Priateľstvo
Príloha Zasväteného života

P

riateľstvo vždy bolo pokladané
za jednu z najväčších hodnôt
ľudstva.
Bohužiaľ, v dejinách zasväteného živo
ta nebolo priateľstvo vždy jednoznačne
prijímané a nie vždy sa mu dostalo pat
ričného uznania. V bežnom živote vždy
existovalo, avšak rôzne osoby a epochy
ho buď vyzdvihovali, alebo zaznávali.
Priateľstvo a zasvätený život sú totiž dve
skutočnosti, ktoré nie je vždy ľahké zosú
ladiť, ba niekedy môže byť ich vzájomný
vzťah aj problematický.
Aj v našich komunitách a spoločen
stvách sa niekedy hovorí o osobitných
priateľstvách, teda o takých vzťahoch,
v ktorých sa dáva prednosť jednej oso
be na úkor ostatných členov komuni
ty. Často aj my sami pociťujeme túžbu
po hlbšom a osobnejšom priateľstve, no
sme akosi „zablokovaní“, pretože máme
z neho určité obavy. Právom sa preto nie
kedy pýtame: Môže existovať priateľstvo
v rámci komunity alebo aj mimo nej?
Aké riziká ohrozujú vyvážené priateľstvo?
Nie je priateľstvo prekážkou zasvätené
ho života? Nepociťujeme aj my, zasvätené
osoby, potrebu afektívne rásť a prehlbo
vať svoje vzťahy? Môže existovať čisté, vy
vážené priateľstvo, alebo ho vždy máme
vnímať ako „mínové pole“, po ktorom je
nebezpečné pohybovať sa? Aký je vzťah
medzi priateľstvom a zasväteným živo
tom, medzi priateľstvom a čistotou za
sväteného života? Za akých podmienok
môžeme prežívať autentické priateľstvo
v zasvätenom živote?
O týchto a podobných otázkach by
sme chceli uvažovať v tejto prílohe
o priateľstve. Vstúpte s nami do sveta
priateľstva.
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Priateľstvo
v rehoľnom
živote:
niektoré
psychologické
aspekty
Lívia Kvašná
Charakteristika priateľstva

Od najstarších čias mnohí filozofi, myslitelia,
duchovní autori, psychológovia sa zamýšľali
nad hodnotou a prínosom priateľstva. Kým
symbolom zamilovanosti a lásky je vzájomný
pohľad do očí, symbolom priateľstva je spoločný
pohľad rovnakým smerom, spoločné kráčanie
„bok po boku“ smerom k rovnakému cieľu.
Ide o spoločný výstup, počas ktorého priatelia
navzájom zdieľajú spoločnú námahu zo
stúpania, strach a úzkosť z neočakávaných
mračien a búrok, ale aj radosť z pekného
výhľadu na okolitú krajinu. Priateľský vzťah
je jedna z ciest, na ktorej osoba rastie v láske
k blížnemu a ktorá vedie k Priateľstvu a k Láske.

V

tomto príspevku neobsiahneme všetky psycho
logické aspekty tak často diskutovanej témy pria
teľstva v rehoľnom živote. Pokúsime sa priblížiť
iba niektoré psychologické dynamiky, ktoré môžu vstu
povať do týchto vzťahov v rehoľných komunitách alebo
vo vzťahoch medzi rehoľníčkami a rehoľníkmi/kňazmi.1
1
Spracované podľa rôznych štúdií, medzi inými Stevani, M.:
Per una autonomia affettiva della donna consacrata. FMA, Ro
ma 1995; Kaščáková, N.: Obranné mechanizmy. Vydavateľstvo
F, Trenčín 2007.
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Psychologický slovník definuje priateľstvo ako skúsenosť
prameniacu zo stretnutia dvoch alebo viacerých osôb,
ktoré vnímajú blízkosť svojich osobných záujmov, hod
nôt a ideálov, a preto vytvárajú blízky vzájomný vzťah za
ložený na vzájomnom pochopení a dôvere.
Priateľstvá založené na vzájomnej dôvere, otvorenos
ti, podpore, rešpektovaní vzájomnej slobody, čiže zdravé
a vyrovnané priateľstvá napomáhajú osobnému ľudské
mu aj duchovnému rastu, sú zdrojom pokoja, podpory,
prinášajú radosť a posilu.
Základom priateľských vzťahov, a to zvlášť u zasväte
ných osôb, je citová zrelosť, ktorá v sebe zahŕňa prijatie
osobnej identity ako muža alebo ženy, sebapoznanie a se
baprijatie, integráciu sexuality, schopnosť vnútornej sa
moty, schopnosť vytvárať plnohodnotné vzťahy.
Ako sa však priblížiť k predstavenému ideálu zrelého
priateľstva a čo všetko tento vzťah v sebe zahŕňa?

Psychologické procesy zaktivizované
v priateľských vzťahoch

Vzťah priateľstva zahŕňa celú osobnosť: jej kognitívnu (ro
zumovú), emocionálnu oblasť a oblasť konania (behavio
rálna oblasť), ktoré sú vo vzájomnej interakcii. Pomocou
kognitívnych schopností osoba vníma druhého človeka,
pripisuje určitý význam jeho správaniu, hodnotí, formu
luje určité očakávania voči nemu. Táto rozumová aktivi
ta je úzko spojená s osobnými emocionálnymi procesmi,
túžbami, fantáziami, očakávaniami, frustráciami, ktoré si
každý z nás vytvoril na základe predchádzajúcich zážitkov
a vzťahov. Podľa osobných skúseností si selektujeme urči
té vlastnosti, skutočnosti, pocity, na ktoré reagujeme citli
vejšie a vnímame ich ako dôležitejšie. Na základe svojho
kognitívneho vnímania a emocionálneho prežívania si vy
tvárame určité vzorce reakcií. V každodenných situáciách
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máme potom tendenciu reagovať podľa týchto vytvore
ných mentálnych a emocionálnych schém. Podľa nich si
tiež „vyberáme“ priateľov a vytvárame vzťahy.
Pre naše aktuálne prežívanie vzťahov a priateľstva je
preto nevyhnutné poznať a prijať vlastnú osobnú a vzťa
hovú minulosť, osobný štýl interakcií – ako vstupujem
do vzťahov, čo ma tam zraňuje, čo si vo vzťahu kompen
zujem, po čom túžim, a nedostávam to, ako riešim kon
flikty, ako unikám zo vzťahu do izolácie. Sebapoznanie,
sebaprijatie a integrácia kognitívnych, emocionálnych
a behaviorálnych aspektov osobnosti je základom zrelých
a obohacujúcich vzťahov k ľuďom a k Bohu.

Priateľstvá v komunite sestier/bratov

Priateľstvo je oveľa obsažnejšia skutočnosť ako spoločný
život, spoločná apoštolská práca, spoločné plány, citová
blízkosť. Priateľský vzťah ponúka rehoľníčke/rehoľníko
vi možnosť v dozrievaní na vertikálnej a na horizontálnej
úrovni. Na vertikálnej úrovni ide o plnšie prežívanie sľu
bu čistoty a rast v láske k Bohu. Na horizontálnej úrovni
osoba rozširuje svoju pozornosť a záujem o iné osoby, učí
sa dávať a prijímať dôveru, prekonávať rôzne formy stra
chu z neprijatia, stáva sa schopnejšou viesť dialóg, komu
nikovať, prispôsobiť sa druhým. Pocity istoty a bezpečia,
ktoré pramenia zo vzájomného prijatia, pomáhajú rehoľ
níčke/rehoľníkovi čeliť vlastným negatívnym pocitom,
umožňujú konfrontáciu s osobnými limitmi a sú podne
tom k uskutočneniu zmien v osobnom živote.
Priateľstvo v komunite posilňuje integráciu citového ži
vota, vyžaruje ľudské teplo a prijatie aj voči tým členom ko
munity, ktorí sú menej láskaví, zatrpknutí, vytvára vhodné
podmienky na sesterské alebo bratské napomenutie.
Ďalej uvedieme niektoré psychologické faktory, kto
ré môžu ovplyvňovať vytváranie a udržiavanie „priateľ
ských“ vzťahov a ktoré si často osoby vstupujúce do vzťa
hov dostatočne neuvedomujú.

Vplyv problematických vzťahov z minulosti

Niektorým rehoľníčkam a rehoľníkom/kňazom sa počas po
stupnej cesty dozrievania nepodarilo dostatočne integrovať
problematické a frustrujúce situácie zo vzťahov, ktoré preží
vali či už pred vstupom do rehole, alebo rôzne zranenia vo
vzťahoch, ktoré zažívali počas obdobia formácie alebo spo
ločného života v komunite. Z obavy, že nový vzťah prinesie
ďalšie zranenia, tieto osoby môžu zostávať v chladnom, ob
rannom postoji, ktorý stavia bariéry, v každodenných vzťa
hoch sa javia strnulé a tvrdé, príliš chránia svoje súkromie
a svoju „samotu“. Silná citová nestálosť, ktorá je často spoje
ná s tým, ako človek prežíval v detstve vzťahy s primárnymi
vzťahovými osobami (matka, otec, starí rodičia), neuroticiz
mus, ktorý v bežnom živote často definujeme ako „ťažkú
a zle ovládateľnú povahu“, môžu byť ďalšími rizikovými fak
tormi pri vytváraní konštruktívnych vzťahov.

Vzájomné dopĺňanie sa (komplementarita)
a vzájomná podobnosť vo vzťahoch

Rehoľníčka/rehoľník môže tiež vyhľadávať druhú osobu
v komunite na základe potreby kompenzácie svojich neu

vedomených potrieb. V priateľstve sa môžu „stretnúť“ dve
neuvedomené potreby, ktoré sa navzájom kompenzujú:
napr. jedna osoba môže mať silnú potrebu ovládať iných
a druhá osoba závisieť na niekom a nechať sa ňou viesť. Ale
bo jedna osoba môže mať silnú potrebu ochraňovať a dru
há byť ochraňovaná. Dynamika komplementarity môže
byť aktívna aj v situáciách, keď napr. jedna osoba sa cíti
neistá, menejcenná, nenachádza v sebe dostatočnú orientá
ciu a motiváciu napredovať k cieľu a „hľadá“ osobu, ktorá
by konsolidovala jej vnútornú istotu, bola jej vzorom. Tá
to potreba môže viesť k prehnanej idealizácii druhej osoby.
Vzájomná podobnosť (podobnosť názorov, chápa
nia reality, ideálov, skúseností, prežívania emócií) medzi
dvoma osobami ponúka možnosť vzájomnej podpory na
kognitívnej a emocionálnej úrovni, redukuje riziko vzá
jomných nedorozumení a konfliktov.

Projekcia a identifikácia v priateľských
vzťahoch

Vo vzťahoch sú často prítomné mechanizmy projekcie
a identifikácie. Pri projekcii sa vlastné psychické obsahy,
to, čo daná osoba prežíva (strach, úzkosť, smútok, samo
ta, hnev, napätie, radosť), pripisujú iným osobám. Mo
tívom je zbaviť sa niečoho, čo sa podieľa na vnútornom
konflikte, ktorý osoba prežíva. Čiže osoba predpokladá
u druhého človeka vnútorné rozpoloženie, pocity, ktoré
si uvedomuje sama u seba, a keďže je pre ňu ťažké prijať
ich, pripisuje tieto obsahy druhým.
V prípade projektívnej identifikácie si druhá osoba dané
psychické obsahy privlastní a pomocou manipulácie je pri
vedená k tomu, aby sa cítila tak, ako sa cíti daný človek.
V takomto vzťahu sa osoby vzájomne potvrdzujú, vytvá
ra sa súlad, prežívajú intenzívnu blízkosť. Manipulácia je
v tomto vzťahu väčšinou vedomá, osoba si však neuvedo
muje motív, ktorý ju vedie k manipulácii tých druhých.

Priateľstvo rehoľníčky/rehoľníka s osobou
opačného pohlavia

Stretnutie medzi mužom a ženou podporuje vzájomné
poznanie a ocenenie, zjemňuje niektoré osobnostné črty,
umožňuje prežívať pocity a emócie, ktoré by osoba s prí
slušníkmi toho istého pohlavia neprežívala, a tak môže
podporovať harmonický rozvoj osobnosti obidvoch zú
častnených vo vzťahu.
Zdá sa nám však vhodné pripomenúť, že zvyčajne, keď
osoba vstupuje do bližšieho vzťahu s osobou iného pohla
via, v prvých momentoch vníma určité znaky dvojznač
nosti, ktoré jej hovoria, že skúsenosť, ktorú prežíva, môže
byť pre ňu riziková. Osoba často pociťuje nepokoj, uni
ká zo spoločenstva a od ostatných vzťahov, vytvárajúci sa
vzťah citovej závislosti pohltí jej myseľ a emócie, vynára sa
túžba všetko „tajiť“ a nahovárať si, že je to „ok“. V tomto
bode sa javí dôležité nechať sa viesť skúseným človekom,
ktorým môže byť duchovný vodca alebo odborník (napr.
psychoterapeut), a v spoločnom dialógu spoznávať a pre
hodnocovať skutočné motivácie vstupovania a zotrvávania
vo vzťahu s osobou opačného pohlavia.
n
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Priateľstvo
a zasvätený život (I.)
Štefan
Turanský

ANKETA

Máte dobrých priateľov a čo pre vás znamenajú?
Jozef Šuppa,
jezuita
Jeden z našich starších
pátrov zvykol hovo
riť: „Je dobré, keď má
človek nielen bratov,
ale aj priateľov. Svätý
Ignác chce z nás mať priateľov v Páno
vi.“ Myslím, že mám dobrých priateľov.
V slovách z Knihy syna Sirachovho (6, 14.
17), ktoré ma veľmi oslovujú, nachádzam
aj svoju odpoveď na to, čo pre mňa zna
menajú: „Verný priateľ je ako mocná pev
nosť (...) Kto sa bojí Boha, bude mať ozaj
pravé priateľstvo, lebo kto aký je, takého
bude mať aj priateľa.“ Nuž, ďakujem za
dobrých priateľov a chcem byť dobrým
priateľom. Veď nič tak nevedie k Bohu
ako priateľstvo priateľov Boha.
IV
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Anežka
Žatková,
Školská
sestra de
Notre Dame
Mám veľa priateľov, ktorých môžem
nazvať dobrými. Sú takými nielen
preto, že ma majú radi a že to cítim,
ale skutkom dokazujú svoje priateľ
stvo a môžem sa na nich hocikedy
spoľahnúť. Mojím najlepším Priate
ľom je však ten, ktorého sa snažím vi
dieť v každom človeku, a uhádli ste,
je to ON – môj Pán. V ňom nachá
dzam aj svojich priateľov, ktorých mu
denne odovzdávam v modlitbe a učím
sa od neho byť tiež dobrou priateľkou
iným.

Dobrí priatelia sú pre mňa veľkým
darom od Boha. Viem, že ich veľmi
potrebujem, pretože práve cez nich mi
Boh preukazuje svoju pozornosť a lás
ku. Keby som ich nemala, bol by život
smutný. S priateľmi je život zaujímavý,
radostný a plný očakávaní. Je krásne,
ak s nimi prežívam svoju vieru, zvlášť
v modlitbe, ktorá nás spája a buduje.
Priateľstvo aj niečo stojí, ale práve to ho
preverí a upevní. Niekedy môžem daro
vať svoj čas, dobré slovo či úsmev, nie
kedy treba priateľa vypočuť a dodať mu
nádej. Myslím, že aj keď sa už možno
s niektorým dobrým priateľom nikdy
viac nestretnem, priateľstvo môže vy
trvať až do večnosti, pretože láska nikdy
nezanikne. A keďže som rehoľná sestra,
snažím sa, aby som bola aj svojim spo
lusestrám dobrou priateľkou. J
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Deformácie a riziká priateľstva

Aj keď v dejinách Cirkvi a zasväteného života existova
li pozitívne príklady priateľstva, v minulosti sa na pria
teľstvo medzi zasvätenými pozeralo akosi podozrievavo,
najmä ak išlo o tzv. „osobitné priateľstvá“. Priateľstvo bo
lo považované skôr za prekážku komunitného života, ba
niekedy bolo „zakázané“, pretože sa pokladalo za možnú
prekážku duchovného života a úplného darovania sa Bo
hu s nerozdeleným srdcom. Dokonca by mohlo ohroziť
zasvätenú čistotu zasvätenej osoby.1
Priateľstvo vždy bolo pokladané za jednu z foriem lásky.
Lenže v súčasnej kultúre existuje vážne riziko, že sa tento
jeho zidealizovaný náboj vyprázdni. Naša postmoderná
doba sa totiž čoraz silnejšie vracia k narcizmu, k potrebe
byť šťastným a k prejavom nežnosti a pozornosti, vyzdvi
hujúc krásu, telesnosť a takú afektivitu, v ktorej možno
slobodne vyjadriť pocity srdca. V tomto kultúrnom kon
texte je aj samotné priateľstvo poznačené dvojakosťou
a nejasnosťou, ba niekedy je prenechané napospas pudo
vým silám. Nie vždy je primerane nasmerované na osob
ný rast. Musíme si uvedomiť, že náš narcizmus, egocen
trizmus a sklon vlastniť nie je imúnny voči tejto osobitnej
forme medziosobného vzťahu, ktorý vďaka svojej priro
dzenosti má silný afektívny a emotívny náboj. Charak
teristickým prvkom puta, ktoré spája dvoch priateľov, je
skôr emotívny a afektívny náboj, než racionálna voľba.
Preto sa priateľstvo často vníma ako ohrozenie bratského
či sesterského života, ako zdroj rozdelenia, ako nespravod
livosť voči tomu, kto sa cíti byť odstavený alebo ochudob
nený o hlboký vzťah, po ktorom úprimne túži. Inokedy

zase pojem priateľstva skrýva nevyzretý vzťah k druhému
človeku s prvkami infantilnej závislosti: vyhľadávanie jeho
prítomnosti – byť vždy pri ňom, o všetko sa s ním deliť
–, čím sa posilňuje sklon diskriminovať ostatných členov
komunity, odsúvať ich bokom. Ďalej možno v priateľstve
pozorovať aj to, že jeden z priateľov potrebuje prežívať po
cit podriadenosti alebo si toho druhého idealizuje. Potom
má sklon využívať ho pre svoje ciele, necháva sa obsluho
vať alebo ho jednoducho využíva.
Na druhej strane je tu však riziko, že niektoré zasväte
né osoby budú v mene nesprávne pochopených a prija
tých evanjeliových hodnôt odkladať svoje pocity, emócie
a túžby do akejsi svojej „mrazničky“. Budú mať síce voči
všetkým otvorený a korektný vzťah, bude mu však chý
bať teplo a blízkosť. Totiž „prísne zachovávanie povin
nosti vytvárať so všetkými rovnaké vzťahy a neúcta voči
osobnému priateľstvu v rehoľných komunitách spôsobi
li, že niektoré zasvätené osoby vôbec nedokážu vytvoriť
autentické vzťahy. Sú voči každému korektne slušné, ale
s nikým sa nedokážu viac zblížiť“2. Toto je jeden z hlav
ných dôvodov pocitu samoty, ktorý je v našich komuni
tách v skrytej forme čoraz viac prítomný.
Zasvätená osoba, ktorá je nedostatočne vyzretá v cito
vej oblasti a má zvyčajne veľké ťažkosti vytvárať priateľské
vzťahy, má tiež sklon uzatvárať sa do seba a svojho sveta,
izoluje sa a vyhľadáva kompenzačné úniky do mimoko
munitných vzťahov. V komunitnej oblasti je však často
príčinou skrytých alebo otvorených konfliktov, čo sa pre
javuje nedostatočnou komunikáciou, nechuťou deliť sa,
GRÜN, A. – SARTORIUSOVÁ, Ch.:
Ľudská zrelosť zasvätených osôb, Don Bosco,
Bratislava 2007, s. 52.
2

Porov. DEL CORE, P.: La formazione all´amicizia nella vita consacrata, in: Rivista di scienze dell´educazione, XLIII, č.2 (2005), s. 280 – 300.
1

Pavol Boka,
salezián
Priateľov mám. Je to
pre mňa Boží dar.
Vzťahy sú pre mňa
podstatnou zložkou
môjho života. Je to
pre mňa skúsenosť, ktorá ma robí člo
vekom, ktorá ma nesmierne obohacuje
a pred ktorou mám aj veľký rešpekt! Táto
skúsenosť ma dostáva do blízkosti druhé
ho človeka a tým aj do blízkosti Boha.
Verím, že tajomstvo Trojice sa prežíva
vo vzťahoch.
Priateľstvá sa pre mňa stávajú aj vý
znamným apoštolským svedectvom –
zvlášť tie, ktoré sa prežívajú v komunite.
Som presvedčený, že pre mladých a ľudí
všeobecne je to jedno z najväčších evan
jeliových svedectiev – nezištné priateľské
vzťahy zasvätených, ktoré odzrkadľujú
krásu a slobodu Boha.

Justína
Kostúrová,
dominikánka
Myslím si, že mám
dobrých priateľov.
Priatelia sú pre mňa
ľudia, s ktorými dokážem vytvárať urči
tú vnútornú harmóniu – zdá sa mi, že si
vzájomne rozumieme, a s ktorými zdie
ľam radosti, ale aj bolesti. Bez dobrých
priateľov je život oveľa chudobnejší ale
bo, ako to vyjadril svätý Augustín, „bez
priateľa sa nič nezdá priateľské“.

Augustín
z Hippo,
augustinián
Vyznávam to, že
sa úplne a absolút
ne oddávam láske

u
studňa v such

Dobrá
k mo
rý
vodu dáva; dob
jim naj
zi sa
bližším
priateľ v núd
pria
poznáva.
teľom.
íslovie)
Zvlášť
(slovenské pr
keď som
vyčerpaný
neprávosťami
sveta, v priateľ
stve oslobodený od
nepokoja nájdem odpočinok
v láske. A to preto, že cítim, že Boh,
o ktorého sa opieram v láske a v kto
rom nachádzam bezpečné spočinutie,
je tam. Cítim, že keď je osoba zapále
ná kresťanskou láskou, vďaka ktorej sa
stala mojím verným priateľom, potom
hocijaký plán alebo myšlienku, ktorú
tej osobe zverím, nezverujem ju viac tej
ľudskej osobe, ale Bohu, vďaka ktoré
mu je, aká je. Veď Boh je skutočne lás
ka a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu
a Boh v ňom. (List 73, 3, 10)
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ťažkou a konfliktnou atmosférou, vyhraneným individu
alizmom, protagonizmom a vyhľadávaním kompenzácií
(jedlo, televízia, internet, potreba vlastniť mnoho vecí,
mať moc a pod.).
Priateľstvo teda nie je problém, problémom je nedosta
točná zrelosť zasvätených osôb.
Táto nedostatočná zrelosť môže niekedy vyústiť do síce
zriedkavých, no možných nezdravých foriem priateľstva
medzi dvoma zasvätenými ženami alebo mužmi, ktoré
často pripomínajú zaľúbenosť. V ich prejavoch lásky sú
totiž v hre fyziologické faktory, ako je citlivosť a sexua
lita, ktorých prirodzenosť má sklon prebudiť a posilniť
egocentrické a posesívne aspekty chtivej a zmyselnej lás
ky. Takéto priateľstvá sú odsúdeniahodné a nemorálne.

Priateľstvo a bratstvo/sesterstvo

Aby v komunite mohli existovať vyvážené priateľstvá, tre
ba nielen poznať charakteristické prvky priateľstva, ale aj
to, čím sa priateľstvo líši od bratského či sesterského ži
vota.
V prvom rade si treba uvedomiť, že základnou črtou
bratského alebo sesterského vzťahu je jeho všeobjímajúci
charakter. Bratstvo alebo sesterstvo totiž nikoho nevylu
čuje, neodsúva na okraj, voči každému je pozorné, preto
že jeho pôvod nie je v psychologickej, emotívnej rovine
(ako je tomu v priateľstve alebo láske), ani v rodinných
zväzkoch, ale v ontologickej rovine, ktorá spája každú
ľudskú bytosť. Sme bratmi alebo sestrami, pretože sme
bytosťami, ktoré stvoril Boh. Sme spojení hlbokým pu
tom, ktorým je naša všeobecná ľudskosť a synovský vzťah
k Otcovi, ktorý nás všetkých miluje.
Bratské alebo sesterské puto je ešte silnejšie, keď ho
podporuje spoločná príslušnosť k nejakej rehoľnej rodi
ne alebo komunite, spojenej prijatými hodnotami a kon

e plnom
Na tomto svet
ia nás
chýb a utrpen
len osobná
povzbudzuje
lidarita
žitá viera a so
teľov.
pravých pria

krétnou charizmou.
Teda my sme bratmi
alebo sestrami nielen
preto, že sme synmi
a dcérami Boha, kto
(sv. Augustín)
rý má s nami svoj plán
lásky, ale sme nimi pre
to, že sme všetci stotožnení
s rovnakými hodnotami, cieľmi,
charizmou, poslaním. To znamená, že
žiaden člen komunity nemôže byť z tohto vzťahu vylú
čený ani zo psychologických dôvodov (väčšia alebo men
šia sympatia), ani pre osobné kvality či pre svoju právo
moc. V bratstve alebo sesterstve treba všetkých pokladať
za rovnakých a ak sa niekomu venuje viac pozornosti, tak
nie preto, že je najschopnejší a najdôležitejší, ale preto, že
je „najmenší“ a najviac to potrebuje.
Priateľstvo, na rozdiel od bratstva alebo sesterstva, nie
je univerzálne, a teda nemôže byť otvorené voči všetkým.
Ono nestojí na ontologickej skutočnosti, na spoločnej
príslušnosti k ľudskej rodine, ale na psychologických fak
toroch, z ktorých je na prvom mieste sympatia a spoloč
né záujmy. Aby sa dve osoby stali skutočnými priateľmi,
musí ich niečo spájať, nejaké oduševnenie za niečo, prí
ťažlivosť, súlad, blízke zmýšľanie.
Takúto reciprocitu však nie je možné zažiť s každým
ani v rehoľnej komunite či v spoločenstve. Spoluúčasť
na tej istej charizme si totiž nevyžaduje silné vzájomné
pochopenie v psychologickej a citovej rovine. Nie je po
trebné mať tie isté „chute“, záľuby a cítiť rovnakú sym
patiu k sestrám či bratom, s ktorými žijeme, zažiť silnú
citovú príslušnosť k rehoľnej komunite. To, čo spoločný
život vyžaduje, je úcta a vzájomná láska; láska, ktorá je
podmienená nie citmi, ale vôľou a stotožnením sa s hod

ANKETA

Máte dobrých priateľov a čo pre vás znamenajú?
Noemi
Ondreková,
Školská
sestra de
Notre Dame
Od detstva som túži
la po priateľstvách. Nemala som rodnú
sestru, a tak som si hľadala „spriaznenú
dušu“. Táto túžba po priateľstve a bu
dovaní vzťahov ostala natrvalo v mojom
živote. Dnes môžem povedať, že mám
dobrých priateľov. Hovorí sa, že „v nú
dzi poznáš priateľa“. Pre mňa je najväč
šou núdzou nemať žiadneho priateľa.

VI
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Jozef Noga,
lazarista
Mám, vlastne jedi
ného, ale opravdivé
ho priateľa, ktorého
vnímam vo svojom
živote ako veľký Boží
dar. Je to osoba, ktorej úplne dôveru
jem a s ktorou môžem otvorene hovoriť
o všetkých témach týkajúcich sa mojej
osoby, ale i života. Je to osoba blízka
mojej duši, s ktorou sa dokážem pode
liť o svoju radosť i žiaľ, o svoje problé
my, ale i starosti, o svoje vnútro. Podľa
mňa vzájomný vzťah musí byť založe
ný na dvoch pilieroch, a to na dôvere
a úprimnosti. Ak by tomu tak nebolo,
opravdivý vzťah by nefungoval. Ak si

dvaja ľudia nedôverujú a nie sú k sebe
úprimní, je to prázdny vzťah plný faloš
nosti a možnej zrady.
Uvedomujem si, že priateľ je dar
a tých darov v živote býva málo, mož
no len jeden. Priateľ pre mňa znamená
istotu a úprimnosť. Je to osoba, kto
rú pokladám za seberovnú, a tak k nej
i pristupujem. Nemusím sa obávať, že
povedané medzi štyrmi očami sa dosta
ne na verejnosť. Je to osoba, ktorá doká
že počúvať srdcom, dokáže porozumieť
tomu, o čom hovorím, a nie že počú
va jedným uchom dnu a druhým von.
Nemyslím si, že je dobré, aby s moji
mi názormi vždy súhlasil a na všetko
mi pritakával. Jednoducho, priateľ má
byť sám sebou a taký má ostať navždy.
„Priateľ je ten, kto prichádza, keď ostat
ní odchádzajú.“

PRÍLOHA
notami evanjelia a s konkrétnou charizmou. Práve toto
hlboké puto zjednocuje a vytvára bratské alebo sesterské
zväzky. Jadro komunitného života má svoje korene práve
tu, kým všetko ostatné, okrem iného aj priateľstvo, treba
pokladať za niečo navyše, síce užitočné, osožné, ale nie
nevyhnutné. Ak by sme však priateľstvo odmietali práve
pre vyššie uvedené nebezpečenstvá a riziká, komunita by
bola ochudobnená a jej členovia by zbytočne a vážne tr
peli. Preto je dôležité nájsť kritériá, ktoré by podporovali
pokojný bratský alebo sesterský život, v ktorom by mali
svoje miesto aj vzťahy rôzneho druhu a intenzity.

Ako zosúladiť tieto dve skutočnosti?

Častým dôvodom, prečo v rehoľných komunitách nemô
žu vzniknúť a rozvíjať sa zdravé priateľské vzťahy, je, že
sa kladie prehnaný dôraz na kritérium uniformity, ktoré
sa pokladá za hodnotu, vďaka ktorej možno „zachrániť“
spravodlivosť, chudobu, pozornosť k posledným, k ad
resátom poslania. Jeho rigorózna aplikácia vytvára totiž
akúsi klietku, do ktorej sú zatvorení všetci členovia a ne
existuje nijaký priestor pre osobnú iniciatívu, tvorivosť,
spontánne vyjadrenie citov. Vyzreté bratstvo alebo sester
stvo vie však zároveň prijať odlišnosti prítomné v rámci
komunity a nepresadzuje strnulé a nepružné schémy: usi
luje sa o to, aby každá sestra a každý brat cítili, že sú mi
lovaní, a súčasne prijíma skutočnosť, že v jej rámci exis
tujú medzi niektorými jej členmi aj hlboké a intenzívne
osobné priateľské vzťahy.
Ani Ježiš neuplatňoval v priateľských vzťahoch kri
térium uniformity: bol pozorný ku všetkým, dobrý ku
všetkým, no predsa dával prednosť niektorým osobám,
ktoré mu boli akési bližšie. Umožnil im mať účasť na nie
ktorých osobných chvíľach jeho života, ku ktorým iní
prístup nemali. Ježiš nebol nespravodlivý, iba odpovedal

Benjamína
Novotná,
Milosrdná
sestra
Svätého kríža
Pri otázkach vašej
ankety sa moja myseľ s radostnou vďač
nosťou vrátila k mnohým udalostiam
životnej cesty, v ktorých som smela za
kúsiť priateľstvo ako veľkú hodnotu da
rovanú Bohom, ale aj ako úlohu, ktorá
zaväzuje a súčasne daruje slobodu. Naj
hlbší prameň skutočného priateľstva,
ktoré si veľmi cením, je v Ježišových
slovách, ktorými sa nechala viesť sestra
Zdenka: „Nik nemá väčšiu lásku, ako
ten, kto položí život za svojich priate
ľov. Vy ste moji priatelia (...) nazval som
vás priateľmi, pretože som vám oznámil
všetko, čo som počul od svojho Otca“
(Jn 15, 13 – 15).

na logiku lásky, a teda aj na logiku priateľstva: obe si to
tiž vyžadujú, aby bol ich vzťah jedinečný, osobný a neo
pakovateľný.
Boj proti osobným hlbokým priateľstvám často skrýva
hlboké a nevyjadrené pohnútky, ktoré si zasvätená oso
ba nikdy neuznala a neprijala. Často je koreňom kon
fliktov v našom bratskom alebo sesterskom živote strach,
obava, závisť a žiarlivosť. Tieto „zrážky“ si rehoľní bratia
zvyčajne prejavia skôr otvorene, kým u rehoľných sestier,
ako hovorí sestra Anna Bissiová, sa „vo väčšine prípadov
prejavia typicky ženským spôsobom, to jest ohováraním,
upodozrievaním, nepriamym naznačovaním a absenciou
snahy riešiť ich otvorene. Osoby, ktoré majú silné pria
teľské vzťahy, môžu často vyvolať u druhých obavu: je to
obava z prípadného spolčenia sa, preto sú vystavené po
dozrievaniu a nedôvere. Vzniká tiež obava, že by sa ich
priateľský vzťah mohol chápať ako prejav nesúhlasu, ba
dokonca rozdelenia. Najväčší strach však vzniká z poci
tu chýbajúceho priateľského vzťahu. Priateľstvo iných sa
totiž často podvedome vníma ako ‚niečo, o čo sme boli
ochudobnené‘; vtedy je ťažké tešiť sa, že sa dve-tri sestry
majú rady, pretože v tej chvíli sa cítime byť odmietnuté
alebo z toho vzťahu vylúčené. Keby nám ho boli ponúk
li, radostne by sme ho boli prijali a azda by sme boli aj
riskovali, že to priateľstvo bude príliš blíz
ke či prehnane závislé; keďže sa cíti
me byť ‚neprijaté‘, kritizujeme ho
a hodnotíme negatívne, akoby
Prežívanie pri
šlo o niečo, čo ohrozuje celú
ateľstva
komunitu“3.
necháva zaži
ariť
n
šťastie a utrp
enie robí
3
BISSI, A.: Amicizia e vita
znesiteľnejším
.
consacrata, in Consacrazione
e servizio 10 (2005).

Počiatkom a stále novou inšpiráciou pre
priateľstvo v zasvätenom živote je moje
osobné priateľstvo s Ježišom. Skúsenosť
priateľstva sa na rôznych úsekoch cesty
môjho povolania a poslania menila a na
dobúdala nové podoby. Kým na začiatku
sa priateľstvo uskutočňovalo a upevňova
lo cez kontakty, slová a bytie spolu, dnes
som presvedčená, že ozajstné priateľstvo
s ľuďmi, ktorých mi Boh daroval, prerastá
do sesterstva, a v širšom rozsahu aj do sú
rodenectva, práve cez skúsenosť tajomstva
kríža i radosti zmŕtvychvstania.
Zvlášť v týchto rokoch služby zod
povednosti osobitne oceňujem dar
verných priateľov, s ktorými môžem
vždy počítať a pomoc ktorých ma často
„predchádza i sprevádza“. Bohu i ľu
ďom som veľmi vďačná za skúsenosť,
že priateľstvo očistené krížom a utrpe
ním nadobúda kvalitatívne iné hodnoty
a daruje nové istoty, ktoré nikdy nespo
chybní ani samota, s ktorou súhlasíme
v dôvere v Pána, ktorý ju napĺňa.

(Marcus Tulli
us Cicero)

Brat
Melichar,
dominikán
Myslím si, že mám
skutočne dobrých
priateľov, s ktorými a s pomocou kto
rých – cez rôzne malé ciele – spoločne
napredujeme k veľkému Cieľu. Zopár
priateľov mám v Trenčíne. Predne
dávnom, v jednu sobotu, v nich skrsla
myšlienka ísť urobiť radosť deťom do
jedného detského domova v Považskej
Bystrici. „Prinútili ma“ ísť tam s nimi.
Práve to je ovocím dobrého priateľstva:
spoločne sa podieľať na šírení lásky.
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Kňaz a žena

Z

náma klariska, sr. Briege McKenna, ktorá sa spolu
s lazaristom P. Kevinom Scallonom venuje duchov
ným cvičeniam pre kňazov, rozpráva nasledujúcu
príhodu: „Raz som mala prednášku o kňazskom celibáte.
Bolo na nej množstvo kňazov. Po jej skončení ma vyhľa
dal jeden asi 80-ročný kňaz. Hovorí mi: ‚Sestra, povedzte
mi, ako sa dá naučiť milovať ľudí?‘ Udivená som čakala,
čo povie ďalej. ‚Viete, keď som bol kedysi dávno v semi
nári a približoval sa deň mojej vysviacky, kedy som mal
zložiť svoj celoživotný sľub celibátu, urobil som si pevné
rozhodnutie, že tento sľub zoberiem úplne vážne a že ho
nikdy neporuším. Rozhodol som sa preto, že sa budem
vyhýbať všetkému, čo by ma mohlo čo len v náznakoch
od tohto sľubu odviesť. Ohradil som sa múrom a nepri
pustil som blízko k sebe nikoho. Dnes na sklonku života
musím konštatovať, že svoj sľub celibátu som síce nikdy
neporušil, že som čistý ako ľalia. No na druhej strane, ne
milujem nikoho. Moje srdce je tvrdé, izolované, bez lás
ky!‘ Bola som v šoku. Celibát, ktorý mal tomuto kňazovi
pomôcť milovať namiesto jednej ženy všetkých ľudí, na
koniec pre neho skočil tak, že nemiloval nikoho!“
Aké miesto potom teda má žena v živote kňaza, ktorý
sa pre nebeské kráľovstvo rozhodol zrieknuť tohto vzťa
hu? Nie je jedinou cestou príbeh kňaza spomenutého

VIII
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Milan Bubák
v úvode? Nekončia v skutočnosti kňazi, ktorí chcú verne
zachovať svoj celibát do bodky, ako čudáci?
Kňaz, ktorý svoj celibát zoberie správne, ako čudák ne
môže skončiť. On vie, že istých vecí sa zriekol, a teda sna
ží sa tomuto svojmu rozhodnutiu byť verný. No zároveň
vie, že nie je možné žiť bez úprimných a hlbokých vzťa
hov, že sa nedá žiť bez priateľstiev. Vzťahy pre kňaza budú
mať rôzne podoby, tak ako u každého človeka: budú tam
vzťahy plytšie i hlbšie, budú tam známi, kamaráti i pria
telia. Tých, posledných, priateľov, nebude veľa. Priateľ
stvo je totiž vzťah akejsi vzájomnosti. Ktosi ho definoval
takto: „Je to vzťah, v ktorom môžeš byť sám sebou pred
druhým človekom. Ten vie o tebe všetko, a napriek tomu
(alebo práve preto) ťa prijíma!“ Samozrejme, nie tak, že
bude prehliadať tvoje neresti. Priateľ ťa na ne vie upozor
niť, a tak je v podstate tvojím sprievodcom na ceste ľud
ského a duchovného rastu!
Priateľstvo je krásna vec, no môže byť i nebezpeč
né. Takmer vždy v sebe nesie potenciál, že môže prerásť
do túžby zbližovať sa až fyzicky. Medzi dvoma mužmi
a dvoma ženami to, ak sú zdraví, nehrozí. No hrozí to
medzi mužom a ženou. Keď sa jedná o dvoch slobod
ných, presne toto je cesta k ich láske a potom k man
želstvu. No čo ak sú to ľudia so záväzkami? Napríklad

PRÍLOHA
kňaz a slobodná, alebo kňaz a rehoľná sestra, alebo kňaz
a vydatá, alebo vo všeobecnosti vydatá a ženatý? Je mož
ný tzv. výlučný vzťah medzi ľuďmi tohto typu? Osobne
som presvedčený, že nie je. Bolo by absurdum, aby žena
tý z jedného manželstva sa pravidelne stretával na úrovni
jeden-jedna s vydatou z iného manželstva. A to isté platí
o kňazovi a žene, či už vydatej alebo slobodnej. Sú pre to
najmenej dva dôvody:
Srdce sa rozdeliť nedá. Buď patrí naplno tomu, pre
koho (alebo pre čo) sme sa rozhodli, alebo patrí tomuto
človeku, s ktorým sa práve teraz stretávam.
Druhý dôvod je podceňovanie svojej prirodzenosti:
Všetky veci v našom živote majú túžbu rásť a prehlbovať
sa. Čo očakávam od ženy, s ktorou sa stretávam? Od vzťa
hu s ňou? To, že bude mojou duchovnou vodkyňou? To
ale nie je rovný vzťah. To, že budeme rovní a budeme si
navzájom duchovnými sprievodcami? To je naivita. Ta
kýto vzťah medzi normálnymi ľuďmi opačných pohlaví
vždy prerastie do lásky, a teda do zrady pôvodného zá
väzku.
Niektorí argumentujú tým, že jestvovali svätci, kto
rí mali hlboký vzťah s človekom opačného pohlavia: sv.
František Assiský a sv. Klára, sv. František Saleský a sv.

Jana de Chantal, a teda že to je možné. Nevieme, ako
tieto priateľstvá presne vyzerali, no sotva to bolo to, čo
si my dnes pod výlučnými priateľstvami medzi mužom
a ženou predstavujeme: trávenie času spolu v zmysle kva
litatívnom a kvantitatívnom, kompletné vzájomné otvá
ranie si svojich vnútier a hlavne výlučnosť, t. j. vzťah jed
ného muža a jednej ženy.
Nie je teda vzťah medzi kňazom a jednou ženou mož
ný? Aj áno, aj nie. Kňaz by mal v prvom rade byť verný
svojmu záväzku. Ďalej by mal hľadať to, pre čo tento zá
väzok urobil: lásku a dávanie sa ľuďom, ktorí sú mu zve
rení. Samozrejme má nárok i na svoju „Betániu“, ako
to vidíme u Ježiša, ktorý rád a často navštevoval svojich
troch priateľov: Lazára, Martu a Máriu. No tieto jeho
priateľstvá, aj keď budú úprimné, vzájomné, rovné, hl
boké, by nemali byť výlučné: jeden-jedna. Mali by to byť
vzťahy v rámci síce úzkeho kruhu, ale predsa stále kruhu.
Tento kruh priateľov je pre neho bezpečným zrkadlom,
ktoré mu jasne zapíska na poplach, keď sa vzťah s niekto
rou jeho členkou vymkne kontrole.
Časť článku vyšla v Katolíckych novinách v septembri 2010.
Krátené redakciou.

Priateľstvo – „naša smrť“
M. Filotea Užáková

N

a priateľstve stojí celý môj rehoľný život. Poviete si: „Čože? Také profánne
základy?!“ Nuž, práve priateľstvo ma pohýna dopredu, núti ma byť po
zornou, citlivou, trpezlivou a tvorivou, pomáha mi počúvať, čo mi hovorí
ten, ktorý je tým najvzácnejším Priateľom. Keby nebolo môjho priateľ
stva s Kristom, nevedela by som mať ani iných priateľov.
Neviem si spomenúť na priateľku z detstva. Všetci mi boli iba
kamarátmi a všetci sme boli veľmi nestáli. Ako rýchlo sme kama
rátstvo spečatili, tak rýchlo sme ho aj narušili rôznymi nedoro
zumeniami, hádkami a urážkami. Na strednej škole bola mo
jou výnimočnou kamarátkou osoba, s ktorou ma spájali záľuby
a spoločne trávený voľný čas. Vedeli sme sa navzájom obdaro
vať a potešiť. Bolo to jednoduché a príjemné, pretože sme sa
stretávali, kedy sme sa dohodli. Potom som vstúpila do kláš
tora a začala som objavovať nový druh priateľstva. A čo je ešte
dôležitejšie, začala som sa učiť, ako byť priateľom.
Spoločný život so sebou prináša mnoho vyhrotených situá
cií, kedy sa odskúša naša vlastná trpezlivosť i trpezlivosť tých
druhých. Mnohokrát so sebou prinášajú sklamanie a testujú sa
naše základy. Nebyť pokory, nevieme sa vrátiť k ľuďom späť a za
čať odznova, nevieme si nechať poradiť a dať prednosť tomu druhé
mu, nevieme dať novú šancu, nevieme sa tešiť s druhým – nevieme
„položiť život za svojich priateľov“.
Moja spolusestra už veľakrát za mňa „zomierala“, keď ma nechala roz
právať a počúvala ma, keď sa zriekla vlastného pohodlia, keď mi trpezlivo
vysvetľovala mnohé veci, keď ma milo prekvapila, keď sa dokázala tešiť spo
lu so mnou, keď videla moju núdzu a ponúkla mi pomoc, keď sa napriek mojej
netrpezlivosti dokázala na mňa znovu usmiať. A cítim sa bezpečne, pretože viem, že
keby to robila kvôli mne, tak to nevydrží. Robí to tak, pretože Kristus položil svoj život
za ňu a ona mu spláca lásku cez ľudí, ktorých jej posiela do cesty. Oplatí sa mať priateľa. Spozná
te tak Boha a lásku, ktorou nás miluje.
Zasvätený život | 2012/01
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M. Chantal
Fukasová

Priateľstvo – niečo VIAC

P

riateľstvo bolo a dodnes je pre mňa veľmi dôleži
tý vzťah. Možno aj preto, že ako tínedžerka som
patrila do partie mladých ľudí, ktorí výrazne odli
šovali pojmy kamarát a priateľ. Priateľ bol „niekto viac“
– niekto, s kým si človek VIAC rozumie, VIAC povie,
strávi s ním možno aj VIAC času, VIAC záujmov, názo
rov či „osudov“ majú spoločných a VIAC sa navzájom
chápu. Dokonca niekedy stačí vysloviť pár slov alebo len
pohľad a VIAC skutočne netreba dodať, lebo priateľ pres
ne vie, čo ste chceli povedať či čo máte práve na mysli.
Mať teda nie len kamaráta, ale skutočného PRIATEĽA,
to nebolo hocičo. A ja som priateľku mala.
Rokmi sa možno môj pohľad na priateľstvo – alebo to,
kto je priateľ – trochu pozmenil, no napriek tomu je to
pre mňa osoba, ktorá je pre mňa niekým VIAC. Prvora
dým priateľom je Ježiš, ale zároveň sa teším priateľstvu
so spolusestrou v komunite, lebo aj vďaka nemu môže
me uskutočniť mnohé projekty – duchovné i oddycho
vé, tvorivé či všedné. Na druhej strane je to fajn aj kvôli
tomu, že mi má kto povedať nie iba povzbudivé slová, ale
i otvorenú kritiku, pričom „vie, ako na to“.
Priateľmi, hoci s úplne iným „odtieňom“, sú pre mňa
aj niektorí laici, s ktorými spolupracujem v rámci rôz
nych foriem apoštolátu. I keď prvotným cieľom je služba
druhým, ak sa chce niekto s vami porozprávať „len tak“,
mimo práce a povinností, pri ktorých sa stretávate, mimo
toho, že od vás niečo potrebuje, nie je to dobré? Myslím
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si, že byť PRI ľuďoch, a nie vždy len v pozícii „nad nimi“,
je veľkým obohatením pre obe strany, zvlášť v dnešnej
dobe, keď sa tak mnohí uzatvárajú do seba a nemajú od
vahu odhaliť niečo zo svojho vnútra zo strachu pred zra
nením či sklamaním.
Kedysi – po vstupe do rehole – som veľa počula o škod
livosti tzv. partikulárnych priateľstiev. Iste, všetko, ak sa
nesprávne „použije“ (masmédiá, lieky, telesné sily i vzťa
hy), je človeku na škodu a nie na osoh. Ale ako hovorí
jeden kňaz: „Bojme sa viac partikulárnych nepriateľstiev
ako partikulárnych priateľstiev.“ Ak by priateľstvo malo
byť len niečím zlým, prečo by ho Sirachov syn (Sir 6, 5
– 17) aj iné state Svätého písma schvaľovali? Sám Ježiš
nás nazval priateľmi a myslel to vážne. Preto, nebojme sa
zdravých priateľstiev! Pre mňa je priateľstvo stále niečo
VIAC a viem, že ho jednoducho potrebujem – práve pre
osobný rast. A verím,
že podobne aj vy.
n
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PRÍLOHA

Štefan Turanský

Priateľstvo
a zasvätený
život (II.)
Priateľstvo a autorita

Osobitnú rolu v prístupe k priateľstvu zohráva v komuni
te predstavený alebo predstavená. Ich prvoradou úlohou
je vytvárať podmienky, aby v komunite vládla priateľská
atmosféra. Ďalej sa musia starať o to, aby nedochádzalo
k zneužívaniam. To znamená, že v prvom rade by mali ve
dieť rozpoznať menej vyzreté komunitné dynamiky: prí
liš blízke, využívačné vzťahy, žiarlivosti, rivality. Napríklad
predstavená si musí dávať pozor, aby sa neprikláňala iba
na jednu stranu: má byť ochotná vypočuť všetky sestry,
pochopiť úmysly a zorné uhly každej sestry, a nespájať sa
s jednými proti druhým; naopak, jej úlohou je zmierovať,
pomáhať „čítať“, teda interpretovať skutočnosť aj iným
pohľadom, a predovšetkým nepodporovať prejavy závisti
a žiarlivosti. Múdra a rozvážna predstavená nesmie v ko
munite absentovať a riešiť problémy povrchne. Musí ve
dieť zaujať postoj a zhodnotiť, či je nejaký priateľský vzťah

prehnaný, nevyzretý alebo dokonca nezdravý; zistiť, či ob
vinenia z ‚osobitného priateľstva‘ majú reálny podklad ale
bo vznikajú zo súťaživosti a žiarlivosti.
Najnáročnejšou úlohou je úprimnosť voči sebe. Kto to
tiž vykonáva službu autority, nemôže sa vyhnúť konflik
tom. Preto si musí dávať pozor, aby túto službu nevní
mal ako prostriedok moci a prípadné priateľstvá ako jej
ohrozenie. Úspešný a sympatický brat či sestra, s ktorý
mi chcú viacerí nadviazať hlbšie vzťahy, môžu byť totiž
vnímaní ako rivali, konkurencia, ako destabilizujúca prí
tomnosť.
Ten, kto je na čele komunity, bude musieť súčasne ve
novať pozor svojim vlastným priateľstvám – aby členovia
komunity neboli z nich vylúčení. Preto je správne vedieť
si strážiť srdce, pestovať zdravú rezervovanosť, vyhýbať sa
príliš okatým dôvernostiam a blízkym vzťahom. Najväč
šou hodnotu je sloboda srdca. Samozrejme, že nie je vždy
ľahké prekonať ľudské pocity a sklony, prirodzené sympa
tie a afinity. Služba autority si vyžaduje každodenný boj
proti rôznym nevyváženým sklonom, ale v prvom rade
snahu tak stvárňovať vnútro srdca, aby dokázalo rozvíjať
hlboké vzťahy a každého prijímať osobným a jedinečným
spôsobom.

Priateľ/priateľka, strážca duše

V zasvätenom živote sa však priateľstvo nemôže zakladať
jedine na sympatii a náklonnosti. Ľudský a psychologic
ký rozmer, ktorý stojí na začiatku každého priateľstva,
nedokáže vybudovať pevné a hlboké vzťahy. Keby sme
sa zamerali iba na vytváranie vzťahu, v ktorom prevláda
spoločný záujem alebo vzájomné pochopenie, vylúčili by
Zasvätený život | 2012/01
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PRÍLOHA
sme z neho podstatný rozmer osoby: jej prirodzené nasme
rovanie na Boha.
Priateľstvo v zasvätenom živote musí byť totiž v prvom
rade duchovným priateľstvom, v ktorom je hlavným hýba
teľom Svätý Duch. On tým, že spája dve srdcia, vovádza ich
do dynamiky lásky Otca a Syna, ktorá je základom každé
ho vzťahu. Známy stredoveký autor, cistercián Aelred z Rie
vaulx (1110 – 1167), ktorého dielo O duchovnom priateľstve je aj autentickým skvostom duchovnej literatúry, hovorí,
že priateľstvo musí začínať v Kristovi, rozvíjať sa v Kristovi,
mať svoj cieľ a dokonalosť v Kristovi. V tomto zmysle je
priateľ akoby strážcom lásky či strážcom duše, pretože srdce
toho, kto skutočne žije hlbokým priateľstvom s Ježišom, je
veľké. „Takáto osoba vyžaruje dobrotu a miernosť, vľúdnosť
a jemnosť. Vo svojom srdci sa cíti doma, pretože vie, že ma
po svojom boku Ježiša. Aj s inými bude zaobchádzať priateľ
sky. Priateľstvo s Ježišom sa totiž premieta do priateľstva so
svojím blížnym.“

Heterosexuálne priateľstvá
Môže existovať priateľstvo medzi zasvätenou ženou a mu
žom, ktorý žije v manželstve, je kňazom alebo rehoľníkom?
Otázka môže znieť aj opačne: Môže existovať priateľstvo
medzi mužom žijúcim v manželstve, kňazom, rehoľníkom
a zasvätenou ženou? Veď dejiny Cirkvi dokazujú, že v ži
vote svätých mužov a žien existovali hlboké
priateľstvá. Stačí spomenúť Františka
Assiského a Kláru, Teréziu z Avily
a Jána z Kríža, Františka Saleského
a Janu de Chantal a podobne.
yť viac
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priateľstvo (najmä medzi dvoma
zasvätenými osobami) je možné,
pretože napomáha byť verný evan
jeliovým hodnotám. Avšak iba za urči
tých podmienok. Treba povedať, že takéto
priateľstvo nie je nevyhnutné v procese ľudského vyzrieva
nia a duchovného rastu a nie je ani nevyhnutné každému
ho ponúkať. Blahodarný vplyv priateľstva možno očakávať
iba medzi osobami, ktoré dosiahli primeraný stupeň zre
losti v rovine psychologickej, citovej, duchovnej a v rovine
vlastného povolania.
Treba však povedať, že „pre ženu je priateľstvo dôleži
tejšie než pre muža. Okrem toho jej sa oveľa ľahšie poda
rí udržať vzťah v citovej a duchovnej rovine. No takýto
druh priateľstva môže prežívať málokto, skôr ide o výnim
ku. Priateľstvo bez sexuality je totiž veľmi náročné. Môže
teda existovať iba pod podmienkou, že osoby sú vnútorne
vyzreté“1.
1
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Juraj Pigula

Svätý Augustín:
Priateľstvo
v pravde

P

riateľstvo je pre svätého Augustína dôležitou
dimenziou duchovného života. S priateľmi
prešiel roky v blúdení sekty manichejcov a spolu
s priateľmi sa ako 33-ročný obrátil, dal sa pokrstiť
a začal žiť rehoľný život. Život bez priateľstva pre
neho nemal zmysel. Jeho životné skúsenosti ho pri
viedli k tvrdeniu, že pravé priateľstvo musí byť za
kotvené v Bohu. Už ako biskup v Hippo svätý Au
gustín takto opisuje špecifickú Božiu prítomnosť
v dare priateľstva: „Blažený, kto ťa miluje, Pane, kto
v tebe miluje priateľa a nepriateľa pre teba. Lebo len
ten nestráca nijakého priateľa, kto miluje všetkých
v tom, ktorého nemožno stratiť“ (Vyznania 4,9,14).
Dar priateľstva sa stáva miestom, kde Boh sám sta
via svoj príbytok. Boh nie je milovaný v ohraničení
a v limitoch priateľa, ale priateľ je milovaný v Bohu.
Augustín hovorí, že existujú aj „nepriateľské“
priateľstvá. Tie, ktoré sú založené na bočných zá
ujmoch, zavádzajú a izolujú človeka, uzatvárajú
ho všetkým ostatným. Väčšinou tieto „priateľstvá“
vznikajú medzi tými, ktorí sú nepria
teľmi sami sebe a hľadajú v druhých
len možnosť úniku pred sebou samý
mi, naplnenie svojej sebalásky. Pria
teľstvo naopak znamená spoločenstvo
života, radosť z darovania a z dostáva
nia, obohatenie v múdrosti a v mi
losti. Ale na to, aby bolo naozaj také,
musí mať svoj základ na pravde.
„Nikto nemôže byť priateľom iné
ho, ak nie je najprv priateľom prav
dy“ (List 155, 1). V týchto slovách
je ukryté všetko to, čo robí priateľ
stvo pravým: rešpekt, úcta, dôvera,
dobroprajnosť, sloboda a vernosť.
Augustín píše jednému známemu:
„Chcel by som, aby sme sa v na
šich vzťahoch neuspokojili iba
s kresťanskou láskou, ale aby sme
hľadali úprimnosť priateľstva, ty
z tvojej strany a ja z mojej. Nezamlčujme si to, čo by nás v na
šich listoch vyrušovalo alebo
urážalo, ale hovorme si to na
vzájom s úmyslom bratskej lás
ky, ktorá sa páči Božím očiam“
(List 82,5,36).

PRÍLOHA

Timothy Radcliffe

Katarína Sienská:
žena priateľstva

V

zťah Kataríny k jej priateľom, obzvlášť k jej bratom dominikánom a ses
trám dominikánkam, sa vyznačoval rovnakou láskou a intenzitou slova
(„parrhesia“, napr. Sk 4, 31). Bola presvedčená, že každého priateľa jej poslal
Boh, aby ho milovala „mimoriadnou láskou“. Verila, že ich vzájomné pria
teľstvo bolo príležitosťou, „aby si navzájom pomáhali narodiť sa v nežnej prí
tomnosti Boha“ a iným ohlasovať „slávu a chválu Božieho mena“. Táto láska
jej však nebránila v tom, aby sa s priateľmi rozprávala úprimne a otvorene,
aby bratom povedala, čo by mali urobiť. Týkalo sa to aj Rajmunda z Capuy,
ktorého mala veľmi rada a ktorý sa stal Magistrom rehole v tom istom ro
ku, ako zomrela. Tak ako láska nemôže byť bez pravdy, tak bez lásky nemô
že byť pravda. Za svojich priateľov sa modlila takto: „Večný Bože, prosím ťa
za všetkých, ktorých si mi dal, aby som ich milovala zvláštnou láskou a so
zvláštnym záujmom. Prežiar ich svojím svetlom, aby boli očistení od všet
kých nedokonalostí, a tak mohli v pravde pracovať v tvojej záhrade, ktorú si
im dal.“ Ak sa dominikánska rodina má stať „rozľahlou, krásnou a príjem
nou záhradou“, ako to povedala Katarína, musíme sa od nej učiť, aby sme
zdieľali jej zmysel pre priateľstvo a pravdivosť. Naše priateľstvo ako priateľ
stvo mužov a žien, rehoľníkov a laikov je veľkým darom tak pre Rád, ako aj
pre Cirkev. Často je však poznačené ranami, o ktorých nemáme odvahu ho
voriť. Ak chceme spolupracovať ako kazatelia evanjelia, potom naše vzájom
né rozhovory by mali byť úprimné, tak ako Katarínine, a naplnené rovnakou
dôverou, „aby sme v pravde mohli pracovať v tvojej záhrade“.
http://www.dominikani.sk/katarina-sienska/124-radcliffe-katarina.html

Význam a hodnota hetero
sexuálneho priateľstva sa však
mení podľa toho, aký stupeň
zrelosti dvaja priatelia dosiahli.
Ak sú osoby ľudsky a duchovne
vyzreté, môžeme hovoriť o konštruktívnom priateľstve; ak aspoň
jeden z priateľov dosiahol po
trebný stupeň zrelosti, hovorí sa
o pedagogickom alebo terapeutickom priateľstve; ak sú obaja nevy
zretí, priateľstvo bude deštrukčné.
Možno teda konštatovať, že „kto
nedokáže žiť v opravdivom pria
teľstve, ten ešte neprekonal ado
lescenciu v láske. Naopak, osoba,
ktorá čestne prežíva panenské za
svätenie a je si plne vedomá daru
a úlohy, ktoré s panenstvom sú
visia, vie, že je osobitne obohate
ná a že má úžasnú schopnosť mi
lovať, a teda akceptovať osobnú
lásku bez rizika, že by ju svojím
egoizmom znesvätila“2. Vieme,
že v priateľstve medzi mužom
a ženou je prítomná sexualita.
Nejde o to, aby sme eros potla
čili; je potrebné, aby sme ho pri
jali a zakomponovali do svojho
zasvätenia ako pozi
tívnu silu. Roz
vážne sa tre
ba vyhnúť
Priateľstvo
tomu, aby
neznáša ani
sa pria
otrokov, ani
teľstvo
uje
pánov. Potreb
nestalo
rovnosť.
– vďa
ka citovej
ovič
(Ivan Alexandr
absencii –
Gončarov)
príležitos
ťou na erotic
kú kompenzáciu,
čo sa prejavuje v snahe
udržať si priateľa žiarlivosťou ale
bo závislosťou. Keď ide o citové
prejavy, ak sú zrelé, budú otvo
rené, úctivé, naplnené citom, nie
žiarlivosťou. Úcta a cit sú tie naj
jemnejšie prejavy, ktorými mož
no vyjadriť citový vzťah medzi
zasvätenými osobami.
n

GIORDANI Bruno, Donne consacrate. Lettura psicologica, Àncora, Milano
2001, s. 294.
2
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Jozef Hegglin

Sľub čistoty a priateľstvo
V rehoľnom živote sme povolaní milovať viac,
nie menej ako obyčajní veriaci! Tim Radcliffe,
bývalý Magister dominikánov, napísal, že
prvým hriechom proti čistote nie je sexuálny
hriech, ale zlyhanie v láske, čiže neochota dosť
milovať. Čistota, ktorá nie je prejavom lásky, je
tak iba mŕtvolou skutočnej čistoty. Ako rehoľníci
sme povolaní stať sa osobami, ktoré sú schopné
milovať skutočne, hlboko, slobodne a čisto ako
Ježiš.

U

rčite nie je ľahké byť vyrovnaným človekom;
a v oblasti lásky je to ešte ťažšie. Sú dve nebezpe
čenstvá alebo extrémy: nemilovať a zle milovať.
Čo sa týka vyjadrenia lásky, existuje „minimum“, „maxi
mum“ a medzi nimi „optimum“.
Minimum by bolo napríklad nemať priateľov a už vô
bec nie z opačného pohlavia. Kvôli strachu, že každé vy
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jadrenie lásky, každé prejavenie nežnosti je nebezpečné
a môže sa zvrhnúť, niektorí vôbec nevyjadrujú lásku.
Čistota pre nich znamená byť chladnými, hanblivými,
s odstupom a bez záujmu. Ale nadmernou opatrnosťou,
obozretnosťou, odmietnutím každého afektívneho vy
jadrenia sa sformujú tvrdé, vyschnuté bytosti, ktorým
chýba nežnosť a ľudskosť. „Mať kamenné srdce by bolo
ľahšie ako mať srdce z mäsa a krvi, ale v tomto prípade
by sme boli mŕtvi.“
Druhý extrém alebo maximum by bolo na emocionál
nej úrovni a vo vyjadrení lásky ísť až k hranici dovoleného
s otázkou: Je to už hriech alebo ešte nie? Kto sa nachádza
v tejto pozícii, rýchlo si všimne, že túžby a vášeň sa môžu
stať väzením, otroctvom, pred ktorým však nechcú ale
bo nevládzu uniknúť. Je to posadnutosť, v ktorej zasväte
ná osoba stratí slobodu a prežíva vnútornú rozpoltenosť:
Na jednej strane chce byť verná Kristovi, a na druhej stra
ne má v sebe pocit, že jej priateľ je všetko, čo hľadá, je od
poveďou na všetky ľudské potreby.

PRÍLOHA
Keď preváži maximum

lej konzumácie. O naše lásky je potrebné sa deliť s našimi
priateľmi, bratmi a sestrami, ktorí nás majú radi.
n Naša láska musí druhého človeka oslobodzovať. Mu
síme ho milovať takým spôsobom, ktorý mu dáva slobo
du milovať iných viac ako nás. Toto predpokladá konať
tak, aby sme sa nestali stredobodom života iných a neu
robili ich závislými na nás.

Každá jedna z tých volieb je bolestná. Kňazi alebo ses
try v tej situácii často skúšajú zísť o jeden stupeň nižšie,
čiže „sa rozhodnú“ mať menej silné pocity, ale nefunguje
to. Pocity a emócie sa nedajú takto jednoducho vypnúť.
Niekto, kto sa rozhodol zostať verný svojmu sľubu zasvä
tenej čistoty, môže potrebovať dlhý čas, až bude „detoxi
kovaný“ a nájde zasa vnútornú slobodu. A k tomu je oby
čajne potrebné dlhšie obdobie bez kontaktu.
Je ľahké o tom hovoriť, ale v konkrétnej životnej situá
cii s konkrétnym človekom, ktorého máme radi, môže
byť cesta opravdivej lásky veľmi náročná.

Duchovný život

Zasvätené osoby alebo kňazi v stave druhého extrému
majú tri možnosti alebo voľby:
n zrieknuť sa, vzdať sa toho vzťahu;
n odísť z rehole alebo z kňazstva a ísť do manželstva;
n pokračovať na tejto ceste a žiť aj naďalej v rozpolte
nosti a neslobode.

Jeden kráľ sa zamiloval do obyčajného dievčaťa z nízkej
spoločenskej vrstvy a chcel ju za manželku. Ale krátko pred
sobášom smrteľne ochorela. Žiaden lekár z celej ríše jej nevedel pomôcť. Napokon sa našiel jeden mudrc, ktorý sa s ňou
porozprával a potom kráľovi povedal: „Môže sa uzdraviť,
ale cena za to bude pre teba príliš vysoká.“ Kráľ odpovedal,
že je ochotný dať za ňu všetko, dokonca celé kráľovstvo, len
aby prežila. Vtedy mudrc odpovedal: „Môj kráľ, ide o to,
že dievča je zaľúbené do muža zo svojej spoločenskej vrstvy.
Ozdravie, ak jej dovolíš vydať sa zaňho.“
V takej istej bolestivej dileme sa môže tiež nachádzať
zasvätená osoba. Otázkou je, či bude ochotná kvôli láske
k Pánovi nechať odísť zo svojho života milovaného alebo
milovanú, alebo nie.

Hľadanie optima

Naše srdce je emocionálne hladné. Nie je možné iba ne
zištne milovať iných bez toho, aby sme aj od druhých ne
cítili skutočnú lásku. Nie je ľahké nájsť svoje optimum,
čiže mať priateľské vzťahy, v ktorých si môžeme byť blízki
a zároveň zostať slobodní. Tim Radcliffe hovorí, že čis
tota nespočíva v potláčaní túžby. Boh nám pošle lásky
a priateľstvá, ktoré budú súčasťou našej cesty, ktorou sa
uberáme k nemu, ktorý je plnosť lásky. Ale budeme sa
musieť naučiť byť čistí. K tomu dáva tri usmernenia:
n Skutočná láska sa začína vtedy, keď sa vyliečime
z ilúzie, že druhá osoba je všetko, čo hľadáme, odpo
veď na všetky naše potreby, a keď sa nachádzame tvárou
v tvár reálnej osobe, a nie projekcii našich túžob. Vášeň
a túžba nás môžu odvliecť do imaginárneho života, zatiaľ
čo čistota nás privádza na zem, umožňuje nám vidieť veci
a ľudí takých, akí sú.
n Otvorenie našej lásky takým spôsobom, aby sa táto
nestávala naším malým súkromným svetom, v ktorom
nachádzame útočisko. Keď objavíme lásku, nesmieme
ju strážiť v súkromí skrinky pre naše osobné potešenie
ako fľašku whisky, uloženú v skrytosti za účelom osame

Popredný americký psychológ (R. Sipe) zistil, že väčšina
kňazov, ktorí žijú celibát verne, venuje denne najmenej je
den a pol až dve hodiny modlitbe. Modlitba a celibát sú tak
veľmi úzko späté, že tento psychológ sa pri klinickom poho
vore vždy najskôr spýta na modlitbu. Výskumy takisto do
kazujú, že kňazi, ktorí zanechali kňazstvo
pred piatym rokom od ordinácie,
mali oveľa menej duchovných
zážitkov než tí, ktorí zosta
li. Čiže dôležitý element,
aby sme zostali verní
lu so mnou
Ak budeš spo
v zasvätenej čistote, je
rikázania
modlitba, ale nie iba
zachovávať p
a k blížnemu
povinná modlitba,
lásky k Bohu
nosťou, naše
ktorú odriekavame,
so všetkou ver
de úprimné
pretože „musíme“.
priateľstvo bu
Potrebná je duchov
nás spájať
a večné, bude
ná skúsenosť: stretnu
sebou,
nielen medzi
tie so živým Bohom.
.
ale aj s Pánom
Ak je naša láska
k Pánovi živšia, silnejšia
(sv. Augustín)
a hlbšia ako každá iná lás
ka, môžeme nielen prežiť krí
zy, ale po ich prekonaní byť ľud
skejší, silnejší. Jeden príbeh z gréckej
mytológie nám môže pomôcť porozumieť dôležitosti nášho
hlbokého spojenia s Ježišom, aby naša loďka nestroskotala.
Siréna bola bájna morská panna, žijúca na Ostrove sirén,
vábiaca svojím neodolateľným spevom námorníkov, aby ich
zahubila. Predtým, ako sa mali plaviť okolo ostrova, sa nechal Odyseus priviazať lodníkmi o lodný stožiar. Keď sa pokušenie stalo silným, chcel zmeniť cestu a ísť na ostrov, no
jeho kamaráti ho ešte pevnejšie priviazali. Keď boli mimo
dosahu spevu, čaro stratilo svoju účinnosť.
Pokušenie môže byť strašne silné, ale keď je človek
už mimo dosahu, čaro zaľúbenosti zmizne. Môžeme sa
na tento príbeh básnika Homéra pozrieť ako na výzvu
byť pevne spojení, naviazaní na Ježiša. Na druhej strane
nám príbeh hovorí, že sme odkázaní prijať pomoc našich
spolubratov či spolusestier.
Každý človek túži po naplnení. Je však pravdou, že
naše srdce nemôže byť naplnené. Naplniť niečo predpo
kladá, že nádoba má dno a môže byť naplnená, ale ľud
ské srdce nemá dno. Môžeme byť naplnení iba vtedy, keď
sa stávame kanálom. Nie sme ako nádoba, ale viac ako
koryto rieky. Nad alebo cez to koryto prúdi láska, ktorá
pochádza odinakiaľ a ktorá smeruje niekam inam.
n
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PRÍLOHA

Wanda Półtawska

Príbeh
priateľstva

Karola Wojtyłu
a rodiny
Półtawskej

A

utorka knihy prežila štyri roky svojej mladosti
v koncentračnom tábore v Ravensbrücku. Šok
z prechodu z láskyplného rodinného a školské
ho prostredia do brutálnej nenávisti a podlosti tých pre
nasledovaných, ktorí nevydržali tlak utrpenia a slabos
ti, v nej otriasol vierou v človeka. Na druhej strane sa
však stretla aj s prejavmi hrdinstva a ochoty obetovať ži
vot za blížneho. Takže nemohla vidieť v ľuďoch len zlo.
Položila si otázku: „Nie je to tak, že hoci sme schopní
hrdinských prejavov, napriek tomu sme takí, že nie sme
schopní žiť dobrý život, a naše reflexy, ktoré nedokážeme
celkom ovládnuť, nami zmietajú raz sem a raz zase tam,
a preto nie sme schopní žiť v úplnej slobode?“
Koncentračný tábor, ustavičný život v perspektíve smr
ti zmenil jej pohľad na život a ukázal jej ničotu toho, o čo
sa zväčša najviac usilujeme v každodennom, „bežnom“
mestskom živote. Podobne ako mnohí iní bývalí väzni
nedokázala si nájsť pokojné miesto v povojnovom sve
te. Rodinný ani profesionálny život jej nestačil, nemohol
utíšiť jej nepokoj a pocit odcudzenosti. Hľadala niekoho,
kto by ju pochopil a pomohol jej – a našla spovedníka,
kňaza Karola Wojtyłu.
Druhá kapitola knihy predstavuje toto stretnutie v jeho
kontexte, atmosfére a vývoji a obsahuje jej náčrt ďalšieho
rozvoja ich priateľstva. Stretla niekoho, kto – ako to hneď
vycítila a pochopila – bol ochotný prejsť s tými, ktorí to
potrebovali, veľa krokov, venovať im veľa času, trpezlivos
ti a stať sa tak akoby priehľadným oknom, cez ktoré vid
no Boha a pravdu o Bohu a človekovi.
Bolo to stretnutie dvoch silných individualít, ktoré
mali napriek zásadnému rozdielu veľa spoločného. Bolo
to stretnutie v najhlbšom zmysle mužského muža a v naj
lepšom zmysle veľmi ženskej ženy – citlivej, s hlbokou
citovou dynamikou, ktorá oddane pracovala pre iných.
Ona v ňom videla zrelú mužskosť kňaza a otca a záro
veň súcitného brata. On počas dlhého duchovného ve
denia a spolupráce spoznával v nej ženskosť, čo bolo bez
pochyby dôležitou a plodnou skúsenosťou tohto veľkého
XVI
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pastiera duší, teológa, filozofa a básnika, ktorý sa hlboko
zaujímal o človeka, pričom osobitne sa zaoberal záleži
tosťami rodiny a manželskej lásky, ktoré mu už vtedy le
žali na srdci.
V dnešnom svete, ktorý ovládajú masmédiá presýtené
sexom, sa stáva, že bozk na čelo dieťaťa vyvoláva úvahy
o pedofílii, bratský bozk priateľov býva ľahko interpreto
vaný ako prejav homosexuality a priateľstvo medzi mu
žom a ženou automaticky upriamuje myšlienky na sexu
álnu stránku pohlavnosti. Zvlášť v tejto oblasti autorka
– počas vojny – ako aj v profesionálnej práci – nemohla
sa nestretnúť s faktami, ktoré by sugerovali negatívnu od
poveď na otázku, ktorú si položila: „Či je človek schop
ný žiť dobrý život a nielen podliehať svojim nekoordino
vaným reflexom? Či človek môže byť skutočne vnútorne
slobodný a čistý?”
Duchovné vedenie a osobná blízkosť veľkého kňaza
umožnili mojej manželke, Wande Półtawskej, dosiah
nuť vnútornú harmóniu a pokoj, umožnili jej zlúčiť prá
cu pre iných s rodinným životom a ustavične – už vyše
šesťdesiat rokov – prehlbovať a upevňovať našu manžel
skú blízkosť a harmóniu. Nedokážem vyjadriť celú hĺb
ku svojej vďačnosti za možnosť prežiť tieto roky po boku
tejto skutočnej ženy a skutočného človeka a za otcovskú
a bratskú prítomnosť veľkého kňaza, biskupa a pápeža
v našom živote.
Prežívať skutočnú slobodu a úplnú čistotu vzťahov me
dzi ľuďmi je možné, ale len vtedy, ak to
podriadime Bohu a službe ľuďom,
ak sa budeme ustavične snažiť byť
priezrační, aby cez nás bolo
vidno Boha.
čnú
Prežívať skuto
ú čistotu
slobodu a úpln
zi ľuďmi
(Z úvodu ku knihe,
vzťahov med
vtedy,
ktorý napísal Andrzej
možné, ale len
je
Półtawski, manžel Wandy)
ime Bohu
ak to podriad
Sali-foto, Stará Ľubovňa 2011
m.
a službe ľuďo

