
Stúpame, ale chodník sa nám postupne 
stráca. Musíme prejsť z vyznačeného 
chodníka, po ktorom sa kráča 
veľmi isto, na chodník úplne nový, 
nevyznačený, improvizovaný, ale 
zdieľaný, ktorého správnosť objavíme, 
keď prídeme k cieľu. 
Skúsenosť z turistiky ma priviedla 
k uvažovaniu nad chodníkom, ktorým 
máme my zasvätení prejsť, a ním je 
PERMANENTNÁ FORMÁCIA. Akoby 
v určitom úseku života neexistovali 
isté chodníky, ktorými prešli iní 
a ktoré treba už len nasledovať. Sme 
volaní vyznačovať nové chodníky bez 
zastavenia sa v kráčaní, povzbudení 
nádejou, že dosiahneme Cieľ. Každý 
totiž máme jedinečný chodník, ktorý 
má rôzne úseky, niektoré aj riskantné 
a náročné, ale aj veľmi bohaté 
a nádherné, s rovnakou métou pre 
všetkých. 

Formácia
Príloha Zasväteného života
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Permanentná formácia  

je sám život, je to cesta 

pochopenia ako sa stať pravými 

mužmi a ženami nasledujúc 

Krista a nechať sa premieňať 

udalosťami života a bratmi  

a sestrami, ktorí kráčajú s nami. 

Aj oni sú znameniami čias, sú 

miestami prozreteľnosti. 

G. B. Magoni 

Permanentná
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Znovu zvoní telefón. Aj vám sa stáva, že si 
niekedy rozmyslíte, či je práve tá správna chvíľa 
zdvihnúť ho? Rozlišovanie bolo v sekundovej 
tarifikácii a zdvihla som. Ak ide o neznáme 
číslo, nie vždy zdvihnem... V mobile hlas mojej 
kamarátky, s ktorou som sa nevidela už asi 10 
rokov. Pozvanie. Prijatie. A prišiel deň stretnutia. 
Na moje veľké prekvapenie ma privítala nielen 
ona so svojím manželom a deťúrencami, ale aj 
s rodičmi a starými rodičmi. Nie je tu priestor 
na opísanie našich dialógov, ale uvedomila som 
si krásu jednotlivých generačných etáp, no 
tiež ich náročnosť. Bývajú pod jednou strechou 
a dennodenne hľadajú, ako spolu fungovať 
a zároveň sa rešpektovať v rozdielnosti.

Začala som premýšľať nad našimi komunitami, ako je 
to s generáciami pod našimi strechami a ako by sme 
si mohli uľahčiť život, keby sme navzájom o sebe ve-

deli, čo asi v tej ktorej životnej etape prežívame. Možno aj 
týchto pár stránok môže napomôcť viac sa poznať a viac 
rásť vo vzájomnej láske, úcte a rešpekte pod jednou stre-
chou. 

Permanetná formácia a jej etapy rastu 

Pohľad cez tri komnaty, ktorými treba postupne prejsť: 
1. Explózia vitality 
2. Dynamika efektivity 
3. Múdrosť stability

PRÍLOHA

Tri komnaty 
pod jednou 
strechou

Monika Skalová
Štefan Turanský

God plains  
security 

Pre permanentnú formáciu má vý-
znam práve slovo kráčanie. Tu už 
vlastne nie je dôležitý chodník, 

 dôležitá je správna navigácia – GPS (god 
plains security). Je to aktívna a inteligent-
ná disponibilita toho, kto sa nechá for-
movať počas celého života. Je to každo-
denné kráčanie v hľadaní Božej tváre. Jej 
podmienkou je učenlivosť, vnútorný po-
stoj slobodného srdca a mysle, priprave-
nosť učiť sa zo života. 

Zasvätená osoba sa učí od Boha, pravé-
ho autora formácie, od jeho Slova a jeho 
tajomstva, od slávenej liturgie a od cha-
rizmy; ale zasvätený sa učí aj od iných, 
od každého brata či sestry, svätého aj me-
nej svätého, od ľudí, od chudobných, od 
každej kultúry, v každom momente živo-
ta a v akejkoľvek zverenej úlohe, v úspe-
chu aj neúspechu, od mladého i starého, 
od zdravého i chorého, necháva sa dotý-
kať životom a prijíma kdekoľvek čiastoč-
ku pravdy, lásky a krásy.

Permanentná formácia prebieha na via-
cerých rovinách, či je to intelektuálne 
skvalitňovanie na úrovni teologickej, filo-
zofickej, pedagogicko-psychologickej, so-
ciálnej a pod., alebo na rovine empirickej, 
do ktorej vstupuje životná skúsenosť v pl-
nej palete vzťahov a z nich vyplývajúcich 
hodnôt. Základným pilierom je vzťah, 
ktorý je založený na sebapoznaní a seba-
prijatí i neustálom nachádzaní toho, kým 
sme, v novom svetle. Napätie medzi tým, 
čím sme, a tým, kým sa máme stať, nás 
podnecuje objavovať lásku Boha, ktorá 
sa nezakladá na výkone, na našom akti-
vizme, ale na každodennom objavovaní, 
ako dorastať do toho, pre koho sme boli 
stvorení, veď nespokojné bude naše srdce, 
kým ho nedosiahne. 

Táto príloha je pozvaním zahĺbiť sa pre-
dovšetkým do poznania toho, kým sme 
a čím prechádzame v jednotlivých veko-
vých obdobiach. Vstúpte do tajov perma-
nentnej formácie a pri čítaní sa nedajte 
rušiť! 

n Monika Skalová

Ak je zasvätený život 

sám osebe procesom postupného 

osvojovania si Kristových myšlienok 

a citov, je zrejmé, že takáto cesta 

musí trvať celý život a musí sa 

do nej zapojiť celý človek celým 

srdcom, mysľou a všetkou silou, aby 

sa tak stal podobným Synovi, ktorý 

sa pre ľudstvo obetuje Otcovi.

 
Znovu začať u Krista 15
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bo vo všeobecnosti v nejakej inštitúcii. Pohľad, mienka 
a úsudok iných silne vplýva na sebaúctu a citové uistenie, 
že nás iní majú radi. Je to obdobie, keď cítime, že máme 
mnoho síl pre návrhy, konanie, plánovanie – lebo vieme, 
že po dlhoročnej začiatočnej formácii nadišiel čas úrody, 
čas ukázať plody práce.

Je to etapa, keď sa menia spôsoby vzťahov. Sú iné než na 
aké sme boli zvyknutí vo formačnom dome: vtedy sme si 
boli všetci rovní, teraz majú vzťahy väčšiu šírku a pestrosť. 
Toto úsilie čoraz viac sa otvárať iným je spojené s konštato-
vaním, že na povrch sa dostávajú indivi duálne schopnosti, 
o ktorých človek často ani nesníval: niektorí sú kreatívni, 
rozhodní, protagonistickí, akých ich predtým nikto nepo-
znal. Súčasne vidieť aj takých, ktorí sú pred novými skúse-
nosťami zrazu neistí, plní obáv, s čím pred niekoľkými rok-
mi nikto nepočítal. Je to chvíľa, keď sa človek s nadšením 
a obetavo vrhne do služieb Božieho kráľovstva.

Viac-menej okolo tridsaťpäťky nastáva čas, keď sa zme-
ny dejú často nečakane a niekedy aj traumaticky. Okolo 
tohto veku začína človek pociťovať určitú rutinu, únavu 
a nie je až taký nadšený pre to, čo robí. Niekedy sa obja-

Toto životné obdobie sa nedá presne chronologicky 
vymedziť. Je v ňom veľa rozdielností zapríčinených 

sociálno-kultúrnym aj geografickým prostredím, mož-
nosťami profesionality, práce a prežívania povolania. 

Mohli by sme ho charakterizovať ako čas uvedomenia si, 
osobnej integrácie, podstatnosti života, prevzatia zodpo-
vednosti, ale aj skúsenosti kríz a vzájomnosti v komunite.

Každá zasvätená osoba cez existenciálne rozhodnutie, 
ktoré urobila, už našla svoj osobitný spôsob bytia, mys-
lenia, konania. Ako dospelí muži a ženy v plnosti fyzic-
kých, psychických a duchovných síl si viac uvedomuje-
me svoje možnosti rozvoja a konštruktívneho začlenenia 
sa do prostredia. Vieme vyjadriť svoju vitalitu, tvorivé 
schopnosti a ducha iniciatívy v postupnej realizácii seba 
samých, v súlade s projektom života.

Dve etapy
Etapu do 35 rokov je charakterizuje úsilie o sebauplatne-
nie, či už ako jednotlivca, alebo na úrovni inštitúcie. Je to 
snaha nájsť svoje miesto. Dôležité je aj to miesto, ktoré 
nám bolo zverené v práci alebo v pastoračnej službe, ale-

1. Explózia vitality 
 { obdobie medzi 30. a 45. rokom života }

„Povedal som Bohu: 
Ty si môj Pán,  

pre mňa niet šťastia 
bez teba“ 

(Ž 15, 2)
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ví aj hlboký pocit samoty, hoci sa navonok nič nezmeni-
lo – ani komunita, spolubratia či spolusestry, alebo prá-
ca. Navonok je všetko v poriadku, ale niekde v hĺbke sa 
môže objaviť určité znechutenie a nepokoj. Ohlásia sa 
základné otázky: Má to, čo robím, zmysel? A prečo to 
robím? Aj keď ide o vzťahy, mnohé pocity uspokojenia 
sú späté s vnútornou skúsenosťou nespokojnosti. Vyná-
rajú sa otázky: Čo sa to so mnou deje? A prečo? S kým 
si o tom pohovorím? Keď som sa snažil byť verným, dať 
zo seba to najlepšie, odpovedať na požiadavky blížneho, 
spracovať citové vzťahy... prečo mám takéto pocity?

Reakcie na tieto kritické chvíle môžu byť rôzne. Niekto 
sa zľakne a nedokáže si odpovedať na tieto otázky, lebo 
hľadá rôzne duchovné a racionálne ospravedlnenia; uni-
ká do aktivizmu alebo tento vnútorný hlas v sebe potláča, 
pretože si vyžaduje určitú odpoveď. Iní sa zase musia ko-
nečne rozhodnúť v povolaní, a tak od údivu alebo úzkosti 
nevenujú týmto otázkam nijakú pozornosť. 

Je to síce ťažké, ale v tejto situácii sa treba nevyhnutne zapo-
čúvať, zahľadieť do svojho vnútra, uvedomiť si, čo sa vlastne 
deje. Kríza je súčasťou procesu rastu každého človeka a aj to, 
čo sa v nás deje, je akousi „radostnou zvesťou“. Začína sa nová 
etapa života a závisí od nás, či jej umožníme ďalší rast.

Správny čas!
Je to chvíľa, keď sa v plnej sile dostavajú na povrch tie 
psychické prvky, ktorým sa doteraz nevenovala osobitná 
pozornosť, alebo boli potláčané najprv počas dospievania 
(puberty), potom v adolescencii a napokon vtedy, keď sa 
mladý dospelý človek zapájal do života spoločnosti. Keď 
už človek dokázal konať racionálne a pristupovať zodpo-
vedne k realizácii spoločného projektu, byť aktívny, cieľa-
vedomý a silný, zrazu začne v tomto veku prežívať zrane-
nia v pocitoch, v citlivosti na seba a v pohlavnosti. Tieto 
zranenia sú blízke infantilnému svetu. Je nevyhnutné 
prejsť týmito pocitmi dezorientácie, zmätku a nestabili-
ty, s cieľom dosiahnuť nový vnútorný poriadok. Je to čas, 
keď vnútro má prednostné právo na to, aby si človek uve-

domil, čo je v jeho psychike ešte skryté. Je to bohatstvo, 
ktoré treba účinne investovať do života. 

Rýchlosť zmien 
V tomto veku prebiehajú rýchle zmeny v názoroch, pre-
svedčení, osobných vzťahoch, vo vlastnom tele. Telo už 
nie je také ako u mladého človeka alebo adolescenta. Je 
zaujímavé, že my rehoľníci/rehoľníčky si nárokujeme svo-
jím obliekaním, prístupom k iným a komunikáciou vy-
zerať tak, akoby sa pre nás zastavil čas; aby sme sa vzápä-
tí vnútorne cítili ako deti s nejakou tou vráskou navyše. 

Má to zmysel?
Je to obdobie, keď sa do popredia tlačia otázky o zmysle vecí: 
doteraz sme sa celý život venovali úsiliu odpovedať na potre-
by iných, svoje najlepšie sily sme venovali kongregácii, ko-
munite, pastorácii... Kto sa niekedy zaujímal o nás, o to, čo 
potrebujeme, čo vnútorne prežívame? Ľahko zistíme, že sme 
úctu k sebe samým spájali s výsledkami práce a pastoračnej 
služby a že nadišla chvíľa, keď sa treba vyrovnať s tými „zdra-
vými“ sklamaniami, ktoré nám pomôžu reálnejšie sa pozerať 
na zasvätený život, komunitu, Cirkev a na seba samých.

Všetky predstavy a ilúzie o všemohúcnosti, nezrani-
teľnosti, lacnom sebauspokojení, perfekcionizme, ktoré 
boli predtým oporou, teraz už nestačia na to, aby bol člo-
vek šťastný. Zisťujeme, že vonkajšia istota neexistuje a že 
sme asi dlhší čas žili a pracovali s cieľom vyjsť v ústre-
ty iným, a pritom sme nemali jasno ohľadom hlbokej 
motivácie hodnôt, pre ktoré sme žili. Keď sa vkradne do 
nás takýto strach, vnútorné oslobodenie je sťažené. To, čo 
sme v tejto životnej etape odsunuli na zajtrajšok (vrodené 
dary, talenty a možnosti), sa v nás ozýva a túži po realizá-
cii, aby sa naša totožnosť stála pravdivejšou.

Možné riziká 
Samozrejme, že na tento proces treba slobodne a osobne 
odpovedať. Je tu však riziko, že sa kvôli strachu opätovne 
rozhodneme odložiť tento prechod k plnej zrelosti alebo 

sr. Jana Plevová, juniorka

Já bych řekla, že 
pro permanentní 
formaci je důležitá 
chuť se nechat 
formovat především 
Duchem Svatým, ale 
i okolnostmi a lidmi 
kolem nás – necítit 

se být nikdy hotov, otevřenost Duchu 
Svatému a neztrácet odvahu při zjištění 
vlastní nedokonalosti.

Monika Wassermannová, 
novicka

Zdá sa mi, že v per-
manentnej formácii 
je dôležité mať vedo-
mie potreby vlastnej 
formácie, resp. ve-
domie stáleho „bytia 
na ceste“, zároveň 
spoločné hľadanie, 

konfrontácia (DV, komunita...) a dis-
ponibilita, resp. ochota robiť kroky na 
ceste, nechať sa permanentne formovať 
(v tomto je „ja“ aktívne, zodpovedné).

Anežka Lišková, novicka

Myslím, že zo všet-
kého najdôležitej-
šie v permanentnej 
formácii je otvore-
né srdce... jednodu-
cho nezaujať postoj 
„to už poznám“, „už 
to mám za sebou“, 

neprestať chcieť rásť, aj keď len v ma-
ličkostiach a vo všednosti, nenechať sa 
znechutiť pádmi a vlastnou slabosťou. 
A tiež vernosť a neudusiť radosť z Pána.

ANKETA»  Aké 3 postoje sa ti zdajú pre permanentnú  
  formáciu dôležité?
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úzkostlivo hľadáme niekoho, kto by rozhodol, čo máme 
robiť; niekedy tak robíme aj pod zámienkou svätej po-
slušnosti, ktorá nám stereotypne predkladá typ „verné-
ho“ rehoľníka/rehoľníčky.

Kvôli pocitu vlastného šťastia je dôležité rozhodnúť sa, 
vziať do vlastných rúk svoje dejiny a odpustiť tým, ktorí 
nám nejako ublížili, hoci si to ani neuvedomovali. Stretáme 
sa s mnohými zasvätenými osobami, ktoré ešte nedokázali 
urobiť tento prechod k zmierlivému postoju k sebe samým 
a k iným! Sú to osoby často smutné, neisté, a teda strnulé, 
detské, stále závislé na súhlase a na hodnotení iných. Alebo 
sú to osoby, ktoré preháňajú v jedení, pití a pracujú bez pre-
stávky... To sú všetko prejavy a znaky ich „ťažoby“.

Meniť seba a svoje dejiny – cesty rastu

Meniť sa a pokračovať v raste je možné. Preto potrebujeme 
vstúpiť do svojho vnútra a usilovať sa vyrovnane a vyzreto 
čítať, azda aj za pomoci niekoho iného, city, túžby a obavy 
tak, že prehodnotíme svoje vlastné dejiny. Všímať si nielen 
to, čo si myslíme, ale predovšetkým to, čo cítime a po čom 
túžime. Naše hodnoty, postoje, mienky, vzťahy, dokonca aj 
životný štýl sa musia obnoviť a zmeniť. 

Konsolidovať svoju vnútornú istotu a dosiahnuť slobo-
du – to sú dva podstatné prvky, pomocou ktorých môžeme 
prekonať krízu; stvárňovať svoju vnútornú skutočnosť s tou 
vonkajšou, aby sme mohli žiť konkrétnu skutočnosť; vy-
skúšať svoje možnosti a alternatívy, čo si vyžaduje pružnosť 
k sebe samým, aby sme boli potom pružnejší aj k iným.

Rady nad zlato
a) Uvádzať do života právo slobodne zmýšľať a plánovať, 
pričom sa nenechať naivne ovplyvniť myšlienkami iných ľu-
dí. Týmto spôsobom skôr prijmeme mienky iných a nado-
budneme väčšiu istotu o sebe samých. b) Uvádzať do života 
právo rozhodnúť sa pre správanie, založené na láske, a nie na 
povinnosti, strachu alebo na tom, aby sme sa zapáčili iným. 
To znamená prijať názory odlišné od našich názorov. c) Ne-

napodobňovať iné životné štýly, nežiť z konfrontácií alebo 
zo súťaženia s inými. d) Vyjadriť svoje pocity – či už klad-
né (láska, láskavosť), alebo negatívne (nuda, plač, bolesť). e) 
Naučiť sa vysvetliť a zdôvodniť pohnútky svojho správania 
a svojich rozhodnutí, prosiť o odpustenie úprimne, jedno-
ducho, bez výhovoriek a skrývačiek. Ak si zvykneme na ta-
kýto prístup, naučíme sa z vlastnej skúsenosti, aké je dôležité 
nesúdiť a nekritizovať inštinktívne. f) Prijať svoje chyby, po-
učiť sa z nich, deštrukčne a infantilne sa neobviňovať, ale ani 
nedovoliť, aby sa nás zmocnila minulosť a stala sa prekážkou 
v našom raste. g) Vážiť si osobnú slobodu a vlastnú samo-
statnosť. Takto sa ľahšie prežíva zmena, konfliktné situácie 
a človek je odolnejší voči tomu, čo nikdy nezažil. h) Pocho-
piť, že naše chyby vyjdú na povrch v samote. Keď dokážeme 
byť osamote, prijať odlúčenosť, dosiahneme s inými hlbšie 
vzťahy. Budú totiž založené na realite, a nie na ilúziách alebo 
falošných očakávaniach či závislosti na niekom.

Slobodne milovať
Iba počas tohto obdobia si môžeme uvedomiť, čo môže-
me iným darovať. Iba ten, kto má dostatočnú úctu k sebe 
samému, môže slobodne milovať a súčasne nikoho „ne-
vlastniť“. Taký vzťah a taká láska, ktoré nebudú sledo-
vať sebecké uspokojenie vlastných potrieb, sú znakom, že 
človek je integrálne zrelý. Citové vzťahy sa v tejto chvíli 
stávajú prejavmi rozdávajúcej sa lásky, a preto nás dokážu 
naplniť. Každý vzťah sa prežíva intenzívne a bez vlastníc-
kych zámerov, vo vzájomnej úcte, prekonajúc aj prípadné 
obavy z odlišnosti, pre ktoré sme neistí a bojazliví.

Ak prejdeme týmto procesom, pochopíme, že nie je 
potrebné vidieť a dotknúť sa Zmŕtvychvstalého. On je 
už v nás. A posiela nás takých, akí sme, pretože nás už 
pripravil prostredníctvom našej osobnej skúsenosti a po-
mohol nám stotožniť sa s našimi osobnými dejinami. 
Umožňuje nám spoznať dobro jeho diela v každom z nás, 
nikoho nevynímajúc. Je to dielo, ktoré nás pozýva prejsť 
cez zranenia z minulosti a stať sa zjavením jeho vôle po 
živote a dobre pre každú ľudskú bytosť.

sr. Inga Kvassayová, 
juniorka

Dôležité postoje 
pre permanentnú 
formáciu? Aby sa 
dané osoby chceli 
formovať :) Teda 
aby to, v čom sa 
formujú, im bolo 
vlastné, aby ich to 

priťahovalo a inšpirovalo. A potom 
aby sa aj samy aktívne zapájali. Byť 
pasívnym „odberateľom“ čohokoľvek, 
a teda aj formácie, nevydrží dlho. 
A po tretie, treba byť vytrvalým – tak 
ako vo všetkom v duchovnom živote. 
Znechutenie a netrpezlivosť sú našimi 
najväčšími nepriateľmi :) 

Ján Butkovský, novic

V permanentnej for-
mácii sa mi zdá dô-
ležitý bratský život 
– byť jedno srdce 
a jedna duša, nie fi-
remný kolektív, na-
vzájom sa ťahať do 
neba a posilňovať to 

všetko komunitnou modlitbou. Ďalej je 
to osobná modlitba, osobné žitie chariz-
my zakladateľa a postoj dávania – preta-
venie do niečoho reálneho, nielen reči, 
ale osobné svedectvo.

Ján Straka, tirocinant

Dôležité postoje 
pre permanentnú 
formáciu? Zdá sa 
mi, že prím má 
pravidelný duchovný 
život, prijímanie 
druhých v komunite 
takých, akí sú, ako 

dar, aj s chybami, a skôr sa pozerať na 
seba, a ďalej otvorenosť a dôvera voči 
duchovnému vodcovi.

   Zasvätený život | 2012/02          V

„Formuje a utvára nás to, čo milujeme.“
 J. W. Goethe
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stresu a emocionální únavy, frustrace a vyčerpání v důsled-
ku toho, že sled (nebo souhrn) určitých událostí týkajících se 
vztahu, poslání, životního stylu nebo zaměstnání dotyčného 
jedince nepřinese očekávané výsledky. Zjednodušeně: emo-
ce se rozhodnou člověka zabrzdit, aby se výkonný člověk 
nezničil fyzicky. Při SV jde totiž o ztrátu duševně-emocio-
nálně-fyzicky-duchovní rovnováhy, člověk se cítí být opo-
třebován a tento stav (vyhoření) ho přinutí se zastavit. Při-
tom na počátku je nadšení a zápal pro dobrou věc, velké 
odhodlání a také velké očekávání. A právě toto nadšení 
a počáteční plné nasazení je velmi charakteristické pro SV.

Ztráta, kterou SV působí, je prožívána nejen na úrovni 
osobní, ale často i na rovině rodiny či komunity, organi-
zace, podniku, farnosti. Z duchovního pohledu stojí za 
pozornost, že při SV netrpí jen člověk sám a jeho nejbliž-
ší okolí, ale trpí i jeho vztah s Bohem až natolik, že ja-
koby vůbec ani neexistoval (od výčitek vůči Bohu nebo, 
naopak, pocitu viny vůči němu, až po úplnou absenci 
komunikace).

O nebezpečí syndromu vyhoření (SV) se hovoří už 
nejen v souvislosti s aktivními a schopnými ma-
nažery a vedoucími pracovníky, ale také jej znají 

i mnozí kněží, představení a vůbec osoby Bohu zasvěcené, 
které to se svou službou Bohu a lidem myslely a stále myslí 
velmi upřímně a poctivě. Zvlášť, když jsou oblíbení, vyhle-
dávaní, schopní, výkonní, milí... Když navíc pracují v so-
ciální oblasti, zdravotnictví, školství nebo pastoraci. Právě 
těm je syndrom vyhoření trvalou tichou hrozbou. Obec-
ně totiž platí, že k němu mají blízko lidé, kteří pomáhají 
druhým, povahy starostlivé a zainteresované, v profesích, 
jejichž základem je vztah, zvláště je-li to vztah ze své pova-
hy asymetrický, tzn. jeden dává, druhý přijímá, jeden po-
máhá, druhý si nechává pomáhat atd. Náročnost je právě 
v té vztahovosti, protože např. na kovovou součástku ne-
bo počítač se nemusím usmívat, nemusím mu naslouchat, 
nemusím mít na něj náladu, být trpělivý, atd. 

Co vlastně syndrom vyhoření je? Existuje řada definic, 
zmíníme zde alespoň jednu z nich: Jedná se o stav, druh 

Jednotlivé etapy permanentnej 
formácie sa miešajú aj s typickými 
úskaliami, na ktoré ako zasvätení 
narazíme. Únava, znechutenie či 
rutina, takmer nemožnosť povedať 
„nie“ nás odkazujú na „vyhorenie“. 
Je dobré poznať tento fenomén, ktorý 
sa objavuje po období prvotného 
nadšenia.

Nebezpečí  
vyhoření  
u zasvěcených osob

Lucie Cincialová
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Na tomto místě zmíníme alespoň některé z možných 
situací, které mohou signalizovat nebezpečí syndromu 
vyhoření. Problematika je však mnohem komplexnější, 
je předmětem řady studií a i u nás již existuje dostatek li-
teratury na toto téma.1 

Můžeme si položit otázku: Nenacházím se v některém 
z níže popsaných postojů?

1) Je potřeba to udělat, tak to prostě 
musím udělat 
Už ani nevím, proč dělám to, co dělám. Přitom na počát-
ku jsem byl plný zápalu pro službu a cítil jsem se k ní být 
Bohem povolán. Všechno jsem dělal jen pro něho. Ně-
jak se mi ale posunulo těžiště z cíle činnosti na činnost sa-
motnou: Učím, protože je třeba učit, je to mé zaměstnání, 
musím přece chodit do práce. Sice mi už ty děcka lezou na 
nervy, ale co bych měl dělat jiného? Z naší práce se vytrati-
lo vědomí Božího povolání a my máme pocit, že je vše 
jen na nás. Povzbuzením pro nás může být, že do takové 
situace se dostali i jiní „borci“, např. Mojžíš: „Kde vezmu 
maso, abych je dal všemu tomuto lidu? Nemohu sám unést 
všechen tento lid, je to nad mé síly. (...) Raději mě zabij (...), 
abych se nemusel dívat na svoje trápení“ (Nm 11, 11 – 15). 
Takto naříká Mojžíš, který sám byl svědkem a prostřed-
níkem velkých Božích zázraků! Je třeba vědomě udržovat 
jakýsi „odstup“ od toho, co dělám – není to jen „moje 
dílo“, je to především a stále Boží věc a já jsem jen neuži-
tečný služebník, nástroj v Boží ruce. A ti lidé, kteří jsou 
mi svěřeni, jsou především jeho děti a jemu na nich i na 
mě přece záleží! Známkou, že je vše v pořádku, je potě-
šení, radost z práce, vděčnost za to, že smím být v je-
ho službě. Něco je špatně, když věci dělat „musím“. Sv. 

1  Např. J. Křivohlavý, Hořet, ale nevyhořet. Kostelní Vydří: Karmeli-
tánské nakladatelství 2012; Myron D. Rush, Syndrom vyhoření. Pra-
ha: Návrat domů 2003. 

Pavel radí: „Všechno, co děláte, čiňte celou duší (radostně) 
jako Pánu, a ne lidem“ (Kol 3, 23). Ztratí-li se totiž motiv 
– ono proč to dělám –, jsem na nejlepší cestě k SV. 

2) Nestíhám. Musím dohnat skluz. 
Typickým trápením workholiků je neschopnost odpo-
čívat i jen přibrzdit. Nestíhají se ani zastavit a zhodnotit 
udělanou práci, potěšit se z ní. Je však třeba umět se za-
stavit, prohlédnout si vykonané dílo a poděkovat za ně 
Pánu. Uklidit jednu práci a připravit se na druhou. Mo-
ci pracovat je milost, dar. Varující známkou je neschop-
nost či neochota slavit, nulový čas na skutečný relax, ne-
schopnost „vypnout“. Prostá rada zní: Pomni, abys den 
sváteční světil! K tomu všemu je nám totiž dána neděle! 
Je třeba si odpočinout a také se občerstvit u Pána. Vy-
čerpaný je ten, kdo nečerpá z pramene: „Dvojí zlo spáchal 
můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cister-
ny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží“ (Jer 2, 13). Když 
Ježíšova popularita rostla a všichni ho žádali o uzdravení 
či jiný zázrak, a „lidé se scházeli ve velikých zástupech, 
aby ho slyšeli a byli od něho uzdravováni ze svých ne-
mocí“, Ježíš „odcházel do pustin a modlil se“ (Lk 5, 15 
– 16). Jeden příběh hovoří o dvou dřevorubcích, kteří 
ráno začínali společně práci a oba dva měli před sebou 
stejné množství dřeva ke zpracování. Zatímco první se 
dřel celý den a nedělal skoro žádné přestávky, druhý od-
cházel v pravidelných intervalech a pracoval s mnohem 
větší pohodou a klidem. Večer si první postěžoval: „Pra-
coval jsem víc a déle, přesto jsem zpracoval méně dřeva 
a jsem mnohem víc utahaný. Cos dělal ty, když jsi odchá-
zel pryč, a jak je možné, že máš s menší námahou udělá-
no více?“ Odpověď druhého zní: „Brousil jsem sekeru.“ 
I my potřebujeme občas přerušit práci a „nabrousit seke-
ru“, aby naše práce byla efektivnější. Platí prostá pravda, 
že modlitbou se čas neztrácí, ale získává. A také, že ne-
můžu dát to, co sám nemám. Máme „těšit druhé tou 

útěchou, kterou Bůh potěšuje nás“ (2 Kor 1,4). 
To ale znamená, že musíme tu útěchu a spočinutí 
u Pána nejprve zažít my sami!

3) Když to dělají druzí, není to ono,  
raději to udělám sám
Nebezpečí SV hrozí i tzv. puntičkářům, perfek-
cionistům. Nejen, že všechno musí po druhých 
zkontrolovat, raději si to udělají sami, protože to 
stejně nikdy neodpovídá jejich představám. Jsou 
negativističtí, těžko se s nimi spolupracuje, zůstá-
vají sami. Zlobí se, že jim nikdo nepomáhá, přitom 
jsou jako spolupracovníci nesnesitelní. Prozrazuje 
se tak jejich skrytá neschopnost organizovat a ne-
důvěra. Většinou chtějí druhým nebo i sobě ně-

co dokázat. Možná, že nebyli v dětství dost chváleni... 
Musí být viděni, „podepsáni“ pod každou činností, mu-
sí se o nich mluvit. Skrývá se v tom i neschopnost vidět 
velikost a kvality druhého, neschopnost radovat se s ci-
zích úspěchů. Jsme li všichni „jedno tělo“ , pak úspěch 
bratra nebo sestry by mě měl těšit jako můj vlastní. Jde 
mi víc o to, aby dílo bylo dokonalé, nebo abychom pra-

Jaro Křivohlavý 
Horieť, ale nevyhorieť 
Kniha je určená všetkým, ktorým horí 
srdce, a zároveň radí, čo robiť, aby 
nevyhaslo. Jej autor, uznávaný český 
psychológ, sa venuje syndrómu vy-
horenia. Hľadá jeho príčiny a ponúka 
praktické rady, ako mu predchádzať. 
Ukazuje často jednoduché cesty, ako 
sa vyhýbať stresu, ale aj čo robiť, ak 
sme už doň hlboko padli. Rady sú obo-
hatené skúsenosťami ľudí, ktorí touto 
cestou prešli. Publikácia poslúži ľu-
ďom, ktorí majú radi svoju prácu – najmä tým, ktorí v nej pri-
chádzajú do osobného styku s druhými ľuďmi. Zameriava sa 
na najviac ohrozené profesie – učiteľov, lekárov, zdravotné 
sestry, sociálnych pracovníkov, psychológov či duchovných. 
Keďže poukazuje na to, aké pracovné podmienky prispievajú 
k prevencii vyhorenia, určená je tiež pre zamestnancov a za-
mestnávateľov. 

Karmelitánske nakladatelství, Kostelní Vydří 2012
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covali společně? Dávám příleži-
tost vyniknout druhému? Těší 
mě objevovat jeho možná do-
sud skryté kvality? To ovšem 
předpokládá vědomí o vlast-
ní ceně, kdy nemusím niko-
mu nic dokazovat. Můžu víc vi-
dět souvislosti, všímat si druhých 
a těšit se z toho, že vedle mě mů-
žou růst, rozvíjet se. Důležitější než 
bezchybný, perfektní výsledek je ra-
dost ze spolupráce, smysl pro komunitu 
a společné dílo. Nevadí, že není tak dokonalé, ja-
ko kdybych to udělal sám. 

4) S tím jsem ale nepočítal!  
Musím to přece všechno stihnout včas!
Léčkou jsou nereálná očekávání, příliš vysoké cíle, kte-
rých není možné dosáhnout, leč v ideálních podmín-
kách. Ty ovšem nejsou obvyklé. Co když mi nebude 
dobře, když mi ujede tramvaj, když bude třeba řešit ně-
jakou nečekanou a náhlou situaci? Je třeba pamatovat 
na časovou a fyzickou rezervu. Někteří lidé jsou víc než 
zaskočení nečekanými událostmi, které se jim „nehodí“ 
– jít k doktorovi, čekat na zastávce, přijmout výpadek 
elektřiny, přijmout něčí nebo své selhání, chybu, nemoc, 
indispozici. A pak narážíme na neschopnost pružnosti, 
improvizace. Jde ale také o necitlivost k Boží vůli, která 
se projevuje i v těchto překvapeních. Dávám vůbec pros-
tor Božímu Duchu, nebo je všechno to plánování jen 
v mojí režii? Tvrdost a náročnost k sobě se pak přenáší 
i do požadavků na druhé. Objevuje se nervozita místo 
pokoje. Možná by stačilo počítat vždy s rezervou a nene-
chávat věci na úplně nejposlednější chvíli. A než si zapíšu 
novou položku do diáře, kratince se pomodlím... 

5) Tohle je pro mně zvlášť důležité, 
na tom musím trvat, z toho neslevím!
Nezabrala moje práce, můj projekt, můj nápad, můj ná-
zor, určitý člověk, atd. až příliš prostoru v mém životě? 
Nezdůrazňuji něco až příliš? Nemluvím pořád jen o tom 
samém? Nevytěsnilo něco nebo někdo nebo já sám Bo-
ha z prvního místa v mém životě? Je-li Bůh Bohem, mo-
hou polobozi zůstat, říká známý anglický spisovatel C. S. 
Lewis. Je třeba si stále hlídat první místo na svém hodno-
tovém žebříčku, vše ostatní si už pak místo najde. Možná 
podceňujeme to, že tuto revizi musíme pravidelně dělat 
i my, u kterých se to jaksi předpokládá samo sebou, když 
jsme Bohu zasvěcení. Občas je třeba si položit otázku, 
zda mi skutečně vládne Pán. Protože jen Ježíš je můj Pán!

6) Trápení druhých je vždycky přednější 
a oni mě potřebují... 
Přílišná zaměřenost na problémy a starosti druhých 
je postojem typickým pro pracovníky v pomáhajících 

profesích, zvlášť když se jedná 
o křesťany.2 Mnohdy v tom-
to postoji lze vypozorovat ne-
správné pochopení přikázání 
lásky. Milovat bližního jako se-
be znamená také milovat sebe 
jako bližního. Je třeba se naučit 

říkat laskavé, ale pevné ne. Mý-
mi bližními nejsou jen moji klien-

ti, ti, kdo si žádají moji pozornost. 
Nemůžu se vyčerpat jen v pracovních 

vztazích, protože moji bližní jsou nejen 
v zaměstnání, ale také a především doma! 

7) Je to ubíjející, pořád dokola to samé!
Rutina ubíjí, to je stará známá pravda. Platí to i pro řehol-
ní život v komunitě. Už vím, co bude k večeři, modlitba 
začíná každý den ve stejnou dobu, naproti mě u stolu sedí 
vždycky ta samá sestra... A jde to všechno pořád dokola, 
každé pondělí je stejné, vše je předvídatelné, žádná změ-
na se neočekává. Už dopředu víme, co je před námi a jak 
to dopadne. Tady hrozí vyhoření i lidem méně aktivním, 
spíše submisivním, málo tvůrčím, pasivním, flegma-
tickým. A přitom by možná stačilo málo: navrhnout při 
konventní kapitule nějakou změnu v modlitebním nebo 
zasedacím pořádku, v něčem se střídat, některé věci dělat 
spontánně, zařadit do programu a vyzkoušet něco nové-
ho... Otupění přichází také po dlouhé době strávené na 
stejném místě – žádné výzvy, žádné překvapení. Pak je tře-
ba umět rozpoznat „čas příhodný“, který volá po zásad-
nější změně. Každá změna totiž vzbudí novou energii, je 
šancí začít znovu, nově. Nové začátky se pak mohou týkat 
zdaleka nejen práce, jsou i novým impulzem pro duchovní 
život, výzvou k obrácení... 

8) Je mi sice zle, ale dobře to snáším!
Zhoršující se fyzické zdraví může být také spouštěčem 
SV. Ale kdo by se přiznal, že mu není dobře, jak by mohl 
potřebovat pomoc ten, kdo vždycky pomáhal druhým? 
Člověk si neví rady, cítí najednou prázdno, slabost je 
frustrující, už tolik nestihnu, zaostávám za kolegy... Při-
tom nemoc, indispozice, únava, známky stárnutí – to vše 
nás může vést k nové zkušenosti, být příležitosti k no-
vým objevům, růstu, k nové kvalitě: Svěžest ducha zůstá-
vá, i když čas postupuje: duchovní mládí se projevuje v tom, 
že člověk v každém období života hledá a nalézá pro sebe 
různé nové úkoly, zvláštní způsob existence, života a lásky, 
sobě vlastní (Vita consecrata 70).

9) Jsem jim ukradená, nikdo si ani nevšiml, 
že jsem to udělala...
Potřebujeme jako lidé zpětnou vazbu, občasné ujištění 
o tom, že věci děláme dobře a že to, co děláme, někomu 
slouží, má smysl. Když se ale dlouhodobě nebo vůbec 
člověk nedočká žádného uznání, může to vést k SV. Sva-

2  Někdy se v této souvislosti hovoří o tzv. syndromu pomocníka. 
Srov. např. W. Schmidbauer. Syndrom pomocníka. Praha: Portál 2008.

Jedným z prvých plodov 

cesty permanentnej 

formácie je schopnosť žiť 

každý deň povolanie  

a prijímať ho vždy  

s vďačným srdcom ako 

nový dar. 

Znovu začať u Krista 16
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tý Jan z Kříže radí: Kde není láska, přines lásku a najdeš 
lásku. Můžeme jej snad parafrázovat a říci: Když tě nikdo 
nechválí, začni s pochvalou sám, buď pozorný k druhým, 
povzbuzuj je. Oni se to třeba od tebe naučí. Dobro je tře-
ba šířit a zlo zastavit. A jsem-li přesto nejistá, tak si hod-
nocení přímo vyžádám. 

Závěr
V poslední poznámce shrňme: Pozoruješ, že tvoje ak-
tivita vzrůstá, ale produktivita klesá, že jsi podrážděný, 

fyzicky unavený a ztrácíš ochotu riskovat? Přestáváš si sama 
sebe vážit? Ztrácíš objektivní pohled a cítíš se vyčerpaně, 
osamoceně, nepochopeně, roste v tobě pocit hořkosti 
a ztráty smyslu? Začínáš se stranit kolektivu? Ztrácíš naději? 
Obviňuješ Boha nebo se s ním přestáváš bavit a zanedbáváš 
už dlouhodobě modlitbu? Pak se svěř někomu, ke komu 
máš důvěru, a je-li třeba, vyhledej odborníka. Povzbuzující 
je, že každá situace je příležitostí, která tě může posunout 
dál. I Eliášovo „Mám toho dost! Vezmi si můj život!“ (1 Král 
19, 4) mělo dobré, lepší pokračování!

n

Životné obdobia a ich úlohy 
vo veku dospelosti
I. obdobie do 45 rokov
Životné úlohy:
Presvedčiť sa (aktívne obdobie), t. j.
» stanoviť kompetencie ;
» brať vážne úlohy; 
» zaoberať sa realitou; 
» zvládnuť výzvy.
Intimita, t. j.
» rozhodnutia pre vzťahy;
» vytvárať vzťahy.

Možné deficity:
• zlyhania (nezvládnutie neúspechov) 
• izolácia (strach zaviazať sa).

II. obdobie do 65 rokov
Od stredu života až po dôchodkový vek

Životné úlohy:
Zmúdrieť: Starosť o budúcu generáciu (sociálna fáza)
» prijať zodpovednosť;
» iných podporovať, deliť kompetencie a odovzdávať;
» dávať si otázky, čo je podstatné, čo je zmyslom života 
(stredný vek).

Možné deficity:
• stagnácia, t. j. tvrdohlavosť, uplatňovať moc, popierať 
vek (ilúzie mladých).

III. obdobie nad 65 rokov

Životné úlohy:
Byť múdry – integrácia vlastného ja (duchovná fáza) t. j.
» byť  pre... cez odovzdávanie zodpovednosti a zamest-
nania;
» zanechať postavenie;
» zaobchádzanie s hranicami;
» vývoj až k „univerzálnej láske“, prehĺbenie poznatkov 
a životných skúseností.

Možné deficity: 
• horkosť a rezignácia.

Obdobia rehoľného života

I. obdobie: Vzdelanie a formácia 
Postulát – noviciát – juniorát
» odpovede na volanie, povolanie 
» zapojiť sa do nasledovania Krista
» odkrývať a nacvičiť spoločenstvo 
a bratstvo/ sesterstvo
» prijatie a privlastnenie osobnej 
a spoločnej charizmy
» rásť v poslaní
» príprava na rastúcu zodpovednosť

II. obdobie: Pracovno-činný život 
Aktívne roky

» prechod k sebestačnosti 
» cvičením sa zostať na ceste viery a vernosti, pretože 
rutina každodenného života kladie otázky o zmysle re-
hoľného života
» dať sa celkom k dispozícii poslaniu
» prevziať a niesť spoluzodpovednosť 
» v modlitbe spoločne hlbšie vrastať do vlastného povo-
lania a uskutočňovať ho
» spoluutvárať spoločenstvo

III. obdobie: nová osobná a duchovná  
príprava, prehĺbenie a podstata 
Začiatok aktívnej staroby a posledné roky života

» prijať prechod k aktívnej starobe a formovať ju
» prehĺbiť vývoj duchovného života, osobnej charizmy 
v starobe
» nájsť vlastný životný štýl a učiť sa prijímať vlastnú 
ohraničenosť
» viac sa nasmerovať na nenápadnú službu v spoločenstve
» pohľad na celok 
» rásť v čnostiach vďačnosti a spokojnosti
» prijať minulosť a ohraničenosť života
» súhlas so smrťou vo viere v zmŕtvychvstanie
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zasväteným ženám a mužom, dozrie-
vať v otvorenosti Bohu, bratom, ses-
trám, mladým i dospelým laikom, 
ktorí majú účasť na našom poslaní.

V miere, v akej sme rozvinuli 
v sebe zmysel pre sebaúctu, stáva-
me sa schopnými prijatia a počú-
vania v konfrontácii s inými, kto-
rých potreby vieme chápať.

Väčšia schopnosť ovládať vlastné 
city napomáha vzájomnosti a po-
kojné spracúvanie konfliktov nám 
umožňuje vyhnúť sa neústupčivos-
ti a zostať otvorenými pre tajom-
stvo, ktoré prebýva v každom člo-
veku a jeho dejinách. Priateľstvo sa 
môže prehĺbiť a môžeme stavať na 
úprimnom hľadaní dobra druhé-
ho. Sme teda schopní prijať ako 
bohatstvo odlišnosti veku, menta-
lity a formácie v prostrediach kon-
krétnej reality. Aj ohraničenosť je 
považovaná za výzvu k trpezlivosti, 
pochopeniu a odpusteniu.

Perspektíva času sa mení a vyví-
ja: čas, ktorý nám ešte zostáva, je 
kratší ako ten, čo sme už prežili, 
a priestor na uskutočnenie plánov 
je menší. To nás vedie k posilne-
niu realizmu, kritického zmyslu, 
schopnosti navrhovať a k trpezli-
vosti malých krokov.

Kríza veku 
V tomto veku môžeme zakúšať ur-
čitú krízu zmyslu života. Je možné, 
že čerstvosť entuziazmu sa vytratí 
a pozorujeme oslabenie aj na teles-
nej úrovni, často spôsobené fyzic-
kými a biologickými zmenami.

Medzi najčastejšie znaky krízy stredného veku patrí dojem 
monotónnosti života, v niektorých prípadoch aj upada-
nie do depresie a do všeobecného pocitu únavy a námahy. 
Môžeme zakúsiť ľútosť za tým, čo sme zanechali, a odpor 
otvoriť sa niečomu novému. Môžu sa u nás objaviť niekto-
ré formy malomeštiactva a môžeme znova prežívať predošlé 
krízy, zvlášť na citovom poli, so silnou túžbou po intimi-
te a citovo uspokojivých vzťahoch. Badať to predovšetkým 
u žien. U mužov sa môže objaviť neprijatie, že sily viditeľne 
ubúdajú alebo že po toľkých rokoch zastávania dôležitých 

Ide o obdobie veľkých možností zrelosti a ľudskej i rehoľ-
nej plodnosti, ale zároveň je to obdobie krízy a revízií.
Skúsenosť predošlých rokov nám umožňuje pozerať sa 

na život s väčším realizmom a rozhodnejšie sa zameriavať 
na podstatné.

Nové možnosti dozrievania
Ak sme predošlé fázy prežili vyrovnaným spôsobom, v tejto 
etape existencie zakúšame určitú vnútornú stabilitu. Skúsenosť 
v povolaní, prežívaná ako vernosť zmluve, nám umožňuje, ako 

PRÍLOHA

. . . T r i  k o m n a t y . . .

2. Dynamika efektivity 
 
 { obdobie medzi 45. a 65. rokom života }

„Stúpajú  
a síl im pribúda...“

 (Ž 84, 8)



PRÍLOHA

úloh, pozícií a rolí v provincii zrazu sa muž môže cítiť „od-
stavený a neužitočný“. Vzniká tak pokušenie uzavrieť sa do 
seba alebo byť stále nespokojný, kritický ku všetkému a ku 
všetkým... Bohužiaľ, u mužov sa častejšie objavuje nebezpe-
čenstvo alkoholizmu, zatrpknutosti a rezignácie, čo nieke-
dy možno vidieť aj na správaní a oblečení. 

Okrem týchto prípadov „spolu s osobným rastom sa 
môže objaviť nebezpečenstvo určitého individualizmu, 
sprevádzaného strachom, že nie sme na úrovni doby, ale-
bo javmi zatrpknutia, uzavretosti, ochabnutia“ (VC 70). 
Predovšetkým v poslednej fáze tohto obdobia vzniká do-
jem, že mladé generácie nás predbehli, čo môže priviesť 
k prežívaniu protirečivých skúseností, ako prehnaný akti-
vizmus s túžbou za každú cenu niečo zvládnuť, nevyluču-
júc konkurenčné mechanizmy, alebo stiahnutie sa.

Skúsenosť exodu
Z hľadiska viery je to čas dozrievania, ale aj skúšok. Mô-
žeme prežívať skúsenosť definitívneho obrátenia sa k Bo-
hu v celosti vízie života, ale aj prechádzať chvíľami kríz vo 
forme pochybností vo viere, menšej identifikácie so svo-
jím povolaním, duchovnej suchoty, až k pocitu existen-
ciálnej neužitočnosti.

Je to obdobie opätovného povolania k obnovenému 
štýlu života. Zasvätená osoba vníma, že je povolaná „zre-
organizovať“, nanovo naplánovať vlastný život novým 
prístupom, ktorý je viac „zosobnený“, „viac zvnútorne-
ný“, usilujúc sa prežívať hodnoty ducha, ktoré azda vďaka 
predošlej intenzívnej činnosti zostali tak trochu atrofova-
né, a objaviac tak v sebe ešte skryté zdroje, schopnosti, 
ktoré doteraz nenašli svoje uplatnenie. 

Tento prechod disponuje k postojom typickým pre 
skúsenosť exodu, prechodu cez púšť, s istotou prítomnosti 
Boha, ktorý zostáva verný napriek našej chudobe. Robí 
silnejšou potrebu podstatnosti, naša existencia sa zno-
va zakoreňuje v Bohu, pričom prežíva evanjeliové nasle-
dovanie radikálnejším spôsobom. Ponúka možnosti pri-
jať vlastné dejiny smrti a znovuzrodenia, ktoré v smrti 
a zmŕtvychvstaní Krista nachádzajú význam a znovu mo-
tivujú naše povolanie.

Obnovené vedomie charizmy
Toto obdobie života je jedným z najplodnejších obdo-
bí. Dovoľuje objaviť novým spôsobom prorockú výraznosť 
charizmy. V pastoračnom prostredí cítime povinnosť pri-
jať s novým vedomím úsilie spájať kvalifikovanú kultúr-
nu ponuku a profesionalitu s evanjeliovým svedectvom 
a s ohlasovaním Ježiša.

Vo vykonávaní úloh, ktoré sú nám zverené, získavame 
istotu a kompetenciu a zakúšame radosť z aktívneho za-
pojenia do poslania. Teraz jasnejšie vidíme cirkevnú a so-
ciálnu odozvu našej aktivity a tam, kde účinkujeme, sme 
aj stimulovaní nastúpiť na nové a odvážne cesty v pro-
spech toho, kto trpí alebo je vylúčený na okraj.

Sme povolaní uskutočňovať novú evanjeliovú a cha-
rizmatickú syntézu, schopnú osvetliť každodennú realitu 
založenú na radikálnom nasledovaní Krista a na vzájom-
nosti vzťahov. 

   Zasvätený život | 2012/01          XI

Vladimír Peklanský,  
palotín
 
Permanentná formácia je veľkou prí-
ležitosťou byť s Ježišom Kristom, lebo 
len pri ňom sa môžem stávať tým, kým 
mám byť. On formuje celok: ľudskú 
stránku, duchovnú, citovú, intelektu-

álnu, apoštolskú, spoločenskú aj charizmatickú. Vďaka 
takejto formácii sa môžem stať lepším apoštolom pre ten-
to svet. Veľkým ohrozením pre zasvätených je podľa mňa 
prílišný aktivizmus, kde sa ambície a dokazovanie svojich 
schopností dostávajú na prvé miesto a osobné stretávanie 
sa s Kristom sa presúva na miesto druhé. 

Jeremiáš Daniel Kvaka, 
františkán
 
Keď sa v kláštore denne modlíme za na-
šich zomrelých bratov a čítame nekro-
lóg, často sa tam píše, že zomrel v päť-
desiatom-šesťdesiatom roku rehoľného 
života. Ak si uvedomíme, že vstupná 

formácia trvá do desať rokov, tak skutočnou výzvou pre 
brata je, čo urobí s časom, ktorý je aj päťkrát dlhší. Veľmi 
často zovšednutie, zvlažnenie, vytratený úžas z Boha, pre-
márnený čas sú našimi najväčšími nepriateľmi. Skutočnou 
výzvou je pre nás rásť v bratskej láske, tá sa v každoden-
nom živote preklápa do konkrétnych situácií a tam je jej 
vždy málo.

Gerarda Farská,  
františkánka
 
Otvorené srdce pre prijatie čohokoľvek, 
čím ma chce Boh stvárňovať na svoju 
podobu. Príležitosťou je každý človek, 
každá situácia, každé... – jednoducho 
všetko, čo ma stretne. Len to vidieť a vy-

užiť, t. j. nebrániť sa, ale dovoliť, aby sa ma to formačne 
dotklo. Ohrozenie vidím v postupnom a veľmi nenápad-
nom ponáraní sa do ľahostajnosti a individualizmu. 

Pavla Pichlerová, tešiteľka
 
Permanentnú formáciu považujem 
za prvok, ktorý má alebo by mohol 
priniesť do života nášho spoločenstva 
novú iskru, hlbší pohľad na to, čo máme 
denne pred očami. Je to výzva prestať 
si myslieť, že celé naše srdce už patrí 

Pánovi. Na ceste za ním je niekedy potrebné sa  
aj „vrátiť“.

ANKETA»  Čo znamená 
pre vás permanentná 
formácia?
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Skvalitnenie našich vzťahov vo 
vzájomnom obohatení, v rozví janí 
ducha zdieľania nás urobí schop-
nými byť darom bratom a sestrám. 
Obmedzenie očakávaní vo vzťahu 

ku komunite nás vedie k uvedome-
niu, že v komunite nie sme dokonalí, 

prežívame to „už a ešte nie“, kde treba 
stále si odpúšťať a nechať si odpustiť. 

Evanjeliový štýl života
Prežívanie čistoty ako výrazu zrelej lásky nám pomáha sta-
bilizovať autentické vzťahy s bratmi a sestrami, zväčšuje 
schopnosť počúvať, rozvíja duchovné materstvo, otcov-
stvo a disponuje k pastoračnej pozornosti.

Rozhodnutie pre jednoduchý a striedmy spôsob života, 
v súlade s podmienkami miesta, v ktorom žijeme, a citli-
vosť na realitu chudoby nás vedie k odvahe v obmedzo-
vaní vlastných potrieb ako cesty konkrétnej solidarity.

Zmierňovanie potreby samostatnosti, ktorá sa v tom-
to období môže stať silnejšou, a prijatie zodpovednosti 
a otvorenosti pre život v spoločenstve nás chráni pred ri-
zikom individualizmu a izolácie.

Spoluzodpovednosť
Prežívanie spoluzodpovednosti, zúčastňovanie sa na živote 
Cirkvi a spoločenského života s príspevkom našej cha-
rizmy nás vedie k uvedomeniu si, že dar charizmy nie 
je individuálny, ale je odovzdávaný novým generáciám 
s celou sviežosťou prvotnej inšpirácie a s obohatením, 
ktoré mu počas dejín poskytla jeho postupná interpre-
tácia a životná prax, v snahe nielen chrániť, ale aj obo-
hatiť duchovné dedičstvo a nachádzať vlastnú identitu 
v charizme inštitútu, kongregácie. Otvorenie sa pre prá-
cu v synergii nás robí účinnejšími v spoločnom poslaní.

Amedeo Cencini 

Strom Života 
Náčrt modelu vstupnej  
a stálej formácie

Po Dychu života prináša vydavateľ-
stvo Serafín ďalšiu zaujímavú knihu 
Amedea Cenciniho o  kňazskej a  re-
hoľnej formácii: Strom života. Autor 
sa v nej pokúša zadefinovať formačný 
model, na ktorom možno vybudovať 
projekt trvalej formácie.

V predchádzajúcej knihe autor hovorí, že trvalá formácia 
je ochota mysle a srdca dať sa formovať životom počas celého 
života. Kniha Strom života predkladá integračný model, ktorý 
má schopnosť vyvolať vo formovanom človekovi práve takúto 
túžbu a schopnosť. Rodí sa z minulosti a z konštatovania i pre-
svedčenia, že už samotný život, vlastná minulosť má formačnú 
funkciu a že Boh Otec pokračoval vo svojej stvoriteľskej činnos-
ti aj pri stvárňovaní každého človeka prostredníctvom udalostí 

jeho života. Neexistuje situácia, ktorá by mohla predstavo-
vať prekážku pre Božiu tvorivú a výchovnú činnosť.

Aby bolo možné zrealizovať proces integrácie vlastnej 
minulosti a celého života, je potrebné venovať v priebehu 
počiatočnej formácie zvláštnu pedagogickú pozornosť pa-
mäti. Práve práca s „pamäťou“ je nosným pilierom integ-
račného modelu. Autor zároveň predkladá praktické cvi-
čenia, ako rozvíjať túto schopnosť, aby bola odrazom viery 
a veľkonočného tajomstva v našom živote.

A prečo práve Strom života?
Kríž, vytesaný z dreva stromu Edenu, ako hovoria cirkev-
ní otcovia, je „stromom života“. Celé dejiny spásy sa usku-

točňujú medzi dvoma stromami: zakázaným stromom 
a stromom života. Amedeo Cencini zdôrazňuje, že na ceste du-

chovného dozrievania je dôležitý vzťah obidvoch stromov. Ak 
dokážeme integrovať naše zlo, stane sa súčasťou tajomstva, 
ktoré ho prekoná a  postupne premení na lásku, odpustenie, 
hojný a plodný život, na pokornú a štedrú službu...; a na to je 
potrebná práve „pamäť viery“.

Serafín, Bratislava 2012

PRÍLOHA
Treba pomáhať 

zasväteným osobám v strednom

veku, aby sa vo svetle evanjelia

a inšpirácie charizmy vrátili 

k svojmu pôvodnému rozhodnutiu 

a nestotožňovali dokonalé 

zasvätenie s dokonalými 

výsledkami. 

Vita consecrata 70 

Meniť seba a svoje  
dejiny – cesty rastu

Pozitívne prijatie seba
Práca so zdrojmi tohto veku 
v pozitívnom prijímaní vlast-
nej reality muža a ženy so svojimi 
psychofyzickými javmi, ktoré spre-
vádzajú tento čas, nám pomôže realis-
ticky uznať svoje osobné obmedzenia, pre-
konať oslabenie entuziazmu, spoznať vlastnú 
hodnotu a s pokojom prijímať, že sa strácame, aby sme na-
šli pravý život v Kristovi a v jeho veľkonočnom tajomstve.

Obývaná interiorita
Uskutočnenie prechodu od možných foriem aktivizmu k hl-
bokému stretnutiu so sebou samými, venovanie priestoru 
a času svojmu vnútru, obývanému Božou prítomnosťou, 
nám pomôže prekonávať rozptýlenosť a povrchnosť v dô-
verujúcej otvorenosti Pánovmu plánu s naším životom, 
v zrelšom odovzdaní seba.

To si žiada byť schopnými odpočívať, prežívať radosť 
z uvoľňujúcich a sviatočných stretnutí, prekonávajúc ve-
domie nenahraditeľnosti alebo neužitočnosti.

Rozlišovanie v kvalite
Otvorenie sa pre osobné a komunitné rozlišovanie vo svet-
le Božieho slova nás otvára pre zachytenie každodenných 
zvestovaní, cez ktoré nás Pán volá realizovať jeho kráľov-
stvo. Byť disponibilnými na zmeny schém a štruktúr v po-
stoji pružnosti je znakom konkrétnej a pokornej lásky.

Pozerať s dobroprajnosťou na nové generácie, tešiť sa z ich 
napredovania a urobiť priestor iným, premôcť horkosť 
a ľútosť, rozvíjať postoje povzbudzovania a nádeje vo 
vzťahoch nás robí účastnými na zdieľaní nového života. 
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Medzi ďalšie úskalia zasväteného človeka 
určite patrí samota. Dokonca každé obdobie 
má akoby svoju špecifickú samotu. Je samota 
dôležitou podmienkou pre duchovný rast alebo 
prameň utrpenia? Niekedy jedno, inokedy 
druhé. Bude stále dôležité konfrontovať sa 
s touto problematikou a merať tak časy nášho 
formačného dozrievania.

Otázka samoty je jednou z veľkých výziev súčas-
nej doby, pretože sa týka všetkých. Každý človek, 
a teda aj zasvätená osoba, skôr či neskôr sa stret-

ne s touto otázkou, ba ju niekedy môže pálčivo preží-
vať. Môže sa jednať dokonca o akúsi vnútornú bolesť, ne-
pokoj či neistotu, dokonca ju možno prežívať ako zdroj 
vnútornej nepohody a pocitu nenaplnenia. Človek sa 
môže cítiť osamoteným aj uprostred množstva ľudí, do-
konca aj v rehoľnej komunite. Netreba sa diviť, ak je po-
kušenie uzatvoriť sa do seba silné, ak niekedy prežívame 
pocit nepochopenia, opustenosti, obavy a strachu. 

Avšak samota, ktorá právom patrí do života každého 
človeka, sama osebe nie je negatívna. Môže sa ňou stať, 
ak nie je zakorenená v Bohu a v hodnotách zasvätenia. 
Samota je vlastne podmienkou, aby sme „našli“ samých 
seba, tvorivo objavovali Božiu prítomnosť v našom živo-

te, nadobudli širší pohľad než ten, ktorým sa denne po-
zeráme. 

Naša ľudská prirodzenosť musí počítať aj so samotou. 
Všetci si uvedomujeme, že sme neúplní a nedokonalí: túto 
podmienenosť nemôžeme prekonať sami, pretože nie sme 
sebestační. Potrebujeme Boha a skúsenosť bežného živo-
ta, aby sme vyzreli a realizovali sa; potrebujeme sa uplat-
niť, dosiahnuť uznanie a ocenenie, aby sme mohli existo-
vať a ďalej rásť. Nikto nemôže žiť a byť šťastný bez lásky.

V tomto období sa objavujú niektoré základné požia-
davky citového vyzrievania. Predovšetkým je to správna 
orientácia našej samoty prítomnej v rôznych rovinách. 
Medzi nimi má popredné miesto existenciálna samota, 
nachádzajúca sa na veľmi hlbokej rovine ľudskej skúse-
nosti. Je to tá nadprirodzená samota, v ktorej naše ko-
nečné bytie objaví, že je nositeľom potreby nekonečnej 
plnosti. Iba Boh môže odpovedať na túto potrebu po ne-
konečne a iba on ju môže naplniť. Každý pokus nahradiť 
Boha niečím iným je v konečnom dôsledku neúčinný. 

Existuje potom aj citová a pohlavná samota, ktorá spo-
číva v potrebe tešiť sa z prítomnosti inej osoby, s ktorou 
by sme mohli zdieľať svoj citový svet, rôzne skúsenosti, 
hodnoty, nádeje, radosti, obavy... Aby sme mohli preží-
vať citové zdieľanie a prekonať citovú a pohlavnú samotu, 
potrebujeme také ľudské vzťahy, v ktorých je pre nás iná 
osoba priateľom a bratom/sestrou. Zasvätená osoba sa zrie-

PRÍLOHA

Samota Štefan Turanský
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ka spôsobu uspokojenia tejto 
potreby takým spôsobom 
ako v manželstve, avšak os-
tatných spôsobov sa nezrie-
ka. Keďže sa zasvätená osoba 
zrieka manželských prejavov 
lásky, treba posilniť iné preja-
vy a prekonať tak vlastnú samo-
tu; teda uprednostniť tie prejavy, 
ktoré nám pomôžu objaviť iných 
ako priateľov a bratov, sestry.

A nakoniec existuje aj sociálna samota, 
ktorá vzniká z potreby vytvárať spoločenstvo s osobami, 
s ktorými spolunažívame a zdieľame materiálne dobrá, 
prácu a pod. Ony sú našimi spolucestujúcimi a pomá-
hajú nám prekonať fyzickú i sociálnu izoláciu, ktorá je 
zdrojom sociálnej samoty. Samota je bolestná, ale aj po-
zitívna a plodná skúsenosť, ak ju človek prežíva správne.

Pozitívne prežívať samotu
Samotu treba prežívať pozitívne na viacerých rovinách. 
Tá existenciálna sa má opierať o skúsenosť s Bohom Ot-
com a Ježišom bratom, snúbencom a priateľom, ako aj 
o Máriu, našu Matku, a to takým spôsobom, že aj citový 
život nájde svoje plné vyjadrenie bez falošných náhrad.

Panenstvo kvôli Božiemu kráľovstvu znamená v citovej 
a pohlavnej oblasti zrieknutie sa manželskej lásky, aby sa 
upevnila priateľská a bratská/sesterská láska. Zasvätená 
osoba má tieto formy lásky neustále prehlbovať, aby tak 
dala zmysel svojej samote a svojej legitímnej potrebe mi-
lovať a byť milovanou. Totiž citová prázdnota môže stáť 
osobu veľa. Aj náhradné, povrchné formy lásky sú pre ňu 
neuspokojujúce a frustrujúce. 

Panenská láska nepopiera otcovstvo a materstvo, len 
sa zrieka ich biologického prejavu s cieľom posilniť ten 
duchovný. Vlastná práca a pastoračná služba v prospech 

Mlčanie, samota, oddych 

a vyčkávanie – to sú cesty do 

vnútra... Stálym rozprávaním 

a hlukom je človek vytlačený sám 

zo seba. Jeho vnútorný poriadok 

sa rozpadá. Tak stráca aj pravé 

slová. Mlčanie patrí k reči ako vdych 

a výdych. Až mlčanie a slovo tvoria 

jeden celok. 

R. Guardini

PRÍLOHA

Žijeme v dobe, ktorá je poznačená 
relativizmom, nestálosťou, kreh-

kosťou. Aby sme ako zasvätené oso-
by nepodľahli pokušeniu robiť krát-
kodobé voľby, ktoré sa menia podľa 
rôznych okolností, situácií či nálad, 
potrebujeme mať jasný a trvalý pro-
jekt života, vďaka ktorému zasvätená 
osoba môže dať svojmu životu jasné 
smerovanie, vziať na seba zodpoved-
nosť za svoje rozhodnutia, zamerať 
všetky sily a energie na dosiahnutie 
stanoveného cieľa, byť ochotnou za 
to aj niečo obetovať. 

Ide teda o prostriedok, ktorý má 
obsahovať základné prvky nášho za-

svätenia. Pri dôležitých etapách živo-
ta ho treba aj konkrétne formulovať 
na papier. 

Má byť osobný: to znamená pri-
spôsobený jednotlivcovi, jeho da-
rom, povahe a schopnostiam. Do 
 určitej miery by mal byť konkrétnou 
a osobnou zodpovednou odpoveďou 
na Božie výzvy, nie abstraktným a zi-
dealizovaným plánom.

Má to byť projekt, ktorý zahŕ-
ňa dôležité aspekty zasvätenia: du-
chovný, ľudský, komunitný, kultúr-
ny a apoštolský rozmer, prípadne 
aj nejaký iný. Treba ho prekonzul-
tovať so spovedníkom, prípadne 

s duchovným vodcom, magistrom/
magistrou, aby sme neupadli do 
subjektivizmu alebo do všeobec-
ných kritérií. 

No a napokon sa má týkať zasväte-
ného života, keď preberáme hodno-
ty zasvätenia nie na krátke trate, ale 
svoju vernosťou odpovedáme Bohu 
trvalým záväzkom. 

Periodicky sa treba k nemu vracať, 
riadiť sa ním, prípadne ho – ak je to 
nutné – doplniť a aktualizovať. 

› › › › › › ›

Osobný projekt života

ľudí spôsobia, že zasvätená osoba 
bude primerane obklopená pozor-
nosťou spoločenstva tých, ktorí cí-
tia, že sú zahrnutí láskou a nezišt-
nou službou. 

Predovšetkým je dôležité, pri-
pomína Ferreras, neprežívať vlast-

ný citový život neusporiadane. Preto 
treba vzťahy nevyhnutne prežívať nie-

len v morálnej pravde (t. j. v láske), ale aj 
v pravde psychologickej totožnosti. Na klam-

stvo alebo neautentickosť citových vzťahov môže 
človek veľmi doplatiť. V náboženskej terminológii to na-
zývame mravným neporiadkom a v psychologickej nepri-
spôsobenými predmetmi. 

V tejto etape života je veľmi dôležitá korektná základ-
ná štruktúra našich vzťahov a ich nasmerovanie na lásku. 
Nesprávne zamerané citové vzťahy majú za následok, že 
človek začne prežívať viac či menej hlbokú nespokojnosť 
a neskôr aj náročné osobné krízy, dokonca aj krízu po-
volania. Nie je zriedkavým javom, že v tejto etape zame-
ria mladá zasvätená osoba svoju citovú energiu predo-
všetkým na prácu, čo býva často na úkor vzťahu k Bohu 
a k svojim spolubratom či spolusestrám.

Vyjadriť opravdivú plodnosť
V procese osobného vyzrievania je v prvom rade dôležité 
nájsť spôsob, ako chceme vyjadriť schopnosť „byť plod-
ným“. On nám totiž pomáha cítiť sa užitočnými, schop-
nými odovzdávať život. Prostredníctvom našej práce vlast-
ne odkrývame aj svoje skryté dary a schopnosti. Pastoračná 
služba v prospech blížneho, zodpovednosť pri usmerňova-
ní osôb a iné služby sociálneho a cirkevného rázu sú prv-
kami, ktorými sa uskutočňuje otcovstvo alebo materstvo, 
ktoré dáva chuť a zmysel nášmu životu a umožňuje nám 
vyzrievať. Zrieknutie sa biologického prejavu otcovstva 



Človek, ktorý vie  

žiť v samote, 

 je schopný 

žiť vzťahy bez 

vlastnenia.

A. Cencini

glossa, sa môže uskutočniť v kontexte samoty, ktorá má 
rôzne podoby a formy, no ktorá nikdy nie je samoúčelná.

Samota je teda prostriedok, ktorý nám predkladá kon-
krétne kroky, aby sme mohli objaviť seba samých, do-
konca aj zlo, ktoré sa zahniezdilo v našom srdci, a po-
stupne sa nechať preniknúť Duchom Ježiša Krista. Táto 
skúsenosť nemení zasvätenú osobu na osamotenú osobu, 
ktorá sa o iných nezaujíma, ale na opravdivého duchov-
ného otca alebo matku, ktorý sa stáva oporou a sme-
rodajným prvkom nielen pre členov komunity, ale pre 
všetkých ľudí. Môžeme povedať, že biblické podoben-
stvo púšte a skúsenosť prvých mníchov 
ponúkajú viaceré užitočné prvky, vďa-
ka ktorým možno pozitívne chápať 
hodnotu samoty v zasvätenom ži-
vote ako osobitný priestor a čas 
stretnutia s Bohom a ako oso-
bitný spôsob dosvedčovania 
primátu Boha, ktorému zasvä-
tená osoba radikálne odovzdala 
svoju vlastnú existenciu.  

Teda ak nedokážeme samotu 
prežívať pozitívne, môže v nás spô-
sobiť viaceré utrpenia, ktoré zrania 
našu dušu, naše vnútro a ono sa potom 
stáva veľmi krehkým a zraniteľným. Samota tak 
pobáda človeka k rôznym únikom, kompenzáciám, po-
kušeniam, hyperaktivizmu, egocentrizmu a pod. 

Boh nás nechce osamotených. Ukazuje nám cesty, kto-
rými možno vyjsť zo samoty. Môžeme ísť základnou ces-
tou, ak sa neustále budeme živiť vzťahom k Bohu. Zbaví-
me sa samoty, keď sa naučíme modliť, študovať, uvažovať, 
hrať sa, športovať, pestovať priateľstvá. Keď sa neuzatvá-
rame do seba tým, že sedíme pred televíznou obrazovkou 
alebo počítačom, ale venujeme sa apoštolskej službe, aby 
sme v našich adresátoch stretli samotného Boha. 

n
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Komunitný projekt sa môže týkať 
života v komunite alebo apošto-

látu. Je to prostriedok, ktorým mož-
no predísť a zamedziť, aby zasvätené 
osoby „nepodnikali“ na svojom, ale 
aktívne sa zapojili a zapadli do pro-
jektu, ktorého nositeľom je samotná 
komunita na čele s predstaveným/
predstavenou. 

Komunitný projekt pomáha čle-
nom komunity odstraňovať v prvom 
rade osobný individualizmus, nakoľ-
ko komunita je nositeľkou poslania, 
ktoré často býva členité, s rôznym 
rytmom a v rôznych kontextoch 
s rôz nymi cieľmi a zámermi.

Komunitný projekt ma tieto výhody:
n pri spoločnom plánovaní sa po-

silňuje identita komunity a príslušnosť 
jej členov. Komunita sa vlastne pýta: 
Čo chce od nás Boh tu, na tomto 
mieste, medzi týmito ľuďmi a ako ich 
môžeme obohatiť svojou charizmou?;
n vďaka totožnosti vzniká jednot-

né smerovanie ku konkrétnemu cieľu. 
Vďaka komunitnému projektu všetky 
skutočnosti (osobné iniciatívy, rôzne 
stretnutia, pastoračné aktivity, zámery, 
modlitby...) smerujú k zbiehavosti ná-
zorov, kritérií a línií činnosti;
n posilňuje sa zmysel pre spoluzod-

povednosť, všetci sú „vtiahnutí“ do 

realizácie jedného cieľa, i keď rôz-
nym spôsobom. 

Dôležité je pestovať niektoré zá-
kladné postoje, ako je disponovanosť, 
ochota spolupracovať, snaha ve novať 
sa serióznej reflexii, vedieť počúvať 
iných, spoločne hľadať odpovede na 
Božie podnety a výzvy, pripraviť kon-
krétne operačné línie, ktorými mož-
no stanovené ciele dosiahnuť. 

Vhodný čas na tvorenie komunit-
ného projektu je zvyčajne začiatok 
školského roku, keď sa rozbieha apoš-
tolská činnosť a v komunitách už pre-
behla výmena bratov alebo sestier. 

n Štefan Turanský

Komunitný projekt

alebo materstva má posilniť iné modality, ktorými sa dá 
vyjadriť a prežívať duchovné otcovstvo alebo materstvo. 
Tieto modality sú odlišné a sú úzko späté či už s Božím 
kráľovstvom, alebo s osobným rastom človeka.

Vzhľadom na hodnoty kresťanského a zasväteného ži-
vota môže byť citový život ovplyvnený neautentickými 
pohnútkami. Často sa za pohnútkami lásky a služby voči 
blížnemu skrýva snaha uspokojiť nevedomé potreby. Ak 
človek žije v takýchto nekonzistentných podmienkach, 
časom zaplatí veľmi vysokú daň za seba i za blížneho, naj-
mä keď sa objavia nespočetné príležitosti ku konfliktom, 
či už v sebe samom, alebo vo vzťahu k iným.

Preto je dôležité poznať sa a neustále pracovať na svo-
jom zdokonaľovaní. Každý proces psychologického a du-
chovného rastu má dosiahnuť aspoň tri ciele: človek má 
spoznať a prijať vlastnú situáciu; byť za ňu zodpovedný; pri 
zmene používať primerané prostriedky.

Povolanie k zasvätenému životu je darom a milosťou, 
ale aj odpoveďou. A nie všetky odpovede sú rovnaké. 
Niekto to má ľahšie vďaka osobnej „štruktúre“, ktorá do-
stačujúcim spôsobom vyzrela v rôznych rovinách. Niekto 
musí s nezrelosťou bojovať, čo si vyžaduje neustálu prácu 
na sebe. A niekto iný zase z rôznych dôvodov prežíva psy-
chologické problémy patologického charakteru, ktoré si 
nevyhnutne vyžadujú odbornú pomoc. Rôzne prístupy, 
jediná potreba: prehĺbiť sebapoznanie s cieľom prežívať 
dar povolania tak, aby sa stal čoraz pravdivejším.

Záver
Aby sme teda mohli pochopiť zmysel ľudskej samoty, 
môžeme si poslúžiť obrazom púšte, ktorý podľa textu 
Starého a Nového zákona je miestom odrieknutí, nebez-
pečenstiev, útokov a trestov, ale je aj miestom, v ktorom 
Boh oslobodzuje svoj ľud, stará sa oň a zjavuje sa mu. 
Tieto dôležité prvky môžeme nájsť aj v počiatkoch mníš-
skeho života: radikálnosť evanjelia, ktoré sa prežíva sine 
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V nadväznosti na predošlé časové zaradenie je to vek 
zvyčajne nad 65 rokov. Človek sa učí žiť až do smrti 

a samozrejme sa to môže uskutočniť iba v stálej interakcii 
s prostredím, v ktorom žije. 

Obdobie bohaté na príležitosti
Nie je jednoduché charakterizovať toto obdobie, či už 
z dôvodu jeho šírky – ktorá môže stále narastať – alebo 
z dôvodu rôznych spôsobov jeho prežívania.

PRÍLOHA

. . . T r i  k o m n a t y . . .

3. Múdrosť stability 
 
 { obdobie po 65. roku života }

„Nauč nás rátať naše 
dni, aby sme našli  
múdrosť  srdca.“  

 
(Ž 89, 12)

Obraz tohto obdobia ako fázy 
úpadku kvôli ubúdaniu fyzickej 
a sociálnej účinnosti, hoci je rozší-
rený, nie vždy zodpovedá realite. Sú 
zasvätení, ktorí ho prežívajú nielen 
s pokojom, ale aj ako obdobie živo-
ta, ktoré ponúka nové možnosti ras-
tu a úsilia.

V skutočnosti tváre tohto veku sú 
toľké, koľko je ľudí, ktorí ho preží-
vajú.

V istom zmysle kvalita tohto ob-
dobia rastie s nami. V miere, v akej 
sa integrovali do nášho života typic-
ké skúsenosti rôznych etáp rozvoja, 
môžeme čeliť realite tohto nového 
obdobia ako veku duchovného vý-
stupu. Podarí sa nám zachytiť jeho 
zmysel a hodnotu na ľudskej úrovni 
a vo viere znova odhaliť plán Boha, 
ktorý je láska, a považovať ho za dar 
a úlohu, a teda za významnú a origi-
nálnu etapu cesty.

Tajomstvo duchovnej sviežosti je 
v pozitívnej orientácii plnej nádeje.

Mladosť srdca
Môžeme s radosťou konštatovať svie-
žosť toľkých, už nie mladých bratov 
a sestier, ktorí hoci už prekročili dô-
chodkový vek, nakoľko im sily do-
voľujú, pokračujú v stravovaní sa na 
pastoračnom poli, vykonávajú múd-
ro a zodpovedne úlohy animácie, 
sprostredkovania a vedenia a sú uži-
toční v iných službách, ponúkajúc 
aktívny príspevok ku komunitnému 
životu a k apoštolskej plodnosti.

Ich obetavosť a nezištnosť najmä v apoštoláte a v ko-
munitnom živote sú pre mnohých silnou vzpruhou 
a podnetom. Niekedy sa až s obdivom o niekom pýtame: 
Odkiaľ na to berie sily?

Plodnosť skúšky
Je fakt, že v neskoršej fáze tejto etapy sa môžu zakúšať sta-
vy zhoršeného telesného a psychického zdravia, so zjav-
nými dopadmi na sociálnu a duchovnú úroveň.
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Môže sa stať, že umenšenie alebo ukončenie roky vy-
konávanej práce prináša dojem neužitočnosti a niekedy 
sa človek cíti „na ťarchu“. Stiahnutie sa zo služieb a úloh, 
zvlášť ak sa s nimi človek identifikoval, môže byť sprevá-
dzané domnienkou, že už nevie nič robiť. Alebo to môže 
viesť k úteku do minulosti, ktorá sa už nemôže vrátiť, ale-
bo k úteku zo súčasných úloh pre ťažkosti, s ktorými sa 
stretávame vo svete ustavičných novôt.

Pri pocite straty sú možné skúsenosti ako izolácia a vy-
členenie sa zo spoločenstva, odškodňovanie sa egoistic-

kým a agresívnym správaním. Môžu sa prežívať zmeny 
nálady: rezignácia, depresia, obviňovanie iných.

Tieto konštatovania nemôžu stratiť zo zreteľa skutoč-
nosť, že tento vek je tiež obdobím neočakávaných príle-
žitostí.

Vstúpiť do tohto veku je v základe privilégiom pre kon-
krétnu možnosť „lepšie si zvážiť minulosť, poznať a hlb-
šie prežívať veľkonočné tajomstvo, stať sa v Cirkvi príkla-
dom pre všetok Boží ľud“ (ChL 48, porov. aj List Svätého 
Otca starším ľuďom 10 – 13).

Bohatstvo skúseností
V tomto čase sa zbiera ovocie vlastnej existencie. Kon-
templatívny pohľad dovoľuje preniknúť s väčšou hĺb-
kou do záhybov života a dejín, aj do vlastnej osobnej 
histórie.

Znaky, ktoré vyjadrujú túto tendenciu, sú: väčšia in-
timita v modlitbe, poznačená tónom vďačnosti Bohu za 
dary, ktorými zahrnul náš život; osvojenie si potrieb in-
štitútu, kongregácie, Cirkvi, sveta; skúsenosť užitočné-
ho zapojenia svojich energií v službe komunity a Cirkvi; 
odovzdanie bohatého dedičstva, nadobudnutého osob-
nou a charizmatickou skúsenosťou, novým generáciám; 
väčšia vnútorná sloboda, vyplývajúca z prijímania po-
stupných odpútaní sa a z toho, že sa nás menej dotýka 
túžba po úspechu a úsudok iných o nás.

Okrem toho je to solidarita ako skúsenosť chudoby, 
ktorá sa prejavuje aj v obmedzení vlastných nárokov, aby 
sme mohli robiť konkrétne gestá podelenia sa v komuni-
te a s tým, kto je v núdzi, ďalej schopnosť milovať v hĺbke 
a sloboda vo vyjadrovaní láskavosti vo vzájomných vzťa-
hoch a v kontakte s druhými.

Múdrosť kríža
Aj keď veľkonočné tajomstvo viac ukazuje svoju tvár krí-
ža – utrpenia rôzneho druhu, choroby, samotná smrť –, 
môžeme zakúšať ten zmysel plnosti a radosti, ktorý po-
chádza z toho, že sme odovzdali vlastnú existenciu do rúk 
Boha, starostlivého a verného a že sme splnili poslanie, 
ktoré nám zveril. Môžeme si byť vedomí, že „Otec v nás 
dovršuje ten tajomný proces formácie, ktorý začal pred 
niekoľkými rokmi. Na smrť sa teda pripravujeme ako na 
najvyšší akt lásky a odovzdania sa” (VC 70).

Meniť seba a svoje dejiny – cesty rastu

Nové cesty pre darovanie sa
Vedomie, že naše povolanie a cirkevné poslanie obopí-
najú celý oblúk života, nás zaväzuje nachádzať stále nové 
cesty duchovnej plodnosti. Keď s pribúdajúcimi rokmi 
a prichádzajúcimi neduhmi nemôžeme už zostať na „bo-
jisku“, pretože psycho-fyzická a profesionálna účinnosť 
sa zmenšuje, máme možnosti venovať sa dlhšie a inten-
zívnejšie duchovnému životu, ktorý otvára pre nové spô-
soby darovania sa.

Väčšie disponovanie časom nám umožňuje venovať sa 
zaujímavému čítaniu, hodnotnému aj z kultúrneho hľa-
diska, alebo iným aktivitám, ktoré udržujú človeka otvo-

Otec biskup Dominik 
Kaľata, jezuita
 
Prvým impulzom bola moja 
rodina, ktorá bola zasvätená 
Božskému Srdcu, čo sa odrazilo 
aj v živote. Často sme sa modlili 

pri obraze Božského Srdca. Veľký vplyv mal na 
mňa aj príklad rodičov, pána farára, vynikajúcich 
profesorov a pátrov jezuitov, ktorí ma inšpirovali aj 
pri voľbe môjho povolania.
Mal som šťastie, že v mojom živote mi Pán Boh 
vždy poslal ľudí, ktorí dokázali na základe môjho 
charakteru vytvoriť taký most, že som mohol 
pokračovať ďalej. A to je veľká výhoda. 

Pavol Bazár, vincentín

Bola to rodina. Vždy večer, 
keď bolo trocha času, mama 
vzala ruženec a spolu s nami sa 
modlievala. Pri tejto modlitbe 
som pocítil Božie volanie. To 
ma potešovalo a povzbudzovalo 

a odvtedy sa ho modlím pravidelne každý deň 
a nikdy ho nevynechám. Tu som čerpal aj silu pre 
svoje povolanie. Neboli to najlepšie časy. V tých 
ťažších situáciách, keď som bol odsúdený na 
18 mesiacov väzenia, išiel som doň s breviárom 
a ružencom. Bachar mi oboje vzal. Modlil som sa 
na prstoch a neskôr som si spravil taký z povrázkov. 
Tam som pocítil jeho  silu. Bol som na izbe so 
všelijakými väzňami – vrahovia, smilníci, zlodeji 
a medzi nich ma naschvál hodili, boli sme na izbe 
päťdesiati. A vydržal som s úsmevom na tvári 
a prijímal som aj to väzenie, lebo som mal čisté 
svedomie. Verím, že to bola Božia Matka, ktorá  
mi aj tu pomáhala. Každé zlo prináša aj svoje 
dobro. 

ANKETA»  Čo vás počas 
života najviac  
formovalo?

PRÍLOHA
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teľstve a povzbudzovaní tých, ktoré 
pracujú v prvej línii;

Pozornosť a citlivosť na požia-
davky solidarity obmedzením vlast-
ných požiadaviek nás otvára pre po-

stoj vďačnosti za to, čo nám komunita 
ponúka v snahe spolupracovať. Ocene-

nie času v jeho dimenziách nezištnosti, 
v pozornom počúvaní zvlášť mladých, v dis-

ponibilite na požiadavky komunity, apoštolátu 
a miestnej Cirkvi a v stálom obnovovaní zmyslu nášho 
zasväteného života nás orientuje k darujúcej sa láske. 

Prežívanie poslušnosti Otcovi v nových existenciálnych 
podmienkach nás každý deň robí schopnými zveriť sa 
s dôverou tomu, čo on pre nás bude chcieť, vnímajúc 
našu osobnú históriu ako približovanie sa 
Boha. V tomto veku je tu zvláštna 
dispozícia počuté Božie slovo 
akoby „prežúvať“ až tak, aby 
preniklo deň a dávalo mu 
rytmus modlitbou srdca.

Uznávanie sprostred-
kovania v komunite 
a uľahčovanie úlohy 
animácie tých, kto-
rí sú povolaní vyko-
návať službu autority, 
nás vedie k modlitbe, 
srdečnosti, úcte a mo-
rálnej podpore.

Prijímanie s obnoveným 
vedomím usmernenia cir-
kevného Magistéria a inštitútu 
a otvorenie sa so sympatiou novým 
perspektívam, ktoré časy, chápané aj ako 
naše časy, predkladajú, nás robí stále aktuálnymi a no-
vými. Diskrétne a pokorné ponúknutie svojho príspevku 
a rady pri rozlišovaní a zhodnocovaní reality je nenahra-
diteľným darom. 

Použitá literatúra:

V brázdach zmluvy. Formačný projekt Dcér Márie Pomocni-
ce, Leumann (TO), Elledici 2000.
E.B., Dai voti perpetui ai quarant´anni. Le sfide della maturi-
tà. in Testimoni 20/1999.

reného na rôznorodosť záujmov, 
konštruktívny a pokojný vzťah 
s inými. Môžeme tiež intuíciou 
srdca dospieť k tej jemnosti, kto-
rá predchádza a ponúka spolu-
prácu, čo nám naliehavosť práce 
v minulosti nedovolila realizovať. 
Aj v tejto fáze života sa neumenšuje 
disponibilita!

Nežijúc už pod tlakom termínov sa môže-
me zastaviť na dialóg a pozhovárať sa s väčším pokojom, 
podeliť sa o tie malé radosti, ktoré dajú úsmev nášmu ži-
votu aj životu iných.

Na tejto ceste nás sprevádza istota naplnenia Božieho 
plánu s naším životom, orientovaným k definitívnemu 
stretnutiu s Otcom. Je dôležité, aby sa stále viac vynára-
la na existenciálnom horizonte tohto veku myšlienka na 
smrť v silnom zmysle druhého narodenia, teda vytúžené-
ho naplnenia pozemského putovania.

V prvej etape tohto obdobia a vo vzťahu k fyzickému 
a psychickému stavu sú úlohy rozvoja tie isté ako v pre-
došlej vekovej etape. Pozerať sa do svojho vnútra a byť 
trochu samými sebou pri rozhodovaní sa, ako prežijeme 
tento vek, je prvým krokom, ktorý by sme mali včas uro-
biť, aby sme sa bezpodmienečne otvorili Ježišovi v špeci-
fickej situácii, do ktorej sme dospeli;

Avšak postupne, ako sa aktivita spomaľuje, naše bytie 
pokračuje v dozrievaní v láske, ktorá sa vyjadruje pros-
tredníctvom ešte možnej komunitnej a cirkevnej služby.

Cesta postupného zjednocovania nás robí pohotovými 
sprostredkovať životnú múdrosť skrze dar svojej existen-
cie, ktorá je stále pevnejšie zakorenená v Kristovi a v jeho 
tajomstve smrti a zmŕtvychvstania.

Prežívajúc tak skúsenosť tejto fázy stávame sa proroc-
kým znakom, prísľubom radostnej realizácie pre mla-
dých, tichým, ale účinným pozvaním: Poď a uvidíš!

Ľudská a evanjeliová plnosť
Vyjadrenie radosti a bohatstva realizovanej existencie 
v službe Bohu zároveň s prežívaním plnosti ľudského 
a evanjeliového významu sľubov sa prejavuje v tejto per-
spektíve:

Zasvätená čistota sa prejavuje svedectvom o nerozdelenej 
láske, ktorá sa vyjadruje v priezračnosti bytia, v radosti 
nezištného darovania sa, zameraného na životné potreby 
a rast iných, v altruizme, ktorý prekonáva opäť vznika-
júcu potrebu pozornosti voči sebe, vo venovaní sa posla-
niu, nakoľko je to možné, ako aj v obohacujúcom pria-

Dar života je vlastne  

projekt  a objavujeme ho 

vtedy, keď vedieme dialóg 

sami so sebou, so svojimi 

dejinami, s Bohom... Toto 

všetko čaká na osobnú 

odpoveď!  

P. Chavez

Celá naša námaha 

v duchovnom živote 

pozostáva z uzdravovania 

očí srdca, aby dokázali 

vidieť Boha. 

sv. Augustín

Úlohou permanentnej formácie je pomôcť postupne prejsť troma komnatami, prekonať nástrahy, pokušenia a riziká 
nevyváženého ponorenia sa do tej či onej etapy, alebo zdôrazniť ten či onen rozmer nášho zasväteného života. Našou 
úlohou je teda bdieť, aby sa plodnosť nášho života prejavila v každej komnate podľa evanjeliového projektu života, 
to jest aby sme v každej etape boli pripravení „na úplné odovzdanie sa Bohu nasledovaním Krista v službe poslania“ 
(VC 65), kým itinerár, ktorý k nemu konkrétne vedie, je „proces postupného osvojovania si Kristových myšlienok 
a citov voči Otcovi“ (tamže).
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Múdrosť sa nezískava 
vekom, ale zrelou 
schopnosťou rásť a učiť 
sa, aj keď sa zdá, akoby 
v období múdrosti stabilita 
prichádzala sama zo 
skúsenosti. Pre zasväteného 
sa stáva formácia púťou  
k  zrelosti, v ktorej 
sa darovaním života 
maximálne pripodobňujeme 
Majstrovi.

Cesta zrelosti Silvia Salomonová

Žiť ako zasvätená osoba nie je nasledovanie svojich 
chvíľkových emócií alebo unáhleného rozhodnu-
tia. Nie je to ani nasledovanie toho, čo sa mi páči 

a z čoho mám dobrý pocit, ale je to nasledovanie Krista, 
nasledovanie spôsobu života, akým žil on, so všetkým, čo 
prináša. Nie je to rozmar či chvíľková udalosť, je to roz-
hodnutie pre „Niekoho“, a nie pre „niečo“. P. Tillard ho-
vorí, že pri koreni každého autentického rehoľného živo-
ta nachádzame ako prvú a všetko obsahujúcu motiváciu 
nie pre „čo“, ale pre „koho“. Predmetom tohto pre „ko-
ho“ nie je nikto iný ako Ježiš Kristus. Nestávame sa re-
hoľníkmi pre nejakú „vec“, ale pre „niekoho“.

Náš spôsob života ako zasvätených a jeho plné prežíva-
nie v mnohom závisí od zrelosti. Neexistuje nejaký hod-
notový rebríček, kde by sme mohli zistiť svoju zrelosť 
v rozhodovaní. A ani by nebolo správne, ak by sa naše ko-
nanie malo porovnávať s určitými číselnými hodnotami, 
ale nech sa porovnáva s hodnotou lásky, ktorú žije človek. 

 
Od úprimnosti k pravde
Každý z nás je pozvaný ku konfrontácii svojho života 
s evanjeliom, ale aj k prehodnocovaniu svojich činov, po-
hnútok či potrieb, ktoré sa prejavujú v našich postojoch 

a ktoré z prirodzenosti chceme uspokojiť. V jednej štúdii 
Luigi M. Rulla SJ hovorí o potrebách, ktoré sú prekáž-
kou v kvalitnom a pravdivom duchovnom napredovaní. 
Postoje a túžby, ktoré oslabujú našu vernosť a slobodu 
nasledovať Krista, sú: 
n túžba po víťazstve nad všetkým, čo sa stavia do cesty; 

vnútorná potreba zraňovať toho, kto zranil mňa, a ne-
schopnosť odpustiť; 
n ďalej je to snaha uspokojiť svoje vlastné pocity pomo-

cou iných ľudí; túžba, aby mi druhí prejavili súcit, pocho-
penie, záujem, podporu, aby ma milovali a potešovali; 
n tretím postojom je túžba urobiť na druhých dobrý 

dojem, byť obdivovaný, uznávaný; je to snaha fascinovať 
druhých a obracať pozornosť na seba, byť stredobodom 
pozornosti;
n štvrtým bodom je nedôvera v seba. Prejavuje sa v pa-

sívnom postoji voči ťažkostiam a problémom, ako naprí-
klad rezignácia, trpké prijatie kritiky a nespravodlivosti; 
v pocite stálej porazenosti, neschopnosti konať. Patrí tu 
aj nezdravé sebaponižovanie a ubližovanie si, vyhľadáva-
nie chorôb atď.

Vymenované postoje nás obmedzujú v slobodnom na-
sledovaní Krista čistého, chudobného a poslušného. Ale aj 
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napriek našim slabostiam a obme-
dzeniam je tu on, ktorý nás vyku-
puje z našich pádov a vedie k šťastiu.

Úprimnosť, ktorá je subjektívna, 
znamená slobodu rozpoznať v nás sa-
mých, čo sa deje v našom vnútri, to, čo 
každý nosí vo svojom srdci ako určité deji-
ny svojho života a povolania. Ten, kto je ochotný 
na sebe pracovať, je schopný toto všetko aj pomenovať. 
Pravda je objektívny činiteľ a je to sloboda nielen rozpo-
znať naše emócie, ale aj skúmať, odkiaľ pochádzajú a či je 
tento prameň pravdivý alebo nie. Prvým krokom k šťast-
ne prežívanému životu je rozpoznať, čo sa vo mne odohrá-
va, vedieť to pomenovať a mať odvahu ísť na hĺbku svojho 
vnútra. Nájsť pôvodcu našich zlyhaní alebo našich pádov 
nás nemusí deprimovať, lebo nemôžeme ostať iba pri tom, 
že poznáme ich príčinu. Treba ísť ďalej – skúsiť zmeniť ne-
primeraný postoj, ktorý mi neprináša ani uspokojenie ani 
pokoj vo vzťahoch. Ak moja neprimeraná reakcia na ne-
jakú udalosť prináša disharmóniu, znamená to, že nie je 
správnou reakciou, pretože nebuduje vzťahy, a teda nepri-
náša pokoj tam, kde by sa to očakávalo.

Sila v slabosti
Často sa hovorí, že zrelý človek je silný. Dokáže vyrie-
šiť všetky problémy, nemá nedokonalosti a nenachá-
dza sa v ňom žiadna temnejšia stránka. Toto myslenie je 
klamné a môže viesť k akémusi perfekcionizmu zasväte-
ného života. Nie je správne vnímať zrelosť ako „dokona-
losť“ človeka, ktorý je bez akýchkoľvek slabostí. Pokiaľ 
sme na tejto zemi, „dokonalá zrelosť“ neexistuje. Svätý 
Pavol v Druhom liste Korinťanom hovorí, že: „sila sa do-
konale prejavuje v slabosti“ (12, 9). Tým, že budeme za-
krývať svoju vlastnú slabosť, nedosiahneme, že nebude 
existovať. Taliansky psychológ A. Cencini hovorí, že dô-
ležité je predovšetkým integrovať svoju vlastnú slabosť 
prv, než by sme s ňou viedli boj. To znamená schopnosť 
rozpoznať ju a zistiť, odkiaľ pochádza, zaujať k nej postoj 
dospelého človeka, ktorý neuteká od neúspechov, ale čelí 
životu a hľadá význam svojho konania a správania.

Byť slabým neznamená byť nešťastným. Slabosť nezna-
mená znechutenie a podľahnutie melanchólii života, nie je 
to ani postoj obete, že jedine na nás sa všetko rúca. Kto prij-
me svoje hranice a dokáže prijať aj slabosti tých druhých, 
bude milosrdnejší. Kto dobre pozná svoju priepasť egoizmu 
a ničoty, a napriek tomu sa snaží o napredovanie a to nieke-
dy aj s rizikom, že neprináša žiadne ovocie, ten sa nepohor-
šuje nad vnútornou chudobou toho, kto stojí po jeho boku, 
a ani ho neodmieta preto, že je slabý. Svätý Otec Benedikt 
XVI. svoje Pôstne posolstvo na rok 2012 začínal citátom 
z Listu Hebrejom: „Všímajme si jeden druhého, a tak sa po-
bádajme k láske a k dobrým skutkom“ (10, 24). Všímať si 
„druhého“ znamená vyjsť zo seba, vyjsť z kruhu, v ktorom 
sa často točím okolo svojich pocitov a takzvaných nepocho-
pení od druhých; vyjsť o svojho uzatvorenia sa pred bra-
tom či sestrou, ktorí sa mi zdajú byť necitliví v konaní alebo 
v slovách. Vyjsť zo seba znamená hľadieť s uvedomením na 
realitu, ktorá je okolo mňa a ja som jej súčasťou. 

Sloboda 
Človek je už od svojej prirodzenosti vo-

laný k tomu, aby sa otváral novým vý-
zvam, vychádzal zo seba, ako už bolo pove-

dané vyššie. Avšak logika nás často pobáda, 
že treba urobiť krok tak, ako nás vedie naša no-

ha. A tento „krok“ často končí v sebarealizácii. Mo-
je „ja“ sa postaví na začiatok, do stredu a na koniec celé-
ho diela. Stavať svoj zasvätený život na tomto podklade 
sebarealizácie neprináša radosť a pokoj srdca. Cez sebare-
alizáciu sa hľadá určité sebapotvrdzovanie: čo robím, to 
je správne. Je to snaha dosiahnuť sebaúctu vybudovanú 
vlastnými rukami a viditeľnými výsledkami, ktoré môžu 
vidieť ľudia aj Boh. Jedným slovom, stále som tam „ja“. 
A tento postoj človeka neotvára, nevedie ho k slobode 
a k šťastnému prežívaniu svojho darovania sa. 

Každý z nás sa slobodne rozhodol nasledovať Krista. 
Vráťme sa na začiatok svojho povolania, ku dňu, keď sme 
pocítili, že sme silne priťahovaní Ježišovým pohľadom. 
Vtedy sa nám všetko zdalo také jasné, ako keby pre nás 
neexistovala iná cesta. Vnímali sme to ako jedinú možnú 
cestu. Možno sa u niekoho vyskytli aj pochybnosti, ale 
zvíťazila Božia milosť. Toto všetko malo význam v na-
šich dejinách povolania. A dnes? Je to tá istá sila lásky, 
ten istý entuziazmus, alebo to vnímame už ináč? Každým 
dňom sa meníme a nadobúdame nový pohľad na seba, 
na udalosti a na to, čím sme a k čomu sme pozvaní. Naše 
vlastné dejiny povolania nám hovoria o tom, že každým 
dňom sa znova rozhodujeme pre Krista, pre toho, ktorý 
sa pre nás rozhodol raz a navždy. 

Urobiť dar zo svojho života
Každý človek chce darovať svoj život niekomu alebo nie-
čomu: komu alebo čomu ho daruje, to záleží od jeho 
vlastného rozhodnutia. Kto sa nechce darovať a neuro-
bí pre to nič, začne sa zaoberať sám sebou, a tak sa stane 
nakoniec otrokom toho, čo ignoruje. Darovanie sa mu-
sí vždy vyvierať z lásky, ktorá neočakáva nijakú odmenu. 
Len vtedy sa dar stáva ozajstným darom. Čiže láska má 
prvotné miesto v celom procese nášho šťastia; cítiť, že 
Niekomu patrím a že On patrí mne.

Milovať úprimne znamená milovať do tej hĺbky, 
v ktorej človek už nemôže klamať, lebo stojí sám pred 
sebou. A zároveň je to státie pred Božím pohľadom. 
Ten, ktorému s láskou darujem svoj život, vstupuje do 
„najvnútornejšej svätyne“ mojej vlastnej osoby, ktorú 
Sväté písmo nazýva „vnútorným človekom“. 

F. Imoda SJ píše, že v človeku je taká hĺbka, ktorú nie 
je možné pochopiť ľudským rozumom. A práve táto ta-
jomná hĺbka človeka nám otvára nové cesty vo vzťahoch. 
Či sme šťastní a spokojní, závisí v mnohom aj od vzťahov. 
Najprv od vzťahu s Bohom (spirituálny aspekt), ale aj 
od vzťahov medzi sebou navzájom (sociálny aspekt), do 
ktorého každý prináša sám seba (psychologický aspekt). 
Urobiť dar zo svojho života je vlastne pozvaním spojiť 
tie to tri aspekty: kto som ja – darca, ten, komu ho dá-
vam – príjemca, a ako ho dávam – spôsob.

n

Bohu sa nepáčime 

pre veľké skutky, 

ale pre lásku, 

s akou ich konáme.

 sv. František Saleský 


