať a čo mám hovoriť. A viem, že 
jeho príkaz je večný život. Čo teda ho-
vorím, hovorím tak, ako mi povedal 
Otec“ (Jn 12, 49 – 50). „Milujem Ot-

ca a robím, ako mi prikázal Otec“ (Jn 14, 31). Syn slo-
bodne robí to, čo mu prikazuje Otec. Ježišov postoj teda 
nie je poslušnosť, ktorá z povinnosti alebo strachu plní 
príkaz, ale nie je ani len uskutočnenie nejakého nezá-
väzného želania alebo urobenia niečoho navyše. A prá-
ve toto je poslušnosť – plnenie príkazov z lásky, v at-
mosfére, kde niet rozlíšenia medzi tým, čo je povinné, 
a tým, čo je navyše, čo je povinnosť a čo je iba rada. Tu 
stojíme pred pravzorom dávania sa a kresťanskej lásky. 
Láska je taká silná, že si je vedomá svojej úzkej spojitosti 
s Božou vôľou i s jeho želaniami.

Sloboda lásky 
Poslušnosť sa teda nachádza v podstate kresťanskej lásky. 
Kto miluje, postupne prestáva určovať a disponovať, stále 

viac všetko necháva na milovaného. Kto mi-
luje, je neustále disponovaný pre milované-
ho. Z tohto vyplýva, že rehoľné sľuby majú 
svoj základ v láske – aj ako obsah a aj ako 
záväzná forma. Každá pravá láska má te-
da formu sľubu, záväzku, viaže milujúceho 
s milovaným z lásky a v duchu lásky. Každá 
účasť na láske k Bohu má v sebe niečo ako 
sľub. Stačí si spomenúť, že pri krste sa skla-
dajú krstné sľuby.

Ak zasväteným osobám chýba meditácia 
o láske, sú v nebezpečenstve, že budú žiť 
podľa predpisov a zákonov. Opravdivá lás-
ka má však prenikať aj život rehoľných zá-
väzkov, ktorých plnenie nie je viac ako lás-
ka, ale zároveň ktorých plnenie bez lásky 
môže stratiť všetku hodnotu. 

Vidiac teda hlbokú spojitosť lásky a záväzkov môže-
me vidieť naše rehoľné zasvätenie nie oproti svetu ale-
bo oproti laikom, ale spolu so svetom a spolu s laikmi. 
Lebo svet hľadá lásku a kresťanskí laici podobne ako my 
môžu a majú porozumieť lásku v jej dimenziách posluš-
nosti, zriekania sa, zamerania sa na jediný objekt lásky.

Spojenie medzi príkazmi a láskou je veľmi dôleži-
té. Ako často sa v rehoľnej komunite vieme odvolávať 
na predpisy alebo interpretovať lásku ako neplnenie zá-
väzkov! Umenie však je, ako hovorí von Balthasar, byť 
slobodnými uprostred našich záväzkov. A to sa dá len 
v láske.

n

(Gal 5,14). Ale toto splnenie zákona 
nie je súčtom splnenia všetkých príka-
zov; láska je v rovnakom čase plnením 
príkazov a aj ich prekonaním. Je teda 
možné dodržiavať prikázania a súčas-
ne žiť mimo nich. Kto žije v zákone 
lásky, nemusí žiť v povinnosti voči pri-
kázaniam, lebo milujúc robí to, čo je 
prikázané. Samozrejme, ak by sme sa 
nevzdialili od lásky, prikázania by boli 
zbytočné. Kto miluje, nevidí množ-
stvo príkazov, vidí jeden príkaz v dru-
hom, všetko pospolu, všetko zjednotené.

V Starom zákone sa Boh – láska približuje k človeko-
vi, ktorý je od neho vzdialený, a dáva mu prikázania, ale 
všetky napokon smerujú k láske, k formulácii prikázania 
lásky. Aj starozákonný človek dospieva k tomu, že môže 
plniť prikázania so zjednoteným srdcom, s láskou, musí 
však prekonať cestu z otroctva mnohých prikázaní k slobo-
de synov, ktorí sú v Otcovom dome na základe obetujúcej 
sa lásky Ježiša a rozlievajúcej sa lásky Ducha v ich srdciach.

Poslušnosť lásky
Ježišova láska, jeho vykúpenie sa odohráva v poslušnos-
ti lásky. Balthasar objavuje mnoho krásnych podrobností 

Práve toto je 
poslušnosť – plnenie 

príkazov z lásky,  
v atmosfére, kde niet 
rozlíšenia medzi tým, 
čo je povinné, a tým, 

čo je navyše...

Meno Adrienne von Speyr (1902 – 1967) sa 
v oblasti teológie skloňuje najčastejšie v sú-

vislosti s menom významného švajčiarskeho 
teológa 20. storočia Hans Urs von Balthasara 

(1905 – 1988). Táto švajčiarska lekárka, laička 
a zároveň mystička bola totiž jeho dlhoročnou 

spolupracovníčkou. Kniha U Boha a u lidí však 
nie je zbierkou náročných teologických prí-

spevkov. Je neveľkým výberom modlitieb, kto-
rými sa Adrienne von Speyr obracala na Pána 
pri rôznych príležitostiach svojho života alebo 
v záležitostiach druhých. Väčšinu tejto zbierky 
modlitieb uverejnil už v roku 1968 Hans Urs 
von Balthasar. Toto vydanie dopĺňa niekoľko 

Adrienniných úvah o modlitbe. Ako ona sama 
naznačuje, slová modlitby, ktoré sformulova-

li druhí, nám môžu byť na pomoci nielen vte-
dy, keď nás premáha únava, ale aj vtedy, keď sa 

cítime pred Božou velebnosťou takí nepatrní 
a nehodní, že nedokážeme vysloviť, čím pre-

kypuje naše srdce.

Paulínky, Praha 2011

Adrienne von Speyr: 

U Boha a u lidí. 
Úvahy a modlitby
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rom túži nepokojné srdce človeka. 
Je to krása „taká stará a taká nová“, 
o ktorej svätý Augustín hovorí vo Vy-
znaniach, že sa stala predmetom lásky 
jeho obráteného a očisteného srdca; je 
to krása Božia. Táto krása nevyhnutne 
zachváti celého človeka, bude prebý-

vať vo vnútri a automaticky sa preja-
ví navonok v správaní, obliekaní, je-
dení, hodnotovom rebríčku. Vyznie 
ako poriadok, usporiadanie života. 
A bude príťažlivá, pretože bude pra-
meniť zvnútra, v ktorom žije nádher-
ný Boh – Pôvodca krásy. 

Definície krásy
Na úvod dajme slovo známej mo-
delke Laure Kraussovej Calenbergo-
vej, ktorá po svojom obrátení takto 
definovala pojem krásy: 

Čo je krása? Nie je ňou 
vonkajší zjav. Je to niečo 
vnútorné v hĺbke nášho srdca. 
Krása je pokora, aj keď v mojej 
práci nie je populárna. Istota 
a sebavedomie sú krásne. 
Samotné poznanie Boha 
privádza ku kráse, pretože 
jeho láska a prijatie nám 
dáva ozajstnú istotu a pravé 
sebavedomie. Z toho vyrastá 
schopnosť prijímať a milovať 
seba aj iných.1

Krása ako taká patrí ku kľú-
čovým pojmom filozofie. 
V užšom význame označuje 

esteticky príjemné zážitky pri vní-
maní estetických hodnôt či este-
tických objektov. Širší pojem krásy 
v sebe zahŕňa aj nepríjemné poci-
ty, zážitky, pocity ľútosti, tragédie 
a morálneho otrasu.

Krása je však premenlivá, nestála 
kategória. To, čo sa považuje za krás-
ne, je veľmi subjektívne. Jestvujú však 
aj univerzálne estetické princípy či, 
iným slovom, akési kritériá krásy. Ak 
je zbavená etického náboja, stáva sa 
bezduchou samoúčelnosťou. Práve 
morálna iskra umožňuje kráse naplno 
sa zaskvieť a obohatiť duchovno-du-
ševný život človeka.2

Ozajstná krása nie je zotročujúca, 
taká, čo nás vzdiali od cieľa, po kto-

1  Porov. L. Krauss Calenberg: Su cosa si 
fonda la vera bellezza?, http://www.ognistu-
dente.com/bellezza/ [vstup: 21. 11. 2011].
2  Porov. K. Kuriľaková: Význam krá-
sy a jeho vplyv na život súčasnej ženy, Nitra 
2009, str. 401 – 411.

Vonkajšia krása 
zasvätenej ženy

Agnesa  
Jenčíková
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jej základným potrebám (istota, pocit prijatia a úcty, po-
zitívne vzťahy, možnosť komunikovať stav svojho vnútra, 
milovať a byť milovaná atď.). Jas jej nadprirodzeného ži-
vota bude tým silnejší a žiarivejší, čím živšia a pevnejšia 
bude táto prirodzená báza, na ktorej stavia.

Žena vo svojej prirodzenosti vlastní dynamické prvky, 
ktoré pretavuje do vzťahov v súvislosti s vrodenou túžbou 
po nadprirodzenom, po Bohu:
Ý žena oplýva intuitívnou inteligenciou, ktorá je obo-

hatená citovým prvkom a po-
máha jej prijímať a milovať vnú-
torné hodnoty, podporuje snahu 
ísť ďalej ponad tento svet a pod-
necuje ju, aby vytvárala vzťahy 
s inými;
Ý žena prežíva rytmus života 

v očakávaní: vie dúfať už aj pri 
nepatrných náznakoch riešenia 
situácií, vie prijímať vnútorné 
inšpirácie. Zdá sa, že medzi že-
nou a časom akoby existovala 
vzájomná dohoda, čas jej neod-
poruje, pretože ona v sebe nesie 

veľkú časť večnosti, ona sama je očakávaním;
Ý žena je bližšie k životu, ona sama je prameňom života; 

je otvorená voči životu, ktorý ešte len príde a ešte je len 
v možnosti, ona vníma a má schopnosť prijať žiadosť ži-
vota, ktorý sa chce premeniť na skutok – telo;
Ý žena žije tvorivosť vo svojom ženskom bytí, a tým 

je blízko k Stvoriteľovi. Čím viac je stvorenie stvorením, 
o to menšiu nezávislosť potrebuje i má a o to viac je v Bo-
žích rukách, a naopak;
Ý žena sa javí ako schopná pozornosti voči Slovu, preto-

že je schopná pozornosti voči inému človeku. Materstvo 
jej dané ešte viac túto schopnosť rozvinie a stane sa v nej 
disponibilitou „zachovávať“ v sebe Slovo večného života.3

Vonkajšia krása je dôsledkom krásy vnútornej a je vní-
maná ako žiarivá tvár, jemnosť, ženské sprá-
vanie, dôstojnosť a pokora, radosť, trpezlivosť 
v protivenstvách, milosrdenstvo a súcit, a ešte 
oveľa viac podľa originality každej ženy. Taká-
to nádhera v živote zasvätenej ženy je apoštol-
ským prostriedkom, priťahuje, vyvoláva otáz-
ky, vlieva túžbu po Bohu, lebo odráža Boha. 
A toto je povolaním zasvätenej ženy, aby bola 
krásna vo vnútri i navonok, aby bola krásna 
úplne. Jej krása a usporiadanosť sa môže stať 
výrečným a dôležitým prostriedkom evanjeli-
zácie.

P. N. Jevdokimov vo svojom diele Teológia 
krásy hovorí, že Boh človeka stvoril, aby sa stal 
ospevovateľom jeho krásy. Zasvätený život je 
priestor, kde sa táto pieseň krásy môže naplno 

rozvinúť a neprestajne spievať vo vnútri i navonok.
n

3  Porov. M. Szentmártoni: Se conoscessi il dono di Dio! Identità  
e vocazione della donna, Corso della Psicologia della vita consacrata, 
PUG, Roma 2008, str. 6 – 7. 

Krása a (zasvätená) žena
Krása sa neodmysliteľne spája so slovom žena. Žena je 
nádherná, vo svojej podstate je odrazom najnežnejších 
Božích vlastností: lásky, nehy a milosrdenstva. O vonkaj-
šej kráse ženy sa dnes vo všeobecnosti veľa hovorí. Mnoho 
prostriedkov a činností sa vynaloží na získanie i zachova-
nie krásy. Zrelá a múdra žena však vie, že princípom jej 
vonkajšej krásy je krása vnútorná. Toto sa nedá obísť. Bez 
nádherného vnútra je vonkaj-
šia krása prázdnym, pomíňa-
júcim sa obalom a predvádza-
ním sa. Každá žena má v sebe 
potenciál krásy a je pozvaná 
naplno ho rozvinúť. 

Žena je Bohom obdarova-
ná schopnosťou vytušiť a vní-
mať ľudské a duchovné hod-
noty. Ako taká reprezentuje 
„náboženský princíp“ ľud-
stva a je „uprednostnená“ vo 
vzťahu voči Duchu Svätému: 
je schopná prijať a zvnútor-
niť v sebe náboženský ideál. 
Vie sa úplne odovzdať tomu, koho miluje; zvnútorňu-
je realitu a seba samú vlastnou citlivosťou, ktorá ju robí 
otvorenejšou a prístupnejšou voči duchovným skutoč-
nostiam. 

Gertrúda von le Fort opisuje ženský charakter slo-
vami: Žena je najviac sama sebou, keď už nie je viac se-
bou, pretože sa úplne darovala (porov. Die Ewige Frau). 
To znamená, že typicky ženská spiritualita vyzdvihuje 
darujúcu sa lásku, milujúcu službu, obetovanie sa pre 
druhých, materské a chápavé prijatie, hlboký ľudský 
zmysel pre milosrdenstvo.

Žena však môže naplno uskutočniť túto vysokú métu 
iba vtedy, ak sú splnené podmienky, ktoré zodpovedajú 

Autorka v rozsiahlej historickej monografii 
približuje život charizmatickej osobnosti – 

zakladateľky Congregatio Jesu (predtým In-
štitút anglických panien) – Mary Wardovej 

(1585 – 1645).
Kniha obsahuje nové historické fakty a do-
teraz neznáme archívne pramene týkajúce 

sa založenia a rozvoja rehole, a preto určite 
zaujme aj odbornú verejnosť a záujemcov 

o problematiku cirkevných dejín v Európe 
na prelome 16. a 17. storočia.

 
Karmelitánske nakladateľstvo,  

Bratislava 2011.

Henriette Petersová:  
Mary Wardová. 

Jej osobnosť a jej inštitút
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Vonkajšia krása je dôsledkom 
krásy vnútornej a je vnímaná 

ako žiarivá tvár, jemnosť, 
ženské správanie, dôstojnosť 
a pokora, radosť, trpezlivosť 

v protivenstvách, milosrdenstvo 
a súcit, a ešte oveľa viac podľa 

originality každej ženy. 
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NA SLOVÍČKO

Na slovíčko 
s odchádzajúcim 
predsedom KVRP

Rád spievaš? Skús zopár obľúbených piesní... :)
No, tak tento dar nemám J. Nemám dobrý hudobný sluch a ani 
obľúbené piesne. Hudbu však počúvam pri cestovaní, pri oddychu.

Niektorí chodia na golf, iní na rybačku.  
Ako relaxuješ ty? Čo ťa dokáže uvoľniť?
Modlitba. Čím som starší, tým viac nachádzam oddych a pokoj 
v tichej, osobnej modlitbe, v prítomnosti Jediného. Vtedy člo-
vek dozrieva a uvedomuje si márnosť mnohých vecí a podsta-
tu jedinej – Lásky. Samozrejme, relaxujem aj pri pohybe – rád 
si zašportujem, rád chodím na prechádzky a výlety do prírody

Skončilo sa tvoje funkčné obdobie predsedu 
KVRP. Čo nové budeš robiť v čase, ktorý ušetríš? 
Neviem, či to je niečo nové, ale chcem sa viac venovať animá-
cii svojej provincie a hlavne modlitbe a štúdiu. 

Čo si sa najviac naučil za obdobie v kresle 
predsedu KVRP?
Zasvätený život na Slovensku má v sebe veľký potenciál. Na-
učil som sa, že to najdôležitejšie je spolupráca, spájanie a sy-
nergia síl. Som presvedčený, že v tom je budúcnosť zasvä-
teného života a aj života Cirkvi. Chce to ale veľkú zrelosť, 
veľkodušnosť a trpezlivosť.

Na ostatnom plenárnom zasadnutí KVRP si 
vzal na seba projekt Domu svätého Gorazda.  
Môžeš v krátkosti vysvetliť projekt a jeho 
prínos?

Juraj 
Pigula

Don Karol Maník 
má 44 rokov, pochádza 

z Prešova. Narodil sa 3. októbra 
1967. Počas štúdia na Strednej 
priemyselnej škole strojníckej 

v Prešove zažil vnútorné obrátenie 
a začal denne chodiť do kostola. 

Kamaráti ho priviedli na vtedy 
tajné stretnutia so saleziánmi. 

V štúdiách pokračoval na Vysokej 
škole technickej v Košiciach. 

Saleziánsky noviciát začal ešte 
v období komunizmu. Po jeho 

absolvovaní zložil 31. januára 1990 
prvé rehoľné sľuby a začal študovať 

teológiu v Prešove. Ako mladý salezián 
bol jedným zo zakladateľov DOMKY 

– Združenia saleziánskej mládeže. 
Doživotné sľuby zložil 17. februára 

1995 a 12. augusta v tom istom roku bol 
vysvätený za kňaza. V roku 1998 bol 
poverený službou direktora v novom 

saleziánskom stredisku v Bratislave 
na Mamateyovej. Od 15. augusta 2005 

vykonával úlohu provinciálneho 
vikára a zodpovedného za formáciu. 

8.júna 2008 bol menovaný na šesťročné 
obdobie za provinciála Saleziánov don 

Bosca na Slovensku. V októbri 2008 
ho Konferencia vyšších rehoľných 

predstavených zvolila za svojho predsedu.

Naučil som sa, že to 
najdôležitejšie je spolupráca, 
spájanie a synergia síl. Som 

presvedčený, že v tom je 
budúcnosť zasväteného života 

a aj života Cirkvi.{ }
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Tak ako sa v bežnom živote ľudia stretávajú s rôznymi ťažkosťa-
mi a problémami, tak aj kňazi a zasvätené osoby majú svoje krí-
že a trápenia. Málo sa myslí na to, že aj oni si potrebujú oddých-
nuť a nazbierať nové sily a potrebujú niekedy aj odbornú pomoc. 
S týmto cieľom vznikla myšlienka vytvoriť centrum pomoci pre 
kňazov a rehoľníkov. Dali sme mu názov Dom svätého Gorazda 
a v roku 2012 by sme chceli postupne spustiť jeho činnosť

Aké miesto má priateľstvo v tvojom živote?
Hovorí sa, že kamarátov máš veľa, ale priateľov veľmi málo. 
Opravdivý priateľ sa spozná vtedy, keď na teba doľahne nejaká 
ťažkosť. S vekom si uvedomujem, že tých priateľov nemám ve-
ľa, ale tých, ktorým mám, si vážim a rád sa s nimi stretávam. 
Vo funkcii provinciála je to trochu ťažšie. Uvedomujem si, 
že pre mojich priateľov niekedy nie je jednoduché oddeľovať 
a uvedomiť si, že ten vedľa teba je tvoj priateľ, a nie nadria-
dený J.

Na čo nové sa momentálne tešíš?
Vstúpil som do tímu spolubratov, ktorí sprevádzajú mla-
dých mužov pri rozlišovaní svojho povolania. Na túto služ-
bu sa veľmi teším, lebo to považujem za dôležité – pomôcť 
mladým objaviť a spoznať Boží plán v ich živote.

Máš tri kľúčové slová v tvojej službe 
provinciála?
Láska – hlboká láska k Bohu, k Cirkvi, ku kongregá-
cii a k všetkým spolubratom. Mať úprimne rád každého 
a priať mu len to najlepšie. 

Trpezlivosť – nie všetko ide tak, ako by človek chcel. 
Treba vedieť čakať, byť trpezlivý s ľuďmi a neprojekto-
vať podľa seba. 

Múdrosť – pri rozhodovaní, pri plánovaní a rozli-
šovaní. Mať nadhľad a vedieť múdro zvážiť podstat-
né kroky

Mávaš boľačky? Z čoho hlavne?
Keď sa stretnem u veriacich ľudí s nečestnosťou, faloš-
nosťou, netransparentnosťou. Keď vidím, ako sa ne-
chávajú zasvätené osoby premôcť touto dobou, robia 
kompromisy a upúšťajú z počiatočných ideálov. 

Ktorý zo svätcov 20. storočia ťa  
najviac inšpiruje?
Matka Terézia. Oslovuje ma jej radikálnosť pri 
prežívaní zasväteného života, služba posledným, 
opusteným, chorým.

Čo robíš popri mnohých  
povinnostiach, aby si všetko  
zvládal a nevyhorel?
Snažím sa modliť, študovať. Tiež si nechávam 
čas a priestor na odstup od všetkého, aby ma 
to neprevalcovalo. Pretože ak nám chýba od-
stup od vecí, ktoré nás bombardujú, premôžu 
nás. A zdá sa mi, že toto sa dnes stáva často aj 
zasväteným osobám.

n

Uvedomujem si, že 
spolubratia budú schopní 

plniť mnohé náročné 
pastoračné úlohy i odpovedať 

na výzvy doby, keď budú 
doma „u seba“ a u Krista.{ }

Ján Halama  
pochádza z Tepličky nad Váhom.  
Ako osemnásťročný vstúpil 
do kňazského seminára Spoločnosti 
Božieho Slova. V roku 1997 bol 
vysvätený za kňaza. Základné 
teologické štúdiá absolvoval v Nyse 
(Poľsko) a v Bratislave na Teologickej 
fakulte Trnavskej univerzity. 
Doktorandské štúdiá v oblasti 
ekumenizmu absolvoval v rokoch 
1996 – 1998 a v rokoch 2006 – 2008 
na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. 
v Ľubline (Poľsko). V rokoch 1998 až 2004 
bol prefektom v kňazskom seminári 
Spoločnosti Božieho Slova v Bratislave 
a zároveň prednášal na Cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. V rokoch 2004 
– 2010 bol správcom farnosti v Terchovej. 
V máji 2010 sa stal provinciálom Spoločnosti 
Božieho Slova na Slovensku. Zaujíma sa 
o duchovné cvičenia, ekumenické vzťahy 
a cyrilometodskú tradíciu. 11. októbra 
2011 na pravidelnom plenárnom zasadnutí 
Konferencie vyšších rehoľných predstavených 
na Donovaloch bol zvolený za jej predsedu 
na tri roky.
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vinnosť. Vychutnávam si ticho. Rádio alebo hudbu počú-
vam iba v aute, najčastejšie však je ticho aj tam. Mám rád 
rozhovory s priateľmi, či už naživo alebo cez tzv. sociálne 
siete. Samozrejme, mám rád stretnutie s Pánom v medi-
tácii a v Eucharistii.

Máš nejakú obľúbenú modlitbu?
Ak myslíš na konkrétnu formuláciu, tak nie. Modlitba 
je pre mňa skutočnosť, ktorá má vždy otvorený koniec. 
Myslím, že sa neopakuje, je jedinečná.

Tri kľúčové slová v tvojej službe provinciála?
Zodpovednosť, práca, stretnutia. 

Už keď som sa stal prefektom seminaristov – a bol som vte-
dy veľmi mladý –, pochopil som, že zodpovednosť mi po-
máha dozrievať nejako rýchlejšie. Nezáleží na tom, koľko má 
človek rokov. Ak prevezme zodpovednosť, rastie. A keď človek 
prevezme zodpovednosť za druhých, rodí sa v ňom otcovstvo. 
Vždy ma zaskakovalo, keď som bol kňaz začiatočník, že sa ľu-
dia na mňa obracali s dôverou, hoci mali napr. 80 rokov. Rov-
nako ma to prekvapuje u starších spolubratov teraz. 

Práca dáva možnosť tvorivo zasiahnuť do života druhých 
ľudí a prejaviť im svoju starostlivosť. Učím sa tiež o prácu 
podeliť s druhými. Uvedomujem si, že spolubratia môžu 
niektoré práce urobiť oveľa lepšie ako ja. Nemusím za všet-
kým dať bodku ja. Teším sa z iniciatívy spolubratov. 

Stretnutia sú súčasťou úlohy provinciála. Keď som 
bol v pastorácii, mal som pocit, že mnohoraké stretnu-
tia a vybavovanie formálnych záležitostí ma oberali o čas 
na pastoráciu. Taktiež ma mrzelo, keď som nemohol za-
čaté práce precízne dokončiť, lebo som musel odbiehať. 
Učím sa tomu, že stretnutia s osobami sú dôležitejšie ako 
akékoľvek iné povinnosti. Veľmi ma povzbudzovala myš-
lienka Jána Pavla II., keď hovoril, že kňaz nemá nikdy ľu-
tovať čas na spovedanie, aj keby mal odložiť či zanedbať 
iné dôležité aktivity. Táto myšlienka mi v pastorácii dáva-
la pocit rovnováhy a oslobodila ma od mnohých výčitiek.

n

Káva alebo čaj? 
Káva. Je taká pragmatická a všade dostupná, aspoň tu 
v Európe. Bol som prekvapený, že napríklad v Indii ju 
bolo ťažko dostať, hoci ju sami pestujú. Najradšej ju však 
mám v spoločnosti druhých. Páčil sa mi zvyk počas mo-
jich štúdií v Poľsku. Káva bola vždy až po raňajkách. 
Káva, to bol čas na bratské stretnutie. Raňajky obyčaj-
ne netrvali dlho, ale káva znamenala stretnutie. Takto to 
praktizujem aj v komunite v Nitre.

Čo nové prináša funkcia predsedu KVRP 
do tvojho života?
Priznám sa, ešte neviem. Nové je asi to, že do môjho ži-
vota zasiahne ešte viac osôb ako doposiaľ. Osobne nie 
som extrovert, takže je to pre mňa výzva.

Aké sú vízie predsedu KVRP?
Popravde, mám trochu ostych voči slovu vízia. Uvedomu-
jem si, že združenie rehoľných predstavených je dobrovoľ-
né a vízia každého je dôležitá. Takže budem rád, keď sa 
bude môcť každý prejaviť. Na druhej strane si uvedomu-
jem, že každá zodpovednosť, tým aj pozícia predsedu, je 
priestor na vlastnú tvorivosť. Teším sa z toho, že sa KVRP 
stihla etablovať v rámci Cirkvi na Slovensku i v rámci štá-
tu. Začala už prinášať vlastné iniciatívy. V tom by som 
chcel pokračovať. Uvidíme, čo život prinesie. 

Ktorému svätcovi najviac fandíš?
Svätému Jozefovi.

Čo ti najviac leží na srdci ako provinciálovi?
Momentálne je to trvalá formácia, hľadanie jej vhodných 
foriem pre spolubratov. Uvedomujem si, že spolubra-
tia budú schopní plniť mnohé náročné pastoračné úlo-
hy i odpovedať na výzvy doby, keď budú doma „u seba“ 
a u Krista.

Slovo priateľstvo. Čo pre teba znamená?
Byť blízko druhého a byť zároveň slobodný prijať výzvu 
na zmenu, resp. vyzvať na zmenu druhého. Priateľstvo je 
veľmi dôležitá hodnota, ktorej sa učíme a rastieme v nej. 
Myslím, že kto nevie byť priateľom, t. j. nevie byť otvo-
rený voči druhému človeku a schopný povedať o sebe 
viac ako len „informáciu“, nevie byť veľmi priateľom ani 
s Kristom. Ježiš by mal byť napokon priateľom číslo 1 pre 
každého rehoľníka.

Kde a kedy najlepšie oddychuješ?
No, to je náročná otázka. Nefavorizujem miesta alebo 
ročné obdobia. Asi najviac čerpám v kruhu mojej rodiny 
alebo od spolubratov, keď sa stretáme neformálne. Mám 
tiež rád chvíle sám so sebou, keď ma netlačí žiadna po-

Juraj 
Pigula

Na slovíčko  
s novým predsedom KVRP
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Z dejinnej i celosvetovej perspektívy nie je 
krehkosť duchovného povolania novým 

fenoménom. V súčasnom svete to možno 
pozorovať už niekoľko desaťročí, hlavne 

na Západe a postupne aj na Slovensku, ako 
dôsledok prevratných sociokultúrnych 

zmien v spoločnosti a krízy viery. Na fenomén 
krehkosti povolaných sa pozrel don Pasqual 

Chavez Villanueva v príhovore pre náš časopis.

Zpohľadu, ktorý je jednoducho ľudský, môžeme 
dnes u zasvätených osôb konštatovať veľmi veľkú 
psychologickú krehkosť. Myslí sa tým, že zatiaľ čo 

v minulosti boli osoby zvyknuté bojovať, aby mohli na-
predovať, aby niečo veľké v živote dokázali, dnes osoba 
pred akýmkoľvek problémom, akoukoľvek frustráciou 
alebo neurčitou ťažkosťou vstupuje do krízy. To vysvet-

FORMÁCIA

Krehké!
Pozor! 

Pasqual Chavez 
Villanueva

Don Chavez 
sa narodil v Real de 
Catorce – San Luis 
Potosí v Mexiku 
20. decembra 1947. 
Od roku 2002 je 
9. nástupca Don 
Bosca, t. j. hlavný 
predstavený 
saleziánov a celej 
saleziánskej rodiny. 
Je taktiež predsedom 
Konferencie generálnych predstavených 
(USG). Svätým Otcom Benediktom XVI. 
bol v máji 2011 menovaný za konzultora 
Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu.  
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ľuje, prečo napr. mladí pri akomkoľvek neúspechu prídu 
veľmi ľahko do depresie (neraz až k samovražde) alebo 
prečo v akýchkoľvek problémoch v manželstve ich to pri-
vádza k odlúčeniu, rozvodu. Hovorím to len na pocho-
penie, že osoby necítia dostatočnú energiu a potrebu bo-
jovať, aby niečo dosiahli. 

Psychologická krehkosť

Máme tu teda prvý fenomén, a to je psychologická kreh-
kosť. Ako odpovedať na psychologickú krehkosť? Predo-
všetkým učiť sa z prírody, učiť sa ísť proti prúdu. Načrt-
nem to jedným obrazom, ktorý môže byť veľmi význačný.

Ak chce byť losos plodný, musí plávať proti prúdu, zane-
chať more, vplávať do rieky. Stále pláva proti prúdu. Cez 
strminy, vodopády musí skákať, aby dosiahol miesto, kde 
môže byť plodný. Dnes je vo formácii potrebné pomôcť 
s učením plávania proti prúdu. To znamená dať viac spar-
ťanskej formácie. Sparťanská znamená pevnejšia, odol-
nejšia. Formácia niekedy nerozvinie človeka, robí ho det-
ským. Všetko je na dosah ruky. Je tu modlitba, lebo je tu 
zvonec, ktorý ťa volá, lebo je tu kaplnka. Apoštoluješ, lebo 
je deň, keď sa robí trochu apoštolátu. Nakoniec sa nerobia 
rozhodnutia, všetko sa zdá, že je zorganizované štruktúrou, 
ktorá ti nedovolí robiť inak.

Poznám mladých, ktorí sa musia pousilovať, aby boli 
ľuďmi spoločenstva. Ktorí chcú zostať v milosti posväcu-
júcej, ktorí sa snažia žiť verne a čisto svoj život až po man-
želstvo. To sú mladí, ktorí sa stávajú 
apoštolmi z rozhodnutia, a nie jedno-
ducho len preto, že sú vo formačnom 
dome.

Don Bosco hovoril, že autentická 
formácia nastáva vtedy, ak je sparťan-
ská, ak provokuje mladého človeka, 
aby dal zo seba to najlepšie, nie to naj-
menšie. Toto je prvá vec. Nedávajme 
takú formáciu, v ktorej prevláda psy-
chologická krehkosť. Nad psycholo-
gickou krehkosťou sa vyhráva väčšou pevnosťou, ktorá je 
ovocím formácie a výchovy. To teda znamená, že nie sme 
nevyhnutne odsúdení na to, aby sme boli krehkí, hoci 
nás kultúra k tomu vedie.

Nekonzistentnosť povolania

Druhým výrazom tejto novej kultúry je nekonzistentnosť 
povolania. Toto privádza ku skutočnosti, že dnes si mo-
tivovaný, zajtra nie. Motivácie nie sú v základe zvnútor-
nené, sú omnoho povrchnejšie. Dnes si dojatý a chceš sa 
stať kňazom, sestrou. Zažiješ Svetové dni mládeže a mys-
líš si, že toto je dosť na to, aby si urobil rozhodnutie. 
Všetko sa stáva veľmi emotívne. Emócie ako energia sú 
dôležité, o tom sa nepochybuje, ale nedá sa napredovať so 
sentimentálnymi motiváciami. Pretože jeden deň budeš 
v oblakoch, druhý úplne pod zemou. 

Ako sa dá zvíťaziť aj nad týmto? Znovu sa vrátim k ob-
razu z prírody. Tento raz si prepožičiam obraz bambusu. 

Ak ho rozrežeš po dĺžke, stojí úplne rovno, aj keď je veľ-
mi tenký. Je rovný, pretože má krúžky každých 20-25 cm. 
Krúžky, ktoré mu dovolia stáť rovno. Ale ak bambus roz-
režeš naprieč, vo vnútri bambusa nie je nič, je dutý. To je 
celkom iné ako u ľudskej osoby, u ktorej je chrbtica vo 
vnútri, nie vonku. To znamená, že formácii sa nedarí dá-
vať vnútornú chrbticu, všetko záleží od vonkajších stimu-
lov. Vonkajšie pomôcky ako v prípade bambusu ťa udržia, 
ale vo chvíli, keď musíš urobiť osobné rozhodnutia, keď si 
musíš život zorganizovať podľa toho, čo chceš, a nenau-

čil si sa to, prirodzene to nebudeš mať. 
Preto veľkou výzvou dnešnej formácie 
je personalizácia. 

Máme tendenciu rovnako zaobchá-
dzať so spolubratmi. Niektorí majú za 
sebou veľkú intelektuálnu formáciu, 
niektorí ledva ukončili nevyhnutné 
štúdiá. Niektorí prichádzajú s veľkou 
kresťanskou formáciou, niektorí s ná-
hodnou skúsenosťou. Niektorí prichá-
dzajú s poznaním rehoľníkov a kon-

krétnej charizmy, a iní sotva prečítali knihu alebo videli 
čo-to na internete, a my k nim pristupujeme rovnako. 
Ale tak to nesmie byť. Tu má byť schopnosť personali-
zácie formácie. Pre don Bosca nebolo dôležité, odkiaľ sa 
štartuje, ale kam sa chce prísť, kam ich chcem priviesť. Je 
dôležité, v akej situácii sa každý z nich nachádza. Toto by 
umožnilo spoznať, čo dať a ponúknuť každému z nich. 
Ak to nerobíš, máš chlapcov s psychikou, ktorá sa nazý-
va reaktívna, nie proaktívna. To znamená, že nevedia ro-
biť osobné rozhodnutia, všetko je prostredie. Takže idú 
sa bratia modliť, ide sa modliť aj on. Idú bratia jesť, ide 
aj on. Idú si zahrať, ide aj on. Nie je možné, aby sme sa 
vždy nechali viesť na spôsob stáda, veď sme povolaní byť 
pastiermi, aby sme viedli iných. Toto zapríčiňuje, že naši 
mladí strácajú kapacitu byť leadership. Tento prípad sa 
dokumentuje veľmi ľahko. Keď napr. čítaš, čo ti napí-
sal spolubrat v žiadosti o vstup do noviciátu, o zloženie 
 prvých sľubov, prečo chce zložiť doživotnú profesiu, byť 
vysvätený, stretneš sa s obrovskými motiváciami. Nieke-

Dnes je vo formácii 
potrebné dať viac 

sparťanskej formácie. 
Sparťanská znamená 
pevnejšia, odolnejšia.
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dy po dvoch mesiacoch ti ten istý spolubrat napíše iné 
motivácie, pre ktoré hovorí, že sa necíti, aby bol tým, čo 
napísal pred dvoma mesiacmi alebo pred rokom. To nie 
je možné. Je pravda, že môžeš veci meniť, ale nie je mož-
né, aby si nemal schopnosť vedieť, čo si vyžaduje rozhod-
nutie, ktoré robíš. Alebo si sa mýlil prv, alebo potom. 
Táto nekonzistentnosť povolania sa ukazuje v tejto vete: 
Dnes sa cítim, zajtra sa necítim. 

Morálny relativizmus

Je tu tretí výraz dnešnej kultúry, ktorým je morálny rela-
tivizmus. Ľudia si myslia, že veci sú zlé vtedy, keď vyjdú 
najavo, ale ak sa o nich nevie, tak sa dá aj tak jestvovať. 

Niekedy si uvedomíš, že sa spolubrat zaľúbil do dievča-
ťa. Vidíš to z toho, ako sa správa. Čo sa stane? Zavoláš si 
ho, upozorníš ho. A prvá vec, čo ti povie, je: „Nič sme ne-
urobili, nič nemorálneho sme nespáchali.“ Avšak problém 
nie je v tomto. Problém je v tom, že svojimi intímnymi 
kontaktmi riskuješ svoj projekt života. A tieto vzťahy ne-
bývajú iba emotívne, ale často sexuálne a niekedy príde aj 
dieťa, a oni pokračujú, teda žije sa dvojité svedomie – jed-

na vec je človek na verejnosti, iná je v súkromí. Jedna vec 
je, čo vyznávaš na verejnosti, a druhá to, čo žiješ v súkro-
mí. Toto je neschopnosť zladiť dve presvedčenia so svo-
jím životom. Toto je morálny relativizmus. Čo sa teda sta-
ne? To, čo s bambusom. Bambus má ohybnosť skoro 180 
stupňov. Ak si videl bambus zmietaný vetrom, hýbe sa bez 
toho, aby sa zlomil. Strom to nedokáže urobiť. Bambus 
áno. A mnohí spolubratia žijú ako bambus s výnimočnou 
ohybnosťou, ktorá im dovoľuje žiť dvojitý život. Nezlomia 
sa, ale znamená to, že niečo nie je v poriadku. Ako odpo-
vedať na tento relativizmus? Formáciou svedomia, etickou 
formáciou, ktorá však prakticky uschopňuje človeka stáť 
si za rozhodnutiami, ktoré sa robia v komunite. Ak sme 
vytvorili projekt komunitného života, musím ho vziať na 
seba, nemôžem povedať, že ja si urobím po svojom. Nemá 
potom zmysel povedať, že patrím do tejto komunity.  

Tu sa nachádza táto forma relativizmu. 

Citlivosť mladých

Noví mladí, ako koniec koncov všetky generácie, sú citliví 
na určité hodnoty a odolní voči iným hodnotám. Naprí-
klad títo mladí sú citliví na hodnotu slobody. Áno, to je 
v poriadku, sloboda má svoju hodnotu, ale nie je nad všet-

ky hodnoty. Nie je najdôležitejšou hodno-
tou. Svätý Pavol naozaj hovorí: „Hoci som 
slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom 
všetkých.“ Myslí sa tým, že hodnota slobody 
nie je najvyššou hodnotou. Najvyššou hod-
notou je láska. Tá ťa privedie aj k zrieknutiu 
sa vlastnej slobody pre službu druhým až po 
zrieknutie sa vlastného života pre druhých. 

Dnes ti napríklad mladí povedia, že to, čo 
robia, robia preto, lebo sú slobodní. Áno, si 
slobodný, ale tvoja sloboda nie je najvyššou 
hodnotou. Inak by ti tvoja autonómia spô-
sobila, že niekedy robíš rozhodnutia proti 

sebe samému. Dnes hovoríš jednu vec, a druhý deň pod 
zámienkou slobody hovoríš inú. To znamená, že z neja-
kej hodnoty robíš najväčšiu hodnotu. Z dôležitého prvku 
sa stane takmer absolútny.  

Druhou vecou, na ktorú sú dnes mladí citliví, je skú-
senosť.

Chcú mať zo všetkého skúsenosť. Ja chcem vyskúšať to, 
ja zase tamto. Chcem vyskúšať nejaký typ vzťahu, preto-
že ako inak by som vedel, čo hľadám. Je tu absolutizácia. 
Je pravda, že aj v živote robíš rozhodnutia. Tvoj život zá-
visí od toho, ako dopadnú tvoje rozumné, správne alebo 
pomýlené rozhodnutia. V prípade skúsenosti je dôležité 
mať ju, aby si neriešil celý problém rozumovo. Ale skúse-
nosť nie je absolútnou hodnotou. 

Mnohí skúšajú všetko možné, a nenaučia sa nič. Dô-
ležitejšie ako hodnota skúsenosti je mať skúsenosť hod-
nôt. Skúsenosť hodnoty byť slobodný, zodpovedný, hod-
noty byť človekom komunity. To znamená mať skúsenosť 
konkrétnych hodnôt. Toto dovoľuje ísť dopredu s témou 
skúsenosti, ale neabsolutizuje skúsenosť ako takú, ale 
skúsenosť niečoho.

n  Preklad Jozef Skala

Vydavateľstvo  Misionár pri príležitosti storoč-
nice narodenia ThDr. o. Jána Mastiliaka CSsR 

vydalo publikáciu Hrsť spomienok. Sú to jeho 
osobné spomienky na roky väzenia, ktoré napí-
sal na podnet svojich rehoľných predstavených. 
Stručne opisuje svoj 15-ročný pobyt vo väzení. 
Redemptorista o. Ján Mastiliak patril k najdlh-

šie väzneným kňazom v komunistickom Česko-
slovensku. Od roku 1945 bol profesorom v re-
demptoristickom seminári v Obořišti, kde ho 
večer 14. marca 1950 zajala Štb. Vo vyšetrova-

cej väzbe boli proti nemu použité protizákonné 
metódy. Štátny súd v Prahe ho vo vykonštruo-
vanom tzv. monsterprocese nespravodlivo od-
súdil na doživotie. Bol väznený vo Valdiciach, 

na Mírove a v Leopoldove. Po amnestii 9. mája 
1965 bol prepustený na slobodu. Žil v Prešove, 

ale stále bol pod kontrolou Štb. Zomrel v poves-
ti svätosti 18. septembra 1989 v Prešove. O. Já-

novi Mastiliakovi prislúcha viacero výnimoč-
ností. Bol prvým slovenským redemptoristom. 
Bol veľmi vzdelaný, ovládal 14 cudzích jazykov. 

Preložil vyše 100 rôznych kníh, ktoré sa šírili 
počas komunizmu ako samizdaty. V brožúrke 
Hrsť spomienok sa nachádzajú aj jeho dve diel-

ka, jedno vlastné, druhé je preklad: O spirituali-
te východnej cirkvi, Výroky a príklady Otcov púšte 

o láske a znášanlivosti.

Misionár, Michalovce 2011

Ján Mastiliak CSsR 

Hrsť spomienok
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Pocit zbytočnosti alebo zbytočná námaha. Vôbec sa 
nás to netýka, alebo tým žijeme? Začala som sa pý-
tať rôznych rehoľníčok a rehoľníkov, či majú skú-

senosť s pocitom „zbytočný!“. A vzhľadom na ich postre-
hy sa mi zdalo vhodné zastaviť sa pri tejto téme. 

Všetci sme povolaní k láske, k životu. V zmysle toh-
to daru si povieme, že nikdy nemôžeme byť zbytoční. 
Ale predsa sme tu na zemi, a teda aj Láska je vtelená do 
ľudskej reality. Preto stojí zato pozrieť sa na človeka, ako 
túto zbytočnosť vníma, a pozrieť sa na výzvu k bdelosti 
v láske.1

Pocit zbytočnosti

Slovo zbytočný by sme asi nikdy nechceli počuť, a pred-
sa sa stáva niekedy našou realitou, predsa zakúšame pocit 
neužitočnosti, neschopnosti, čo prechádza do frustrácie. 
Frustrácia je predovšetkým pocit napätia, nepríjem-
ný psychický stav, ktorý pochádza zo straty, z nedostat-
ku uspokojenia niektorých potrieb alebo túžob. Frustrá-
cia ako taká je normálny a nevyhnutný efekt existencie. 
Skutočnosť frustrácie pomáha človeku hľadať a vymýšľať 
nové prostriedky a cesty na dosiahnutie cieľov. Taktiež 

1  Text je inšpirovaný knihami: STEVANI, M.: Cesta k vnútornej jed-
note zasvätenej osoby, Inštitút FMA, 2006; PETRINI, M.: Un tempo 
prezioso della vita: invechiare con sapienza, Roma, CG FMA, 2010; 
ŠPIDLÍK T. – RUPNIK M.: Nové cesty pastorální teologie, Refugium, 
Olomouc 2008.

mu dovoľuje stať sa citlivejším na realitu iných ľudí. Ťaž-
kosti sú v tomto prípade silným stimulom, ktorý akti-
vuje a mobilizuje osobné energie, a sú príležitosťou pre 
osobné dozrievanie. To vyprovokuje v človeku existen-
ciálne otázky, nové otázky, ktoré ho vedú k odpovediam 
o zmysle života.

Pocit zbytočnosti môže súvisieť so spôsobom vnímania 
sveta a seba, ktoré sme si osvojili v rôznych obdobiach 
svojho života. Niektoré archetypy správania alebo pre-
žívania situácií nás v tomto význame vrátia do detstva. 
V ranom detstve sa u každého dieťaťa rozvinú určité jedi-
nečné emocionálne schémy. Niektoré deti si osvoja sché-
mu nízkeho sebavedomia, kým ostatné majú zdravé se-
bavedomie. U niektorých sa rozvinie pocit neistoty, kým 
ostatné deti vyrastajú so sebadôverou. Niektoré deti vy-
rastajú s pocitom, že sú milované, prijímané a oceňova-
né, kým ostatné vyrastajú s pocitom opačným. Iné arche-
typy správania nás môžu posunúť do etapy dospievania 
alebo neskôr možno aj formácie, keď na nás mali vplyv 
osoby, ktoré nejakým spôsobom veľmi silno ovplyvnili 
naše vnímanie seba a skutočností okolo nás.

Tieto situácie nás možno viedli k otázke: „Mám vôbec 
nejakú hodnotu?“ A  začali sme objavovať seba samých, 
farby a odtiene vlastnej osobnosti. Vo svetle Božieho slo-
va sme objavili bytostne tú hodnotu, ktorú skutočne 
človek má, ktorú mu dáva Boh sám: „Si drahý mojím 
očiam“ alebo: „Skôr ako si sa počal v lone svojej mat-
ky...“ A keď sme sa konfrontovali s Máriou Magdalénou 
alebo s márnotratným synom, pretože sme prežívali svo-
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Láska  
a zbytočnosť

Monika  
Skalová{ }„Nikdy nebude zbytočný ten, 

kto zostane bdelý v láske.“ 
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A tak slovo zbytočný môže mať význam čo do hodno-
ty ako osoby alebo aj čo do výkonu. Keď sa pozrieme na 
bratov a sestry, ktorí už majú čo povedať o živote, môže-
me konštatovať, že „posledným nepriateľom osoby star-
šieho veku nie je bolesť, choroba alebo neobratnosť. Ne-
znesiteľná je bezvýznamnosť. Pre mužov i ženy je hrozné 
presvedčenie o neužitočnosti, nemožnosti prispieť a o ži-
vote bez významu“.

A možno niektorí za celý svoj život nepocítili, čo to 
znamená „zbytočný“, ale môžu pociťovať iné prekážky, 
ktoré ich učia byť citlivejšími na druhých, byť empatic-
kejšími, aby mohli zísť z vrchov „užitočnosti“ a dať iným 
šancu a priestor. Avšak každodenný život vo svetle Božie-
ho slova a živený Eucharistiou nás nenechá koncentro-
vať sa na seba a aj keď je potrebné venovať dostatok času 
spracovaniu svojich skúseností, privádza nás k tomu, aby 
sme postavili svoju „zbytočnosť“ do služby Božiemu krá-
ľovstvu, do služby lásky.

Od zbytočnosti k láske 

Človek je schopný v láske aktivovať svoju fantáziu pre 
objavenie bohatstva v druhom. Toto je hra lásky. Vtedy 
sa nehrá na lásku, ale hrá sa v láske. Jedná sa o realizáciu 
projektu vynaliezavej fantázie v službe lásky, v sebadaro-
vaní, v ktorom prežívam skutočnosť medziľudského vzťa-
hu, ktorý je autentický poznaním, blízkosťou, zdieľaním.  

V dnešnej dobe sa často hovorí o integrácii osobnosti. 
Integrácia je stretnutím s Osobou, ktorá ako jediná môže 

ju biedu a neužitočnosť, vnímali sme, ako Boh vstupuje 
do biedy človeka a zahŕňa ho svojou nekonečnou láskou.

Neviditeľní 

Neskôr vstupujú iné archetypy, a to zo skúsenosti živo-
ta v spoločenstve, z komunitného života. V spleti darov, 
ktoré sú bohatstvom komunity, sa vynímajú aj naše sla-
bosti. A keď sú tu šikovnejší od nás, aspoň vo vlastných 
očiach sa cítime zbytoční. Alebo keď si nás niekto ne-
všimne, neopýta: „Ako si sa dnes mal/a? Čo ťa dnes oslo-
vilo? Ako si prežil deň?“, cítime sa, akoby sme boli ne-
viditeľní, a je nám trápne začať konverzáciu: „Dnes som 
zažil/a... Dnes sa mi podarilo... Bol/a som dnes dosť na-
hnevaný/á...“ Vnímame, že to vždy môžeme povedať as-
poň Bohu, keď sa nedá iným bratom, sestrám, pretože sa 
stále niečo rieši, stále sa niekde uteká. A tak okrem zby-
točnosti sa pridáva aj samota. A začína sa to nabaľovať. 

Výkon tomu nepomôže

Keď istý predstavený rehole navštevoval svojich bratov 
v komunitách a opýtal sa ich, ako sa majú, zväčša od-
povedali: „Učím toľko a toľko hodín“; „Podarilo sa po-
staviť“; „Organizujem rôzne stretnutia a prešli nám pro-
jekty.“ Otázka však neznela: „Čo všetko robíš, ale ako sa 
máš?!“ A zrazu to už tak rýchlo v odpovedi nešlo, pretože 
zabúdame „byť“ a rozprávať sa o tom, čo cítime, čo pre-
žívame, ako sa máme. 
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prijať celý náš život a milovať ho. Nie je totiž ľahké byť 
sám so sebou so všetkým tým, čo človek vlastní ako oso-
ba. Byť zjednotenou osobnosťou znamená radovať sa zo 
všetkého, čím človek je, a stať sa tak darom pre druhých. 
Je totiž jasné, že človek sa môže skutočne darovať iba vte-
dy, keď má sám zo seba radosť. Veď darovať niečo, čo 
sa nám nepáči a čo nemilujeme, by nebolo skutočným 
darom. Skutočný dar je taký, ktorý si 
najviac vážime, s ktorým sme najviac 
spokojní a ktorý považujeme za naj-
vzácnejší. 

Bdelosť pre lásku

V čom spočíva bdelosť lásky? Dovoliť, 
aby ma Niekto mal rád a aby som ja 
miloval/a Niekoho v niekom. A tak sa 
dostávame k vnútru človeka, ktoré, ak 
je tvorené láskou, nájde svoju realizá-
ciu opäť iba v láske. Je to cesta, ktorá 
je náročná, plná prekážok a zneistení, ale i dobrodruž-
stiev a prekvapení. Kto ju ignoruje či obchádza, prežije 
život v strachu, v beznádeji alebo v ilúzii. Kto si ju vybe-
rie, stáva sa silným aj zraniteľným, zažíva radosť aj smú-
tok, zažíva citlivosť aj tvrdosť, pretože cesta lásky je očis-
ťujúca. Táto skúsenosť nás nikdy nenechá takých, akými 
sme boli, ale privádza nás k novému poznaniu seba, no-
vému poznaniu pravej Lásky. 

Bdelosť lásky je:
ß úprimná, hlboká modlitba. Pretože ten kto sa mod-

lí, miluje, má neustálu túžbu po Bohu a tá vedie k da-
rovaniu sa;
ß povedať druhému: Ja chcem, aby si bol. Si pre mňa 

dôležitý. A preto viem načúvať v počúvaní, keď mi ses-
tra/brat niečo hovorí a tak, ako mi to hovorí; 

ß vedieť čakať na správnu príležitosť, kedy byť blíz-
ko brata/sestry a kedy byť vzdialený; mať otvorené dve-
re, aby, keď je to možné, mohol ten druhý kedykoľvek 
vstúpiť; 
ß dať pocítiť rodinu a prijatie. Napr. keď sa niekto 

vráti z ciest do komunity a príde v neskorú hodinu, čaká 
ho večera a teplý čaj; 

ß odpustenie, ktoré je základom 
pre autentickú lásku. Je to schopnosť 
zbúrať múr omylu, chyby. Je to sila, 
ktorá oslobodzuje od chyby toho, kto-
rý sa uväznil. Odpustenie ako veľký 
dar otvára budúcnosť. Blokovať člove-
ka v okamihu svojho negatívneho mo-
mentu je ako hodnotiť film na základe 
jedného záberu; 
ß pozornosť na potreby. Srdce, 

ktoré číta intuíciou, vidí do hĺbky. 
A nevidí pre zvedavosť, ale aby zasiah-
lo, konalo. Láska znamená predovšet-

kým vžiť sa do kože druhého. Treba s ním zaobchádzať 
s pozornosťou a nežnosťou, zmiešanou s  jemnosťou, reš-
pektom a láskavosťou. Osoba je ako kvet. Rastie iba vply-
vom tepla slnka. Rastie dobre iba vďaka tým, ktorí ju 
očakávajú, milujú, podržia;
ß fandiť druhému, podporovať ho v jeho príležitos-

tiach, aby sa stali možnosťami, stáť pri ňom, keď ho čaká 
skúška, tešiť sa, ak sa mu niečo podarilo, ak na niečom 
pracuje a potrebuje povzbudenie; 
ß „strácať“ čas, kedy viem aj všetko nechať, keď ten 

druhý potrebuje spoločenstvo práve vo chvíli samoty, 
ťažkostí, bolesti, je to aj nočné bdenie pre službu spolo-
čenstvu. 

Načo bdieť v láske? Ak je život v láske štedro rozlia-
ty, napĺňa vôňou celý svet. To, čo sa ľudským očiam 

môže zdať zbytočnosťou, je 
človeku, ktorý je v hĺbke srd-
ca očarený Kristovou krásou 
a dobrotou, jasnou odpove-
ďou lásky, radostným vzdá-
vaním vďaky. Je to nezištnosť 
bez hraníc, ktorá sa vyjadruje 
životom úplne odovzdaným 
Kristovej láske a cez neho 
v láske k človeku.  

Zakončím myšlienkou svä-
tého Augustína, ktorý v jed-
nej vete svojich Vyznaní vy-
svetľuje, že nikdy nebude 
zbytočný ten, kto zosta-
ne bdelý v láske. „Keď sa 
primknem k tebe celou svo-
jou bytosťou, nikdy nepocí-
tim bolesť ani námahu a môj 
život, celý naplnený tebou, 
bude pravým životom.“

n

Posledným 
nepriateľom osoby... 
nie je bolesť, choroba 

alebo neobratnosť. 
Neznesiteľná je 

bezvýznamnosť.
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mi a s možnosťami, ako sa zasadzovať za ľudské práva na 
všetkých úrovniach. 

Víziou organizácie RENATE je nasledujúca pravda: 
Všetci ľudia sú stvorení na Boží obraz. My, veriaci Európy, ve-
ríme, že každý človek na svete má právo na ľudskú dôstojnosť. 
Ľudská dôstojnosť nesmie byť degradovaná. Preto pracujeme 
na oslobodení sveta od obchodu s ľuďmi a vykorisťovania. 

Misia je vyjadrená nasledovne: Sme poslaní Kristom za-
ujať prorocký postoj proti hriechu obchodovania a vykoris-
ťovania ľudskej osoby. Zaväzujeme sa vynaložiť v tejto práci 
pre ľudstvo všetko úsilie.

Cieľom je odpovedať na problém obchodovania so žena-
mi a deťmi za účelom sexuálneho a pracovného vykorisťova-
nia  v Európe:
n rozvíjať povedomie a organizovať kampane proti ob-

chodu s ľuďmi na všetkých úrovniach spoločnosti v Európe;
n spolupracovať pri pomoci obetiam obchodovania 

s ľuďmi;
n skúmať a implementovať programy boja proti naras-

tajúcemu zneužívaniu v krajinách pôvodu i v cieľových 
krajinách;
n klásť odpor práci obchodníkov s ľuďmi.

Pápež Ján Pavol II. nazval „obchod s ľudskými bytos-
ťami šokujúcim zločinom proti ľudskej dôstojnosti a váž-
nym porušovaním základných ľudských práv“. Pozerajúc 
na strašné štatistiky Európy, kde je ročne predaných 2,7 
milióna ľudí, kde 80.000 žien pracuje na uliciach, z kto-
rých 40 % sú neplnoleté a 90 % cudzinky, skutočne sa 
vynára potreba aktívnej spolupráce v boji proti tomuto 
novodobému otroctvu.

Viac na www.renateeurope.net; 
email: renatenetwork@gmail.com

RENATE (sú to iniciály plného názvu v anglič-
tine Religious in Europe Networking Against Traffic-
king and Exploitation – rehole v Európe spolupracu-
júce proti obchodovaniu s ľuďmi a vykorisťovaniu) bola 
založená  pred dvoma rokmi skupinou rehoľníčok anga-
žujúcich sa v tejto problematike. Na celom svete už boli 
zriadené regionálne siete, avšak táto skupina rehoľných 
sestier cítila potrebu pokúsiť sa vybudovať sieť v Euró-
pe. V marci 2009 sa v Den Bosch v Holandsku konalo 
stretnutie európskych reholí pracujúcich v oblasti boja 
proti obchodu s ľuďmi. 17 sestier z viacerých kongregá-
cií počas tohto týždňového stretnutia jednomyseľne hla-
sovalo za európsku sieť reholí proti obchodovaniu s ľuď-
mi. Táto spolupráca zahŕňa východnú i západnú Európu. 

Založili koordinačný orgán a prijali rozhodnutie roz-
víjať spoluprácu zahŕňajúcu všetky európske národy, ini-
ciovať kampane, vydávať a distribuovať materiály všetkým 
členom siete. Na stretnutí odsúhlasili zriadenie medziná-
rodnej viacjazyčnej web-stránky s údajmi potrebnými pre 
spoluprácu, komunikáciu, kladenie otázok a vzájomnú 
podporu na globálnom poli boja proti obchodu s ľuďmi. 

Ďalším z bodov bolo zasadenie sa za Európsky deň boja 
proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami, ktorý si pripo-
míname 18. októbra. Je výzvou pre všetkých, aby sme sa 
v tento deň spoločne modlili a všetkými dostupnými pros-
triedkami bojovali proti hriechu novodobého otroctva. 

V dňoch 4. – 9. septembra 2011 RENATE zorganizo-
vala medzinárodnú konferenciu s témou Obchod s ľuď-
mi – keď počujeme volanie. Téma priviedla do Trzebine 
v Poľsku 60 sestier z rôznych reholí, tiež laikov angažu-
júcich sa v tejto oblasti, aby spoločne hľadali možnos-
ti spolupráce, podelili sa so skúsenosťami reholí z celej 
Európy, oboznámili sa s novými potrebnými informácia-

KULTÚRA ŽIVOTA

RENATE 
a obchod 
s ľuďmi

Bohdana  
Bezáková



   Zasvätený život | 2012/01         35

PASTORÁCIA POVOLANÍ

by som rád, aby tieto riadky boli preto aj svedectvom nie-
koho, kto má rád prácu na poli pastorácie povolaní a je 
presvedčený o jej dôležitosti, ba naliehavosti, ako aj o ne-
vyhnutnosti spolupráce.

„Pracovať pre Boha“ v pastorácii povolaní

Pri „práci pre Boha“ alebo „konaní Božej práce“ ide o dva 
príbuzné postoje. Pravda, v skutočnosti sa od seba v znač-
nej miere odlišujú. „Práca pre Boha“ znamená konať dobré 
veci, teda byť apoštolsky činný. Takýto človek sa veľa na-
máha, organizuje veľa stretnutí, zapája sa do rôznych akcií. 
Samozrejme, nie je v tom nič zlé. Problémom však býva 
to, že „práca pre Boha“ chce, ba potrebuje byť merateľná, 
potrebuje mať výsledky. Človek s touto mentalitou sa pýta: 

Thomas Green SJ v jednej zo svojich kníh 
o duchovnom živote robí rozlíšenie medzi 
„prácou pre Boha“ a „konaním Božej práce“. 
Toto rozlíšenie mi je veľmi sympatické a dá sa 
aplikovať aj na pastoráciu povolaní. Rád by som 
preto ponúkol isté zamyslenie nad pastoráciou 
povolaní; nad tým, čo podľa mojej, hoci 
obmedzenej skúsenosti tvorí jej jadro. 

Ešte predtým však poviem niečo o svojej skúsenos-
ti s pastoráciou povolaní. Na jej poli nepôsobím 
dlho, iba dva roky z mojich celkovo troch rokov 

kňazského jezuitského pôsobenia. Predsa však som mal 
a mám možnosť byť do nej dosť intenzívne zapojený. Bol 

Pracovať pre 
Boha alebo robiť 
Božiu prácu

Peter  
Girašek
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PASTORÁCIA POVOLANÍ

„Farský víkend“ ako príležitosť pre „robenie 
Božej práce“

V pastorácia povolaní sa pod „farským víkendom“ zvyčaj-
ne myslí víkendová návšteva a pôsobenie v nejakej konkrét-
nej farnosti. Zvyčajne už v piatok večer príde do farnosti 
tím zložený z rehoľných sestier, rehoľníkov a aspoň jedného 
kňaza. Miestny kňaz má už dopredu k dispozícii program 
víkendu, aby s ním mohol oboznámiť svojich farníkov. „Far-
ský víkend“ je forma duchovnej obnovy farnosti so zamera-
ním na starostlivosť o životné povolanie človeka, osobitne to 
duchovné. „Robenie Božej práce“ spočíva v tom, že pasto-
račnému tímu záleží na priateľskom stretnutí a primeranom 
programe pre všetky vekové kategórie ľudí, aj čo do stavu: 
od detí cez školopovinnú mládež, mladých, rodičov a sta-
rých rodičov. Je to možno paradoxné, ale chorí a starí ľudia 
tu tvoria akoby prednostnú skupinu. Práve títo „neužitoční“ 
môžu vo veľkej miere prispieť k vyklíčeniu semienka Božie-
ho povolania v mladých ľuďoch. Lebo svojou bezmocnos-
ťou a utrpením, ktoré prežívajú vo viere a obetujú za mla-
dých, dávajú vonkajšej apoštolskej činnosti iných hĺbku. 
Počas farského víkendu ich zvyčajne navštevujeme v sobotu 
dopoludnia. Paralelne s tým obvykle beží program pre de-
ti, ktorý majú na starosti rehoľné sestry. Popoludnie a večer 
sú vyhradené osobitným stretnutiam s mládežou a rodičmi. 
Nedeľná svätá omša je vyvrcholením celého podujatia. Deti 

tu majú možnosť spevom alebo scénkou 
prezentovať, čo ich naučili rehoľné sestry. 
Chorí a starí ľudia, ktorí sa jej nemôžu 
zúčastniť fyzicky, ju sprevádzajú duchov-
ne. Eucharistia chce takto duchovne pre-
pojiť všetkých farníkov.

Pestrosť pastoračného tímu dáva vy-
niknúť rozličným charizmám tak re-
hoľným, ako aj osobným. Takto je aj 
schopnosť samotného tímu spolupra-
covať svedectvom samým osebe. Sa-
motný program je potom príťažlivejší 

a výsledný „efekt“ je taký, že každý z farnosti má možnosť 
si niečo z toho aj osobne odniesť. 

Zhrnutie

Na záver by som chcel iba povedať, že „konať Božiu prá-
cu“ môže mať mnoho podôb. „Farský víkend“ je istotne 
iba jedným zo spôsobov a príležitostí. Vďaka všetkým, 
s ktorými som mal, resp. mám možnosť spolupracovať!

Som presvedčený, že súčasná pastorácia povolaní si vyža-
duje ducha veľkodušnosti, spolupráce v rámci diecéz a re-
holí, lepšiu organizovanosť a profesionalitu, väčšmi inklu-
zívny než exkluzívny charakter. Podľa môjho názoru fakt, 
že väčšina (a možno všetci) promótori povolaní robia pas-
toráciu povolaní nie na plný úväzok, ale iba ako jednu 
z mnohých ďalších činností, svedčí o tom, že sa to neberie 
dostatočne vážne, resp. že samotná dobrá vôľa, hoci po-
trebná, nestačí. Možno naozaj to chce, aby sme nerobili 
všetci každý všetko, ale niektorí, no spoločne.       n

„Koľko máš nových kandidátov/kandidátok? Koľko stre-
tiek si urobil/a?“ „Práca pre Boha“ človeka neustále núti 
k „viac“. To má zaručiť úspech Božiemu kráľovstvu (alebo 
jemu?). „Viac“ práce tu znamená venovať jej viac času. Na 
druhej strane nenásytné „viac“ pre prácu (niekedy živené 
túžbou po obete) berie čas tomu, čo toto „viac“ pokladá 
za „menej“, čiže modlitbe, tvorivému oddychu, komunite. 
V apoštolskom zameraní „viac“ v tomto prípade zname-
ná presná cieľová skupina: mladý muž alebo mladá žena 
– vhodní adepti pre rehoľný život. Deti, už zadaní alebo 
starí ľudia – tí všetci sú nezaujímaví alebo málo zaujíma-
ví. Ak by sme to zhrnuli, „pracovať pre Boha“ spočíva síce 
v dobrom úmysle, no celý fokus je na človeku-apoštolovi 
a na výsledkoch. Veľmi dobre tomu zodpovedá dnešná do-
ba plná projektov, kde sa takmer všetko dá merať a ohod-
notiť a je sprevádzané túžbou po kariére. „Práca“ je tu pro-
striedkom, „action“(„činnosť“) imperatívom a „success“ 
(„úspech“) cieľom.

Pastorácia povolaní ako „robenie  
Božej práce“

„Robiť Božiu prácu“ sa nemusí na prvý pohľad líšiť od 
„pracovať pre Boha“. Aj tu chce človek veľa pracovať, na-
máhať sa pre Božie kráľovstvo. Preto sa snaží nevymeškať 
nič z toho, čo môže danej veci viac pomôcť. Zásadný roz-
diel je však v uvedomení si a prežíva-
ní skutočnosti, že „robiť Božiu prácu“ 
stojí väčšmi na Bohu než na mne. Je 
to v uvedomení si, že Boh chce a pô-
sobí cezo mňa, a to nielen cez to, čo 
robím, ale aj cez to, kým a aký som; 
cez moje „ničnerobenie“ v modlit-
be, „stratu času“ v mojom bratskom 
či sesterskom spoločenstve či cez môj 
oddych a načerpanie. Ako vidieť, ne-
má to nič spoločné s postojom pasi-
vity a nesprávne chápaným heslom: 
„Pán Boh sa postará.“ Skôr by sa to dalo pekne vyjad-
riť známym mottom: „Rob všetko tak, akoby to záleža-
lo iba od teba, a modli sa tak, akoby to záležalo iba na 
Bohu.“ V apoštolskom zameraní „viac“ v tomto prípade 
neznamená iba presnú cieľovú skupinu mladých a súcich 
adeptov na rehoľný život. „Viac“ tu môže mať podobu 
stretnutia so starým a chorým človekom, kde ho povzbu-
díme k obetovaniu utrpenia za nové povolania; „viac“ 
môže mať podobu stretnutí s deťmi, kde im venujeme 
svoj čas, počúvame ich; „viac“ tu zodpovedá aj stretnutiu 
s rodičmi, kde ich dokážeme motivovať a povzbudzovať 
v ich krásnej, ale náročnej a zodpovednej úlohe výchovy 
detí. Konať „Božiu prácu“ znamená ochotu a odvahu ob-
jať frustráciu „neúspechu Veľkého piatku“ s nádejou ví-
ťazstva veľkonočného rána. V konaní „Božej práce“ pros-
triedkom nie je práca, ale ja a môj život v Bohu a z Boha; 
imperatívom tu nie je „action“, ale zdravé napätie dvojice 
„action-contemplation“; a nakoniec cieľom nie je „suc-
cess“, ale láska, s ktorou napĺňam svoj život a službu (po-
rov. 1 Kor 13). 

V konaní „Božej 
práce“ prostriedkom 

nie je práca, ale ja  
a môj život v Bohu  

a z Boha.
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Zbierka žalmov 120 – 1341

Zvyčajne sú žalmy 120 – 134 považované za osobitnú 
zbierku, pretože len tieto žalmy, a nie iné, nesú názov šîr 
hamma´ālôt, „stupňové žalmy“. Tieto boli spievané podľa 
Mišny na dvanástich stupňoch, ktoré vystupovali z Ná-
dvoria žien do Nádvoria Izraela v jeruzalemskom chráme. 
Niektorí autori ich nazývajú aj „piesne návratu“ z baby-
lonského zajatia alebo „piesne výstupov“ z príležitosti pú-
te do Jeruzalema. Podľa jednej z posledných štúdií od L. 
D. Crowa by sa nadpis mal preložiť „pieseň púte“ kvôli 
modifikácii redaktora z Jeruzalema, ktorý premenil mno-
hé neliturgické piesne na žaltár pre pútnikov v 4. storočí 
pr. Kr. Optimistický tón plný nádeje je v protiklade so 
všeobecnou skúsenosťou sklamania v čase, keď bol žalm 
upravovaný redaktorom. 

Každý zo stupňových žalmov má svoju vlastnú pred-
históriu. V každom z nich, okrem veľkej rozdielnosti, po-
väčšine možno pozorovať jazyk jednoduchých ľudí, pre-
dovšetkým malých roľníkov, ktorí dennodenne bojujú 
s ťažkosťami každodenného života. Spoločné sú aj ďalšie 
charakteristiky, avšak pre náš malý úvod do žalmu posta-
čia vyššie povedané.

1  Inšpirované a spracované podľa komentárov. Z nich najviac použité 
LORENZIN, T.: I Salmi, Paoline 2002, str. 468 – 482; RAVASI, G.: 
Il libro dei Salmi III. (101-150), EDB, Bologna 1986, str. 547 – 554.

Kontext 
Žalm 123 je lyrikou, ktorú je potrebné čítať paralelne so 
žalmom 131, aj keď v tom druhom tón prosby je ešte viac 
zvýraznený. Tento žalm, krátka lyrika zo súboru „piesní 
výstupov“, bol stále hodnotený s veľkou sympatiou pre 
jeho jednoduchosť a pre zmes úcty a familiárnosti, ktorú 
predstavuje text ako vzor správania sa k Bohu. Základom 
je spiritualita chudobných PÁNA. Hlavný protagonista, 
zbožný a úprimný človek, hovorí v mene spoločenstva, 
ktoré sa stáva terčom výsmechu mocných, ľudí bez vie-
ry a lásky. Individualita a spoločenstvo sa v tejto pros-
be dokonale miešajú. Z tohto žalmu sa tak stáva mod-
litba v prospech Izraela pokoreného a vysmievaného vo 
svojich snahách o znovuobnovenie Jeruzalema, chrámu 
a zbožnosti (porov. Neh 2).

Pravdepodobné historické pozadie by sa mohlo vzťa-
hovať na návrat z exilu, keď pomalá a namáhavá obnova 
národného ohniska v Jeruzaleme bola postihnutá vnútor-
nými nepokojmi, napätiami, atentátmi a nevraživosťou 
okolitých národov (porov. Neh 2, 19; 3, 36). Niektorí 
exegéti však zužujú optiku žalmu na vnútro „sionistickej“ 
komunity, ktorej fotokópiu tu máme ponúknutú. Z nej 
môžeme usúdiť na sociálne, politické a ekonomické ne-
rovnosti, ktoré robia boháčov i mocných čoraz neznesi-
teľnejšími. Prosba by teda vyšla od chudobných, ktorí 
vidiac rozbitú harmonickú jednotu spoločenstva synov 
Izraela dvíhajú svoj hlas k jedinému a poslednému ob-
rancovi, ktorého majú, k Pánovi. Podmanivý je v tom-

1 Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš.

2 Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov, 
ako oči služobnice hľadia na ruku svojej panej, 
tak hľadia naše oči na PÁNA, nášho Boha, 
kým sa (ne)zmiluje nad nami.

3 Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami, 
lebo príliš nás nasýtili pohŕdaním,

4 lebo príliš je nasýtená naša duša  
výsmechom boháčov a pohŕdaním pyšných.

(vlastný, doslovnejší preklad)

Psalmus oculis  
sperantis (Ž 123)

Juraj Pigula

Pútnická pieseň 
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I.
Moje oči na teba
ako oči sluhov na ruky (svojich) pánov
ako oči služobnice na ruku (svojej) panej
naše oči na teba, PANE
kým
II.
sa (ne)zmiluje nad nami
zmiluj sa nad nami
zmiluj sa nad nami
lebo
III.
príliš nás nasýtili pohŕdaním
príliš je nasýtená naša duša pohŕdaním. 

Symbolika

Symboliku žalmu nájdeme jednoducho v tzv. somatickej 
paradigme. Je potrebné pripomenúť, že pre Semitu telo 
je prameňom a princípom ľudských vzťahov, či už medzi-
ľudských alebo s prírodou a okolitým svetom. 

Oči sú v žalme prvým prvkom kontaktu s okolím. 
Dvíhajú sa k nebu, aby stretli dobrotivý Boží pohľad. Oči 
zdvihnuté k pánovi hovoria o pokore a závislosti, hovoria 
o pohotovej poslušnosti, ale aj o istote. Oči sú stále upria-
mené prostredníctvom psychologického vzťahu na ruky. 
Ruky pánov odovzdávajú príkazy. Na druhej strane Bo-
žie ruky sú vyjadrením jeho sily, „veď v jeho ruke je duša 
všetkých bytostí aj duch každého tela“ (Jób 12, 10). Pozí-
cia podriadeného, teda prosiaceho, sa dvíha k Bohu, kto-
rý sa skláňa nad veriacim. Práve sloveso hnn, zmilovať sa, 
vo svojej etymológii znamená „skloniť sa, nahnúť sa, na-
tiahnuť sa“. Nachádzame sa teda pred skláňaním sa Boha 
plného lásky. Toto gesto sa stane koreňom oslobodenia, 
pretože človek, nad ktorým sa sklonil Boh, môže vstať 
ako oslávený a víťaz. Boh, predtým vzpriamený a „necit-
livý“ vo svojom nebi, zmenil svoju pozíciu a sklonil sa, 
obrátil sa k očiam človeka, ktoré boli upriamené na neho. 

V žalme môžeme pozorovať ďalší symbol v pojme na-
sýtenosť. Nachádza sa v dvoch odlišných odtieňoch. Je 
tu nasýtenosť prosiaceho plná chudoby, pohŕdania, han-

to zmysle príklad druhého verša. Oči sluhov číhajú veľ-
mi pozorne na ruky svojich pánov, aby dokázali zachytiť 
aj ten najmenší náznak ich vôle alebo ich dobroty. Toto 
správanie sa, prevzaté zo sveta orientálnych kráľovských 
dvorov, sa uplatňuje na nádej chudobného a vydedenca. 
On vie, že ruky Pána, len čo sa dajú do pohybu, vytvoria 
spravodlivosť a slobodu, zničia namyslených, mocných 
a pyšných boháčov.

Štruktúra

Prosba osobná (v. 1 – 2a) a prosba spoločenstva (v. 2b 
– 4) sú podporované dôverou a vyjadrujú ten istý pocit. 
Takto sa vzývanie jednotlivca stáva hlasom spoločenstva. 
Žalm je komponovaný z troch častí, silne prepletených 
medzi sebou. Srdcom žalmu je trojité „zmilovať sa“. Žal-
mista nám najprv „nafotil“ gesto a niť napätia, keď všet-
ko pozastavil v očakávaní spojkou kým. Táto pripravuje 
druhú časť, kde dominuje koreň slovesa hnn, zmilovať sa. 
Ono pripravuje ďalšie sloveso s koreňom sb´, byť plný – 
mať dosť – byť nasýtený, držané spojkou lebo.

Kresťan je aj sluha aj služobnica. Sluha, nakoľko je ľud, služobnica,  
nakoľko je Cirkev. Sluhovia sa stali Kristovými priateľmi:  

„Už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi“ (Jn 15, 15). Služobnica – Cirkev sa stala 
nevestou, vykúpenou drahou krvou svojho Ženícha (porov. 1 Pt 1, 19).  

(Svätý Augustín: Komentár k žalmu 123, 4 – 5)

Ako oči Syna k Otcovi, moje oči, 
Pane, sú stále obrátené k tebe. 

(Šalamúnove Ódy 14, 1) {

{

}

}
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Ako sa modliť Žalm 123

Aplikácie a aktualizácie žalmu boli rôzne a bez prerušenia ob-
novované v dejinách Izraela a skompletizované s nasledujú-
cim žalmom dostanej slobody – Žalm 124. Mnoho aplikácií 
sa dá nájsť aj v živote Cirkvi už od jej počiatkov. S pokorou 
a veľkou dôverou sa Cirkev modlí tento žalm predovšetkým 
v čase Pôstu. Prosí o zmilovanie a odpustenie pre tých, ktorí 
konajú pokánie na duchovnej ceste k Veľkej noci. 

Zasvätené osoby privádza tento žalm k novému od-
hodlaniu plniť Božiu vôľu. Jej plnením, naplnením sľu-
bu poslušnosti nachádzame Božie milosrdenstvo a ruku, 
ktorá nás dvíha, požehnáva a posilňuje vo všetkých ťaž-
kostiach. Aj ako komunita, rehoľa, kongregácia v tomto 
žalme vyznávame, že sme pripravení spoločne plniť vôľu 
Pána v jej najmenších náznakoch.

Žalm sa po celý rok modlíme v treťom týždni, v pon-
delok na vešpery. Po názve sa v breviári nachádza verš 
z Mt 20, 30: „Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami.“ 
S upriameným zrakom na Krista a s pocitmi úplnej odo-
vzdanosti sa modlime ako slepci, ktorí vyslovovali tieto 
slová po cestách Palestíny. Veď radosť zo stretnutia nás 
nesie s vytrvalosťou v ústrety jeho milosrdenstvu. On ne-
očakáva nič iné. Príde nám v ústrety a povie nám: „Nech 
sa ti stane, ako si uveril“ (porov. Mt 9, 29).

n

by a výsmechu. Pomáha nám to pochopiť príslovka „prí-
liš“, ktorá poukazuje na explóziu bezmocnosti a bezná-
deje. Iná je potom nasýtenosť z prepychu a moci, ktorá 
predstavuje potešenie zvrhlíkov, pyšných a plných seba. 
Oni sú naplnení, uspokojení, obkolesení svojím bohat-
stvom a pripravení pokoriť druhých.

Interpretácia

v. 1 – 2 
Prvé dva verše sú postavené na motíve očí a rúk. Oči 
zdvihnuté k nebu sú modlitbou, mostom komunikácie 
medzi konečným a nekonečným. Oči nasmerované k ne-
bu znamenajú tiež pokorné vedomie závislosti na Pánovi, 
ale predovšetkým istotu jeho pomoci. V kontexte zbier-
ky (120 – 134) toto vyjadrenie slúži ako potvrdenie výz-
namu púte. Veriaci sú pred bránami mesta (122, 2) a ich 
prvé slovo je prosba o milosť (v. 1). Ďalej tu máme sil-
ný paralelizmus medzi mužským a ženským, so strieda-
ním singuláru a plurálu (sluhovia – páni/služobnica – pa-
ni) (v. 2). Centrálna metafora obsahuje ruku Pána, ktorá 
podľa Biblie tvorí, požehnáva, ochraňuje, stavia. Zámer-
ne sa objaví spomalenie rytmu spojkou „kým“, ktoré po-
ukazuje na pocity očakávania. 

Prvoradým cieľom pozornosti sluhov nie je strach kvôli 
príkazu, zo servilnosti, ale očakávanie dobrodenia, daru. 
Nie sú v strachu pred rukou, ktorá ich udrie, 
ale v nádeji ruky, ktorá prináša milosť. Fakt, 
ktorý nám dáva možnosť takto interpretovať 
text, je, že slová sluha ´bd a slúžka gebîrah sa 
vyskytujú v Biblii v ich najvznešenejšom vý-
zname. 

Slovom „kým“ sa presúvame k Božej odpo-
vedi, ktorá sa nachádza v slovese milosrdného 
Božieho konania. Ruky PÁNA sa pohybujú, 
aby vyliali iba milosť. Modliaci sa vie, že len 
od neho môže očakávať zmilovanie, teda lás-
ku, ktorá premieňa. 

v. 3 – 4 
Pútnik odchádza zo svojho prostredia, kde 
sa nedá žiť kvôli pohŕdaniu a výsmechu. Pri-
chádza ako pokorný sluha počúvať slová milosti a milosr-
denstva od Pána všetkých pánov zeme. Boží priatelia viac 
ako ktokoľvek iný sú vystavení pohŕdaniu pohanov, kto-
rí nepoznajú tajomstvo Božieho konania. Túto kategóriu 
môžeme preložiť z hebrejčiny slovom „uspokojení, bez-
starostní“, a teda môžu byť indiferentní voči Bohu a blíž-
nym. Avšak je tu aj výsmech „pyšných a namyslených“ 
z vlastného ľudu. To je tragický údel spravodlivých zo 
židovskej komunity, ktorí sú ponižovaní svojimi krajan-
mi. Nasýtenosť je totálna. Dosiahne svoj vrchol, ktorý je 
v texte naznačený slovom „príliš“. 

Keďže násilie mocných presiahlo hranice, Boh už ne-
môže oddialiť svoje konanie a modliaci sa žije v očakáva-
ní tejto istoty. Tmavý horizont sa vyjasňuje a oči pozorujú 
zjavenie sa ruky, ktorá oslobodzuje. 

Skúsený taliansky jezuita Silvano Faus-
ti otvára text evanjelia a pomáha čitateľovi 
odkrývať krásu a bohatstvo radostnej zvesti 
v podaní evanjelistu Lukáša. Tak ako vo svo-
jich predchádzajúcich knihách (Nad evan-
geliem podle Marka a Nad evangeliem podle 
Matouše) aj v tomto diele najskôr predstavu-
je celkové posolstvo každej jednotlivej peri-
kopy. Následne sprevádza čitateľa rozjíma-
ním verš po verši, prípadne slovo po slove. 
V závere každej kapitoly ponúka niekoľko 
podnetov k osobnej kontemplatívnej mod-
litbe, ako aj odkazy na ďalšie súvisiace bib-
lické texty. Silvano Fausti sa vo svojej práci 
vyznačuje odbornosťou a dôslednosťou, jeho 
komentáre sú však zároveň prístupné široké-
mu spektru čitateľov. Vyžaruje z nich hlbo-
ká láska k Božiemu slovu, neochvejná viera 
v jeho životodarnú silu, i činorodá túžba 
po tom, aby sa jeho účinky naplno prejavo-
vali v našom každodennom živote.

Knihu ocenia nielen kazatelia pri každo-
dennej príprave na homílie. Obľúbi si ju 
každý, kto nachádza v Božom slove svoj kaž-
dodenný pokrm a túži stále hlbšie prenikať 
do jeho nevyčerpateľného bohatstva. 

Paulínky, Praha 2011

Silvano Fausti:   
Nad evangeliem  
podle Lukáše

N
OV

É 
KN

IH
Y



40           Zasvätený život | 2012/01

BLOG

Sr. Eva v teréne

Človečina
Keď je človek mladá rehoľná sestra, vypustená do ži-

vota s nadupanou teóriou, ako dobyť svet pre Boha 
J, ocení stretnutie s každým, kto vie skĺbiť teóriu s „pra-
xou“. Mala som to šťastie (na takú spolusestru). Ja takým 
hovorím šťavnaté osoby. Nerobia nič zvláštne, ale keď sú, 
človek sa cíti pekne, istejší, oBOHatený, viac nachutený 
do života a chce si ten „prach“ zo stretnutia na sebe ne-
chať čo najdlhšie. 

Neviem prečo, ale od vekov som mala rešpekt pred au-
toritami. Tými automatickými. Čo sú dosadení v úra-
doch, v práci alebo v rôznych uniformách. 

Začiatok mojej katechetickej „kariéry“ ma nevyhnutne 
dostal do kontaktu s pedagogickou autoritou. Nebol to 
len post, ale aj štýl, ktorý ma v prítomnosti tejto autority 
staval do pozoru. Bonus bol chýr, že pre neho (rozumej 
riaditeľa) katechétky nie sú partnermi do diskusie.    

Ak ste s takým niekým mali do činenia, tak asi aj vy ste 
mali pocit, že ešte len príprava na jednanie o úväzku, poč-

te žiakov, o dozore a suplovaní je vec dávno daná a zrej-
me človek už v tejto oblasti nenamúti veľa vody. V tých-
to chvíľach sa nejakým činom dostane moja spontánnosť 
do neviditeľnej kazajky, divne mi vyschne v hrdle a moja 
intuícia (ktorú mám, mimochodom, veľmi silnú) mi na-
vráva, že vyzniem veľmi trápne. A to som nikdy nemala 
rada. Jednoducho nemám rada, keď ma usvedčia, že už 
len z pozície rehoľnej sestry som mumáčka, ktorá je pre-
jemnelá, neistá a vie viesť suverénny dialóg len o nábo-
ženských témach. Môj kamarát tomu hovorí, že „samé 
ježiškoviny“. 

Ak máte výhodu ísť na stretnutie so „šťavnatou“ oso-
bou, vtedy je šanca sa dokonca tešiť, ako to zvládne ona. 

Bola to prekérna situácia. Autorita (zostanem pri vše-
obecnom titule) zastávala názor, že prváci majú toho veľa 
a náboženstvo je pre tieto malé bytosti ťažko stráviteľný 
predmet navyše. Okrem toho sme si mali navrhnúť roz-
vrh my, ale to bude nad naše sily (pomedzi riadky sa dalo 
čítať, že s inteligenciou sa v habite neráta). To bol prvý 
polčas našej debaty. Kulminačným bodom bola otázka, 
či si dáme čaj alebo kávu. Alebo niečo na jedenie. Spolu-
sestra sa opýtala na menu a keď dostala odpoveď, že jeho 
desiata, s nenútenosťou si vybrala túto možnosť. Mo-
ment topenia ľadu. Bavila som sa pri pohľade, ako riadi-
teľ, v ktorom bol kúsok zmyslu pre recesiu, najprv trochu 
zarazený a potom pobavený sa pozerá na sestru, ktorá sa 
nenútene, s trochu šibalským výrazom v očiach, hostí na 
jeho desiatej. Nemusím pripomínať, že keď sme neskôr 
prišli s návrhom rozvrhu v podstate totožným s jeho ná-
vrhom, partnerstvo do diskusie začalo byť reálne. 

Už len poviem, že po čase sa dostavila aj vzájomná úcta 
a rešpekt a aj po odchode zo školy sme istú dobu udržia-
vali písomný kontakt. Tak som sa naučila, že niekedy sta-
čí málo. Človečina. Napríklad zjesť riaditeľovi desiatu J.

n  Eva Rušinová

Damiána Marcela Baginová

Ublížil ti môj 
odchod do kláštora?
Pýtam sa, pretože som si pred chvíľou prečítala príbeh 

o opustenom otcovi zo Žiliny, ktorý je zúfalý. Veď 
jeho dcéra sa z jedného dňa zbalila a už jej nebolo. Vraj 
ušla do kláštora.  

Spomenula som si na rozhovor spred niekoľkých rokov 
so svojím otcom. Aj ja patrím medzi tých „habitových“, 
ktorých niektorí opľúvajú alebo hádžu do nich kamene či 
slová, nevhodné opakovania na tomto blogu.

Sedeli sme vonku. Bolo leto a ja som sa po dvoch ro-
koch vrátila na tri dni domov. Obzeral si ma a ešte stále 
neveril tomu, že ja – jeho jediné dieťa – som sa rozhodla 

či odhodlala, či čo sa to vlastne stalo, byť jednou z rehoľ-
ných sestier (nie mníšok). Sedel a ako riadny chlap ne-
mohol prísť k slovu.

„Hneváš sa mňa?“ spýtala som sa a pozrela som sa mu 
do očí. Vždy som to tak robila, keď som chcela, aby mi 
neklamal. Aby povedal, čo si myslí, a nemohol slová za-
baliť do „chlapských rečí virtuálneho sveta“. Neodpove-
dal. Iba zhlboka vzdychol a položil otázkovú kartu na-
vrch:

„Si tam šťastná?“
Rozumela som. Veľmi dobre. Tešil sa na vnúčatá. Chcel 

sa tešiť z mojich škôl. Chcel stáť pri mne a veril, že raz, 
keď už nebude vládať, budem pri ňom stáť a... Jednodu-
cho, že budem stále tu. Ja. Jeho jediná dcéra.

Vo svojom vnútri bojoval so sklamaním, pretože nič 
z toho, čo si predstavoval, sa nenaplnilo. Jeho viera, pre-
tože akosi aj on chodil do kostola, sa otriasala v zákla-
doch a jediné, na čo sa v prvých týždňoch po mojom od-
chode zmohol, boli výkriky k Bohu: „Prečo? Prečo si mi 
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ju vzal? Prečo? Prečo si to urobil?“ Jeho bolesť, bolesť rodiča, od kto-
rého odchádza jediné dieťa, kričala z jeho tela i z jeho očí. Statočne to 
zakrýval za aktivity, ale aj napriek tomu ostalo v jeho živote prázdno.

„Áno, oci, som. Aj keď mi veľmi chýbaš,“ povedala som a hodila 
som sa mu do náručia.

„Vieš, že sa môžeš kedykoľvek vrátiť?“ spýtal sa a v tej chvíli sa pre-
stal hanbiť za svoje slzy. Prikývla som.

„Miláčik, nerozumiem, prečo si Boh musel vybrať práve teba, ale 
chcem, veľmi chcem, aby si bola šťastná.“ Jeho slová, jeho objatie, 
jeho prítomnosť bola pravdivá. Dodávala odvahy a ja som v tej chvíli 
vedela, že môj otec ma má rád.

Hoci to bolo pre neho ťažké, nikdy ma nenútil ísť po ceste, ktorú si 
pre mňa vysníval. No nikdy z tej mojej cesty nezišiel. Stál pri mne, po-
kiaľ to bolo možné. Pomáhal mi. A aj keď sme sa nemohli často vidieť, 
využil každú možnosť, aby prišiel, hoci len na chvíľu.

Iste veľakrát premýšľal nad tým, prečo jeho dcéra, jedináčik, ktorej 
dával všetko a ktorá bola niekoľko rokov viac-menej ateistkou, odišla 
do kláštora. Pýtal sa, ako sa dá spojiť šport, karate, korčuľovanie s ha-
bitom. Ako sa dá spojiť veselosť s mlčaním. Ako sa dá spojiť svet za 
„múrmi kláštora“ s tým, čomu sa hovorí „normálny život“.

Každý otec by bol čudný, keby sa to nepýtal.
Na niektoré otázky už pozná odpoveď. Dal mu ich čas. Niektoré na 

ňu ešte čakajú, ale jedno je isté: jeho dcéra pozná jeho bolesť a je si 
istá jeho láskou.

On zasa vie, že to, čo robí, je to, čo ju napĺňa a čo pomáha rásť 
druhým. A dcérino šťastie napĺňa aj jeho samého.

Odchod do kláštora nie je záležitosťou úteku, ale povolania. Tak 
ako mnohí cítia, že si majú založiť rodinu, tak niektorí začujú v sebe 
hlas: „Poď za mnou.“ Ak idú, nie všetci to pochopia. Ale sú aj takí, 
ktorí im v ich rozhodnutí nechávajú slobodu.

Verím všetkým rodičom, ktorým dieťa odišlo do kláštora, že to pre 
nich nie je ľahké. Môžu sa búriť, nadávať, zatrpknúť, ale nič nezmenia 
na láske, ktorú cíti dieťa voči nim.

Prevzaté a upravené so súhlasom autorky z http://baginova.blog.sme.sk 

Františka Čačková

Prítomnosť 
ženy 
Čakali ma prvé dni štúdia teológie 

na fakulte v Košiciach. Čerstvá 
juniorka po prvých sľuboch. S nie-
koľkými spolužiačkami ako prvé 
denné študentky na škole. Cítila som 
strach, ktorý k tomu všetkému patrí.

Pred Pánom som ešte pred začiat-
kom akademického roka spracováva-
la to, čo ma čakalo: sympatickí spo-
lužiaci, seminaristi a profesori, ktorí 
neboli zvyknutí na ženy-študentky. 
Kniha Jo Croissant Kňazstvo ženy 
alebo kňazstvo srdca bola v mojej kni-
hovničke už od strednej školy – ešte 
stále neprečítaná. Ťahalo ma otvoriť 
ju a pri listovaní som našla kapitolu 
Panenstvo.

„Žena je od prírody zvodkyňou, má 
sklon k vábiacej, mámivej láske. Ak sa 
tejto úzkoprsej lásky zriekne, stane sa 
cudnou, pretože už nič nebude očaká-
vať pre seba. Prítomnosť ženy nie je 
nikdy bez účinku, buď prináša jas, 
alebo nepokoj. Stačí jej prítomnosť, 
a muži zmenia svoje správanie podľa 
toho, či prebudí to najlepšie alebo naj-
horšie v nich.“

Aké jednoduché! Viedlo ma to 
k modlitbe, aby som v mužoch, kto-
rých stretnem, vždy prebudila len 
to najlepšie, čo je v nich. Myslím, 
že sa táto modlitba Pánovi páčila. 
Prijatím svojej ženskosti so všetkým, 
čo k nej patrí, vstupujem vo všetkej 
jednoduchosti ako žena do vzťahov 
s tými, ktorých stretávam. Som sama 
sebou. Ak nevnímam „ohrozenie“ zo 
svojej strany či zo strany toho druhé-
ho, nebojím sa použiť vetu: „Mám ťa 
rada! Mám vás rada!“ – a povedať to 
hoci aj svojmu diecéznemu biskupo-
vi J.

Modlila som sa tak asi pred desia-
timi rokmi a rada sa k tejto modlit-
be vraciam. Oslobodzuje moje srdce 
a vidím, že ma robí darom pre tých, 
ktorých mi posiela ako bratov, sestry, 
priateľov a priateľky na mojej a našej 
spoločnej ceste za Pánom.

http://mojakomunita.sk/web/frantiska/blog

BLOG
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Spoločenstvo Fatima bolo založené na Slovensku 
v roku 1974, ale jeho duchovné a myšlienkové po-
čiatky siahajú do skoršieho obdobia, keď boli u nás 

mnohí veriaci prenasledovaní a zatváraní za svoju vieru. 
Aj jeho zakladatelia Silvester Krčméry a Vladimír Jukl 

boli uväznení a práve vo väzení dozrievalo ich rozhodnu-
tie založiť spoločenstvo, v ktorom by boli ľudia ochotní 

zasvätiť sa Bohu a slúžiť Cirkvi v tom, čo najviac potre-
buje. Chceli podnietiť vznik takého spoločenstva, kto-
ré by veľmi pružne a operatívne plnilo tie aktuálne úlo-
hy Cirkvi, ktoré neplnia iní. A preto, že tieto úlohy sa 
menia tak, ako sa menia vonkajšie podmienky, v ktorých 
Cirkev vykonáva svoje poslanie vo svete, počas jeho do-
terajšieho jestvovania sa menila aj činnosť Spoločenstva 
Fatima (SF). Tomu, kto by pozoroval jeho život zvonka, 
sa môže zdať, že jeho členovia častejšie menia zamera-

nie svojej vonkajšej činnosti a že SF chýba stálosť, kto-
rá charakterizuje väčšinu rehoľných spoločenstiev. Na SF 
sa veľmi dobre potvrdzuje prirovnanie, ktorým Pavol 
VI. charakterizoval sekulárne inštitúty ako „pokusné la-
boratóriá“. Tým sa zároveň napĺňa jeden rozmer vzťahu 
človeka k Bohu a svedectva o jeho prítomnosti vo sve-
te: poznávanie a stála otvorenosť na nové impulzy Sväté-
ho Ducha a potreby človeka. Pán Ježiš pozýva členov SF 
k prorockej službe, aby skúmali znamenia čias a za závo-
jom ich každodennosti objavovali Božiu vôľu pre aktuál-
nu životnú situáciu seba samých, svojich súčasníkov, spo-
ločnosti i Cirkvi.

SF sa od svojho vzniku rozvíjalo pod ochranou kardi-
nála Jána Chryzostoma Korca, ktorý ho ako nitriansky 
diecézny biskup kánonicky potvrdil 4. mája 1991. So sú-
hlasom diecéznych biskupov pôsobí aj v ďalších diecé-
zach na Slovensku, v Rusku a v Litve.

Život členov Spoločenstva Fatima

Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho,  
čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus (1 Kor 3, 11)

Celý život a činnosť členov SF má svoj základ v duchov-
nom živote, ktorý vychádza z evanjelia Ježiša Krista a je 
zameraný na službu jeho Cirkvi. Vzorom života odda-
ného plneniu Božej vôle a nasledovaniu Ježiša Krista je 
pre nich Panna Mária. Pre aktuálnosť jej výzvy z Fatimy, 
ktorou sa obrátila na kresťanov 20. storočia, si ju zvolili 
za svoju patrónku.

Spolupatrónom SF je Ján Krstiteľ najmä pre svoj ne-
kompromisný postoj k pravde, ktorú sa nebál povedať 
aj politickým a náboženským vodcom svojej doby, a tiež 

SEKULÁRNE INŠTITÚTY

Spoločenstvo 
Fatima

Daniel Bédi 

„Ale nakoniec moje Nepoškvrnené  
Srdce zvíťazí.“ 
(Panna Mária vo Fatime 13. júla 1917)

Silvester Krčméry     Vladimír Jukl { }
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SEKULÁRNE INŠTITÚTY

SVEDECTVÁ

Keď sa zamyslím na tým, ako to Boh so mnou myslel a myslí, tak mu musím vzdávať obdiv. Nikdy som si nemyslela, že 
svoj život budem prežívať v zasvätenom živote sekulárnika v našom Spoločenstve. Keď to hodnotím s odstupom času, tak 
zisťujem, že Pán si ma pripravoval od môjho obrátenia na vysokej škole, kde som sa stretávala, nevediac o tom, s niektorý-
mi členmi Spoločenstva. Postupne, nenápadne som prijímala ducha nášho Spoločenstva, zapálenosť v apoštoláte a ducha 
malých spoločenstiev, ktoré sú mi blízke dodnes. 

Každý deň vnímam, ako ma Pán vedie aj v neľahkých situáciách. Stretnutia s ním ako aj stretnutia s niektorými bratmi 
a sestrami, ktorí sú mi vzorom v nasledovaní Pána v bežnom živote práce a v prežívaní, sú mi posilou. Uvedomujem si, že 
Pán je naozaj Pánom a vždy sa postará. Hlavná je dôvera v neho v situáciách, v ktorých ma vedie k láske k tomu, čo ro-
bím, k láske k tým, s ktorými sa stretávam, a v spoznávaní svojho miesta aj v ťažkostiach. Som mu vďačná za to, že som 
v jeho rukách v slobode normálneho života práce a medzi ľuďmi tohto času.

n Členka SF od roku 1996, vysokoškolská pedagogička, 40ročná

Všetky získané skúsenosti sú pre môj kňazský život a pastoračnú službu cennou pomocou. Žijem v rovnakých podmienkach 
ako väčšina diecéznych kňazov na Slovensku, ale v bratoch a sestrách Spoločenstva Fatima mám nenahraditeľné duchovné, 
ľudské i rodinné zázemie. Vždy, keď to potrebujem, mi poskytnú pomoc a oporu, hoci každý z nich má svoju vlastnú cestu 
zasväteného života a koná svoju vlastnú službu podľa svojich osobných chariziem a životnej situácie. Ľudská, profesijná, 
kultúrna aj intelektuálna rôznorodosť a pestrosť vytvárajú z nášho Spoločenstva nielen domov, ale tiež veľmi inšpiratívne 
prostredie.

n Člen SF od r. 1984, kňaz od r. 2001, 56ročný.

potrebná na osvojenie života podľa charizmy SF sa uskutoč-
ňuje buď individuálne, alebo vo formačnom spoločenstve 
a trvá spravidla dva roky.

Členmi Spoločenstva Fatima sú katolíci: muži 
i ženy, laici i klerici. Ich vzdelanie, profesijná orientácia 
a sociálne začlenenie sú veľmi pestré a rôznorodé. Kaž-
dý člen SF si slobodne zvolí rozsah svojej rezervovanos-
ti (diskrétnosti), prípadne to, kde, za akých podmienok 
a komu svoju príslušnosť k Spoločenstvu prejaví navo-
nok, pričom však plne rešpektuje rezervovanosť ostat-
ných bratov a sestier.

Apoštolát členov SF

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium 
všetkému stvoreniu (Mk 16, 15)

Členovia Spoločenstva Fatima nemajú spoločné apoštol-
ské diela. Avšak pri plnení niektorých úloh, ktoré si to 
svojím zameraním, rozsahom alebo náročnosťou vyžadu-
jú, viacerí členovia navzájom spolupracujú. Každý člen 
sa venuje forme apoštolátu, ktorá najviac zodpovedá jeho 
osobným charizmám, veku a aktuálnej situácii.

Apoštolské aktivity v súčasnosti zahŕňajú najmä tieto 
oblasti:
ß apoštolát prítomnosti a osob-

né svedectvo autentického kres-
ťanského života;
ß evanjelizácia a katechizácia 

detí, mládeže a problémových ľudí;
ß kňazská pastoračná služba;
ß misijné a pastoračné pôsobe-

nie v Rusku.

pre svoju ochotou ustúpiť a prenechať miesto Ježišovi 
Kristovi, keď splnil svoju úlohu.

Prostriedky posväcovania a začlenenie

Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite!  
(1 Sol 5, 16 – 17)

Členovia Spoločenstva Fatima sa denne zúčastňujú na svä-
tej omši a pristupujú ku svätému prijímaniu, denne si vy-
hradzujú čas na vnútornú modlitbu (rozjímanie, adoráciu) 
a každý deň sa modlia posvätný ruženec. Pravidelne študu-
jú náboženskú literatúru, pristupujú k sviatosti zmierenia, 
vedú rozhovor so svojím duchovným poradcom a rozhovor 
s predstavenými. Každý rok si konajú päťdňové duchovné 
cvičenia, zúčastňujú sa na rekreačno-turistických poduja-
tiach a približne raz za dva mesiace si konajú duchovnú ob-
novu. Zúčastňujú sa na spoločných modlitbových stretnu-
tiach, ktoré konajú spravidla raz za týždeň, a väčšina členov 
sa denne modlí časť Liturgie hodín. Duchovný život je ne-
vyhnutný, ak chcú kresťanským duchom preniknúť zmýšľa-
nie a mravy spoločnosti v prostredí, kde žijú alebo pracujú.

Úplné zasvätenie sa Bohu je ideál, ktorý sa realizuje po-
stupne, tak ako človek dovolí Svätému Duchu, aby ho pre-
tváral a stvárňoval v ňom obraz 
a podobu Ježiša Krista. Ten, kto sa 
zaujíma o vstup do Spoločenstva 
Fatima, má na to mať primerané 
duchovné a telesné predpoklady, 
musí byť slobodný a mať najmenej 
21 rokov. Je dôležité, aby záujemca 
bol upevnený a stály vo viere v Ježi-
ša Krista a v jeho Cirkev. Formácia 

KONTAKT:
Spoločenstvo Fatima, P.O.Box 

209, 814 99 Bratislava 1
email: fatima.si@stonline.sk, 

www.fatimasf.sk
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mu z tela „zlú krv“... Stredovekí ľudia si potom skočili 
k miestnemu holičovi alebo kúpeľníkovi. Holičov „pod-
nik“ sa preto niekde spoznal aj podľa misky čerstvej krvi 
za oknom. V Londýne toto značne nechutné „poznáva-
cie znamenie“ zakázali už v roku 1307 a holiči potom 
museli krv vylievať priamo do Temže.

Na púšťanie krvi z liečebných alebo preventívnych 
dôvodov boli používané povrchové žily na ruke, na čele, 
za ušami a pod jazykom, ale aj žily na nohách, zriedka-
vejšie aj artérie. Pri púšťaní krvi sa v stredoveku použí-
vali dva postupy, známe už z antiky, a to revulsie („od-
vrátenie“, t. j. otvorenie žily umiestnenej na vzdialenom 
a protiľahlom mieste tela) a derivácie („zmenšenie“, t .j. 
otvorenie žily na postihnutej strane tela v blízkosti cho-
rého miesta). Púšťanie žilou sa široko využívalo, napr. 
svätá Hildegarda z Bingenu OSB († 1179, nemecká mys-

Púšťanie žilou bolo veľmi populárne 
v stredoveku, ale prvé zmienky o ňom 
pochádzajú už od starých Egypťanov, používali 
ho Aztékovia, Mayovia alebo Gréci. O púšťaní 
krvi písali aj predstavitelia arabskej medicíny, 
napríklad Rhazes, Avicenna alebo Averroes. 
Drasticky vyzerajúca liečba sa praktizuje 
v trochu pozmenenej podobe aj dnes. Pravidelný 
doživotný odber krvi predstavuje totiž 
zatiaľ jedinú účinnú liečbu choroby zvanej 
hemochromatóza.

V stredoveku bolo jeho využitie široko rozšírené 
a aplikované. Lekári verili, že jednou z najlepších 
metód, ako zbaviť človeka choroby, je vypustiť 

Ako dostať 
von z kláštora 
„zlú krv“...

Angelus  
Štefan Kuruc



   Zasvätený život | 2012/01          45

HISTÓRIA

rifikácii (narezaniu) kože. Žila sa otvárala dvojakým spô-
sobom – buď pozdĺžne, alebo (v našich krajoch) naprieč.

A koľko krvi sa vlastne odoberalo? Cez rozmanitosť ná-
zorov jednotlivých lekárov alebo škôl môžeme predpo-
kladať, že sa pri tzv. malom púšťaní obvykle odoberali 
priemerne tri až štyri unce (t. j. 90 až 120 ml), pri veľ-
kom aj dve libry (cca liter). Minuti mali osobitný režim. 
Odporúčalo sa, aby deň pred samotným výkonom pou-
žili kúpeľ. Výkon sa mal vykonávať v určitých denných 
dobách – po vytrávení obsahu žalúdka. 

U premonštrátov bolo minutom vyhradené miesto, kde 
mali zachovávať silentium a kde o nich bolo osobitne po-
starané. V stanovený čas jedli v refektári, ale nie spoločne 
s konventom. Ako jedlo bola odporúčaná ľahká strava. 
Tretieho dňa sa po kompletóriu vracali ku konventu. Ak 
išlo len o skarifikáciu kože, vracali sa rehoľníci ku kon-
ventu už na druhý deň. 

V mestách vykonávali púšťanie žilou väčšinou kúpeľní-
ci, holiči alebo pouliční lekári. V kláštoroch vykonávali 
minutio zrejme rehoľníci na to určení (infirmarius), avšak 
len do určitej doby. Cirkevné koncily v 12. a 13. storočí 
rehoľníkom opakovane zakazovali vykonávanie medicín-
skej praxe. Ako to však bolo kde dodržiavané, nevieme. 
Ani či sa púšťanie žilou považovalo za medicínsky výkon.

Tento vcelku nepatrný chirurgický zásah označil 
v predminulom storočí František Ladislav Rieger (1818 
– 1903) – možno oprávnene – za operáciu, „ktorou ur-
čite väčšie krviprelievanie vo svete spôsobené bolo, ako 
najkrutejšími vojnami, o ktorých dejiny rozprávajú“. 
Štatútmi nariadené vypúšťanie „zlej krvi“ je dnes už len 
historickou zaujímavosťou. Ale môže nám poslúžiť k za-
mysleniu, či aj v našich komunitách nebýva občas „zlej 
krvi“ trochu priveľa a čo sa s tým dá urobiť.

n

tička, prírodovedkyňa, lekárka, spisovateľka, botanička 
a skladateľka) odporúčala púšťanie žilou (okrem hruško-
vého medu, stravy zo špaldy a omanovej vňate a kore-
ňa, vylúhovaných vo víne) ako účinný prostriedok proti 
migréne.

Púšťanie žilou bolo zvláštnym druhom starostlivosti 
o telo v stredovekých kláštoroch. Už za panovania cisá-
ra Karola Veľkého bolo púšťanie krvi povinne predpísané 
pre všetky kláštory s hospitálmi. Dnes celkom presne vie-
me, že pokiaľ bol tento zákrok vykonaný správne, umož-
nil úspešne predchádzať srdcovému infarktu a mŕtvici. 

Táto liečebná metóda a zároveň prevencia bola vyko-
návaná zvyčajne v kláštorných infirmáriách. Latinský ter-
mín pre púšťanie žilou je minutio (odvodené od slove-
sa minuere – zmenšovať, zoslabovať). Ten, kto púšťanie 
vykonával, sa nazýval minutor, ten, kto púšťanie pod-
stupoval, bol minutus. V kláštoroch prebiehalo minutio 
pomerne často a bolo určované rehoľnými predpismi. 
Najvhodnejším obdobím bola jar alebo jeseň (obe obdo-
bia sú totiž teplotne vyvážené). 

J. Le Paige OPraem uvádza vo svojom diele Bibliotheca 
Ordinis Praemonstratensis (Paris 1633), že najdôležitej-
šie zásady života, pochádzajúce priamo od svätého Nor-
berta, boli: „Zachovávanie reguly svätého Augustína..., 
mlčanie, pohostinnosť, láska k chudobným..., prísna 
klauzúra, stály pôst, bičovanie raz v týždni, púšťanie krvi 
žilou šesťkrát v roku...“ Pravda, podľa stredovekých šta-
tútov to bolo iba päťkrát za rok, a to v stanovených ter-
mínoch: prvý bol po prvej strede po Veľkonočnej nedeli, 
druhý po sviatku Narodenia svätého Jána Krstiteľa (24. 
6.), tretí po sviatku Narodenia Panny Márie (8. 9.), štvr-
tý po sviatku svätého Martina (11. 11.) a piaty na Hrom-
nice (2. 2.). U cistercitov bola minutia predpísaná štyri-
krát ročne (vo februári, v apríli, v júni okolo sviatku Jána 
Krstiteľa a v septembri).

Pri takej častej minutii nemuselo vždy ísť o púšťanie 
žilou v pravom slova zmysle, ale skôr o symbolické púš-
ťanie, t. j. nedochádzalo k otvoreniu žily, ale len ku ska-



Duchovné cvičenia 
„Uzdravujúca Cesta Života“ 

Veľa ľudí nosí v sebe veľkú bolesť, spôsobenú zlyhaním iných alebo 
zraňujúcimi udalosťami, do ktorých sa v živote dostali. Tento program 
má dopomôcť k pochopeniu a prežitiu uzdravujúcej cesty zo zármutku, 
rozhorčenia a zatrpknutia, a tiež k zmiereniu sa s tým, čo sa už nedá 
zmeniť. Srdcom týchto cvičení je proces odpustenia: s Božou pomocou  
môže oslobodiť a uzdraviť zranené srdce. Duchovný pohľad je prepojený 
s mo dernými poznatkami psychológie, ktorá cez typické ľudské etapy 
žialenia vedie človeka  postupne k opravdivému odovzdaniu zranení  
Pánovi v modlitbe a sviatostných sláveniach.

Vedú:  P. Jozef Hegglin MSC
 P. Pavol Baroš MSC
 sr. Bohdana Bezáková CJ, psychoterapeutka 

Týždeň dovolenky 
Voľný prázdninový program. Možnosti zúčastniť sa na výletoch, 
športovanie, individuálne a spoločné rozhovory. Čas načerpať novú  
silu v dome Srdca nášho Pána (minimum 8 sestier).

Vedú:  P. Jozef Hegglin MSC
 sestry z Kiribati

Duchovné centrum 
„Dom Srdca 
Ježišovho“
Lukov Dvor

ponúka rehoľným sestrám
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14. 5. – 20. 5.
1. 10. – 7. 10. 

23. 7 – 29. 7. 

Prihlasovanie sa len PÍSOMNE + OSOBNE
Najlepšie EMAILOM:  dsjnitra@gmail.com

LÚČ 

Turínske plátno
Autori knihy dôkladne opisujú proces 
dokazovania pravosti Turínskeho plátna. 
Ponúkajú zaujímavé a najnovšie  
podrobnosti z posledných skúmaní  
– do roku 2010, ktorým bolo posvätné 
plátno podrobené. Z knihy sa však  
dozviete aj celú históriu posvätného 
plátna, od jeho objavenia až podnes, 
jeho „putovanie“ a mnohé historické 
osobnosti, ktoré prišli vo svojom živote 
s ním do styku. Kniha obsahuje vzácny 
fotografický materiál.

Počet strán 200, viazaná, cena 7,90 €

Žobrák z Granady
Katolícky autor bestsellerov Wilhelm  
Hünermann opisuje v strhujúcom románo-
vom životopise pohnutý život svätca Jána  
z Boha (1495 – 1550). Po dobrodružnej 
etape svojho života, keď bol pastierom, 
predajcom kníh a cisárskym vojakom, stáva 
sa dobrodincom chudobných a chorých. 
Do histórie sa zapísal ako Žobrák  
z Granady, lebo neustále zháňal pre  
„svojich chorých“ prostriedky k živobytiu. 
Jeho činnosť vy ústila do založenia rehole 
Milosrdných bratov, ktorá pôsobí na celom 
svete dodnes.

Počet strán 272, viazaná, cena 8,00 €

|  www.luc.sk


