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EDITORIÁL

Predstavme si les plný farebného lístia. U nás je to tak na jeseň. Aj chod-
níky sú posiate farbami a pestrý listový koberec tu viac, inde menej 
ukazuje, kde bola predtým vychodená cestička. Aj vrabce a vietor sú 
ticho. Šuchot lístia pod nohami sa ozýva pomedzi stromy. 

Takýto šuchot, vŕzganie lístia, jeho zvuky pri dotykoch s podrážkami za-
chránili raz jedného jezuitu. A myslím, že s ním nielen jeho. Bol veľmi mla-
dý a mal veľkú krízu. Tie dni bol deprimovaný. Pýtal sa sám seba, aký zmy-
sel má život a kvôli čomu by malo zmysel žiť. Vtedy mu azda len jedno zišlo 
na um: „Počúvaj, Izrael.“ Božie slovo bolo pre neho všetko a vedel, že v ta-
kýchto chvíľach musí hľadať ticho a načúvať.

Bol sám a  les farebný okolo a  pod nohami. On sám opisuje tú chvíľu 
takto: „Počúval som a uvedomil som si, že jediná moja spoločnosť boli listy 
pod mojimi nohami. Spoločnosť toho zvuku mi dala silu, aby som sa ne-
vzdával. Malo zmysel žiť.“

Boh mu robil spoločnosť a on to zachytil v obyčajnom šuchotaní lístia. 
Nebol sám. Boh bol s ním. PÁN ho sprevádzal.

Osobne túžim, aby mi Boh hovoril jasne. Veď on môže potvrdiť svoju 
prítomnosť v úspechu, v tom, že mi všetko vychádza a aplauz okolia tiež. 
Apoštolát beží, aktivít nechýba. Cítim však, že mi chýba obrovská citlivosť 
mladého jezuitu. Bol ním Carlo Maria Martini, neskorší milánsky kardinál, 
veľký človek a Boží muž. On bol doma v tom, ako PÁN hovorí, že sa prihová-
ra v jemnom vánku, v ohni, ktorý nezhára, v takmer nevnímateľnom obla-
ku či v nesmelom lete holubice. A teda určite aj v šuchotaní lístia. 

Kráčajme vnímajúc Božie kroky vedľa nás. Hádam sa Božia priazeň 
a prítomnosť môže prejaviť aj v „šuchotaní“ strán nášho časopisu. K tomu 
sa o chvíľu pridá aj „vŕzganie“ novej webovej stránky www.zasvatenyzivot.
sk. Nech vám zachutí prechádzka po lese plnom článkov v pestrosti náš-
ho nového čísla. 

PS: Možno bude dobré, ak si objednáte aj ďalší kus písaného časopisu. Pro-
sím, pritom nezabudnite zaplatiť príspevok – predplatné na celý rok. Mô-
žete prispieť aj viac, aby sme dokázali pokryť aspoň náklady spojené so 
základnými výdavkami, v ktorých nie je ani honorár ani odmena pre pri-
spievateľov a redaktorov.

Juraj Pigula 
šéfredaktor
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Môžete mi prezradiť, ktoré sú základné línie vášho 
duchovného života? 

Tajomstvo Premenenia Pána orientuje môj du-
chovný život ako tajomstvo, ktoré pozýva byť syn-
mi a dcérami v milovanom Synovi, žijúc absolútnu 
dôveru v lásku Otca. Ďalej ma pozýva kontemplo-
vať Ježišovu tvár, aby som sa nechala ním premeniť 
a spolupracovala s pôsobením Ducha, ktorý premie-
ňa srdcia ľudí.

Čo pre vás znamená milovať a nechať sa milovať? 
Milovať pre mňa znamená darovať moje dobro 
Bohu a druhým v rôznych formách, ktoré sa vzťa-
hujú na moju voľbu života (modlitba, komunita, 
priateľstvo, služba, príhovor…). Nechať sa milo-
vať znamená prijať dobro bez strachu, veď ak sa 
jedná o skutočné dobro, nebude mať nikdy moc 
oddialiť ma od Boha, ktorý má v každom prípade 
prvé miesto v láske. 

Čo vás naučila psychológia v zasvätenom živote?
Psychológia ma naučila byť milosrdnou, naučila 
ma nesúdiť moje sestry a osoby, ktoré stretnem, 

Juraj Pigula

Na slovíčko 
s Annou Bissi

Životopisný profil:

Sestra Anna Bissi je zakladateľkou a hlav-
nou predstavenou Komunity Premenenia, 
malého spoločenstva sestier, ktorá vznik-

la a pôsobí v diecéze a meste Vercelli v Taliansku. 
Vyštudovala anglický a francúzsky jazyk a litera-
túru a neskôr psychológiu. V psychológii dosiah-
la doktorát na Pontificia Università Gregoriana. 
Pracuje a pôsobí ako psychoterapeutka a rodin-
ná konzultantka vo Vercelli a prednáša po Talian-
sku a Európe. Spolupracuje s mnohými časopismi 
z oblasti zasväteného života, kde píše na témy zo 
spirituality a psychológie. V Taliansku je známou 
autorkou mnohých kníh o zvládaní a spoznáva-
ní svojich pocitov, napr. Il colore del grano (Farba 
zrna, 1996), Il battito della vita (Tep života, 1998), 
ako aj z ďalších, ktoré sú určené viac pre zasvä-
tených, napr. Peccatori amati (Milovaní hriešnici, 
2004) a Essere e diventare figli (Byť a stať sa syn-
mi a dcérami, 2012). 

Sr. Anna Bissi bola v septembri 2013 
prednášať v Kláštore sv. Augustína v Košiciach 
na formačnom seminári. Pri tejto príležitosti 
vznikol aj náš rozhovor.

NA SLOVÍČKO
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racali na internet, a zabudneme, že vedľa je brat alebo 
sestra, s ktorou máme vstúpiť do vzťahu. 
Internet a mobil môžu byť aj protirečením sľubu chu-
doby, keď hľadáme posledný model telefónu a chce-
me si ho nechať darovať, alebo môže byť aj protireče-
ním sľubu čistoty, ak nás to vovedie do povrchných 
vzťahov a udržiavame ich bez konfrontácie s predsta-
venými. Osobne si myslím, že tieto nástroje môžu byť 
používané v slobode kvôli práci a apoštolátu, ináč ich 
používanie musí byť verifikované s  predstavenými. 
Samozrejme, musia byť chvíle, keď kvôli spoločen-
stvu a modlitbe bude mobil úplne vypnutý. 

Mohli by ste načrtnúť charakteristiky zasvätených, kto-
rí by boli odpoveďou na náš individualistický svet kul-
túry?

Muž a  žena schopní vytvárať vzťahy, uvažovať nad 
problémami bez toho, aby sa nechali podmieňovať 
módami. Muž a  žena, ktorí sa pozerajú s  dôverou 
na život a dejiny. 

Ako odpočívate? Čo vám pomáha obnoviť sily?
Mám vášnivo rada svoju prácu a  nikdy ma neuna-
vuje vykonávať ju, teda nemám veľmi potrebu oddy-
chovať. Obnovím svoje sily v spoločnom živote, vďa-
ka hlbokému putu s mojimi spolusestrami, a niekedy 
na viacdňovom pobyte v kláštoroch, kde mi kontakt 
s prírodou a s kontemplatívnym životom dáva pokoj 
a vyrovnanosť.

Aký je váš recept na vyvážený život?
Starostlivosť o  vnútorný duchovný život (modlitba, 
uvažovanie, čítanie...) a o vzťahy (komunita, priateľ-
stvo, služba).

Ako môžeme prežívať krásu v  jednoduchej každoden-
nosti v našich kláštoroch? 

Môžeme ju žiť v liturgii, aj keď striedmej, ale pripra-
venej. Keď budeme dbať o naše kláštorné priestory, 
môžeme z nich vytvoriť miesta, kde ľudia pocítia pri-
jatie a  krásu v  jednoduchosti. Naša každodennosť 
okrem iného by mala byť svedectvom „pekného ži-
vota“, ku ktorému nás Boh povolal (teda nie svedec-
tvom, že život je ťažký, monotónny a namáhavý).

n

ale skôr vidieť ranu ukrytú za ich i mojimi osobný-
mi limitmi. 

Čo by sme mali posilniť dnes v  počiatočnej a  perma-
nentnej formácii?

V prvom rade dimenziu vzťahu s Bohom, ktorá je zá-
kladom a motivuje zasvätený život. Je potrebné učiť 
sa modlitbe, poznaniu Slova a liturgii. V našej dobe 
– ako to jasne vyjadrili Benedikt XVI. a František – 
rehoľný život riskuje prispôsobenie sa spoločenskej 
pôžitkárskej mentalite, preto považujem za podstat-
né vychovávať sa k zdravej askéze. 
Taktiež je dôležité uprednostňovať solídnu ľudskú 
zrelosť, aby nám pomáhala rozlišovať, aby sme mohli 
rásť v láske a čeliť námahám a ťažkostiam života.

Synoda o novej evanjelizácii hovorila, že si máme „ve-
dieť sadnúť za stôl spolu s mužmi a ženami našich čias“. 
Ktoré príležitosti novej evanjelizácie by sme nemali 
stratiť?

Predovšetkým tie, ktoré majú niečo dočinenia s di-
menziou vzťahu: priateľstvo, zdieľanie, dialóg, soli-
darita. Tieto sa mi zdajú privilegované priestory pre 
evanjelizáciu. 
Dnešný človek je okrem iného hladný po zmysle ži-
vota a chce nájsť pokoj. Preto sa obracia často na iné 
náboženstvá. My kresťania by sme sa mali ešte viac 
pýtať, akým spôsobom „navrhnúť“ či predložiť vie-
ru, aby sme odpovedali na úzkosti a túžby našich sú-
časníkov.

Život s internetom a mobilom mení a ovplyvňuje život 
v našich komunitách a osobný život. Ako nájsť správnu 
vyváženosť v používaní týchto prostriedkov?

Používanie internetu a mobilu závisí od stupňa zod-
povednosti každého jednotlivca. Myslím si však, že 
komunita má povinnosť premýšľať – a pomôcť pre-
mýšľať jednotlivcom –, akým spôsobom ich správne 
používať. Je dôležité, napríklad, zamýšľať sa, ako tieto 
prostriedky komunikácie vstupujú do bratského ži-
vota: môže tu byť riziko, že sa zavrieme do svojej izby 
– alebo aj do spoločnej miestnosti –, aby sme sa ob-

V našej dobe – ako to jasne vyjadrili 
Benedikt XVI. a František – rehoľný  

život riskuje prispôsobenie sa 
spoločenskej pôžitkárskej mentalite,  

preto považujem za podstatné 
vychovávať sa k zdravej askéze.

Internet a mobil môžu byť aj protirečením 
sľubu chudoby, keď hľadáme posledný 
model telefónu a chceme si ho nechať 

darovať, alebo môže byť aj protirečením 
sľubu čistoty, ak nás to vovedie do 

povrchných vzťahov a udržiavame ich 
bez konfrontácie s predstavenými. 
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V  kultúre prehnaného individualizmu sa staviame 
pred druhého, aby sa stal zrkadlom, ktoré odráža náš ob-
raz. Často ho vnímame ako odporcu, ako niekoho, kto, 
nakoľko je odlišný, predstavuje nebezpečenstvo alebo 
hrozbu. Ľahko zabúdame, že identita sa vytvára stretnu-
tím s odlišnosťou a že je tu priamy vzťah, a nie protire-
čenie, medzi rastom pri vytváraní obrazu o sebe a ras-
tom medziľudských vzťahov. Zákony, ktoré vyjadrujú 
vývinový proces človeka, hovoria, že len v prvých fázach 
dospievania dieťaťa, definovaného ako autistické alebo 
symbiotické, a v období, ktoré nasleduje, je druhý člo-

  Anna Bissi

Spoločenstvo, komunita je miesto, 
v ktorom sa ponúka odpoveď na moje 
najhlbšie túžby. Je teda miestom rastu, 
miestom, kam patrím, kde mám svoj domov, 
a miestom, kde mi je odpustené.

Jedna z  veľkých milostí, pre ktorú sa nám treba 
otvoriť na našej ceste v spoločenstve, spočíva v po-
znaní, že ten druhý nie je bremenom, ktoré máme 

na pleciach a ktoré nám sťažuje cestu, ale tým, ktorý nás 
učí milovať prostredníctvom svojich daností a nedostat-
kov a pomáha nám stávať sa stále viac sebou samými. 
Druhý človek, „bez ktorého život nie je životom“, ako to 
poeticky vyjadruje de Certau, je jediný, kto je schopný 
urobiť nás skutočne sebou samými, lebo práve v  kon-
frontácii rozdielnosti sa vyjadruje naša skutočná jedi-
nečnosť.

Komunita 
je miesto,  

kde rastiem

SPIRITUALITA
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Jedným z najväčších nedostatkov týchto pedagogík sa 
ukázalo to, že namiesto toho, aby zjednocovali dobrá jed-
notlivcov, stavali ich do protikladu. Zákony ľudského vý-
voja nám pripomínajú, že rastieme v miere, v akej presa-
hujeme sami seba. Len vtedy, keď sa to stane, staneme sa 
skutočne tým, k čomu sme povolaní. Tieto zákony nám 
pomáhajú poznať, aj keď cestou, ktorá je odlišná od  tej, 
ktorú nám ponúka Zjavenie, že sme skutočne stvorení 
na obraz a podobu Boha, ktorý je Jeden a v Trojici, a teda 
prekonaním každej opozície, ale aj každej samoty. 

Poukázanie na  rehoľné spoločenstvo ako na  miesto, 
kde sa premieňa náš pohľad, myseľ a srdce, ako na školu 
lásky, neurobí z našich bratských spoločenstiev len mies-
ta, kde sa učíme s bolesťou a  trpezlivo znášať druhých 
a  prispôsobiť sa im, ale aj miesta, kde môžeme rásť 
v „poznaní a milosti“ (Lk 2, 52), tak ako Ježiš v Nazarete, 
a kde môžeme dozrievať z viacerých pozitívnych hľadísk 
našej osobnosti. Môžu sa stať skutočnými salónmi krá-
sy, jedinečnej krásy, ktorá je skutočne schopná zachrániť 
svet, a tou je ukrižovaná láska.

n

vek vnímaný buď ako mne rovnaký, alebo ako nepriateľ. 
Rastom dochádza k procesu decentralizácie, schopnos-
ti presahovania, s ktorým sa rozvíja či už osobná zrelosť, 
alebo zrelosť vo vzťahoch.

To, k čomu dochádza na osobnej úrovni v prvých ro-
koch života, je prítomné na začiatku povolania: aj tu sme 
chceli, aby sa ten druhý buď prispôsobil našim osobným 
požiadavkám, alebo sme sa k nemu stavali ako k nepria-
teľovi. Je teda dôležité poznať, že nebudeme môcť do-
siahnuť osobnú realizáciu, šťastie a pravú identitu tak, že 
budeme nútiť tých, s ktorými žijeme, aby sa prispôsobi-
li našim požiadavkám. Naše „ja“ sa formuje vo vzťahu. 
Keby sme boli obklopení jednoduchým odrazom nás sa-
mých, ktorý by bol identický s nami, podriadený našim 
prianiam a požiadavkám, naše správanie by nebolo ni-
čím iným než automatizmom, stereotypným opakova-
ním tých istých odpovedí. 

Druhá osoba svojou odlišnosťou v nás vyvoláva rôzne 
reakcie. Často je prvým pokušením odporovať, ale keď 
oproti zákonu odlišnosti položíme zákon integrity, ktorý 
nám dovolí prijať druhého v jeho odlišnosti v porovnaní 
s nami – aj keď nepríjemnej –, rešpektovať ho v jeho je-
dinečnosti, vtedy spoznáme možnosti dovtedy nepozna-
né. Budeme vidieť, ako postupne v nás bude rásť schop-
nosť milovať, a  spoznáme, že skloniť sa pred druhým, 
odpustiť mu, prijať jeho ohraničenia neznamená nebez-
pečenstvo pre rozvoj našej osobnosti, ale naopak, bude 
ako slnečný lúč na púčiku ruže. Ako by sa v nás mohli 
rozvinúť jemnosť, spolucítenie, milosrdenstvo, odpus-
tenie, rovnováha, vytrvalosť, keby neboli stimulované 
dobrotou a ohraničením tých druhých? Láska, ktorá je 
darom, nie je prekážkou pre rozvoj môjho „ja“; naopak, 
čím viac milujeme, tým viac sa stávame sebou samými.

Súčasná psychológia, ktorá opakovane zdôrazňuje dô-
ležitosť toho, aby sa naše „ja“ stalo tým, čím skutočne 
je, by si mala uvedomiť, že cesty, ktoré navrhuje ako vý-
hradné spôsoby na  jej realizáciu, sa ukázali ako nepo-
darené, čo môžeme pozorovať aj znepokojujúcim náras-
tom depresií a  samovrážd v západnej kultúre. Jej omyl 
nespočíval v tom, že poukazovala na dôležitosť osobnej 
realizácie, ale v  domnienke, že k  tomu môže dôjsť au-
tonómnymi cestami, subjektívne stanovenými a často aj 
nepriateľskými voči iným, a  nie prostredníctvom vždy 
srdečnejšieho a otvoreného stretnutia s  ľuďmi, ktorí sú 
okolo nás. 

Druhý človek, „bez ktorého život  
nie je životom“, ako to poeticky  
vyjadruje de Certau, je jediný,  

kto je schopný urobiť nás skutočne  
sebou samými, lebo práve  

v konfrontácii rozdielnosti sa vyjadruje 
naša skutočná jedinečnosť.

...skloniť sa pred druhým, odpustiť mu, 
prijať jeho ohraničenia neznamená 

nebezpečenstvo pre rozvoj našej 
osobnosti, ale naopak, bude ako slnečný 

lúč na púčiku ruže. 

N
OV

É 
KN

IH
Y

Tanguy Marie Pouliquen 

Duchovní zkouška
Cesta růstu

Výraz „duchovná skúš-
ka“ nás môže prekva-
piť, lebo v nás môže 
celkom spontánne 
vyvolať odmietnutie 
či strach. Nemôže sa 
však práve skúška stáť 
miestom stretnutia 
s Bohom lásky a nehy? 
Autor, inšpirovaný svä-
tým Jánom z Kríža, 
nás povedie cestou, 
na ktorej Boh očisťuje milu-
júce duše od všetkého, čo ich rozpty-
ľuje, aby ich premenil a ešte silnejšie pripútal 
k sebe. Na túto cestu sú pozvaní všetci kresťa-
nia. Miestom, na ktorom pracuje Božia milosť, 
nie je len kláštorná cela, ale celý svet.

Paulínky, Praha 2013
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Z4Z – web stránka pre zasvätených

Pripravujeme novú webstránku nášho časopisu  
www.zasvatenyzivot.sk 

Cez ňu a cez projekt Z4Z vám ponúkame prehĺbe-
nie v mnohých dimenziách zasväteného života. 

Prostredníctvom celej dynamiky projektu chceme 
podnecovať rast v kvalite, podporovať ľudské, du-
chovné, intelektuálne a kultúrne vzdelanie a formá-
ciu. Ponúkame možnosť načerpať, osviežiť sa, ale sa zo 
svojich „zásob“ aj navzájom podeliť a poskytnúť svoje 
myšlienky, postoje, pohľady a skúsenosti. Jednodu-
cho bude tu možnosť zastaviť sa na chvíľu a dopriať si 
v turbulentnej spoločnosti čas na seba, na rehoľný  
doping a doplnenie zdrojov pre zdravý život  
povolania. 

Nový projekt s novými víziami!  

Časopis Zasvätený život berieme do rúk s očakávaním, 
čo nové číslo prinesie, a po prečítaní nedočkavo čakáme 
niekoľko mesiacov, kým vyjde nové. V komunite si ho 
posúvame, ak ho predstavení veľmi dlho nedržia u seba! 
(Čo sa často stáva.) Mnohí sa vieme o článkoch z časopi-
su aj porozprávať a diskutovať o nich. 

Medzi jedným číslom a druhým uplynie šesť mesia-
cov. Počas nich sa uskutočnia rôzne stretnutia, seminá-
re, vyjde kopec kvalitných článkov v zahraničí a u nás 
sa usporiadajú semináre či konferencie na témy, kto-
ré sa nás týkajú. Keď ich chceme v časopise uverejniť, 
niekedy chýba priestor alebo ich aktuálnosť uplynula. 
Provokovalo nás to a hľadali sme nové možnosti. A tak 
vďaka vzácnym rozhovorom sa v tvorivom tíme zro-
dil nový projekt nášho časopisu. Ide o spoločný projekt 
konferencií mužských a ženských reholí na Slovensku.

Z4Z 

www.zasvatenyzivot.sk

zasvätení 
pre zasvätených

Zasvätený 
život

Formácia

Spiritualita

Teológia

Dokumenty

Kurzy a semináre

Knihy

Banka dát

Správy  O nás  Kontakt 

Nový sekretár KVRP 

Predseda KVRP prítomným predstavil nového 

sekretára KVRP, P. Karola Miroslava Švarca OFM 

(nar. 9. 10. 1976 v Martine), novokňaza, 

ktorý absolvoval základné teologické štúdiá 

v Medzinárodnom františkánskom seminári (STJ) 

v Jeruzaleme. Doterajší sekretár KVRP, P. Tomáš 

Brezáni CM, po 4 rokoch v tejto službe odišiel 

na postgraduálne štúdiá spirituality a formácie 

do Ríma. Nový sekretár od 23. 9. 2013 oficiálne 

prebral úrad a bol oboznámený so svojimi úlohami 

a povinnosťami. 

Monika Skalová
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sa podporovať, viac o sebe vedieť a nebáť sa dialógu a dis
kusie o tom, s čím zápasí zasvätený život vo svete a u nás 
doma.“  

Juraj Pigula, augustinián – garant a manažér projektu   

Čo očakávam od Z4Z? Asi podobne ako sa v normálnom 
svete má šíriť Božie kráľovstvo a svoj aktívny podiel 
majú na tom aj zasvätení, tak možno aj cez tento projekt 
prispejeme k šíreniu Božieho kráľovstva aj v tom ‚virtuál
nom svete‘.“ 

Jeremiáš Kvaka, provinciál františkánov OFM 
– podnecovateľ projektu a predseda KVRP

Aké budú tie vaše očakávania? Urobte ich konkrétnymi 
a vstúpte spolu s nami do tvorby tejto WEB stránky pre 
NÁS zasvätených – Z4Z. Stretneme sa na www.zasvate
nyzivot.sk 

Stačí kliknúť, pozrieť sa a keď vás webstránka osloví, 
môžete sa zaregistrovať, aby ste mohli zdieľať viac.  
Svoje dojmy či návrhy píšte zatiaľ na casopis@kvrp.sk.

n

Z4Z – aké sú očakávania od tohto  
projektu? Čo by ste si priali?  

„Mojím očakávaním aj prianím je, aby bol tento web 
pre zasvätených miestom informácii, zdieľania toho, 
kým sme a čo máme, miestom spoločenstva.“ 

Milan Bubák, verbista

„Veľmi by som vám priala zachovať ducha časopisu – ne
zobrazovať oficiálny obraz o zasvätenom živote ‚ako by 
to malo byť‘, ale tak, ako to je – aj túžby, ideály zasväte
ných aj ich problémy a boje o svoje vzácne hodnoty.“ 

Andrea Miklovičová, saleziánka – absolventka fakulty 
masmediálnej komunikácie 

„Od webu pre zasvätených očakávam, že sa takto vy
tvorí priestor na stretávanie sa a zdieľanie.“ 

Karol Maník, provinciál saleziánov – podnecovateľ myšlienky projektu

„Očakávam od projektu veľký tresk J. Máme možnosť 
začať a ponúknuť niečo nové. Zároveň môžeme doplniť 
‚dieru‘, ktorú vnímam medzi jedným a druhým číslom 
časopisu v tlačenej podobe. Prianie je ešte viac zjedno
tiť zasvätených na Slovensku aj cez toto médium, viac 

www.zasvatenyzivot.sk

1. 
FORMOVAŤ 

A VZDELÁVAŤ 
– nájdete tu aktuálne rubriky 

(teológia, spiritualita, formácia, 
psychológia...) s hodnotnými  

článkami, blogy...

2.
ZDIELAŤ

BANKU DÁT 
– môžete si vypočuť  

či pozrieť rôzne prednášky, 
nahrávky... 

3. 
MEDIÁLNE ŠKOLIŤ 
– čakajú vás kurzy na témy 

webžurnalizmus, webwriting, 
blogovanie, komunikácia, evanjelizácia 

a média, vplyv médií a prezieravosť, 
jednoducho ako byť zorientovaní, 

a nie dezorientovaní vo  
svete médií.

4. 
SPOLOČNE TVORIŤ 
– máte tu priestor pre vašu  

realizáciu a ponúknutie vašich 
zdrojov, vašich kvalít, a tak vytvoriť 

medzi nami zasvätenými sieť 
cez články, ktoré môžu byť 

diskutované, zdieľané... 

Vízie
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Keď som na  povale čítal Don Bosca od  Jur-Koza 
Matejova, don Bosco bol pre mňa nejaký pán fa-
rár, ktorému sa veľmi darilo. Bol to superman, li-

monádový Joe. Ľahko získaval chlapcov, budoval stavbu 
za  stavbou, robil zázraky, staval krásne chrámy a  vedel 
o ňom celý svet. Bál som sa čo len pomyslieť, že by som 
mohol byť kňaz – salezián. Keď som sa stretol so salezián-
mi ešte za totality, nikdy som nevedel, kto sú, a preto aj 
príprava na zasvätené povolanie prebiehala tajomne, tak 
ako som sa k tomuto povolaniu dostal tajomne aj ja. 

Na prvom stretnutí v Šamoríne na byte Ivana Grófa, 
kde sme sa stretli dvanásti, som stretol chlapcov, ktorí 

to nemali ďaleko k Bohu, boli to hotoví rehoľníci. Vy-
jadrovali sa jemne, citlivo, diplomaticky, uhladene a po-
užívali výraz Božia vôľa. Ja, chlapec z  Oravy, som bol 
prostoreký alebo sprostoreký. Hovorili o meditácii, o re-
ferovaní, o  birmovnom povolaní, o  krstnom povolaní, 
o apoštoláte, o iných pre mňa veľmi, veľmi vzdialených 
veciach. Musím sa priznať, že som ničomu nerozumel, 
ale postupne, ako sa to opisuje v modlitbe za rehoľníkov 
v Rímskom misáli, sa môj život menil. Boh mi vnukal 
dobré úmysly. Pomáhal mi zasväcovať sa iba jemu. A tak 
pochopiť, že celý zasvätený život je iba nádherné žitie 
krstného povolania. 

Po prvé: Boh ma pozval k dokonalej láske, aby som na-
sledoval jeho Syna Ježiša Krista. A postupne, cestou spá-
sy, aby som sa odpútal od všetkého, čo bolo pekné. Dobré 
jedlo, pekné dievčatá, krásna muzika a pekný dom. Všetko 

Som rehoľník
Byť zasvätený Pánovi bolo niečo, čomu som na začiatku svojho 
zasvätenia vôbec nerozumel. Pretože na Orave som sa nikdy  
s rehoľníkmi nestretol. Stretol som sa s krížovými sestričkami 
a s dominikánmi. Ale žijúceho muža – rehoľníka som nevidel.  
Preto ani túžby byť rehoľníkom vo mne nikdy neboli. 

Anton Červeň

Boh mi vnukal  
dobré úmysly.  

SVEDECTVO
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to, čo majú radi aj dnešní mladí ľudia. Nenarodil som sa 
ako tí, čo to mali jasné už od gymnázia, mali prečítané cir-
kevné právo a exegézy strúhali ako učení profesori na Sor-
bone. Vedeli presne, kde ich Pán volá. Ja som mal v srdci 
zmätok, ale svätý, plný bázne, že ma niečo presahuje. 

Po druhé: Boh si ma vyvolil, aby som pracoval s mla-
dými. Mladých som sa bál, nemal som predpoklady, aby 
som mohol byť príťažlivý pre mladých. Nebol som dobrý 
hokejista ani futbalista, nemal som príslušný šarm, neve-
del som hovoriť, aj pri tabuli som niekedy mlčal. Nechcel 
som prejaviť zbabelosť pri nepripravení sa do školy. Hoci 
som mal chuť poznávať, musím sa priznať, že mi svet lie-
zol na nervy. Ak by vtedy fungovalo EMO, asi by som 
sa stal jeho prívržencom. Hoci ma obkolesovala nádhe-
ra oravskej prírody, Roháče, Prosiecka dolina, Račianska 
dolina, všade plno krásy, a predsa v určitom období bol 
život náročný, ale myslím si, že táto príroda, otvorená 
Biblia, zanechala stopy v mojom vnútri. Vôňa jari, zeme, 
lúk, biele skaly, mach, čisté studničky, rozkvitnuté lúky 
a poletujúce motýle, vôňa plodín a spev ľudu nechali vo 
mne hlboké zážitky. Začal som chápať, že existuje Boh 
ako krása, ako dobro. Sedával som dlho na medzi a me-
ditoval o kráse, ktorá ma obklopovala. 

Po  tretie: Učil som sa modliť v  prírode. Často som 
prosil Boha o odpustenie hriechov z mladosti, za ktoré 
som sa hanbil. A tak ma Boh volal, až som jedného dňa 
stretol ľudí, ktorí mi ukázali cestu k rehoľnému povola-
niu. Musím sa verejne priznať, že som nerozumel, o čo tu 
ide, k čomu sa zaväzujem, ale dal som slovo a až doteraz 
som rehoľníkom. Vo svojich rokoch musím povedať, že 
Boh je obdivuhodný, pretože mi ukázal, že pre nebeské 
kráľovstvo je možné opustiť všetko. Pochopil som svoju 
krehkosť aj svoje povolanie, a že práve toto má smerovať 
k svätosti, a už teraz musím povedať, že okusujem dob-
rá, o ktorých sa mi ani nesnívalo. Práve úprimnosť srdca 
a odovzdanie sa Bohu ma robí šťastným. 

Po štvrté: Nikdy som neveril, že oratórium môže byť 
miesto posvätenia. Keď som čítal životopisy o  rehoľní-
koch, myslel som si, že sa prechádzajú medzi ľaliami, sú 
odpútaní od sveta, v tichu, bez chyby, ničím nevyrušo-
vaní. Môj život ako saleziána vlastne prebieha v hluku, 
stretnutí s mladými ľuďmi a disponovaní pre druhých. 
Podobne ako Ján Krstiteľ dennodenne musím stáť na ob-
vyklom mieste, pri vchode do oratória, oslovovať slovom 
prichádzajúcich, mať o nich záujem, katechizovať, aj keď 
neodpovedia, prenikať do duše mladého človeka, privá-
dzať ho k Bohu a zároveň aj kontemplovať veľkosť Božej 
lásky. Byť akoby v neustálej adorácii. Je to niekedy veľmi 
ťažké, no milosť ma robí verným. Boh mi vkladá do úst 
to, čo by mi nenapadlo, čo by mi ani z mysle nevytrysklo. 
Všetko je milosť. Podobne ako don Bosco som pri mla-
dých, sprevádzam, spovedám, povzbudzujem. Stávam 
sa priateľom, akým chcú oni. Čiže žiaden pánko, ako to 

bolo povedané na Orave. Zo mňa sa nestal pánko ofuku-
júci stoličku, ani monsignore, ani farár so všeobecným 
komfortom, ale obyčajný rehoľník závislý na provinciá-
lovi a Bohu. Celkom sa teším, že som neužitočný sluha. 

Ako rehoľník som uveril v päťdesiat dvojke, dovtedy 
to bola povinnosť, servis. Ja spovedám, ja slúžim, ja po-
máham, ja vediem, ja organizujem. To by ma skoro pri-
zabilo. Došiel som do fázy, kde mi Boh umožňuje urobiť 
aspoň trochu dobra pre nebeské kráľovstvo. Práve keď 
rehoľník zistí, že je krehký a slabý, Boh mu dáva odvahu 
a silu. A preto aj teraz neviem, prečo som rehoľník, ne-
viem, prečo si ma Boh vybral, ale viem, že Boh odmení 
tých, ktorí čakajú na svojho Pána, keď sa vráti zo svad-
by. Nie je to také ľahké, aj vo mne sú túžby uniknúť, zne-
chutiť sa, ale práve táto vernosť mi pomáha žiť a neustále 
kontemplovať veľkosť Božej lásky a odovzdania sa Bohu. 

Po piate: Milovať bratov, akých mi Boh pošle. Je zau-
jímavé, že dnešný svet si vyberá lásku a koho milovať. 
My rehoľníci si nevyberáme, dávajú nám ich predstave-
ní. Bál som sa, ako budem prijímať nátury cudzích ľudí 
a ako budú oni prijímať tú moju. Vždy som mal rád svoj 
„kútik“, svoj svet, a teraz žijem ako vo výklade. Učím sa 
žiť a prijímať rôznosť pováh a to je úchvatné. Ako sa ob-
rusovali oravské kamene, Pán obrusuje aj mňa, aby som 
nebol veľmi hranatý. 

Po šieste: Mať prebodnuté srdce ako Ježiš. Pokiaľ láska 
nebolí, pokiaľ ma nič nestojí, nemôžem hovoriť o povo-
laní. Srdce musí milovať nie preto, že sa mi to páči, ale 
aj vtedy, keď od nikoho nič nepotrebujem, keď sa aj ja 
stávam zbytočným. To je tá bolesť prebodnutého srdca. 
Ako paškál dohorieva po Veľkej noci, strácajú sa krížiky, 
roky, alfy i omegy. Keď celkom vyhoríš, vtedy si najviac 
užitočný, ale musíš vyhorieť v láske. 

Na  záver prajem všetkým rehoľníkom a  mladým, aby 
objavovali krásu zasväteného života i v postmoderne. Byť 
ponorený do Krista je nádherný výlet do tajomstva. Často 
sa podobáme lyžici ponorenej do polievky, ale ona nikdy 
nezakúsi chuť tohto jedla. Aj my sme ponorení do krstu, 
zaštepení v Kristovi, aby sme prinášali hojné ovocie, ale 
my často žijeme, akoby sme túto chuť Krista ani neokúsili. 
Iste, dalo by sa napísať veľa dobrodružného, čo som pre-
žil, možno memoáre, ale chcem sa podeliť s tým, že Boh 
aj z najnemožnejšieho človeka urobí použiteľného. Všetko 
má zmysel, nechajme v srdci priestor Bohu a Duchu Svä-
tému a nerobme kariéru, lebo sa nám to vypomstí. Prišli 
sme do školy, kde sa učíme žiť v službe. 

n

Práve keď rehoľník zistí,  
že je krehký a slabý,  

Boh mu dáva odvahu a silu. 
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PÁPEŽ FRANTIŠEK

Ponúkame vám vybraté myšlienky 
z príhovorov Svätého Otca zasväteným 
osobám z obdobia jesene roku 2013, 
keď pápež František navštívil Assisi, 
kláštor kamaldulských sestier v Ríme 
a na audiencii prijal generálnych 
predstavených mužských reholí.1

1  Spracované podľa webstránky Vatikánskeho rozhlasu.

Rok 
2015   

Rok zasvätených 

Pri stretnutí  
s členmi Únie 
generálnych 

predstavených 
mužských reholí  

29. novembra 2013 
vo Vatikáne  

Svätý Otec oznámil, 
že rok 2015 

bude venovaný 
zasvätenému  

životu.

  Pápež o rehoľníkoch: 

„Muži a ženy, ktorí 
môžu prebudiť svet“

Poznávacím znakom  
hlbokej ľudskosti je  
radosť... a rezeň

V chórovej kaplnke Baziliky svätej 
Kláry v Assisi sa Svätý Otec 4. ok-
tóbra prihovoril klauzúrnym ses-
trám klariskám. S  humorom pri-
znal, že nemá odvahu poslať preč 
prítomných kardinálov, aby tak bol 
len so samotnými sestrami.

„Keď sestra v klauzúre zasvätí celý 
svoj život Pánovi, nastáva preme-

Rasťo Hamráček
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PÁPEŽ FRANTIŠEK

na, ktorú nikdy celkom nepochopíme. (...) Ježiš Kristus je 
v strede vášho života, vášho pokánia, vášho komunitného 
života, vašej modlitby, a aj modlitby vo všeobecnosti. (...) 
Ak [klauzúrna sestra] kráča cestou kontemplácie Ježiša 
Krista, modlitby a kajúcnosti spolu s Ježišom Kristom, stá-
va sa hlboko ľudskou. Klauzúrne sestry sú povolané k tej-
to hlbokej ľudskosti, takej ľudskosti, akú má Matka Cirkev, 
ľudskosti v  porozumení všetkému, čo súvisí so životom, 
vedieť pochopiť ľudské problémy, vedieť odpúšťať, vedieť 
prosiť Pána za ľudí. Je to vaša ľudskosť. (...) Čo je poznáva-
cím znakom takejto sestry, ktorá je ľudská? Radosť! To, keď 
je tu táto radosť. Je mi smutno, keď stretávam sestry, kto-
ré nie sú radostné. Možno sa usmievajú, ale úsmevom le-
tušky. Nie úsmevom radosti, ktorá vychádza z vnútra. (...)

Preto je veľmi pekné, keď ľudia prichádzajú do hovorne 
kláštora, prosia o modlitbu a rozprávajú o svojich problé-
moch. Možno tá sestra nepovie nič mimoriadne, ale povie 
slová, ktoré vychádzajú práve z rozjímania Ježiša Krista. 
(...) – Prichádza mi na myseľ ako príklad zakladateľka va-
šich konkurenčných kláštorov, svätá Terézia. Keď za ňou 
prišla nejaká sestra s nejakými trápeniami, povedala ku-
chárke: „Daj jej zajesť rezňa!“ – Buďte teda neustále s Ježi-
šom, majte ľudskosť Ježiša Krista. Slovo totiž prišlo v tele, 
Boh sa pre nás stal človekom. Toto vám dá ľudskú svätosť 
– veľkú, krásnu a zrelú, materskú svätosť. Cirkev chce, aby 
ste boli matkami. Matkami, ktoré dávajú život. Keď sa na-
príklad modlíte za kňazov, za seminaristov, majte k nim 
materský vzťah. Modlitbou im pomáhajte, aby sa stávali 
dobrými pastiermi Božieho ľudu. Ale nezabúdajte na re-
zeň svätej Terézie! Je to dôležité.“

Kláštor nemá byť očistec

Klariskám v Assisi Svätý Otec krátko hovoril aj o komu-
nitnom živote a rozdelení, ktoré nikam nevedie.

„Odpúšťajte si, znášajte sa navzájom, pretože život 
v spoločenstve nie je jednoduchý. Diabol využíva všetko, 
aby rozdeľoval. Niekto povie: Ja nechcem nikoho ohová-
rať, ale... A začína rozdelenie. To nie je správne, pretože 
to nikam nevedie, iba k nejednote. Pestujte medzi sebou 
priateľstvo, rodinný život, vzájomnú lásku. Kláštor nemá 
byť očistec, ale rodina. Problémy sú a budú, ale rovnako 
ako v rodine je nutné s láskou hľadať riešenie. Nemožno 
niekoho zničiť, aby sa niečo vyriešilo! A žiadne súpere-
nie! Starajte sa o život spoločenstva, pretože keď komu-
nita žije ako rodina, je v jej strede Duch Svätý.“

Očakáva sa v kláštoroch Božie „zajtra“?

Pred záverom Roka viery sa Svätý Otec vo štvrtok 21. 
novembra odobral v Ríme na niekoľko hodín do kláš-
tora kamaldulských klauzúrnych sestier na  Aventín-
skom pahorku. Počas vešpier ponúkol sestrám meditá-
ciu o Panne Márii ako vzore kresťanskej nádeje.

„«Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho 
slova» (Lk 1, 38). Toto «nech sa mi stane» nie je iba sú-

hlas, ale aj dôverujúca otvorenosť voči budúcnosti. Toto 
«nech sa mi stane» je nádej! Mária je Matkou nádeje, je 
najvýrečnejšou ikonou kresťanskej nádeje. Celý jej život 
pozostáva z postojov nádeje, počnúc jej «ánom» vo chví-
li zvestovania. (...)

Dokážeme očakávať Božie ‚zajtra‘? Alebo chceme len 
to ‚dnes, dnes, dnes‘? Božie ‚zajtra‘ pre Máriu predsta-
vuje úsvit onoho prvého dňa v týždni. Osoží nám mys-
lieť v kontemplácii na Matku so Synom v náručí. Jediná 
svietiaca lampa pri Ježišovom pochovaní je nádej Mat-
ky, ktorá v tej chvíli predstavovala nádej celého ľudstva. 
Pýtam sa seba i vás: Svieti v kláštoroch dnes táto lampa? 
Očakáva sa v kláštoroch toto Božie ‚zajtra‘?

Tejto Matke veľa dlhujeme! (...) Ona, Matka nádeje, 
nás podopiera vo chvíľach tmy, ťažkostí, malomyseľnos-
ti, zdanlivej porážky, v  ozajstných ľudských prehrách. 
Nech nám Mária, naša nádej, pomáha urobiť náš život 
obetou milou nebeskému Otcovi, radostným darom na-
šim bratom, postojom, ktorý vždy hľadí na zajtrajšok.“

Formácia je záležitosť umenia

Na  konci novembra sa konalo v  Ríme 82. zasadnutie 
Únie generálnych predstavených (mužských reholí). Pri 
stretnutí so Svätým Otcom, 29. novembra, pápež Franti-
šek odpovedal na otázky prítomných, bez vopred pripra-
venej schémy. Venoval sa témam povolaní, vzdelávania, 
bratského dialógu či poslaniu zasvätených osôb.

„Muži a ženy, ktorí môžu prebudiť svet,“ takto pápež 
František označil rehoľníkov. Ako povedal, hoci sa ra-
dikálnosť vyžaduje od všetkých kresťanov, práve rehoľ-
níci sú povolaní nasledovať Pána osobitným spôsobom. 
„Boh od nás žiada, aby sme opustili hniezdo, ktoré nás 
drží, a aby sme boli vyslaní na hranice sveta, vyhýbajúc 
sa pokušeniu, že sa tam udomácnime. Toto je najúčin-
nejší spôsob, ako napodobniť Pána.“

Pápež František veľmi zdôraznil aj formáciu, postave-
nú na štyroch základných pilieroch: duchovnom, intelek-
tuálnom, komunitnom a apoštolskom. „Formácia je zá-
ležitosťou umenia, nie policajného prístupu. Cieľom je 
formovať takých rehoľníkov, ktorí budú mať srdce nežné, 
a nie kyslé ako ocot. Všetci sme hriešnici, ale nie sme ska-
zení. Treba akceptovať hriešnikov, nie však skazených.“

Otázky padli aj na  tému vzťahov medzi rehoľníkmi 
a  miestnymi cirkvami v  oblastiach, kde sa nachádzajú. 
Ako podotkol, sám si je na základe vlastnej skúsenosti ve-
domý možných problémov. „My biskupi si musíme uve-
domiť, že zasvätené osoby nie sú materiálom na pomoc, 
ale predstavujú charizmy, ktoré obohacujú diecézy.“ 

Posledné otázky predstavených reholí sa týkali hraníc 
v poslaní zasvätených osôb. „Tie vychádzajú z chariziem,“ 
reagoval pápež František a pripomenul, že realita vylúče-
nia ostáva aj naďalej najvýznamnejšou prioritou. V záve-
re poďakoval generálnym predstaveným za  „ducha vie-
ry a vynaliezavosť v službe“: „Ďakujem za vaše svedectvo 
a tiež za poníženia, ktorými musíte často prechádzať.“    n
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že depresia nadobudnúť v  kláštore, a  potom upo-
zorniť na niektoré postoje, ktorým sa treba vyhýbať, 
a ponúknuť tie, ktoré treba uviesť do života. Týmto 
spôsobom môžeme totiž človeku pomôcť, aby lepšie 
zvládal svoju depresiu. 

Všetci podliehame depresii, „najľudskejšej 
a najreálnejšej z vecí“, ako hovorí Jean Vanier, 
odborník na záhadnú a tajomnú skutočnosť,  
akou je ľudské srdce. A možno by sme mohli 
ísť ešte trochu ďalej a povedať, že sme 
pravdepodobne skoro všetci mali vo svojom 
živote nejakú skúsenosť s depresiou, alebo 
že jej ešte stále podliehame, alebo aj naďalej 
v nás pretrváva určitý druh „depresívneho ja“, 
pripraveného ozvať sa, len čo sa veci začínajú 
uberať nesprávnym smerom. 

N ebudeme tu hovoriť o  niektorých klinic-
kých prípadoch depresie, ale o  niečom, čo 
je v nás, o niečom, čo z nás niekedy častej-

šie a bolestnejšie vypláva na povrch. V tejto krátkej 
úvahe by sme chceli poukázať na  rozmer, aký mô-

Depresia v kláštore 
a ako na ňu Štefan Turanský

Súhrnne by sme mohli hovoriť  
o troch konštitutívnych prvkoch 

depresie, o jej troch koreňoch:  
pocit osoby, že nie je milovaná;  

že nebola de facto milovaná; 
presvedčenie, že jej existencia  

nemá zmysel.

PSYCHOLÓGIA
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Postoje, ktorým sa treba vyhýbať

Voči depresívnym osobám alebo syndrómu ako takému 
existuje mnoho predsudkov, ktoré v  žiadnom prípade 
nepomáhajú ani komunite čeliť problému, ani sestre či 
bratovi, aby sa mu vyhli.

 „Robí to preto, že chce byť stredobodom pozornosti, ale 
ja jej nenaletím!“ Je vždy nebezpečné hrať sa na psycholó-
ga a uchyľovať sa k bezchybným, či banálnym interpretá-
ciám. Je rozdiel, ak egocentrizmus interpretujem ako 
kompulzívnu, teda nutkavú potrebu, zoči-voči ktorej je 
osoba relatívne bezmocná a ktorú si často ani neuvedo-
muje, alebo ako pascu, ktorú mi nastaví a ja sa jej vyhnem. 

„Ty si si vzala niečo do hlavy. Odožeň to ako pokuše-
nie!“. Toto tvrdenie obsahuje viacero chýb. Prvá spočíva 
v tom, že ide o vyslané negatívne posolstvo, ktoré zväč-
šuje pocit viny a negatívne vnímanie, ktorým depresívna 
sestra vo vzťahu k sebe trpí. Druhá kladie prílišný dôraz 
na vôľu, akoby bolo veľmi ľahké zmeniť pocit, ktorý ona 
ktovie odkedy v sebe nosí. 

„Aj ja som sa niekedy cítila nanič, ale som zareago-
vala: Odvahu, do toho!“ Vysloviť takéto či podobné tvr-
denie (alebo si ho iba pomyslieť) znamená, akoby sme 
povedali: „Ja som lepšia ako ty.“ Ide o častý a nevedomý 
voluntaristický apel, ktorý zvyšuje pocit frustrácie. 

„Chúďatko, je mi jej ľúto! Potrebuje moje vrúcne a hl-
boké priateľstvo.“ Keď chceme skutočne pomôcť, nemô-
žeme hrať falošne; pomoc je skutočnou pomocou, keď 
je úprimná, to jest keď je vyjadrením úcty k druhému; 
ľútosť nad druhým neuľahčuje rast, pretože nie je preja-
vom úcty, ktorú depresívna osoba najviac potrebuje. 

„Medzi nami sa cíti zle. Nech zmení komunitu.“ Keď 
sa komunita zbaví sestry, zbaví sa aj ťarchy vlastnej zod-
povednosti! 

„Je neurotická, nič sa nedá robiť.“ Určité správanie 
(izolovanosť, mutizmus, odmietanie stravy...) môže po-
čas depresívnych kríz vyvolať dojem, že ide o neurotickú 
poruchu. Vyhlásiť niekoho za neurotičku môže byť pre-
fíkaný spôsob, ako sa za ňu necítiť zodpovedným. 

„Ak vždy budeme veselé, na všetko zabudne a aj ona 
bude radostná.“ Kiež by stačilo pozdvihnúť komunitnú 
náladu, aby sa riešili depresie! Nič nie je také nepravdi-
vé ako umelá radosť! Napokon, aj keď úmysel môže byť 
dobrý, výzva k radosti by mohla v osobe vyvolať pocit, že 
ju nikto nechápe, že si ju každý doberá. 

Postoje, ktoré treba uviesť do života

Pokúsme sa teraz ponúknuť niekoľko pozitívnych aspek-
tov, ktoré môžu pomôcť v hraniciach možností depresiu 
dobre zvládnuť, a pritom si nenárokovať hneď ju riešiť, ani 
sa nestavať do roly psychoterapeuta, ale pokúsiť sa osobu 
sprevádzať a zistiť, že nie je depresiou, ale má depresiu!

Čo najskôr spozorovať možné symptómy. Aj tu funguje 
princíp preventívnej medicíny: čím skôr sa zachytia prob-
lémy, tým lepšie. Aké sú ich symptómy? Nepokoj, sklon 

Depresia

Začnime najprv definíciou tohto javu. „Všeobecnou charak-
teristickou črtou depresívnej osoby je hlboké vnútorné utr-
penie, prejavy apatie, slabá dôvera v samu seba a v samotný 
život, pocit neprimeranosti, viny, zlyhania a nejasnej budúc-
nosti, sklon uzatvárať sa do seba a pocit, že ju opustili nie-
len tí, čo sú okolo nej, ale dokonca aj samotný Boh.“1 Takáto 
osoba často vníma, že jej život je neznesiteľný, bez zmyslu.

Súhrnne by sme mohli hovoriť o troch konštitutívnych 
prvkoch depresie, o jej troch koreňoch: pocit osoby, že 
nie je milovaná; že nebola de facto milovaná; presvedče-
nie, že jej existencia nemá zmysel.

Tieto tri korene sú medzi sebou úzko prepojené, pre-
tože prvé dva pocity sú príčinou toho tretieho. Treba to 
podčiarknuť, pretože nám to pomáha pochopiť základnú 
prirodzenosť depresie spočívajúcu vo vzťahoch a  emó
ciách. Inými slovami: depresia vzniká v oblasti vzťahov 
a prevažne sa prejavuje v emotívnoafektívnej oblasti. To-
tiž depresia je problémom nálady, nie myšlienky (ako 
iné syndrómy, napríklad schizofrénia). Ak má depresív-
na osoba sklon uzatvárať sa a zdá sa, že vzťah odmieta, 
v skutočnosti ho veľmi silne potrebuje a možno iba „zis-
ťuje“, či existuje niekto, kto by sa o ňu zaujímal.

Skutočnosť je taká, že ženy majú dvojnásobne väčší 
sklon k depresii než muži, a to azda preto, že v ženskej 
psychike má vzťah a jeho emotívny náboj osobitný výz-
nam. Tento jav môže byť prítomný aj v kláštore. Dokon-
ca niektorí tvrdia, že dnes je depresia zasvätených žien 
a mužov na vzostupe. Ako pomôcť týmto ľuďom? 

Spolusestry a spolubratia človeka  
v depresii

Povedali sme, že problém depresie je problém vzťahov. 
To znamená, že aj jej terapia bude súvisieť so vzťahom. 
Samozrejme, že v  prípade klinickej depresie bude po-
trebné užívanie liekov a psychoterapia.

Zamerajme teraz našu pozornosť nie na  depresívnu 
osobu, ale na  tých, čo s  ňou žijú. Určitý druh prítom-
nosti pri tejto osobe je dôležitý, ak jej chceme pomôcť. 
Podstatnejšie však je, aby ten, kto sa rozhodne sprevá-
dzať takúto osobu, pochopil rolu, ktorú má zastávať, ale-
bo aby vnímal celú svoju bratskú či sesterskú zodpoved-
nosť. Treba však pripomenúť, že voči týmto problémom 
nikto nie je imúnny. Totiž vzťah k depresívnej osobe vy-
jadruje aj vzťah, ktorý každý z nás má k svojmu „depre-
sívnemu ja“ a k jeho opätovným pocitom necítiť sa do-
statočne milovaný ľuďmi ani samotným Bohom. Keď 
stojíme zoči-voči depresívnej osobe, my sami sa stávame 
chudobnými, pretože v  skutočnosti stojíme pred vlast-
nou chudobou. 

1  PINTOR S.: Principali punti della fede sui quali è necessario par
ticolarmente insistere. In: AA.VV.: La depressione clinica, analisi an
tropologica, prospettive pastorali. Bologna: Dehoniane 2005, s. 280. 
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Milovať osobu „v  jej depresii“. Jean Vanier na  zák-
lade svojej skúsenosti odporúča: „Osoby treba milovať 
v ich depresii. Je to najlepší spôsob, ako im pomôcť z nej 
vyjsť.“ Osobe v  depresii je potrebné dať možnosť, aby 
mala reálnu a  konkrétnu skúsenosť, že je hodná lásky. 
Tu ide o niečo podstatné: skúsenosť, že osoba je milovaná 
aj napriek jej prejavom nehodnosti, čiže aj s jej nedostat-
kami, chybami, bez ohľadu na jej zásluhy a práva.

Chybné vnímanie seba samej, ktoré v osobe podporu-
je azda jej falošná a  slabá spiritualita, spočíva v  tom, že 
sa cíti tak trochu hlúpou, málo obdarenou a nepotrebnou 
(najmä ak sa porovnáva). A tak sa nedokáže prijať, je v tr-
valom vojnovom stave sama so sebou, sklamaná zo seba 
samej, cíti sa byť akýmsi „šrotoviskom“. V tomto bode by 
teda bolo nezmyselné a frustrujúce opakovať jej, že sa má 
prijať. Takéto „rozkazy“ sa jednoducho nedávajú, lebo se-
baprijatie je možné, ak na scénu vstúpi Boh. Osoba sa do-
káže prijať v psychologickej rovine iba vtedy, ak ju druhý 
prijme. Keďže iba Boh môže úplne a  bezpodmienečne 
prijať človeka, ten „druhý“ môže byť iba On. Iba Stvoriteľ 
sa na svoje stvorenie pozerá radikálne blahosklonným po-
hľadom, prijíma ho s jeho ohraničeniami a nedovolí, aby 
jeho slabosť zatienila jeho radikálnu krásu. 

Táto pravda viery sa stane skúsenosťou osoby, keď sa 
bude odzrkadľovať v pohľade a blízkosti, v geste a  slo-
ve sestry či brata, ktorí sa rozhodli stáť po jej boku. Ich 
oči a ruky, srdce a ústa sa stanú očami, rukami, srdcom 
a ústami večne milujúceho Boha. 

Podporovať zodpovednosť za  zmysel života. Až teraz 
možno odpovedať aj na tretí symptóm alebo na konštitu-
tívny prvok depresie, to jest na pocit nezmyselnosti života. 
Osoba postupne začne objavovať kvalitu vzťahov vo vlast-
nom živote, vo vlastných dejinách, v osobách, ktoré stá-
li vedľa nej, počnúc rodičmi, napriek toľkým a nevyhnut-
ným ohraničeniam, ktorými je poznačená každá ľudská 
bytosť. Akoby teraz prejavy lásky blízkej osoby, ktorými 
je v tomto vzťahu osoba zahrnutá, odblokovali v nej urči-
tú vnímaciu schopnosť a konečne jej dovolili vidieť lásku, 
ktorú už vo svojom živote dostala. Takto objavuje, že lásky 
v jej živote bolo skutočne veľa. Napokon, iba láska môže 
objaviť lásku a odstrániť to, čo je negatívne. 

Tu pramení nový zmysel života aj zmysel toho, čo sa jej 
predtým zdalo bezvýznamné alebo čo cítila ako ťarchu, či 
dokonca ako nespravodlivosť. Objavenie prijatej lásky v hoj-
nosti jej teraz umožní cítiť vlastnú zodpovednosť za samot-
ný život a za  tých, ktorým túto lásku bude môcť darovať. 
A daruje ju predovšetkým tým, ktorí, ako ona, trpeli poku-
šením, že nie sú hodní byť milovaní. Vo chvíli, keď osoba 
začína vnímať prepojenie významov medzi prijatou láskou 
a zodpovednosťou za túto lásku, už depresii nepodlieha. 

Postaviť sa po  boku depresívnej osoby znamená vy-
sporiadať sa s vlastnou depresiou. Totiž len takto sa na-
učí usmievať na život nielen osoba v depresii, ale aj ten, 
kto ju sprevádzal, a potom aj celá komunita. 

n Spracované podľa CENCINI A.: La depressione in convento.  
Mi sono alzata col piede sinistro. In: Consacrazione e Servizio 4 (2007).

k izolovaniu sa, všeobecná nespokojnosť a frustrácia... Ale 
oveľa dôležitejšie je, aby osoba sama postupne priznala 
svoj vnútorný stav v čase, keď ešte možno niečo urobiť, 
aby neupadla do plnej depresie. Preto je rozhodujúci ľud-
ský vzťah s depresívnou osobou, a to s cieľom ponúknuť 
jej možnosť trojakej skúsenosti: skúsenosť sebaúcty vo svo
jej vlastnej hodnote byť milovanou; skúsenosť sebaprijatia 
aj v tom, v čom nie je hodná byť milovanou, skúsenosť zod
povednosti, ktorú musí prebrať, aby dala zmysel vlastné-
mu životu. Ide o terapeutický trojčlen, odpovedajúci na tri 
konštitutívne prvky depresie, ktoré sme už uviedli.

 Odmietnuť pokušenie utiecť a rozhodnúť sa byť pri sestre. 
Veľkým pokušením je stav depresie alebo depresívnu osobu 
ignorovať pod zámienkou rôznych výhovoriek („vzbudzuje 
vo mne úzkosť“; „je to záležitosť predstavenej“; „keď sa jej 

venuje pozornosť, je to ešte horšie“...). Vložiť sa alebo ne-
vložiť do zložitej hry vzťahu, ktorú depresia vyvolá, je vždy 
veľmi náročným rozhodnutím. Ale práve preto má ísť o slo-
bodné a zodpovedné rozhodnutie, o akýsi druh dobrovoľ-
níctva v rámci rehoľnej komunity, o voľbe zostať po boku 
sestry/brata bez nároku hneď všetko pochopiť a riešiť, ale 
na základe inteligentnej ochoty novým spôsobom vytvoriť 
vzťah s tou osobou, o ktorej sme si mysleli, že ju poznáme. 

Pozrieť sa vlastnej depresii do  očí. Toto je kľúčový 
bod a pravý dôvod pokušenia utiecť, ako sme to už na-
značili. Kontakt s depresiou iného človeka v nás nevy-
hnutne prebudí naše „depresívne ja“, alebo tú časť nášho 
ja, ktorá sa necíti hodnou lásky. Ide o vzácnu príležitosť 
vysporiadať sa sám so sebou. Je možné, že človek objaví 
nejakú svoju črtu, ktorú plne nepoznal a ktorá pri snahe 
o pomoc vyplávala jasne na povrch. 

Prejav úcty ako dar (pomôcť objaviť súbor kvalít, vďa-
ka ktorým osoba vníma, že ju iní majú radi). To, čo treba 
v depresívnej osobe prebudiť, je sebaúcta: je to prvý krok te-
rapeutického trojčlena. Terapia sa bude týkať vzťahu, v kto-
rom osoba bude môcť znovu nadobudnúť alebo korigovať 
spôsob, akým vníma skutočnosť. Základný postoj, ktorý 
musí mať ten, kto sa chce priblížiť k depresívnej osobe, je 
nepretvarovať sa, že ju má rád, nerobiť to z ľútosti alebo pre-
to, aby sa sám cítil lepším. Jediným dôvodom, pre ktorý to 
chce urobiť, má byť dôstojnosť tejto osoby, pretože si to za-
sluhuje a je správne, aby to tak bolo. Úcta je totiž najvyšším 
prejavom lásky, jej nevyhnutným dôsledkom, ale aj potreb-
nou previerkou: ak vo vzťahu nie je úcta, tak tam nie je ani 
láska; bude tam nanajvýš ľútosť či spolucítenie: tieto však 
nevyplývajú z lásky a nie sú ani prejavom úcty. 

Osoba sa dokáže prijať v psychologickej 
rovine iba vtedy, ak ju druhý 

prijme. Keďže iba Boh môže úplne 
a bezpodmienečne prijať človeka, ten 

„druhý“ môže byť iba On. 
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sú teda ochotnejší súhlasiť a s duchom spolupráce a ne-
šetriac odbornými radami ponúkajú svoj nezaujatý prí-
nos, aby sa mohol uskutočniť projekt misionára – snára. 

V krátkom čase je všetko pripravené. Prichádza biskup. 
Jednou rukou posviaca základný kameň a druhou tľapká 
misionára po pleci (je na neho potajomky hrdý). Rehoľ-
né sestry pripravia tortu. Kŕdle detí pozorujú všetko s veľ-
kým údivom, ale sú si isté, že sa začína stavať niečo pre 
nich. Robotníci pracujú bez prestávky, spokojní, že nie-
čo zarobia, a želajú si, aby mal misionár vždy takéto sny. 
Stavba rastie z tehly na tehlu. Potom, prakticky pravidel-
ne, prichádzajú nepredvídané udalosti, ktoré ťažko skú-
šajú aj tých najodhodlanejších misionárov. Ale nič ho ne-
môže odradiť alebo zastrašiť v pokračovaní stavby. 

Konečne prichádza deň slávnostného otvorenia. Bis-
kup znova posviaca, potľapkáva misionára ešte silnejšie 
(je na neho potajomky pyšný). Rehoľné sestry pripravia 
ešte lepšiu tortu. Deti sa včlenia do davu, berúc si to, čo 
im podľa správnosti patrí, šmýkajú sa po podlahe z ce-
mentu a ovoniavajú čerstvý náter. Robotníci odpočívajú 
v očakávaní nových príkazov.

Misionár je šťastný a uspokojený, aj keď trocha una-
vený.

Večer ide spať a, beda, zasa sníva!
n

Na misiách sa obvykle ide spať veľmi skoro. Elek-
trický generátor sa vypína okolo deviatej večer 
a budíček je okolo piatej ráno. 

Keď sa misionár ukladá k spánku, obvykle rýchlo zaspá-
va, aj na najhorších matracoch. A  potom sníva. Sníva, 
že buduje kostoly ako katedrály, školské trojposchodové 
budovy, veľmi dobre vybavené zdravotnícke ambulancie 
s prvou pomocou pre urgentné prípady. Potom sa mi-
sionár prebudí. Snaží sa, aby o tom všetkom nehovoril 
pred omšou, ale potom pri raňajkách to už nevie vydržať 
a rozpráva svojim spolubratom, o čom sa mu v noci sní-
valo. Tí starší sa popod nos usmievajú. Všetkým sa to už 
skôr či neskôr stalo, že mali takéto sny. 

Ale problém je v  tom, že misionár, ktorý mal takýto 
sen, ho chcel aj za každú cenu uskutočniť. A keď aj nejde 
o víziu jeruzalemského chrámu, začína robiť náčrt pro-
jektu, presne podľa toho, čo sa mu snívalo. Potom hľa-
dá miesto, kalkuluje, ubezpečuje sa, že robí aspoň niečo, 
čo bude mať večnú hodnotu a čo budú môcť domorodci 
viesť bez ťažkostí... 

Spolubratia ho počúvajú trocha skepticky, keď misio-
nár náhle vyberá svoj tajný tromf a všetkých umlčí: „Je 
tu dobrodinec, ochotný nám pomôcť, len nech sa to uro-
bí rýchlo.“ Správa zaznie ako hrom z neba, ako súhlas 
neba: „Boh to chce, chcete sa tomu protiviť?“ Spolubratia 

Sny misionárov   Federico Trinchero

MISIE
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Ostali nám posledné dva typy ťažkých vecí: 
malé ťažké veci a tie, ktoré sú výzvou pre 
kultúrne normy.

Malé ťažké veci 

Malé ťažké veci sú tie, ktoré sa nevyplácajú okamžite. 
Vyskytujú sa za dverami klauzúry či našich izieb. Scho-
vávajú sa aj v kaplnkách našich komunít či na miestach, 
kde na nás čaká nejaký šport. A my väčšinou neprichá-
dzame.

Sú náročné, lebo:
• nezmiznú, keď ich spravíme;
• nezdajú sa byť dôležité;
• nezdá sa, žeby niečo menili;
• nie sú fascinujúce – atraktívne – neohurujú druhých J;
• a nik sa nepozerá, teda sú neviditeľné.

Mamka hovorievala jednu veľmi múdru vetu, ktorá sa 
väčšinou vzťahovala na upratovanie: „Sú veci, ktoré keď 
urobíš, nie je to vidno, no keď ich neurobíš, je to vidno.“

Podobne je to aj s malými ťažkými vecami. Možno vieš, 
že by si mal ísť do kaplnky. „Ale veď nič sa nestane, keď 

Robiť, čo sa hneď 
nevypláca
(posledná časť „Robiť ťažké veci v kláštore“)

Františka Čačková

LIFESTYLE
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tam nepôjdem,“ hovoríš si, „nič sa nezmení, či tam som, 
alebo nie som.“ Na tebe však bude vidieť, ako tráviš svoj 
čas. Čo a kto je pre teba prioritou. Máš pravdu, v kaplnke 
sa nič nezmení, či tam budeš, alebo nie. Zmeníš sa však ty.

Alebo také cvičenie. Všetko ťa bolí a ty vieš, že cvičenie 
by to napravilo. Pravidelné cvičenie. Námaha, ktorú nie je 
vidno. Ty sa však do tej namáhavej aktivity, ktorá sa volá 
šport, pustíš a výsledok uvidíš. Nie hneď, ale uvidíš.

Veci, ktoré sú výzvou pre kultúrne normy

Tu sa ukáže, koho chceš viac potešiť. Boha, alebo ľudí? Bu-
de sa totiž od teba vyžadovať ísť proti prúdu. Keď však pôj-
deš proti prúdu, prídeš k prameňu. Proti prúdu ideme vte-
dy, keď vieme, že stojí za to urobiť, čo je správne, aj keď to 
bolí. Správna vec, hoci aj ťažká, je skutočne tou najmúdrej-
šou a určitým spôsobom aj najľahšou. Vyžaduje však extra 
dávku trpezlivosti, pretože niekedy až po rokoch sa ukážu 
dôsledky nášho správneho ťažkého rozhodnutia.

Prispôsobujeme sa. A niekedy to možno nazývame slo-
vami: „Dozreli sme, nemáme už tie mladícke ideály, pad-
li naše predstavy o  tom, ako žiť zasvätený život.“ Prišli 
sme, aby sme žili radikálne. A postupne sme sa prispô-
sobili a zľahčili si spôsob, ako žiť. Si spokojný/á? Nedá sa 
VIAC a LEPŠIE odpovedať na Božie slovo, prispôsobiť sa 
výzvam k radikalite v nasledovaní Krista a žiť podľa neho? 
Nebude lepšie, keď vystúpiš zo svojho pohodlia a neosta-
neš tam, kde si, a taký, aký si, ale začneš tam, kde si, a taký, 
aký si, a pohneš sa smerom k tomu, kým ťa Boh chce mať?

O  vplyve prostredia robil jeden pán testy konformi-
ty. Hoďte do youtube vyhľadávača slovíčka Asch Expe
riment. Predpokladám, že čiernobiely test vo výťahu sa 
vám bude páčiť. 

Robiť ťažké veci znamená povedať aj NIE. Povedať 
„nie“ veciam, ktoré od teba Boh nechce, a „áno“ tomu, 
čo je možno niekedy bláznivé alebo príliš jednoduché 
a nenápadné, no vieš, že Boh to od teba chce.

Čo je zmyslom robenia ťažkých vecí? Oslava Boha. 
O to nám ide v našom zasvätení. Či?

Tento blok tém o  robení ťažkých veci už skončil! 
A čo ty? Začneš teda robiť ťažké veci? Alebo si začal? Na-
píšeš nám o tom?

PS: Ak vám bolo málo, odporúčam knihy Robiť ťažké ve
ci a Ako začať od bratov Alexa a Bretta Harrisovcov z vy-
davateľstva Kumran. Tie múdrejšie vetičky v týchto člán-
koch o RTV boli asi z týchto dvoch kníh.

n

Mamka hovorievala jednu veľmi múdru 
vetu, ktorá sa väčšinou vzťahovala na 
upratovanie: „Sú veci, ktoré keď urobíš, 

nie je to vidno, no keď ich neurobíš,  
je to vidno.“
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Na ceste z depresie

Sue Atkinson
Depresia človeka často zanechá 
paralyzovaného. Vyšplhať sa z prie-
pasti temnoty a nečinnosti sa zdá 
takmer nemožné. Táto kniha ponú-
ka praktickú, ľudskú aj duchovnú 
pomoc. Nové vydanie tejto osved-
čenej knihy – zároveň prvé na Slo-
vensku – zahŕňa úpravy, ktoré odrážajú 
zmeny v autorkinom ponímaní depresie a podrob-
nejšie sa zaoberá napríklad stratégiami jej zvládania 
či témou odpustenia. 

Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2013

Peter Bujko SJ  

Bože, ty si môj Boh
Duchovné cvičenia v každodennom živote

Cieľom duchovných cvičení je spo-
znať a zbaviť sa toho, čo nám ne-
dovoľuje žiť v plnosti, hľadať a na-
chádzať Božiu vôľu pre svoj život. 
Hľadať, aký plán má Boh pre náš 
život, a rozhodnúť sa ho realizo-
vať. Pomocou duchovných cviče-
ní môže človek usporiadať svoje 
vzťahy – vzťah k sebe samému, 
k Bohu a k ostatným stvoreniam. 
Duchovné cvičenia môžu byť pre 
každého človeka hlbokou skúsenosťou 
Božej lásky, predovšetkým cez skúsenosť nesmier-
neho Božieho milosrdenstva a odpustenia, časom 
uzdravenia a duchovného posilnenia.

Dobrá kniha, Trnava 2013

Luigi Giussani 

Dá sa tak žiť?
Jeden zvláštny spôsob, 
ako žiť kresťanstvo

Kniha zachytáva cyklus rozhovorov 
don Giussaniho s asi sto mladými 
ľuďmi v priebehu jedného roka. Títo 
mladí ľudia sa rozhodli prežiť svoj 
život s Kristom formou úplného odo-
vzdania sa Tajomstvu a jeho pôsobeniu v deji-
nách, čo Cirkev nazýva „životom v panenstve“. Týždeň 
čo týždeň preberali s autorom základné pravdy kres-
ťanskej viery a ich opodstatnenosť z hľadiska ľudské-
ho rozumu. Dialo sa tak prostredníctvom podnetov, 
ktoré pramenili zo skúseností don Giussaniho a vyús-
tili do zanietených otázok a odpovedí, ktoré pomá-
hali mladým ľuďom lepšie pochopiť vlastnú životnú 
cestu a podnecovali v nich cieľavedomosť.

Oto Németh 2013
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Komunita je miesto, kde patrím 

Solidarita a rozvoj pocitu spolupatričnosti sa zdajú byť najrelevant-
nejšie aspekty, ktoré sú potrebné na budovanie základov pre brat-
ský či sesterský život, v ktorom si často uvedomíme, že potrebuje-
me rásť, zrieť. Kto vstúpi do spoločenstva, následne sa musí naučiť 
používať vzťah jatymy iným spôsobom, ako to robí mentalita in-
dividualizmu. Nie je to Ja, ktoré sa bráni, ochraňuje, myslí na vlast-
né záujmy, ale Ja, ktoré sa presahuje a smeruje k cieľu, ktorý je mi-
mo neho a  prevyšuje ho. Je to teda Ja, ktoré vie používať slovo my 
správnym spôsobom. 

Z  počiatočnej solidarity sa prostredníctvom vývoja, zrenia ro-
kov, skúsenosťami, bojmi prežitými v  spoločenstve a  pre spolo-
čenstvo rodí pocit spolupatričnosti. Zatiaľ čo solidarita je nadčaso-

Potreba niekam patriť 
charakterizuje ľudské bytie: 
potrebujeme korene, hniezdo, 
spoločenstvo – malé, či veľké –, 
ktorého sme súčasťou. Ale čo 
konkrétne pre nás znamená niekam 
patriť? Dalo by sa to vyjadriť takto: 
niekam patriť znamená naučiť sa 
hovoriť my správnym spôsobom.  
To so sebou prináša rozvoj 
niekoľkých dôležitých citových 
dimenzií ľudského bytia, na ktoré  
sa teraz zameriame.

Komunita 
je miesto,  

kde patrím  
a odpúšťam

Anna Bissi

SPIRITUALITA
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tento spôsob myslenia ukazu-
je ako iluzórny. Ak je pravda, 
že každé rozhodnutie nevy-
hnutne zahŕňa zriekanie, je 
tiež pravda, že iba rozhodnu-
tie dovoľuje zakúšať slobodu 
a  orientovať život, ochraňujúc 
ho od zmätku a chaosu.

Hovorí sa, že nato, aby sa 
žena stala skutočnou matkou, 
nestačí, aby na  svet priviedla 
dieťa; môže sa za  ňu považo-

vať, iba ak vo všednosti života realizuje svoje mater-
stvo, napríklad počas prebdenej noci pri starostlivos-
ti o svoje dieťa, ktoré nemôže spať. To isté platí aj pre 
skúsenosť komunity: môžeme sa považovať za viaza-
ných zväzkom toho istého typu, patriacich do jedného 
spoločenstva, iba ak sme pomocou presných rozhod-
nutí urobili konkrétnou našu voľbu stať sa členom istej 
skupiny ľudí, aby sme s nimi žili špecifickú hodnotu. 
Iba takýmto spôsobom sa môže zrodiť pocit spolu-
patričnosti a spoločenstvo medzi členmi sa môže na-
zvať duchovným, lebo je založené na Kristovom povo-
laní a na službe bratom, a nie psychickým, zrodeným 
na momentálnom prianí, spontánnom, prirodzenom 
kontakte s druhým.

Komunita je miesto, kde prijímam  
a dostávam odpustenie

Ďalší dôležitý aspekt, ktorý treba zdôrazniť, ďalší objav 
samých seba, možný iba v  rámci skúsenosti komuni-
ty, vyplýva z uvedomenia si našej potreby, aby nám bolo 
odpustené. Tento výrok by sa mohol zdať príliš orien-
tovaný na zvýraznenie osobného obmedzenia. V sku-

vý prvok, ktorý sa nepotrebuje 
vyvíjať časom, lebo buď je, ale-
bo nie je, pocit spolupatričnosti 
rastie skúsenosťami. Prirodze-
ne, nezávisí iba od faktora času, 
lebo ľudská osoba môže preží-
vať povrchne aj najdôležitejšie 
momenty svojho života a nene-
chať sa nimi pretvoriť. Tam, kde 
je skúsenosť skupiny prežíva-
ná aktívne, plynutie času budu-
je hlboký pocit spolupatričnos-
ti, formu jednoty. Ale už na tomto svete je možné cítiť 
túto jednotu tvorenú niečím, čo nás presahuje, zväz-
kom, ktorý je o to hlbší, o čo viac je mimo nás, presa-
huje nás a je dôvodom, ktorý nás spája. Láska je vždy 
mimo centra v tom zmysle, že musí nájsť svoje centrum 
mimo samej seba. Tak ako ju ženích nájde v  neveste 
a opačne, priatelia v spoločnom záujme, tak tí, čo žijú 
spolu, vybudujú bratský zväzok o to pevnejší a hlbší, 
o  čo viac ich motivácie budú vonkajšie, altruistické 
a založené na hodnotách.

Preto sa pocit spolupatričnosti nemôže zakla-
dať iba na  jednom cite. Každá forma vzťahu spoje-
ná s prvou osobou množného čísla znamená aj po-
užitie vôle, konkrétne rozhodnutie, ktoré sa vyjadruje 
v špecifickom výbere, ktorý sa netýka iba prítomnosti, 
ale celého života. Vyhrotený individualizmus, ktorý 
charakterizuje našu kultúru, podceňuje význam ko-
nečných rozhodnutí, nechávajúc na spontánnosť jed-
notlivca možnosť určiť dĺžku svojho záväzku, alebo 
ju vôbec neurčiť. Tento postoj zdanlivo viac rešpek-
tuje slobodu indivídua, pretože sa zdá, že takto mu 
nie sú kladené zbytočné bremená alebo určené ohra-
ničenia svojej vlastnej autonómie. V  skutočnosti sa 

Ak je pravda,  
že každé rozhodnutie  

nevyhnutne zahŕňa zriekanie,  
je tiež pravda, že iba rozhodnutie 

dovoľuje zakúšať slobodu  
a orientovať život, ochraňujúc ho  

od zmätku a chaosu.

SPIRITUALITA
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Z  tejto spoločnej akceptácie slabosti, malej alebo 
veľkej, a nášho zaťažovania druhých sa rodí skúsenosť 
spoločného života, ktorá nás vovádza hlbším spôso-
bom do  tajomstva Božej dobroty. Je totiž nemožné 
pochytiť niečo z  jeho nekonečného milosrdenstva, 
ak sme ju v našich malých skúsenostiach ani nedali 
ani neprijali, ak nemyslíme na našu spoločnú slabosť, 
potrebu milovať a byť milovaní, a ak si stále neopaku-
jeme, že dar, ktorý dávame a prijímame, nepochádza 
z dobroty toho, kto ho dáva, ale zo spoločného uve-
domovania si, že sme v  centre dynamiky lásky, kde 
prijatý dar a odpustenie vyžadujú, aby boli napokon 
opäť darované.

Význam odpustenia v  spoločnom živote by mal 
spoločenstvá povzbudzovať objaviť hodnotu toho, čo 
sa ešte dnes bežne robí v mníšskych rádoch: kapitu-
la vyznania vín. Aktívny život nie vždy zachoval túto 
tradíciu, uvádzajúc neraz dobré motívy. Často sa to-
tiž prežívala automaticky, ako obvinenia opakovaných 
vonkajších banálnych chýb, a nie ako moment pravé-
ho bratského zmierenia. Namiesto nej boli navrhnu-
té spoločné slávenia sviatosti zmierenia, ktorým ale 
nie vždy vieme ostať verní. Riskuje sa však, že stratí-
me duchovný prostriedok schopný dať rásť jednotliv-
covi i komunite zároveň. Možnosť vyjadriť slobodným 
a jednoduchým spôsobom odpustenie za viny spácha-
né voči bratom a sestrám napomáha čnostiam, zvlášť 
pokore, a pomáha nám cítiť sa Božími deťmi, odľahču-
je problémy spolužitia a zaväzuje k spoločnému budo-
vaniu. Výslovné a jednoduché prijatie vlastnej slabosti 
dovoľuje druhému cítiť sa rovnakým ako ja a dáva iný 
význam námahe prijímania vlastných limitov. Všetci 
zistíme, že sme schopní milovať pokorne samých seba 
tak ako každý iný trpiaci úd Ježiša Krista, ako to hlbo-
ko a poeticky vyjadril Bernanos.

Niekedy je vyznanie vín spojené s oslavou, v kto-
rej sa slávi radosť z toho, že sa cítime viazaní zväzka-
mi spoločenstva, anticipujúc tak na tejto zemi radosť, 
ktorá je v nebi z každého hriešnika, ktorý robí poká-
nie (porov. Lk 15, 10). V niektorých komunitách je 
vyznanie vlastných vín spojené so vzdávaním vďaky 
za všetko, čo sa od spoločenstva a od každého jeho 
člena prijíma. Toto confessio laudis (vyznanie chvá
ly), vsadené do vnútra komunitného života, predsta-
vuje príležitosť pretvorenia nášho pohľadu. Činí nás 
pozornými a  schopnými vnímať všetko, čo je nám 
darované, a voči čomu často riskujeme zostať nepo-
zorní, lebo si myslíme, že nám to patrí. Vďačnosť je 
príkladný pocit tých, ktorí vedia, že sú Božími deťmi 
a bratmi navzájom, osobami, ktoré si nič nenároku-
jú, ale ktoré všetko dostanú v hojnosti, lebo sú zahr-
nutí láskou, všímavosťou, starostlivosťou a ochranou. 
Spoločenstvo sa tak utvára ako miesto, kde prežíva-
nie radosti je anticipovaním konečnej oslavy bratov 
či sestier u toho istého Otca.

n

točnosti však naša potreba odpustenia nevyjadruje iba 
a hlavne naše obmedzenie; práve naopak, tvorí nielen 
privilegovanú skúsenosť, ktorá dáva prístup k významu 
bratstva či sesterstva, ale aj, a to najmä, to, čo nás otvá-
ra milosrdenstvu, tvár lásky, do ktorej môžeme byť uve-
dení, iba ak sme už mali skúsenosť byť jej predmetom. 

Zistenie, že potrebujeme odpustenie, je dôležitou 
skúsenosťou v  živote, pretože nám odkrýva zrelšie 
a  vyrovnanejšie uvedomenie si vlastnej jedinečnosti. 
Zistíme totiž, že život v spoločenstve nás neochraňuje, 
ale práve naopak, vystavuje nás našim obmedzeniam. 
Každodenný život s  ľuďmi, ktorých sme si nevybra-
li na základe vlastného vkusu, ale ktorých Prozreteľ-
nosť postavila vedľa nás, necháva vynikať našu slabosť, 
a núti nás vybrať si medzi ochranným a obranným po-
stojom a pokorným uznaním vlastnej nedokonalosti. 
Uznanie, že sme krehkí a hriešni, sa však spája aj s ve-
domím, že sme milovaní, lebo sme prijímaní bratmi, 
ktorí nás akceptujú, tak ako my ich. Ešte raz, rozvoj 
identity neprotirečí rozvoju vzťahu. Kto prizná vlastnú 
slabosť bez toho, aby sa jej zľakol, učí sa prijímať lás-
ku druhých, ktorú by ináč nevidel, ako aj to, čo spolu-
bratia alebo spolusestry robia každý deň bez toho, aby 
sme si to uvedomovali. 

Spoločný život, ako aj manželský zväzok, sa skla-
dá z  malých vecí. Aj hádky alebo napätia majú pô-
vod v banalitách, v nepodstatných veciach. Často však 
majú symbolický význam: okná otvorené alebo zavre-
té, benzínová nádrž takmer prázdna, pokrčené novi-
ny, televízor príliš nahlas, buchnutie dverami, opa-
kované pospevovanie na  chodbe, keď druhý študuje 
alebo sa modlí, tieto stoja na počiatku mnohých zby-
točných konfliktov. V každom z nás je tendencia dra-
matizovať to, čo považujeme za dôležité, a bagatelizo-
vať to, čo zaujíma druhých, a  pripisovať podvedome 
významy skutkom, ktoré ale neboli zámermi tých, čo 
ich urobili. Okno, nádrž, televízor sa stávajú symbol-
mi tvojej neúcty, moci nado mnou, zneužívania, ktoré 
čítam z  tvojich gest alebo motivácií. Musíme sa pre-
to naučiť uznať, že potrebujeme odpustenie za každo-
denné hriechy, ale aj za  tieto malé banality, ktoré sa 
nám môžu zdať bezvýznamné, ale niekedy dusia na-
šich blízkych. 

Každodenný život s ľuďmi, ktorých 
sme si nevybrali na základe vlastného 

vkusu, ale ktorých Prozreteľnosť 
postavila vedľa nás, necháva vynikať 

našu slabosť, a núti nás vybrať si medzi 
ochranným a obranným postojom 

a pokorným uznaním  
vlastnej nedokonalosti.
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namiesto toho, aby si overili, či to, čo sa hlása,
je aspoň trocha pravdivé....

Dnes som vošla do chrámu,
naprogramujúc svoju myseľ na stránku:  
www.pokecsBohom.
Netrvalo dlho a Ty si mi poslal správu.
Obyčajnú.
Už som ju toľkokrát od Teba počula.
No až dnes sa stala
NEOBYČAJNOU.
Zachytila som konečne tvoj signál PRÍTOMNOSTI.

Písal si:
Blahoslavení chudobní v duchu...

A ja som Ti ťukajúc jedným prstom
do klávesnice môjho života tiež poslala odpoveď:

Priznávam, môj duch nemá síl bojovať
proti tým, čo svoju moc nosia na perách,
v pracovných zmluvách
či v dekrétoch.
Bezradne pred nimi stojím a mlčím, lebo moje slová
sa odrážajú od steny ako hrach, čo vraj hodili pod nohy 
Jánošíka.

Občas mi tvoje SLOVO, Pane, vyrazí dych. Niekedy 
zlomí kosti. Dobre viem, že to nie sú len písmená...
Naučila som sa, že každé slovo – Tvoje i ľudské – je ako 
škatuľa.
Áno!
Presne tak!
Škatuľa plná niečoho...
So šiestimi stranami,
čo ponúkajú šesť rozdielnych videní,
či pohľadov...

Zvláštne, že hľadíme často len jedným smerom.

Priznávam, že nemusím „futbalistov“, čo kopú do 
SLOV ako do „škatúľ“,
ktorým obsah si dal Ty sám pri stvorení sveta.
Alebo tých, čo žijú z agentúry: „Jedna pani povedala...“
a spúšťajú lavíny písmen natiahnutých na laná, čo 
neponúkajú záchranu,
ale ešte viac ponárajú do priepasti.

S bolesťou prijímam góly od vyššie spomenutých 
hráčov....
A žasnem nad tým, ako sa oháňajú mečom vlastnej 
pravdy
a pokojne tnú do sŕdc náhodne prechádzajúcich ľudí,

BLOG

Pokec 
o SLOVE 
a so 
SLOVOM 
   Marcela Damiána Baginová
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Aj prorokov prenasledovali....

Musí to tak byť,
aj v mojom živote to bolo.
Pamätáš, ako si povedali: „Poďme a zabime ho?“
Nepýtali sa na to, čo im vravím!
Nehľadali pravdu!

Sami si mysleli, že ju majú a ustrážia si ju iba vtedy,
ak zabijú všetkých, čo otvárajú ústa proti ich vôli.
Ešte teraz ma to bolí.

Slovo pre nich nemalo steny a obsah bol iba taký,
aký im vyhovoval,
aby si dokázali,

že sú lepší (ako ja),
že sú mocnejší (ako ja),

že sú ............. (ako ja)

A hoci nepočuli všetky moje slová,
dychtivo počúvali tých,
čo o mne vedeli „všetko“
a prekrúcali raz povedané,
miešajúc pritom svoj vlastný nápoj 
závisti, kariéry či pohŕdania.

Spomínaš si na mýtnika?
Odišiel slobodný,

kým farizej chrániaci záujmy a plniaci príkazy
ostal prikovaný sám k sebe.

Mýtnik miloval a poznal hodnotu niekoľkých slov:
„Pane zmiluj sa nado mnou,“ opakoval
Vediac, že nemá právo vynášať rozsudky,
pohoršovať sa či maľovať načierno obraz o iných.
Jediným jeho právom je v pokore volať ku MNE....

Kto je múdry, nech pochopí.....

Bol blahoslavený, vedel o sebe viac ako iní...
Vedel o chudobe svojho ducha...
Vedel, že aj keď na neho všetci budú pľuť a ukazovať 
prstom,
JA a môj Otec mu držíme palce,
lebo napojil svoje srdce na pravý zdroj Svetla.

Trpíš, dieťa moje?
Nemôžeš sa brániť?

Ostaň vždy na strane pravdy,
lebo taktika či filozofia firmy ťa nespasí,
možno ti na nejaký čas ponúkne kôrku pozemského 
dobra,
ale čo je to oproti Chlebu večného života?!
Neboj sa!

Pane,
prinášam Ti moju chudobu ponorenú do služby 
blízkym....
Prinášam Ti chudobu na lásku, na ochotu odpúšťať,  
či začínať znova.
Prinášam Ti bezvládnosť nemej výčitky, pýtajúc sa:
Prečo mi nedávaš bohatstvo ducha,
aby som mohla zmenšiť bolesť
a pričarovať do očí mojich blízkych pokoj a radosť?

Pane, prinášam a odosielam pred Tvoju tvár svoju 
chudobu,
lebo nemám nič, čo by som dala,
aby som obránila svoje meno,
aby som prinútila bratov či sestry
pozrieť sa na mňa Tvojimi očami.
Nemám nič, čím by som ich 
„prinútila“,
aby rozbalili škatuľu mojich slov
a dotkli sa ich obsahu,
pozerajúc sa na ne zo všetkých 
strán.

Enter.... Odoslané.

Už len mlčím
a v duchu si opakujem, že iba TY si 
mojím Ochrancom,
ktorý pozná obsah každého mnou 
vypovedaného či napísaného písmena.

Iba TY naplno chápeš moje úmysly a vieš, prečo 
kladiem
na papier i do života slovo za slovom a prečo ich 
viažem do viet.
Iba TY...

Odpovedáš:
Budú ťa prenasledovať pre spravodlivosť.
Budú ťa potupovať.
Budú na teba všetko zlé a nepravdivo hovoriť.

Znova ťukám – ako bez duše:

Stačí!
Už nepíš, prosím Ťa, Pane,
tvoje slovo je ako fakľa, ktorá páli moje vnútro.
V plameňoch hádžem otázniky:
Čo som spravila zlé? Čím som pohoršila iných?
Tým, že som chránila človeka?

Enter! V bezmocnom hneve odoslané.

No Boh zosilnil svoj signál.
Spojenie trvá. Znova píše, ba priznáva sa.
Delí sa s tým, čo zažil od nás – OD ĽUDÍ....

Kým trpíš pre  
MOJE MENO,  

ja ťa nikdy  
neopustím....
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Boh stlačil: Enter.
Chvíľu sme mlčali a potom dodal...

Blahoslavenstvá sú pravidlá pre tých, ktorí chcú zvíťaziť.
Musia ich zakúsiť na vlastnej koži.
Inak im nemôžem pripraviť Veniec Víťazstva....
Rozhodni sa, ktorou cestou chceš ísť.
Stále si slobodná.....
A nezabudni.
Kým trpíš pre MOJE MENO, ja ťa nikdy neopustím....

Ozaj pre „čo“ trpíme... ???

n

Žehnaj tým, čo svoje srdce dali do služieb sláve.
A JA ti zatiaľ budem viť veniec, ktorý som pripravil
svojim, navonok prehrávajúcim deťom...

Si na ceste
a len vtedy, ak prejdeš:
... cestou chudoby ducha...
... cestou plaču a hladu...
... cestou čistého srdca...
... cestou prenasledovania pre moje meno,

dostaneš veniec večnej slávy...

Už teraz si môj človiečik – rodu BLAHOSLAVENÝCH.

Svetlo za dverami
Neskutočne rada stretávam slnečné osoby. Nemusia 

hýriť nadmerným entuziazmom alebo sa váľať od 
smiechu. Nevysávajú energiu z človeka. Naopak, dá sa 
v nich poprechádzať ako po širokom námestí, bez strachu 
zo slovného preklepu alebo strápnenia, lebo človeka 
obdarujú hlbokým prijatím.

Takúto osobu som vyňúrala v lete, keď som bola v istej 
rakúskej komunite. Najprv to na mňa pôsobilo tajomne, 
lebo som mala pocit, že idem na audienciu. Direktorka 
mi s diskrétnym výrazom vysvetlila, že táto sestra 
(vyše 80-ročná) už viac rokov nechodí medzi sestry do 
komunity a zotrváva len vo svojej izbe. V istom období 
nastal pre ňu moment, kedy priznala, že nemá sily kráčať 
komunitným tempom. Medzi rečou som pochopila, že po 
prekonaní frustrácie nakoniec prijala svoju realitu. Chcelo 
to veľkodušnosť aj od komunity. 

Navonok niet čo k tomu dodať. To, čo ma vyprovokovalo 
k chuti o tom napísať, je slnečnosť tejto sestry. Samej, 
izolovanej, bez priamej účasti na živote komunity. V izbe 
malej, kde by neurobilo kotrmelec ani dieťa. Nebolo tam 
cítiť bezmocnosť, naopak. Také niečo, čo tínedžeri nazvú 
„hustý človek“ – vyrovnaný, silný silou ducha vo veľmi 
krehkom tele, lebo životný kríž sa spojil s Duchom, ktorý 
oživuje. Tejto sestre to sálalo z očí a celej jej osobnosti. 
Je pohyblivá len v rámci svojej izby, ale keď ste s ňou 
zo dve minúty, po odchode máte chuť zvýsknuť alebo 
mľasknúť. Lebo jej život nie je suchý, ale pekný ako 
ornament. Zaujímajúca sa nenútene o dianie v komunite. 
Neprítomná, a predsa zaangažovaná.

Človek má chuť prísť za ňou zas. Lebo hoci svieca 
nebýva ukrytá pod posteľou, niekedy je na posteli, už 
skoro dohorená. Vosku veľa nemá, ale svetla dosť. 

n Eva Rušinová

BLOG Sr. Eva v teréne
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SEKULÁRNE INŠTITÚTY

Tereziánsky Karmel

Karmelitánsky rád, ktorého vznik datuje-
me do 12. storočia, sa rýchle rozšíril do ce-
lej Európy. Po období dekadencie počas re-
nesancie nabral nový rozlet v  16. storočí 
so svätou Teréziou z Avily a svätým Jánom 
od Kríža.

V  roku 1562 svätá Terézia dáva vznik 
úplne kontemplatívnej forme ženskej vet-
vy s  prevratným apoštolským duchom. 
Chce, aby sa jej sestry obetovali a modlili sa 
za svet, ktorý horí, a aby podporovali prácu 
misionárov, ktorí bojujú v prvej línii. Takto 
vznikajú v  Španielsku karmelitánky, ktoré 
sú dnes prítomné na celom svete.

Širšia rodina

Počas mnohých rokov sa karmelitánska ro-
dina obohacuje o  nových svätých (Teré-
zia z  Lisieux, Alžbeta od  Najsvätejšej Tro-
jice, Edita Steinová) a o nové formy života, 
ktoré zdieľajú ten istý ideál. Vplyv Karmelu 
sa rozširuje do  rôznych oblastí apoštolátu: 
vyučovanie, misie, starostlivosť o  chorých, 
a  pod. Nové inštitúty, ktorých zdrojom je 
kontemplatívny a apoštolský ideál, ho šíria 
a  vždy viac obohacujú. Od  tridsiatych ro-
kov minulého storočia vznikajú v  karme-
litánskej rodine niektoré sekulárne inštitú-
ty. S  nimi kontemplácia schádza „z  hory“, 
aby naplnila cesty ľudí a   posvätila spoloč-
nosť zvnútra. Karmelitánska únia je jedným 
z týchto sekulárnych inštitútov.

Karmelitánska únia

Karmelitánska únia vznikla v  r. 1947 pri 
sanktuáriu Panny Márie Karmelskej v  Ca-
pannori pri meste Lucca (Taliansko) z inšpi-
rácie karmelitánskeho pátra Luigiho od Ne-
poškvrnenej Panny Márie (1911 – 1983). 

Prvá myšlienka sa mu v srdci zrodila, lebo 
pre karmelitánskych seminaristov bolo po-
trebné, aby ich na ceste zasväteného života 
materinsky sprevádzali zasvätené ženy. Tak 
ako bola Mária vedľa Krista, mali ich aj ony 
sprevádzať na ich ceste duchovného povola-
nia a podporovať ich v nastávajúcom apoš-
tolskom pôsobení.

Na  prorockú inšpiráciu pátra Luigiho od-
povedali – s  odvahou pionierov – niekto-
ré dievčatá z Florencie, vedené Giuseppinou 
Mulinacci (1896 – 1987). Semienko rástlo 
a zveľaďovalo sa v obete, vo vrúcnej láske, od-
vahe a bezhraničnej dôvere v Prozreteľnosť.

Cirkevné schválenie

Arcibiskup mesta Lucca už v r. 1951 vyhlásil 
Karmelitánsku úniu za Nábožné zhromaž-
denie (Pia Unione) a v r. 1960 rodina Kar-
melitánskych spolupracovníčok (toto bolo 
ich prvé meno) bola uznaná za  sekulárny 
inštitút a   oficiálne pričlenená ku karmeli-
tánskemu rádu.

Formy prináležitosti a rozšírenie

Od  svojho generálneho zhromaždenia v  r. 
1969 inštitút ponúka dve formy prináleži-
tosti: ako zasvätené a ako pričlenené (ade-
rentné).

Zasvätené sú členkami v  plnom rozsahu 
tam, kde žijú a pracujú vo svojej profesii.

Aderentné sú tie, ktoré žijú svoje kresťan-
ské povolanie v duchu inštitútu, bez záväz-
kov formálneho zasvätenia (vydaté, vdovy 
a slobodné, orientované viac-menej k man-
želstvu).

Inštitút, uvedomujúc si stále viac svoje 
povolanie v Cirkvi a vo svete, sa rozšíril – aj 
keď v menšom rozsahu – do rôznych oblas-
tí Talianska a je zastúpený aj na Malte, Slo-
vensku, Írsku.

Karmelitánska 
Tereziánska únia

Ľudmila, členka Inštitútu

svätá Terézia 
z Avily

svätý Ján  
od Kríža

svätá Terézia  
z Lisieux

páter Luigi od 
Nepoškvrnenej 
Panny Márie
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modlitbe, ktorá – hoci nenahradzuje neprestajný po
stoj modlitby – jej zaručuje minimálnu duchovnú po
travu pri plnení každodenných povinností a dáva jej 
svedectvu obsah. (Konštitúcie, č. 33)

Sestra a matka

Verná pôvodnej inšpirácii zakladateľa každá členka mi-
luje Krista Vykupiteľa a Kňaza, a v duchu viery ho spo-
znáva hlavne v jeho apoštoloch – či už je to Petrov ná-
stupca, alebo jednotliví kňazi. 

Ako skutočná sestra a matka podľa vzoru Panny Márie 
a žien, ktoré nasledovali Ježiša z Galiley na Kalváriu, po-
núka všetkým kňazom tak duchovnú pomoc, ako aj spo-
luprácu podľa svojich možností a sprevádza ich na ceste 
vernosti v ich povolaní.

Uvedomujúc si, že „počet a kvalita povolaní je znakom 
vitality Cirkvi“ (Ján Pavol II.), aktívne spolupracuje na ras-
te povolaní k zasväteniu sa Pánovi a venuje sa aj potrebám, 
ktoré sa týkajú formácie budúcich apoštolov. Vedená du-
chom bratskej spolupráce s misionármi a oduševňovaná 
túžbou, aby sa Kristovo kráľovstvo rozšírilo po celej zemi, 
je otvorená a ochotná aj pre misionársku službu.

„Do tohto sveta sa karmelitánka z klauzúry môže do
stať jedine duchovne. Svet ostáva miestom, kde Kar
melitánska únia spolupracuje s  Karmelom. Každá 
členka únie nech je vo svete milým, radostným a aktív
nym poslom tereziánskeho ducha. Dostane sa tam, kde 
by rehoľníci ťažko mohli dôjsť.“ (P. Luigi, zakladateľ)

Kontakt:  
UNIONE CARMELITANA TERESIANA, 
Via della Madonna 53, 55012 Capannori /LU/, Italia, 
www. karmelitanskaunia.sk, 
email: u.c.t@centrum.sk

Poslanie Karmelitánskej únie  
v Cirkvi a vo svete

Členka Karmelitánskej únie sa stáva Ježišovou učeníč-
kou, podieľajúc sa na evanjeliových radách prostredníc-
tvom troch sľubov, ktoré žije nie v kláštore, ale v zamest-
naní a v bežných spoločenských podmienkach.

Tým, že užíva vlastné dobrá skromne, chce byť chu-
dobná s chudobným Kristom.

Cíti sa uchvátená Kristovým poslaním a chce sa vo svo-
jom povolaní pripodobniť Kristovi aj poslušnosťou Otcovi.

Povolaná k duchovnému materstvu volí si život čisto-
ty, aby bola úplne otvorená pre bratov a sestry.

Postoj modlitby

Každá zasvätená členka Karmelitánskej únie posilňu-
je a  živí svoj život a  svoje svedectvo vo svete neustá-
lou snahou o  vždy intímnejší a  osobnejší vzťah s  Bo-
hom. V modlitbe a v škole sv. Terézie od Ježiša a sv. Jána 
od  Kríža ho vníma ako Otca, Priateľa, Ženícha, Brata 
a Spoločníka na ceste. Chce udržiavať zažatý oheň Bo-
žej lásky vo svete a pomáhať svojim blížnym, aby otvorili 
svoje srdce Pánovi, ktorý stojí pri dverách každého z nás 
a čaká len na to, aby bol pozvaný ďalej. Aj keď rovnako 
slabá ako ostatní, ale silná neustále obnovovanou Božou 
prítomnosťou chce svedčiť hlavne o jeho milosrdenstve 
a nežnosti, aby svet uveril v Lásku.

Členka Karmelitánskej únie neustále hľadá svojho Bo
ha v modlitbe, ktorá ju privádza k intímnemu priateľ
skému vzťahu s ním a umožňuje jej stretávať sa s ním 
osamote, a tak  neustále objavovať jeho lásku, ktorá ju 
pobáda darovať sa bratom a sestrám. Aby sa nesprene
verila karmelitánskemu povolaniu, každý deň venuje 
jednu hodinu výlučne intimite s Bohom v rozjímavej 

 Svedectvo

Som v inštitúte Karmelitánska únia od r. 1995. Po období 
prípravy som mala v r. 2005 skladať večné sľuby, ktoré som 
s radosťou očakávala. Mala som pred sebou len jedinú 
skutočnosť: spojenie s Pánom vo zväzku lásky.

Pár mesiacov predtým som vážne ochorela a musela 
som podstúpiť operáciu hlavy. Bolo to v apríli, teda práve 
v čase, keď aj pápež Ján Pavol II. bol vážne chorý, dá sa 
povedať, v agónii. Prežívala som toto obdobie v duchu našich 
konštitúcií, ktoré nás učia, že máme byť pri kňazoch tak ako 
bola Ježišova matka Panna Mária.

Stála som tak ako ona (a spolu s ňou) pri kríži Jana Pavla 
II. a musím povedať, že aj keď to bolo veľmi bolestivé, bola 
som šťastná. Chápala som stále lepšie slová proroka Ozeáša,  
ktorý hovorí: „...zavediem ju na púšť a prehovorím k jej 
srdcu“ (Oz 2, 16).

Keďže pri prvej operácii sa nemohli dostať až tam, kde to 
bolo potrebné, bolo treba urobiť ešte jednu operáciu. Táto sa 
síce z pohľadu lekárov podarila, ale ja som ostala skoro úplne 
nevládna. Rehabilitáciou sa síce tento stav trocha zlepšil, ale 
s pribúdajúcimi rokmi sa to stále viac zhoršuje. Musela som sa 
naučiť žiť v neustálej bolesti, ktorá sa liekmi trocha utíši, ale 
len na čas. Mám pocit, že nemám síl na nič, ani sa modliť.

Teilhard de Chardin napísal, že utrpenie je nástroj, ktorým 
si Boh pripravuje cestu, aby mohol vojsť a aby sa vytvoril 
prázdny priestor, ktorý sa stane miestom pre neho.

Áno, bolesť ma vyprázdňuje odo mňa samej a keď sa mi 
zdá, že som už úplne prázdna, že nemám silu na nič, vtedy 
naozaj prichádza Boh ako tichý vánok, ktorý ma posilňuje, 
potešuje, napĺňa radosťou a odvahou ísť ďalej: neviem, kam 
až človek môže prísť v tejto prázdnote...

A moja modlitba sa v podstate zredukovala na tieto vety: 
„Bože, buď vôľa tvoja“ a: „Pane, obetujem to za kňazov.“

n Ľudka
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tí apoštolského života, ktorí zanechali svoje zasvätenie, 
ani tí s dočasnými sľubmi. Samozrejme, čísla nie sú všet-
kým, ale bolo by naivné nebrať ich do úvahy. 

Príčiny odchodov 

Všimnime si hlavné príčiny odchodov, ktoré zazneli po-
čas študijného dňa.

Prvou a azda hlavnou príčinou je absencia duchovného 
života (osobná modlitba, komunitná modlitba, sviatostný 
život), pretože sa v mnohých prípadoch výlučne zameria-
vame na apoštolské aktivity. Nedostatok duchovného živo-
ta u mnohých niekedy spôsobuje doslovnú a hlbokú krízu 
rehoľného a zasväteného života, a niekedy aj vzdialenie sa 
od Cirkvi. V tomto prípade si osoba nahovára, že rehoľné 
sľuby nemajú zmysel (zvyčajne pred odchodom sa zasvä-
tené osoby proti nim vážne previnia) a ani samotný zasvä-
tený život. V tomto prípade zanechanie inštitútu znamená 
logický a „normálny“ odchod. 

Druhou príčinou je strata zmyslu príslušnosti ku komu-
nite, k rehoľnému inštitútu a v niektorých prípadoch aj za-
nechanie Cirkvi. Koreňom niektorých odchodov je ochla-
denie vzťahu a nedostatok lásky voči komunitnému životu, 
ktorý sa prejavuje systematickou kritikou členov vlastnej 
komunity alebo inštitútu, najmä predstavených. Takýto 
prístup spôsobuje hlbokú vnútornú nespokojnosť, nedo-
statočnú účasť na živote a iniciatívach komunity, pretože 
osoba nedokáže zosúladiť požiadavky komunitného živo-
ta s osobnými potrebami a s apoštolátom, ktorý vykoná-
va. A tak vyhľadáva vonku to, čo v komunite nenachádza. 

Z materiálov a dokumentov, ktoré prichádzajú na kon-
gregáciu, možno konštatovať, že najčastejšími problé-
mami bratského a  sesterského života sú medziľudské 
vzťahy, vzájomné nepochopenia, nedostatočný dialóg 
a  komunikácia, psychická neschopnosť žiť požiadavky 
bratského a sesterského života v komunite, neschopnosť 
riešiť problémy a pod.

V Cirkvi každý rok zanecháva zasvätený život 
cca tritisíc rehoľníkov a rehoľníčok s doživotnou 
rehoľnou profesiou. Ide o alarmujúci údaj. 
Ktoré sú hlavné dôvody a príčiny odchodov 
z rehoľného života a aké sú prípadné riešenia? 

Na  Pápežskej univerzite Antonianum sa 29. ok-
tóbra 2013 konal študijný deň na tému Vernosť 
a  vytrvalosť v  povolaní v  kultúre provizórnosti. 

Spomedzi viacerých príspevkov zaujal príhovor, ktorý 
mal mons. José Rrodriguez Carballo, sekretár Kongregá-
cie pre zasvätený život a spoločnosti apoštolského života. 
Skonštatoval, že ročne viac ako tri tisíc rehoľníkov a rehoľ-
níčok zanecháva zasvätený život. Ide o alarmujúci údaj. 

Konkrétne údaje

„Počas piatich rokov (2008 – 2012) naše dikastérium,“ 
povedal, „udelilo 11.805 dišpenzov, indultov zanechať 
inštitút, prepúšťacích dekrétov, sekularizácií ad experi-
mentum a inkardinácií do nejakej diecézy.“ 

Priemerne za jeden rok dišpenz prijme 2.361 zasväte-
ných osôb. Kongregácia pre klérus v tých istých rokoch 
udelila 1.188 rehoľným kňazom dišpenz od kňazských 
povinností a 130 diakonom dišpenz od diakonských po-
vinností. Všetci sú rehoľníkmi: ročný priemer je teda 
367,6. Ak spočítame všetky údaje, tak máme nasledovný 
výsledok: počas piatich rokov zanechalo zasvätený život 
13.123 rehoľníkov a rehoľníčok, ročne to činí 2.624,6. To 
znamená 2,54 na 1000 zasvätených osôb. 

K  nim treba ešte pridať všetky prípady, ktorými sa 
zaoberá aj Kongregácia pre náuku viery. Podľa približ-
ného odhadu to znamená, že každý rok viac ako triti-
síc rehoľníkov a rehoľníčok zanechalo zasvätený život. 
Do tohto počtu nie sú započítaní členovia spoločnos-

KRÍZA 
rehoľných 
povolaní? 
  Na vine je „zapping“

Štefan Turanský
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ják“ správania, v  súčasnej dobe prevláda neistota, po-
chybnosti, zameriava sa predovšetkým na každodennosť 
a emocionálnu oblasť. V tomto prípade je ťažké pocho-
piť, čo je podstatné a čo druhoradé. 

Aké sú dôsledky? 

Zoči-voči tejto realite, ktorá je zložitá, takže ju niekedy mož-
no veľmi ťažko vnímať, mnohí zostávajú dezorientovaní; 
prevláda neistota ohľadom istôt, na ktorých možno stavať 
vlastný život; neistota, pretože chýbajú smerodajné istoty 
a osoby. Všetko sa spája do akéhosi znechutenia, keď treba 
odpovedať na životné otázky, pokladané za zbytočné, pre-
tože všetko je možné a to, čo je dnes, zajtra už nemusí byť. 

Naša doba je aj „trhovou“ dobou. Všetko sa meria 
a hodnotí podľa užitočnosti a výsledkov; dokonca aj ľu-
dia. Títo podľa trhového zmýšľania majú hodnotu podľa 
toho, koľko produkujú, majú hodnotu podľa miery ich 
užitočnosti. Ich hodnota teda osciluje na základe dopy-
tu. Toto trhové chápanie človeka dáva prednosť činnosti, 
užitočnosti a dokonca vonkajšiemu zjavu na úkor toho, 
čím osoba je v hĺbke svojej bytosti. 

Generálny tajomník Carballo skonštatoval, že žijeme 
v dobe, ktorú by sme mohli nazvať dobou „zappingu“. Slo-
vo „zapping“ doslova znamená diaľkovým ovládačom ne-
pravidelne prechádzať, teda prepínať z  jedného televízne-
ho kanálu na druhý a nezostať ani pri jednom. Symbolicky 
„zapping“ znamená, že zasvätená osoba nedokáže robiť dl-
hodobé záväzky, prechádza z  jednej skúsenosti na druhú 
a pritom žiadna z nich nepoznačí jej život. Vo svete, v kto-
rom je dnes všetko uľahčené, chýba zmysel pre obetu, zriek-
nutie sa a iné podobné hodnoty. Tieto sú však prítomné vo 
zvolenom povolaní, s  ktorým súvisí požiadavka ísť proti 
prúdu, ako je to v prípade povolania k zasvätenému životu. 

No a nakoniec musíme povedať, že vo svete, v ktorom ži-
jeme, a v úzkej súvislosti s tým, čo sme nazvali „trhovým 
zmýšľaním“, prevláda neoindividualizmus a  kultúra sub-
jektivizmu. Jednotlivec je mierou všetkého a na všetko sa 
pozerá, všetko hodnotí vzhľadom na seba a sebarealizáciu. 
V takto chápanom svete, v ktorom sa každý cíti byť jedineč-
ným a výnimočným, často absentuje hlboká komunikácia. 
Dnešný človek mnoho hovorí, teda na prvý pohľad je veľ-
kým „hovorcom“, ale v skutočnosti nedokáže komunikovať 
do hĺbky, a teda sa s iným človekom ani nedokáže stretnúť. 

Právom sa teda počas celého študijného dňa viacerí 
pýtali, či je možné v spoločnosti, ako je tá naša, zostať 
vernými voľbe zasväteného života, ktorá už vo svojich 
prvých krokoch má byť definitívna a neodvolateľná. 

Kardinál Joao Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre 
zasvätený život a spoločnosti apoštolského života, na zá-
ver dňa zdôraznil, že v súčasnej kultúre „provizórnosti“ 
treba klásť dôraz na formáciu, ktorá má trvať od naro-
denia až po smrť. Potom skonštatoval, že sa  prednostne 
a  systematicky máme zamerať na  to, čo je podstatné – 
na vzťah s Bohom, na trvalý dialóg s ním, a stať sa odpo-
veďou na to, k čomu nás Pán dnes povoláva.                 n

Niektoré zasvätené osoby sa vzdialia od Cirkvi aj pre-
to, že nesúhlasia s učením Cirkvi v špecifických otázkach, 
ako je napríklad kňazstvo žien alebo sexuálna morálka. 

Dôsledok je taký, že osoba „stratí“ príslušnosť k inštitú-
cii, či už k miestnej komunite, rehoľnému inštitútu alebo 
Cirkvi, ktorá slúži iba na uspokojenie vlastných záujmov. 
Napríklad rehoľný dom sa často pokladá za „hotel“ alebo 
miesto bývania. Nedostatočná príslušnosť k inštitútu je dô-
vod, že osoba často fyzicky opustí komunitu bez dovolenia.

„Vždy ma zarazilo, keď som videl,“ konštatuje Car-
ballo, „s akou samozrejmosťou zasvätené osoby zane-
chávajú zasvätený život po  toľkých rokoch bez toho, 
aby tento krok vnímali ako osobnú drámu. Je jasné, že 
nič nezanechali, pretože ich srdce už bolo niekde inde.“ 

Treťou príčinou sú citové problémy. Ide o  širo-
kú problematiku: počnúc zaľúbením sa, ktoré vyústi 
do manželstva, alebo až do porušenia sľubu čistoty či 
už opakovanými homosexuálnymi skutkami (viac sa 
vyskytuje u mužov, ale aj medzi ženami), alebo častý-
mi heterosexuálnymi stykmi. Inokedy citové problémy 
majú jasný dopad na život komunity, pretože sa zvyčaj-
ne týkajú vzťahov, spôsobujúc neustále konflikty, kto-
ré oslabujú svedectvo komunity. Niekedy zase sú citové 
problémy také silné, že zasvätená osoba príde k záve-
ru, že nedokáže zachovávať sľub čistoty a v mene kohe-
rentnosti sa rozhodne zanechať zasvätený život. 

Vplyv spoločnosti

Carballo povedal: „Ak chceme zistiť príčiny alebo 
predložiť určité usmernenia a riešenia, myslím si, že je 
potrebné urobiť röntgen spoločnosti, z  ktorej pochá-
dzajú naši mladí, teda tí, ktorí sa na nás obracajú, ale aj 
röntgen rehoľných spoločenstiev, ktoré ich prijímajú.“ 

V prvom rade si všetci uvedomujeme, že žijeme vo svete, 
ktorý prechádza hlbokou transformáciou. Ide o prechod 
od moderny k postmoderne. Žijeme v dobe, v ktorej pre-
biehajú nepredvídateľné kultúrne zmeny. Vznikajú nové 
kultúry a  subkultúry, nové symboly, nové životné štýly 
a nové hodnoty. Toto všetko sa deje závratnou rýchlosťou. 

Istoty a globálne interpretačné schémy, ktoré boli cha-
rakteristickým prvkom modernej doby, ustúpili kom-
plexnosti, pluralite a  protichodným modelom života, 
ktoré sa protirečivo a  neusporiadane navzájom prelí-
najú. Ide o charakteristické črty postmodernej doby. 

Ak v modernej dobe existoval nejaký globálny pro-
jekt, plán, nejaká nosná základná idea, určitý „ma-

Trhové chápanie človeka  
dáva prednosť činnosti, užitočnosti 

a dokonca vonkajšiemu zjavu  
na úkor toho, čím osoba je  

v hĺbke svojej bytosti. 



28           Zasvätený život | 2014/01

Vysoko nad mestom Bingen sedela vo svojom kláštore vizionárka Hildegarda, pred se-
bou mala voskové tabuľky a rydlom začala v polovici 50-tych rokoch 12. storočia vy-
rývať do vosku obsiahle traktáty o prírode, ktoré sa neskôr rozdelili do dvoch kníh: 

Náuka o zdraví a Náuka o prírode.
Začínajú neutrálnym popisom. Potom nasleduje všeobecná užitočnosť či škodlivosť pre člo-

veka a na konci stojí praktický oddiel: pri akej chorobe – telesnej alebo duševnej – a v akej 
dobe, poprípade podľa akého receptu sa tieto prostriedky môžu aplikovať.

Hildegarda takto hovorí o svojich liečiteľských metódach: „Liečivé prostriedky, ktoré v ďal
šom texte uvádzam..., pochádzajú od Boha; človeka buď uzdravia, alebo musí zomrieť, alebo Boh 
nechce, aby sa svojej choroby zbavil.“

Z toho je jasné, že prospech a blaho človeka nespočíva len v zdraví, ale dôležitejšie je du-
chovné blaho každého jednotlivca. 

Najdôležitejšie prostriedky sv. Hildegardy

Celkom osobitným druhom pomoci nášmu zdraviu, ktorú nám ponúka Hildegardina zdravo-
veda, je niekoľko univerzálnych liečivých prostriedkov. K týmto prostriedkom patria hlavne:
l hruškový med;
l jarná kúra s palinou;
l špalda.

Liečivé prostriedky 
sv. Hildegardy Tatiana Berecká

Z BOŽEJ LEKÁRNE
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Tento med používame pri migréne, bolestiach hlavy, dý-
chacích ťažkostiach, na očistenie tela, na prečistenie krvi 
a na celkovú hygienu štiav. Hildegarda o ňom hovorí, že 
„je lahodný a cennejší nad zlato“.

Recept:
5 kusov veľkých hrušiek
250 g čistého prírodného medu, kvetinového alebo lesného
28 g kôprovníka štetinolistého
26 g galganového prášku
24 g prášku zo sladkého drievka
22 g prášku z rozchodníka prudkého.

Neolúpané hrušky rozštvrtíme a  odstránime jadrovní-
ky. Vo vode ich uvaríme namäkko. Vodu z  uvarených 
hrušiek odlejeme a  ovocie pretlačíme. Med ohrejeme 
na vodnom kúpeli teplom 35 – 40°C. Do zohriateho me-
du vmiešame 2 polievkové lyžice práškovej zmesi kore-
nín, potom pridáme za silného miešania hruškové pyré. 
Hotový hruškový med naplníme do sklenených pohárov 
a uskladníme v chladničke Užívame takto:

• ráno nalačno 1 čajovú lyžičku
• poobede 2 polievkové lyžice
• večer v posteli 3 plné polievkové lyžice.

Recept:
50 – 100 ml čerstvo vylisovanej šťavy z jarnej paliny 
400 g prírodného kvetinového alebo lesného medu
3 litre prírodného bieleho alebo červeného vína.

Najlepší čas na prípravu palinového vína je koniec aprí-
la, keď má palina už veľa zelených výhonkov. Čerstvú pa-
linu posekáme nadrobno, poprípade zmixujeme. Kašu 
z rastliny pretlačíme cez gázu a šťavu zachytíme. Do ví-
na pridáme med a mierne ho povaríme. Do tejto vínovej 
zmesi pridáme odmerané množstvo čerstvo vylisovanej 
šťavy z paliny. Víno ešte zahorúca plníme do vyvarených 
fliaš až po okraj a ihneď ich zatvoríme. 

• Každý 3. deň užívame jeden až dva likérové kalíšky.

O jeho účinkoch hovorí Hildegarda takto: 
„Tento nápoj... skrotí tvoju citlivosť a melanchóliu, oči 
budeš mať z  neho čisté, posilní ti srdce a  nepripustí, 
aby sa ti oslabili pľúca, zohreje ti žalúdok, prečistí vnú
tornosti a postará sa ti o dobré trávenie.“

Špalda je univerzálny prostriedok proti nedostatočné-
mu prekrveniu, na nervovú výmenu látok, dodáva silu 
svalom, väzivám a spojivám. V Hildegardinej zdravo-
vede je základným článkom potravy. Či varená alebo 
surová, použitá ako celé zrná alebo špaldová krupica, 
vždy si zachová svoj ozdravný účinok.

O  špalde sa hovorí, že je to „predĺžené materské 
mlieko“, keďže je to optimálna výživa rovnako pre 
zdravých i chorých, pre starých i mladých, tak ako ma-
terské mlieko pre dojča. Použitie špaldy v kuchyni je 
veľmi jednoduché.

Pšeničnú múku môžeme v každom recepte nahradiť 
špaldovou múkou. V každom prípade bude jedlo chut-
nejšie, ľahšie stráviteľné a zdravšie.

Tí, ktorí by si chceli pozrieť mnoho iných receptov 
a Hildegardiných rád, nájdu ich v knihe Zdravie z le
kárne sv. Hildegardy.

n

Reinhard Schiller

Zdravie z lekárne  
sv. Hildegardy 

Meno sv. Hildegardy z Binge-
nu má svoje miesto nielen 
v dejinách Katolíckej cirkvi, 
ale aj v dejinách medicíny. 
Hildegarda bola skvelou lie-
čiteľkou a dobrou znalky-
ňou prírody. Na svoju dobu 
priam geniálne poznala lie-
čivé sily, ktoré v sebe príroda 
skrýva. A hoci sa medicína vyvíjala aj 
inými smermi, chorí ľudia a liečitelia sa po stáro-
čia opäť a opäť vracali k inšpiratívnym radám sv. 
Hildegardy, k jej ucelenej zdravovede, údajne zja-
venej priamo od Boha. V súčasnosti, keď medicí-
na a farmakológia dospeli k hlbšiemu poznaniu 
aktívnych zložiek jednotlivých prostriedkov prí-
rodnej medicíny, ukázal sa nejeden z receptov sv. 
Hildegardy ako účinný. Autor nanovo interpretu-
je a aktualizuje viaceré tézy Hildegardinho uče-
nia pre potreby dnešných ľudí. 

Ikar, Bratislava 2007

Hruškový med Špalda

Jarná kúra s palinou
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Plénum KVRP  
a spoločné zasadnutie 
s KVPŽR
Zasadnutie pléna KVRP sa konalo vo štvrtok  
7. 11. 2013 od 14.00 hod. v Modre – Harmónii, 
v priestoroch Študijného a kongresového strediska 
Centra ďalšieho vzdelávania UK deň pred sympóziom 
Výzvy pre zasvätený život. Zasadnutie malo 
najprv samostatnú časť pre KVRP a od 16.30 hod. 
spoločnú časť s KVPŽR. Po večeri sa uskutočnilo ešte 
mimoriadne stretnutie s vdp. Štefanom Majákom, 
novým riaditeľom CSS. 

• Samostatná časť zasadnutia KVRP 

Nový sekretár KVRP 
Predseda KVRP prítomným predstavil nového sekretá-
ra KVRP, P. Karola Miroslava Švarca OFM (nar. 9. 10. 1976 
v Martine), novokňaza, ktorý absolvoval základné teologic-
ké štúdiá v Medzinárodnom františkánskom seminári (STJ) 
v Jeruzaleme. Doterajší sekretár KVRP, P. Tomáš Brezáni CM, 
po 4 rokoch v tejto službe odišiel na postgraduálne štúdiá spi-
rituality a formácie do Ríma. Nový sekretár 23. 9. 2013 ofi-
ciálne prebral úrad a  bol oboznámený so svojimi úlohami 
a povinnosťami. 

Preklad Štatútu KVRP do taliančiny 
Štatút KVRP bol osobne doručený P.  Jeremiášom Kvakom 
OFM na schválenie Kongregácii pre inštitúty zasväteného ži-
vota v Ríme dňa 23. 10. 2013, kedy sa predseda KVRP stretol 
so sekretárom uvedenej kongregácie, Mons. José Rodríguez 
Carballom OFM. Pri tejto príležitosti sa predseda KVRP roz-
prával o zlepšení vzájomnej spolupráce s touto kongregáciou, 
aby s jej podporou mohla KVRP účinnejšie riešiť špecifické 
prípady, zefektívniť vzťahy a zároveň informovať kongregáciu 
o dianí v Cirkvi na Slovensku z pohľadu rehoľníkov. 

Dom sv. Gorazda v Bacúrove (DSG) 
Don Karol Maník SDB informoval o stave projektu DSG, kto-
rý vznikol pred necelými dvoma rokmi pod vedením P. Leo-
polda Slaninku SJ ako forma pomoci duchovným a zasväte-
ným osobám v ťažkostiach. Plánovaný projekt sa v súčasnosti 
zameriava len na  svoju preventívnu funkciu v podobe psy-
chologického testovania kandidátov k duchovnému povola-
niu a formačných školení. 

Realizované podujatia a projekty  
Svätomariánska pútna cesta 
P.  Jeremiáš Kvaka OFM poďakoval prítomným rehoľníkom 
za  spoluprácu, propagáciu a  aktívnu účasť bratov v  rámci 
uplynulých veľkých duchovných podujatí, ako boli hudobný 

Zmeny v ženských reholiach 
a spoločenstvách

• K 1. novembru 2013 došlo k menova-
niu novej provinciálnej predstavenej sestry 
Chiary Antalovej v Slovenskej provincii 
Kongregácie Dcér sv. Františka Assiské-
ho, ktorá nastúpila do úradu po ukončení 
funkčného obdobia sr. Kapistrány Hurá
kovej. 

• Od 14. septembra 2013 je dočasne pre-
rušené na obdobie jedného roka pôsobe-
nie komunity Inštitútu sestier Kapucínok 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Ro-
hožníku. Sestry sú dočasne v Taliansku. 
Po uplynutí sabatického roku komunity sa 
generálne vedenie má rozhodnúť, či a akou 
formou budú tieto sestry na Slovensku pô-
sobiť. Zatiaľ sú vo vzťahu so sekretariátom 
KVPŽR tak, že pravidelne dostávajú infor-
mácie o dianí v KVPŽR, avšak na spoloč-
ných podujatiach sa nezúčastňujú.

• Dňom 31. augusta 2013 ukončili pôsobe-
nie na Slovensku Sestry Božského Spasiteľa 
– Salvatoriánky. Oznámila to oficiálne pro-
vinciálna predstavená z Rakúska, pod prá-
vomoc ktorej sestry na Slovensku patria.

• Dňa 1. augusta 2013 bola na obdobie 
šiestich rokov poverená úlohou provinciál-
nej predstavenej v Kongregácii Milosrd-
ných sestier sv. Vincenta – Satmárok sr. 
Blažeja Kubániková, ktorá do tejto úlohy 
nastúpila po ukončení funkčného obdobia 
po sr. Pavle Draganovej. 

• Od 1. júla 2013 je novou regionálnou 
predstavenou pre komunitu Misijných 
sestier Kráľovnej apoštolov (v Nitre) 
sr. M. Amabel Lopez, ktorá nastúpi-
la na miesto po sr. M. Joicy Joseph, nakoľ-
ko sr. Joicy sa stala provinciálnou predsta-
venou a odišla do Rakúska, kde má daná 
provincia sídlo. Slovenská komunita spadá 
pod jej právomoc.

• Na riadnej generálnej kapitule Kongre-
gácie Dcér sv. Františka Assiského bola 
dňa 31. mája 2013 zvolená na ďalšie 6-roč-
né obdobie sr. Gerarda Farská.

n Marta Chraščová, sekretárka KVPŽR
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denia CSS voči reholiam zapojeným v CSS a potom 
informoval o  novom rozdelení kompetencií v  Cen-
trálnej rade CSS po voľbách v júli 2013. Ďalej podal 
informácie o zmenách vo všeobecných podmienkach 
k Zmluve o prístupe do Centrálneho cirkevného re-
gistra a  vysvetlil pozitívne dopady týchto zmien 
na budúce zotrvanie tých reholí, ktorým sa tak otvá-
ra možnosť poberať nepovinné komodity (poisťov-
níctvo, bankovníctvo, mobilné, hlasové a internetové 
služby) aj v prípade, že už neodoberajú doteraz po-
vinné komodity (elektrina, plyn), ktoré zostávajú po-
vinnými len pre subjekty pochádzajúce z diecéz. 

n Karol Miroslav Švarc, sekretár KVRP 

festival Lumen (7. – 8. 6. v Trnave), Národné stretnutie 
mládeže R13 (26. – 28. 7. v Ružomberku), Národný po-
chod za život (22. 9. v Košiciach) a formačné stretnutie 
mladých rehoľných kňazov na témy z kánonického prá-
va pod vedením P. Konštanca Adama OP (23. – 25. 9. 
v Prešove). 

Opäť sa pripomenul pripravovaný projekt Svätoma-
riánska pútna cesta, ktorá má zahŕňať najznámejšie ma-
riánske kostoly na Slovensku. 

• Spoločné zasadnutie KVRP a KVPŽR 

Projekty – Digitalizácia archívov II  
a Svedectvá viery II 
Digitalizácia archivovaných spisov prenasledovaných re-
hoľných osôb v období rokov 1950 – 1989 pokračuje vo 
svojej druhej fáze. Miroslava Špaková od  polovice júla 
2013 do konca kalendárneho roka pracuje v Prahe na di-
gitalizácii spisov, ktoré sa nachádzajú v  českých archí-
voch. 

Sr. Justína Kostúrová OP predstavila nový spoločný 
projekt KVRP a  KVPŽR s  názvom Svedkovia viery II. 
Jeho výstupom by mal byť opäť filmový dokument, ten-
toraz mapujúci generáciu rehoľných osôb, ktoré vstúpili 
do reholí po r. 1968 a pôsobili v podmienkach totalitné-
ho režimu do r. 1989. Pod vedením režisérky sr. Ivy Kú-
šikovej SSpS (v KVPŽR zamestnaná ako koordinátorka 
pre média a mediálne projekty) sa zozbierajú výpovede 
rehoľníkov formou audiovizuálneho záznamu svedectva 
(tzv. oral history). 

Cirkevná servisná spoločnosť (CSS) 
P. Jeremiáš Kvaka OFM, sr. Justína Kostúrová OP, P. Mar-
tin Štrbák OPraem, sr. Marta Chraščová a  P.  Miroslav 
Szuda CSsR informovali o spoločných postupoch v CSS 
a posledných udalostiach vo vývoji CSS po zmene vede-
nia od 2. júla 2013. Podali správu o spoločnom postupe 
vo výbere dodávateľa plynu pre rehole mimo CSS, pri-
čom odoberanie plynu od nového dodávateľa bude rea-
lizované od 1. 1. 2014. 

Verejné obstarávanie a dlhopisy spoločnosti  
Pro Bono Ecclesiae (PBE) 
Sr. Marta Chraščová a  P.  Miroslav Szuda CSsR podali 
informácie o ponukách z PBE v oblasti pomoci pri ve-
rejnom obstarávaní a v oblasti možností finančného in-
vestovania formou dlhopisov, ktorých zakúpením sa 
prispeje k realizácii rekonštrukcie a modernizácie aqua-
parku ThermalKesov neďaleko Nitry. 

Vystúpenie vdp. Štefana Majáka,  
nového riaditeľa CSS 
KVRP a  KVPŽR na  osobitné požiadanie vdp. Štefana 
Majáka umožnili vystúpenie nového riaditeľa CSS v zá-
vere spoločnej časti zasadnutia. Vyjadril ospravedlnenie 
za doterajšie nekorektné konanie predchádzajúceho ve-
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Dokumentárny film 

Zdenka
KVPŽR na Slovensku

Príbeh jemnej, no zároveň silnej ženy, snažiacej 
sa chrániť nevinných za cenu vlastného života. 
To zachytáva nový dokumentárny film Zdenka, 
ktorý o živote blahoslavenej sestry Zdenky 
Schelingovej nakrútila dokumentaristka sr. Ivica 
Kušíková. 

Verejnosti ho po prvýkrát predstavili 
v utorok 12. novembra na medzinárodnom 
Festivale slobody v Bratislave, ktorý organizoval 
Ústav pamäti národa. 

Dokument Zdenka približuje divákovi 
atmosféru začiatku päťdesiatych rokov, 
prenasledovania domnelých odporcov 
komunistického režimu, metódy práce tajnej 
polície. Príbeh sestry Zdenky sa prelína 
s príbehom sudcu, ktorý stál na čele Štátneho 
súdu, inštancie, ktorá odsúdila mnohých 
nevinných politických väzňov. 

S výrobou filmu jeho tvorcovia začali 
v januári 2013 a skončili v lete. „Podarilo sa 
nám objaviť veľmi vzácny kontakt na človeka, 
ktorý má so životným príbehom sestry Zdenky 
priamu súvislosť. Nakrúcali sme svedectvá 
na Orave, v rodnej dedine sestry Zdenky 
v Krivej, v kláštoroch milosrdných sestier sv. 
Kríža v Trnave, v Cerovej a v Podunajských 
Biskupiciach, kde je sestra Zdenka pochovaná, 
ale aj v Berlíne,“ vysvetlila autorka.

Projekt bol dokončený v októbri 2013 
s finančnou podporou Konferencie biskupov 
Slovenska a Audiovizuálneho fondu. Film je 
od decembra 2013 už v predaji.

Podľa http://www.postoy.sk/sestra_zdenka_
film spracoval Juraj Pigula
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/ Zomrel provinciál jezuitov   
   P. Peter Bujko SJ 

Narodil sa 16. septembra 1968 vo Vranove nad Topľou. Vyrastal 
v obci Nová Kelča (okres Vranov nad Topľou). V roku 1993 vstú-

pil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave. Po kňazskej vysviacke 
27. júna 1998 pôsobil dva roky v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešo-
ve. V jubilejnom roku 2000 pokračoval postgraduálnym štúdiom teoló-
gie na Vysokej škole filozoficko-teologickej Sankt Georgen vo Frankfurte 
nad Mohanom. Vo svojom licenciáte a doktoráte sa venoval dogmatickej 
teológii a ignaciánskej spiritualite. 

V roku 2005, keď sa vrátil zo štúdií, ho predstavení menovali za špi-
rituála rehoľného dorastu (školastikov) Spoločnosti Ježišovej v  Brati-
slave. Okrem toho začal prednášať dogmatickú teológiu na Teologickej 
fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave a na Pedagogickej fakulte Tr-
navskej univerzity v  Trnave. Rehoľnú formáciu zavŕšil tzv. treťou pro-
báciou v Dubline na prelome rokov 2007 a 2008. Po návrate z Dublinu 
pokračoval vo funkcii špirituála rehoľného dorastu, ako aj v prednášaní 
na univerzite. 

Za provinciála Slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej bol menova-
ný 13. júla 2009 a tento úrad vykonával od 31. októbra 2009 so sídlom 
v Bratislave. 

Bol vyhľadávaným exercitátorom a duchovným sprievodcom, obľúbe-
ným medzi spolubratmi a všetkými, ktorí ho poznali ako veselého, pria-
teľského a bezprostredného človeka. 

V sobotu 31. augusta 2013 bol P. Peter Bujko SJ náhle hospitalizovaný 
s prudkými bolesťami chrbtice na neurologickom oddelení nemocnice 
v Dolnom Kubíne. Tam v utorok, 3. septembra 2013, v skorých ranných 
hodinách zomrel na zlyhanie srdca vo veku nedožitých 45 rokov. 

n Peter Girašek

„Myslím, že by som nemohol žiť, 
keby som necítil v mojej duši niečo, 
čo nepochádza ani odo mňa, ani to 
nie je nič ľudské, ale to pochádza 
iba od Boha.“ Tento, pre niekoho 
možno trocha komplikovaný 
výrok pochádza od svätého Ignáca 
z Loyoly a vyjadruje jednu zo 
základných túžob jeho srdca. Ignác 
túžil žiť v neustálej dôvernosti so 
svojím Bohom. Táto dôvernosť 
ho uschopňovala nachádzať 
Boha vo všetkom a prežívať jeho 
prítomnosť vo svojom srdci. K tejto 
stálej a intenzívnej dôvernosti 
dorastal Ignác postupne na ceste 
svojho duchovného života. 
Najdôležitejším prostriedkom 
k tomu bola pre neho osobná 
modlitba. Ignác ako pútnik 
prešiel dlhú cestu svojej osobnej 
školy modlitby. Táto cesta viedla 
od tradičnej ústnej modlitby, 
do ktorej bol vovedený v kruhu 
svojej rodiny na Loyolskom zámku, 
cez zoznámenie sa s meditáciou 
a kontempláciou počas krátkej 
zastávky v mariánskej svätyni 
na Montserrate, ďalším 
rozvíjaním vlastnej skúsenosti 
a duchovným zápasom 
v Manrese, až po mystické 
omilostenie. Ignác získal mnoho 
duchovných skúseností a rád 
sa delil s ostatnými o to, čo ho 
Boh ako dobrý učiteľ na jeho 
ceste duchovného života naučil. 
Svoje skúsenosti zhrnul do knihy 
Duchovných cvičení, ktoré nie sú 
len intenzívnou školou modlitby, 
ale súčasne vedú človeka 
k pochopeniu vlastného života, 
jeho počiatku, cieľa a zmyslu.“ 
(P. Bujko: Bože, ty si môj Boh)



   Zasvätený život | 2014/01          33

KRONIKA

/ Výzvy pre zasvätený  
   život, sympózium  
   v Modre 

V dňoch 8. – 9. novembra 2013 sa v Modre – Harmó-
nii v priestoroch Študijného a kongresového strediska 

Centra ďalšieho vzdelávania UK uskutočnilo sympózium 
pod názvom Výzvy pre zasvätený život, organizované 
Konferenciou vyšších rehoľných predstavených (KVRP) 
a  Konferenciou vyšších predstavených ženských reholí 
(KVPŽR) na Slovensku. 

Osemdesiatim zúčastneným rehoľným bratom a  ses-
trám v úvode sympózia prečítali uvítací príhovor apoštol-
ského nuncia na Slovensku, Mons. Maria Giordanu.

V prvý deň sympózia sa prítomným predstavila sr. En-
rica Rosanna FMA, profesorka Pápežského inštitútu pre 
vzdelávanie Auxilium a Inštitútu pre zasvätený život Cla-
retianum v Ríme. 

Temperamentná saleziánka povzbudzovala zúčastnených 
rehoľníkov, ako byť radostným a vierohodným svedkom živo-
ta podľa evanjelia napriek ľudskej krehkosti, slabosti a malo-
myseľnosti. Ich poslanie má podľa jej slov svedčiť o prvenstve 
Boha pred všetkým ostatným. Zároveň vyzvala rehoľníkov, 
aby sa sústreďovali najmä na vzájomnú lásku a zmierenie, aby 
valorizovali hodnotu kríža u seba samých i vo svojich komu-
nitách a objavovali hodnotu rozmanitosti darov. 

Po  spoločnom slávení Eucharistie, ktorú celebroval 
Mons. Jozef Haľko, nasledovala predpremiéra filmu Zden
ka od dokumentaristky sr. Ivice Kúšikovej SSpS. Pôsobi-
vá umelecká snímka, vytvorená pri príležitosti 10. výro-
čia blahorečenia sestry Zdenky Schelingovej, zanechala 
v publiku hlboké dojmy a pocity. 

V druhý deň sympózia sa prítomným prihovoril P. Cle-
mens Dölken O. Praem., docent kresťanskej sociálnej ná-
uky a predseda Európskej nadácie sv. Norberta pre fórum 
dialógu Cirkev – hospodárstvo – spoločnosť. 

Premonštrát z  opátstva Duisburg – Hamborn fundo-
vaným spôsobom popísal rozličné formy krízy v dejinách 
Božieho ľudu, ktoré po pozitívnom zhodnotení problémov 
a čítaní znamení časov slúžili zároveň aj ako platforma pre 
podnetné vízie do budúcnosti a inšpirácia pre hnutia novej 
duchovnej obnovy spoločnosti. V procese re-evanjelizácie 
Európy majú rehoľné osoby tlmočiť obsah viery okolitým 
ľuďom prostredníctvom sociálno-charitatívnych diel, kul-
túrnych podujatí či mediálnych projektov. V  pracovných 
skupinkách sa prítomní rehoľníci zhodli na  tom, že pra-
meňom autentického života podľa evanjelia má byť hlboký 
vnútorný život zjednotený s Kristom, za predpokladu ľud-
skej a intelektuálnej zrelosti, pričom účinnosť svojho rehoľ-
ného pôsobenia na Slovensku vidia vo vzájomnej spoluprá-
ci, podpore a výmene skúseností.

n Karol Miroslav Švarc, sekretár KVRP

/ Noví provinciáli

Rudolf Uher SJ je novým provinciálom slovenských 
jezuitov. Menovaný bol generálnym predstaveným Spoloč
nosti Ježišovej P. Adolfom Nicolásom SJ dňa 18. decembra 
2013 a úrad prevezme 11. mája 2014. Vedenie provincie 
je do mája zverené P. Jozefovi Šuppovi SJ, úradujúcemu 
viceprovinciálovi, ktorý túto službu vykonáva od 12. sep
tembra 2013. 

Rudolf Uher sa narodil 17.novembra 1968 v Piešťanoch. 
V  roku 1995 bol vysvätený za  kňaza a  pôsobil v  Koši-
ciach, v Banskej Bystrici – Radvani, v Piešťanoch, v Pre-
šove. V roku 2000 ukončil postgraduálne štúdium fun-
damentálnej teológie a  masmediálnej komunikácie 
na Gregorovej univerzite v Ríme a v rokoch 2009 až 2011 
absolvoval štúdium formácie na kňazstvo a spirituality 
na tej istej univerzite. Medzi tým bol menovaný za špiri-
tuála a prefekta rehoľného dorastu Spoločnosti Ježišovej 
v Bratislave. Od roku 2012 pôsobí v Bratislave a je vice-
superiorom komunity, konzultorom provinciála a dele-
gátom pre formáciu. 

Zdroj: www.jezuiti.sk 

Jozef Ižold SDB, nový provinciál saleziánov na Slo
vensku, preberá službu provinciála po don Karolovi Ma
níkovi v júni 2014. Menovaný bol generálnym predstave
ným don Pasqualom Chavezom SDB dňa 7. 1. 2014. 

Jozef Ižold sa narodil 30. januára 1964 v Rybníku nad 
Hronom, okres Levice. Ako 27-ročný zložil v roku 1991 
v Poprade svoje prvé rehoľné sľuby. Teologické štúdiá 
absolvoval v  talianskom Turíne, doživotné sľuby zlo-
žil v roku 1997 a kňazskú vysviacku prijal v roku 2001 
v Žiline. Počas postgraduálnych štúdii sa špecializoval 
vo filozofii a dosiahol titul licenciát. V rokoch 2005 – 
2008 bol direktorom formačnej komunity v Žiline a zá-
roveň členom provinciálnej rady. Od  roku 2008 bol 
menovaný hlavným predstaveným za  provinciálneho 
vikára a  zároveň plnil úlohu provinciálneho delegáta 
pre formáciu. 

Zdroj: www.saleziani.sk
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/ Víťazný dokument  
   – Súď ma a skúšaj

Na  14. medzinárodnom festivale dokumentárnych fil-
mov Jeden svet zvíťazil film Súď ma a skúšaj. Medzi-

národná porota v zložení Jadwiga Hučková z Poľského fil-
mového ústavu, Pavel Paleček, historik, režisér a producent 
z Česka, a  scenárista, etnológ René Lužica zo Slovenska roz-
hodla, že tento rok získava Cenu Jedného sveta film Súď ma 
a skúšaj autorky Ivice Kúšikovej.

Hovorí o akcii „R“ v 50. rokoch minulého storočia, v rám-
ci ktorej komunisti likvidovali ženské rehole. Porota oce-
nila, že snímka otvára viaceré tabuizované tematické línie 
a ukazuje ohrozenie tradičných kresťanských hodnôt počas 
našej totalitnej minulosti. Film zároveň preniká do motivá-
cií mladej ženy, ktorá sa rozhodne byť mníškou, a zachytáva 
nezastupiteľnú prácu rádových sestier. 
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Arturo Cattaneo

Celibát – pretvárka  
alebo znamenie?
30 otázok a odpovedí

Mnohí veriaci sú dnes zmätení 
a snažia sa pochopiť dôvody, pre-
čo Cirkev naďalej zdôrazňuje dô-
ležitosť celibátu. Narastajúci ne-
dostatok kňazov takmer na celom 
Západe, odklon od náuky zo strany 
kňazov, ktorí vstupujú do manželstva, 
a škandály, ktoré spustilo sexuálne zneužívanie, to 
všetko prispelo k opätovnej aktuálnosti otázky, či by 
sa Cirkev predsa len nemala zriecť tohto záväzku. So 
zneužívaním sa určite nestretneme len v cirkevných 
kruhoch a nemôže byť z neho obviňovaný celibát. Ide 
skôr o prejav šírenia hedonistickej kultúry napáchnu-
tej erotizmom, ktorá zabúda na Boží súd. Práve proti 
tomuto prúdu sa stavia kňazský celibát. 

Vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava 2012

Peter Dubovský et al.

Marek
Komentáre k Novému zákonu 
(zväzok 1)

Prvý odborný komentár k Nové-
mu zákonu v slovenčine. 1. zvä-
zok dlhodobého projektu, vydaný 
v spolupráci s Teologickou fakul-
tou Trnavskej univerzity.
S veľkou radosťou vkladáme 
do rúk čitateľov ďalšie významné 
a obsiahle dielo kolektívu sloven-
ských biblistov. Spomedzi novo-
zákonných kníh si ako prvé vybrali 
na komentovanie Evanjelium podľa Marka. 
Hoci je zo štyroch evanjelií najkratšie, pre exegétov 
predstavuje text s mnohými úskaliami. Jedným z dô-
vodov je fakt, že texty zachované na starovekých pa-
pyrusoch sú zo všetkých evanjelií v najhoršom stave.
Okrem klasickej štruktúry, ktorá je totožná so štruk-
túrou doteraz vydaných starozákonných komentárov, 
obsahuje komentár k tomuto novozákonnému tex-
tu niekoľko noviniek. Patrí medzi ne súbor úvodných 
štúdií, ktorý približuje okolnosti vzniku evanjelia, za-
meriava sa na jeho žánrové aspekty a textové verzie.
V podkapitolách, ktoré sa venujú aplikácii jednotlivých 
textových úsekov, nájde čitateľ odseky venované Ka-
techizmu Katolíckej cirkvi, ktorý pracuje aj s textami 
Markovho evanjelia, a okrem pastoračnej aplikácie 
s homiletickým zameraním ponúka náš komentár aj 
texty využiteľné na stretnutiach nad Božím slovom 
v skupinách. Skutočnou raritou je preklad sýrskeho 
textu evanjelia, ktorý nájdete v Apendixe.

Dobrá kniha, Trnava 2013  
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Č Viktor Frankl
Utrpenie z nezmyselného života

Dnes sme konfrontovaní s existenciálnou 
frustráciou. Typický pacient dneška trpí  
hlbokým pocitom straty zmyslu, ktorý je  
úzko spojený s pocitom vnútorného  
prázdna. Hovoríme o existenciálnom vákuu,  
či tzv. noogénnej neuróze. Ako z toho von  
sa dočítate v knihe V. Frankla. Vhodné najmä 
pre kňazov, lekárov a psychoterapeutov.

128 s. • brož. • 6,00 €

Dawn Eden
Uzdravenie sexuálnych zranení

Kniha pomôže tým, ktorí ostali duchovne 
izolovaní, keď sa ako deti stali obeťami  
sexuálneho zneužívania. Je i výbornou  
pomôckou ľudí v pomáhajúcich profesiách. 
Príbehy svätých, ich osobné utrpenie  
a konečné víťazstvá vedú zraneného človeka 
k radostnej skúsenosti osobnej premeny.

216 s. • brož. • 7,50 €

Ursula Kochová
Svätá Alžbeta

Pútavý životopisný román. Svätá Alžbeta  
svojím krátkym, pritom však dramatickým  
životom zapôsobila nielen na svojich  
súčasníkov. Ako vzor lásky k blížnym  
zostáva medzi veriacimi cez všetky storočia  
až do dnešných dní. Kniha obsahuje  
informačnú farebnú prílohu zo života  
alžbetínok pôsobiacich na Slovensku.

248 s. • viaz. • 9,00 €

www.luc.sk


