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N

a cirkevnej scéne popri vystúpeniach, jasných i priamych slovách a gestách Svätého Otca Františka začínajú prekvapovať aj ďalší. Nedávno pán
kardinál Dominik Duka uverejnil svoj prvý blog, v ktorom píše:
„Chci nabídnout texty nanejvýš subjektivní, v nichž se nebudu
muset držet předepsaného rozsahu a nebudu muset přeopatrně formulovat a vážit
každé slovo. Ano, bude tu riziko, že nikdy nemohu vysvléknout kůži arcibiskupa
a kardinála Katolické církve a hrát si na soukromníka. Přece však v blogu budu
moci o něco svobodněji a méně diplomaticky říci, co mi leží na srdci. Je to zvláštní
pocit. (...) Nicméně psát blog je přece jen takové to nenápadné hození sněhové koule
k překvapení kolemjdoucích, kteří si uvědomí, že i kardinál je jen člověk a že v něm
dříme malý kluk.“ (http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/dominik-duka.php?itemid=20669)
Postupne bude prichádzať stále menej ľudí na sväté omše a do našich kláštorov.
Musíme hľadať nové cesty, ako a kde ohlasovať Krista, aby sme ho nehlásali len tým,
čo patria medzi tých 99, ktorých máme zanechať.
Predstavujem si však, že ovca, ktorú máme priviesť späť do košiara, bude veľmi
bľačať a na začiatku ani nebude chcieť ísť. Budeme jej musieť vysvetliť mnohé
veci a byť trpezliví. Na dobrú kritiku však v našom cirkevnom prostredí nie sme
zvyknutí. U nás sa totiž nesmie konštruktívne kritizovať! Vlastne sa nevieme ani
počúvať a viesť dialóg. Možno je to pozostatok komunizmu, možno zle vyložený sľub
poslušnosti či bratské napomenutie inak!? Neviem.
Naučiť sa hovoriť ľuďom ich rečou, rečou súčasnosti, a evanjelizovať na miestach,
kde sú prítomní, to začínajú byť skutočné výzvy. To však nestačí. Bude potrebné
počúvať rozdielny názor, mnohokrát veľmi kritický. Páči sa mi pokora kardinála
Duku. Pokora v tom, že sa ponúkne a vystaví aj kritike svoje názory a svoje osobné
duchovné postrehy.
Náš časopis sa snaží rozprávať rečou, aby jej zasvätení rozumeli. Hádam sa
nám to podarí aj tentoraz s článkami o reklame, vzťahoch v Cirkvi, formácii, víne
a s prílohou o viere, vo viere, že nám prospieva zamyslieť sa, povzbudiť sa a naučiť
sa niečo nové. Tak kráčajme v pokore.
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FORMÁCIA

Identita formačnej
komunity v dnešnej
dobe (II.)
Štefan Turanský

V

šimnime si najprv aktuálne výzvy, ktorým dnes
musí čeliť formačná komunita. Niektoré sa týkajú prijímateľov formácie a iné samotnej komunity. Jedným z najvážnejších problémov mladých rehoľníkov je dnes krehkosť ich duchovného povolania.1 Tá totiž
súvisí s kultúrou, v ktorej mladí žijú, ako sme uviedli
v prvej časti článku. Netreba sa teda diviť, ak sú aj naši mladí rehoľníci a mladé rehoľníčky neistí, niekedy až
zmätení.
Niežeby sa mladí nevedeli rozhodnúť, že by boli málo
veľkodušní alebo že by sa v nich vytratil duch obetavosti.
Keď sa dnes mnohí mladí ľudia majú rozhodnúť o svojej budúcnosti (nerozlučiteľné manželstvo, kňazstvo či
Porov. TURANSKÝ Š., Krehkosť duchovného povolania, Don Bosco,
Bratislava 2005, str. 10 – 23.
1

2
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zasvätený život), pociťujú strach a obavu, že budú zosmiešnení, vytláčaní na okraj, že ich niekto oklame; dokonca často majú strach staviť vlastný život na niečo, čo
iní už neuznávajú alebo podceňujú, alebo z toho, že neskôr zistia, že sa im neoplatilo vložiť sa do danej voľby.
Totiž dnes sa stáva, že dôvody pochybnosti a neistoty,
bezradnosti a zmätku, pocit vlastnej krehkosti a neistoty v dôležitých rozhodnutiach sa enormne zvýšili. Tento
stav sa často objavuje najmä počas začiatočnej formácie,
ale v poslednom čase silnie najmä v prvých piatich až desiatich rokoch permanentnej formácie. Je to strach urobiť
konkrétne rozhodnutie, konkrétne sa angažovať, byť verným... Pre ktoré hodnoty sa treba rozhodnúť, ak ich niekto predkladá – často navzájom si protirečiace – ako jediné pravé alebo jednoznačne falošné? Najmä mladý človek
si dnes často kladie otázky tohto druhu: „Prečo sa mám

FORMÁCIA
celý do niečoho vložiť, ak neviem, či je to pre
mňa? Ako môžem plánovať svoju budúcnosť, ak
som neistý, ak neviem, ako budem zmýšľať o päť
či desať rokov? Ako môžem vytrvať v povolaní zasvätenej osoby, ak som taká slabá a nedokonalá?
Nie je lepšie byť jednoduchým a angažovaným
kresťanom laikom?“ Ak k tomu pridáme ťažkosti v komunite, zlý príklad tých, ktorí by mali byť
vzorom horlivosti a vernosti svoju povolaniu, tak
neistota a váhavosť hrajú dominantnú rolu.

Ťažkosti a výzvy formačnej
komunity
S krehkosťou duchovného povolania, ako konštatuje páter Manenti, úzko súvisí aj psychická
krehkosť mladých rehoľníčok a rehoľníkov. Sú
dcérami a synmi svojej doby – musíme to brať na
vedomie! Ich psychické potreby sú dnes výraznejšie a treba im venovať čoraz väčšiu pozornosť, aby
sa nestali dominantnými prvkami, ktoré zatienia aj hodnoty evanjelia a charizmy inštitútu.
Ďalšou výzvou je afektívny, teda citový život. Tomuto
rozmeru sa možno v minulosti až tak nepripisovala veľká
dôležitosť, pretože kandidátka na zasvätená život pochádzala z rodinného prostredia, ktoré jej zvyčajne garantovalo viac menej vyváženú výbavu afektívneho života.
Bohužiaľ, neblahý dopad súčasnej rozbitej a relativisticky naladenej spoločnosti na rodinu a mladých je taký,
že často vyhľadávajú zamaskované a niekedy až nevyvážené formy citového uspokojenia. Je úlohou formátorov všímať si a pomáhať mladým sestrám usmerňovať
a vychovávať ich citový život, tvorený komplexom reakcií, intímnych odoziev, subjektívnych skúseností a pod.
Okrem vedomej emocionality treba si všímať aj emocionalitu nevedomú, v hlbokých vrstvách psychiky, kde sa
ukladajú potláčané skúsenosti a provokujú citové podnety, ktorých význam nie je vždy ľahké vedome postrehnúť.
Všimnime si niektoré hlavné charakteristické psychické
črty, ktoré by mal vlastniť podľa viacerých autorov vyzretý
človek: „Tolerancia frustrácie a nejednoznačnosti situácií;
mať pod kontrolou úzkosť a neistotu; schopnosť sebakontroly a sebaovládania; vedieť klásť odpor rôznym tlakom,
podnetom a pokušeniam; ochota podrobiť sa námahe
a obete; schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám; pružné, vhodné a užitočné správanie; vyrovnané a pokojné prijatie vlastnej minulosti; prijatie pocitu viny a ohraničenia;
schopnosť dávať a prijímať; schopnosť čakať; schopnosť
sublimovať, to znamená usmerniť impulzy k spoločensky
užitočným cieľom; náboženská otvorenosť Nadprirodzenu; plnosť vedomia, samostatnosti a slobody.“2
V poslednom čase sa citová labilita čoraz viac prejavuje
rôznymi formami u mladých rehoľníkov medzi 30. a 40.
rokom života. Nezriedka opustia aj svoje povolanie. Re2
DE PIERI S., Formazione dell’identità e maturazione vocazionale,
in La vita religiosa alle soglie del duemila. Verso quali modelli formativi?
(zostavili E.Rosanna a P.Del Core), LAS, Rím 1997, str. 138.

hoľník Oviedo Torró ich charakterizuje takto: Je to človek
medzi tridsiatkou a štyridsiatkou, ktorý už má za sebou
päť rokov kňazskej služby alebo doživotných sľubov a ešte
mu neboli zverené dôležité úlohy, venoval sa práci v rámci rehoľnej inštitúcie, nepokračoval v ďalších štúdiách, vo
vlastnej provincii sa cítil dobre, bol spokojný aj so svojou
prácou, poväčšine žil komunitným životom, bol dobrým
spolubratom, ale mal problémy citového rázu, zamiloval sa
a musel zanechať kongregáciu, aby mohol žiť s inou osobou a založiť si rodinu. Tejto vekovej kategórii dnes treba
venovať osobitnú pozornosť a ponúkať adekvátne riešenia.
S citovou zrelosťou úzko súvisí aj ľudská zrelosť. Mnohé
neúspechy v rehoľnom živote možno pripísať nepovšimnutým a neriešeným nedostatkom v tejto oblasti. Pri vstupe do rehoľného života nestačí iba overiť základné ľudské
a kresťanské predpoklady kandidáta, ale treba zabezpečiť
ich správne rozvinutie podľa vývoja osôb a udalostí. Severino de Pieri ponúka týchto šesť kritérií ľudskej zrelosti:
1. ROZŠÍRENIE ZMYSLU VLASTNÉHO
„JA“: POSTUPNÉ ODPÚTANIE SA OD
VLASTNÉHO EGOCENTRIZMU;
2. SRDEČNÝ VZŤAH K INÝM: HLBOKÉ
A RÔZNORODÉ ĽUDSKÉ VZŤAHY;
3. EMOTÍVNA ISTOTA: SEBAPRIJATIE
A TOLERANCIA FRUSTRÁCIE;
4. REÁLNY POHĽAD NA VONKAJŠÍ SVET BEZ
ÚNIKOV DO NESKUTOČNÉHO SVETA;
5. SEBAPOCHOPENIE A ZMYSEL PRE
HUMOR: REÁLNY A OBJEKTÍVNY
POHĽAD NA SEBA A EMOTÍVNE PRIJATIE
VLASTNEJ SKUTOČNOSTI A VLASTNÝCH
OHRANIČENÍ;
6. ZJEDNOCUJÚCE CHÁPANIE ŽIVOTA:
INTEGRÁCIA AFEKTIVITY DO IDEÁLU
ŽIVOTA.
Zasvätený život | 2013/02
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FORMÁCIA
Ďalšou silnou výzvou pre formačnú komunitu sú pohnútky viery mladých sestier
a bratov vo formácii. Tieto niekedy môžu
byť opodstatnené, hlboké, zakorenené
v Bohu, mnohokrát neopodstatnené, nekonzistentné, druhoradé: únik pred nejakým problémom, sklamaním, vlastnou rodinou, túžba po postavení, uznaní. Totiž
nie vždy si človek uvedomuje svoje pravé
pohnútky. Preto formátori, ale aj kandidáti
na zasvätený život si majú klásť otázku primátu Boha, ústredného postavenia Krista,
alebo či v sebe neskrývajú skôr duchovné
prázdno, ktoré v ťažkých chvíľach vypláva
na povrch.
S touto výzvou dnes úzko súvisí veľký
problém zvnútorňovania a zosobnenia. Totiž formátori veľmi ľahko môžu mladých
pokladať za vhodných na zasvätený život
len preto, že zachovávajú pravidlá, denný
režim, sú pracovití, nekonfliktní, poslušní... no otázne
zostáva, do akej miery hodnoty evanjelia a charizmy inštitútu sa dostali pod kožu mladej sestry či brata, ako
sa s nimi stotožnili, prijali za svoje DNA... Nezriedka sa
stáva, že nejaká formačná etapa sa stáva iba akousi zátvorkou, po ktorej sa osoba spontánne vráti do predošlých
vychodených koľají.
Ak chýba zvnútornenie a zosobnenie, tak problematickou sa stáva aj totožnosť zasvätenej osoby, ktorá je často
nejasná, nevýrazná a nemotivujúca... Netreba sa potom
diviť, ak je takýto človek nespokojný, ku všetkému kritický a vyhľadáva v iných hnutiach, skupinách a rehoľných
inštitútoch to, k čomu sa sám nedopracoval.
No a jednou z podstatných výziev dnes je formačný projekt komunity. Vďaka nemu sa predovšetkým formátori
majú zjednotiť v podstatných cieľoch, rovinách, kritériách, postupoch a vyhnúť sa nebezpečenstvu, že každý
(s dobrým úmyslom) bude formovať brata či sestru na
svoju podobu a podľa vlastnej skúsenosti. Bratia alebo
sestry vo formácii sa zase nebudú musieť prispôsobovať
tomu formátorovi či onej formátorke, ale svoj život budú
stvárňovať podľa presného formačného itineráru.
Známy odborník na rehoľnú formáciu páter Cencini
konštatuje: „Každý výchovný projekt musí obsahovať
a vyjadrovať zbiehavú pluralitu rozmerov alebo etáp a rovín. Inými slovami, má mať na zreteli rozličné oblasti
a obsahy, ktoré musia byť prítomné počas formačného
procesu. Sú to napríklad duchovno-charizmatický rozmer
(so svojimi zložkami: mystika, asketika a apoštolát); prechod od etapy poznania k etape skúsenosti a potom múdrosti; alebo aj ľudská, kultúrna, afektívo-pohlavná rovina
(so svojimi vedomými a nevedomými zložkami); môže to
byť rovina mysle, vôle, citov („celou mysľou, zo všetkých
síl a celým srdcom); alebo rozmer vnútroduševný a medziosobný (alebo sociálny), komunitný a mimokomunitný.
Tieto rozmery nielenže nemôžu chýbať vo formačnej dynamike a nemôžu ani za sebou nasledovať (najprv jeden
a potom druhý), ale musia byť aj medzi sebou navzájom
4
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prepojené a smerovať k jednému cieľu, a tým je zrelosť
muža alebo ženy, veriaceho alebo zasvätenej osoby.“3
Identita formačnej komunity závisí predovšetkým od
identity každej jednotlivej formátorky. Preto členom formačnej komunity nemôže byť sestra, ktorá je ľudsky, citovo a duchovne nevyvážená, hoci má kvality, vďaka ktorým formácia môže byť prospešná. Dokument o formácii
Potissimum institutioni (čl. 31) hovorí, že každý formátor
má mať tieto primerané schopnosti:
• „ĽUDSKÉ SCHOPNOSTI, AKÝMI SÚ
INTUÍCIA A PRÍVETIVOSŤ;
• PREHĹBENÁ SKÚSENOSŤ S BOHOM
A SKÚSENOSŤ MODLITBY;
• MÚDROSŤ, KTORÁ POCHÁDZA
Z POZORNÉHO, DLHOTRVAJÚCEHO
POČÚVANIA BOŽIEHO SLOVA;
• LÁSKA K LITURGII A POCHOPENIE JEJ
ÚLOHY V DUCHOVNEJ A CIRKEVNEJ
FORMÁCII;
• POTREBNÁ KULTÚRNA KOMPETENCIA;
• ČASOVÁ POHOTOVOSŤ A DOBRÁ
VÔĽA CHCIEŤ SA VENOVAŤ OSOBNEJ
STAROSTLIVOSTI JEDNOTLIVÝCH
KANDIDÁTOV, NIELEN SKUPINE.
Tieto úlohy si vyžadujú vnútorný pokoj, ochotu, trpezlivosť, porozumenie a úprimnú sympatiu“ voči tým, ktorí boli zverení do jeho pastoračnej zodpovednosti.
Všimnime si niektoré ťažkosti, nebezpečenstva a riziká,
ktoré sa týkajú samotnej formačnej komunity. Azda prvou ťažkosťou je teologická a pedagogická nepripravenosť,
neznalosť antropologických prvkov človeka. Totiž nebuCENCINI A., I sentimenti del Figlio. Il cammino formativo nella vita consacrata, Dehoniane, Bologna 1998, str. 12.
3

FORMÁCIA
dujeme iba duchovnú osobu, ale celkového človeka. Ďalší
nedostatok je určitá nesúdržnosť a nejednota medzi členmi
formačného tímu, ktorá nemusí byť deklarovaná a zámerná,
ale ponúka nezosúladené posolstvá, ktorým mladá sestra veľmi ľahko môže podľahnúť. Na opačnej strane je nesprávne,
ak je formácia iba v rukách jednej osoby alebo takej, ktorá je
silne dominantná, presadzujúca svoju víziu. Existuje vážne riziko, že upadne do subjektivizmu a príliš zúženého pohľadu
na skutočnosť, ktorá je oveľa komplexnejšia. Často sa stáva aj
to, že formátori menia svoje poslanie, čím sa stráca kontinuita
formácie a prevahu má skôr improvizácia formačných krokov.
Celkom nesprávny krok nastane napríklad vtedy, keď do formačnej komunity pošlú sestry s problémami či krízami, aby si
v „lepšom prostredí“ riešili svoje ťažkosti.
Z pozitívneho hľadiska tím formátorov má byť súdržný
a jednotný: „Všetci jej členovia musia pracovať v zhode a v plnom vedomí ich spoločnej zodpovednosti. Pod vedením predstaveného majú vytvárať medzi sebou úzke spoločenstvo a s formujúcimi jednu rodinu, a to v zmýšľaní i konaní“ (Potissimum
institutioni, čl. 32). Tento tím má mať jasne zadefinované jasné kompetencie a úlohy každého formátora, aby sa vyhlo nebezpečenstvu tzv. „prelietania“, napr. keď mladá sestra chodí raz za jednou, inokedy za druhou formátorkou, hovoriac
o svojich ťažkostiach a problémoch, no nikdy sa nikomu nevloží úplne do rúk; na druhej strane ich úlohou je objaviť aj
„trik“ tých, ktorí síce chodia k „niekomu“, no v podstate si
samy usmerňujú svoj život vyhýbajúc sa každej konfrontácii.
Taktiež je dôležité, aby formátori neboli zavalení alebo preťažení inými úlohami, ktoré nesúvisia s ich hlavným poslaním.
Dôležitým pedagogickým prvkom je osobný rozhovor, ktorý má byť pravidelný, týkajúci sa nie všeobecných, formálnych záležitostí, ale vnútorných, ako je vnútorný svet formovaného, jeho pohnútky, plány, ťažkosti, boje, hodnoty,
objavovanie príčin rôznych nedostatkov a obáv, plánovanie prvkov premeny a rastu. Takýto prístup si vyžaduje diskrétnosť, vzájomnú dôveru, empatiu, blízkosť, pochopenie
a prijatie. Tieto postoje sú nevyhnutnými prvkami každého
duchovného materstva a otcovstva formátorov.
Ako každá iná ľudská skutočnosť, aj formátori musia počítať s napätiami a konfliktami. Dokonalá komunita je iba
v nebi a dokonalí formátori (ale i rehoľníci vo formácii) sú asi
tí, ktorí nás už predošli do večnosti. Dokonalým a jediným
formátorom je Boh. Preto treba vynaložiť úsilie na otvorený
dialóg, komunikáciu. Nie vždy sú konflikty prekážkou, môžu
byť aj výzvou prekonať svoj ustálený stav, vnímať potrebu či
názor druhého, no predovšetkým hľadať Božiu prítomnosť
a výzvu ku krokom, s ktorými sa predtým nepočítalo.
Formačné komunity sú sieťou pedagogických prostredníkov.
Ich úlohou nie je niekoho „spracovať“, ale pomôcť mu objavovať Boží zámer. Inými slovami, začiatočná formácia je
proces stotožnenia sa so zasväteným životom a jej cieľom je
formovať Ježišových učeníkov a apoštolov podľa danej charizmy. Ak je teda Boh jediným formátorom, tak ten, „kto
pracuje vo formácii, vykonáva úlohu spolupracovníka – prostredníka, a pomáha mladému človeku, aby sa nechal obrátiť
a stvárňovať Božou milosťou“4.
4

CENCINI A., I sentimenti del Figlio, str. 12.

Dom sv. Gorazda
v Bacúrove
Pozýva na formačný víkend (18. – 20. 10. 2013)
pre rehoľné sestry, pôsobiace v počiatočnej formácii, s témou Rozlišovanie medzi citovou zrelosťou,
nezrelosťou a patológiou v procese duchovného
sprevádzania.
Dom sv. Gorazda okrem poskytuje aj tieto služby:
• Hodnotenie kandidátov ku kňazskému a rehoľnému životu.
• Psychologické diagnostické zhodnotenie pre
tých kňazov a rehoľníkov, ktorí sa ocitnú v ťažkostiach,
a hľadanie vhodnej pomoci prostredníctvom ambulantnej psychoterapie v blízkosti ich pôsobiska.
• Vytváranie celoslovenskej siete hodnoverných a kompetentných spolupracovníkov (psychológov, psychoterapeutov a psychiatrov), ktorí
by tým kňazom a rehoľníkom, ktorí sa ocitnú v ťažkostiach, mohli pomôcť ambulantným psychoterapeutickým spôsobom.
• Supervízia pre formátorov je možnosťou pre formátora, ktorý pôsobí v diecéznom seminári, noviciáte alebo formačnom dome, poradiť sa o problémoch
ľudského rozvoja jemu zverených bohoslovcov alebo novicov na rovine psychologických mechanizmov
a aspektov ľudskej osobnosti. Táto forma služby môže
byť občasná alebo pravidelná, napr. raz za mesiac.
• Psycho-spirituálna vzdelávacia činnosť má
za cieľ poskytovať vzdelávacie kurzy a zážitkové
workshopy, ktoré by formátorom alebo kňazom a rehoľníkom mohli napomôcť v ich permanentnej formácii pri rozvíjaní a skvalitňovaní ich ľudského, spirituálneho, pastoračného a apoštolského života, a to
pomocou psychologických metód a prostriedkov.
Kontakt:

Dom sv. Gorazda
Leopold Slaninka SJ
Bacúrov 28
Tel. 0948/698 321
e-mail: lslaninka@gmail.com
Zasvätený život | 2013/02
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Františka
Čačková

Robiť viac
ako sa očakáva
a nerobiť to sám

O

dštartovali sme „kláštornú rebelúciu“ a minimálne
vieme, čo ten pojem znamená. (Pre istotu: 1 Tim
4, 12 = vzbura tínedžerov proti malým očakávaniam) Prvým a ozaj najťažším krokom je vyjsť zo svojho
komfortu. Začať tam, kde sme, takí, akí sme. Pretože ak
chceme niečo vo svojom živote zmeniť, musíme niečo vo
svojom živote zmeniť.

Veci, ktoré presahujú očakávania
alebo to, čo sa vyžaduje
Tieto sú ťažké a nepríjemné, pretože spočívajú výlučne na
našej vlastnej iniciatíve, na odmietnutí spokojnosti so sebou samým a ochote zvoliť si, že budeme robiť ťažké veci.
Prinášajú niečo, čo potom vieme oceniť najviac len my
sami – dobrý pocit. Iba my vieme, že sme niečo nemuseli, ale pustili sme sa do toho. Je to podobné ako v súťaži
Eurovízia 2012. Rusko na túto súťaž vyslalo Buranovskije
babuški. Starenky v zásterách, ktoré spustili pieseň Party
for everybody a získali si ňou publikum. Nikto to od nich
nečakal. Možno aj preto získali druhé miesto.
Ledva sa o niečo snažiť a v tej istej chvíli byť inými považovaný za výnimočne horlivého – po anglicky sa to povie trap, po slovensky pasca a naša najvhodnejšia reakcia
na to bude: „To je trapas!“

6
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Mark Twain kedysi povedal, že prvá vec, ktorú máme
urobiť hneď ráno, je zjesť živú žabu. Prináša to pocit
uspokojenia, pretože viete, že nič horšie vás už dnes nečaká. Aj to môže prevyšovať očakávania – robiť to, čo
mám, a robiť to hneď. Nie robiť všetko, čo nám či niekomu inému napadne, ale robiť to, čo je ozaj dôležité, no
čomu by sme sa často najradšej vyhli.
Ale čo tak posunúť sa ďalej, za to, čo sa má? Mám v srdci túžbu vidieť premenené komunity, kde sa nesnažíme
robiť len to, čo sa od nás vyžaduje a čaká. Keby sme každý deň našli hoci najmenšiu maličkosť, ktorou by sme
prevýšili očakávania, hoci len prísť do kaplnky o nejakú
minútku skôr a odísť neskôr. Medzitým povedať Ježišovi
napríklad: „Si tu pre mňa. Som tu pre teba.“

Veci, ktoré sú príliš veľké na to,
aby sme ich zvládli sami
Tieto sa skrátene volajú veľké ťažké veci (pretože nabudúce nás ešte čakajú malé ťažké veci). Kľúčovým slovom je
spolupráca (spolu + práca). A kľúčovou otázkou je: „Kto
do toho pôjde so mnou?“ Dobrá vec urobená v dobrom čase a s dobrými ľuďmi je dobrou vecou. Ak jedna
z týchto podmienok chýba, je veľmi pravdepodobné, že
aj tá najlepšia vec bude odsúdená na neúspech a neprine-

LIFESTYLE

Kolektív autorov vedený
Jozefom Tiňom

Rebelúcia v kláštore
(pokračovanie)

Po niekoľkoročnom úsilí slo
venských biblistov vychádza
v poradí tretia kniha zo série
Komentárov k Starému záko
nu. Ide o komentár ku Knihe
Exodus, ktorej príbeh má vý
nimočné miesto v dejinách
spásy. Tu sa tvorí národ Izra
el, ktorému Boh zjaví svoje
meno, tu sa odohrá zásadná
udalosť, v ktorej sa PÁN prejaví
ako vysloboditeľ a ochranca svojho
ľudu, a tu Izrael dostáva zákonodarstvo, ktoré
konštituuje jeho náboženský život. Vyslobode
nie z Egypta sa stáva základom pre vierovyzna
nie novoutvoreného národa a je len prirodzené,
že prorok Ezechiel prezentuje túto udalosť ako
konštitučnú pre vzťah PÁNA a Izraela, ako keby
celé predošlé dejiny boli len poznámkou pod
čiarou. Napokon, práve na podklade zmluvy
uzavretej na Sinaji vyhlasuje prorok Jeremiáš,
že PÁN uzatvorí s národom novú zmluvu, ktorá
sa v kresťanskej tradícii stotožňuje so zmluvou
Nového zákona.
Dobrá kniha, Bratislava 2013

sie ovocie, ktoré zostane (Jn 15, 16). Možno prinesie aspoň
skúsenosť, z ktorej budeme mať šancu poučiť sa a nespraviť
rovnakú chybu druhýkrát. Je rozdiel byť len zaneprázdnený
(mať toho veľa na práci) a prinášať ovocie (robiť to, čo má
význam pre večnosť). Čas osamote s Bohom pomôže rozlíšiť
zaneprázdnenosť a prinášanie ovocia. Niekedy sa možno trochu zabudneme a zvíťazí naša hrdosť, keď si povieme: „Buď
to urobím ja sám, alebo nikto.“ Alebo sa na druhej strane necítime byť tým vhodným človekom, ktorý by sa mal do niečoho pustiť. A už vôbec nie s inými. Nik z nás sa však nehodí
na ten typ vecí, do ktorých nás povoláva Boh.
Jedno rehoľné spoločenstvo sa riadi heslom: „Všetko
s kňazom, nič bez laikov.“ Aj tak sa na to dá pozerať. Veď
predsa nemusíme na všetko prísť sami. Zvážme svoje možnosti a rozhliadnime sa, či sa môžeme pridať k niečomu,
čo už beží, k niečomu, kde vidíme, že Boh to žehná. Nečakajme, že nás iba tak niekto objaví a pozve do spolupráce. (Hmm... dobrovoľne sa priznávam, že písať o téme Robiť
ťažké veci som sa do Zasväteného života ponúkla sama. Vaše
spätné väzby ma zakaždým povzbudili, že nebolo od veci navrhnúť redakcii túto konkrétnu formu spolupráce.) Odhaľme teda svoje dary, ukážme, čo sme objavili, dajme ich do
služby a pridajme sa k tým, čo šíria Božie kráľovstvo a volajú k Bohu: „Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje
srdce“ (Ž 108, 2).

NOVÉ KNIHY

Komentáre k Starému
zákonu 3 – Exodus

Carlo Maria Martini,
Georg Sporschill

Hovory v Jeruzalémě
Kniha rozhovorov s kardinálom
Carlom M. Martinim (1927 –
2012) je určená predovšetkým
mladým ľuďom, ale aj všetkým
ostatným, ktorí majú otvorené
„ucho učeníka“. Rakúsky jezui
ta Georg Sporschill v nej kladie
kardinálovi pálčivé otázky o vie
re a živote, ktoré poslali mladí
ľudia: V čo veria neveriaci? Ako
sa máme správať k ľuďom inej
viery? Prečo Cirkev tak často hovorí
o hriechu? Hľadá Cirkev nové a pozitívne odpo
vede k otázkam sexuality? Bude Ježišova radostná
zvesť účinná aj v budúcnosti? Carlo Maria Martini
odpovedá ako ten, kto v Ježišovi objavil perlu svoj
ho života a naučil sa milovať všetko a všetkých, na
ktorých záleží Kristovi. Neponúka konvenčné a vy
hýbavé odpovede, odpovedá priamo a bez okolkov
ako človek prežiarený Božou dobrotou.
Karmelitánske nakladateľstvo, Kostelní Vydří 2013
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Evanjelizácia
a Koinónia Ján Krstiteľ
Milan Bednárik

R

Koinóniu Ján Krstiteľ založil v roku 1979 argentínsky kňaz Ricardo
Argaňaraz spolu s dvoma bratmi a jednou sestrou. Otec Ricardo žil dlhšiu
dobu v Taliansku, kde študoval a neskôr pracoval vo vatikánskom Štátnom
sekretariáte a neskôr prednášal filozofiu a cirkevné právo v padovskom
seminári a na Urbaniánskej univerzite. Túžil však žiť v spoločenstve
modliacich sa. Za sídlo budúcej komunity zvolil Camparmó, opustené
miesto na svahoch Dolomít.

odiaca sa komunita dostala na svojom začiatku
do daru proroctvo, že z nej vzíde nové povolanie
a nová evanjelizácia. Pritom nik nevedel, čo by
táto nová evanjelizácia mala obnášať, pretože tento termín oficiálne prvýkrát použil pápež Ján Pavol II. na Hai
ti v roku 1983.
8
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Modlitba ako centrum
Život bratov a sestier v rozrastajúcej sa komunite k sebe
lákal stále väčší počet ľudí. Chodili sa do komunity modliť. Lákal ich živý kontakt s Pánom, v ktorom bratia a sestry žili, nákazlivá radosť z vykúpenia a zo života v Božej

NOVÁ EVANJELIZÁCIA
láske, a nakoniec i to, že mohli zažiť, ako Pán svoje slovo
potvrdzuje skutkami. S rastúcim počtom ľudí, ktorí sa do
života komunity zapájali, vznikol aj širší pojem koinónie
(v gréčtine to znamená spoločenstvo). Spoločenstvo „celibátnych“ bratov a sestier, rodiny alebo vdovy a osoby,
ktoré tvoria tzv. vonkajšiu komunitu. Schádzajú sa v tzv.
domoch modlitby, napr. v rodine, kde môžu ľudia prežívať spoločenstvo spásy, Božiu lásku, ktorá sa rozdáva ďalej a vychádza z radosti z vykúpenia.
Dom modlitby je na dohodnutý čas v týždni otvorený
pre spoločnú modlitbu, inak podľa potreby ľudí, ktorí
sem prichádzajú pookriať alebo len zo zvedavosti. Ľudia
chcú vidieť, ako so svojím Otcom hovorím, ako mu načúvam a či mu naozaj načúvam, a či aj cez svoju hriešnosť a nedostatočnosť žijem to, čo im predkladám, aby
verili. Cieľom domov modlitby a evanjelizačnej školy je
privádzať ľudí k živému Bohu, pretože len on mení srdce človeka. Vďaka osobnému svedectvu môžu ľudia zažiť
to, že ich Boh miluje aj bez toho, aby si jeho lásku museli
nejako zaslúžiť, že patria Ježišovi, lebo boli kúpení Ježišovou krvou.

Evanjelizačná škola

mi, pantomímou, spevom, a to pri všetkých príležitostiach. Jednou z významných schopností evanjelizátora je
inkulturácia: poznať prostredie, v ktorom sa nachádzam,
a vychádzať z neho. Spomeňme si na úsilie svätých Cyrila a Metoda. Preto je potrebné pestovať i túto schopnosť.

Stretnutie s Pánom ako dielo Ducha
Ani najlepšie pripravená prednáška nezmení srdce človeka, pokiaľ sa poslucháč vďaka nej nemohol stretnúť s Pánom alebo vďaka nej nepocítil aspoň túžbu po Pánovi.
Jediný, kto môže človeka zmeniť, je Duch Svätý; práve
on je hlavnou postavou evanjelizácie. To platí rovnako
pre evanjelizovaného aj pre evanjelizátora. Duch Svätý
podľa prísľubu, ktorý dal Otec i Syn, prichádza k nám
a môže nás naplniť. Na druhej strane, on nie je krabica energie, ale osoba. Jedine Duch Svätý nás však môže
uschopniť k tomu, aby sme vyšli a odvážne a radostne
svedčili o spáse, ktorú máme v Ježišovi Kristovi. Zážitok otcovskej Božej lásky a spásy – záchrany skrze Ježiša
vedie do spoločenstva. Človek sa rodí k novému životu.
Novoobráteného človeka nemôžeme nechať samého. To
by bolo ako položiť novonarodené dieťa na ulicu, nech sa
oň postará Božia prozreteľnosť.

A tak sa dostávame k evanjelizačnej škole. Bola potrebná určitá formácia, ktorá by sa okrem
Jediný, kto môže človeka zmeniť, je Duch Svätý;
života v spoločenstve organicky
práve on je hlavnou postavou evanjelizácie. To platí rovnako
venovala tiež tomu, ako zdieľať
pre evanjelizovaného aj pre evanjelizátora.
s veriacimi i neveriacimi radosť
zo spásy. V roku 1990 sa otec
Ricardo stretol v Mexiku s José
Hlavnými rysmi školy sú teda kerygma, používanie
Pradom, ktorý v tej dobe už viedol Evanjelizačnú školu
svätého Ondreja. Prado mu pomohol vniesť svetlo ohľa- chariziem a život v spoločenstve. Osou všetkých kurdom novej evanjelizácie. Za vzájomnej spolupráce vznik- zov je radostná zvesť a jej sprítomnenie v rôznych oblasla Evanjelizačná škola Koinónie Ján Krstiteľ a v januári tiach života človeka a etapách jeho rastu. Kurzy poriada1991 v Camparme prvý a nosný kurz Pavol, ktorý je ve- né touto školou trvajú 2-3 dni (základný kurz Filip) až
novaný formácii evanjelizátorov a ich formátorov. Zača- 15 dní (spomínaný kurz Pavol). Odlišujú sa zameraním
lo sa v malom: najprv to boli kurzy pre komunitu, po- (napr. kurz Ján je všeobecnejší, zaoberá sa rastom učenítom pre ľudí z okolia, ktorí videli pozitívne zmeny a mali kov vo vzťahu k Majstrovi – Ježišovi, kurz s názvom Spoo kurzy záujem, potom sa kurzy začali pripravovať na ná- ločenstvo je určený tým, ktorí chcú žiť v spoločenstve. Zatiaľ čo Mojžiš je určený pre vedúcich spoločenstiev, kurz
rodnej a medzinárodnej úrovni.
Ale aká je to vlastne škola? Predovšetkým je keryg- Kazateľ pre kazateľov, Rút pre manželov a pod.).
matická. Sústreďuje sa na hlásanie Ježiša ukrižovaného
za naše hriechy, zmŕtvychvstalého pre naše vykúpenie Ku komu ideme?
a osláveného, ako jediného osobného Pána a Spasiteľa.
Snaží sa sprostredkovať prvé alebo ďalšie stretnutie s Pá- Hovorili sme o praxi, ale ako konkrétne táto škola a koi
nom, sprítomňovať ho na základe osobného svedectva. nónia evanjelizuje, sme ešte nepovedali. Po prvé, je to
Obsahom vyučovania je poklad viery: predovšetkým vy- evanjelizácia organizovaná, tzv. od dverí k dverám, kde
chádzame z Biblie, z cirkevných otcov a cirkevných do- sa chodí vo dvojiciach alebo v trojici. Ďalej evanjelizácia
hromadná a evanjelizácia v každodennom živote. Vždy
kumentov.
Všetky témy sú teda hneď v rámci kurzu uvádzané do platia niektoré základné pravidlá, predovšetkým ohľapraxe, aby nedošlo k tomu, že sa účastníkom kurz iba dom modlitby, osobného svedectva, ktoré podávam,
páčil, že si toho predsa tak veľa napísali. Hlavným cie- a láskyplného prístupu. Nedá sa napísať detailne presný
ľom je vždy stretnutie s Pánom. A pretože Boh je tvorivý, a pritom všeobecne platný recept na účinnú evanjelizásnažíme sa stimulovať tvorivosť aj v odovzdávaní Ježiša: ciu. Každý človek je iný a evanjelizácia je stále niečím nonielen skúsenosťou s rôznymi spôsobmi modlitby podľa vým, na čo by sme mali byť dobre pripravení, no predozúčastnených spiritualít, ale tiež graficky, plagátmi, hra- všetkým je potrebné dať sa viesť Duchom.
Zasvätený život | 2013/02
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Pri evanjelizácii od dverí k dverám sú evanjelizátori v prvom rade pozvaní správcom farnosti, ktorý im dá
mapu farnosti a menovky (ktoré evanjelizátori nosia na
viditeľnom mieste) označené pečiatkou farnosti. Územie na mapke je rozdelené medzi jednotlivé dvojice, aby
evanjelizátori pri jednom dome nezvonili štyri razy. Samotnej evanjelizácii predchádza modlitba. Pri dverách sa
najprv stručne predstavia. Svoje svedectvo o Božej láske
a spáse podľa potreby potvrdzujú slovami Písma. Evanjelizátori prichádzajú s radostnou zvesťou, s ponukou Božej lásky, o ktorej majú svedčiť. Teda neprehovárajú, nesnažia sa evanjelizovaného zničiť argumentmi, pretože
odpovedať na lásku láskou sa dá len na základe slobodného rozhodnutia.
Pri hromadnej evanjelizácii podľa možnosti najskôr informujeme miestnych obyvateľov, že sa niečo také bude
diať (osobne, letáčiky atď.). Samozrejme, aj tu má pri príprave programu miesto spoločná modlitba. Pripravujú sa
evanjelizačné pantomímy, scénky, pesničky a niekoľko

Evanjelizačný fast food

V

ľudí si pripraví osobné svedectvo o svojom živote pred
stretnutím s Kristom a po ňom. Zatiaľ čo niektorí vystupujú, ostatní im buď podľa potreby pomáhajú, alebo
oslovujú ľudí, ktorí sú prítomní, a evanjelizujú. Aj to sa
musí diať zo súhlasom a v spolupráci so správcom miestnej farnosti.

Sme poslaní
Spôsobov a foriem evanjelizácie je s postupom stále nových technológií, predovšetkým internetu, veľa. Dôležité je vedieť, že Cirkev má svoje nezastupiteľné poslanie –
ohlasovať evanjelium. A k tomu sme my všetci, ktorí sme
pokrstení a do Cirkvi patríme, povolaní. Nie zajtra ani
pozajtra, ale dnes.
Od roku 1995 pôsobí Koinónia na Slovensku. Má
svoje centrá vo Vyšnom Klátove, v Sklenom a v Prešove
a schvaľovacie dekréty Košickej arcidiecézy, Banskobystrickej diecézy a Prešovskej eparchie.

Monika Skalová

yjdenie za hranice svojho domu či komunity alebo za hranice Slovenska prináša aj veľa nových inšpirácii a podnetov, aj ako sa napr. púšťať s odvahou do nových vecí s evanjelizačným zámerom. Oslovila ma jedna komunita
v Taliansku, ktorá rozmýšľala, ako sa dostať viac k ľuďom, aby im sprostredkovala nádej života. Taký mladý človek,
ktorý nechce byť v Cirkvi, nejde do kostola, neprijme pozvanie byť súčasťou nejakého spoločenstva, určite prijme
pozvanie ísť si niečo zajesť či dať si kávu alebo čaj. A tak začali konať, otvorili PANINOTECu, ale nielen to. V prvej
časti občerstvenie a v druhej časti iné gusto – kaplnka otvorená pre kohokoľvek, ak by zákazníci zatúžili aj po inom
Chlebe, občerstvení, ktoré trvá večne. Dôležité bolo vsadenie na osobný záujem o každého, kto príde, nie nátlakovo,
ale príjemne priateľsky. Podarilo sa im vytvoriť evanjelizačné podhubie, napr. na každom stole je k dispozícii Sväté
písmo a netradičná ponuka jedla či nápojov s biblickými názvami, čo provokuje tých, ktorí prichádzajú, k otázkam.
A keďže dobrovoľníci si prisadnú, porozprávajú a postupne im ponúkajú ďalšie a kvalitnejšie ponuky a mladí sú
hladní... aj po pravde, aj po duchovnom. Nie každý sa vráti, niektorí prídu a odídu, ale mnohí zostanú a prichádzajú aj so svojimi priateľmi. Povzbudilo ma to robiť odvážne kroky a odvážne rozhodnutia, ktoré nás privedú tam, kde
ľudia chcú prísť a kde im môžeme ponúknuť stravu inej kvality, ktorá zregeneruje ich život pre ten večný.
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Obklopeni

reklamou
Český mediální tým, který má
sídlo v Brně, byl přizván na
Mezikongregační setkání formátorek
a juniorek. Jedním z odpoledních
workshopů byla reklama a náš
život s ní. Ve skupince jsme se sdíleli
o tom, jakým způsobem nás reklama
ovlivňuje, jak na nás působí, jaké
využívá prostředky, jak se jí můžeme
bránit, apod. Jestli chcete, můžete
s námi sdílet toto téma
v následujícím článku.

Reklama v našem životě
Reklama tvoří významnou součást prostředí, v němž se
pohybujeme. Zatímco cíle reklamy jsou obecně známé,
postupy a přesvědčovací metody, která reklama využívá,
zdaleka už tak jasné nejsou. V rámci naší salesiánské spirituality se zabýváme především mládeží, a právě u ní
vnímáme, že nelze vyloučit, že zvláště v nedospělých, te-

Marie Kučerová

prve zrajících příjemcích může reklamní sdělení vyvolat
nepřiměřená očekávání ohledně zlepšení kvality života
spojená s nabídkou určitého produktu. Je proto důležité
si osvojit alespoň základní představu o tom, jakými pro
středky reklama působí, získat tak nástroj pro kritický
odstup od přehnaných až nereálných možností zlepšení
života, jež reklama s produktem spojuje.

Podstata reklamy
Slovo reklama pochází z latiny (re-clamo = vyvolávat, křičet, často za účelem někoho od něčeho odvrátit, přilákat
k něčemu pozornost). Dříve označovalo vyvolávání trhovců nabízejících své zboží. Co nás napadne dnes, kdy
se řekne reklama? Možná nám na mysli vstoupí především barevné inzeráty v novinách a časopisech, spoty, které přerušují nebo oddělují pořady v televizi, billboardy
u silnic, firemní značky, možná i nevyžádané letáky ve
schránce nebo barevný balón vznášející se nad městem.
Můžeme se ptát, co mají tyto typy reklamních sdělení
společného? Snaží se těm, které oslovují, nabídnout (či
přímo vnutit), aby používali ten či onen výrobek, aby se
drželi té či oné značky šampónu, popřípadě aby na svou
oblíbenou značku zapomněli, vyzkoušeli jinou – a té se
Zasvätený život | 2013/02

11

MÉDIÁ
drželi. Jinými slovy můžeme říct, že podstatou reklamy je
snaha předem vytčeným směrem ovlivnit chování těch,
které se snaží oslovit či posunout jejich postoje.

Denně nás zasáhne až 4 tisíce
a více reklamních sdělení

slušná, apod.). Stálá snaha o upoutání pozornosti vede
k opakování jednoduchých a nápadných motivů. Reklama navíc pracuje se stereotypem – zjednodušeným soudem o chování lidí, lidských povahách, apod.
Uvedené změny na straně spotřebitelů vedou k velké
proměně představ o tom, co vlastně je „reklama“. Za-

Jsme svědky obrovského nárůstu
reklamních sdělení. Investice do
Uživatelé by měli umět reklamní sdělení filtrovat, a to lze
nákupu reklamy v českých méi prostřednictvím těchto nebo podobných otázek: Kdo určuje,
diích vzrostly od roku 1995 skoco je normální, přijatelné, za hranicí? Podle čeho posuzujeme
ro trojnásobně. V roce 1995 se posebe a druhé? Co je bída, dostatek, luxus? ...
hybovaly okolo 8 miliard korun,
v roce 2000 již představovaly 15
miliard a v roce 2005 dosáhly investice do nákupu reklamního prostoru v médiích 23 mi- tímco ještě donedávna se tímto slovem mínila klasická
liard korun. V průměru nás každý den zasáhne zhruba 4 inzerce v televizi nebo v časopisech, dnes je toto pojetí
tisíce reklamních sdělení. Pokud ale jdeme nakupovat do považováno za zastaralé. To, co běžně označujeme jako
nákupního centra nebo do hypermarketu, tak toto číslo reklamu (barevné inzeráty, reklamní spoty, billboardy
u cest, apod.), je v podstatě jen jednou součástí šířeji plástoupá až k 10 tisícům.
nované kampaně, která má komplexní charakter a využívá všech komunikačních kanálů (od těch tradičních po
Reklama hraje na city
méně obvyklé, jako je sportovní dres či nákupní vozík, až
Dnešní novodobá reklama jde na věc z jiného uhlu, než jako vzducholoď nebo toaletní papír). Změny v pojetí retomu bývalo v době nedávno minulé. Dnes reklama pro- klamy mají vliv i na chování samotných médií. Řada krodává nikoli produkt, ale přímo uspokojení potřeb. Bez ků, které tisk, rozhlas a televize podnikají, lze pochopit
obalu ukazuje, jak snadno si může konzument uspokojit právě jen s vědomím, že média potřebují finanční proskonkrétní potřebu, navíc se dokonce snaží onu potřebu tředky, které jim plynou z prodeje tiskové plochy a vysílacího času inzerentům.
vyvolat nebo zvýšit její relativní naléhavost.
Reklama se snaží ovlivnit naše chování tak, abychom
se rozhodli pro určitý životní styl a s ním spojené po- Reklama a psychologie
stoje, chování. Všechny typy reklamy jsou si podobné,
mají stejné cíle, podobné funkce a používají podobné po- Reklama bohatě využívá nejrůznějších poznatků z oblasti
stupy. Pro reklamu je příznačné, že má sklon k idealizaci psychologie a sociologie. Pro „psychologii“ například doa zjednodušení (výrobky jsou většinou bez stinných strá- spívajícího člověka je typická obava z neúspěchu ve sponek, rodinný život je vzorný, děti jsou rozpustilá, ale po- lečnosti. Mladý člověk prožívá úzkost z možné izolace,
vyčlenění ze skupiny vrstevníků, neúspěchu u opačného
pohlaví, apod. Reklamní sdělení s tímto rozpoložením
Jedná se o optické
pracují a prezentují některé výrobky a služby jako pojistklamy. Když se
ku proti neúspěchu v socializaci. A tak reklama napřína první obrázek
klad tvrdí, že s některými sušenkami člověk nikdy není sám.
zahledíte, tak se vám
Můžeme si např. vybavit reklamu na Horalku či Tatranzačnou kolečka točit.
ku, jakmile mladý člověk první z nich rozdrtí mezi zuby,
U druhého obrázku
dveře se rozletí, temný pokoj se rozzáří a je rázem plný
se bílé průsečíky
vrstevníků....
stávají černými.

Na co bychom si měli v životě
s reklamou dávat pozor?
Reklama používá nejrůznějších prostředků k tomu, aby
získala pozornost své cílové skupiny. Patří mezi ně vtip,
humor, nadsázka, krása, mládí, zábava, erotika, děti, spokojenost, pohoda, zdraví, ale i negativní emoce, strach,
závist, nepochopení, iluze, optické klamy, apod.
Důležitou roli v reklamě hrají emoce. Emoce nejenže
formují naše podvědomé reakce na reklamu, ale také přinášejí, formují a řídí naše vědomé přemýšlení o značce,
produktech a službách.
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Je reklama etická?
Stojí za zmínku, že ne každá reklama je účinná, ne každá je etická. Mezi zakázané reklamy patří podprahové (to
jsou ty, které jsou vloženy do reklamních spotů takovým
způsobem, že je očima nepostřehneme, ale náš mozek je
zaznamená), nevyžádaná (třeba letáky do schránky), klamavá, lživá (nepravdivé, manipulativní informace).
Reklamě nelze upřít její důležité místo v médiích. Uživatelé by však měli umět reklamní sdělení filtrovat, a to
lze i prostřednictvím těchto nebo podobných otázek:
Kdo určuje, co je normální, přijatelné, za hranicí? Podle
čeho posuzujeme sebe a druhé? Co je bída, dostatek, luxus? Rád bych, chci, potřebuji, musím mít? Kdo je hodný, zlý, ošklivý, krásný? Co je úspěch, neúspěch, odvaha,
selhání? Proč tak táhnou celebrity? Odpověďmi na tyto
otázky si můžeme vytvořit určitý aparát k tomu, abychom se nenechali jen tak lehce zatáhnout tam, kde nás
reklamní marketing chce mít.

Může být mít reklama
i nějaké pozitivní stránky? Ano!
Reklama má i nemalý vliv na bourání společenských tabu – tím, že se o problému hovoří, přestává být zapovězeným tématem (např. nějaké zdravotní potíže).
Reklamní sdělení se nás může snažit získat pro volbu
konkrétní politické strany nebo pro určitý typ chování,
které může v nějaké ohledu prospět společnosti (např.
pro třídění odpadků).
Existuji též například i odvětví Godvertising, které se
zabývá křesťanskou reklamní kampaní. Jeho cílem je
zprostředkovávat pomocí billboardů, plákátků a letáčků
mezi lidi tzv. poselství nebo citáty z Písma Svatého apod.
Viz obrázky.

Termíny, které bychom z této
oblasti měli znát
• Virální reklama – je moderním druhem reklamy –
videa, jež jsou kombinací dobrých nápadů, vtipu a excelentního provedení. Není sice vždy dopředu jisté, že
se lidé chytnou a budou je sdílet na sociálních sítích, ale
když se podaří, je to velkolepé. Pro dosah virálních videí
je ke své propagaci používá čím dál tím víc společností.
Jejich mediálním kanálem jsou sociální sítě, kde si je lidé
sami předávají a přeposílají.
• Guerilla marketing – je zvláštní, nekonvenční forma
marketingu (např. šokující, extravagantní, kontroverz-

Silvano Fausti

Svoboda Božích dětí.
Lectio divina nad Listem
Galaťanům
Jezuita Silvano Fausti a jeho
komentáre k evanjeliám už nie
sú slovenským čitateľom ne
známe. Teraz Fausti prichádza
s komentármi k novozákon
ným listom. V úvode knihy Svoboda Božích dětí píše: „Jeden
z mojich spolubratov, P.
Thomas Raoul Beck – žid, ktorý
bol ako dospelý pokrstený –
povedal, že rehoľné osoby by
si mali každý rok (alebo každý
mesiac!) prečítať List Galaťanom, aby sa ne
vzdialili Kristovej milosti a neupadli znovu do ot
roctva vlastnej spravodlivosti. [...] Jediný skutoč
ný rozdiel medzi kresťanom a nekresťanom, ktorý
poznám, je v tom, že kresťan vie, že je hriešnik,
ktorý žije z milosti a odpustenia, zatiaľ čo nekres
ťan to ešte nevie, a tak sa musí považovať za spra
vodlivého alebo sa ospravedlňovať...“ Rehoľníci
bytostne poznajú, čo znamená túžba po spravod
livosti a dokonalosti. A predsa, úsilie o dokonalosť
sa tak ľahko môže stať nástrojom, cestou k zahľa
denosti do seba...
List Galaťanom vracia pravý význam slovám prav
da, láska a sloboda. Je to nerozlučná trojica. Ne
existuje pravda bez lásky ani láska bez slobody.
Pravda Boha a človeka, ktorý je jeho dieťaťom,
znamená milovať. Láska znamená mať úctu
a slúžiť niekomu inému než sebe. Sloboda zna
mená milovať tak, ako sme sami milovaní. To je
evanjelium, radostná zvesť, ktorá odhaľuje prav
du o Bohu i o nás: on je Otec, my sme jeho deti
a navzájom sme si bratmi a sestrami.

NOVÉ KNIHY

Musíme si též uvědomit, že základem reklamy jsou jasně formulovaná reklamní poselství (sdělení) a správná
volba komunikačních kanálů, která uvedená sdělení doručí zvolené cílové skupině – tedy lidem, u kterých je největší pravděpodobnost, že se zachovají podle přání zadavatele reklamy. Právě média a komunikační kanály hrají
v reklamě klíčovou úlohu, protože jsou často nejjednodušší cestou k budoucím spotřebitelům.

Paulínky, Praha 2013

ní…), při níž se nevyužívají tradiční mediatypy (nebo se
využívají, ale netradičně).
Média jsou již jasnou součástí našeho života a reklama je od světa médií neoddělitelná. Měli bychom ji proto umět vnímat s odstupem a nenechat se jí využívat, ale
můžeme jí též umět využívat.
Použitá literatura:

Vysekalová J., Komárková R.: Psychologie reklamy, Praha,
Grada, 2001
Vysekalová J., Mikeš J., Reklama. Jak dělat reklamu, Praha,
Grada, 2003
Toscani O.: Reklama je navoněná zdechlina, Praha, Slováry, 1996
Mičienka M., Jirák J. a kol.: Základy mediální výchovy, Praha,
Portál, 2007
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Zápisky z Afriky
J

e streda, 27. marca 2013 – do mesta prichádzajú
povstalci. Z opatrnosti nejdeme do školy ako zvyčajne, lebo by sme museli prejsť cez mestá, ktoré
medzitým ostali tiché a bez pohybu, akoby v očakávaní
niečoho.

***
Napoludnie Svätý Otec František žiada mier v Stredoafrickej republike. Aká česť! Svätý Otec na nás myslel pri
svojej prvej audiencii. Žiaľ, jeho výzva nie je vypočutá.
Dobre vieme, že povstalci sú v meste, a aby sme trocha
umenšili napätie, hovorím kuchárovi, aby pripravil trocha jedla navyše... keby náhodou prišli a mali by hlad.
Keď už je tma a práve večeriame, prichádza nejaké auto.
Sú to oni. Ponáhľame sa k dverám, snáď aj trocha zvedaví
na ich tváre. Samopaly, ktoré majú zavesené na krku, nás
presviedčajú o tom, že je lepšie počkať s tým pozvaním
na večeru. Sú dvaja: jeden je oblečený ako civil a druhý
ako vojak. Pýtajú sa, či je u nás všetko v poriadku a či
nás niekto neprišiel vyrušovať. Chcel by som odpovedať:
„Záleží na tom, čo ste prišli robiť.“ Ale obmedzujem sa
len na potvrdenie, že situácia je pokojná. Pýtajú sa ma,
či máme naftu. Evidentne neprišli na cestoviny s omáčkou. S ťažkým srdcom odpovedám, že áno, a dúfam, že to
bude stačiť pre ich vozidlo, určite ukradnuté na nejakej
misii, ktorú navštívili predtým. Naliehajú, že potrebujú
plnú nádrž nafty (200 litrov!) Nedá sa nič robiť. Je lepšie
stratiť 200 litrov nafty než celé auto.

14
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Potom sa pýtajú nočnej stráže, kde máme schované peniaze. Brat odpovedá, aby sa pýtali predstaveného domu,
teda dolu podpísaného. Našťastie sa ma na nič nepýtajú.

***

Kým im pomáhame načerpať, všimneme si, že vozidlo
je naložené zbraňami a muníciou. Nikdy som toho toľko vo svojom živote nevidel. Kým sa plne naložené auto
vzďaľovalo, vytryskla mi zo srdca modlitba: „Pane, urob,
aby tieto zbrane nikoho nezabili; urob, aby sa táto nafta
premenila na olej pokoja; urob, nech sa stane balzamom na
rany tohto ľudu...“
Po ich odchode sme zvláštne uvoľnenejší. Modlíme sa
kompletórium, zhasíname svetlo a ideme spať. Ale niečo
po 22.00 hod počujeme hluk áut pred bránou. V okamihu sme na nohách. Sme rozhodnutí neotvoriť dvere
a nereagovať. Čakáme. Autá odchádzajú, ale obávame sa,
že sú niekde schovaní. V krátkosti prezriem kostol a ďakujem Pánovi, že sa všetko dobre skončilo. A potom sa
snažím zaspať... aj keď pri každom zašušťaní sa mi zdá, že
nejaký povstalec mi vychádza spod postele.

***
A je tu Zelený štvrtok. Na radu arcibiskupa anticipujeme obrady o 16.30, aby sa veriaci mohli vrátiť domov
pred zotmením (...) Prosíme Pána, aby dal pokoj tejto
zemi a aby obrátil srdcia tých, ktorí upadli do šialenstva

MISIE

Federico Trinchero
násilia. Modlitba nám dáva útechu a pomáha nám nájsť
trocha zmyslu v tomto zmätku udalostí. A cítime sa tak
trocha solidárni s kresťanmi v Sýrii, Nigérii a s ďalšími.
Štvrtok večer a Veľký piatok sú pokojné. Na Bielu sobotu počujeme streľbu a dozvedáme sa o bojoch medzi
povstalcami a vojakmi. Táto Svätá sobota je paradoxná
a nezabudnuteľná: v deň, keď Kristus spí, človek sa znepokojuje; v deň, keď, ako sa zdá, aj Cirkev mlčí a neodváži sa ani zvoniť, ľudia sa hádajú a rozliehajú sa výstrely
zbraní.
Poobede sa chystáme sláviť veľkonočnú vigíliu o 16.30.
Nech nám to oduševnení liturgisti prepáčia. Necessitas
non habet legem...
Hádam to nie je len z opatrnosti, že chceme anticipovať obrady vzkriesenia. Je to predovšetkým chuť spievať
vzkriesenému Kristovi a konečne kričať aleluja navzdory
tým, ktorí by nám v tom chceli zabrániť. Chvíľu pred začiatkom slávenia sa náhle dozvedáme, že povstalci ukoristili naše druhé auto, aj keď sme ho ukryli na vzdialenej
misii u jedného človeka. Bolo to nové auto, ktoré sme
získali z príspevkov mnohých darcov. Našťastie povstalci neuškodili tým, u ktorých sme ho ukrývali. Ale aleluja
nám takmer zamŕza na perách a necítime odvahu zvoniť
zvonmi. Aby som potlačil znechutenie, myslím na tých,
ktorí v tejto zemi nikdy auto nemali ani nebudú mať.
Brat Michael spieva s istotou Exultet v reči sango. Zdá sa
to ako výzva – zatiaľ čo svieti slnko –, že sme okolo veľkonočnej sviece a z plného hrdla spievame: „Toto je noc, v ktorej Kristus rozlámal okovy smrti a víťazne vstal z hrobu...“

Páter Carlo má jednoduchú a zanietenú kázeň. V istom momente začne nahlas volať: „Jésus a zingo awe!“
(Ježiš vstal z mŕtvych). Spoločenstvo tlieska, ako keby
chcelo zahnať strach, ktorý všetkých obklopuje.
Pozorujem našich veriacich: sú tu mladí aj deti. Prví sú
príliš zvyknutí na násilie a slovo demokracia čítali len v školských učebniciach; tí druhí sú príliš zvyknutí na strach...
Aká budúcnosť ich čaká? Je ťažké dať odpoveď. Som rád, že
som tu, že som kresťan, karmelitán, že sa modlím s týmito
mojimi spolubratmi, že som kňazom pre tento ľud...
Myšlienka na odchod mi ani nenapadne. Ale nemyslite si, že sme hrdinovia! Len sme sa jednoducho ocitli na
jedných z tých periférií sveta, ako hovorí Svätý Otec František: utiecť by neznamenalo len zbabelosť, ale aj stratu
príležitosti pre život podľa evanjelia.
Situácia sa síce pomaly normalizuje, avšak ostáva stále
veľmi neistá. Krajina je ako chorý, ktorý potreboval lieky,
a namiesto toho dostal bitku.
Ktovie, či niektorí z tých mladých, ktorým pomáhame
študovať vďaka vašej štedrosti, budú môcť raz slúžiť svojej
vlasti kompetentne a nezištne.

***
Ešte raz ďakujem za vaše modlitby, za vaše priateľstvo
a podporu, ktorými ste nás v týchto ťažkých dňoch sprevádzali.
Nech žije Svätý Otec!
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PASTORÁCIA POVOLANÍ

Expo povolaní
P

očas tohtoročných letných prázdnin sa v Ružomberku v dňoch 26. – 28. júla konalo Národné
stretnutie mládeže – R13. Stretnutie prebiehalo
v duchu Svetových dní mládeže, keďže predstavovalo alternatívu pre tých, ktorí necestovali na Svetové stretnutie mládeže (SDM) 2013 do brazílskeho Ria de Janeira.
V rámci stretnutia R13 sa na Slovensku sa po prvýkrát
v histórii uskutočnilo Expo povolaní. Išlo o takzvanú
„prehliadku povolaní“, ktorá umožnila rôznym rehoľným spoločenstvám, kongregáciám, sekulárnym inštitútom a hnutiam na Slovensku predstaviť svoju charizmu
mladým pútnikom. Do projektu sa zapojilo celkovo 52
spoločenstiev, z toho 28 ženských rehoľných spoločenstiev,
16 mužských a 7 hnutí. Celé podujatie zastrešovala Rada
pre mládež a univerzity KBS.
Samotné Expo povolaní prebiehalo v sobotu 27.júla od
14:30 do 18:30 na Námestí Andreja Hlinku v Ružomberku. Prehliadku sprevádzali mnohé zaujímavé aktivity, ktoré si pripravili jednotlivé prihlásení účastníci Expa
povolaní. Bolo na každej rehoľnej komunite, sekulárnom
inštitúte či laickom spoločenstve, ako prezentovalo svoje spoločenstvo. Musím povedať, že „nápady boli veľmi
kreatívne“. Ponuka bola skutočne originálna... Vyberám
aspoň niektoré nápady: mladí pútnici mohli spoznať sv.
Angelu pri pagáči, stretnúť sv. Vincenta na chodúľoch,
vyrobiť si vlastný ruženec či ikonu tváre Ježiša, ochut16
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Juliana Salašová

nať nápoj priateľstva z Argentíny alebo si dať kapučíno
od bratov kapucínov. Taktiež si mohli vyrobiť pamätné
drevené známky vo františkánskom duchu, nechýbala
mobilná ošetrovňa, kvízy, modlitba cez hudbu a tanec,
mobilne s Božím slovom, modlitby, gregoriánsky chorál,
práca s Písmom, školy modlitby či maľby ornamentu,
predstavenie a prezentácie viacerých spiritualít v ich
tradičnom oblečení, oboznámenie sa bližšie so životom
bl. Chiary Luce Badano – v roku 2010 bola ako 18-ročná vyhlásená za blahoslavenú, ...mali možnosť vstúpiť
a prejsť labyrintom s názvom Dobrodružstvo povolania...
a veľa ďalších kreatívnych nápadov. Počas Expa povolaní fungovala napríklad aj rehoľná kaviareň J, kde si
mohli mladí pútnici so zasvätenými osobami priateľsky
posedieť pri káve alebo čaji. Na Expe nechýbal ani pápež František – maketa v životnej veľkosti –, pri ktorej sa
mohli mladí odfotiť.
Súčasťou Expa povolaní bola aj služba Kairos – možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, taktiež služba ucha.
Jedinečný projekt zastrešovala Rada pre mládež a univerzity KBS. Inšpirácia pochádzala zo Svetových dní
mládeže. Po prvý raz v histórii sa Expo uskutočnilo
v roku 2002 v kanadskom Toronte na Svetových dňoch
mládeže.
Mladí ľudia, ktorí sa prihlásili na stretnutie R13, zažili stretnutie s Kristom a skutočnú silu spoločenstva.

PASTORÁCIA POVOLANÍ

Timothy Radcliffe

Prečo byť kresťanom? je originál
na kniha napísaná v období, ktoré
naliehavo potrebuje originálne rie
šenia. Timothy Radcliffe dosiahol
v tejto novej knihe vrchol svojej
tvorby. Píše ju s prezieravosťou pro
roka. Jeho dôvody pre prijatie kres
ťanskej viery sú hlboko katolícke
a zároveň hlboko ľudské. Pozoru
hodné sú Radcliffove argumenty in
terpretácie kresťanského posolstva,
štylizované v hlbokom pochopení ľud
skej povahy, problémov a strachu moderných ľudí.
Radcliffe sa nestavia do polohy teológov odtrhnutých
od reality bežného života, a predsa jeho chápanie
evanjelia je hlboko teologické. Kontext tejto knihy je
veľmi široký. Zakladá sa, okrem iného, na hlbokých
Radcliffových pastoračných skúsenostiach, ktoré
získal pri rozhovoroch s ľuďmi prežívajúcimi problé
my v manželstvách, s ľuďmi zápasiacimi s otázkou
celibátu, s tými, ktorí sa snažia pochopiť podsta
tu cirkevnej autority, a tými, ktorí sa usilujú zostať
verní Cirkvi, ktorá považuje ich sexuálnu orientáciu
za „neregulárnu“. Hlavná myšlienka tejto knihy znie:
Čím lepšie rozumieme evanjeliu, tým sme otvore
nejší voči vonkajšiemu svetu.

Mladí v dnešnej dobe sú „hladní a smädní“ po skutočných hodnotách... ktoré im svet nemôže dať. Myslím si, že počas stretnutia R13 a samotného Expa
sa nám aspoň trošku podarilo ukázať mladým pútnikom, že jediný zmysel života nájdu pri stretnutí
s Kristom, dať im zakúsiť silu spoločenstva a povzbudiť ich v hľadaní Božej vôle pre svoj život.
Určite to bolo pre mnohých mladých „také prekvapenie“ stretnúť toľkých zasvätených pokope... Atmosféra Expa povolaní bola veľmi srdečná a priateľská.
Keď sme začali pripravovať Expo povolaní, nevedeli sme, čo máme očakávať... ako to bude prebiehať...,
tým, že tento projekt sa na Slovensku organizoval po
prvý krát. Nechali sme sa „prekvapiť“, ako nás povzbudzuje aj pápež František slovami „Nebojme sa
prekvapení, ktoré pre nás pripravil Boh“ (príhovor na
Veľkonočnú vigíliu 31. 3. 2013). A výsledok? Milo
prekvapení... myslím všetci. Spolu to bolo cca 285
ľudí (zasvätených osôb a laikov – členov spoločenstiev
a hnutí), ktorí sú ochotní slúžiť a byť darom pre mladých ľudí, ktorí prišli na R13 a Expo povolaní. Chceme týmto poďakovať všetkým, ktorí sa do Expa zapojili, že mali odvahu urobiť krok viery, dať sa do
služby a urobiť svoj život darom pre druhých. Pápež
František v homílii zo dňa 14. 5. 2013 hovorí: „Ak
naozaj chceme nasledovať Ježiša, musíme žiť život ako
dar, ktorý sa dáva ostatným, nie ako poklad, ktorý má
byť strážený...“
n

Dominikáni, Zvolen 2013

NOVÉ KNIHY

Prečo byť kresťanom?

Ivan Šulík

Spolupútnici viery a radosti.
Duchovné cvičenia pre kňazov

Morálny teológ Ivan Šulík ponúka
zbierku zamyslení o kňazskom živo
te. Texty pôvodne odzneli na du
chovných cvičeniach pre budúcich
diakonov a novokňazov, no ich
myšlienky sú inšpiratívne i pre širšiu
verejnosť, pretože prehlbujú vzťah
kresťana k základným hodnotám.
Autor predstavuje kňaza dneška
a ponúka rady, ako žiť pravdivo svo
je povolanie uprostred súčasného
sveta. Nevyhýba sa ani kritickým momen
tom v živote kňaza a poukazuje na viaceré úskalia
i hrozby. Kniha prináša veľké témy duchovného života,
ako je úprimnosť, modlitba, čisté srdce, vzťah k Eucha
ristii, ku krížu a k Panne Márii. V textoch cítiť autorovu
duchovnosť, ľudskosť, vzdelanie a životné skúsenosti.
Publikácia kňazov povzbudí a zasväteným či veriacim
laikom pomôže lepšie pochopiť duchovných sprievod
cov, ktorí sú krehkými ľuďmi ako všetci ostatní.
Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava 2013
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O rehoľníkoch
očami druhých

NA SLOVÍČKO

Ù Ako nás vidí budúca žurnalistka
Ivana Ondovčíková
Ivana Ondovčíková,
študentka gymnázia,
16 rokov, Trebišov

K

eď sa povie „zasvätiť život Bohu“, až mi z toho
behá mráz po chrbte. Je to niečo, čo si presne
neviem predstaviť. Dať sa Bohu. Vzdať sa
všetkého, rozhodnúť sa študovať Bibliu a v niektorých
prípadoch ísť na teológiu. Byť 24 hodín denne v Božej
prítomnosti a k tomu celibát, teda sľub čistoty, sľub chudoby a poslušnosti. Často sa pýtam, či to dokáže aj človek, ktorý nešiel za kňaza alebo nevstúpil do rehole. Či
dokáže žiť v úplnej poslušnosti voči Bohu, ale aj voči rodičom, profesorom a iným ľuďom. V dnešnej dobe je to
odvážny krok, a to aj kvôli celibátu a kvôli dobe, ktorá je
taká, aká je. Myslím si, že dnes potrebujeme viac rehoľníkov a viac ľudí, ktorí sa budú modliť za tento svet. Za
ľudí bez viery. A za tých, ktorí sa dobrovoľne rozhodnú
dať len jemu.
Keď som bola mladšia, môj pohľad na rehoľníkov bol
taký, že sú to „svätuškári“. Myslela som si, že nikdy v živote nezaklamali, nikdy v sebe nemali ani len najmenšiu
zlosť a z ich úst nevyšla žiadna nadávka. Bola som pre18
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svedčená, že tí ľudia sú už takí svätí, že sa musia skrývať
v kláštoroch, aby ich bublina svätosti nepraskla. A ak niekto spomenul rehoľníkov, tak som si predstavila kľačiace ženy a mužov, ktorí sa nonstop modlia. Je to možno
vtipné, no s takýmito názormi som sa už nie raz stretla aj
u omnoho starších ľudí.
Tento môj detský pohľad sa trocha zmenil, keď sa moja
krstná mama rozhodla vstúpiť do rehole. Bola som vtedy
malá, takže si to veľmi nepamätám, no viem, že to zmenilo niektoré moje pohľady. Uvedomila som si, že moja
krstná nie je úplne svätá a bezchybná. Že aj ona občas zaklame, aj ponadáva, ale uvedomila som si, že to najdôležitejšie je žiť v láske k ľuďom a hlavne k Bohu. No
vždy som nerozumela jednej veci. Ako sa niekto môže
vzdať celej rodiny, všetkých svojich naplánovaných snov
do budúcnosti, priateľov, a len tak odísť? Táto otázka
ma trochu trápi aj teraz. No uvedomila som si, že je to
o túžbe, ktorú tým ľuďom dá do srdca sám Boh. Túžbu
slúžiť nielen jemu, ale aj ľuďom okolo seba. Veľmi sa mi
páči, ak rehoľné sestry alebo rehoľní bratia učia náboženstvo na školách, pretože už len to vo mne vzbudzuje obdiv a rešpekt voči ním. Taktiež sa mi páči, že rehoľníci
komunikujú s okolitým svetom, že sa prispôsobujú dobe.
Sú na rôznych sociálnych sieťach, chodia na plesy medzi
ľudí, vymýšľajú rôzne tábory pre deti či mladých. A aj
takto môžu ukázať, že žiť v úplnej odovzdanosti Bohu
nemusí byť len nuda a nekonečné modlenie sa.
Je pravda, že existujú aj také rády, kde rehoľníci nevychádzajú von medzi ľudí a sú zavretí v kláštore na celý život. To však je už niečo, čo ja a určite aj mnoho mladých
ľudí s mojou povahou nevedia pochopiť. Ani si neviem
predstaviť, ako by som to tam zvládla. Nekomunikovať
s okolitým svetom a naozaj si žiť v takejto bubline. Ja

NA SLOVÍČKO
si to predstavujem ako miesto, kde sa nedostane žiadne
zlo, ani cez médiá, ani cez neprajných ľudí. Úplná izolácia od všetkého. Na jednej strane je to dobré, na druhej
strane mi to pripadá ako únik z reality. Ja osobne tomu
veľmi nerozumiem, pretože mi to príde trocha sebecké, ale na druhej strane je to najviac, čo môže urobiť človek, ktorý tak miluje Boha, že nechce nič viac,
len byť s ním. No aj napriek tomu sa mi to nie veľmi
páči. Nielen kvôli tomu, že by som to sama nevydržala,
ale pretože si myslím, že rehoľníci by mali byť v blízkosti ľudí a učiť ich kráčať vo viere, venovať sa mladým, aby
cez ich vytrvalosť a poslušnosť mohli mladí ľudia nájsť
svoje vzory v nich a aby sa v ich živote oni stali „celebritami“, ktoré budú napodobňovať a brať si z nich
príklad. Možno je to len môj skreslený pohľad, pretože si hneď predstavím Matku Teréziu, ako buduje školy,
pomáha a ošetruje chudobných. Ako poskytuje horlivú
a dobrovoľnú službu tým najúbohejším.
Či sú rehoľníci otvorení pre moderný svet alebo sa
skrývajú za múry kláštora, nie je až také podstatné, no
nikdy neprestanem obdivovať tých, ktorý sa pre takýto
život rozhodnú a vzdajú sa svojho pohodlia.

Opýtala som sa spolužiakov zo školy,
čo si myslia o tom, ak sa niekto rozhodne
vstúpiť do rehole a zasvätiť život Bohu.

Je to každého slobodné rozhodnutie, aby do toho
šiel, aby obetoval všetko bežné v živote a začal žiť
zasväteným životom. Podľa mňa je rehoľa už trošku
väčší fanatizmus, uznávam Boha, ale treba veriť
v rámci normy. Ale ak sa obyčajný človek, ktorý
doteraz fungoval ako bežný kresťan, rozhodol vstúpiť do rehole a vydrží tam, tak klobúk dole, svedčí
to o skutočnej oddanosti a láske k Bohu.
Dominika Gašparová, 17
Myslím si, že vstúpenie do rehole je jedna z tých
najúprimnejších vecí, ak nie tá najúprimnejšia,
ktoré môže človek Bohu dať. A to celý svoj život
a všetko, čo človek má.
Samuel Achberger, 18
Ja si myslím, že vstúpiť do rehole je niečo úžasne
Božie. Ja osobne takých ľudí obdivujem, keďže počúvli Boží hlas a nechali sa ním viesť s vedomím, že
on sa o nich postará. Rozhodne je to obdivuhodné.
Vzdali sa všetkého, aby všetko získali. To by sme
viacerí potrebovali.
Nikoleta Nicky Krasceničová, 17

Ù Ako nás vidí žurnalista
Imrich Gazda
Imrich Gazda,
vysokoškolský pedagóg,
cirkevný analytik,
publicista

U

ž od detstva sú rehoľníci a rehoľníčky súčasťou
môjho života. Na základnej škole v rodnom
Vranove nad Topľou ma na prvé sväté prijímanie pripravovali otcovia pavlíni. Bolo krátko po novembri 1989. S otcom Leandrom sa dodnes veľmi rád
stretávam. Neskôr moju náboženskú výchovu prevzali
do rúk františkánky – nezabudnuteľné rehoľné sestričky Don Bosca a Róberta. Počas gymnaziálnych štúdií
to boli opäť otcovia pavlíni. V tom čase v mojej rodnej
Farnosti sv. Františka z Assisi (opäť rehoľník!) začali
pôsobiť Školské sestry Notre Dame. „Zlákali“ medzi
seba aj jednu z mojich dobrých kamarátok. Na vysokej
škole som mal zasa možnosť v istom období študovať
s dominikánmi, s ktorými dodnes udržiavam priateľské vzťahy.
V súčasnosti na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku máme dvoch doktorandov –
rehoľníkov: redemptoristu Rasťa Dluhého a saleziána
Paľka Dzivého. Okrem spomenutých rehoľníkov a rehoľníčok som mal možnosť spoznať aj bratov františkánov, kapucínov, jezuitov, lazaristov, augustiniánov,
premonštrátov, sestry saleziánky, dominikánky, vincentky a ďalších.
Je zaujímavé, že napriek tomuto množstvu si nespomínam ani na jeden prípad takého prežívania rehoľného života, pri ktorom by som si musel ťažko povzdychnúť a pokrútiť hlavou. Určite by sa našli nejaké
chyby (veď kto ich nemá?), ale pri každom som videl
autentickosť, zápal, svedectvo. Pri každom by som vedel úplne konkrétne rozprávať o tom, v čom mi boli
príkladom a obohatením: sústredenosť pri modlitbe,
vzťah k Svätému písmu, intelektuálna poctivosť, oduševnená evanjelizácia, pokorná služba v kuchyni, kancelárii či na inom nenápadnom mieste, znášanie utrpenia, práca s deťmi...
Istým vyznamenaním pre všetkých rehoľníkov a rehoľníčky bolo zvolenie jezuitu Jorgeho Bergoglia za
pápeža Františka. Zároveň je to aj veľká výzva, pretože
veriaci budú zasvätené osoby chtiac-nechtiac porovnávať práve s týmto skvelým človekom. Nepochybujem
však o tom, ako by on sám zareagoval na túto moju
úvahu: „Nie rímsky biskup, ale Ježiš Kristus nech je
vaším vzorom a normou.“
n
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ZO SVETA

Povolanie

Svätý Otec František

je vždy Božou iniciatívou

{

Príhovor pápeža Františka
rehoľným sestrám, účastníčkam
19. plenárneho zhromaždenia
Medzinárodnej únie vyšších rehoľných
predstavených ženských reholí.
Vatikán, 8. máj 2013

{

Vážený pán kardinál, ctený a drahý brat v episkopáte,
drahé sestry!
Som rád, že sa môžem dnes s vami stretnúť a chcel by
som každú z vás pozdraviť, poďakovať vám za všetko, čo
robíte pre to, aby bol zasvätený život stále svetlom na
ceste Cirkvi. Drahé sestry, v prvom rade ďakujem pánu
kardinálovi Braz de Avizovi, prefektovi Kongregácie pre
inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského
života, za jeho pozdravný príhovor. Téma vášho plenár20
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neho zhromaždenia sa mi zdá osobitne dôležitá vzhľadom na úlohu, ktorá vám bola zverená: Služba autority
podľa evanjelia. Vo svetle tohto vyjadrenia chcel by som
vám predložiť tri jednoduché myšlienky na vaše osobné
aj spoločné uvažovanie.

1. Ježiš sa pri Poslednej večeri obracia na apoštolov slovami „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“
(Jn 15, 16), ktoré pripomínajú všetkým, nielen nám kňazom, že povolanie je vždy iniciatívou Boha. Je to Kristus, ktorý vás povolal nasledovať ho v zasvätenom živote, čo znamená, že máte neustále vychádzať zo seba (ide
o exodus) a zamerať vlastný život na Krista a jeho evanjelium, na Božiu vôľu, zriekajúc sa vlastných plánov, aby
ste spolu so svätým Pavlom mohli povedať: „Už nežijem
ja, ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2, 20). Tento exodus zo
seba samých znamená vydať sa cestou adorácie a služby.
Je to exodus, ktorý nás privedie k adorácii Pána a službe
bratom a sestrám. Adorovať a slúžiť: dva postoje, ktoré
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nemožno od seba oddeliť, musia byť stále spolu. Adorovať Pána a slúžiť iným, nič si pre seba neponechávať: ide
o zrieknutie sa seba – toho, kto vykonáva službu autority.
Vždy žite a pripomínajte si ústredné postavenie Krista,
evanjeliovú totožnosť zasväteného života. Pomáhajte komunitám prežívať ich „exodus“ – vychádzať zo seba a vydať sa cestou adorácie a služby, a to predovšetkým prostredníctvom troch pilierov vašej existencie.
Poslušnosťou: ide o načúvanie Božej vôli podľa vnútorných pohnútok Ducha Svätého, ktorých pravdivosť
potvrdzuje Cirkev, keď prijímame jej sprostredkovanie aj
cez ľudí. Pamätajte, že vzťah autorita – poslušnosť má
svoje miesto v rámci širšieho rámca tajomstva Cirkvi a je
osobitným prejavom jej sprostredkovateľskej úlohy (porov. Inštrukcia Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života: Služba autority
a poslušnosť, č. 12).
Chudobou prekonávame každý egoizmus podľa logiky
evanjelia, ktorá učí dôverovať Božej prozreteľnosti. Chudoba ako indikácia pre celú Cirkev: totiž, že nie my budujeme Božie kráľovstvo, že ono nerastie vďaka ľudským
prostriedkom, ale na prvom meste je to Pánova moc, milosť, ktorá pôsobí prostredníctvom našej slabosti. „Stačí
ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti,“
ako hovorí Apoštol národov (2 Kor 12, 9). Chudobou sa
učíme solidarite, deleniu sa a činorodej láske. Chudoba
sa prejavuje aj v striedmosti a radosťou iba z potrebných
vecí. Upozorňuje nás na materiálne modly, ktoré zatieňujú autentický zmysel života. Chudoba, ktorej sa učíme
s poníženými, chudobnými, chorými a všetkými, ktorí
sa nachádzajú na existenciálnom okraji života. Nepotrebujeme teoretickú chudobu. Chudobe sa učíme tak, že
sa dotýkame tela chudobného Krista v ponížených, chudobných, chorých a v deťoch.
A napokon čistotou ako vzácnou charizmou: ona dáva
širší rozmer slobodnému darovaniu sa Bohu a iným
a prejavuje sa v nežnosti, milosrdenstve, Kristovej blízkosti. Čistota pre Božie kráľovstvo poukazuje na to, že
afektivita má svoje miesto v zrelej slobode a stáva sa znamením budúceho sveta, aby vždy vyžaroval Boží primát.
Prosím vás však, má to byť „plodná“ čistota, ktorá plodí duchovné deti v Cirkvi. Zasvätená osoba je matkou;
má byť matkou a nie „starou dievkou“! Prepáčte mi, že
tak hovorím, ale toto materstvo a táto plodnosť zasväteného života je dôležitá! Váš život nech animuje práve
táto radosť z duchovnej plodnosti. Buďte matkami podľa
príkladu Panny Márie, matky ako takej a Matky Cirkvi.
Pannu Máriu bez jej materstva nemožno pochopiť a ani
Cirkev nemožno pochopiť bez Máriinho materstva. Vy
ste ikonou Panny Márie a Cirkvi!

2

2. Druhý prvok, ktorý by som chcel podčiarknuť pri vykonávaní autority, je služba: nikdy nemáme zabúdať, že
opravdivá moc, v akejkoľvek rovine, je služba, ktorá má
svoj žiarivý vrchol v kríži. Benedikt XVI. viac ráz veľmi
múdro Cirkvi pripomenul, že zatiaľ čo pre človeka je autorita často synonymom vlastníctva, nadvlády a úspechu, pre
Boha je autorita službou, poníženosťou, láskou. To zname-

ná, že treba prijať Ježišovu logiku. On sa skláňal k nohám
apoštolov, aby im umyl nohy (porov. Anjel Pána 29. januá
ra 2012), a na inom mieste im hovorí: „Viete, že vládcovia
národov panujú nad nimi... Medzi vami to tak nebude.
Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý,
bude vaším sluhom“ (Mt 20, 25 – 27). Máme na mysli tých, ktorí sú kariéristami, šplhúňmi a „využívajú“ ľud,
Cirkev, bratov a sestry (teda tých, ktorým by mali slúžiť)
ako odrazový mostík pre svoje záujmy a osobné ambície.
Títo veľmi škodia Cirkvi aj Božiemu ľud.
Svoju autoritu sa vždy usilujte vykonávať tak, že budete
sprevádzať, chápať, pomáhať, milovať, zahŕňať do objatia všetkých, najmä však osoby, ktoré sa cítia osamotené,
vyprahnuté, na okraji spoločnosti; objímte teda všetky životné záležitosti ľudského srdca. Majte svoj pohľad
upriamený na kríž: tam má totiž svoje miesto ktorákoľvek autorita v Cirkvi, tam sa ten, ktorý je Pánom, stáva
sluhom až po úplné sebadarovanie.
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3. No a nakoniec ekleziálnosť ako jeden z konštitutívnych rozmerov zasväteného života, rozmer, ku ktorému sa
treba v živote neustále vracať a prehlbovať ho. Vaše povolanie je základnou charizmou pre Cirkev, ktorá je na ceste,
a nie je možné, aby niektorý zasvätený muž alebo niektorá
zasvätená žena necítili s Cirkvou. „Cítiť s Cirkvou“, ktorá nás znovu zrodila v krste; „cítiť s Cirkvou“ v synovskej
vernosti Učiteľskému úradu, v spoločenstve s biskupmi
a Petrovým nástupcom, biskupom Ríma, viditeľným znamením jednoty. Pre žiadneho kresťana nikdy nie je ohlasovanie a dosvedčovanie evanjelia izolovaným skutkom. Je
to veľmi dôležité. Opakujem: pre každého kresťana ohlasovanie a dosvedčovanie evanjelia nikdy nie je izolovaným
skutkom alebo skutkom nejakej skupiny. Žiadna evanjelizácia neprebieha na základe vlastnej inšpirácie, ako to
veľmi dobre pripomínal Pavol VI., ale len v spojení s poslaním Cirkvi a v jej mene (apoštolská exhortácia Evangelii nuntiandi, 60). Pavol VI. pokračuje: Žiť s Ježišom
bez Cirkvi, nasledovať Ježiša mimo Cirkvi, milovať Ježiša
bez toho, aby sme milovali Cirkev, je absurdnou dichotómiou – dvojakosťou (porov. tamže 16). Buďte zodpovedné za formáciu vašich inštitútov v duchu zdravého učenia
Cirkvi, v láske k Cirkvi a v cirkevnom duchu.
Jedným slovom – ústredné postavenie Krista a jeho
evanjelia, autorita ako služba lásky, „sentire cum et in Ecclesia – zžiť sa a cítiť s Cirkvou, ktorá je Matkou“. Toto sú
tri usmernenia, ktoré vám zanechávam a ku ktorým znovu pripájam svoju vďaku za vašu nie vždy ľahkú činnosť.
Čo by bola Cirkev bez vás? Chýbalo by jej materstvo, cit,
neha, intuícia matiek!
Drahé sestry, uisťujem vás, že vás sprevádzam s láskou.
Modlím sa za vás, ale aj vy sa modlite za mňa. Pozdravte odo
mňa vaše komunity, najmä choré, ale aj mladé sestry. Prajem
vám, aby ste odvážne, otvorene a radostne nasledovali Krista
a žili jeho evanjelium. Buďte radostné, pretože je krásne nasledovať Krista, je krásne stať sa živou ikonou Panny Márie
a našej svätej hierarchickej Matky Cirkvi. Ďakujem!
n preklad Štefan Turanský
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Služba autority
podľa evanjelia
Štefan Turanský
V dňoch 3. – 7. mája 2013 sa v Ríme konalo
plenárne zhromaždenie viac ako 800
predstavených ženských rehoľných inštitútov
z viac ako 75 krajín. Z Európy ich bolo 446, z Ázie
71, z Afriky 108, z Ameriky 166 a z Oceánie 11.
Ide o kongregácie, ktoré vystupujú pod názvom
Medzinárodná únia hlavných predstavených
(MÚHP) a predstavujú 1900 ženských rehoľných
rádov, ktorých počet prevyšuje viac ako 700 000
zasvätených z celého sveta.

„Medzi vami to tak nebude”
Témou tohoročného stretnutia bola Služba autority podľa
evanjelia a východiskovým bodom evanjeliová veta: „Medzi vami to tak nebude“ (Mt 20, 26). Tlačové stredisko
vydalo komuniké, podľa ktorého služba autority „je pre
obnovu apoštolského rehoľného života kľúčovým prvkom: v dospelej komunite vodca posilňuje spoluzodpovednosť skupiny a podporuje vzájomnú komunikáciu, na
ktorej majú účasť všetci a ktorá dokáže prekonať vertikálnu alebo pyramídovú logiku. Evanjeliový štýl služby sa
22
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totiž môže stať svedectvom a príkladom pre súčasnú spoločnosť, ba mohli by sme povedať, že aj pre celú Cirkev“.
Sestra Josune Aggeruiová, karmelitánka, tajomníčka MÚHP, konštatovala, že Ježišovo svedectvo umývania nôh učeníkom je „niečo viac ako obyčajný ‚rituál‘; je
súčasťou evanjeliovej utópie, ktorej sa nemôžeme zrieknuť. Sme presvedčené, konštatovala, že ak zasvätený život
bude vedieť svedčiť o tomto bratskom a sesterskom štýle
vodcovstva, stane sa proroctvom pre Cirkev a svet“. Proti
autorite, ktorá sa riadi logikou moci a rôznych privilégií,
stoja Ježišove kategorické slová: „Medzi vami to tak nebude“ (Mt 20, 26). Preto II. vatikánsky koncil, vychádzajúc z pojmu dôstojnosti človeka, kladie dôraz na postoje
ako dialóg, spoluúčasť, rozpoznávanie.

Autorita ako služba
Odvolávanie sa na Ježišovo gesto počas Poslednej večere
pripomína hlavným predstaveným, že zmysel a hodnotu
služby autority treba hľadať predovšetkým v postoji modlitbového počúvania Božieho slova.
Preto sa rehoľná sestra Bruna Costacurtová, profesorka na Pápežskej Gregorovej univerzite, zaoberala témou
autority vo svetle Svätého písma. Ono nám totiž ponúka
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viaceré osobnosti, ktorými sa možno inšpirovať. Predstavila dve z nich: osobnosť ideálneho kráľa Izraela a prerozprávala príbeh kráľovnej Ester ako vzor služby.
Autorita je podľa biblického posolstva vykonávaním
služby toho, kto žije „podľa Božieho srdca“ (porov. 1 Sam
13, 14). Práve Dávid a predovšetkým kráľovná Ester sa
stávajú zodpovednými za druhých, ochotní obetovať sa
až do krajnosti.

Autorita a spoločenstvo
Sestra Charlotte Sumbamanuová z Afriky vo svojej prednáške zase poukázala na skutočnosť, že autorita v Cirkvi je poslušnosťou Božiemu slovu a úlohou
predstavenej komunity je napomáhať a budovať hlboké
vzťahy medzi sestrami v komunite. Poslúchať Ježišovým
štýlom znamená podriadiť sa Božiemu slovu a vykonávať autoritu ako Ježiš, znamená stať sa „malými“, pokornými sluhami druhých.
V závere svojho príhovoru sestra Charlotte poukázala na niektoré výchovné prostriedky, ktoré sú veľmi užitočné pri vykonávaní autority v komunite zasväteného
života. Sestra, ktorá vykonáva službu autority, vždy by
mala v prvom rade informovať a podporovať spoluzodpovednosť všetkých členov, mala by potom vedieť delegovať zodpovednosť, dať priestor rôznym kompetenciám a schopnostiam svojich sestier. Keď v komunite
prevláda spoluzodpovednosť, rastie aj vzájomná dôvera a úcta.
Isté africké porekadlo hovorí, že „iba zjednotené mravce sú schopné preniesť slona“. Ak pretrvávajú autoritatívne postoje, nerovnoprávnosť, uprednostňovania, zatrpknutosť, upodozrievanie, duch dozoru,
strnulosť, tvrdosť srdca, obviňovanie, šomranie, nedostatočná úprimnosť... vtedy je komunita, ale aj autorita nevyzretá a nevyhnutne potrebuje serióznu konverziu, s ktorou súvisí vzájomné počúvanie, úcta a návrat
k prameňom charizmatického povolania.
spracované podľa zahraničných materiálov
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Sr. Eva v teréne

Človek
na dražbe
M

ám v živej pamäti, ako som pár krát videla
nejaký film, kde sa dražili, unášali alebo jednoducho kradli ľudia. Ešte teraz mám husiu kožu
a silný pocit výhry, že mňa sa také čosi netýka. To
otrasné zachádzanie s človekom, vyzdvihovanie
jeho fyzických kvalít, krásy zubov, silných svalov
u mužov, prípadne schopností šikovnej slúžky, ak
sa to týkalo dievčat. Ako tovar! Možno ešte horšie,
ak to bolo otroctvo drsnej práci na poli či na lodi.
Bŕŕŕ! Mala som pocit, že stojím na druhom brehu
a len sa na to dívam. To som si aspoň myslela do
určitého času.
Potom mi pár krát vo vnútri defilovali obrazy, ako sa ľudia od malička pozastavili pri mojej
moletnej postave a obvykle sa ťažko dostali ďalej,
k mojej duši, k môjmu vnútornému svetu, myšlienkam či schopnostiam. Môj kredit nikdy nebol
dobitý doplna a moja kúpyschopnosť neprekračovala priemer hlavne v školskej partii.
Teraz, s odstupom času, mi prichádzajú na um
aj iné dražby – tá Ježiš kontra Barabáš, Jonáš, 10
spravodlivých a kauza Sodoma... a pod.
Pred časom ma Boh vrátil ku mne samej.
K dražbám, ktoré organizujem ja. Bola som v jednom hypermarkete, kde chodím len sporadicky,
a platila som tovar pri kase, kde sedel chalan zaujímavého vzhľadu: číro na hlave, piercing v uchu
(nie že by sa mi to nepáčilo) a trochu divné zášklby rúk. Tipovala som dôvody, prečo hypermarket
zamestnal takéhoto chalana a rovno v pokladni.
Odpoveď prišla na Valentína. Znovu som tam
niečo kupovala, sústrediac sa na cenové výhody
niečoho v regáli, keď prešiel popri mne. Práve on.
S čírom, piercingom... a pokrútenými nohami
dieťaťa po mozgovej obrne sa sunul k pokladni.
Stála som ako Lótova žena. Údiv zmiešaný s láskavým pocitom nehy voči tomuto človeku ma premohol na dobrú chvíľu.
Popri fotke obľúbeného dievčatka, čo mi v to
ráno daroval jej otec, a klobásy, čo mi na moje
prekvapenie dal môj obľúbený lekár v ordinácii,
bol toto tretí a najhodnotnejší darček. Od Toho,
čo nalomenú trstinu nedolomí, hasnúci knôt nedohasí, ubolené nedorazí a nikoho nevydraží.
Kiež by sa to darilo aj mne, lebo inak ako dosiahnem milosrdenstvo ja?
n Eva Rušinová
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Prečo
neodpovedá,
keď je Boh
K

aždý veriaci je občas sklamaný, že Boh si ho akosi
prestal všímať. Že sa modlí... a derie listy v modlitbovej knihe, a predsa sa nič nedeje. Boh mlčí??? Existuje
vôbec??? Existuje. To len my sme na niečo zabudli...
„Prečo Boh neodpovedá na moju modlitbu?“
Spýtal sa ma včera Erik. Mladý muž milujúci Boha. Rád
sa modlí a vo svojom srdci cíti, že jeho cestou je manželstvo.
No už dva týždne chodí so zvesenou hlavou. Jeho Natália,
s ktorou chodil dva roky, to vzdala... A on? Nechápe prečo?
Rozprávali sme sa, čo sa dialo medzi nimi niekoľko
mesiacov dozadu.
„Ostala zamĺknutá, keď som sa jej spýtal, čo sa jej stalo, buď sa rozplakala alebo... ma poslala do...“ priznával.
„A ty?“
„Bol som bezradný. A tak som sa modlil k Bohu. Prosil
som ho, aby ma naučil, ako sa mám k nej správať. Ale on
mi neodpovedal. A jej afekty plaču a trieskania dvermi sa
opakovali čoraz častejšie...“
„Neriešil si to inak? Neobjal si ju? Nepriniesol si jej kvet?“
„Nie, veď ti vravím, že som prosil Boha, aby mi dal
svetlo a povedal, čo mám robiť. Ako sa mám k nej správať,“ vysvetľoval sklamaný a nechápajúci.
Nemohol nezbadať môj úsmev. „Ani ty ma nechápeš?“
Mykla som plecami.
Asi som iná...
„Nemodlím sa vo chvíli, keď vidím, že ľudia vedľa mňa
trpia.
24
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Alebo lepšie povedané, modlím sa až potom, keď ich
v kríze a utrpení objímem...
Keď im dám nejakým ľudským spôsobom poznať, že
som s nimi...
Keď sa ich spýtam, prečo na mňa kričia alebo ma ignorujú... (občas si to vyžaduje odvahu).
Keď s nimi strávim chvíľu ticha (aj prítomnosť druhého
môže byť výrečným slovom).
Keď sa s nimi ‚konštruktívne‘ pohádam... (aspoň sa snažím, aby tá hádka neodbočovala od témy a aby sme sa nedostali do roviny obviňovania).
Keď... si s nimi dohodnem ďalšie stretnutie a s pochopením vyhlásim: ‚Verím ti, že teraz sa ti so mnou ťažko
rozpráva. Chápem, že potrebuješ byť chvíľu sama, ale ja sa
vrátim... A porozprávame sa... Môžem prísť zajtra?‘“
Keď som sa s týmto priznala Erikovi, stratil reč. Vraj mu
to nenapadlo. A nechcel sa vtierať. (Chápem, dotýkať sa
utrpenia a bolesti iných je náročné... a často to nejde vyriešiť rýchlo...)
Tak trocha na ospravedlnenie položil otázku: „To si si
prečítala v nejakej psychológii?“
„Nie, to som vedela aj vtedy, keď som ešte nechodila do
kostola a hovorila som si, že som neveriaca,“ priznala som
svoju farbu
„Ty si bola neveriaca?“ prebehol mu tvárou chvíľkový moment pohoršenia. „Akože to vážne, ty si bola ne-katolíčka?“
„Vážne,“ vyžívala som sa v jeho zmätku. „Myslím, že
Boh nás nedelí na katolíkov, nekatolíkov, pravoslávnych,
evanjelikov či ‚iné odrody‘. Keď nás stvoril, stvoril nás ako
ľudí, nie ako náboženské bytosti.“
„No dobre, aj ja som človek, ale prečo ma nevypočul?“
Erik sa vrátil k pôvodnej téme.
„Nuž preto, lebo Boh sa neopakuje. Už dávno vložil do
tvojho srdca návod, ako sa máš správať k iným. Rodičia ti
hovorili, že im máš pomáhať, potešovať ich... Tak prečo by
ti to mal Boh vždy opakovať?“
Ostalo ticho. Možno si spytoval svedomie. A možno sa spamätal a začal v sebe hľadať nové cesty, ako pochopiť Natáliu.
Neviem. No priznávam, že by som si priala, aby sa rozhodol pre možnosť B.
Možno mám výhodu...
Vďaka minulosti sa viem pozerať na svet očami „ateistu“ i „kresťana“.
A je mi jasné, že Boh nebude riešiť to, čo si môžeme a vieme vyriešiť medzi sebou – my ľudia. Chce, aby sme sa znova
naučili čítať abecedu ľudskosti, ktorá je v nás...
Veď: Pomôž si, človeče, aj Pán Boh ti pomôže... alebo inak. V reči kresťanov to môže znieť takto: „Viera bez
skutkov je mŕtva.“
Erik, Natália a aj my ostatní, ktorí sa modlíme za vzťahy
bez toho, aby sme sa predtým snažili v nich spraviť niečo
ľudské (žeby nám v tom bránil strach zo zlyhania?), skúsme odložiť modlitbové knihy a dohodnime si stretnutie
s tým druhým...
Tak čo, kto bude odvážnejší? Dúfam, že ten, kto tomu,
čo sa stalo, rozumie najmenej....
n Damiána Marcela Baginová
So súhlasom autorky prevzaté z : http://baginova.blog.sme.sk/

KÁNONICKÉ PRÁVO

mezi řeholníky
a biskupy v apoštolátu

Michaela Pitterová

Téma vztahů mezi biskupy a řeholníky
se stalo velmi aktuálním po 2. vatikánském
koncilu, který naukou o společenství Církve
vzbudil nové otázky v této oblasti. Zde se
budeme zabývat vztahy mezi řeholníky
a biskupy v apoštolátu, jak jsou kodifikované
v Kodexu kanonického práva.

Od Koncilu po Kodex
Druhý vatikánský koncil se vztahy mezi biskupy a řeholníky v apoštolátu zabýval ve dvou dokumentech. Věroučná konstituce o Církvi Lumen gentium toto téma zmiňuje jen okrajově: pouze vyžaduje od řeholníků, aby při
vykonávání úkolů v Církvi projevovali biskupům úctu
a poslušnost podle církevních zákonů (LG 45).
Zato však Dekret o pastýřské službě biskupů v Církvi Christus Dominus se zabývá apoštolátem řeholníků

v diecézi podrobněji. I když na prvním místě zdůrazňuje, že nejdůležitějším apoštolátem a přínosem řeholníků je modlitba, skutky pokání a příklad života, povzbuzuje je, aby se stále více účastnili apoštolátních děl
(ChD 33), a připomíná jim, že zvláštním způsobem patří k diecézní rodině a mají v ní stále více pomáhat hierarchii s apoštolátem (ChD 34). Stanovuje pak některé
principy týkající se apoštolátu řeholníků v diecézi: oddaná poslušnost a úcta biskupům a snaha vycházet jim
vstříc; povinnost řeholníků zůstávat věrni duchu svého
institutu a jeho disciplíně; podřízenost biskupům všech
řeholníků bez rozdílu (i exemptních) v tom, co se týká
vnějšího apoštolátu; potřeba koordinované spolupráce
mezi řeholníky navzájem i mezi nimi a diecézním duchovenstvem (ChD 35).
Následující vývoj a problémy, které vyvstaly, vedly
k tomu, že v roce 1978 příslušná dikasteria římské kurie – Posvátná kongregace pro biskupy a Posvátná kongregace pro řeholníky a sekulární instituty – vydaly dokument Mutuae relationes (MR) o vztazích mezi biskupy
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a řeholníky v Církvi.1 Přestože Kodex kanonického práva
z roku 1983 upravil tyto vztahy právními normami, MR
neztrácejí svou platnost a aktuálnost, protože předkládají jak zásady, na nichž se normy zakládají, tak i směrnice
a pravidla, které vhodně objasňují a doplňují příslušné
kánony Kodexu. Je, samozřejmě, potřeba znát a aplikovat předpisy obsažené v Kodexu, ale je stejně tak důležité
znát dokument MR a řídit se jím, jak k tomu konec konců nabádá dokument Bratrský život ve společenství z roku
1994, který vybízí řeholníky vzít MR znovu do ruky, aby
se oživil duch pravého communia mezi řeholním společenstvím a místní církví.2

Východiska apoštolátu řeholníků

látem všech řeholníků – jak kontemplativního života, tak
těch, kteří se věnují vnějším apoštolátním dílům – je svědectví zasvěceného života, které jsou povinni podporovat
modlitbou a pokáním (kán. 673). Úzké spojení s Církví
vnějšího apoštolátu vyjadřuje kán. 675 § 3: „Apoštolátní činnost, konaná jménem a z pověření Církve, se provádí v jejím společenství.“ Zde je vystihnut vztah mezi
apoštolátem řeholníků, Církví a jejími pastýři. Nastíním
zde proto význam jednotlivých termínů. Činnost je konána jménem Církve, má-li následující dva rysy: reprezentuje-li celý Boží lid tím, že je konána v duchu Církve,
v souladu s její povahou a posláním, a zároveň je-li udržováno úzké spojení s hierarchií, jejímž úkolem je vést
Církev. Pověření více zdůrazňuje zodpovědnost, kterou
hierarchie přijímá za určitý apoštolát a dává mu tak záruku eklesiality. Z pověření také vyplývají určité vzájemné
závazky mezi oběma stranami. Společenství s Církví má
více aspektů, zahrnuje společenství s Bohem3, přijetí učitelského úřadu papeže a biskupů, zachovávání všech povinností k všeobecné Církvi i k místní církvi, uchovávání
vlastní charismatické identity (protože to znamená zůstávat věrní úkolu, který Duch Svatý svěřil institutu uvnitř
společenství mystického těla Církve), spolupráci s dalšími členy Církve.

Vztah mezi biskupy a řeholníky vychází z principů společenství v Církvi. Poslání v Církvi není svěřeno jen ně
kterým skupinám věřících, všichni křesťané mají účast na
poslání, které Bůh svěřil Církvi, každý však podle vlastního postavení (kán. 204 § 1). Církev je řízena nástupcem
Petrovým a biskupy ve společenství s ním (kán. 204 § 2),
kteří jsou nástupci apoštolů a jsou v Církvi pastýři (kán.
375 § 1). Všichni křesťané ve svém vnějším jednání musejí vždy zachovávat společenství s Církví (kán. 209 § 1)
a plnit povinnosti, které mají jak vůči celé Církvi, tak vůApoštolát řeholníků v diecézi podle kánonů
či místní církvi (kán. 209 § 2).
Vlastní charakteristika řeholníků je jejich zasvěcení
Bohu, jímž se zvláštním způsobem spojují s Církví a její Vztah řeholního institutu s konkrétním biskupem se načinností ke spáse (kán. 573 § 2). Jejich stav přísluší neroz- vazuje ve chvíli, kdy představení zřídí řeholní dům v urlučně k životu a svatosti Církve (kán. 207 § 2), a proto jej čité diecézi. K tomu potřebují písemný souhlas diecézmusí všichni v Církvi podporovat (kán. 574 § 1). Zvláš- ního biskupa (kán. 609 § 1). Když biskup tento souhlas
tě biskupové mají vždy dbát na to, aby instituty zasvě- dá, zároveň s ním automaticky uznává některá práva,
ceného života zůstávaly věrné duchu zakladatelů a svým zdravým
tradicím (kán. 576) a respektovat
Prvním a hlavním apoštolátem všech řeholníků – jak
a chránit jejich spravedlivou sakontemplativního života, tak těch, kteří se věnují vnějším
mostatnost života (kán. 586 § 2).
apoštolátním dílům – je svědectví zasvěceného života, které
Biskup jako pastýř své diecéjsou povinni podporovat modlitbou a pokáním.
ze je zodpovědný i za všechna
apoštolátní díla v ní. Jeho úkolem je podporovat v diecézi různé způsoby apoštolátu, která institutu patří (kán. 611): vést život podle vlastní
řídit a koordinovat veškerou apoštolátní činnost a přitom povahy a cílů; konat činnost, která je institutu vlastní,
dbát na to, aby byla zachována vlastní povaha každého v souladu s právem4 (biskup ale může toto právo omezit
díla (kán. 394 § 1). Jeho úkolem je také vybízet věřící, v okamžiku, kdy dává souhlas se zřízením domu, nikoli
aby plnili povinnost konat apoštolát, podle svého posta- však později); u duchovenských společností (klerických
institutů) mít kostel a konat v něm bohoslužby.5 Souhlas
vení a schopností (kán. 394 § 2).
Apoštolát řeholníků má dva charakteristické rysy: svě- diecézního biskupa je pak také potřeba, když představení
dectví a úzké spojení s Církví. Prvním a hlavním apošto-

Kán. 663 § 1: „První a hlavní povinností všech řeholníků je rozjímání o božských věcech a vytrvalé sjednocení s Bohem modlitbou.“
Kán. 675 § 2: „Apoštolátní činnost vždy vychází z důvěrného spojení
s Bohem, který ji posiluje a podporuje.“
4
Např. pro založení školy je třeba souhlasu diecézního biskupa (kán.
801).
5
Ke stavbě kostela na konkrétním místě však potřebují výslovné
dovolení biskupa, nestačí dovolení ke zřízení řeholního domu (kán.
1215, § 3).
3

Mutuae relationes: Direktivy pro vzájemné vztahy mezi biskupy
a řeholními křesťany v církvi, 14. května 1978, in Zasvěcený život
ve světle reformy II. vatikánského koncilu (Dokumenty z let 1964 –
1997). Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1997, 105 – 136.
2
Srov. Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života, Congregavit nos in unum Christi amor:
Spojila nás vjedno Kristova láska, 2. února 1994, č. 60, in Zasvěcený život ve světle reformy II. vatikánského koncilu, 457.
1
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Biskup má také právo vizitace apoštolátních děl
chtějí určit řeholní dům k jiným apoštolátním dílům než
na území své diecéze, a to i děl, která patří řeholníkům:
těm, pro něž byl ustanoven (kán. 612).6
Vztah mezi biskupem a řeholníky se však neomezu- kostely a kaple řeholníků, do kterých mají křesťané trje jen na otázky spojené se zřízením řeholního domu. vale přístup, školy a jiná díla náboženská nebo charitaVe veškerých projevech vnějšího apoštolátu (péče o duše, tivní, ať duchovní nebo majetková (ne však školy, které
veřejné bohoslužby, apoštolátní díla) řeholníci podléha- jsou výlučně určeny vlastním členům společnosti) (kán.
jí moci biskupů a jsou povinni prokazovat jim oddanou 683 § 1). Co se týká škol, biskup má také právo vydáposlušnost a úctu (kán 678 § 1). Zároveň však podléhají vat předpisy týkající se všeobecného pořádku v katolici vlastním představeným a musejí
dodržovat disciplínu vlastního institutu. Toho si musejí být vědo„Spiritualita společenství vtiskuje institucionálnímu řádu duši
mi jak sami řeholníci, tak i biskua vede jej k důvěře a otevřenosti, která plně odpovídá důstojnosti
pové (kán. 678 § 2).
a zodpovědnosti každého člena Božího lidu.“ (NMI 45)
Mimoto společenství v místní církvi vyžaduje náležitou koordinaci apoštolátu pod vedením
diecézního biskupa. Je proto třeba, aby se při organizo- kých školách, závazné i pro školy, které řídí řeholníci
vání apoštolátních děl řeholní představení vždy dohodli (kán. 806 § 1).
Když biskup při vizitaci shledá nepořádky, musí nejdřís biskupem (kán. 678 § 3) a je potřeba podporovat také
spolupráci mezi různými instituty a mezi nimi a světský- ve vyrozumět představeného, který má povinnost zakročit. Když tak neudělá, biskup má právo přijmout sám
mi duchovními (kán. 680).
Zvláštní pozornost zasluhují díla, která biskup svěřu- příslušná opatření (kán. 683§ 2).
je řeholníkům (to znamená, že dílo i nadále patří diecézi). V tomto případě je závislost řeholníků na biskupo- Spolupráce v církevním společenství
vi mnohem silnější, protože tato díla přímo podléhají
jeho řízení a vedení. To však neznamená, že řeholníci, Právě popsané „technické normy“ jsou důležité a napokteří pracují v těchto dílech, jsou vyvázaní z poslušnosti máhají nekonfliktnímu působení řeholníků v diecézích.
představených nebo že by se biskup při organizaci těchto Samy o sobě však nemohou obsáhnout celé bohatství příděl nemusel domlouvat s představenými (kán. 681 § 1). tomnosti a působení řeholníků v místní církvi. Kromě již
V těchto případech je povinnost uzavřít písemnou do- zmiňovaného dokumentu Mutuae relationes je určitě třehodu mezi diecézním biskupem a příslušným představe- ba vzít znovu do rukou dokumenty Bratrský život ve sponým. V dohodě musí být přesně určeno vše, co se týká lečenství č. 60 a Vita consecrata (VC) č. 48 – 50. Bratrský
díla, řeholníci, kteří v něm budou pracovat, a ekonomic- život ve společenství zdůrazňuje především přínos, kterým
ké otázky (kán. 681 § 2).7
je charisma řeholního společenství pro partikulární círBiskup také může udělit některému řeholníkovi (řehol- kev, a nutnost vzájemného poznání mezi řeholníky a bisnici) církevní úřad v diecézi.8 V tomto případě však musí kupy a znalost vzájemných kompetencí. Vita consecrata,
jednat po dohodě s příslušným řeholním představeným: kromě jiného, zdůrazňuje důležitost srdečného a otevřebuď konkrétního řeholníka navrhne představený, nebo ného dialogu mezi biskupy a řeholními představenými,
ho navrhne biskup, ale v tomto případě s tím musí před- který napomáhá k plodné a harmonické spolupráci v círstavený souhlasit (kán. 682 § 1).9 Takový řeholník může kevním společenství.
být odvolán jak biskupem, tak řeholním představeným.
Na závěr je dobré připomenout, že důležitým úkolem
V případě odvolání není potřeba, aby s tím oba (biskup v oblasti apoštolátu zasvěceného života je rozvíjet v Círka představený) souhlasili, stačí, aby se vzájemně informo- vi spiritualitu společenství (VC 46), která má složku jak
vali (kán. 682 § 2).10
duchovní, tak praktickou, a zahrnuje vztahy na všech
úrovních místní církve.11 „Zatímco právnická moudrost
stanoví pro spoluúčast přesná pravidla, čímž zjevuje hie6
Chce-li pak řeholní institut řeholní dům zrušit, nepotřebuje k torarchickou strukturu Církve a zamezuje pokušení ke svému souhlas diecézního biskupa, musí však tuto záležitost s biskupem
voli a neopodstatněným nárokům, vtiskuje spiritualita
projednat (kán. 616 § 1). To znamená, že to nestačí biskupovi oznámit, je potřeba se s ním o tom poradit.
společenství institucionálnímu řádu duši a vede jej k dů7
Takovou smlouvu je potřeba uzavřít i v případě, že biskup svěří farvěře a otevřenosti, která plně odpovídá důstojnosti a zodnost klerickému řeholnímu institutu (kán. 520 § 2).
povědnosti každého člena Božího lidu“ (NMI 45).
8
Definici církevního úřadu podává kán. 145 § 1: Církevní úřad je
jakákoliv trvalá služba, ať z ustanovení Božího nebo církevního, zřízená k dosažení duchovního cíle.
9
Jedná-li se o ustanovení rektora kostela, který patří některému klerickému institutu, biskup ustanoví toho, koho navrhl představený
(kán. 557 § 2).
10
Toto pravidlo platí i o zbavení úřadu faráře, který je členem řeholního institutu (kán. 538 § 2) a úřadu rektora kostela (kán. 563).

n

Jan Pavel II., Novo millennio ineunte: Apoštolský list na závěr jubilejního roku 2000 (NMI), 6. ledna 2001, č. 43 – 45. Praha: Sekretariát ČBK, 2001, 34 – 36.
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SEKULÁRNE INŠTITÚTY

Dom Anky Kolesárovej
Vznik a život spoločenstva
Anka Kolesárová
• mučenica čistoty
Zomrela koncom
Druhej svetovej vojny
pri obrane čistoty,
keď ju chcel znásilniť
ruský vojak. Stalo
sa to v jej rodisku
Vysoká nad Uhom
dňa 22. novembra
1944 v neskorých
večerných hodinách.
Diecézna fáza procesu
blahorečenia bola
ukončená 14. februára
2012. V súčasnosti
prebieha rímska fáza.
28
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A

Pavol Hudák a kol.

rcibiskup Mons. Alojz Tkáč v roku 1997 rozprával o Anke Kolesárovej na
kňazských rekolekciách ako o možnej kandidátke na blahorečenie. Bol som
vtedy kaplánom v Dóme sv. Alžbety, tak som spomenul mladým na svätej
omši príbeh Anky Kolesárovej. Na podnet študentov sme šli navštíviť jej hrob a rovesníkov, ktorí ešte vtedy žili vo Vysokej nad Uhom. Prv než sa konala prvá Púť radosti v máji 1999 vo Vysokej nad Uhom, mali sme tu niekoľko duchovných obnov
pre mladých. Púte radosti sú štyrikrát v roku. Od roku 2004 vznikli Púte rodín, ktoré
sú dvakrát v roku. V roku 2006 Púte zrelosti (od 23 rokov), taktiež dvakrát cez rok.
Od roku 2004 začali päťdňové duchovné obnovy na konci roka spojené s oslavou
Silvestra.
Deväťkrát v roku sú tieto viacdňové akcie pre väčšie množstvo ľudí (250 – 850)
a je tu množstvo víkendoviek, brigád a duchovných obnov pre školy a spoločenstvá.
Cez centrum ročne prejde asi 6000 ľudí. Cieľom je formovať človeka, ktorý by bol
schopný budovať a prežívať zdravé medziľudské vzťahy a ktorý by dokázal preniknúť
do hĺbky Božej lásky a rozdávať ju ďalej vo svete. Špecifickou charakteristikou centra
je správne tlmočiť pojem láska, aby mladí boli schopní rozlíšiť svoje povolanie a založiť zdravé manželstvá a šťastné rodiny. Na pozadí svedectva mučenice čistoty sa propaguje čistota vo vzťahoch a mladí sa môžu zapísať do Knihy čistých sŕdc, v ktorej je
už poznačených viac ako 1000 mladých ľudí. Charakter týchto duchovných podujatí
je preventívny, formačný a uzdravujúci.

MLÁDEŽ
Spočiatku boli všetky aktivity vo Vysokej nad Uhom
realizované Univerzitným pastoračným centrom sv.
Košických mučeníkov v Košiciach. Postupne vznikala
potreba vytvoriť zázemie v rodisku Anky Kolesárovej.
Nadácia J. Murgaša z Bratislavy nám kúpila dom, v ktorom sa kedysi narodil páter Michal Potocký SJ, a mladí
ho za pomoci dobrodincov dobrovoľnícky prerábali až
do dnešnej podoby. Dom Anky Kolesárovej bol zriadený 1. septembra 2007 Mons. Alojzom Tkáčom. Začali
v ňom bývať okrem kňazov aj dobrovoľníci, ktorí prichádzali nezištne slúžiť.

Počiatky tímového života
Keďže aktivity vo Vysokej nadobúdali veľké rozmery, bolo ich čoraz viac a boli početnejšie, bolo treba vytvoriť
materiálne aj personálne zabezpečenie. V úžasnej atmosfére tu vznikalo spoločenstvo, ktoré pracovalo na tom,
aby sa zo starého domu stal dnešný Domček. Dodnes
tu mladí pracujú, vzájomne sa povzbudzujú a motivujú k práci. Ich záujem je najväčším dôkazom toho, že
Domček je potrebný a má svoj zmysel.
Ľudia sa menili, prichádzali a odchádzali. Chýbal tu
však stály tím, ktorý by Domček udržiaval a staral sa
o zabezpečovanie aktivít, víkendov a prázdnin v ňom.
Viacerí mladí vyjadrili túžbu „zasvätiť“ nejaký čas
svojho života službe na tomto mieste. V roku 2008 tu
začalo žiť spoločenstvo mladých. Učíme sa vytvárať spoločenstvo a tak budujeme základy aj pre budúce tímy.
Naši „tímáci“ sú tu dobrovoľne a nezištne na určitý čas.
Život v tíme formuje k dávaniu a obrusuje hrany. Je určitou školou života, ktorá je veľkým vkladom do budúcnosti.
Dom Anky Kolesárovej má pútnický charakter. Všetko
treba zorganizovať a zabezpečiť. Existencia takého tímu
je preto nevyhnutnosťou a veľkým darom. Je oporou pre
kňazov i pútnikov, ktorí sem prichádzajú.

Každý obyvateľ domu je akoby jedným z jeho kameňov.
Každý kameň zohráva svoju úlohu a ponúka priestor pre
ďalší. Pri výstavbe Domčeka vo Vysokej nad Uhom sa
stavebnými kameňmi stali obety mladých, ktorí darovali
svoj čas, prácu a modlitby, ale aj svoje srdce.

Domov mladých
Domček stavali mladí a mladými to tu žije. Už mnohí
z nich mi povedali, že tu zažívajú domov, prijatie, úctu, dôveru, spoločenstvo, duchovnú rodinu. Niekedy sa
priamo vyjadria, že sa splnil ich sen, že vždy túžili nájsť
miesto, kde môžu byť sami sebou, kde ich nikto neodmietne, kde sú vypočutí, kde sa môžu podeliť o svoje pocity a nájsť skutočných priateľov, kde sa nemusia hanbiť
za svoje slzy ani za sny o čistej láske. Je to miesto, kde
človek môže spoznávať pravdu o sebe aj o svojich zlyhaniach, prijať uzdravenie a nájsť cestu k radostnému životu s Bohom. O tom všetkom by mal byť Domček, za to
sa denne modlíme a prosíme aj vás o modlitby.

Spiritualita spoločenstva
Spoločenstvo má vlastnú spiritualitu, ktorá je zhrnutá
v troch základných myšlienkach a ukotvená v modlitbe
troch Zdravasov, ktoré sa modlíme už štrnásty rok pri
hrobe Božej služobnice Anky Kolesárovej a každý deň pri
rannej a večernej modlitbe v Domčeku v kaplnke zasvätenej Božej múdrosti. Panna Mária je milujúcou Matkou
s čistým a chápavým srdcom. Je vzorom v plnení Božej
vôle a ochrankyňou čistej lásky.
1. ZA DAR POVOLANIA A ROZHODOVANIA SA
PODĽA BOŽEJ VÔLE.
V mladosti sa odohrávajú najväčšie životné rozhodnutia.
Preto je veľmi dôležité vedieť rozlišovať, čo je a čo nie je
správne, a spoznať svoju cestu v Božom pláne.
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BLOG

Srdcom sr. Hermany
Drahý Karol,
vyšla ti knižka
s nápaditým
názvom: Kto sa
chce naučiť
bicyklovať, musí
aj padnúť.
Priateľu, prijmi
odo mňa
tento list ako
39. zamyslenie
k tvojej knihe.

Drahý brat v habite!

Toto oslovenie mi vždy napadne v spojení s tvojou osobou. Pripomína mi situáciu, keď sme chodili po chodbe želivského kostola – ja v čiernom
a ty v bielom habite, a rozprávali sme sa o pomeroch v Cirkvi na Slovensku a v Čechách. Bol si
vtedy ešte len študent na Karlovej univerzite a ja
som si dovolila v tejto inštitúcii na prednáške
z gréčtiny zaspať.
Ale nepíšem ti pre spomienky. Píšem ti, lebo
som si prečítala tvoju knihu. A čítala som ju tak
ako sa pije čerstvá voda v horúcom lete – dychtivo. Poznám tvoje knihy, aj tvoje zamyslenia, poznám tvoju zbrklosť, aj takmer 100% perfekcionizmus. A napriek tomu ťa vždy znova a znova
spoznávam v každom zamyslení. Keď si sa z egoistického novinára premenil na kňaza, keď si sa zo
študenta premenil na priateľa, keď si sa z hrubého
a neotesaného premenil na jemného a krehkého.
Takto ťa vidím cez tvoje zamyslenia, ktoré nie sú
len o viere, o kresťanstve, o videní svojho malého
sveta, ale o spoznaní a túžbe podeliť sa.
Táto tvoja túžba je však zradná. Nie každý ťa
dokáže pochopiť, nie každý vie oceniť srdce „na
pľaci“. Ale neboj sa. Nájde sa dosť ľudí, ktorí tvoju
osobnú skúsenosť uvidia vo svojom živote a povedia si: „Toto je také moje deja vu, toto predsa poznám, aj keď som to nežil.“ Takýchto čitateľov ti
prajem čo najviac.
Neviem, či sa tvoja kniha dostane aj pod vianočný stromček, ale keď nie, tak určite si nájde čitateľov, ktorí si ju radi prejdú pri x-tom reprízovaní Mrázika či Popolušky. A možno si nájdu chvíľu,
aby sa nestratili, a využijú čas otvorených kostolov... len tak... aby doplnili to, čo chýba tvojej knihe. Aby si doplnili 39. zamyslenie... to vlastné.
n Hermana Matláková
Prevzaté s dovolením autorky z: http://hermana.blog.sme.sk

2. ZA ČISTOTU.
Najväčším bohatstvom mladosti je krása nevinnosti. Čistá duša nesie v sebe prirodzenú túžbu po láske, túži byť
darom pre iných. V čistote myšlienok, slov a skutkov je
sloboda, radosť a pokoj.
3. ZA ŽIVÚ VIERU.
Viera privádza človeka k sebe samému, pomáha mu
spoznať seba, iných okolo seba a úžasný plán Stvoriteľa
s týmto svetom, viera privádza človeka k večnosti.

Svedectvá
Ù Lucia: „Moje rozhodnutie odísť do Domčeka a v službe iným zveľaďovať Pánom zverené talenty vôbec nebolo
spontánne, ale v srdci dlho pripravované a vedené túžbou. Prežila som tam šesť mesiacov a naučila som sa…
hlavne pokore. Som veľmi rada, že som mala možnosť talentom výtvarnej tvorivosti spestriť niektoré púte, že som
si vyskúšala aj to, aké ťažké je riadiť celý tím ľudí a snažiť
sa pritom nikomu neublížiť. Som nesmierne vďačná Pánovi, že mi zveril túto službu. Nesmiem zabudnúť na pomoc Anky, pri hrobe ktorej som každý deň prosila o silu
zvládať všetky povinnosti a najmä svoju temperamentnú
povahu. Jej tiež vďačím za to, že som mohla na miestach,
kde ona žila, čisto rozvíjať svoju lásku k mužovi, ktorý je
teraz mojím manželom. Anka sa stala ochrankyňou nášho manželstva a nikdy na ňu v modlitbe nezabúdame.“
Ù Gitka: Život v tíme je jedna veľká, úžasná skúsenosť
a zároveň Božia milosť. Každý deň so sebou prinášal kopec prekvapení, práce, smiechu a sebazapieraní. Naučila som sa tu flexibilite, pokore, zodpovednosti a zároveň
organizovaniu. Vzťahy v tíme boli veľakrát náročné, ale
krásne. Zároveň sme mali možnosť navzájom sa okresávať. Boli búrky, ale po nich vždy vyšlo slnko. Vďaka tomu
som si uvedomila, že najdôležitejšia vec, ktorá je nevyhnutne potrebná vo vzťahoch medzi ľuďmi, je komunikácia a, samozrejme, úcta k človeku. Naučila som sa tam
variť, dokonca všetci to prežili J. Začala som hrávať na
gitare a pomaly rástlo aj moje sebavedomie a hrala som
pred ostatnými. Mala som možnosť naučiť sa maľovať život s Bohom. Dokonca aj steny. Množstvo mladých, ktorí prichádzali a odchádzali v rámci duchovných obnov
v Domčeku, ma naučilo viac zabúdať na seba a byť tu pre
nich. Nikdy nezabudnem na spoločné stravovanie a nekonečné rozhovory, ktoré vždy zjednocovali ľudí z rôznych kútov Slovenska. Nadviazala som tu veľa priateľstiev, s ktorými môžem kedykoľvek rátať. Spoločenstvo
rodiny, v ktorej vládne smiech, radosť a pokoj, mi bude vždy pripomínať Domček. Túto skúsenosť, ktorú som
mala ja, by som priala každému. Je toho veľa, čo som tam
zažila za ten čas, no nedá sa to napísať, človek to jednoducho musí zažiť. Vďaka ti, Pane, za tento dar.
n
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HUMOR
je strašne vážna vec
Milan Záleha

Keď som dostal ponuku napísať tento
článok, pravdupovediac, veľmi sa mi
do toho nechcelo, lebo... Ale neskôr,
pri čistení toaliet, mi začali napadať
rôzne veci, a tak som si predsa len sadol
k počítaču a niečo napísal.

A

ko prvé mi napadli chronicky známe slová z Listu
Filipanom: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa
všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia
i vaše mysle v Kristovi Ježišovi“ (4, 4 – 7).
Možno nie vždy máme dôvod vytešovať a jasať, ale vždy
sa máme radovať. Najjednoduchšie je to vtedy, keď sme
v pohode, keď sa cítime dobre vo svojej komunite, vo svojej službe, cítime sa milovaní, prijatí... Myslím, že reguly,
konštitúcie, stanovy každého rádu, kongregácie, združenia
či akéhokoľvek iného spoločenstva hovoria o takomto prežívaní komunitného života, a dokonca nám dávajú konkrétne nástroje nato, aby to tak aj bolo. Ale... Sme ľudia
a ako takí si vieme riadne skomplikovať aj tie najjednoduchšie veci, nehovoriac už o vzájomnom spolužití. Ako
to vraj zvykol hovorievať jeden z našich otcov, ktorý sa venoval formácii rehoľného dorastu v prostredí podzemnej
Cirkvi: „Keby dali všetkých svätých na jedno miesto na
svete, bola by z toho tretia svetová vojna.“

Jeden z mojich profesorov na filozofii nám zvykol vravievať, že do rehole sa neprichádza preto, aby sme sa mali
dobre, ale aby sme konali Božiu vôľu. Ako ľudia veriaci (aj keď niektorí tvrdia, že „Cirkev sa skladá z duchovenstva a ľudí veriacich“) sme pozvaní k tomu, aby sme
neostali len na úrovni prirodzenej, ale aby sme urobili
krok ďalej. Už spomínaný List Filipanom hovorí o „radosti v Pánovi“. Ak sa máme „radovať v Pánovi“, potrebujeme „byť v Pánovi“. Myslím, že túto skúsenosť má
každý z nás – keď je narušený náš vzťah s Bohom, vtedy
sa berieme príliš vážne, sme precitlivení na samých seba,
vnímame veci iba ľudsky, a niekedy ani tak nie. Keď sa
vráti do normálu náš vzťah s Pánom, získavame krídla,
nadhľad nad situáciami, ktoré nás dovtedy „valcovali“.
Začíname vidieť veci, ktoré sme dovtedy nevideli, lebo
sa dajú vidieť iba skrze vieru. A dokonca sme schopní
smiať sa aj zo seba.
P.S.: Otec Fortunat Puységur, rehoľník široko-ďaleko
známy vo Francúzsku, sa po prijatí posledného pomazania posadil na posteli a, ukazujúc jednému zo spolubratov na poličku s knihami, zašepkal: „Tam..., tam
vzadu...“ Ktosi z prítomných tam s bázňou podišiel a vytiahol... zaprášenú fľašu starého Beaujolais. Všetci sa začali okolo seba so znepokojením obzerať. „Musíme to
osláviť,“ vysvetlil zomierajúci skoro nepočuteľným hlasom. „Ach, nech to! Nie každý deň sa zomiera!“
Už máš niekde ukrytú svoju fľašu Beaujolais?
n
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Víno a kláštory
Jindřich Zdeněk Charouz
Sledovanie vzájomných vzťahov medzi
vínom a kláštormi bude väčšina z nás
považovať za veľmi zaujímavú tému.
Na rozdiel od piva alebo pálenky
však budeme premýšľať o niečom,
bez čoho by sa žiadny kresťanský kláštor
na svete nezaobišiel. Ak sa niekomu zdá
moje tvrdenie provokatívne, tak musím
pripomenúť, že bez vína sa nemôže
sláviť svätá omša.

V

o vzťahu k vínu sa, samozrejme, prejavuje lokalita alebo, lepšie povedané, kus sveta, kde
človek žije a a kde sa nachádza kláštor, resp.
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odkiaľ pochádzal zakladateľ či zákonodarca rehoľného spoločenstva. Základný prvok formujúci vzťahy
medzi vínom a rehoľníkmi predstavovalo jednoduché pravidlo: Pestoval sa vinič v danom prostredí alebo nie? Podľa toho totiž bolo alebo nebolo víno bežným nápojom. Logicky z toho vyplýva, že tam, kde
sa viniču nedarilo, patrilo víno k luxusným záležitostiam, pretože sa muselo dovážať, a tak do hry vstupoval ďalší prvok, a to konkrétne sľub chudoby.

Víno vo svete...
Víno patrilo k životu človeka od nepamäti. Veľmi presvedčivo o tom hovorí Sväté písmo – v preklade Vulgáty sa o víne hovorí celkovo 230-krát, k tomu môžeme pripojiť 154 zmienok slova vinica a 23 miest,
kde sa hovorí o vínnej réve. Vinohradníkov a ďalšie
výrazy, ktoré s touto problematikou súvisia, veľkoryso

HISTÓRIA
prehliadneme. Zaujímavosťou je, práve v súvislosti s biblickými správami, že výraz „víno“, ktorý znie veľmi podobne vo všetkých jazykoch latinských i germánskych,
odkiaľ bol prevzatý aj do jazykov slovanských, má základ v gruzínskom termíne „gvino“. Najstaršie archeologicky doložené víno pochádza z rokov 5 400 – 5 000
pred Kristom. Bolo uložené v Iráne, v džbáne s úzkym
hrdlom a na jeho dne bola objavená nažltlá usadenina.
Analýza ukázala, že obsahuje kyselinu vínnu a pistáciovú (terebintovú) živicu, ktorá sa v staroveku používala na
konzerváciu vína. Najstaršími vinármi na svete teda boli
Sumeri. Poznali päť druhov vína v troch akostiach. Najbežnejším bolo červené víno a za najkvalitnejšie sa považovalo víno z horských svahov.
V Stredomorí bolo výroba vína pomerne jednoduchá. Podľa kvality sa sladilo alebo aromatizovalo. Lepšie druhy sa, samozrejme, nijako neupravovali. Najrozšírenejším konzervačným prostriedkom bola obyčajná
morská voda. Víno sa pilo zásadne zmiešané s vodou,
najlepšie 3 diely vody a 2 diely vína. V slušnej spoločnosti bolo maximálne dovolené 1:1. Víno vstúpilo do
mytológie, ale aj do ľudovej slovesnosti. Hovorilo sa, že
kto sa napije vína, dostane krídla ako vták, kto sa napije viac, pocíti silu leva a kto sa napije priveľa, zhlúpne
ako somár.
V oblasti Stredomoria, a teda aj vo Svätej zemi, víno
patrilo a dodnes patrí (s výnimkou moslimského obyvateľstva) spolu s olejom a pšenicou k základným potravinám. Navyše „obveseľuje srdce človeka“ (Ž 104,
5). Má svoje miesto v obetných obradoch. Je známkou
blahobytu (Gn 49, 11) a pre svoju lahodnosť je cenným a príjemným darom (Sir 32, 6). V bežnom živote
symbolizuje príjemné veci: priateľstvo (Sir 9, 10), vzájomnú lásku (Pies 4, 10) a všeobecne radosť zo života (Kaz 10, 19). Má však eschatologický rozmer a je
nielen dôvodom ku vďakyvzdaniu, ale i pripomienkou
obety. Tento rozmer vynikne ešte viac, keď si uvedomíme, že v Palestíne sa užíva prevažne červené a že aj
v Biblii sa o ňom hovorí ako o krvi z hrozna (Gn 49,
11; Dt 32, 14).

... a u nás
Keď preskočíme z Palestíny k nám, zistíme, že archeo
logické nálezy dosvedčujú znalosť vínnej révy i vína na
území bývalého Československa zhruba od prelomu letopočtu, pravdepodobne ide o import. Naši slovanskí
predkovia už na južnej Morave a juhozápadnom Slovensku vinič pestovali, najstaršie nálezy pochádzajú
z Nitry pod Zoborom zo 6. – 7. storočia. S prijatím
a rozšírením kresťanstva súvisí aj rozmach pestovania
hrozna. Veľkomoravský Zakon sudnyj ljudem stanovuje tresty za poškodzovanie viniča. Zdá sa, že vinice boli niečím vzácnym. O víne a viniciach svedčia aj texty
legiend o našich najstarších svätcoch a, pochopiteľne,
tiež zachované stredoveké listiny cirkevných inštitúcií.
Najstaršie kláštory, kostoly a biskupstvá nevlastnili na

začiatku pozemky, mali iba zaistený príjem v peniazoch
a potom v naturáliách, a tiež vlastnili určitých ľudí, ktorý žili v ich susedstve a starali sa o vinice. Medzi príjmami nachádzame desiatok z vína, medzi ľuďmi zase
vinárov či tých, čo obsluhujú lis. V neskorších dobách
k tomu pripočítame aj samotné vinohrady.
Kláštorné vinárstvo zaznamenalo najväčší rozmach
v neskorom stredoveku. Príčinou bolo každodenné používanie vína v kláštoroch – pri svätej omši. Reformácia
potom znamenala nielen koniec kláštorom, ale i koniec
vinohradom. Ak stál kláštor tam, kde sa nedalo víno
dopestovať, mal svoju vlastnú vinicu na juhu krajiny.
Dovážať vlastné víno bolo finančne výhodnejšie, ako
kupovať cudzie.
V stredoveku bolo víno všeobecne rozšíreným nápojom. Pestovali sa obyčajne kvalitnejšie odrody, ktoré prinášali väčšie zisky pri predaji. Rôzne vojny, ktoré od 15. storočia zmietali Európou a ktoré vyvrcholili
tridsaťročnou vojnou (1618 – 1648), znamenali zánik
mnohých vinohradov.

A čo v kláštoroch?
Nebudeme sa tváriť, že v kláštoroch sa víno používalo
iba pri slávení Eucharistie. Keď bolo bežným nápojom,
bolo ním aj v kláštore. Stačí si pripomenúť 40. kapitolu Regule sv. Benedikta: Každý má svoj vlastný dar od
Boha, jeden tak, druhý inak (porov. 1 Kor 7, 7). Preto
s istou úzkostlivosťou určujeme mieru potravy pre iných.
Vzhľadom na ľudskú slabosť usudzujeme, že každému stačí na deň hemina vína (to je miera, ktorá sa nedá presne
ustáliť, pohybuje sa medzi 1/4 – 3/4 litra). A tí, ktorí
z milosti Boha vytrvajú bez vína, nech vedia, že budú mať
väčšie zásluhy. Ak by miestne potreby, práca alebo letné horúčavy vyžadovali viac, nech o tom rozhodne predstavený,
ale má vo všetkom dbať o to, aby nedošlo k presýteniu alebo opilstvu. Čítame síce, že víno vôbec nie je pre mníchov,
ale pretože v našich časoch nemožno mníchov o tom presvedčiť, zjednoťme sa aspoň na tom, aby sa nepilo do opitosti, ale miernejšie, pretože víno vedie k úpadku aj múdrych (porov. Sir 19, 2). Kde miestne pomery neumožňujú
ani vyššie uvedenú mieru, ale oveľa menej alebo vôbec nič,
nech tí, ktorí tam žijú, chvália Boha a nereptajú. Predovšetkým pripomíname, aby nešomrali.
Čo k tomu dodať? Stačí pripomenúť zvyk, že v slušnej spoločnosti sa víno riedilo vodou. Tak sa dosiahlo
nielen žiaduceho osvieženia, ale zodpovedalo to aj požiadavkám na optimálny pitný režim. Usmernenia sv.
Benedikta predstavujú ideálne požiadavky pre mníšsky život, nie sú teda záväzné pre každého. Vyžaruje z nich zmysel pre realitu a zdravý rozum osvietený
darom rozumu, ktorý je jedným z darov Ducha Svätého, spolu s miernosťou, ktorá je jednou z kardinálnych čností, a keď sú pre všetkých, nevzťahujú sa iba
na riešenie otázky vína v kláštore.
n
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Z BOŽEJ LEKÁRNE

Zdravie z lekárne
sv. Hildegardy
V poslednej dobe sa prostredníctvom
internetu objavujú rôzne informácie
o „zaručene zdravom stravovaní“ alebo
o „zaručených prostriedkoch, ktoré vyliečia
každú chorobu“. Človek už nevie, čo si má
vybrať a ako si má počínať.

M

yslím, že práve v tomto zmätku zaznievajú veľmi jasne slová sv. Hildegardy z Bingenu, ktorá bola nedávno vyhlásená za cirkevnú učiteľku
a o ktorej sme písali v minulom čísle časopisu.
Chcela by som pokračovať v tejto téme práve z uhla pohľadu liečenia a stravovania, o ktorých táto svätica hojne napísala.

Aký je rozdiel medzi Hildegardou
a oficiálnou medicínou?
Najzávažnejší rozdiel spočíva v zdroji poznatkov, týkajúcich sa pôsobenia liekov, látkovej premeny a celkovej
34
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Tatiana
Berecká

podstaty človeka. Hildegarda vo svojom diele Causae et
curae hovorí o dvoch rozdielnych zdrojoch, z ktorých
môže človek čerpať. Jeden má pôvod v Bohu, druhý v jeho odporcovi. Hildegarda o tom píše:
„Lebo keď sa človek na základe svojej túžby
a žiadosti chce niečo dozvedieť o nejakej
činnosti alebo nejakom umení, Duch Svätý
svojím pôsobením preleje tento podnet do
príslušnej túžby po poznaní, takže sa človek
naučí a pochopí, čo sa naučiť chce. Ako otec
a matka odpovedajú svojmu dieťaťu, keď sa
na niečo spytuje, takisto Duch Svätý pomáha
človeku osvojiť si každú vedomosť...“

V jej ponímaní príčinou choroby môžu byť aj neresti, zlé návyky človeka alebo iné negatívne duševné sily

Z BOŽEJ LEKÁRNE
(hnev, nespravodlivosť, hašterivosť, klamstvo, tvrdosť
srdca, závisť, pýcha). Aj tie treba liečiť. Hildegardina náuka o liečení poskytuje veľa možností, ako pôsobiť na dušu
človeka. Veď už v každodennom jedle človek prijíma potraviny vyvolávajúce radosť (špalda, fenikel...) a môže sa
tak v kombinácii s liečivými prostriedkami Hildegardinho systému zaobísť bez psychofarmák.
Náuka sv. Hildegardy o potravinách sa neriadi laboratórne získanými údajmi, ale pri každej rastline, pri každom zvierati sa opisuje jeho vnútorná účinnosť. Táto sila
pôsobí na človeka užitočne alebo škodlivo. Uveďme príklad. O jahodách Hildegarda píše:
„Bylina, na ktorej rastú jahody, je skôr
teplá ako studená. Človeka, ktorý by ju
konzumoval, by zahlienila, preto ako liečivý
prostriedok nie je vhodná. Plody, teda jahody,
takisto vyvolávajú zahlienenie v človeku,
preto nie sú vhodné na jedenie ani pre
zdravých, ani pre chorých, lebo rastú tak
blízko pri zemi, a navyše, priam v hnilobnom
ovzduší.“

Príčiny chorôb podľa Hildegardy
„Jestvuje štvoro štiav. Dve najdôležitejšie
z nich sa menujú flegma, ďalšie dve sa
nazývajú hlien...
Ak je vzájomný pomer týchto štiav
u človeka správny, človek je v stave pokoja (to
znamená, že je zdravý).
Dôvod toho, že niektorí ľudia trpia na
všetky možné choroby, spočíva vo flegme,
ktorej majú nadbytok. Keby totiž človek bol
ostal v raji, nemal by vo svojom tele flegmy,
ktoré sú prameňom mnohého zla, ale jeho
mäso by bolo úplne zdravé a neobsahovalo
by nijaké hlieny.
Pretože sa však priklonil k zlému a dobro
opustil, stal sa podobným zemi, ktorá rovnako
rodí dobré i zlé byliny jednu vedľa druhej
a ktorá má v sebe dobrú i zlú vlhkosť a šťavy.“

Piliere Hildegardinej zdravovedy:
• Diéta;
• zbavovanie tela chorobných štiav;
• liečivé prostriedky;
• pôst.

Diéta
Jedným aspektom diéty je zdravá výživa človeka. Ako už
vieme, človek je zdravý, keď sú jeho šťavy v správnom
vzájomnom pomere. Z toho môžeme vyvodiť, že človek
sa má stravovať tak, aby jeho šťavy ostali vo vzájomnej
rovnováhe. Určité potraviny udržiavajú rovnováhu štiav,
iné ju narúšajú. Preto rozlišujeme potraviny, ktoré zdravie podporujú, udržiavajú, a také, ktoré ho narúšajú.
Uvediem príklad. Zrejme najlepším a najuniverzálnejším potravinovým článkom je pre človeka špalda. Hildegarda o nej píše:
„Špalda je najlepším druhom obilia, je teplá,
mastná a mocná a je jemnejšia ako ostatné
druhy obilia: tomu, kto ju je, dáva správne
mäso a správnu krv, robí zmysly i dušu
človeka radostnými. Na ktorýkoľvek spôsob
ju ľudia jedia, či už ako chlieb alebo v iných
jedlách, je dobrá a jemná.“

Zbavovanie chorobných štiav
Jednou z metód je nakladanie baniek. Robí sa to tak, že
na určité reflexné zóny kože sa priložia sklenené banky,
ktoré sa predtým zvnútra vyhriali. Banka sa otvorom priloží na príslušné miesto tela. Vzduch v banke sa rýchlo
ochladzuje, v dôsledku čoho vzniká podtlak. Ten spôsobí, že sa banka pevne prisaje na pokožku.
Sv. Hildegarda o tom píše:
„Kto si chce dať naložiť banku, mal by to
urobiť nalačno, pretože v takom prípade
zahlienené šťavy vytečú oddelene od krvi...
Táto procedúra je vždy dobrá a užitočná,
pretože sa ňou zníži obsah škodlivých tekutín
a zahlienených štiav v človeku...“

Pôst
Pôst zažíva dnes istú renesanciu: sanatóriá, semináre
s pôstom, literatúra o pôste sa množia ako huby po daždi.
Avšak Hildegarda vždy zdôrazňovala, že zmyslom pôstu
je, aby sa človek duchovne obrátil k Bohu, aby sa odvrátil od svojich nerestí, od svojho ega a primkol sa k nebeským cnostiam – k Bohu a blížnemu.
Vždy znova sa potvrdzuje, že účelný pôst je zdrojom
novej energie a že nás spája s prameňom všetkého dobra
a celého nášho života – s Bohom.
n
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SPRÁVY Z KVRP A KVPŽR
n Plenárne zasadnutie

KVPŽR

V dňoch 22. – 23. apríla
2013 sa v Dome sv. Bystríka
v Čičmanoch konalo jarné
plenárne zasadnutie
Konferencie vyšších
predstavených ženských
rehôľ na Slovensku.
NOVÁ EVANJELIZÁCIA A NAŠE POSLANIE
V DNEŠNEJ DOBE, tak znela
hlavná téma stretnutia. Prednášateľkou formačného dňa, ktorým sa
plenárne zasadnutie začalo, bola sr.
Lujza Cjupa z Kongregácie sestier
služobníc Nepoškvrnenej Panny

Márie. Sr. Lujza pochádza z Brazílie, má ukrajinské korene a už viac
ako 20 rokov pôsobí na Ukrajine.
V súčasnosti je riaditeľkou Katecheticko-pedagogického inštitútu
Ukrajinskej katolíckej univerzity
v Ľvove. V posledných rokoch sa sr.
Lujza podieľala na vydaní nového
gréckokatolíckeho katechizmu na
Ukrajine. Aj z tohto dôvodu bola
pozvaná ako priama účastníčka
na 13. biskupskú synodu o novej evanjelizácii, ktorá sa konala
v októbri 2012 v Ríme. Sestry sa
pod jej vedením zaoberali synodálnym dokumentom Posolstvo Božiemu ľudu, ktorý spoločne reflektovali
aj počas práce v menších skupinách
a porovnávali jeho výzvy v kontexte
vlastného poslania v dnešnej dobe
v prostredí Cirkvi na Slovensku,
kde prostredníctvom rehoľných komunít i vlastných diel pôsobia.
Téma totalitnej doby a zachovania faktov o reholiach z tej doby
bola v pracovnej časti plenárneho
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zasadnutia počas nasledujúceho dňa
ďalej rozvíjaná podaním informácií
o práve prebiehajúcom spoločnom
projekte KVPŽR a KVRP Digitalizácia archívnych spisov prenasledovaných a odsúdených rehoľných osôb
z rokov 1949 – 1989. S ďalšími etapami realizácie projektu oboznámila prítomné členky zodpovedná
za projekt – historička sr. Zdenka
Špaková CJ. V tejto oblasti boli
slovenské ženské rehole požiadané
o spoluprácu aj pri otváraní a ďalšom rozvíjaní Múzea izolace – internace – integrace v Bílej Vode
(malá obec na severnej Morave,
kam bolo počas totality sústredených najviac sestier zo Slovenska
a Čiech).
Program plenárneho zasadnutia
bol bohatý na témy i prítomných
hostí. Predseda Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri KBS, vladyka Mons. Milan Chautur CSsR,
vo svojom príhovore povzbudil prítomné predstavené k odvahe vydávať autentické svedectvo zasvätených
a predstavil pripravované dôležité

podujatie Pochod za život, ktoré sa
uskutoční v septembri 2013 v Košiciach a na ktorom sa očakáva hojná
účasť veriacich i zasvätených.
Téma novej evanjelizácie rezonovala v príhovore apoštolského nuncia Mons. Maria Giordanu. Nuncius zdôraznil potrebu rozlišovať
medzi vonkajším aspektom novej
evanjelizácie, ktorý spočíva vo výbere vonkajších prostriedkov, spôsobov a foriem ohlasovania, a obsahom novej evanjelizácie, ktorý je
vždy tvorený Božím slovom – nemennou tradíciou Cirkvi.
Počas plenárneho zasadnutia
nechýbalo predstavenie nových tímov jednotlivých odborných komisií KVPŽR. Prítomné členky dostali
množstvo informácií o podujatiach,
ktoré sa už uskutočnili, i tých, ktoré
sú vo fáze príprav, a to v oblasti teologicko-spirituálnej, cirkevno-sociálnej, ekonomicko-právnej, ako aj oblasti pre výchovu a školy.
Zhodnotenie doterajšej i plánovanie nasledujúcej spolupráce s KVRP v konkrétnych projektoch a podujatiach sa uskutočnilo
za účasti predsedu KVRP – brata Jeremiáša Kvaku OFM. Ďalší
spoločný projekt na skvalitňovanie
vydávania časopisu Zasvätený život
a jeho rozšírenie v podobe samostatného elektronického portálu
predstavila členka redakčnej rady
sr. Monika Skalová FMA.
n Marta Chraščová

n Nové členky a znovu menované členky KVPŽR
K 1. decembru 2012 došlo k menovaniu novej provinciálnej predstavenej
sestry Heleny Bugošovej v Congregatio Jesu, ktorá nastúpila do úradu
po ukončení funkčného obdobia sr. Júlie Milčovej.
Dňa 1. februára 2013 bola na obdobie troch rokov poverená úlohou
provinciálnej predstavenej v Misijnej kongregácii služobníc Ducha
Svätého sr. Lucia Slušná, ktorá do tejto úlohy nastúpila po ukončení
funkčného obdobia po sr. Augustíne Rajtárovej.
Od 4. februára 2013 je novou provinciálnou predstavenou pre
Kongregáciu sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho sr. Michaela
Šmelková, ktorej voľbu potvrdila generálna predstavená sestra Pavla
Pichlerová, ktorú týmto sr. Michaela v úlohe zároveň strieda.
Dňa 31. mája 2013 bola na riadnej generálnej kapitule Kongregácie
Dcér sv. Františka Assiského na ďalšie 6-ročie voľbou potvrdená do
úlohy generálnej predstavenej sr. Gerarda Farská.

KRONIKA

A

poštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana prijal dňa 26. 2. 2013 delegáciu rehoľníkov,
ktorú tvorili členovia Konferencie vyšších rehoľných
predstavených ako aj Konferencie vyšších predstavených
ženských reholí na Slovensku. Stretnutie sa koná každoročne vo februári pri príležitosti Dňa zasväteného života. Prítomní rehoľníci informovali o vzájomnej spolupráci
v oblasti formácie – internoviciát, o projekte Dom sv. Gorazda v Bacúrove, ako aj o postupe v digitalizácii a spracovaní spisov nespravodlivo stíhaných a odsúdených rehoľníkov v rokoch 1948 – 1989. V závere venovali pozornosť
aj aktuálnemu dianiu v Cirkvi na Slovensku.
n Tomáš Brezáni

| Stretnutie junioriek
o komunikácii

O

d 15. do 17. marca 2013 sa stretli juniorky a formátorky ženských reholí na Slovensku. Stretnutie na tému V sieti komunikácie sa konalo v Beluškých
Slatinách v chate Rodinkovo. Prednášky a workshopy viedli členovia česko-slovenského masmediálneho
tímu Mgr. Libor Všetula SDB, Mgr. Anežka Hesová,
Mgr. Marie Kučerová FMA, Ing. Mirka Tarajová FMA
a Mgr. Pavol Dzivý SDB
n Simeona Cupová

| Kongregácie
Notre Dame v Bratislave

V

dňoch 9. – 12. mája 2013 sa v kláštore Kanonisiek
sv. Augustína rehole Notre Dame v Bratislave uskutočnilo stretnutie vyšších predstavených kongregácií Notre Dame z Kanady, Francúzska, Chorvátska, Nemecka,
Čiech a Slovenska, ktoré sú združené v spoločnej Asociácii.
Cieľom stretnutia bolo prehlbovanie spolupráce medzi
kongregáciami, ktoré majú spoločné korene, a hľadanie
odpovedí na výzvy doby v duchu charizmy zakladateľov
sv. Petra Fouriera a bl. Alexie Le Clerc. Témou stretnutia bolo Vedenie komunít podľa sv. Augustína. Hlavným
prednášateľom bol P. Juraj Pigula OSA. Veľmi obohacujúcou bola počas skupinovej práce aj výmena skúseností
zo života jednotlivých kongregácií, najmä z komunitného života, formácie, z apoštolátu a spolupráce s laickými
spolupracovníkmi.
n

Agneška Mihalkovičová

Juraj Pigula (ed.)

Horiace srdce
Slovenský augustinián Juraj Pigu
la ponúka výber myšlienok a mod
litieb veľkého teológa a filozofa
sv. Augustína, ktorý zostáva blíz
ky i súčasnému človeku. Čitateľ
však na stránkach knihy nenájde
nepochopiteľného teológa, ale
skôr hľadajúceho žobráka Božie
ho milosrdenstva, vodcu na ces
te za Kristom či povzbudzujúceho
priateľa. Myšlienky a modlitby sv.
Augustína sú akýmsi malým kom
pendiom, jeho duchovným odkazom. Nejde
o teologické eseje ani kompletné spracovanie jeho
hlavných tém, ale o nepatrné kvapky medu, ktorý
skrýva celá lúka Augustínových spisov. Útla pub
likácia sa tak pre čitateľa môže stať spoločníkom,
ktorý pomôže otvárať myseľ a zohrievať srdce
na ceste za Kristom.
Karmelitánske nakladateľstvo, Bratislava 2013

Sv. Gregor z Nyssy

NOVÉ KNIHY

| Apoštolský nuncius
prijal delegáciu
rehoľníkov

Život Mojžiša alebo
O ceste k dokonalosti v cnosti
(preklad H. Panczová)
Starokresťanská knižnica, zv. 5.

Ako už naznačuje samotný dvojitý
názov, v tomto diele sa rozobe
rajú jednak udalosti biblických
kníh Exodus, Numeri a Deute
ronómium, jednak sa tu hovorí
o duchovnom rozvoji človeka. Život Mojžiša je jednou zo skvost
ných ukážok starovekej exegézy
Biblie, najmä toho prúdu, ktorý sa
tradične nazýva „alegorický“, čiže
obrazný alebo symbolický. Die
lo však nie je exegézou v prísnom
zmysle, ale skôr spirituálnym traktátom.
Na udalostiach Mojžišovho života autor predstavuje
svoju originálnu odpoveď na klasickú otázku, v čom
spočíva dokonalosť v cnosti. Je to neustály pohyb
vpred. Cnosť totiž znamená účasť na Bohu, a keďže
Božia prirodzenosť je nekonečná, k dokonalosti
v cnosti sa možno len približovať, no nikdy ju ne
možno obsiahnuť úplne. Viaceré motívy Gregorovho
Života Mojžiša – neustály výstup duše k Bohu, nepo
znateľný Boh prebývajúci v temnote a vzťah lásky
(priateľstva) ako najvyššie štádium duchovného po
stupu – sa stali neoddeliteľnou súčasťou neskoršej
európskej mystickej tradície.
TUTF Bratislava, 2013
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Scott Hahn, Mike Aquilina

| Festival LUMEN

Žiť tajomstvá

V

Raná Cirkev mala systém, v ktorom uči
teľ viedol hľadajúcich cez etapy skúmania
a očisťovania. Vrcholom bola záverečná
etapa, ktorá sa nazýva mystagógia – odha
ľovanie tajomstiev. Veľká väčšina kresťanov
nielen na Slovensku však touto etapou nik
dy neprešla, sú v podstate nedokončenými
kresťanmi (taký je aj podtitul knihy – Príručka pre ne
dokončených kresťanov).
Práve pre tých, čo by ňou radi prešli a tak sa stali viac svätými, dokona
lejšími, konvertita Scott Hahn a katolícky teológ Mike Aquilina, autor
vyše 40 kníh, vybrali 50 textov ôsmich najväčších učiteľov ranej Cirkvi,
ktorí na ceste mystagógie vo svojej dobe sprevádzali novopokrstených.
Sú to títo svätí: Ambróz, Cyril Jeruzalemský, Augustín, Gregor Nyssen
ský, Bazil, Ján Zlatoústy, Klement Alexandrijský a Lev Veľký.
Kniha Žiť tajomstvá je určená na každodenné používanie, najmä počas
50 dní medzi Veľkou nocou a Turícami, je však bohatým duchovným
zdrojom, ktorý má svoju hodnotu v každom období roka.

Z PONUKY VYDAVATEĽSTVA LÚČ

Redemptoristi – Slovo medzi nami 2013

dňoch 7. – 8. 6. sa v Trnave uskutočnil Festival LUMEN. Saleziáni

už pár rokov pozývajú na workshopy,
do rehoľnej kaviarne a k ďalším aktivitám všetkých zasvätených. Obzvlášť
vzácna a ocenená bola tohto roku prítomnosť rehoľníc a rehoľníkov na festivale. Sestra Henrieta Kovaľová SCSC
na záverečnej svätej omši pre dobrovoľníkov vravela o „závoji“, ktorí rehoľníci na festival prinášajú. Ten „závoj“ bolo možné vidieť v nezištnej,
ochotnej a vynaliezavej službe. Vďaka
saleziánom sa na tejto púti mladých viditeľne ukazuje aj nádherný duch spolupráce reholí pre dobro mládeže.
n redakcia

| Seminár
o rozlišovaní

T

eologicko-spirituálna komisia pri
Konferencii vyšších predstavených
ženských reholí zorganizovala seminár
na tému Rozlišovanie povolania a sprevádzanie. Kritériá a otázky. Seminár
sa uskutočnil v dňoch 14. – 16. júna
2013 v priestoroch Kongresového centra Harmónia v Modre. Prednášky
viedla sr. Giuseppina Del Core FMA,
docentka psychológie, dekanka fakulty Výchovy a vzdelávania na pápežskej
univerzite Auxilium v Ríme. Na seminári sa zúčastnilo 72 sestier, zodpovedných za formáciu, zo Slovenska a Českej republiky.
n Marta Chraščová

38

Zasvätený život | 2013/02

