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Editoriál

Editoriál

Z

asvätený život vraj nemá žiadnu utilitaristickú hodnotu! Nie je tu proste účelovo. Paradoxne však môžeme naň domyslieť nejaký účel: „Nemať iný záujem ako záujem o Boha a o jeho kráľovstvo.“ Koľko máme
všetci osobných záujmov?!!! Uff, niekedy až príliš!!! Úloha zasväteného je ukázať v prvom rade podstatný záujem
o Boha a z toho pramení nezištný záujem o človeka.
Úlohou nás zasvätených je udržiavať otvorenú otázku o Bohu alebo dopyt po Bohu. Neurobíme ľuďom
službu, ak sa chceme len prispôsobiť alebo „zdať sa“
modernými. Svet musí čítať v nás, že nás zaujíma Boh,
že on je naším centrom, naším životom, aby sme tak
zanietení pre neho mohli byť zanietení pre službu ľuďom. Ak dáme Boha do „centra“ a vytvoríme priestory a miesta v našej spoločnosti, v ktorých nás zaujíma
predovšetkým Boh, urobíme službu ľuďom. Pretože len ak Boh stojí v centre, človek nájde svoje osobné centrum. Našou úlohou je udržiavať túžbu človeka
po Bohu prostredníctvom nášho hľadania Boha. Takto
pomôžeme jednotlivcom prísť do kontaktu s ich túžbou po Bohu.
V našich domoch, kláštoroch, komunitách by malo
byť podstatné, aby ľudia vycítili náš záujem o Boha,
a nie o typické sociálne a cirkevné otázky, ktoré hľadajú, ako vytvoriť lepšie štruktúry. V našom živote nepôjde o rozprávanie o Bohu, ale skôr, aby sme presvedčili celou svojou existenciou, že nás zaujíma Boh. Tu
každá rehoľa zdôrazňuje niečo iné. Pre Augustína podstata mnícha spočíva v spoločnom hľadaní Boha v komunite. Tam Boh je spoločné dobro bratov. Kláštor
sa stáva školou lásky. Pre Benedikta je kláštor školou
služby. Pozostáva v hľadaní Boha a v službe po celý život. Modlitba a práca majú za cieľ, aby Boh bol oslávený vo všetkom. Mnísi nesmú nič položiť nad Krista.
Pre Ignáca sa jedná o Božiu vôľu, pre Františka o Bo-

žiu lásku, ktorá sa zjavila v chudobnom Ježišovi Kristovi. Pre don Bosca ide o vštepenie Kristovej lásky predovšetkým deťom a mladým ľuďom. Pre iných je to
Duch Svätý, ktorý musí všetko pretvárať. Ale je to stále Boh, okolo ktorého sa všetko točí. A v každej reforme vonkajších aspektov nesmieme zabudnúť na otázku o Bohu. Náš zasvätený život závisí od toho, či ľudia
môžu čítať v nás, že nás zaujíma Boh.
Náš záujem o Boha sa v praxi prejaví stále v záujme
o druhých či už v komunite alebo v pastorácii, v záujme o náš osobný duchovný rast a neustále hľadanie Boha. Aj časopis, ktorý znova držíte v rukách, má
snahu podporovať to podstatné. Prebudiť v nás smäd
a túžbu po Bohu a budovaní jeho kráľovstva.
V minulom čísle nášho časopisu vzbudil pozornosť
predovšetkým článok o športe v rehoľnom živote. Poukazuje to na veľkú potrebu zdravého kultu tela, t.j.
zdravého života v našich kláštoroch. Generačné strety sú tu asi nevyhnutné. Podobne sa v komunitách
ďalej debatuje o používaní moderných médií (internet, mobil, počítač). Musíme sa neustále učiť používať prostriedky našich čias a evanjelizovať cez ne alebo „pokresťančiť“ samotné prostriedky. Nevieme, kam
kráča zasvätený život a aké to bude o ďalších dvadsať
rokov na Slovensku. Bude sa opakovať u nás história
reholí v Belgicku alebo Taliansku či Nemecku? Môžeme len pokorne a pritom odvážne ponúkať náš záujem o Boha a udržiavať dopyt po Bohu komunitným
a osobným svedectvom. Verím, že náš časopis nás (aj
vaším pričinením) k tomu bude neustále stimulovať
a podporovať. Nielen to. Bude dobré, ak nám bude
klásť aj otázky a podnety, ktoré vzbudia sem-tam aj nejaký ten rozruch .


P. Juraj Pigula OSA
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Správy z KVRP a KVPŽR
 Plenárne zasadnutie
Konferencia vyšších rehoľných predstavených sa zišla
na svojom riadnom plenárnom zasadnutí v dňoch 16.
– 17. 5. 2011 v penzióne Zornička na Donovaloch. Prítomných bolo 23 vyšších rehoľných predstavených.
Keďže na niektorých postoch nastali personálne zmeny, boli predstavení noví provinciáli – Tomáš Lesňák z Rádu menších bratov konventuálov – minoritov
a Václav Hypius z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. V úrade boli na ďalšie obdobie potvrdení Ján Kováč
za rehoľu piaristov a Jozef Noga za Misijnú spoločnosť sv.
Vincenta de Paul.
Počas rokovania sa otvorili témy ako TV Lux, CSS,
finančná analýza za rok 2010 a rozpočet na rok 2011.
Štatutár zhodnotil situáciu od posledného rokovania
a informoval o podniknutých krokoch v rozbehnutých
projektoch. Sekretár zasa zhodnotil minulý rok a priblí Plenárne zasadnutie
Konferencie vyšších predstavených
ženských reholí na Slovensku
Dňa 1. marca 2011 sa v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove konalo jarné plenárne zasadnutie členiek
Konferencie vyšších predstavených ženských reholí
na Slovensku.
Krátko o bodoch zasadnutia, ktoré boli v programe:
1. Nakoľko sa pozvaný hosť – apoštolský nuncius
Mons. Mario Giordana – nemohol plenárneho zasadnutia zúčastniť osobne, poslal text svojho pozdravného príhovoru, ktorý bol prečítaný v pléne na úvod zasadnutia.
2. Referovanie o problémoch a aktivitách jednotlivých komisií.
3. V rámci spolupráce medzi KVPŽR a KVRP sa
na zasadnutí KVPŽR zúčastnil zástupca KVRP – P. Juraj Pigula (Rehoľa sv. Augustína), ktorý je zároveň šéfredaktorom časopisu Zasvätený život. Vo svojom príspevku informoval o pracovnom tíme redakcie časopisu
a vyzval na prispievanie do časopisu, najmä čo sa týka
tém formácie zasvätených. Informoval, že ďalej sa plánuje rozšíriť obsah časopisu o príspevky z oblasti cirkevného práva v spolupráci s cirkevným právnikom.
Prerokované boli aj otázky financovania a prispievania
na časopis, ako aj otázky jeho distribuovania.
4. Za prítomnosti riaditeľa TV Lux – pána Dáriusa
Hatoka (pozn.: medzičasom prebehla personálna výmena v TV Lux) boli prítomné členky informované o činnosti TV Lux, aktuálnych problémoch a požiadavkách.
Riaditeľ TV Lux oboznámil prítomné zástupkyne ženských reholí o podpore pre TV Lux na duchovnej a finančnej úrovni, ale aj na úrovni spolupráce v konkrétnych oblastiach tvorby programov.
5. Ďalšia spolupráca medzi KVPŽR a KVRP sa plánuje v oblasti prípravy, výchovy a vzdelávania odborníkov, ktorých prácu môžu potom na svoje účely podľa
potreby v budúcnosti využiť rehoľné spoločnosti.
2

žil situáciu ohľadom pridelenia a použitia štátnej dotácie,
platenia členského a o využívaní financií v roku 2011.
Počas zasadnutia sa uskutočnili i voľby do rady KVRP.
P. Michala Zamkovského CSsR v tejto službe nahradil
brat Jeremiáš Daniel Kvaka OFM.
Ďalšie rokovanie pléna sa uskutoční v dňoch 10. – 11.
10. 2011 na Donovaloch.


P. Tomáš Brezáni CM

 Medzinárodné stretnutie
jezuitských novicov
Novici Spoločnosti Ježišovej zo Slovenska, Česka, Poľska,
Chorvátska, Maďarska, Ruska, Ukrajiny a Kazachstanu
sa od 2. do 8. júna stretli na Slovensku. Cieľom stretnutia bolo, aby sa navzájom spoznali a formovali sa v jezuitskom duchu, ktorý sa vyznačuje univerzalitou, prekonávaním hraníc v zmysle katolicity Cirkvi. Práve východné
6. Podnety z pléna KVPŽR, ktoré budú predostreté
na zasadaní KBS:
- rozšírenie liturgického slávenia spomienky bl. Zdenky na celú Katolícku cirkev na Slovensku;
- príprava zmien a návrhy na prispievanie na sociálne zabezpečenie pre rehoľníkov a rehoľníčky pôsobiace
na misiách, príp. podľa možností aj s pomocou Pápežských misijných diel.
7. Z oblasti médií KVPŽR informuje, že projekt Svedkovia viery bol v jednej etape ukončený. Najvýznamnejším výstupom bola produkcia filmu Pilátova amnestia,
ktorý bol vydaný na DVD a vysielaný aj na STV2 a TV
Lux. Záujemcovia si môžu film objednať na sekretariáte
DVD alebo si ho pozrieť prostredníctvom www.kvpzr.
sk. Projekt Svedkovia viery pokračuje podrobnejším
dokumentovaním daného obdobia samostatným dokumentárnym filmom.
8. Dávame do pozornosti novú webovú stránku www.
kvpzr.sk a odporúčame link na ňu na webových stránkach jednotlivých ženských reholí.
9. Plenárne zasadnutie sa zaoberalo aj ekonomickými
záležitosťami, správou o hospodárení KVPŽR za uplynulý
rok, mzdovými, personálnymi a daňovými povinnosťami.
10. Rozpis dní modlitieb pre jednotlivé rehoľné inštitúty v rámci našej formy „boja proti terorizmu“ z roku
2001 platí aj naďalej. Na základe podnetov z diskusie
členiek KVPŽR sa ženské rehole rozhodli stále si pripomínať dôležitosť a aktuálnosť potreby neustávať v modlitbách na tento úmysel.
11. Pripravený Kurz formácie junioriek, ktorý sa
bude konať v niekoľkoročných etapách a je organizovaný školou salvatoriánov v Poľsku v Trzebinie, má možnosť využiť aj skupina junioriek so svojimi formátorkami z piatich ženských reholí zo Slovenska.
Zo zápisnice plenárneho zasadnutia
 sr. Marta Chraščová
ekonómka a sekretárka KVPŽR
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Správy z KVRP a KVPŽR
 Zasadnutie Rady KVPŽR
Dňa 4. mája 2011 sa v priestoroch provinciálneho vedenia Kongregácie školských sestier de Notre Dame
v Novom Meste nad Váhom konalo druhé tohtoročné zasadnutie Rady KVPŽR. Všetky prítomné členky
sa zaoberali okrem správ o činnosti a aktuálnom dianí
jednotlivých komisií pri KVPŽR aj zhodnotením spolupráce s KVRP a s KBS, ako aj ďalšími krokmi na jej
prehĺbenie. Zozbierali sa návrhy a pripomienky na novú spustenú webovú stránku, bola dohodnutá forma jej
aktualizovania a dopĺňania o aktuálne podujatia, ktoré sa v rámci KVPŽR konajú. Tiež bolo dohodnuté, že
podobné informácie budú zasielané ako samostatné príspevky aj do pripravovaných čísel časopisu Zasvätený život. Naďalej pokračujeme v projektoch z oblasti médií,
niektoré v spolupráci s TV Lux (Rehoľná abeceda), niektoré v rámci samostatných projektov (príprava 52-minútového dokumentárneho filmu o prenasledovaní rehoľných sestier na Slovensku v rokoch 1950 – 1962).
Pre zachovanie historicky vzácnych dokumentov z čias
totality, ktoré uchovávajú štátne archívy na Slovensku
a v Českej republike, sa práve rozbieha projekt Digitalizácia archívu. Rada KVPŽR sa na svojom zasadnutí
venovala aj otázkam prípravy nasledujúceho plenárneho zasadnutia, ktoré sa bude konať na jeseň tohto roku.
Slovensko je miestom, kde možno vnímať prítomnosť
tradície kresťanského Východu i Západu.
Za účasti vyše 40 novicov spolu s ich formátormi sa
stretnutie konalo v Centre pre mládež Prešovskej archieparchie Bárka v Juskovej Voli, okr. Vranov nad Topľou.
Okrem duchovného programu sa novici venovali športu
a najmä spoznávaniu pamätihodností regiónu bohatého
na miesta pôsobenia jezuitov dnes i v minulosti.
V piatok 3. júna v Prešove navštívili Kalváriu a Exercičný dom sv. Ignáca a stretli sa s prešovským arcibiskupom Mons. Jánom Babjakom SJ, ktorý im predstavil
život Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Spolu s ním
slávili svätú liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. V ďalších dňoch popri duchovnom programe a výmene skúseností navštívili gréckokatolícke drevené chrámy na východnom Slovensku.
V utorok 7. 6. v Košiciach obdivovali krásy mesta, ktoré bolo svedkom smrti sv. Košických mučeníkov, a oboznámili sa s prácou Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka a ďalšími aktivitami košických jezuitov. Spolu
s provinciálom P. Petrom Bujkom SJ slávili Eucharistiu
v jezuitskom Kostole Božského Srdca Ježišovho.


P. Jozef Bartkovjak SJ

 450. jubileum príchodu jezuitov
na Slovensku
V nedeľu 22. mája 2011 slovenskí jezuiti oslavovali v Trnave 450. výročie príchodu rehole na Slovensko. Bola to

Nezabudla zhodnotiť potrebu revízie Stanov KVPŽR
a prerokovať organizačné otázky týkajúce sa personálnych zmien v radoch členiek KVPŽR. Naďalej sa pokračuje v začatých projektoch v oblasti formácie zasvätených žien, sociálnej činnosti sestier, v riešení problémov
zriaďovateľov škôl a aktuálnom sledovaní diania v oblasti ekonomických dopadov z realizovania jednotlivých
projektov a dopadov vyplývajúcich zo spolupráce s Cirkevnou servisnou spoločnosťou.
 sr. Marta Chraščová
ekonómka a sekretárka KVPŽR

hlavná liturgická oslava jubilea za medzinárodnej účasti
jezuitov, pričom ďalšie akcie sú rozložené v priebehu celého roka.
Medzi rozličné jubilejné podujatia patrí postupné vydávanie publikácií zameraných na históriu rehole, kníh,
tematických čísel či rubrík v periodikách a tiež v podobe filmových dokumentov, a hlavne organizovanie duchovných obnov, novén a duchovno-umeleckých programov v jezuitských kostoloch, prijímanie skupín pútnikov
v pútnických kostoloch, najmä v Trnave a v kaplnke Panny Márie Snežnej na Trlenskej doline pri Vlkolínci, a tiež
príprava konferencie k histórii jezuitov na Slovensku. Viaceré katolícke médiá priebežne prinášajú o jubilejných akciách správy a reportáže. Niektoré aspekty jubilea si všimli
aj sekulárne médiá, napr. samotný historický fakt výročia
a to, že bola vydaná príležitostná poštová pečiatka. Cez
celonárodné katolícke médiá sme veriacich pozvali k získaniu odpustkov návštevou jezuitských kostolov spojenou
s úsilím o obnovu v osobnom duchovnom živote.
O ústrednej slávnosti 22. 5. v Trnave veľa povedia fotografie prístupné na www.jezuiti.sk.
P. Provinciál Peter Bujko privítal hostí na úvod umeleckého programu o 15:30, prirovnal charizmu rehole ku
štafete horiaceho plameňa – ako „oheň, ktorý zapaľuje
ďalšie ohne“. V programe slova a hudby vystúpil zbor
Chorus Salvatoris pod vedením Róberta Mésároša a inštrumentalisti Vlastimil Dufka SJ (hoboj), Róbert Kováč (husle) a Peter Reiffers (klávesy). Štyri veľké historické kapitoly prítomnosti jezuitov v Trnave a na Slovensku
predstavil majster slova Jozef Šimonovič: počiatky v 16.
Zasvätený život | 2011/02
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Nové tváre

storočí, vrchol rozkvetu v 17. – 18. storočí, návrat v 2.
polovici 19. storočia a tajné pôsobenie za komunistickej totality. Obnovu rehoľného života po roku 1990 až
po súčasnosť opäť priblížil P. Provinciál, ktorý potom
v závere umeleckého pásma priblížil súčasné priority
pôsobenia jezuitov na Slovensku a poďakoval prof. Jozefovi Šimončičovi, poprednému znalcovi dejín jezuitov na Slovensku, za jeho neoceniteľné celoživotné
dielo.
Po 17. hodine sa za začala pontifikálna svätá omša,
ktorej predsedal trnavský arcibiskup Mons. Róbert
Bezák CSsR. V homílii poukázal na charizmu sv.
Ignáca a Spoločnosti Ježišovej zaželal: „Nech vaša je Provinciálna kapitula SSS
Dňa 8. januára 2011 bola počas Provinciálnej kapituly do služby provinciálnej predstavenej Spoločnosti
sociálnych sestier so sídlom v Košiciach zvolená nová provinciálna predstavená – sestra Daniela, vlastným menom Mgr. Daniela Kimličková. Dňom zvolenia novej provinciálnej predstavenej ukončila svoju
službu sestra Martina – MUDr. Ľudmila Magulová.
 Voľby na Karmeli v Detve
Dňa 11. januára 2011 sa v Kláštore sestier bosých
karmelitánok preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel v Detve konali voľby. Za priorku kláštora na druhé volebné obdobie bola zvolená sestra
Mária Terézia od Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša,
vlastným menom Helena Jóźwiak. Ďalšími členkami kláštornej rady sa stali sestra Joanna Viannea
od Sedembolestnej Panny Márie, sestra Beáta Terézia
od Božej Lásky a Matky Milosrdenstva a sestra Benedikta Mária od Eucharistie.
 Marty na sekretariáte KVPŽR
Dňom 1. februára 2011 nastúpila do pracovného pomeru vo funkcii sekretárky a ekonómky KVPŽR nová pracovníčka sr. Marta Chraščová z Kongregá-

zuitská vášeň pre Ježiša pretrváva naďalej vo vašom poslaní, ktorého charakteristikou je aj pojem ‚magis‘ – čo
znamená, že jezuita vždy hľadá ‚viac‘, aby bol vo všetkom oslávený Boh.“ Na záver svätej omše si prítomní vypočuli pozdravné posolstvo, ktoré listom zaslal
apoštolský nuncius Mons. Mario Giordana.
V priestoroch jezuitského domu bolo na záver večera agapé pre všetkých účastníkov osláv. Popri tom
si mohli pozrieť výstavu obrazov P. Juraja Dufku SJ
a súbor fotografií venovaných osobnostiam Tomáša
a Františka Munkovcov, ktorých proces blahorečenia
sa v súčasnosti pripravuje.


P. J. Bartkovjak SJ

cie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Po dohode
kompetentných je sr. Marta Chraščová uvoľnená
z vlastnej kongregácie pre túto službu na obdobie
do 31. 1. 2013. Novú úlohu prevzala po ukončení
služby provinciálnej ekonómky vo vlastnej kongregácii a po ukončení práce v oblasti ekonomiky a riadenia v neziskovej organizácii vo sfére služieb sociálnej pomoci. Po oboznámení sa s novými úlohami
a prevzatí celej agendy sa dňom 13. marca 2011 rozlúčila KVPŽR s odchádzajúcou sekretárkou a ekonómkou – sr. Martou Baliakovou zo Spoločnosti
dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Ďakujeme jej za službu a doterajšie úsilie, ktoré vynaložila
v tejto práci pre dobro ženských reholí na Slovensku
počas predchádzajúcich piatich rokov. Do ďalšej práce, ktorú na základe rozhodnutia vyššej predstavenej
DKL prebrala dňom 1. apríla 2011 v Charitnom domove v Beckove, jej prajeme požehnané pôsobenie.
 Zmeny u salvatoriánok
V spoločenstve Sestier Božského Spasiteľa – salvatoriánok so sídlom v Bratislave ukončila dňom 1. marca 2011 obdobie vedenia komunity sestra Bonaventura Fürhacker. Vedenie provincialátu vo Viedni
rozhodlo, že v ročnom intervale bude vo vedení malej bratislavskej komunity prvý rok od 1. marca 2011
sestra Evelina Bonalska SDS a nasledujúci rok sestra
Denisa Ilenčíková SDS.
 Zmeny u premonštrátok
Generálna predstavená Kongregácie sestier premonštrátok oznámila, že po organizačných zmenách sa
doterajšia prvá provinciálna radkyňa podľa Konštitúcií Kongregácie sestier premonštrátok stala provinciálnou vikárkou Slovenskej provincie. Nová vyššia
predstavená tejto provincie , sestra Akvina – Mgr. Jana Pavlíková, prevzala úrad dňa 11. marca 2011.
Podľa správ z jednotlivých ženských reholí
 sr. Marta Chraščová
ekonómka a sekretárka KVPŽR

4
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Zomrel o. biskup Rudolf Baláž
V stredu 27. júla 2011
okolo 16-tej zomrel na
následky pľúcnej embólie
banskobystrický biskup
Mons. Rudolf Baláž.
Pohrebné obrady zosnulého
biskupa Mons. Rudolfa Baláža
sa uskutočnili v stredu
3. augusta 2011.

 Biskup Baláž sa narodil 20. novembra 1940 v Nevoľnom.
 V rokoch 1958 – 1963 študoval na RK CMBF v Bratislave.
Napriek dobrým študijným výsledkom mu ani po
opakovaných žiadostiach nebolo umožnené ďalšie štúdium.
 Kňazskú vysviacku prijal 23. júna 1963.
 Biskupskú vysviacku prijal 19. marca 1990
v Banskej Bystrici.
 Od 13. 4. 1994 do 31. 8. 2000 bol predsedom
Konferencie biskupov Slovenska.

Drahý otec biskup Rudolf,
v tejto chvíli by som sa Vám chcela poďakovať v mene Konferencií vyšších predstavených ženských a mužských reholí na Slovensku, teda v mene všetkých rehoľníčok a rehoľníkov, za to, kým ste pre nás boli.
Váš život bol pre nás jasným svedectvom muža živej
viery, pravdy a rozhodného postoja. Nechýbala Vám odvaha stáť si za svojimi hodnotami, riskovať a ísť proti prúdu. Vaším náhlym a pre nás takým nečakaným odchodom do večnosti sa toto svedectvo ešte viac zvýraznilo.
Vieme, že ste si hlboko vážili rehoľný život a vnímali ste jeho potrebu pre Cirkev. Vedeli ste, že je potrebné

vytvoriť v diecéze silné modlitbové zázemie a rozvíjať jej
duchovný rozmer. Na Váš podnet a pozvanie dostali rehoľníci vo Vašej diecéze priestor naplno žiť svoju charizmu a napĺňať svoje poslanie. Ich osud Vám nebol ľahostajný a vždy ste boli disponovaný pomáhať im. Taktiež
ste boli veľkou oporou aj pre Konferencie vyšších rehoľných predstavených a podporili ste mnohé ich projekty.
Ďakujeme Vám za Vašu veľkodušnosť a štedrosť.
Nech Vás Pán odmení životom vo večnej radosti.
Ostávame v nádeji na spoločné stretnutie v príbytku
trojjediného Boha.
Sr. M. Justína Kostúrová OP
predsedníčka KVPŽR
(text prednesený pri pohrebných obradoch v Banskej Bystrici)
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Internoviciát
ženských reholí
na Slovensku
Internoviciát ženských reholí na Slovensku vzniká
z iniciatívy viacerých inštitútov apoštolského života
a so súhlasom Konferencie vyšších predstavených
ženských reholí na Slovensku. Ide o spoluprácu
ženských reholí pri formácii noviciek za pomoci
intervenantov formou formačných víkendových
stretaní deväťkrát v roku.

P

rvé stretnutie začína v októbri 2011 a končí júnovým stretnutím 2012. Formačné stretnutia internoviciátu sú zatiaľ plánované na každý druhý rok
z dôvodu počtu noviciek a ich apoštolskej praxe v druhom roku noviciátu.

Cieľom internoviciátu je:
 sprostredkovať novickám kvalitné vyučovanie o principiálnych aspektoch rehoľného života cez kompetentných intervenantov;
 umožniť novickám, zvlášť z málopočetných noviciátov, stretnúť sa a oduševniť v spoločnej etape formácie;
umožniť
formátorkám čas zdieľania, výmeny skúse
ností, povzbudenia a permanentnej formácie.
Internoviciát je určený novickám a formátorkám
ženských reholí na Slovensku, ako aj formátorkám, ktoré momentálne nemajú novicky.
Frekvencia stretnutí je 9 víkendov (október 2011 –
jún 2012) s nasledujúcimi témami:
 Príprava na zasvätenie
 Liturgia hodín – spiritualita posvätenia času
 Duchovný život zasvätenej ženy
 Sväté písmo a poslušnosť autoritám
 Rozlišovanie a chudoba
 Budovanie komunity – ľudská formácia a čistota
 Príklad Márie v zasvätenom živote – materstvo
 Evanjelizácia v apoštoláte zasvätených.
Prednášajúci sú kompetentní zasvätení a zasvätené,
kňazi a laici, ktorí sa zapojili do formy internoviciátu.
Forma práce má viesť k prehĺbeniu danej témy. Obsahuje nasledujúce kroky:

6

1. osobná príprava novicky za pomoci „Zadania“
(text pripravený prednášajúcim mesiac pred stretnutím, obsahujúci zoznam odporúčanej literatúry, otázky
na prehĺbenie témy);
2. prednáška na danú tému;
3. práca v skupine na danú tému;
4. interiorizácia;
5. evaluácia stretnutia.
Súčasťou formy práce internoviciátu je aj stretnutie formátoriek s prednášajúcimi za účelom prehĺbenia
témy zo strany formátoriek.
Organizácia internoviciátu
Organizáciu internoviciátu zabezpečuje komisia
sestier pre internoviciát v spolupráci s teologicko-spirituálnou komisiou pri KVPŽR na Slovensku:
koordinátorka – sr. Blandína Angelovičová OSU;
vedúca animátoriek malých skupín – sr. Mechtilda
Haburajová SDR;
kontaktná sestra pre prednášajúcich – sr. Lýdia
Oravcová SCSC;
sestra pre zabezpečenie ubytovania – sr. Laura Vlčáková SSpS;
sestra pre zabezpečenie financií - sr. Renáta Jamborová SSS.
Financovanie
Vlastné prostriedky a projekty.
Veríme, že dobré dielo bude Boh požehnávať a realizácia internoviciátu prispeje ku kvalitnej formácii
nových povolaní na Slovensku. Prosíme o modlitby
za všetkých, ktorí sa podieľajú na tomto projekte.
 Sr. Júlia Milčová CJ
Teologicko-spirituálna komisia KVPŽR
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10
bežných ťažkostí

v rehoľnej komunite
K podstate rehoľného života nepochybne
patrí život v komunite. Aj keď mnohí
rehoľníci v našej krajine počas totality žili
sami, bol to len stav prechodný a v daných
okolnostiach nevyhnutný. V normálnych
okolnostiach je rehoľník, ktorí nežije
v komunite, pokladaný za anomáliu.

Ž

ivot v komunite však nie je ľahký. Je to preto, lebo
komunity sú zložené z ľudí s mnohými talentami,
danosťami, tendenciami, osobnosťami, darmi, milosťami i hriechmi. A interakcia všetkých týchto vecí občas vytvorí spoločenstvo podobné tomu nebeskému alebo dosť často, žiaľ, podobné tomu v pekle. Pozrime sa
na desať bežných ťažkostí, s ktorými sa rehoľné spoločenstvá musia zaoberať, ak chcú žiť verne svoje povolanie.

1. Chýbajúca vízia
Nazvi to nedostatkom viery alebo odmietaním ísť hlbšie
pod povrch vecí, neschopnosťou vidieť úzky súvis me-

dzi životom, ktorý žijeme, a presvedčením, ktoré zastávame, alebo letargiou, ktorá sa odmieta nabíjať novou
energiou; faktom je, že rehoľná komunita môže ľahko
stratiť kontakt so svojou charizmou a s dôvodom, prečo vlastne vznikla. Vízia je záležitosť aj hlavy, aj srdca.
Minimálne rozumové prijatie hodnôt a cieľov, ktoré pôvodne priviedli spoločenstvo k existencii, nestačí. Vízia
musí preniknúť predstavivosť členov spoločenstva a vyprodukovať v ich srdciach túžbu za každú cenu plniť
ciele, ktoré ako spoločenstvo majú, v tých okolnostiach,
v ktorých žijú. Toto je dôvod, prečo rehoľná komunita
bude stále potrebovať ľudí s inšpirovanými snami. Ich
úlohou bude udržovať víziu, ktorá stála pri zrode spoločenstva, vedome pred jej očami. Bude však potrebovať aj rozumných a múdrych predstavených. Ich úlohou
bude tlmočiť a aplikovať túto víziu na praktické a konkrétne okolnosti bežného každodenného života. Ak sa
vízia neudržuje v jasnosti a zrozumiteľnosti, spoločenstvo postupne stratí svoje smerovanie, udusí v svojich
členoch všetku energiu a stane sa spolkom znudených,
znechutených a dezorientovaných ľudí. A toto je istá
cesta k jeho smrti.
Zasvätený život | 2011/02
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2. Choré štruktúry
Každé spoločenstvo potrebuje štruktúru – jednak pre svoje vlastné dobro, ako aj pre dobro svojich členov. Štruktúry poskytujú spoločenstvu stabilitu a dávajú mu schopnosť dlhodobo fungovať. Štruktúry však môžu byť aj
kliatbou. Ak spoločenstvo alebo jeho predstavení nie sú
opatrní, jeho štruktúry môžu po čase stratiť význam a namiesto pomoci sa môžu pre svojich členov stať prekážkou v dosahovaní cieľov, pre ktoré vzniklo. Spoločenstvo
tu potom bude pre udržiavanie nehybných štruktúr, a nie
pre vykonávanie svojho poslania. Štruktúry sa tak stanú
dysfunkčnými a chorými a začnú spoločenstvo oberať
o pokoj a pohodu, ktoré jeho členovia potrebujú k životu
a k práci. Každé spoločenstvo si teda musí pravidelne preverovať svoje štruktúry a zmeniť tie, ktoré už nie sú k ničomu a ktoré iba zbytočne znepríjemňujú život jeho členom. Nakoľko existuje len jedno dokonalé spoločenstvo,
Najsvätejšia Trojica, rehoľné spoločenstvá by sa nemali
čudovať, keď zistia, že v ich vnútornej organizácii existujú nejaké dysfunkčné a choré štruktúry. Ak toto zistíme,
naším cieľom by malo byť odstránenie alebo aspoň maximálne zredukovanie štruktúr, ktoré už nie sú k ničomu,
a udržanie iba tých, ktoré spoločenstvu naozaj opravdivo
asistujú v potrebách a v dosahovaní jeho cieľov.

3. Introverzia spoločenstva
Spoločenstvá musia mať vzájomný vzťah k svetu, ktorý sa
nachádza okolo nich. Ak sa oddelia od okolitého prostredia a stanú sa prehnane upriamenými len na svoje vlastné vnútorné problémy, stratia kontakt s dôležitou realitou,
a tak umenšia svoju schopnosť robiť zdravé a múdre roz-

hodnutia. Dejiny sú plné príkladov spoločenstiev, ktoré
nasledovali tento nebezpečný, často tragický kurz. Spoločenstvá, ktoré sa upriamia len na svoje komunitné „čumenie do vlastného pupka“, sa stanú svetom samé pre seba
v tom zmysle, že budú stáť v opozícii proti svetu, ktorý sa
nachádza okolo nich. Z tohto dôvodu musí byť oprávnená
snaha rehoľného spoločenstva o vnútornú definíciu seba
samého doplnená aj o zdravú snahu otvoriť sa voči okolitému svetu, viesť s ním dialóg a angažovať sa v ňom. Zdravie komunity si žiada, aby sa jej členovia snažili ísť ďaleko
za vlastné hranice a aby ponúkali pohostinnosť a službu
tým, ktorí to potrebujú. Zároveň však musia byť opatrní, aby neupadli do opačného extrému, t.j. do komunitnej
extrovertnosti, pomocou ktorej by sa spoločenstvo mohlo
úplne ponoriť iba do vonkajších činností, a tak prestať mať
kontakt s vnútorným životom, ktorý mu dodáva energiu
a poháňa ho, a ktorý dáva jeho činnostiam zmysel.

4. Napätie medzi jedincom
a spoločenstvom
Jedno z najväčších napätí v komunitnom živote sa často
týka chápania a praktizovania vzťahu medzi komunitou a jej jednotlivými členmi. Ak tento problém nie je
konštruktívne riešený a vyriešený, môže prísť k jednému
z nasledujúcich nezdravých extrémov: (1) totálna a úplná
poddajnosť člena voči skupine, a to aj v najmenších a najnepatrnejších detailoch (často na úkor jeho psychického
zdravia), alebo (2) privlastnenie si takej veľkej autonómie
vo vlastnom živote, že nároky komunity a záväzky, ktoré voči nej urobil, prestanú byť možné, a komunita tak
vlastne stratí svoju životaschopnosť. Rehoľné spoločenstvo by sa malo snažiť o rovnováhu medzi týmito extré-
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spoločenstva
4. Napätie
medzi jedincom
a spoločenstvom
5. Konflikty
osobnosti
6. Otázka
vzájomnej
blízkosti
7. Rozdielne
motivácie
8. Indiferencia
9. Nedostatok
uvedomelosti
10. Samota
8

Zasvätený život | 2011/02

zasvateny_zivot_4.indd 8

11.8.2011 13:44:32

Spiritualita
mami tým, že nezabudne dohliadať na to, aby vzťah medzi jednotlivcom a ním bol vzájomne sa doplňujúci. Ak
sa tak stane, komunita bude schopná zachovať si rešpekt
pre dôstojnosť ľudskej osoby: stane sa fórom, cez ktoré
jej člen dostáva informácie zo sveta a cez ktoré jej člen
na tieto informácie aj reaguje.

týka času, ktorý trávia spolu, či dávajú priestor aj iným
členom komunity tým, že ich pozývajú k účasti na svojich aktivitách a úvahách. Priatelia, ktorí si takéto otázky kladú, neupadnú do nebezpečenstva vytvorenia si nezdravej kliky v rámci komunity a budú schopní svojím
priateľstvom veľkoryso prispieť k životu v komunite.

5. Konflikty osobnosti

7. Rozdielne motivácie

Členovia komunity obyčajne zapadajú do celej škály tzv. K napätiam v komunite často prichádza aj preto, lebo jej
„typov osobností“. Nech sú tieto „typy osobnosti“ hodno- členovia vstúpili do rehoľného života, a stále sú v ňom, pre
tené podľa ktorejkoľvek typológie (či už jungiánskej, ale- rozličné dôvody. Iba máloktorí z nás (ak vôbec niektorí)
bo Mayers-Briggs alebo Enneagram) je jasné, že pestrosť môžu naozaj povedať, že vstúpili do rehoľného života iba
typov osobností prináša so sebou do komunity množstvo s tými najvznešenejšími a najčistejšími úmyslami. Dosť
rozličných talentov a energií, ktoré môžu nádherne pri- často si spolu so svojím nezištným rozhodnutím prinášame
do komunity aj množstvo iných, mespievať k napĺňaniu jej cieľov. No
nej viditeľných, avšak predsa dostatáto pestrosť prináša so sebou aj vetočne silných motívov. Škála týchto
ľa negatívnych dôsledkov, z ktorých
Aj keď komunity nikdy
motívov je veľmi široká: od nešťastnie najmenším je nebezpečenstvo, že
nesmú zabudnúť na
ného rodinného zázemia po ekonoodlišné typy osobnosti budú na seba
svoju víziu, ktorá ich
mické dôvody, od vzdelanostných
prirodzene narážať a vytvárať kondala dohromady a ktorá
záujmov k obmedzeným profesionálfliktné situácie, a tak narúšať komuich v tejto „hromade“ ďalej
nym možnostiam, od hlboko zakorenitný život. Keď k takýmto konfliknených psychických potrieb k túžbe
tom dôjde, predstavení komunity
udržuje, nesmú zabudnúť
po spoločenskom rešpekte zo strany
by mali ich pôvodcov vyzvať, aby sa
ani na vyrovnávanie sa
iných. Nech je to už čokoľvek, predna ne vážne pozreli a aby vzniknutú
s praktickými skutočnosťami
stavení komunity by mali byť schopní
situáciu riešili tak, žeby prispela k ich
každodenné
ho
života.
a ochotní uznať, že takéto zmiešané
osobnému rastu. Aj keď je jasné, že
členovia komunity nie sú povinní
byť medzi sebou navzájom blízkymi
priateľmi alebo intímnymi dôverníkmi, ba dokonca nemusia byť jeden druhému ani sympatickí, predsa však je nevyhnutné, aby svoje rozdielne chute a náhľady boli schopní
podriadiť všeobecnému dobru komunity. Svedectvo o takomto neegoistickom úsilí by sa nemalo podceňovať. My,
ktorých Pán povzbudzuje k láske k nepriateľom (Mt 5, 43),
by sme mali urobiť naozaj maximum pre to, aby sme boli
schopní navzájom spolupracovať a byť láskaví aj k tým členom nášho spoločenstva, s ktorými nevychádzame.

6. Otázka vzájomnej blízkosti
Priateľstvo je Božím darom, a tak ak sa objaví medzi členmi rehoľnej komunity, mal by sa tento dar vítať s radosťou. Lenže blízki priatelia by si mali byť vedomí i svojej
zodpovednosti, ktorú majú za to, aby svoj vzťah začlenili do života spoločenstva, a to tak, že ho budú neustále udržovať otvorený pred inými. Keď k tomuto nepríde, potom sa môže priateľstvo stať kameňom rozdelenia
a môže mať škodlivý vplyv na komunitný život (toto je
zrejme jeden z dôvodov, prečo sa neodporúčalo partikulárne priateľstvo v tradícii rehoľného života). Priateľom,
ktorí sú členmi tej istej komunity, by sa malo stále pripomínať, aby pravidelne uvažovali nad tým, aký zmysel
má ich priateľstvo pre komunitu. Ako prispievajú do jej
života, v akom zmysle ju odvádzajú od napĺňania jej cieľa
a jej úloh, či nie sú jeden voči druhému vlastnícki, čo sa

motívy sú síce nevyhnutné, no mali
by sa snažiť, aby sa v živote členov komunity dostali naozaj na povrch, do ich vedomia, aby sa
tak mohol minimalizovať ich škodlivý efekt na komunitný život. Čím lepšie porozumieme týmto zmiešaným motívom a čím lepšie sa s nimi vyrovnáme, tým ľahšie bude pre
nás, každého člena komunity, z nich vyrásť a svoju energiu
zamerať na špecifické motívy komunity ako celku, ktoré
sme prijali, keď sme skladali svoje rehoľné sľuby.

8. Indiferencia
Členovia komunity musia cítiť, že ich vlastný osobný
príspevok pre život komunity má význam a že sa naozaj
berie vážne. Ak toto necítia, môže sa stať, že sa od spoločenstva emocionálne oddelia, svoje sklamanie budú
dávať najavo nepriamym či trucovitým správaním, alebo – čo je ešte horšie – čistým nezáujmom o komunitný život. Nedostatok entuziazmu alebo záujmu aktívne
sa zúčastňovať na živote komunity môže byť dôsledkom
množstva vecí, ako napríklad chorých štruktúr, konfliktov zapríčinených rozdielom v povahách, osobnými
problémami a pod. No nech je dôvod akýkoľvek, člen
komunity, u ktorého sa prejaví nezáujem o život a ciele komunity, by mal byť požiadaný, aby svoje správanie
vysvetlil. Nezáujem je často známkou hlbšieho problému, ktorý sa doteraz nedostal na pretras ani u samotného jednotlivca, ani u komunity. Ak sa takéto problémy
na pretras nedostanú vôbec, komunita začne riskoZasvätený život | 2011/02
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Spiritualita
vať, že postupne čoraz viac jej členov skĺzne do tohto
mrzutého, trápneho a bolestného postoja úmyselnej
neaktivity. Je vždy rozumnejšie zaoberať sa takýmito
problémami skôr, než sa nám vymknú z rúk a než negatívne ovplyvnia život celej komunity.

9. Nedostatok uvedomelosti
Členovia komunity môžu mať tie najlepšie a najvznešenejšie úmysly ohľadom života komunity, no môže sa stať,
že si nebudú vedomí jej konkrétnych potrieb. Tento nedostatok uvedomelosti ohľadom potrieb komunity mô-

že byť výsledkom buď ich vlastnej osobnej necitlivosti
voči potrebám skupiny, alebo osobitných názorov ohľadom rozdelenia prác v rámci skupiny, alebo jednoducho
tým, že ľudia, ktorí sú za veci zodpovední, nedali ostatným členom tieto spoločné záujmy komunity na vedomie. Členom komunity by sa malo neustále pripomínať,
aké negatívne dôsledky pre komunitu má to, ak niektorý jej člen zanedbáva alebo úplne ignoruje povinnosti,
ktoré voči nej má. Je preto dôležité, aby si jej členovia
poctivo vykonávali svoje drobné povinnosti. Toto vytvorí v komunite príjemnú atmosféru a jej členov to pripraví na povinnosti väčšieho rázu, ktoré sa raz v budúcnosti
môžu vyskytnúť .

10. Samota
Istý stupeň samoty je v rehoľnom komunitnom živote nevyhnutný. Členovia
musia byť schopní vyrovnávať sa s pocitom samoty a zdravým spôsobom ho integrovať do svojej osobnosti. Ak k tomu
nepríde, môže sa stať, že členovia komunity budú žiť v takmer úplnej izolácii jeden od druhého. Budú síce žiť pod jednou strechou a spoločne pracovať, modliť
sa a stolovať, no ich vzájomné vzťahy budú veľmi povrchné. Extrémne prejavy samoty medzi členmi komunity často predstavujú ich vlastnú neochotu ponoriť sa
hlbšie pod povrch svojho vlastného života a podeliť sa s inými o skúsenosti a otázky, ktoré sú pre nich naozaj dôležité. V takom prípade by sa komunita mala usilovať
o atmosféru dôvery, v ktorej by sa ľudia cítili naozaj slobodní vyjaviť niečo zo svojho osobného života a zo svojich názorov
na život komunity. Ako to budú robiť,
to bude závisieť od veľkosti komunity
a od ochoty jej členov zapojiť sa do takéhoto procesu.
Aj keď komunity nikdy nesmú zabudnúť na svoju víziu, ktorá ich dala dohromady a ktorá ich v tejto „hromade“ ďalej
udržuje, nesmú zabudnúť ani na vyrovnávanie sa s praktickými (a často bolestnými) skutočnosťami každodenného života. Tí, ktorým sa tieto dva aspekty ich
povolania podarilo stmeliť, okrem iného
dosiahnu i hlbšie chápanie Božej prítomnosti v ľudských dejinách, vo svojom živote a v práci, ktorú vykonávajú. Tí, ktorým sa to nepodarí, vystavujú sa naopak
riziku, že budú stále opakovať tie isté
omyly, čo ich bude viesť k strate bdelosti a horlivosti v komunite a až k úplnému
nezáujmu o jej život.
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JEDINÝ
na svete

Na ceste do ich kláštora som zablúdil. Musel
som sa vrátiť a dať pozor, aby som znova
neminul nenápadnú odbočku na nenápadný
vrch. Toto trápenie mi spríjemnila brezová aleja
a bažant, ktorý ma prišiel pozdraviť. Okrem
otvorenej bránky ma vítal aj vkusne upravený
záhradný areál. No proste balzam na dušu,
zvlášť keď sa človek obzrie za svoj chrbát a vidí
paneláky a komíny mesta Vranov nad Topľou.
Mimochodom, viete, že sestry redemptoristky
byzantského obradu sú svetový unikát? Ich
jediný kláštor sa nachádza práve na Slovensku.
Ako mi prezradila sr. Helena, kňazi sú ich
„prvorodenými synmi“, za ktorých sa modlia
a obetujú. Poďme sa teda spolu pozrieť, čo nám
o sebe ešte prezradia.
Aká je história vašej rehole?
Oficiálny názov je Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa
(Ordo Sanctissimi Redemptoris – OSsR), čiže redemptoristky. Sme kontemplatívna klauzúrová mníšska rehoľa
pápežského práva. Podnetom na založenie prvej komunity redemptoristiek v malom talianskom mestečku Scala
boli vnútorné zjavenia, ktoré priamo od Ježiša dostala talianska mystička Mária Celesta Crostarosa v roku 1725.
Vďaka podpore Alfonza de Liguori (neskoršieho zakladateľa redemptoristov) sestry prijali novú regulu na sviatok
Zoslania Ducha Svätého 13. mája 1731 a o niekoľko týždňov neskôr, presne 6. augusta 1731, si po prvýkrát ob-

liekli tmavočervené habity, ktorých farba je znakom veľkej
lásky Boha ku každému človekovi. Je pre nás znamením,
že Kristus nás miluje, a zároveň pripomienkou, že aj my
máme byť zapálené takouto láskou ku všetkým ľuďom.
Za duchovných patrónov rehole zakladateľka vybrala
sv. Jozefa, sv. archanjela Michala, sv. Jána Krstiteľa a sv.
Máriu Magdalénu.
Kde pôsobíte a čo je vašou charizmou?
Naše kláštory, ktorých je 47, sa nachádzajú na všetkých
kontinentoch a žije v nich okolo 500 duchovných dcér
Márie Celesty Crostarosy.
Charizma redemptoristiek sa dá zhrnúť do troch rozmerov:
Neustála kontemplácia – náš život je životom modlitby a dôverného zotrvávania pred Pánom. Všetko je postavené na vzťahu s Ježišom, na tom, do akej miery mu
dovoľujeme, aby nás vnútorne premieňal. Chceme byť
„misionárkami“ a „apoštolkami“ predovšetkým skrze
„vnútorné vyžarovanie Ježiša“, ktoré je ovocím pravého
prebývania s Pánom, ovocím našej modlitby.
Bratský život v spoločenstve – náš život je životom
v spoločenstve, a teda životom vzájomných vzťahov. Veľký dôraz kladieme na ducha vzájomnej lásky, služby
evanjeliového priateľstva, schopnosti dialógu a otvorenosti na seba navzájom a schopnosti odpúšťať. Chceme
tvoriť pravé evanjeliové spoločenstvo, ktoré vyžarovaním
lásky a radosti svedčí o prítomnosti živého Boha.
Otvorenosť pre iných – náš život je životom „pre
iných“. Hoci sme do istej miery ukryté pred svetom, predsa
chceme niesť Ježišovu lásku iným: tým, čo žijú v našom
Zasvätený život | 2011/02
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Modlitba M. Celesty Crostarosy:

sa 13. 12. 2007 presťahovali do nového kláštora na úpätí
Slanských vrchov, vo Vranove nad Topľou – v časti Lomnica.

Ó, Božský Otče. Tvoje slovo je ako ohnivá strela,
ktorá preniká moju dušu!
Vravíš mi, že chceš, aby som bola planúcou
pochodňou, ktorá neustále planie pred tebou
a dáva svetlo mnohým dušiam.
Ale ako to môžem urobiť ja, keď som len temnotou?
Budem pochodňou, ba aj slnkom, ak sa navždy
zjednotíš s mojím srdcom. Prosím ťa, nech sa
tak stane skrze tvoje milosrdenstvo.

Ako ste zvládali stavbu nového kláštora?
Začiatky boli ťažké v každom ohľade. Osamostatniť sa
od materského kláštora, vziať zodpovednosť na svoje plecia, starať sa o dom, o jeho zariadenie, o úpravu záhrady
a okolia, a pri tom všetkom si uvedomovať, že žijeme pre
Boha a nadovšetko kladieme základy spoločného života
pre reálnu budúcnosť kláštorného života! Napriek tomu,
že sme žili iba z viery, ľudské obavy a starosti nás neobchádzali. Veľmi sme si cenili prítomnosť Boha, jeho prozreteľnosť a starostlivosť, ktorú nám preukazoval rôznymi
spôsobmi. Boli to predovšetkým dobrí ľudia, ochotní pomôcť aj v najdrobnejších veciach.

okolí, ako aj všetkým, ktorí prichádzajú do nášho kláštora so svojimi radosťami a trápeniami. Sme tu pre všetkých,
aby sme ich vypočuli, podelili sa navzájom, povzbudili,
darovali im radosť, úsmev, pochopenie, ale predovšetkým
aby sme im ukázali nádej – Ježiša, ktorý tu na nich čaká
a ako jediný môže dať zmysel všetkému, čo prežívajú.
Kedy ste prišli pôsobiť na Slovensko?
Na Slovensku sme sa narodili. Tu rástlo povolanie každej
z nás a to až do chvíle, keď sme vstúpili do poľského kláštora sestier redemptoristiek v Bielsku-Białej. Začalo to 16. 10.
1993 vstupom prvých troch sestier zo Slovenska. S rastúcim počtom sestier byzantského obradu rástla aj nádej návratu domov. Naše pôsobenie na Slovensku sa začalo 12.
12. 2002. O pár dní neskôr, 25. 12. 2002, bol na Slovensku oficiálne založený prvý kláštor redemptoristiek byzantského obradu na svete. Naším prvým domovom bola stará
fara v Sačurove, dedinke, ktorá je vzdialená len 2 km od nášho súčasného kláštora. Po piatich rokoch pobytu v provizórnych podmienkach a intenzívnych stavebných prácach sme
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Predstavíte nám aj ostatné sestry
v kláštore?
V našej komunite žije päť sestier, ktoré zložili večné sľuby.
Všetky pochádzame z východného Slovenska. Tri sestry –
Helena, Alena a Jarmila sú z okresu Stropkov a vyrastali
pod patronátom otcov redemptoristov. Mladšia sr. Helena pochádza z Jakubian v okrese Stará Ľubovňa a najmladšia sr. Jana je z dedinky Milpoš pri Sabinove.
Ako zvyčajne využívate čas?
Deň začíname spoločnou modlitbou Utierne, teda modlitbou ranných chvál, a Eucharistiou o 6:30 hod v našej
kláštornej kaplnke, ktorá je prístupná aj pre ľudí. Naša práca je zosúladená s modlitbou Časov, čiže malých
hodiniek. Po raňajkách a 3. čase sa každá zo sestier venuje
zverenej práci v kuchyni, v záhrade, v prekladateľskej,
ikonopiseckej alebo krajčírskej pracovni. Pri spoločnom
obede sa stretávame po 6. čase o 13:00 hod, ktorý je zároveň časom rekreácie a odpočinku. Po poludňajšej mod-
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litbe o 14:00 hod sa usilujeme vytvoriť atmosféru ticha
a pokoja, ktoré pomáhajú k sústredeniu sa, modlitbe, rozjímaniu a štúdiu. Na spoločnej modlitbe Večierne sa stretávame o 18:00 hod. Po nej je večera a rekreácia, ktorú
prežívame v kruhu spoločenstva alebo aj hostí do 20:30
hod. Po večerných modlitbách každému patrí odpočinok
a dobrý spánok. Počas dňa sa venujeme aj hosťom, ktorí
trávia u nás duchovné obnovy alebo nás osobne prichádzajú prosiť o modlitbu či rozhovor.

ponúka možnosť stretávať sa s ľuďmi, ale ich aj posiela
na toto miesto. Takýmto spôsobom nám dovoľuje približovať sa k nim s jeho povzbudením, slovom a láskou.
Žiť takýto štýl života, no nespoliehať sa pritom výlučne
na Boha by bol paradox. Je to podmienka.
Dá sa prísť na návštevu do vášho kláštora,
môžete udržiavať kontakt so svetom?
Samozrejme. V kláštore vás čakáme a rady privítame. Je
možné k nám prísť na návštevu, rozhovor či duchovnú
obnovu, alebo len jednoducho si oddýchnuť. Odpovedáme prostredníctvom mobilu či e-mailu.

Aká je vaša skúsenosť modlitby?
Prostredníctvom modlitby sa spájame s Bohom, prebývame v jeho prítomnosti. Vďaka nej sa naše zmýšľanie mení
tak, že sa dokážeme na rôzne situácie vôkol seba pozerať Ako relaxujete? Nájde sa čas i na šport či
iným pohľadom. Skrze modlitbu Boh vlieva do našich sŕdc nejaké koníčky?
nádej, ktorá nám umožňuje hľadieť na neviditeľné a vidieť Kto ako, je to rôzne. Každá z nás má svoj okruh záujmu,
aj neviditeľné, teda to, čo Boh zamýšľa, čo pre naše dobro ktorému sa venuje. Niektorá relaxuje pri práci v záhrade,
už od večnosti pripravil a dnes nám to chce darovať. Prijať iná pri čítaní knihy, písaní ikon, listov, učení sa... Potom
je to predovšetkým vlastná tvorba nejakých darčekov, ktoré
to dokáže iba človek modlitby.
Celý náš život má byť modlitbou. Všetko, čo robíme iných potešia. Občas (okrem Filipovky a Veľkého pôstu) si
s ozajstnou nesebeckou láskou, stáva sa pre Boha neustá- spoločne pozrieme aj nejaký dobrý film.
Čo sa týka športu... Máme malú telocvičňu, v ktorej
lou obetou chvály a modlitbou prosby za druhých. Práca,
rozhovor, odpočinok, rekreácia – všetko je darom lásky. je momentálne stacionárny bicykel a jedna fitlopta. Ale
na začiatok to stačí . Veľké možnosKeď prebývame s Bohom, otvárame sa
ti však v rámci klauzúry zatiaľ nemána pôsobenie jeho Ducha a slobodne
Kontakt:
me, ale vnímame to ako prejav našej
mu dávame priestor na to, aby konal
chudoby. Záhrada je však veľká, takže
tak, ako sa to jemu páči.
Sestry redemptoristky
v lete za pekného počasia je možné zaKláštorná 1503
Ako sa dá žiť v klauzúre
hrať si loptové hry či bedminton.
093 03 Vranov nad Topľou
za múrmi kláštora a byť priTel: 0917 350 237,
Ktorý bol doposiaľ najkrajší
tom otvorený pre druhých?
0902 072 128
Poslanie našej rehole môžeme zhrnúť
deň v kláštore?
ossrgrkat@wmx.sk
Tým najkrajším a vytúženým bol slávv jednej vete: „Byť vo svete jasnými a žiawww.redemptoristky.eu
nostný deň posviacky nášho novérivými svedkami lásky, ktorou nás Boh
ho Kláštora Najsvätejšej Trojice. Bol
miluje, a nezanedbať žiadnu príležitosť
to deň veľkej vďačnosti Bohu za jeho
k tomu, aby iní zakúsili Božiu lásku.“
Nakoľko sme klauzúrnou rehoľou, charakterizuje nás tzv. pomoc, ktorú sme prostredníctvom mnohých známych
kontemplatívny apoštolát. Je to apoštolát vnútorného vy- i neznámych zakusovali v krátkej kapitole našich dejín.
žarovania, modlitby za iných a s inými a apoštolát ľudskej
a duchovnej pohostinnosti. Tí, ktorí hľadajú podmienky Máte nejaký odkaz pre zasvätených
k modlitbe, zamysleniu a duchovnej obnove, môžu v na- na Slovensku?
šich kláštoroch nájsť dom modlitby a pokoja, ktorý potre- Nech sú vnímaví na dotyky Božej lásky, ktorá je zreteľná
bujú. Naša klauzúra je otvorenou bránou pre všetkých, kto- v každom človeku; nech zažívajú prítomnosť Boha, lebo
ona mení náš ľudský pohľad na realitu na iný, Boží porí túžia dať svojmu životu hlbší zmysel.
Zaujímavé je, že napriek fyzickému odlúčeniu od sve- hľad. Nech hľadajú šťastie v živote s ním a pre neho.
ta a vzdialeniu sa od neho do ústrania Boh nám nielen
 Za rozhovor ďakuje P. Tomáš Brezáni, CM
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Staromódny habit
alebo prorocké gesto?

S

ú veci, ktoré nepodliehajú módnym trendom, ani
sa nestanú zastaranými, hoci ubehne veľa rokov
a stáročí. Tieto skutočnosti svedčia o čomsi nadčasovom, čo sa nedá vtlačiť do žiadnych hraníc času či
priestoru, pretože ich aktuálnosť a vzhľad sú rovnako prijímané na všetkých kontinentoch a v rozličných historických obdobiach.
Takto sa dá pozerať aj na rehoľníka v jeho typickej
podobe – zaodiateho do habitu so skromným výrazom
a pohľadom upretým k nebu. On totiž už svojím zovňajškom svedčí o povolaní danom od absolútnej bytosti,
ktorou je Boh. A tak je zrejmé, že ak sa pohybujeme v tejto kategórií aktuálnosti, vždy sme aktuálni, lebo samotný
rehoľný habit hovorí o stave zasvätenosti Komusi, kto tu
vždy bol, je i bude a zostáva stály a nemenný.
Týmto štýlom života a vonkajším výzorom sa osoba
stáva symbolom nadčasového života, ktorý je definitívou v zameraní na eschatologický cieľ. Preto nepotrebuje
módnu zmenu, ktorá svedčí o pominuteľnosti a podriadenosti časovým zmenám, ktoré sú typické pre nestálosť
pozemského života. „Práve v tejto perspektíve možno
lepšie pochopiť, v čom spočíva úloha eschatologického
znaku zasväteného života. Jestvuje totiž nemenné učenie,
ktoré predstavuje zasvätený život ako predzvesť budúceho kráľovstva. Druhý vatikánsky koncil pripomína toto
učenie, keď tvrdí, že zasvätenie ‚je predzvesťou budúceho
vzkriesenia a slávy nebeského kráľovstva‘. Je to predovšetkým zásluhou sľubu panenstva, v tradícii vždy chápaného ako predzvesť budúceho sveta, ktorý už dnes pôsobí
a premieňa celého človeka“ (VC 26).
Tento znak či prorocké gesto má upozorňovať ľudí
na náš spoločný cieľ – nebo, kde „ľudia, keď vstanú
z mŕtvych, sa už ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako
anjeli v nebi“ (porov. Mt 22, 30; Mk 12, 25; Lk 20, 35).
Azda aj preto sa stáva ľuďom ponoreným iba do tohto
sveta, že sa čudne pozerajú na rehoľné rúcho a komentu-
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jú tento stav rozličnými nerozumnými poznámkami. No
napriek tomu sa mnohí s obdivom pýtajú, ako je to možné, že aj dnes vo svete rozličných ponúk sa niektorí utiahnu do kláštora. Z tejto otázky pre mnohých vyplynie aj
odpoveď, ktorá vedie až k motivácii hovoriacej o odmene večného života. Preto sa rehoľný habit vždy považoval
za dôležitý znak, ktorým sa navonok a bez slov prihovára
rehoľník všetkým, ktorí ho takto vidia.
Z tohto dôvodu blahoslavený Ján Pavol II. v posynodálnej apoštolskej exhortácii Vita consacrata pripomína:
„Vždy, ale najmä v súčasnej kultúre, často veľmi sekularizovanej, a predsa vnímavej na jazyk znakov, Cirkev sa má
starať o to, aby sa jej prítomnosť stala viditeľnou v bežnom živote. Pritom má právo očakávať, že v značnej miere sa o to pričinia zasvätené osoby, ktoré sú povolané, aby
v každej situácii vydávali svedectvo o svojej príslušnosti ku Kristovi. Pretože oblečenie je znakom zasvätenia,
chudoby a príslušnosti do určitej rehoľnej rodiny, spolu
so synodálnymi otcami rehoľníkom a rehoľníčkam vrelo
odporúčam, aby nosili svoje rúcho vhodne prispôsobené
okolnostiam miesta a času“ (VC 25).
Týmto spôsobom obliekania sa rehoľná osoba stáva
viditeľným prorockým gestom, ktoré pripomína všetkým, že na zemi nie sme nastálo, lebo tu nemáme trvalé miesto. Svätý apoštol Pavol pripomína: „Veď vieme,
že keď sa tento stánok – náš pozemský dom rozpadne,
máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný v nebi“ (2 Kor 5, 1). V tomto pohľade sa rehoľný habit nikdy nestane staromódnym, lebo ohlasuje možnosť
vždy aktuálnej spásy pre každého a je napomenutím pre
pominuteľné módne trendy, že jestvujú aj stále hodnoty,
ktoré ani čas, ani priestor neobmedzí v ich stabilite.
 Vladyka Mons. Milan Chautur CSsR,
zodpovedný za Radu pre inštitúty zasväteného života
a spoločnosti apoštolského života pri KBS
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Teológia tela

a život v celibáte:
ako to ide dokopy?
Nie som rehoľníčka, ale dalo by sa
povedať, že svet je mojím kláštorom.
Som slobodná laička a Ježiša v sebe
nosím všade, kam sa pohnem – či som
na kurze španielčiny v Mexiku, na púti
v Camino de Santiago de Compostela
v Španielsku alebo doma v arizonskom
Phoenixe s priateľkou na káve.

Ž

ivotnú silu a inšpiráciu čerpám zo života v celibáte. Svoju identitu a poslanie nevidím len
v tom, že som matka a žena. To, čo ma každé
ráno poháňa z postele, je sľub, že budem prinášať
duchovné ovocie, žiť pre niečo, čo ma presahuje. Ale
nebolo to tak odjakživa.
Keď som dovŕšila tridsiatku, uviazol môj život
v slepej uličke. Po anulácii nášho manželstva som
totiž predpokladala, že sa čoskoro znova vydám.
Jednoducho budem pokračovať v práci na čiastočný úväzok a čakať, kým sa jedného dňa nezjaví princ
na bielom koni a ja sa znova šialene, bláznivo zaľúbim. Čakala som na muža, ktorý príde a zachráni
ma. Čakala som na romantickú lásku, aby mi do života vniesla vzrušenie, energiu a dala mu cieľ. Čakala som, čakala a... čakala.
Po dvoch rokoch čakania som konečne pochopila, že sa musím pohnúť z miesta a životom kráčať
ďalej ako nevydatá žena – nájsť si koníčky, záujmy
a spôsob, ako slúžiť Bohu. Musela som sa naučiť žiť
ako žena bez partnera a nechápať tento stav ako prechodnú etapu, ale prijať ho s radosťou ako milostiplný spôsob života.
Tvoriť s niekým jednotu
Možno vás to prekvapí, ale žiť sama som sa učila
od Prvého páru. Nie, teraz nemám na mysli princa
Williama a Kate, ale Adama a Evu. Kým Boh nestvoril Evu, Adam bol sám. Keď sa rozhliadol okolo
seba, uvidel, že všetko živé navôkol je „popárené“,
len on nemal nikoho. Boh však nemal v úmysle nechať ho samého, a tak naňho zoslal spánok a stvoril
z jeho rebra ženu. Keď Adam otvoril oči, zaplesal, že
vidí niekoho rovnakej podstaty ako on.

Katrina Zeno

Katrina J. Zeno je koordinátorkou diecézneho Centra pre teológiu tela a kultúru v arizonskom Phoenixe, ktoré
nesie meno Jána Pavla II., a spoluzakladateľkou organizácie
Ženy tretieho tisícročia (Women of the Third Millenium, www.
wttm.org). Katrina je autorkou kníh Every Woman’s Jurney:
Answering ,Who am I‘ for the Feminine Heart (v slovenčine
vyšla pod názvom Som žena: Cesta každej z nás), The Body
Reveals God a zatiaľ posledná z jej kníh má názov When Life
Doesn’t Go Your Way. Katrina vystúpila s prednáškami nielen
v mnohých kútoch USA, ale aj vo Švajčiarsku, Rakúsku, Anglicku, Kanade, Guatemale a na Trinidade. Napísala viac ako
päťdesiat článkov, ktoré vyšli v USA v celoštátnej katolíckej
tlači a online.
Narodila sa a vyrástla v kalifornskom San Diegu. Bakalárske štúdium teológie absolvovala na Františkánskej univerzite v Steubenville v Ohiu, kde prežila dvadsaťtri rokov.
V septembri 2005 sa presťahovala do Phoenixu. Je duchovnou matkou, ale aj požehnanou matkou dvadsaťštyriročného syna Michaela.

A potom nasleduje verš, ktorý ma neprestáva fascinovať: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom“ (Gn 2, 24). Kým bol Adam sám, nemal ku
komu prilipnúť. Stvorením Evy sa všetko zmenilo,
až vtedy vznikla možnosť tvoriť s niekým jednotu.
Na prvý pohľad to pre slobodných ľudí nevyzerá
ako dobrá novina, otvára však netušené horizonty.
Hneď vysvetlím, aké.
Telo je dar
Blahoslavený Ján Pavol II. na začiatku svojho pontifikátu rozoberal v cykle svojich stredajších audiencií
27. verš z prvej kapitoly Knihy Genezis – sústredil
sa na obrovský význam toho, že Boh stvoril človeka
na svoj obraz ako muža a ženu: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža
a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27). Túto teologickú antropológiu aplikoval na vykúpenie, celibát, nebo,
manželstvo a čistotu manželského vzťahu. Zbierka
sto tridsiatich troch textov prednesených na audienZasvätený život | 2011/02
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Teológia
Zodpovednosť za boj
proti kultúre smrti
a budovanie kultúry života
je úloha každého muža
ako duchovného kňaza
a každej ženy
ako duchovnej matky.

ciách, dnes známa pod názvom Teológia tela, spôsobila
prevrat v katechéze.
Novátorský je jeho pohľad na telo, keďže v minulosti sa
práve telo pokladalo za najväčšiu prekážku v priblížení sa
k Božiemu obrazu. Platón tvrdil, že telo je väzením duše
a „spásu“ videl v oslobodení duše od tela. Blahoslavený
Ján Pavol II. prichádza s opačným názorom. Telo nie je
väzením, lež darom.
Prostredníctvom viditeľného tela sa prejavuje neviditeľná duša. Ján Pavol II. dokonca hovorí, že telo je „sviatostné“. Telo je viditeľným prejavom neviditeľnej duše a navyše zvestuje neviditeľného Boha. Nikto predsa nepovie:
„Zabudnime na chlieb a víno, prijímajme Ježiša priamo,“
a práve tak nemôžeme povedať: „Zbavme sa tela, aby sme
Boha mohli zvestovať priamo.“ Takto to nefunguje. Podľa Božieho zámeru zvestujeme Boha práve prostredníctvom svojho tela, nie bez neho.
Ak je každý človek stvorený na obraz a podobu Boha,
potom každý z nás je stvorený, aby samým sebou odhaľoval Boha. Z Nového zákona vieme, že Boh je jeden, ale
trojjediný. Najsvätejšiu Trojicu rada zobrazujem pojmami prevzatými z teológie tela: Otec sa dáva ako dar Synovi. Syn sebou obdarúva Otca a Duch Svätý sa vylieva
ako plod ich vzájomnej sebadarujúcej lásky. Ako ľudské
bytosti sme teda obrazom Svätej Trojice, ak jeden druhého nezištne obdarujeme samým sebou. A tento dar nemá
byť sterilný, ale plodný.
16

Každý môže byť darom
A tu by ľahko mohlo vzniknúť nedorozumenie. Bolo by
chybou chápať blahoslaveného Jána Pavla II. a jeho teológiu tela tak, že plodná, sebadarujúca láska sa môže naplniť iba v manželstve. Uisťujem vás, že to tak nie je. Každý jeden človek – či slobodný, či žijúci v manželstve alebo
v celibáte – má pozvanie darovať samého seba a stať sa vyjadrením trojičného spoločenstva. Každá ľudská bytosť je
stvorená prežívať toto sebadarovanie – najprv s Bohom,
potom s ostatnými ľuďmi, s prírodou, ba dokonca vo
svojom vnútri aj so samým sebou – medzi svojou telesnou a duchovnou stránkou.
Slobodní ľudia žijúci v celibáte – či už v kláštore alebo
mimo neho – nemusia viac hľadať svoju identitu a poslanie, lebo všetci sme povolaní prežívať plodnú a čistú
jednotu s Bohom a ostanými ľuďmi. Len takto môžeme žiť ako verné obrazy Boha na tomto svete. Ako inak
môžu slobodní ľudia žijúci v celibáte chápať Jánove slová: „Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia“
(Jn 15, 8)?
Duchovná plodnosť
O duchovnej plodnosti som nikdy neuvažovala. Až raz,
keď som jedného dňa sedela v aute a uháňala na stretnutie s mužom, s ktorým som vtedy chodila, Svätý Duch
mi zrazu našepkal: „Modli sa, aby sa tvoja romantická láska premenila na materskú.“ Moja prvá reakcia,
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Teológia
pravdaže, bola: „Ani za nič na svete!“ No potom
som predsa len poslúchla a začala sa modliť, aby sa
môj romantický cit k tomu mužovi zmenil na materský. Ale najprv som si musela ujasniť, čo je materská láska.
Odpoveď prišla o niekoľko týždňov. Materská láska je to, čo cítim k svojmu synovi Michaelovi: je to
láska vytrvalá a bezvýhradná. Je to láska, ktorá nečaká vďaku. V tej chvíli som ešte nevedela, že Duch
Svätý ma práve doviedol k pojmu, ktorý sa v mojom
živote slobodnej ženy stane kľúčovým – k duchovnému materstvu, ktoré definujem takto: Duchovné
materstvo znamená rozvíjať emocionálny, morálny,
kultúrny a duchovný život iných.
Materstvo...
Duchovné materstvo dáva zmysel života každej žene žijúcej v celibáte. Ženy môžu byť duchovnými
matkami kdekoľvek – v kancelárii, v obchode, v autobuse či vlaku, v kláštore. Napríklad ak učím našich seniorov spoločenské tance a celý čas sa na nich
povzbudzujúco usmievam, som im duchovnou matkou. Keď pripravujem deti na birmovku, rozvíjam
ich vnútorný život. A duchovnou matkou som aj
vtedy, keď si s pochopením vypočujem lamentácie
priateľky, ktorú dovádza k slzám neposlušnosť jej
malých synov.
Vidí svet moje duchovné materstvo a vyjadrí mi
uznanie? Pravdaže nie. A to isté platí aj pre kláštory.
Za svoju duchovnú plodnosť, za nekonečné hodiny
modlitieb a obete sa nikdy nedočkáte slávnostného
odovzdávania cien (ani raz za mesiac, ani raz za rok).
Na duchovnom materstve je najťažšie práve to, že
sa odohráva v skrytosti. Svätá Terézia z Lisieux otvorene priznala, že ju stálo veľa námahy, aby prejavila
láskavosť a veľkorysosť voči tým spolusestrám, ktoré
ju kritizovali a ponižovali. Toto bola jej skrytá obeta duchovnému materstvu. Avšak práve takto sa ľudia menia v svätcov a mystikov: nepozorovateľne,
v modlitbe, v obete.
...a otcovstvo
A čo slobodní muži v celibáte? Ako ich povoláva Boh k plodnému sebadarovaniu? Odpoveďou je
jediné slovo – kňazstvo. Prvé, čo väčšine ľudí zíde
na um, je kňazstvo sviatostné, ale ja mám na mysli
kňazstvo duchovné. Tak ako je každá žena povolaná
vyjadriť svoju panenskú plodnosť prostredníctvom
duchovného materstva, povolaním každého muža je
vyjadriť ju duchovným kňazstvom.
Jednou z tragédií protestantskej reformácie je strata kňazstva. Kňazstvo je vo svojej podstate pastierske, ale jeho korene siahajú oveľa hlbšie – je to obetovanie vlastného života, aby sa iní mohli priblížiť
k Bohu. V Starej zmluve je kňazstvo ritualizované
v systéme obiet, ktorých cieľom bol očistiť Izrael
od hriechu a jeho dôsledkov. Jedine kňaz smel obetovať telo a krv zvieraťa pre očistenie ľudu.

Ježišova smrť na kríži a ustanovenie Eucharistie
navždy zmenili poslanie mužov. Ježiš Veľkňaz prináša ako obetu za odpustenie hriechov nie krv býkov
a kôz, no na kríži, na novom Božom tróne, vylieva vlastnú krv a obetuje vlastné telo. V Liste Hebrejom sa uvádzajú tieto Kristove slová: „Nechcel si
obetu ani dar, ale dal si mi telo“ (10, 5). Pre naplnenie svojho kňazského poslania musel Ježiš na odčinenie hriechov obetovať vlastné telo. Kňazstvo – aj
to duchovné – je vtelené do fyzického tela. Vyžaduje obetu vlastného tela, aby sa svet očistil od hriechu
a jeho následkov.
Ako sa môžu slobodní muži a muži v celibáte stať
duchovnými kňazmi v každodennom živote? Tým,
že odolajú lákadlám, ako je pornografia a sebauspokojovanie. Tým, že svoju prácu o nič neukrátia, budú ju vykonávať poctivo a čestne. Tým, že sa
budú denne venovať modlitbe a vytvárať bratstvo
s inými mužmi.
Cesta k oslave Boha
Zodpovednosť za boj proti kultúre smrti a budovanie kultúry života neleží len na pleciach sviatostných
kňazov. Je to úloha každého muža ako duchovného
kňaza a každej ženy ako duchovnej matky. V minulosti hrali kláštory v živote Cirkvi úlohu významných centier duchovnej obnovy a vzdelanosti. Dnes
teológia tela v kombinácii s celibátnym spôsobom
života ponúka novú alternatívu pre úplné sebadarovanie: toto je cesta, ako zaplaviť svet duchovnou
plodnosťou a zmeniť život spoločnosti tak, aby sa
stal oslavou Boha.


Preklad PhDr. Zdenka Buntová,
medzititulky redakcia

Katrina J. Zeno
na Slovensku!
Dňa 19. 11. 2011 bude celodenné stretnutie
zasvätených žien s Katrinou J. Zeno v Bratislave
v UPC na Starých Gruntoch č. 36
od 9:00 do 17:00 na tému:
Teológia tela Jána Pavla II.
s prízvukom na génius ženy.
Bližšie informácie: monika.bazikova@gmail.com.
Vzhľadom na nutnosť uhradiť výdavky
spojené s organizáciou celého pobytu pani K. J. Zeno
na Slovensku je vstupné 3 eurá na osobu.
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Povolania

Odpoveď

na povolanie
je odpoveďou
na najhlbšie túžby
ľudského srdca

Prednášky na celoslovenskom
formačno-pracovnom
stretnutí (27. – 30. 4. 2011)
pre koordinátorov pastorácie
povolaní, formátorov a tých, ktorí
pracujú v sprevádzaní povolaní,
na Donovaloch viedol už po tretí
raz Dr.Jack Finnegan SDB, ktorý
prednáša na Miltown Institute
na Katedre spirituálnej teológie
a je predsedom asociácie All
Ireland Spiritual Guidance
Association – reprezentatívnej
skupiny v oblasti duchovného
sprevádzania. Témy boli
pokračovaním z cyklu
Techniky na báze duchovného
sprevádzania.

D

r. Jack Finnegan sa v prednáškach dotkol témy
Formácie a ľudskej osobnosti. Z tejto obsažnej témy
sa pozrieme cez jeho slová na formáciu ako takú,
na sprevádzanie povolania a jeho rozlišovanie, ktoré majú
byť vybavené mnohými vlastnosťami a čnosťami.
Formáciu opísal ako vedenie ľudí k rozvíjaniu vnútorných povahových vlastností a komunikačných zručností,
18

ktoré sú typické pre kňazský a rehoľný život, najmä vo
svetle charizmy a povolania špecifického rehoľného spoločenstva.
Cieľom tejto formácie je formovať život, vytvárať priestor
pre nové srdce a nového ducha v Kristovi, ktorý tvorí všetky veci nové (Zjv 21, 5). čo si vyžaduje spoluprácu človeka
s Duchom Svätým, ktorý k tejto novosti pozýva.
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Povolania
Nadobúdať Kristove hodnoty
Pri pretváraní človeka majú významnú úlohu tri hlavné
faktory:
krehkosť a obmedzenosť ľudskej podstaty, ľudských
podmienok;
 spoločenstvo – vzájomné pôsobenie dynamiky jednotlivca a spoločenstva; psychologicky a duchovne nezdraví jedinci sú škodliví pre kvalitu života spoločenstva;
 dynamika túžby – túžby po dokonalosti a svätosti,
ktorá je výsledkom zrelého a zdravého života prežívaného v dôvernom vzťahu s Bohom a v partnerstve so
spoločenstvom viery.


Na formáciu sa ďalej pozrel ako na proces osvojovania si
hodnôt Krista, ktoré si vyžadujú sebapresahovanie. Ono
je spojené s výzvou stať sa milujúcim človekom v Kristovi,
ktorý je schopný reálneho úsudku a tolerancie.
Cieľom počiatočnej formácie teda bude pripraviť človeka k bližšiemu nasledovaniu Krista, čím si formácia zachováva kristologické zameranie: kultivovanie osobného,
celoživotného vzťahu so žijúcim Kristom.
Úlohy formátorov
Tí, ktorí sú zapojení do služby formovania, sprevádzania
a rozlišovania povolania, si potrebujú neustále pripomínať, že odpoveď na povolanie je odpoveďou na najhlbšie túžby ľudského srdca. Nie je to vonkajšia požiadavka
a nikdy ju ani tak nemôžeme vnímať. Odpoveď na povolanie je prežívaná v slobode voľby a vedomia a jednou
z úloh rozlišovania je uistiť sa, že takáto sloboda existuje,
a zároveň si uvedomiť, že ľudská schopnosť odpovedať na
Božie volanie je obmedzená. Naša sloboda je totiž nedokonalá, podmienená rodinou, z ktorej pochádzame, a závisí od náboženských skúseností, vzdelania a iných sociálnych, historických a kultúrnych faktorov. Tým, že sme
stratili kontakt so svojím pôvodným bytím ako obrazom
a podobizňou Boha (Gn 1, 26), učíme sa nanovo stávať
sa podobizňou Boha v skutočnom svete, pretože sme jeho obrazom. Sprevádzanie povolania napomáha a podnecuje k procesu znovuobjavovania tohto obrazu v sebe.
Pri rozlišovaní je potrebné zvážiť schopnosť a otvorenosť človeka na zmenu a to, ako využíva rozhodujúce
formy a prostriedky premieňania. Rozlišujeme schopnosť
otvorenosti pre sebapresahovanie cez sebapoznávanie inšpirované Bohom a nasmerované k nemu.
Do rozlišovania vstupuje aj spoločenstvo, ktoré rozumie tomu, čo znamená ponúknuť seba ako oporu pre ostatných, ktorí sa snažia rozvíjať, zosobniť a zvnútorniť celoživotný záväzok v modlitbe a službe. Vzhľadom na to,
že rehoľný život kladie do popredia najmä službu a spoločenstvo, sklon k nim by mal byť očividný.

vyžadujú neustálu dennú modlitbu a kontempláciu, pretože v oboch prípadoch je nutné najskôr rozpoznať Boží
dotyk a následne sa odovzdať Božiemu pozvaniu. Rozlišovanie v sebe vždy zahŕňa obrátenie, aj osobné, aj celého
spoločenstva. Duchovná skúsenosť si vyžaduje skutočný
duchovný život, duchovné zameranie sa na svoj vnútorný
život a vždy volá po rozhodnutí a skutkoch, zakotvených
v pravde a láske. Kľúčové postupy podporujú disponibilitu, napomáhajú poznať a pozorne vnímať, čo chce Duch:
















modliť sa za dar rozlišovania;
pozorovať situáciu a zadefinovať problém;
získavať patričné informácie bez predpojatosti;
hlboko sa zladiť s Božou prítomnosťou;
podporovať vedomú túžbu byť Božím a podriadiť sa
Duchu a pravde v Kristovi (Ef 2, 21 – 22);
hlboko načúvať Duchu s otvoreným srdcom a širokou
mysľou;
učiť sa nenásilne vyjadrovať svoje názory;
lectio divina – zdieľať sa zo Slovom, hľadať v Slove;
poslušnosť stanovám, pravidlám a objektívnym princípom;
zahĺbiť sa v tichu;
venovať pozornosť harmónii a láske;
hľadať znamenia ducha, rozlišovať duchov;
hľadať konsenzus;
duchovné testovanie a overenie rozhodnutí so schopnosťou poznať dôsledky;
učiť sa čakať.

Pre sprevádzanie a rozlišovanie je potrebná múdrosť.
S múdrosťou tak vstupujeme do duchovného rozlišovania, ktoré sa stáva pre nás životným štýlom a učí nás vnímať život v Kristovom Duchu a pravde. Pomáha nám
vidieť realitu i naše vlastné ilúzie. Pomáha nám vidieť potenciál skutočného života, rozpoznávať možnosti. Otvára
náš vnútorný svet. Otvára náš život a robí nás zodpovednými za rozhodnutia i za ich dôsledky. Je to cesta dozrievania v Kristovi.
Sr. Zuzana Šimková ŠSND
Článok je krátený redakciou.
Celý článok si môžete prečítať na stránke
www.kvrp.sk/casopis


Čo chce Duch
Postupy pri rozlišovaní podporujú objavovanie a dosahovanie toho, čo je v procese rozlišovania riešené, či už
v živote jednotlivca, alebo spoločenstva. Oba spôsoby si
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Rozhovory

* Na slovíčko s provinciálom piaristov

Jánom Kováčom
Nejaký tvoj posledný dobrý
vtip?

Mucha leží na chrbte a trepe nožičkami. Letí okolo druhá mucha a pýta sa:
„Strečing, strečing?“ A tá, čo trepe nožičkami, hovorí: „Ale čoby, ... Biolit.“
Aký tip humoru máš rád?

Lasica a Satinský alebo Radošinci.
Čo ťa najviac baví v živote?

Teraz najnovšie byť ticho.
Ako si ťa Boh našiel (povolal)?

Už som to spomenul, išlo to cez
strach a našiel som radosť.

N

arodil sa v Zlatých Moravciach
26. augusta 1960 rodičom Jozefovi a Barbore Kováčovcom.
Má ešte dvoch súrodencov Jozefa
a Máriu. Ako dieťa chcel byť všeličím
– horárom, zubárom, učiteľom... Postupom času, ako sa mu nechcelo učiť,
z učiteľstva upustil, ale Pán Boh mal
humor a učil sa 27 rokov a ešte stále
sa musí učiť a učí. Prešiel si pubertálnymi excesmi. Bol brigádnický referent v SZM a DJ-ej. Nakoniec vďaka
sestre, ktorá sa vydala do Švajčiarska,
sa mu do ruky dostala Biblia a podporovaný kňazom v Žitavanoch ju začal čítať a meniť svoj život. Rozišiel
sa s dievčaťom a po vojenskej službe
(2 roky) sa stretol s P. Franekom, ktorý ho priviedol k piaristom, konkrétne k P. Horvátikovi. Ten trochu s obavami, lebo na stretnutie s ním prišiel
v rifliach a v americkom tričku, ho
prijal. Začalo sa jeho ďalšie štúdium,
ale tentoraz tajné. To mu vyhovovalo,
lebo vždy bol tak trochu rebel, ale iba
taký nenápadný. 1990 bol vysvätený
a odvtedy prešiel skoro všetky pôsobiská piaristov, dokonca aj na Morave. A teraz Pán so svojím humorom ho
už po tretíkrát necháva provinciálom
a on sa mu iba diví, že ho ešte trpí. Ale
ďakuje mu z celého srdca, že zasiahol
do jeho života a urobil si z neho svojho sluhu. Rád mu slúži, aj keď si myslí, že nie vždy dobre, ale však on vie,
akého si ho zavolal.
20

S čím si začínal (predsavzatie)
ako provinciál a ako veci vidíš
teraz?

Chcel som byť otcom všetkým bratom, ale teraz vidím, že občas boli a aj
sú sirotami.
Ako pociťuješ Božie pôsobenie
a pomoc v úlohe provinciála?
Môžeš uviesť nejaký príklad?

Niektoré vážne rozhodnutia, ktoré
som musel urobiť, som cítil, že ich
robí za mňa Boh. Napríklad rozhodnutie spojiť školu v Prievidzi. Rodičia
ma vtedy chceli ukameňovať a žiaci
mi odporúčali kvetináč, keď sa chcem
presadiť. Ale nakoniec to Pán vyriešil.
Aké otázky si kladie najčastejšie
provinciál piaristov?

Ako, Pane?
Máš nejaký osobný sen a sen pre
tvoju rehoľu na Slovensku?

Každý rok jeden novic a jeden svätý
novokňaz.
Čo vnímaš ako súčasný problém
pre dobré prežívanie rehoľného
života?

Dobrý komunitný život. Ľudské spolunažívanie a modlitba.
Ako rád relaxuješ a s kým?

Jazda autom a s ružencom.
Koľko je na Slovensku piaristov
a kde pôsobíte?

Máš nejaký recept na stálu mladosť ducha?

Celkom je nás 25. Máme kolégiá
v Nitre (11), v Trenčíne (3), v Prievidzi (3), vo Sv. Jure (2) a mimo komunít po farách (6).

Radosť z toho, že nás Pán chráni, dôvera v neho a humor.

Aký je to pocit byť stále
v škole?

Keď je dobrý kolektív, tak sa dá veľa
urobiť, ale keď sa nedarí, tak zostáva
len trpieť.
Ako vnímaš výsledky duchovného pôsobenia na študentov
na školách u piaristov?

Na toto by mali odpovedať naši študenti, ale podľa toho, ako sa mnohí radi vracajú, usudzujem, že je to dobré.

Čo znamená pre teba priateľstvo s ľuďmi mimo kláštora a čo
ti dáva?

Obohacuje ma o skúsenosti zo života
v rodine.
Čo rád čítaš, aký autor (kniha)
u teba teraz letí?

Väčšinou je to duchovná literatúra
a teraz to je Umenie spovedať od Jozefa Augustína SJ. Je to dobré. Konečne
kniha aj pre nás spovedníkov.


Za rozhovor ďakuje P. Juraj Pigula OSA.
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Mária – žena dialógu
P

rišla pozvánka. V dňoch 6. – 8. mája 2011 sa
bude konať stretnutie noviciek a formátoriek
Slovenska priestoroch Kňazského seminára na Spišskej Kapitule. Prebudili sa v nás emócie:
„Hurá, poďme tam!“ Magistra noviciek sa zasmiala: „Teším sa s vami, že máme takúto možnosť na
stretnutie sa s ostanými, prečítajte si!“ Schytili sme
pozvánku a skúmavým pohľadom sme sa do nej ponorili: Mária – žena dialógu. A pod tým: Ako vstupovať do konfliktných situácií. Prednášať bude sestra
Agnesa Jenčíková CJ.
Odrazu nadšenie trochu ochladlo. „A to už zase
také psychologické...“ – emócie sa dostávali na bod
mrazu. „Ale veď to nejako vydržíme, uvidíme, čo
tam bude. Budú tam všetky novicky, bude tam zábava a hlavne pocestujeme.“ Nová snaha rozdúchať prvotné nadšenie priniesla svoje ovocie – pevné rozhodnutie zúčastniť sa na stretnutí. Všetko už
záležalo len na rozhodnutí provinciálnej predstavenej. Predložili sme jej svoju túžbu a prosbu. Po
podrobnom skúmaní a rozlišovaní sme nakoniec
dostali dovolenie cestovať a zúčastniť sa. Dátum

sme si zvlášť zvýraznili v kalendári a sledovali ako
približujúcu sa métu.
Konečne nastala chvíľa odchodu na miesto určenia –
na Spišskú Kapitulu. Avšak nebolo to jednoduché, doslova sa nám do cesty stavali rôzne prekážky: komplikované dopravné spojenie, túžba zúčastniť sa na svätej
omši (prvý piatok)... Samozrejme, riešenie sme našli
a obe prekážky prekonali. Nasledovali ďalšie, ktoré so
sebou bežný život prináša. Aj tie sme zvládli a konečne
sme sa ocitli v Kňazskom seminári na Spišskej Kapitule.
Prostredie, v ktorom sa nachádza seminár, je
vskutku malebné a veľmi podnetné, spojené s dávnou históriou – v bezprostrednej blízkosti nad seminárom bdie Spišský hrad.
Po ubytovaní sme sa rozbehli po Kapitule a kochali sme sa historickými budovami, ktoré ako celok sú
svetovým kultúrnym dedičstvom a sú zapísané v zozname UNESCO.
Postupne sme sa zoznámili so všetkými organizátorkami a účastníčkami – s formátorkami aj novickami. Ihneď sme si boli blízke, ani čo by sme sa poznali dlhé roky.
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Spišské pirohy príslovečne nasýtili náš telesný hlad
Dostali sme úlohy, ktoré sme spracovali a zdieľali
a takto posilnené sme vstúpili do kaplnky seminá- sme sa v skupinách: novicky s novickami, formátorky
ra, kde sme modlitbou vešpier začali adoráciu svia- s formátorkami.
tostného Krista v Eucharistii a v duchu sme sa spájali
Dopoludnie nás síce zamestnalo, ale popoludnie
s modlitbou na úmysly Týždňa modlitieb za duchov- sme si dopriali kultúrny relax – návšteva na biskupné povolania. Po hodine strávenej pred eucharistic- skom úrade, kde nás sprevádzal Mons. J. Duda a milo
kým Kristom, ktorý je zdrojom sily a radosti každého nás uhostili sestry, ktoré tu konajú svoju službu. Naslezasväteného, nasledoval voľný program. Niektoré ses- dovala prehliadka Spišskej katedrály. Relax sa vydaril.
try sa rozhodli sledovať hokejový zápas a „fandiť“ sloZvyšok času do večernej svätej omše nám vyplnivenskému hokejovému tímu. Iné si po dlhej ceste na li psychosociálne cvičenia s pani psychologičkou DaSpiš išli oddýchnuť zdravým spánkom, aby nasledu- nielou Adamčíkovou, ktorými sme si mali utvrdiť tejúci deň naplno prežívali bohatý program.
óriu získanú dopoludnia.
Ranné chvály a modlitbu sme mohli zakúsiť netraVečernú svätú omšu celebroval rektor seminára
dičným spôsobom, ktoré si pekne pripravili novicky vdp. Jozef Jarab, ktorý posolstvo evanjelia o emauzz Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého. Na- ských učeníkoch spojil s realitou súčasného stavu rosledovali raňajky s neočakávanými spišskými párkami diny, povolaných do manželstva, ku kňazstvu a k za (a iné dobroty počas pobytu), ktoré nám pripravili svätenému životu. Všetky totiž spája povolanie dané
v kuchyni seminára sestry kuchárky – Milosrdné ses- Kristom, ktoré sám oživuje a posilňuje sviatosťou Eutry sv. Kríža. Veľká vďaka!
charistie. Vzájomná spätosť a opora nám bola jasZnova telesne výdatne posilnené sme sa vydali la- ná – nijaký kňaz nebude stáť za oltárom, ak nebude
byrintom chodieb do kaplnky seminára, aby sme kresťanskej rodiny, z ktorej má vyjsť, rovnako rodina
nasýtili ducha ignaciánskou meditáciou Stretnu- a kňazstvo sa nezaobíde bez obety, modlitby a svedectie dvoch žien – Alžbety a Márie,
tva zasvätených. Je potrebné vždy
ktorú viedla sestra Agnesa Jenčíveľkodušné „áno, tu som Pane“
ková CJ.
pred oltárom k manželstvu či
Sme „na ceste
S načerpanými silami tela i duk zasvätenému životu, aby mohlo
dozrievania a rastu“
cha sme pokračovali prednáškou
byť uskutočňované „áno, tu som
a cieľom tejto našej cesty
sr. Agnesy Ako vstupovať do konPane“ na druhej strane oltára, aby
je naplnenie hlavného
fliktných situácií, v ktorej nás nasa neustále uskutočňovala Kristosmerovala, aby sme sa pokúsili
va obeta skrze ruky kňazov.
prikázania lásky.
nájsť korene ťažkostí, ako aj praKeďže novicky Slovenska so zámene ich riešenia.
ujmom čítajú časopis ZasväteVedomie, že konflikty sa v našom každodennom ži- ný život, hlboko inšpirované si k srdcu zobrali článvote vyskytujú bežne, istotne nikoho neteší, ale mys- ky o športe v zasvätenom živote už nielen pasívne
lieť si, že sa dá vytvoriť bezkonfliktné prostredie, je sledovaním hokejových zápasov, ale aktívne obsadinereálne. Konflikt ako taký je súčasťou umenia ko- li telocvičňu seminára a neodolali zdravému futbamunikácie a spolu so schopnosťou jeho riešenia sú lovému zápoleniu. Problematiku dresov hráčok sme
neoddeliteľnou súčasťou zdravých vzťahov, nášho hravo vyriešili napriek čiernobielej kombinácii – staosobného i vzájomného rastu (pozri prednášku A. čilo odopnúť aspoň golieriky, aby sa jednotlivé tímy
Jenčíkovej CJ na str. 23 – 26).
rozoznali .
Naučili sme sa, že sme „na ceste dozrievania a rastu“
Tvorivosť a hravosť sme spoločne zdieľali pri hrách,
(VC 65) a cieľom tejto našej cesty je naplnenie hlav- ktoré spontánne nasledovali a stali sa pre nás nezaného prikázania lásky. Vzorom, ako uskutočniť toto budnuteľným zážitkom. Prenikala nás myšlienka:
prikázanie, je Panna Mária – Ježišova prvá a najdoko- „Aké úžasné by to bolo, keby nás bolo 19 v jednom
nalejšia učeníčka. K tomu však potrebujeme ešte dve noviciáte...“ Príjemne unavené sme sa uložili na nočskutočnosti, ktoré „charakterizujú naše srdce a vyjad- ný odpočinok.
rujú tajomstvo našej existencie a ľudského bytia: poNedeľné ráno – ranné chvály s ďalšou meditáciou,
treba prijatia – cítiť sa milovanými, a potreba sebaúc- reflexia so spätnou väzbou a bohatá liturgia svätej
ty – mať vedomie vlastnej hodnoty a nenahrádzať ich omše nás priblížili k záveru nášho pobytu na Spiši.
nejakými karikatúrami našich postojov a správania“.
Výdatný a chutný obed bol rozlúčkovou bodkou za
Na to, aby sme to dokázali, je potrebný recept, skvelým podujatím, za ktoré ďakujeme Teologickov ktorom sú dôležité všetky ingrediencie v primera- -spirituálnej komisii pod vedením Sr. Júlie Milčovej
nej miere: „Počúvať seba, pripustiť si, že určité potre- CJ, všetkým organizátorkám z realizačného tímu, naby, emócie a túžby v nás môžu existovať, prijať vlast- šim predstaveným a formátorkám.
nú ohraničenosť, nebáť sa a učiť sa vyjadriť v otvorenosti
Za všetky vďačné novicky sa podelili a napísali (zo
a v úprimnosti, prijať a prežívať pocit osamelosti, spo- svojho pohľadu)
novicky Kongregácie
menúť si na lásku a prijatie, ktoré sa nám dostalo a doDcér Božskej Lásky.
stáva.“
22
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Ako vstupovať
do konfliktných
situácií
Konfliktné situácie sa v našom každodennom
živote pravidelne vyskytujú. Ak by sme si
mysleli, že je možné vytvoriť také prostredie,
v ktorom by neboli, alebo že je možné
disponovať sa tak, aby v nás samých už nebol
nijaký konflikt, mýlili by sme sa. Čo spôsobuje,
že sa dostávame do konfliktov a čo je vlastne
konflikt?

K

onflikt je výsledok síl (potrieb, motivácií, impulzov, hodnôt, ktoré si zvolíme) navzájom si odporujúcich alebo celkom sa vylučujúcich, ktoré súbežne pôsobia na človeka a vyvolávajú v ňom náležitú
reakciu. Táto dynamika vytvára vnútorné napätie, ktoré
sa často prenáša do vonkajších reakcií. Preto stres a konflikt medzi sebou úzko súvisia. Kde prežívame konflikt?

Korene
ťažkostí
a prameň
riešenia

Prebieha vo vedomí i v podvedomí. Ak ho vnímame
vedome, prejavuje sa ako frustrácia, ktorá sa prejavuje
ako ťažkosť v psychickej sfére, a veľmi často sa prenesie
i do oblasti somatickej, teda telesnej.1
Konflikt
Nie je iba súčasťou života – je potrebný. Súčasťou umenia
komunikovať je schopnosť vložiť sa do primeraného konfliktu. Táto schopnosť spolu so schopnosťou vyriešenia
konfliktu predstavuje dôležité zložky zdravého vzťahu.
Vždy, keď sa ľudia pokúšajú vzájomne zblížiť, prežívajú
srdečnosť i napätie zároveň. Niekedy považujeme konflikt za tragédiu. Je ňou iba vtedy, keď sa zmení na násilie. Vtedy je to už konflikt bez zábran. Zdravé konflikty
1

Porov. L.M.Pinkus, Le malattie dello spirito a proposito dei disturbi
psicosomatici. Consacrazione e servizio 20 (2006), 45 – 55.
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Zdravé konflikty môžu
byť spásonosnou
milosťou,
prostredníctvom
ktorej pôsobí Božia
uzdravujúca sila.

môžu byť spásonosnou milosťou, prostredníctvom ktorej pôsobí Božia uzdravujúca sila. Ak ľuďom dovolíme,
aby sa k nám správali úboho alebo hrubo a my nie sme
dôrazní, pretože sa bojíme konfliktov, nakoniec stratíme
úctu voči sebe.
Nevyhnutnosť konfliktu
Je vhodnou príležitosťou pre rast. Je výzvou, pretože
nám naznačí, čomu sa treba venovať osobne i voči tomu druhému; stávame sa cez neho citlivejšími. Je dobré,
ak sa k svojim konfliktom priznáme a prijmeme za ne
zodpovednosť. Ak spustíme konflikt, neznamená to, že
sme zlí; ide o to, že hľadáme pravdu, ktorá nás oslobodí.
Konflikt nám pomáha zachovať si vlastnú identitu, aby
sme neboli pohltení či ovládaní druhou osobou. Zároveň si vytvoríme zdravé hranice. Zdravý konflikt nás učí
navzájom vyjednávať: každý vzťah je proces, v ktorom
sa delíme o svoje myšlienky, pocity, mienky a stanoviská, musíme prebrať záležitosti a načúvať sa navzájom bez
toho, žeby sme pritom zaujímali obranný postoj. Ak ho
zaujmeme, zabránime dobrodeniu konštrukčného konfliktu.
Nutnosť konfliktu
Konflikt rúca múry, ktoré nás delia, uvoľňuje prekážky,
otvára široké cesty komunikácie. Je síce bolestný, ale ak
sa mu postavíme zoči-voči, ostaneme citovo, duševne
i duchovne zdraví. Nikto sa pri konflikte necíti príjemne, ale nemôžeme dovoliť, aby strach z konfliktu ovládal
naše vzťahy. Zdravý a čestný konflikt je súčasťou našej
spirituality. Musíme mu dovoliť, aby mal v našich vzťahoch čestné miesto.2
2

Porov. M. H. Padovani SVD, Hojenie zranených vzťahov, slov. vydanie SVD, Nitra 2008, 41 – 52.
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Proces a cesta nášho
dozrievania
Náš vzťah so sebou samými je
najdôležitejší vzťah, aký máme.
Musím sa teda uistiť, kto som,
milovať seba a odpustiť si. Potrebujem sa zdravo sústrediť na seba a uvedomiť si, že som jediná osoba, ktorú môžem zmeniť,
a keď mám nad sebou vládu,
dokážem urobiť zmeny a zvládať sa. Nedá sa to však za jediný
deň a to by ani nebolo dobré. To
nech nás povzbudí! V prvom rade je veľmi dobré uvedomiť si, že sme na ceste dozrievania a rastu našej osobnosti
i jej afektívnej stránky; je to proces postupného osvojovania si Kristových myšlienok a citov voči Otcovi (porov.
VC 65), ktorý nás vedie k radikálnosti darovania sa tak,
ako to urobil Ježiš.
Toto dozrievanie v nás uskutočňuje Duch Svätý v spolupráci s nami v súlade s naším ľudským rozvojom, ktorý
je napokon jeho dielom. Cieľom tejto našej cesty je naplnenie hlavného prikázania lásky, ktoré uskutočnil Ježiš vo
svojom živote a nechal nám ho ako dedičstvo a dar: „Ako
mňa miluje Otec, tak ja milujem vás... Aby ste sa milovali
navzájom, ako som ja miloval vás“ (Jn 15, 9. 12). Uskutočnenie tohto prikázania vidíme aj v živote Panny Márie, Ježišovej prvej a najdokonalejšej učeníčky. Čo nám
chce Ježiš týmto povedať? Hovorí nám o svojej vlastnej
skúsenosti s Otcom: Uskutočňujte medzi sebou takú lásku, aká je medzi Otcom a mnou, ponúknite iným tú lásku,
ktorú ja dávam vám; dovoľte, aby som vás miloval tak, ako
som sa ja nechal milovať mojím Otcom; nechajte sa milovať spolubratom, spolusestrou tak, ako ja som sa nechal milovať mojím Otcom. Zaujímavá výzva: nechať sa milovať!
Náš každodenný komunitný život – ak chceme milovať
a nechať sa milovať – je často podobný odchodu Izraela
z Egypta, púti do zasľúbenej zeme, tam, kde sa zrealizuje
naša plná, autentická ľudskosť a náš kresťanský život. Je
to cesta, ktorou musí prejsť každý z nás, cesta v spoločenstve s inými i cesta osamote; je to cesta, ktorá paradoxne
nejde známymi skratkami, ale trvá dlho, cez púšť, po neznámych miestach, tak ako to bolo u Izraela. Aj toto je
tajomstvo Boha a tajomstvo človeka!
Aké sú však najčastejšie ťažkosti, s ktorými sa na tejto ceste lásky, ktorá nás zasahuje a ktorú sme povolaní dávať ďalej, stretávame? Čo robiť, aby sa niekedy prílišný batoh túžob, vášní, emocionality a bohatstvo i dar citov stali v nás
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a v našich vzťahoch potenciálom lásky a životnej sily, a nie
iba prekážkou, bremenom či vyvolávačom konfliktov?
Pozrime sa na niektoré aspekty, ktoré charakterizujú
našu antropologickú skutočnosť ľudí stvorených pre spoločenstvo a pre to, aby sme boli darom, ako aj zranenia
našej schopnosti milovať. Osobitne sa pozrime na skutočnosti, ktoré charakterizujú naše srdce a vyjadrujú tajomstvo našej existencie a ľudského bytia: potreba prijatia alebo cítiť sa milovanými, potreba sebaúcty – teda
vedomie vlastnej hodnoty.

Ak naša potreba prijatia je zranená, toto zranenie sa
prenáša i do našich vzťahov a spôsob ich prežívania sa
stane negatívnym, egoistickým, to znamená, že nám ide
predovšetkým o uspokojovanie vlastných potrieb citového prijatia, opäť opakujem, neuvedomených, bez veľkodušnej reciprocity, teda vzájomnosti. Človek je v takom
prípade zahľadený do seba a má ťažkosť vytvárať ozajstné
vzťahy, ťažšie prežíva vzťahy, nechtiac vyvoláva konflikty
alebo vníma objektívnu skutočnosť ako konflikt. Znakom takéhoto správania môže byť napríklad robenie rozdielov v našom správaní sa k ľuďom, tvrdé správanie sa
voči tým, ktorých nepovažujeme za priateľov.
Uvedomujeme si vôbec svoju potrebu prijatia? Niektoré naše postoje v neverbálnej komunikácii prezradia našu
potrebu afektu, či už vedomú alebo nevedomú. Uveďme
si niekoľko takých postojov za pomoci obrazov:

Potreba prijatia
Táto potreba sa prejavuje už od počatia. Spolu so strachom
a obavou z jej straty je asi prvou citovou skúsenosťou, ktorá v nás prebýva. Táto túžba-potreba sa veľmi silno prejavuje u malého dieťaťa v potrebe byť kolísané, nežne objímané, byť blízko mamy, potrebe byť v objatí maminých
rúk, ktoré poskytujú ochranu, nežnosť, lásku, istotu, prija-  Kalimerov syndróm: postoj malého, úbohého a odmietaného kuriatka, ktoré si vyžaduje súcit a starosttie. Postupným rozvojom osobnosti táto potreba nadobúlivosť;
da iné formy, špecifickejšie a osobitejšie, ale nikdy nestratí
svojráznosť požiadavky lásky. V období dospievania je vý-  plyšový medvedík: detské správanie, vyvolávajúce
v druhých nehu, postoj pomoci a ochrany;
znamné a osobitne dôležité cítiť sa prijatý priateľmi v skupine a predovšetkým mať priateľa, s ktorým si môžeme  hypochonder: manifestuje svoju potrebu prijatia rozprávaním o svojich chorobách a ťažkostiach, niekedy
povedať všetko. V dospelosti sa potreba prijatia postupzveličených a aj domyslených;
ne pretransformuje na schopnosť prijať zrelú lásku iného
človeka, na schopnosť vzájomnosti, takže sa staneme viac  klaun: prejavuje sa najmä priťahovaním pozornosti
v skupine, robí šou, zabáva;
rozdávateľmi lásky, schopnými obdarovať iných. Často sa
hovorí, že zrelosť zasvätených osôb spočíva v tom, že by  zmrazovač: vo vzťahoch vystupuje extrémne chladný
a s veľkým odstupom;
nemali mať potrebu prijatia inými, akoby métou našej
 žiarlivec: vyhľadáva osoby len pre
cesty bola úplná nezávislosť, úplná auseba, túži po exkluzívnych vzťahoch;
tonómia. Rast schopnosti lásky, schopv skupine nie je rád, drží sa bokom;
nosť darovať ju a prijať ju kráča spolu
V dospelosti
niekedy reaguje utiahnuto, inokedy
s rozvojom správne ju usmerniť, i keď
sa potreba
agresívne;
niekedy musí prejsť cez úseky, ktoré sa
prijatia postupne
 jojo: je precitlivený; vyžaduje si primôžu zdať regresívne či zablokované.
jatie, bojí sa ho však prijať, pretože sa
Cirkevné dokumenty a iné inštrukpretransformuje
bojí odmietnutia; zo strachu riskovať
cie o formácii povolaní zdôrazňujú pona schopnosť prijať
sa radšej uzavrie do seba;
trebu afektívnej zrelosti a integráciu
zrelú
lásku
iného
 pomocník: rozdáva prijatie a poschopností ľudskej osoby. Afektívna
človeka.
máha, jeho úmysel je však zištný –
zrelosť je motorom psychického rozvodáva, aby dostal.
ja a správania osoby. Zároveň napomáha orientovať celé bytie k cieľom, ktoré
Je potrebné rozpoznať, kde sa nachádzame. Čo robiť,
sú pre nás dôležité a ktoré chceme dosiahnuť. Osoba afektívne zrelá ja taká, ktorá je schopná, podľa možnosti, integ- ak sa nájdeme v niektorých z uvedených postojov? Porovať vlastné emócie a rozum, a to tak, že rozum poskytne treba prijatia je vlastne konštitutívnym rozmerom nášsvetlo, načrtne cestu, a pocity – na druhej strane – dajú silu ho života, pretože sme stvorení pre spoločenstvo a pre
konať, a tak urobia človeka schopným kráčať po ceste vy- stretnutie sa s iným človekom. Potreba prijatia akoby
braných hodnôt. Afektívna nezrelosť sa prejavuje ako blok bola výkrikom našej obmedzenosti a nedostatočnosti. Je
v darovaní sa v našom kresťanskom živote. Inými slovami: pôdou, z ktorej vychádzajú naše vzťahy priateľstva a sessme síce dospelí, ale prejavujeme sa infantilným správa- terstva, a v konečnom dôsledku je prameňom nami prením. Preto je dôležité pozrieť sa do seba a možno objaviť, žívanej závislosti na Bohu. Potrebujeme ho ako Pána nášho života. V nej sa prejavuje rozdvojenosť nášho srdca,
ako sa prejavuje táto naša potreba a či o nej vieme.
ten paradox, ktorý z nás robí ľudské bytia, stvorené z hliAký kontakt máme s touto oblasťou svojho života?
Ako ju vyjadrujeme a ako sa prejavuje v našich rozhod- ny, ale povolané k spoločenstvu s Bohom, pretože máme
poklad, hoci v hlinených nádobách. V nej naše najhlbšie
nutiach?
Niektoré naše postoje sa v každodennom živote stávajú egoistické túžby prebývajú spolu s veľkodušnou, darujúkanálmi, ktorými bežne túto potrebu viac či menej vedo- cou sa láskou. Teda čo robiť s našou potrebou závislosti
a prijatia?
me vyjadrujeme.
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Tie sa prejavujú takto:
Predovšetkým je dôležité:
 sklon k perfekcionizmu: často je prejavom zrane počúvať seba;
nej úcty voči sebe. Perfekcionista si nedovolí žiadnu chy pripustiť, že určité potreby, emócie a túžby môžu
existovať a že nás môžu robiť krehkými, pretože sa stáva, bu, nikdy nevyužíva ľudské právo robiť chyby. Alebo je
že čím viac prijmeme svoje limity, tým schopnejšími sa dokonalý, alebo nestojí za nič! Každá chyba, každá nestaneme čeliť im v našej existencii. Cítiť sa krehkými ešte dostatočnosť v ňom rozjatruje hlbokú ranu, ktorú taký
neznamená krehkými byť. To všetko nás učí pokore, kto- človek stále vníma ako potvrdenie vlastnej neschopnosti;
 exhibicionista: tiež má extrémnu potrebu chváliť sa
rú veľmi potrebujeme; ona vedie do Božej slávy;
vlastnými úspechmi a danosťami, a to preto, lebo vo vnút prijať svoju ohraničenosť;
ri ukrýva veľkú pochybnosť o vlastnej hodnote. Odtiaľ po nebáť sa a učiť sa ju vyjadriť v otvorenosti a úprimnosti; naučiť sa dôverovať ľuďom, ktoré nám môžu po- chádza potreba byť nad inými, cítiť sa viac ako oni. Nemôcť na našej ceste; hľadať pravé vzťahy priateľstva, plné ustále vyhľadáva chválu a uznanie, pretože to jediné môže
úcty a dôvery; schopnosť dialógu a úprimnej konfrontá- potvrdiť jeho hodnotu. Zároveň je ľahko zraniteľný kriticie, predovšetkým s ľuďmi, s ktorými žijeme. Spomeňme kou a neúspechmi, často reaguje agresívne, a aj preto má
si na Pannu Máriu po Zvestovaní: vybrala sa na návštevu problémy vo vzťahoch;.
 postoje rigidity a dominantk Alžbete. Tá návšteva nám môže manosti často vyjadria, že ich nositeľ
nifestovať Máriinu potrebu byť prijaNečakajme,
má v sebe vnútornú neistotu, a preto
tá a pochopená tou, ktorá je schoppotrebuje mať všetko pod kontrolou
ná vnímať veľkosť a úžas tajomstva,
kým budeme dokonalé,
– kvôli strachu. Kontroluje všetko vo
ktorý prežíva Božia Matka, pretože aj
aby sme mohli začať
svojich vzťahoch, v práci, potrebuje
Alžbeta chráni pod srdcom zázrak žimilovať či prijímať
byť o všetkom informovaný, najviac
vota, ktorý vznikol Božím zásahom;
lásku.
sa snaží mať pod kontrolou vlastné
 učiť sa prijať a prežívať osamepocity a ich prejavy;
losť, ktorú vo svojom živote preží sklon k pasivite – neustála
vame. Osamelosťou však nemyslíme
akúsi ťažkú izoláciu, neschopnosť komunikácie, opustenosť, utiahnutosť, vždy nechá konať tých druhých, nikdy nehoci i to niekedy musíme prežiť. Samota je nevyhnutnou riskuje, veľmi sa bojí zlyhania. Takýto postoj často vedie
podmienkou, aby sme mohli vnímať vánok Božej prítom- k priemernosti, k apatii, k zatlačeniu vlastných schopností;
nosti, pretože Pán hovorí v našom srdci;
 hyperaktivita – pohotovosť k službe a veľkodušnosť
 spomenúť si na lásku a prijatie, ktorých sa nám dostalo a dostáva a vážiť si ich. Je veľa ľudí, ktorí nariekajú sú iste veľmi žiadané a hodnotné vlastnosti. Na druhej stranad tým, že sa im v detstve nedostalo dosť nehy a prijatia, ne, ich prehnanosť vyjadruje neschopnosť zastaviť sa, sú
ktoré potrebovali. Táto skutočnosť môže byť objektívna vnímané ako extrémna potreba byť užitočnými pre iných,
a môžu po nej zostať mnohé rany. Hľadieť však celý život ktorá má prekryť hlboký pocit vlastnej nepotrebnosti.
iba na poloprázdny pohár a nariekať nad ním nezodpovedá skutočnosti. Je dobré naučiť sa oceňovať plnú polovi- Čo môžeme robiť s týmito postojmi?
cu pohára, pretože tak sa náš pohľad stane objektívnejším Opäť je dôležité počúvať a vnímať seba samých, hlas svoa autentickejším. Každé prijatie a láska nám zjavuje lásku jich pocitov, dovoliť si cítiť pochybnosť či bolesť z vlastnej
a prijatie Boha, pretože ním sme boli chcení a milovaní „nehodnoty“, dovoliť si prežiť a vnímať zranenú úctu k sebe.
Otvoriť srdce: zdôveriť sa človeku, ktorý ma spreváešte skôr, ako sme si to mohli uvedomiť.
dza, aby mi pomohol vidieť sa objektívnejšie, realistickejšie a dať týmto veciam pravú váhu a pravé meno. PoÚcta k sebe
Ďalším charakteristickým prvkom nášho ľudského bytia stupne sa naučíme prijímať: „Nie všetko je vo mne silné
je úcta k sebe či, ináč povedané, sebaúcta, ktorá, ak nie a nie všetko je vo mne slabé.“
Pozrieť sa na seba s úsmevom, nebrať sa priveľmi vážje správne prežívaná, sa môže stať prameňom konfliktných situácií. Aby sme ju mohli dobre prežívať, je dob- ne: to nám pomôže zmieriť sa s našou ľudskosťou.3
Naša cesta je tiež otázkou viery: nečakajme, kým buré, aby sme rozpoznali a boli si vedomí svojich schopností a darov či, inými slovami, videli sa v pozitívnom deme dokonalé, aby sme mohli začať milovať či prijímať
svetle. Ak je naša sebaúcta zranená, narušená, môže byť lásku. Naopak, práve prijatím skutočnosti, že sme zranepodnetom pre konflikty: napr. porovnávanie sa s inými, né stvorenia a že máme nestále srdce, začneme rásť v láske.
domýšľavosť, zatrpknutosť, neodpustenie, agresivita atď. Priznajme, že keď milujeme druhého, hľadáme i niečo pre
Úcta voči sebe nie je iba akýmsi sebavedomím či dôverou seba, a toto priznanie nám pomôže otvoriť sa Božej milosti.
Takto slobodné sa staneme darom pre iných, hoci nie
v seba. Môžeme sa poznať a hodnotiť sa na intelektuálnej úrovni, môžeme sa vnímať ako hodnotní či bezcenní; za jeden deň, ale každým dňom v našej krehkosti a obtoto poznanie je zároveň ovplyvnené i emóciami a pod- medzenosti na našej ceste.
 ThLic. Agnesa Jenčíková CJ
vedomými podnetmi. Úcta voči sebe je poznanie vlastnej
hodnoty, ktorú mám ako originálna bytosť. Potrebujeme
úctu voči sebe, aby sme mohli plodne žiť. Ak nám chý- 3 Porov. S. Rigon, SSM, L´affettività liberata, luogo del dono. Consacrazione e servizio 4 (2006) 21 – 38.
ba alebo je zranená, vytvárame si obranné mechanizmy.
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Chladné objatia
Sr. Damiána Marcela Baginová
Prinútila ju. Presvedčila, že nemôže byť
stále doma. Musí vypadnúť. Aspoň raz
za týždeň, aspoň cez víkend... Nechcela
však o tom ani počuť. Ak súhlasila, tak iba
preto, aby mala od nej pokoj.

K

ráčali po chodníku. Slnko sa na ne škerilo a posledné lúče opieralo o ich tváre. „Nechápem, načo tam s tebou idem,“ vyprskla a zahľadela sa
na mníšku. „No tak ja neviem... Možno preto, že som ťa
pozvala na koncert. Ale ak nechceš, tak sa môžeš vrátiť.“
Mníška tú poslednú vetu vyslovila pre istotu. Vedela, že slovo „kapitulácia“ nemá v živote tejto ženy
miesto. Nezmýlila sa. „Nie. Nevrátim sa. Idem. Ak to
bude o ničom, odídem.“ Rozhodnutie padlo a za ním
bolo počuť iba rázne kroky po chodníku. Boli na mieste. Kulturák na počudovanie nezíval prázdnotou. Ozýval sa smiechom. Na stoličkách posedávali mladí i starí. „Ostaneme vzadu,“ zaznelo rozkazovačne a mníška
zacítila jej dotyk. Držala ju za ruku. Bola spotená...
Posadili sa. Hneď skraja, aby sa dalo ujsť, keď bude
treba. Ešte niekoľkokrát sa okolo nich prehnali tí „hnedosutanovci“. Občas zapískali mikrofóny. A keď boli
všetci zladení, koncert sa mohol začať.
Sedela tam ako pečiatka. Nevládala sa smiať. Netlieskala. Nepočúvala zvuky gitár ani prenikavé kvílenie
ústnej harmoniky. Cítila iba mníškinu prítomnosť.
„Do ...,“ pomyslela si niečo neslušné. „Mohla sa na mňa
vykašľať. Nemusela sa so mnou zapodievať... Prečo to

robí? Čo chce?“ vŕtala sa vo svojom vnútri a snažila
sa nájsť aspoň troška logické vysvetlenie. Nenašla ho.
V duchu sa preniesla k stretnutiam, pri ktorých obhajovala svoje názory. Odsudzovala, nadávala na Cirkev
i na farárov. Obviňovala Boha za vojny, za všetko zlo
i za nešťastie, čo sa na ňu lepí od mala... Za toto všetko
čakala najmenej facku alebo výkrik. Čakala, že mníška,
ktorá všetko darovala Najvyššiemu, sa otočí a prestane
sa s ňou rozprávať. Nechá ju na pokoji. No čím viac
protestovala, tým viac pociťovala úľavu. Jej mníška ju
iba počúvala. Počúvala a neodsudzovala... Áno, to bolo
to pravé orechové. Neodsudzovala.
Doteraz ju odsúdil každý. Jej otec pre ňu nemal pekné slovo, mama ju vyhodila z domu hneď ako skončila školu, opustil ju frajer a aj dieťa, ktoré s ním čakala.
Teda nie, bolo to inak. Ona sa vedome a dobrovoľne rozhodla opustiť dieťa – ešte skôr, ako sa narodí...
No netušila, že ak to urobí, tak ono ju nikdy neopustí. A tak svoju samotu bude vždy prežívať v spoločnosti toho neviditeľného krpca, ktorého by radšej uvidela
v stave viditeľnom.
Aj toto o nej mníška vedela. Jediné, čo jej na to povedala, bolo, že aj táto kaša sa môže premeniť na požehna-
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 Sestra Eva v teréne

Pánbožka
V

ôbec sa nečudujem niektorým
ľuďom, ktorí pri stretnutí s rehoľnou sestrou nevedia, čo s ňou. Ako ju
osloviť, o čom s ňou hovoriť. Však asi
len sväté reči. Čo iné? Mníška je tvor
neznámy pre mnohých. V duchu sa
im ani nečudujem, veď nie sme „bežný komunikačný druh“.
Niektorí nemajú problém ani
náhodou. Batman, mníška, jeptiška a keď sa pritrafí, ešte niečo tvrdšie, a ak je človek unavený, ľahko
ho to hodí do melanchólie.
Aj opačne sa vyskytne. Bolo to
už dávnejšie, ale hocikedy sa z toho
uchechtnem. Idúc po ulici, už ani
presne neviem, aké to bolo mesto,
míňala som dve copaté postavičky,
ktoré niesli tašky na chrbte, džavotali a úsmev mali od ucha k uchu. Nie
som drobček, nedalo sa, aby si ma nevšimli. Keď sa nám stretli oči, žmurkla som na ne. Zdalo sa mi, že sa im
oči rozšírili na XXL a len čo ma minuli, začula som šepot jednej z nich:
„Pánbožka!“ Pre ne som nebola ufo.
Zapriečinkovali ma. No, čo vám poviem, hocikedy si v sebe overujem, či
som v ňom naozaj naplno .
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Eva Rušínová FMA

nie a na dobro... Že Boh si hriechom
poslúži, aby ju ešte bližšie pritiahol
k láske.
Pozrela sa pred seba. Ten najmenší z hnedáčov sa hral na vianočný stromček. Poskakoval po javisku
a v ruke držal lano, ktoré obopínalo
jeho sutanu. Na začiatku týždňa hovoril cez kázeň verejne o svojom otcovi. Nebol to žiadny anjel. Zraňoval
ho a viac veril akejsi veštici ako... Ten
chlap si to pamätá a rozpráva o tom.
Nie preto, aby svojho otca ponížil,
ale preto, že ho niečo naučil...
Teraz tu tancuje a smeje sa. Teší sa
zo života a hovorí o Bohu ako o milujúcom otcovi. Spieva. A v tejto chvíli musí priznať, že vôbec nie falošne.
Páči sa jej. No nie jeho telo, ale niečo v ňom. Jeho vnútro. Je také isté,
ako má mníška. Jej mníška. Pretože
iné nepozná a ani ich nechce poznať.
On, malý kapucín berie gitaru
a hovorí, že bude spievať ... Zahundre niečo o tom, aby mu nezhasínali
svetlo a prizná sa, že zabúda. Občas
aj vlastné texty. A potom spustí: „Nechaj, Pane, plynúť život môj jak chceš
ty, len nech necítim zimu z duchovných objatí, nech nezdráham sa podísť,
zdvihnúť a držať tiaž, nech vyšliapem
tie schody tam, kam ty odchádzaš.“
Po prvých slovách jej začali
po chrbte prechádzať zimomriavky.
Melódia sa jej zarývala do kože. Akoby bola výkrikom jej vlastného vnút-

ra alebo existencie, ktorú ona sama
pokladala za život. Vedela, že nič
nemá vo svojich rukách. Ani deň ani
noc. Ani jeden vzťah. Každý každučký, ktorý chcela držať v rukách, sa
rozpadol. Zanechal v jej živote rany.
Bojovala oň, ale nemalo to zmysel.
Bol to veterný boj s bolesťou, ktorý
viedol do hlbín depresie.
Keď sa vzdala svojej kámošky mníšky, keď mala pocit, že si to vybavila
s celým nebom aj so všetkými svätými a rozviedla sa s nimi, keď prestala
na nich myslieť a žila si po svojom...
mníška sa vrátila a spolu s ňou aj čas,
kedy nechtiac a búriac sa otvárala
svoje srdce.
Cíti, ako ju oblieva pot. Je slaný rovnako ako slzy. No nie je až
taký nepríjemný ako zistenie, že nič
nemá v rukách. Že láska sa v jej živote nemeria sexom ani počtom mincí či papierových bankoviek obetovaných na charitatívne účely. Nejde ani
o to, čo robí pre ľudí, ktorí sa na ňu
po čase aj tak vykašľú...
Omotalo ju niečo nelogické. Niečo, čo sa nedá zapísať do matematických vzorcov, ktoré tak milovala,
lebo jej pomáhali pevne stáť na zemi.
Toľkokrát si myslela, že milovala...
A bola aj milovaná. Pochopená. Prijatá od iných. A pritom to vždy skončilo chladom, zimou, ktorá ju prenikala do špiku kostí. Nie. Takúto
lásku nikdy nechcela a ani ju nechce.
Lenže keď príde a začne na chvíľku
hriať, hneď zabudne na to, čo bude
potom, a vrhne sa do nej ako plavec
do bazéna. Ťava! Áno, uznáva, že je
nemúdra. Naivná. Naletí hocikomu
len preto, že si myslí, že je ten pravý.
A vo chvíli, keď cíti chlad, ostane stáť. Zamrzne a chce, túži ostať so svojou bolesťou sama. Takto
sa potrestá a presviedča sa, že má,
čo chcela. Tak jej treba. Ani jej len
nenapadne ísť so svojím sklamaním
za niekým. Hanbí sa.
Keď už nevládze sama so sebou, tak
o ňom porozpráva svojmu neviditeľnému spoločníkovi, ktorý už mohol
mať tri roky. Jemu to môže byť jedno.
Je rovnako čierny ako jej srdce. Pretože je mŕtvy. Sú chvíle, keď ho nenávidí, ale aj tie, keď ho nekonečne miluje
a prosí ho o odpustenie za to, že mu
nedovolila, aby sa objavil na zemi.
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Blog
Vzdychne si. Pozrie sa vpravo.
Mníška nič netuší a pospevuje si
tiež. Nie, nie je sama. V poslednom
čase rozpráva o tom, čo ju ..........,
a je toho veľa. Niekedy čaká, že jej
staronová kámoška stratí nervy...,
ale doteraz sa tak nestalo. Vždy jej
povie, že sa za ňu modlí, ale nikdy
nepovie, čo.
Aj ona sa kedysi pokúšala modliť
a verila tomu, v čo veria sutanovci,
ale vo chvíli, keď im starý farár tlačil do hlavy kaleráby o tom, že Boh
je ako ich tatko doma, zavrela svoju
náboženskú kapitolu života. Veď farár mal vždy pravdu a to pre ňu ako
pre dieťa znamenalo, že Boh je alkoholik, bitkár, používa oplzlé slová
a k tomu trestá. Nechcela ho...
Prudko sa postavila a vybehla
do vestibulu. Začula za sebou kroky.
Bola to mníška. Čakala haldu otázok, ale neprišla ani jedna. Iba súcit, teplý dotyk dlaní a obyčajné slová: „Neboj, bude to dobré. Poď, ešte
chvíľu ostaneme.“
Vrátila sa. Bez slova. Už dávno
bolo po piesni s chladnými objatiami... a hoci na javisku bolo veselo,
po tvári jej stekali slzy. Nebránila
sa im. Neutekala. Cítila, že ju niekto premohol, a nechcela mu dať
meno. Dovolila, aby sa jej dotýkal.
Aby ju miloval. Usvedčoval z hriechov, ale i z lásky. Bola si istá, že ju
neodsúdi, a to aj napriek tomu, že
vie o všetkých jej zraneniach. Hoci
všade okolo nej sa ozývala hudba
a bol hluk, jej myseľ a srdce jasne
formulovali túžbu jej života: „... byť
milovaná taká, aká som. So všetkým,
čo mám... s chybami, s hnevom....“
„Môžeš ma dnes nechať samú?“
spýtala sa, keď prišli pred panelák.
Mníška prikývla. Rozumela samote s Neznámym a vedela, že iba on
sa môže dotknúť niektorých vecí.
„Keby niečo, napíš alebo zavolaj...“
„Jasné. A ty mi zožeň tie chladné
duchovné objatia.... budem si
spievať.“ Mníška sa usmiala. Odišla a ponorila sa do tichého letného
večera s istotou, že Boh sa dotýka aj
tých, ktorí ho najmenej čakajú...
 So súhlasom autorky krátené.
Prevzaté z http://baginova.blog.sme.sk

 Srdcom sr. Hermany

Kniha
K

aždý deň cestujem do práce asi hodinu tam a presne takú istú hodinu aj späť. V zime podriemkavam, v lete čítam knihy. A tak aj tohto
leta som si povedala, že musím opäť začať s niečím vážnejším, a zobrala
som si do rúk knihu rozhovorov Petra Seewalda s kardinálom Josephom
Ratzingerom Boh a svet.
A tak ráno o 6:07 hod. vstupujem do košickej MHD a vyťahujem knihu.
Z neďalekého podniku pristúpia chlapi po nočnej. Jeden sa hneď ku mne
usadí a so záujmom pozerá do mojej knihy. Ukradomky ho sledujem. Predsa len trošku ťažká literatúra hneď po nočnej. Chlap neodtŕha oči od práve
rozčítanej kapitoly. Postupne som si prestala všímať spolucestujúceho, ktorý
sa na mňa tlačil a zacláňal mi v čítaní. Predsa len, obsah je zaujímavý. Kardinál odpovedá veľmi živo, aktuálne. Až sa mi to zdá neskutočné. V takom
veku, taký prehľad, toľká múdrosť, také mladícke a optimistické názory.
Ani neviem, ako mi dvojstránka rýchlo zbehne a rýchlo chcem obrátiť ďalšiu stranu, keď mi zrazu ruka zastane. Muž vedľa mňa číta zrejme pomalšie,
a tak mi asi podvedome zastavil ruku a dočítal si stranu.
S údivom sa na neho pozerám. Až o malú chvíľu si uvedomí, čo urobil. Odvráti hlavu a snaží sa niečo zamrmlať, že sa ospravedlňuje, že... Ani
som ho poriadne nepočúvala. Len som mávla rukou a povedala, nech si
spokojne dočíta, že potom to prevrátim.
Po čase sa opýtal, že čo to čítame, že sa to fajn číta. Ukázala som mu
obal. Vytreštil oči. To písal pápež? (Nie, vtedy bol ešte len kardinál.) Prikývla som. Len mi povedal, že od pápeža ešte nikdy nič nečítal, že sa
do toho bude musieť pustiť. Na ďalšie rozhovory nám neostal čas. On vystupoval a mňa ešte čakalo približne 15 minút cesty. Predsavzatie, že by
som sa mala v autobuse viac modliť, vystriedalo presvedčenie, že nielen
modlitba, ale aj čítanie dobrých a hodnotných kníh môže mojich spolucestujúcich povzbudiť a ovplyvniť. Tak ako toho muža po nočnej. Možno
to zmenilo jeho postoj voči pápežovi, možno... neviem. Až vtedy nastal
čas na modlitbu. Semienko už vyklíčilo.


sr. Hermana Matláková, satmárka
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Liturgia

Liturgia
hodín
S

kúsil som si spomenúť, ako dlho sa modlím liturgiu hodín. Keďže používam ešte jej prvé oficiálne
vydanie v slovenčine, zistil som, že je to už najmenej od roku 1984. Tým rokom sa v prvom diele Liturgie
hodín začína tabuľka Dátumy pohyblivých slávení, ktorá bola urobená na 25 rokov. Ale určite aj skôr, lebo som
predtým používal cyklostylovaný breviár, celý mal okolo
20 dielov.
Zažil som krásne chvíle s liturgiou hodín, keď modlitba trvala aj vyše pol hodiny. Spev, krátka homília, komentár k niektorým žalmom, ticho... Ale aj dnes sa viem
pomodliť ranné chvály či vešpery za päť minút .
Modlitba posvätného ofícia vie byť nádherná, ale priznajme si, že v mnohých komunitách zasväteného života
je stereotypná. Ako príklad stačilo počúvať túto modlitbu večer v rádiu Lumen, keď sa celý projekt rozbiehal. Aj
keď mi je jasné, že je na ňu vyhradených len 15 minút
(v nedeľu pol hodiny), stačilo pár večerov, aby sme videli
(lepšie povedané počuli) chudobu bohatej modlitby. Veľmi ma preto potešilo, keď sa postupne aj vďaka rehoľným
spoločenstvám občas pri tejto modlitbe v rádiu Lumen
objavil spev hymnu či chválospevu. Dá sa však urobiť aj
niečo viac?

Medzery
Čítali ste niekedy Všeobecné smernice o Liturgii hodín?
Ak nie, vrelo odporúčam! Sú v prvom diele. Smernice
nebezpečenstvo stereotypu predpokladajú, a práve preto
umožňujú viacero variácií modlitby. Spomeniem jednu
z nich, vďaka ktorej som kedysi uspel pri riešení istého
problému. Zavolal si ma vtedy otec biskup Filo. Keď som
k nemu prišiel, nepristúpili sme hneď k veci, kvôli ktorej
ma predvolal, ale opýtal sa ma, prečo sú v žalmoch v Li30

turgii hodín medzery za niektorými veršami. Navonok
sú tie medzery nesystematické, niekedy za dvoma veršami, niekedy len jedna v celom žalme... Vedel som. Viete
to aj vy?
Tieto medzery určujú, kde sa opakuje antifóna pri tzv.
responzóriovom recitovaní žalmov.1 Áno, je to presne
ten systém, aký sa používa pri svätej omši. Jeden človek
žalm spieva (recituje) a spoločenstvo pravidelne odpovedá. Silu takéhoto spôsobu modlitby si môžete overiť najmä na nejaký sviatok, keď sa antifóna priamo vzťahuje
na slávené tajomstvo – tá totiž dáva žalmu akoby ďalší
rozmer.
Spev
Inou možnosťou oživenia liturgickej modlitby je spev.
Rehoľníci sa teraz možno zamračia, rehoľníčky si vzdychnú – prví preto, že im to možno veľmi nevonia, druhé
preto, že majú spevu možno až priveľa...
Spev pri liturgii hodín nie je celkom ľubovoľný. Má
totiž okrem iného vyjadrovať stupeň slávenia. Pri každej
modlitbe v spoločenstve (samozrejme, s prihliadnutím
na „spevavé“ schopnosti zhromaždených) sa má spievať
hymnus a evanjeliový chválospev. Prečo? Nuž vyplýva to
zo samotného názvu – hymnus sa nerecituje, chválospev
nie je chváloreč.
Viem, mnohé nápevy si vyžadujú nácvik, niektoré sa
používajú len veľmi zriedka. Ale viete, aké by to bolo
krásne, keby aspoň na sviatky v každej komunite zaspievali minimálne jeden žalm (či chválospev) hoci na ten
najjednoduchší nápev, ktorý zvládne každý: „najprvhore,
potomdole“...?
1

Pozri Všeobecné smernice liturgie hodín, č. 121.
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Liturgia hodín

Liturgia

Ticho
Počúvať Boha. Vieme, že modlitba nie sú len naše slová,
ale aj slová Boha. Niektoré nám dáva priamo napísané
na papieri – veď takmer celá liturgia hodín je poskladaná z textov Svätého písma. Ale Boh sa neobmedzuje len
na „všeobecné hovorenie“. Aj v spoločenstve chce hovoriť osobne a osobitne k srdcu každého modliaceho sa jednotlivca. A na to je v liturgii hodín miesto na ticho. Skúsme tie miesta vymenovať: po záverečnej antifóne každého
žalmu alebo chválospevu. Po krátkom čítaní, v posvätnom čítaní po oboch dlhých čítaniach, alebo aj po homílii, ak nasleduje. Po záverečnej antifóne evanjeliového
chválospevu. Miesta ticha možno striedať, nie je nutné
pri každej modlitbe za každú cenu dodržiavať všetky.2
Pri tichu mi prichádza na um ešte jedno „ticho“. Pred samotnou modlitbou. Z vlastnej skúsenosti viem, ako ťažko
sa modlí akákoľvek ústna modlitba, ak na ňu „presedlám“
napríklad rovno od počítača alebo z nejakej vzrušujúcej
debaty. O sústredenie sa preto pokúšam tým, že zoberiem
breviár do rúk, len ho nejaký čas zatvorený držím a usilujem sa uvedomiť si, čo idem robiť, s kým sa idem rozprávať. Že som s Ježišom. V srdci i v spoločenstve.
A ešte ticho po zakončení modlitby. Kontemplácia prežitého, vysloveného, počutého...
Homília
Sledovali ste niekedy priamy prenos vešpier, ktoré slávi Svätý Otec? Ak áno, možno ste s prekvapením zistili,
že k sláveniu posvätného ofícia patrí aj homília. Krátka
alebo dlhá podľa stupňa slávenia, zrelosti spoločenstva,
2

Pozri Všeobecné smernice liturgie hodín, č. 201-203.

Smernice 201 – 203
201. Pretože sa pri liturgických úkonoch musí všeobecne dbať aj na to, aby sa „v príhodnom čase zachovalo posvätné ticho“, treba vyhradiť primeraný
čas na mlčanie aj v liturgii hodín.
202. Aby sa dosiahla plná ozvena hlasu Ducha Svätého v srdciach a aby bola osobná modlitba tesnejšie
spojená s Božím slovom a hlasom Cirkvi, je vhodné
a múdre vymedziť chvíľu ticha, ako to bolo zvykom
oddávna, za jednotlivými žalmami po opakovaní antifóny, najmä ak sa po chvíli ticha pridáva žalmová
modlitba, alebo po krátkych alebo dlhších čítaniach,
a to pred responzóriom alebo po ňom.
Treba sa však vystríhať toho, aby sa zavádzalo také
ticho, ktoré by narúšalo štruktúru ofícia alebo bolo
by účastníkom na ťarchu alebo by v nich vyvolávalo nudu.
203. Ak sa modlí jednotlivec, má viac možností
zastaviť sa pri rozjímaní o nejakom výroku, ktoré by
prispelo na duchovné zvrúcnenie, čím ofícium nestráca svoju verejnú povahu.

času, ktorý je k dispozícii... Je zrejmé, že ak sa liturgia slávi vo veľkom spoločenstve pri nejakej slávnostnej
príležitosti, homíliu si kňaz či diakon musí pripraviť.
V malom, neformálnom spoločenstve môže byť „homíliou“ hoc aj krátke podelenie sa predsedajúceho s pár
myšlienkami, ktoré ho v súvislosti s konkrétnymi textami oslovili. Pre mnohých zasvätených to môže byť výborná príležitosť cibriť sa vo vyjadrovaní svojich myšlienok, otváraní svojho srdca.
V malom spoločenstve
Pri slávení liturgie hodín v malom spoločenstve je možné
jedno privilégium – modliť sa slovami Písma či nad slovami Písma. Praktizuje sa to tak, že po skončení žalmu
či chválospevu po antifóne jednotlivci môžu v krátkych
modlitbách vyjadriť, čo ich v texte oslovilo. Najčastejšie to je nejaká veta, slovo, ktoré zopakujú. No niekedy
v súvislosti s nejakým problémom, ktoré dané spoločenstvo prežíva, to môže byť aj modlitba vlastnými slovami. A ten, čo modlitbu vedie, vo vhodnej chvíli zakončí
modlitbu tzv. žalmovou modlitbou. Smernica č. 112 síce hovorí o žalmových modlitbách ako dodatku k Liturgii hodín, ale nikdy som sa nimi v slovenčine nestretol.
Preto sa hádam veľmi nepreviníme, keď takúto modlitbu
prednesie vlastnými slovami predsedajúci.
Už len vetička z 12. smernice: Liturgia hodín je teda aj
výbornou prípravou na samo slávenie Eucharistie, pretože vzbudzuje a živí vieru, nádej, lásku, nábožnosť a ducha zriekania sa, a to všetko sú nevyhnutné predpoklady
na osožné slávenie Eucharistie.


Marián Kováčik
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Biblia

Modlitba slobody
(Ž 114)

Žalm vďakyvzdania

Žalm 114
Vyslobodenie Izraela z Egypta
1 Keď Izrael vyšiel z Egypta, *
dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho,
2 Judea sa stala jeho svätyňou, *
Izrael jeho kráľovstvom. —
3 More to videlo a zutekalo, *
Jordán sa naspäť obrátil;
4 vrchy poskakovali ako barance, *
pahorky ako jahňatá. —
5 Čo ti je, more, že utekáš, *
a tebe, Jordán, že sa naspäť obraciaš?
5 Vrchy, prečo poskakujete ako barance *
a vy, pahorky, ako jahňatá? —
7 Zachvej sa, zem, pred tvárou Pánovou, *
pred tvárou Boha Jakubovho,
8 čo skalu mení na jazerá vôd *
a kameň na pramene vôd.

Kontext1
Žalm 114 patrí do zbierky žalmov vďakyvzdania (Ž 113 –
118), spoločne nazývanej Egyptský Hallel. Názov dostala
vďaka Žalmu 114, ktorý opisuje východ z Egypta – exodus. Táto zbierka žalmov sa spievala pri všetkých sviatkoch a radostných udalostiach v prvotnom židovstve.
Cyklus spevov zbierky týchto žalmov nachádzal svoje
zvláštne miesto v liturgii na sviatok Pesach (Veľká noc)
v atmosfére chvály a vďakyvzdania.
Žalm 114 predstavuje v lyrickej forme východ (exodus) Hebrejov z Egypta a je celý preniknutý tajomstvom
neslýchanej Božej prítomnosti a moci, ktorá ponára
túto udalosť do atmosféry zázraku, takže zostane navždy
vtlačený do pamäte hebrejského ľudu. Žalm má aj katechetický rozmer. Recitoval sa pred večerou hebrejskej
Paschy, spájal sa jednoducho s otcom rodiny prerozprávaným príbehom o udalostiach východu z Egypta. Počas
1

Čerpal som z prameňov: RAVASI, G.: Il libro dei Salmi III. (101
– 150), EDB, Bologna 1986, 347 – 360; RINAUDO, S.: I Salmi.
Preghiera di Cristo e della Chiesa, EDC, Torino 1987, 625 – 628.
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večere sa v Izraeli totiž pripomínali udalosti spásy a odovzdávali sa z generácie na generáciu.
Datovanie
Tento žalm bol vytvorený pre prostredie liturgie. Čas žalmu je „instantný“, cítime v ňom charakteristické „dnes“
liturgie, je tam jasné dejinné zrovnanie udalostí, zapríčinené aktualizáciou v kulte. Napr. nie sú tu časové rozdiely medzi prechodom cez Trstinové more a cez Jordán.
Mnohí usudzovali o datovaní žalmu medzi 9. a 8. stor.
pred Kr. v epoche monarchie pre jeho archaickú formu.
Podľa väčšiny biblistov nemožno negovať komplexné
dejiny tohto žalmu, ale ako sa nám zachoval, pochádza
z poexilovej doby, teda z obdobia po roku 538.
Štruktúra
V. 1 – 2 udalosť: východ z Egypta;
v. 3 – 4 odozva: rozprávanie;
v. 5 – 6 odozva: otázka;
v. 7 – 8 udalosť: Božie panovanie.
Podľa R. Guardiniho autor žalmu nechcel napísať epický spev. Autor žalmom vlastne vyjadruje Božiu slávu.
Žalm sa tak v prvom rade stáva modlitbou a vyznaním
viery. Vo svojej harmónii a rytme bol žalm stále považovaný za literárnu perlu. E. Brillet hovorí, že je to úžas čistoty v štruktúre, sily a živosti vo vyjadrovaní, náboženskej hĺbky. Krásu a kompozíciu žalmu si môžeme lepšie
všimnúť z paralelizmov, ktoré v ňom nachádzame:
v. 1 Jakub-Izrael // Egypt-cudzí ľud;
v. 2 Júda-Izrael // svätyňa-kráľovstvo;
v. 3 more-Jordán // zutekať-obrátiť sa;
v. 4 vrchy-pahorky // barance-jahňatá;
v. 5 more-Jordán // (z)utekať-obrátiť sa;
v. 6 vrchy-pahorky // barance-jahňatá;
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Biblia
v. 7 Pán-Boh Jakuba // pred tvárou-pred tvárou;
v. 8 skala-kameň // jazerá vôd-pramene vôd.
Interpretácia
v. 1 – 2
Úvod sa zakladá na klasickom hebrejskom slovese Exodu
hebr. js´, vyjsť. Je to termín, ktorý môže vytvoriť celú sieť
súvislostí. Je to sloveso narodenia, ktorým je vyjsť z lona
matky. To nesie so sebou traumu zo straty istoty pre získanie slobody pohybu v priestore (porov. Gn 25, 25 – 29).
Je to sloveso migrácie s prechodmi z jednej kultúry alebo
mentality do inej. Ďalej je to existenciálne sloveso, lebo
opisuje voľbu života, povolania, ktoré sú východom z vlastnej zeme, z vlasti, z domu otca (porov. Gn 12, 1; Mk 1, 16
– 18). Je to sloveso, ktoré opisuje obrátenie. Je to politické
sloveso, lebo je synonymom pre oslobodenie, ale je aj náboženským slovesom zriaďujúcim ľud vyvolenia a zmluvy.
Protagonista je Izrael vedený Bohom a nazvaný troma
slovami – synonymami: Izrael, Júda, dom Jakubov. Zdá
sa, že žalm chce naznačiť dve kráľovstvá, ktoré sa zrodili
po smrti Šalamúna. Južné kráľovstvo – Júda (Jeruzalem)
a Severné kráľovstvo – Izrael (Samária). Takto dvoma synonymami označuje žalmista vyvolený ľud v jeho celistvosti. Potvrdzuje to aj ďalšie meno „dom Jakubov“.
Oslobodenie a východ hebrejského ľudu z Egypta majú
význam, ktorý presahuje takmer všetky udalosti v ľudských dejinách. Svojím priamym zásahom Boh vytvoril
z Izraela svätyňu pre svoj príbytok, svoje kráľovstvo, svoje
vlastníctvo, svoj svätý ľud.

v. 7 – 8
Bez toho, aby čakal na odpoveď, žalmista sám pozýva
prírodu, aby sa sklonila pri prechode Jakubovho Boha,
ktorý otvoril cestu svojmu ľudu na púšti a ktorý ho sprevádzal na jeho púti. Zázrak vody, ktorá vytryskla zo skaly,
ktorý spomína žalmista, zhŕňa nejakým spôsobom to, čo
Boh vykonal v tých rokoch na púšti.

Žalm 114 a Nový zákon
Skúsenosť Izraela s Bohom Spasiteľom, živým a konajúcim v dejinách, je základnou skúsenosťou, ktorá bude
stále sprevádzať vyvolený ľud v každej chvíli jeho existencie. Táto skúsenosť dosahuje svoj vrchol vo vtelení
Božieho Syna. Takto Pascha Izraela bude mať naplnenie
v Pasche Krista. Ježiš spieval Žalm 114 večer, keď spolu
so svojimi učeníkmi slávil vo vďakyvzdaní svoj prechod
z tohto sveta k Otcovi (porov. Jn 13, 1). Medzi zmŕtvychvstaním Krista a jeho konečným návratom sú tu dejiny
putujúcej Cirkvi vo svete. Medzi krstom a prechodom
do večnosti sa nachádza existencia kresťana na tejto zemi, ktorého smäd na ceste hasí voda vyvierajúca zo skaly,
Kristus (porov. 1 Kor 10, 4). Živá voda Ducha vyvierala
z prebodnutého boku Krista a stala sa pre nás vodou, ktorá vyviera pre večný život (porov. Jn 4, 14).
V tomto žalme sa zdôrazňuje účasť prírody na radosti
z oslobodenia vyvoleného ľudu. U prorokov ohlásenie
Spasiteľa je často spojené so zvláštnymi úkazmi v prírode (Iz 42, 10 a nasl.; 44, 23; 49, 13) V noci Narodenia
a v ráno Zmŕtvychvstania bola táto radosť ohlasovaná anjelmi a na konci časov bude dokonalá v srdciach svätých.
Žalm nás sprevádza na
ceste slobody, ktorá nás
Ako sa modliť Žalm 114
nesie stále ďalej
Žalm 114 je súčasťou druhých vešpier
od krajiny nepriateľa
prvého týždňa a sviatkov Veľkej no-

v. 3 – 4
More, monštrum najnebezpečnejšie
a strašné, hebr. Jam, je známe aj v Ugarite ako negatívne božstvo. Podľa jazyka vojny more sa v žalme objaví, aby si
ako generál prehliadlo svojho nepriateľa.
Hneď sa však vzdá a dá sa na útek. More istým spôsobom zobrazuje ústup vojska z celého frontu,
stáva sa vojskom na úteku. Aj s Jordánom sa opakuje tá istá udalosť. Avšak tu použité sloveso je obrátiť sa, hebr. sbb.
Toto sloveso sa používalo pri tanci, pri rýchlom obrátení sa
tanečníkov. Takto dve vodné negatívne energie, jedna, ktorá bránila východu (z Egypta), a druhá, ktorá bránila vstupu (do zasľúbenej zeme), boli zablokované Božím zásahom.
Pre žalmistu sa to udialo jediným úkonom spásy.
Silou personifikácie celý vesmír a príroda sú zatiahnuté ako herci do drámy spásy. Udalosť, o ktorej hovorí
žalm, je taká jedinečná a veľká, že aj miesta, na ktorých
sa to udialo, boli preniknuté Božou prítomnosťou. Zdalo
sa, že vrch Sinaj a pahorky púšte sa pohýnali preniknuté
nadľudskou mocou Pánovho Ducha (porov. Ex 24, 17).
v. 5 – 6
Žalmista je plný úžasu, že vidí aj prírodu, ako sa zúčastňuje na
tejto veľkej udalosti. Dáva otázky miestam Božieho zjavenia,
chce ich vyzvať, aby odhalili tajomstvo, na ktorom sa zúčastnili. Ony sú teda vyzvané odpovedať na svojom úteku alebo
v svojom tanci. Rieka a vrchy môžu však len vyznať svoju absolútnu závislosť na jedinom Pánovi dejín a vesmíru.

ci a Zoslania Ducha Svätého. Už týmto zaradením sa potvrdzuje jeho veľkonočný charakter. Po tom, ako pripomínal mnohým
generáciám Hebrejov ich oslobodenie z Egypta a ich zasvätenie sa Bohu, žalm teraz pripomína kresťanom ich
oslobodenie od hriechu a smrti, ich víťazstvo nad diablom
uskutočnené Kristom v deň zmŕtvychvstania. Pripomína
tiež zasvätenie sa kresťanov Bohu, lebo Boh si ich vyvolil,
oslobodil, a tak sa stávajú jeho chrámom a kráľovstvom.
Pamiatka východu z Egypta sa nevzťahuje len na udalosť
minulú a vzdialenú v čase, pretože každú nedeľu sa stretávame, aby sme sa zúčastňovali na zmŕtvychvstaní Krista
a obnovuje sa v nás milosť krstu. Slávime tak znova prechod zo smútku do radosti, z tmy na svetlo, zo smrti do života. Žalm nás sprevádza na ceste slobody, ktorá nás nesie
stále ďalej od krajiny nepriateľa. Je to spev nádeje a radosti, dáva nám dôveru, že Božia moc, ktorá zatriasla zemou
a vodami, nás podrží pri našom duchovnom „východe“.
Boh nás cez žalm aj uisťuje, že počas našej cesty je pre nás
pripravený prameň milosti. Keď spievame – modlíme sa
tento žalm v nedeľu, učíme sa vychutnávať radosť z istoty, že sme skutočne slobodní v zmŕtvychvstalom Kristovi.


P. Juraj Pigula OSA
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Spiritualita

Spoločný život
a odpustenie
Spoločný život rehoľníkov v jednom kláštore je
cestou putujúcej Cirkvi, ktorá sa denne modlí:
„Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame
svojim vinníkom“ (Mt 6, 12).
Spoločenstvo očami svätého Benedikta
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem – čokoľvek
robíš, múdro rob a pamätaj na cieľ! Táto axióma nás upozorňuje na cieľ, ktorý je dôvodom nášho múdreho konania, motívom našich snáh, dáva zmysel námahám,
pomáha prekonávať prekážky... Ak chceme uvažovať o zasvätenom živote a zvlášť o spoločnom živote, nemôžeme
zabudnúť na cieľ. Podľa svätého Benedikta cieľom zasväteného života je vrátiť sa námahou poslušnosti k tomu,
od ktorého sme sa záhaľčivosťou neposlušnosti vzdialili,
aby sme bojovali za Krista Pána, pravého Kráľa (porov.
34

Ľudská slabosť,
zlyhanie,
náprava chýb
a odpustenie

Prol. RB 2-3)1. Svätý Benedikt poznal hodnotu zasväteného života v samote pustovne, ale aj v bratskom spoločenstve kláštora. Na základe svojej viacročnej skúsenosti
vo svojej Regule vyzdvihuje predovšetkým spoločný život.
Keď píše o druhoch mníchov, spokojne odsunie bokom
nielen tých, ktorých duchovná bieda je zjavná, ale aj pustovníkov, a venuje sa usporiadaniu najsilnejšieho pokolenia cenobitov, teda tých, ktorí žijú v kláštore a mužne
slúžia pod regulou a opátom. Svojím postojom vyzdvihuje hodnotu spoločného života. Je si vedomý aj ťažkostí, ktoré takýto život prináša, preto povzbudzuje, aby nik
neopúšťal so strachom cestu spásy, ktorú možno začať iba
cez úzku bránu, keby sa snáď pre nápravu chýb a pre zachovanie lásky muselo nariadiť aj niečo trochu prísnejšie,
1

Prol. – prológ, RB – Regula sv. Benedikta.
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Spiritualita
Slovo „odpusť!“ môže byť nasmerované na Boha alebo
na druhého človeka. Najprv sa pozrime, akú úlohu spĺňa, keď ho adresujeme Bohu. Bohu hovoríme: „Odpusť
mi, prepáč,“ keď sa dopustíme hriechu, keď sa dopustíme
niečoho, čo ho uráža, čím sa od neho vzďaľujeme, a keď
sa s ním chceme zmieriť. Prichádzame do spovednice, vyznávame svoje viny a odprosujeme. Mohli by sme povedať, že svoj hriech vkladáme do Božích rúk a prosíme
o odpustenie. Nie je možné vrátiť sa do minulosti, aby
sme hriech vymazali. Hriech môže byť len odpustený. Je
potrebné, aby sme si všimli, že Boh ustanovil taký spôsob
zmierenia. To znamená, že lepší neexistuje. Boh si s nami
nevyrovnáva účty. Boh nám odpúšťa.
Podobne je to v našich každodenných vzťahoch s tými
najbližšími. Často sa vzájomne zraňujeme, spôsobujeme si bolesť a nie je možné, aby sme vymazali svoje
chybné kroky. Môžeme si ich jedine odpustiť. Inej, lepšej cesty niet.
Stojí za to, aby sme si povšimli jeden detail sviatosti
zmierenia. Kým odídeme zo spovednice, počujeme slová rozhrešenia – počujeme Božie „odpúšťam“. Na naše
„prosím o odpustenie“ Boh zreteľne odpovedá „odpúšĽudská slabosť, zlyhanie, náprava chýb
ťam“. Je to také zreteľné, že ten, kto pristúpil k sviatosti
a odpustenie
zmierenia, vie, že Boh mu odpustil.
Tento ideál zasväteného života sa však
Ide o to, aby sme nielen výslovne prostretá s ľudskou slabosťou a nedokonasili o odpustenie, ale aby sme si aj jasne
Ide o to, aby sme si
losťou, je ovplyvňovaný povahou jeda zreteľne dali navzájom pocítiť, že sme
notlivcov, vzájomnými sympatiami či
si odpustili. Skúsenosť nás učí, že to nie
aj jasne a zreteľne
antipatiami... Patriarcha západného
je ľahké. Zvlášť máme problém vyjaddali pocítiť, že sme
mníšstva o tom dobre vedel, preto sa
riť to slovami. Alebo si v duchu hovorísi odpustili.
v Regule dotýka aj konkrétnych zlyhaní,
me: „Ja ti odpúšťam, ale už nechcem mať
ktoré však nemajú znehodnotiť a znes tebou nič spoločné!“ Dá sa v takomto
možniť ideál spoločného života a nemariešení hovoriť o odpustení?
jú byť ani prekážkou na ceste dokonalosti pre tých, ktoNiekedy sa odpustenie identifikuje so zabudnutím
rí sa akokoľvek previňujú. Treba však hľadať spôsob, ako urážky. A práve toto mnohým robí problémy. Robíme
im pomôcť. Keďže nie vždy stačí len napomenutie, uvá- nesprávne konklúzie: Chcel by som odpustiť, ale nedza aj iné hojivé prostriedky, ako je liek Svätého písma, dokážem zabudnúť. Keďže nedokážem zabudnúť, tak
oheň exkomunikácie, ktorú treba chápať ako vylúčenie som neodpustil. Lenže na celú skutočnosť sa dá pozrieť
z dobier spoločenstva, či už materiálnych, alebo duchov- aj z iného zorného uhla. Odpustiť nemusí vždy znamených, ale aj údery prútov. Ak vidí, že snaha opáta ne- nať zabudnúť. Zmŕtvychvstalý Pán nám to pripomína
má vplyv, nech ešte použije, čo je väčšie, modlitbu svo- tým, že na svojom oslávenom tele si nechal rany po klinju a bratov za toho, kto zlyháva, aby Pán, ktorý môže coch a prebodnutý bok – dôkaz nášho zlyhania, nášho
všetko, uzdravil chorého brata (porov. RB 28, 3-5). Všet- hriechu, ktorý na svojom tele nechal pribiť na kríž. Ak
ky tieto prostriedky majú mať liečivý účinok, ako to vy- by odpustenie znamenalo vždy zabudnúť, teda vrátiť sa
jadrujú posledné slová uvedenej kapitoly. Predpokladá to k tomu, čo bolo pred urážkou, zjavoval by sa bez rán.
však otvorenosť a spoluprácu napomínaného brata. Ani Keď sa aj v našich vzťahoch snažíme odpustením nadvianajlepší liek neúčinkuje a neprináša očakávanú úľavu do- zať pretrhnutý kontakt, zostáva uzol, spojka, znak nášvtedy, kým ho chorý nezačne používať. Naše zlyhania ho zlyhania. Ale všetko, čo sa po roztrhnutí nadväzuje,
ovplyvňujú nielen spoločný život, ale veľmi zasahujú aj sa skracuje. Aj tí, ktorí si odpúšťajú, si majú byť bližší.
naše vzťahy a v konečnom dôsledku znemožňujú náš du- V odpustení teda prijímam iného takého, aký je. Odchovný rast, lebo nás úplne paralyzujú.
púšťam mu nie preto, že sa zmenil, ale preto, že ja som
Často na začiatku rôznych nedorozumení medzi ľuď- sa zmenil a som schopný prijať aj jeho slabosť a niesť ju.
mi je malá, ba neraz banálna príčina; je to akoby z pece Ako však dospieť k tejto zmene?
na dlážku vypadla jedna iskra. Obyčajne sama hneď zhaTomu nás učí príbeh s cudzoložnou ženou. K Pánu
sína alebo ju možno sfúknuť. Ale beda, ak jej dovolíme Ježišovi priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Jej
dlhšie žiť. Spáli celý dom alebo aj niekoľko domov.
hriech je nepopierateľný, lebo ju pri ňom pristihli. PodAko sa tá nebezpečná iskra hasí? Hasí sa tým, že sa hlas- ľa Mojžišovho zákona má byť ukameňovaná. Farizeji vyno vyslovuje slovo: Odpusť! Prepáč! Prosím o odpustenie! stupujú nielen ako obhajcovia Mojžišovho zákona, ale aj
čo diktuje správne uvažovanie. Zdôvodňuje to tým, že sa
takto napredovaním v spoločnom živote a vo viere rozšíri
srdce a s nevýslovnou sladkosťou lásky sa pobeží po ceste Božích príkazov. Tak sa nikdy nevzdialime od Kristovej
náuky a zotrváme v jeho učení až do smrti v kláštore. Svojou trpezlivosťou sa pripojíme ku Kristovým utrpeniam,
a tak si zaslúžime mať s ním podiel v jeho kráľovstve (porov. Prol. RB 45-50). Spoločenstvo má v jeho chápaní vysokú hodnotu. Vidieť to aj z toho, keď hovorí o rokovaní o nejakých dôležitých veciach, pričom zaväzuje opáta,
aby k tomu vždy zhromaždil celé spoločenstvo a vypočul
si mienku bratov, a len potom rozhodol podľa toho, čo sa
mu bude zdať užitočnejšie (porov. RB 3, 1-2).
Spoločný život má veľký význam aj pri osobnom rozvoji a napredovaní v dokonalosti každého z bratov.
V štvrtej kapitole Reguly podrobne uvádza prostriedky
dobrých skutkov – sú to vlastne evanjeliové požiadavky
alebo, ako ich on nazýva, prostriedky duchovného umenia, ktoré vedú k prisľúbenej odmene. Neváha však dodať, že dielňou, kde sa to dá usilovne uskutočňovať, je
uzavretosť kláštora a stálosť v spoločenstve (porov. RB 4).
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Spiritualita
ako sudcovia. Celú situáciu chcú využiť na to, aby kompromitovali Pána Ježiša. Zostali zaskočení, prepočítali sa.
Ježiš neobhajoval hriech ženy, neospravedlňoval ho, nezačal sa odvolávať na ľudskú slabosť, ktorej podľahla... Nepoukazoval na to, že táto hriešna žena mohla byť zvedená
mužom, ktorého predsa pri cudzoložstve museli tiež prichytiť, a predsa ho nepriviedli ako spoluvinníka jej hriechu... Nič z toho neurobil. Len vyzval: Kto z vás je bez
hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Pritom sa dokonca
nechcel vyzývavo pozerať do ich očí a svedomia, preto sa
zohol a písal prstom po zemi. Stačil jeden jediný kameň –
ten prvý, potom už mohol kamene hádzať každý. Ježišove
slovo bolo také mocné, že sa začali po jednom vytrácať.
Nezostal nik, len on a žena. Nebolo už žalobcov ani sudcov. Jediný Ježiš mohol byť Sudcom. On jej hriech odsúdil, on ho potrestal na vlastnom tele pri ukrižovaní. Žene
však ponúkol milosrdenstvo: Choď a odteraz už nehreš!
Lekcia, ktorú nám dáva Ježiš, nás učí, aby sme sa najprv pozreli do svojho svedomia. Som bez hriechu? Nesmiem sa však nechať oklamať! Možno nemám taký
hriech, aký odsudzujem na blížnom, no Pán Ježiš nepovedal farizejom: Kto z vás sa nedopustil cudzoložstva,
nech prvý hodí do nej kameň, ale: Kto z vás je bez hriechu... Možno nemám sklony k takým hriechom, ako môj
blížny, ktorého odsudzujem, ale mám iné. Preto by som
mal dôsledne skúmať svoje svedomie skôr, ako začnem
rozprávať o hriechoch iných.
A ešte jednu dôležitú radu nám dáva toto evanjelium,
ktorá zrejme motivovala svätého Benedikta, keď pri náprave chýb bratov hovorí o najúčinnejšom prostriedku. Dokonca nás tomu učia samotní farizeji. Oni hriešnu ženu
priviedli k Ježišovi. Mali síce iný zámer, ale stalo sa niečo,
čo môže slúžiť ako cenné poučenie pre nás. Keď vidíme, že
niekto hreší, priveďme ho k Ježišovi! Nemyslím tu na to,

36

aby sme ho dovliekli do kostola, ale aby sme ho vo svojom
srdci priviedli pred Ježiša. Aby sme o tom človekovi hovorili najprv s Ježišom. Pred ním nemusíme nič skrývať,
on aj tak o všetkom vie. Môžeme mu teda spokojne povedať o tom, čo ma na dotyčnom človekovi hnevá a rozčuľuje, čím mi ubližuje. Veď práve toto je také dôležité, a my
často robíme pravý opak. S hocikým rozprávame o chybách blížneho, len nie s tým, koho sa to dotýka a kto môže
pomôcť. Vyzerá to potom tak, akoby sme rozprávali o chorobe svojho blížneho s každým, koho stretneme, ale lekárovi, ktorý môže pomôcť a liečiť, nepovieme nič.
Uvidíte, že keď začnete hovoriť s Pánom o tom, čo vás
na blížnom znepokojuje, on nájde spôsob, ako pomôcť.
A viete, čo sa vtedy najčastejšie deje? Pán uzdravuje moje
srdce. Ten človek, o ktorom Pánovi hovorím, sa nestáva hneď iný, lepší, ale ja sa na neho začínam dívať inými
očami. V modlitbe za blížnych, aj za tých mojich najväčších neprajníkov, sa očisťuje môj pohľad. Vidím ich
trochu ináč. Pokiaľ vidím len krivdu, ktorá ma postihla
možno pre ich správanie, vidím v dotyčnom hriešnika,
ale keď sa očistí môj pohľad, vidím v ňom svojho blížneho. Vtedy som ochotný prijať ho takého, aký je, a pomáhať mu, aby sa stal lepším. A to je v odpúšťaní krásne.
V spoločenstvách, kde sa to praktizuje, je život radostný.
Nie je to však preto, že by ho nekomplikovali problémy,
zranenia, ľudská slabosť, ale preto, že si členovia spoločenstva dokážu odpúšťať. Dokážu sa v prítomnosti Ježiša
a pod jeho pohľadom pozrieť na svoje zlyhania, ktoré sa
dotýkajú aj iných, a vďaka nemu objavujú, že inej a lepšej cesty ako odpustenie niet. Vďaka odpusteniu dokážu
jeden druhého prijímať a niesť, dokážu si vzájomne pomáhať na ceste k cieľu. Quidquid agis, prudenter agas et
respice finem!


P. Vladimír Kasan OSB
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Sekulárne inštitúty

Spoločnosť
sv. Uršule,
sekulárny
inštitút
sv. Angely
Merici

K

eď sa mi pred časom dostal do rúk časopis Zasvätený život, veľmi som sa potešila. Je to super, že sa dá
dozvedieť viac o živote ľudí zasvätených Bohu, veď
podľa Vita consecrata takýto život sa týka celej Cirkvi, hoci pritom sa zdá, že je na okraji záujmu. S veľkou radosťou preto využívam možnosť prispieť k informovanosti
o rôznych formách, ktoré Duch Svätý vzbudil v Cirkvi,
aby tak mohli byť ešte viac na osoh jej aj svetu. Ako členka sekulárneho inštitútu by som rada stručne charakterizovala túto pomerne novú a menej známu formu zasväteného života a, samozrejme, predstavila Spoločnosť sv.
Uršule, do ktorej patrím.
Nová, a predsa starobylá
Modlíme sa za duchovné povolania, prosíme za zasvätených Bohu. Väčšina veriacich si pri týchto slovách predstaví kňazov a rehoľníkov. Iste, sú najviditeľnejší. Ale
okrem nich, neviditeľní ako kvas a soľ v jedle, sú tu aj iní
zasvätení. Ak si zalistujeme v posynodálnej apoštolskej
exhortácii Jána Pavla II. Vita consecrata, už v úvode sú vymenované mnohé iné formy.

A Kódex kánonického práva v Druhej knihe, III. časti
pozná inštitúty zasväteného života, ktoré ako rovnocenné sa delia na rehoľné inštitúty a sekulárne inštitúty. Čo sú
to? Kde sa tu vzali? Aký majú význam?
Všetko začalo v 16. storočí. Žasnem nad tým, ako Boh
dlhodobo pripravuje dôležité veci, aby vykvitli v správny
čas. Roku 1535 založila v Brescii Angela Merici Spoločnosť sv. Uršule (podobne ako jej súčasník, sv. Ignác, nechcela, aby spoločenstvo poznali pod jej menom, a zároveň v názve chcela zašifrovať vzor a program). Po prvýkrát
v histórii získalo cirkevné schválenie spoločenstvo Bohu
zasvätených žien bez ochrany kláštora, bez izolácie od bežného života, ale aj bez tútorstva niektorej rehole, ako to
bolo v prípade tretích rádov. Otvorila pre ženy „tretiu cestu“, mimo manželstva a klauzúrovanej rehole. Uršulínky
ostávali žiť vo svojom prostredí, v rodinách, v zamestnaní,
bez viditeľného znaku odlíšenia, ale mali žiť inak. Smernice, ktoré sv. Angela zanechala v Reguly, vlastnej a jedinečnej, sú najmä pri evanjeliových radách aktuálne aj dnes
a sú „šité na mieru“ takého života, aký žijú všetci laici, ibaže je plne zakotvený v Bohu úplným a celoživotným zasvätením sa záväzkami evanjeliových rád poslušnosti, panenstva (čistotu majú zachovávať všetci kresťania!) a chudoby.
Aj keď Angela Merici je známejšia vďaka reholi sestier
uršulínok, ktorá vznikla o storočie neskôr, prvotná forma zasvätenia vo svete nezaniká. V 19. storočí sa začína
v sekularizovanom Taliansku jej nový rozkvet a v 20. storočí vznikajú podobné spoločenstvá, ktoré si uvedomujú
dôležitosť prítomnosti zasvätených osôb v prostrediach,
kam nemajú prístup kňazi a rehoľníci. Pápež Pius XII.
schvaľuje túto formu 2. februára 1947 konštitúciou Provida Mater Ecclesia a nazýva ju sekulárny inštitút.
Sprítomňovať Ježiša
Nová a predsa starobylá... Má celoživotné záväzky evanjeliových rád na tej istej úrovni ako rehoľníci, teda priZasvätený život | 2011/02
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Sekulárne inštitúty
jaté Cirkvou, nie súkromné. Nemá však spoločný život povednými v Taliansku počas 80. rokov. A v roku 1990, keď
ani spoločné diela. Každý člen vo svojej práci, apošto- 12 členiek malo aspoň dočasné zasvätenie (5 malo vtedy celáte zodpovedá sám za seba. Nie je ale osamelý. Má du- loživotné), sme ako Spoločnosť sv. Uršule na Slovensku boli
chovnú rodinu, s ktorou ho spája rovnaký ideál a nachá- začlenené do Federácie Spoločnosti sv. Uršule, Sekulárneho
dza v nej podporu. Má stanovy, schválené Cirkvou, ktoré inštitútu sv. Angely Merici pápežského práva. Sídlo máme
mu uľahčujú orientáciu v komplikovaných podmienkach v Košiciach (teda je to „domovská diecéza“, lebo žijeme vo
dnešného života. Je zdanlivo bez ochrany – o to viac sa svojich bytoch), ale roztrúsené sme po celom Slovensku. Je
musí spoliehať na vedenie Duchom Svätým a zrelú zod- nás 23, niektoré už dôchodkyne, a modlíme sa za nové popovednosť. Keďže má pretvárať pozemskú skutočnosť volania, ktoré v posledných rokoch akosi ustali. Vo svete je
podľa evanjelia, nemusí si „vymýšľať“ apoštolát. Sprítom- nás okolo tisíc na všetkých kontinentoch.
ňuje Ježišov život v Nazarete, život pracujúceho, člena rodiny, suseda, občana, dobrého veriaceho všade tam, kde Spoločnosť svätej Uršule
žije. A aby mohol prinášať vďaka svojmu zasväteniu Boha Čo je vlastne naším poslaním a pre koho je vhodné toto
do všetkých prostredí, aj tam, kde Boha odmietajú, ni- povolanie? Predovšetkým znovu a znovu si uvedomujem
čím sa nelíši od svojho prostredia – iba snahou o svätosť veľký dar, ktorý nám ním Boh dal. Patriť mu, žiť ako Ježiš,
života. Umožňuje to ťažko pochopiteľný prvok v prostre- Mária a Jozef v Nazarete, žiť normálny život, ktorý je ale
dí náboženskej slobody. Je to rezervovanosť. Je to povin- dennodenne novým dobrodružstvom. Duchovnosť, ktorá
nosť o svojom zasvätení nehovoriť. Iste, jej stupeň je rôz- sa stručne dá vyjadriť: som Ježišova nevesta, mám preto rany v jednotlivých sekulárnych inštitútoch, ako majú aj dosť a smiem sa starať o jeho domácnosť, byť teda sestrou
rozmanitú duchovnosť a zameranie. Ale patrí k podstate a matkou všetkým, ktorých mi pošle, je jednoduchá, žen„neviditeľného kvasu“, ktorým má člen sekulárneho in- ská a radostná. Vnášam Boha všade, kde som, prinášam
štitútu byť. Takže asi fotografie z našej činnosti nebudú... mu ten malý kúsok sveta, kde žijem, v dôvere, že ho uzdraví, rozvinie, posvätí. A ani moje nedoRezervovanosť.
statky a chyby mu v tom nezabránia.
Ako je potom možné, že píšem tento
Bohu nie je nemožná nijaká vec! Optičlánok a chcem ho aj podpísať? U nás
Ak cítiš, že ťa Boh
mizmus, nádej..., veľmi ich potrebujem
sa jeden člen zverejňuje kvôli kontakchce mať úplne pre
tak ako všetci. Do daru som dostala dutom, pretože, žiaľ, nemáme inú možseba, a pritom chápeš,
chovnosť, ktorá nedelí modlitbu a pránosť. Ale stále platí, že z vážnych dôvože nemáš opustiť
cu – celý deň sme pozvané prežívať s Jedov môžem hovoriť o sebe, nikdy však
svoje prostredie,
žišom, žiť pre neho a s ním.
nesmiem prezradiť sestru. PochopiteľO tento postoj sa snažím v škole,
ne, každá môže hovoriť vo vhodnej siprácu, príbuzných,
s
priateľmi,
príbuznými, vo farnosti.
tuácii aj o sv. Angele, aj o sekulárnom
nie je to nedostatok
Dúfam, že Boh i cez nás ukáže svoju
zasvätení – ale neosobne.
veľkodušnosti ani nie si
dobrotu, aby ho všetci milovali. A práblázon. Tvoje miesto je
Moja cesta
ca, ktorú robím, verím, že pripravuje
v sekulárnom inštitúte.
Azda je čas predstaviť svoj sekulárny insvet na veľkú chvíľu premeny pri Páštitút, prvý na svete, aj keď sa dlho tak
novom slávnom druhom príchode.
nevolal. Túžila som patriť Bohu, dať mu
Pre koho je toto povolanie? Iste, pre
k dispozícii celý život, a hľadanie ma priviedlo k rehoľným tých, ktorých Pán k tejto forme zasvätenia povolá. Ale aby
uršulínkam Rímskej únie. Tam som spoznala jedinečnú mali odvahu toto volanie rozpoznať, možno im pomôže
osobnosť veľkej renesančnej svätice, Angely Merici. Jej spi- myšlienka z poľskej knihy o sekulárnych inštitútoch, ktoritualita, múdre rady z troch malých spisov, ktoré zanecha- rá sa mi veľmi páči: „Ak cítiš, že ťa Boh chce mať úplne pre
la, mi pomáhali v komplikovanom období normalizácie, seba, a pritom chápeš, že nemáš opustiť svoje prostredie,
kedy som začínala učiť na strednej škole. Ale Boh mi zaha- prácu, príbuzných, nie je to nedostatok veľkodušnosti ani
tal cestu pred plánovaným tajným vstupom do rehole. Mal nie si blázon. Takých bláznov je viac. Tvoje miesto je v sepre mňa niečo iné. Začiatkom 80. rokov mi sestry ponúkli kulárnom inštitúte.“
možnosť vstúpiť k „sekulárnym uršulínkam“ . Už predtým
som pochopila, že Boh v mojom srdci chce byť prítomný
Dúfam, že týchto pár myšlienok prebudí záujem dovšade, kde som, aby konal, ako sám uzná za dobré. A mo- zvedieť sa o sekulárnych inštitútoch viac. Tie, ktoré sú
jou odpoveďou má byť radosť, vďačnosť a vernosť. Keď na Slovensku, možno nájsť na stránke KBS v časti Rehosom si prečítala stanovy, bolo mi jasné, že toto žijem, toto le a spoločenstvá.
Boh pripravil pre mňa. Nemusím si nič vyčítať, ak chcem
O Spoločnosti sv. Uršule je informácia na www.zasvanaplno robiť svoje povolanie, nie je to nedostatočná umŕt- tenyzivot.info a tejto problematike bola venovaná aj revenosť (hm), ale práve cesta, ktorou spolupracujem s Bo- lácia Vlastnou cestou (č. 50) na TV Lux.
Nech Pán, ktorý povoláva k práci vo svojej vinici, vzbuhom Stvoriteľom. Nemusím riešiť komplikované situácie
dí aj u nás mnohé duchovné povolania – pre každého
v svojom prostredí, nik nemusí nič vedieť…
Spoločnosť sv. Uršule na Slovensku vznikala za pomoci re- tam, kde najlepšie uplatní dary, ktoré mu boli zverené!
hoľných sestier uršulínok, ktoré mohli mať kontakt so zod Mária Dravecká
38
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Mládež
Laura so svojimi takmer
1400 členmi nepatrí
medzi veľké dobrovoľnícke
organizácie. Možno práve
to jej umožňuje zameriavať
sa na konkrétne potreby
mladých ľudí už 17.rok.
Médiá, šport, kultúra
a dobrovoľníctvo sú oblasti,
na ktoré združenie stavilo.

Laura,
združenie
mladých

L

Malá a šikovná

aura, združenie mladých úzko spolupracuje so sestrami saleziánkami – Inštitútom Dcér Márie Pomocnice
(FMA). Funguje v 16 strediskách po celom Slovensku,
v niektorých zriadilo súkromné centrá voľného času.
Poslaním Laury je rozvoj osobnosti mladých ľudí (so
špeciálnou pozornosťou na dievčatá a mladé ženy), aby sa
stali zodpovednými a plnohodnotnými občanmi a angažovanými kresťanskými osobnosťami. Jednotlivé strediská Laury poskytujú využitie voľného času cez stretnutia
v rovesníckych skupinách, krúžkoch, streetworkové aktivity, duchovné obnovy a cvičenia, športové turnaje, výlety, tábory a mnoho ďalších aktivít, v ktorých je prioritou
protagonizmus mladých. Animátorky a animátori, ktorí
sa venujú mladším, sú zapojení vo všetkých oblastiach
fungovania v stredisku.
Protagonizmus a spolupráca je viditeľná hlavne v poslednom období, keď Laura rozbehla prácu tímov. Mediálny, kultúrny, športový tím a tím VIDES. Členovia
tímov sú hlavne mladí ľudia, ktorí najlepšie vedia, čo treba ich rovesníkom priniesť, a v spolupráci so saleziánkami spoločne hľadajú prístupové cesty k deťom a mladým,
aby mali život a mali ho v hojnosti (Jn 10, 10).
Najdlhšie fungujúci tím VIDES (Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo) je projektom misijného dobrovoľníctva. Medzinárodná dobrovoľnícka
organizácia VIDES totiž funguje na Slovensku pod záštitou Laury. Mladí pomáhajú ako animátori nielen doma
v Hriňovej, Boľkovciach či Sobotišti, ale aj v Albánsku,
Rumunsku, Angole, na Ukrajine a aktuálne na Filipínach.
Kultúra spadá, samozrejme, pod pôsobenie kultúrneho tímu. Medzi jej akcie patrí Laurasong – festival detských speváckych zborov či Doska dona Bosca – divadelné
workshopy. TeenDance pod heslom „Roztancuj svoje stredisko!“ zase priniesol pohyb – tanečná súťaž nielenže má

svojich víťazov, ale Laura vydala aj DVD, na ktorom súťažné skupiny z celého Slovenska majú vlastný videoklip.
Združenie rozbehlo aj športové aktivity. Okrem tých,
ktoré fungujú v „malom“ v strediskách, sú tu aj celoslovenské turnaje vo volejbale, vybíjanej a floorbale. Športový tím
má v náplni práce „evanjelizovať športom“, čo sa im aj darí.
V oblasti médií je významný projekt Mediálnej školy –
MeŠ, ktorý počas dvoch rokov vo víkendových kurzoch
vzdeláva dvadsiatku mladých ľudí, aby sa stali tvorcami či
dobrovoľníkmi na poli médií s jasnou orientáciou na etiku a hodnoty. Na tomto projekte spolupracujú saleziánky a saleziáni zo Slovenska a Česka spolu s mladými a odborníkmi. Prvý ročník MeŠ vyvrcholí v júli festivalom,
kde mladí tvorcovia ukážu, čo vedia.
Mediálny tím však pripravoval aj viacerých členov
združenia na prácu s médiami. Už šesť rokov sa koná Pomedzi riadky – zážitkové školenie v oblastiach písania riportov, kompozície fotografie a komunikácie s médiami.
Novonadobudnuté mediálne zručnosti si môžu cibriť aj
na webovej stránke združenia laura-mladez.sk, kde práve
krátke reportáže zo stredísk tvoria väčšinu obsahu.
Združenie si nachádza cestu k mladým ľuďom aj
na sociálnych sieťach, akými sú facebook či youtube.
Práve tu – na sociálnych sieťach – pripravili mladí adventné (Projekt: Vianoce) či pôstne (Forty for you) zamyslenia, ako aj trojdňovú prípravu na sviatok zakladateľky
FMA Márie Dominiky Mazzarellovej. Tieto príspevky
oslovili nielen členov Laury, ale aj širšiu verejnosť.
Laura, združenie mladých investuje do mladých a pre
mladých, pretože verí, že v každom mladom je kus dobra,
ktoré sa oplatí nájsť a kvalitne rozvinúť.
A viac na www.laura-mladez.sk
 Júlia Krigovská
Laura, združenie mladých, mediálny tím
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Právo

Duch a litera
zákona
N

ebudem to obaľovať do bavlnky a poviem to rovno – mnohí
z nás (kňazov, rehoľníkov a ináč „duchovne orientovaných“) sa
boja zákona. Veď všetci poznáme ten biblický verš: „On nás urobil súcich za služobníkov Novej zmluvy, a nie litery, ale Ducha; lebo litera zabíja, kým Duch oživuje“ (2 Kor 3,6). Kto z nás by teda chcel byť
„služobníkom litery“, keď my sme „duchovní“?
Plne súhlasím s tým, že by bolo chybou urobiť zo zachovávania zákona svoj životný cieľ. Na druhej strane, zákon je, napriek všetkej našej
nevôli voči nemu, dôležitým prostriedkom pre náš život. Aj v takej charizmatickej skutočnosti, akou je zasvätený život. Ja osobne vidím jeho
dôležitosť v troch rozmeroch: 1. zákon ako ochrana, 2. zákon ako prejav
lásky a 3. zákon ako zdroj inšpirácie. Hovoriac o zákone budem v tomto článku predovšetkým myslieť na naše základné rehoľné právo, ktoré
je obsiahnuté v konštitúciách a stanovách, ale aj na iné predpisy Cirkvi.

40

1. Zákon ako ochrana
Božie slovo hovorí: „Vieme, že zákon
je dobrý, ak ho niekto správne používa, pričom vie, že zákon nie je daný
pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov,
pre vrahov vôbec, pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa
prieči zdravému učeniu, podľa evanjelia o sláve blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené“ (1 Tim 1, 8 – 11).
Pevne verím, že medzi zasvätenými nie
je prítomný celý tento katalóg hriechov. Napriek tomu máme každodennú skúsenosť, že aj keď väčšinou začíname Duchom, občas končíme telom
(porov. Gal 3, 3) a niekedy dokonca
dávame svoju slobodu za príležitosť telu (porov. Gal 5, 13). Zákon je v takejto situácii akousi skúškou správnosti či
lakmusovým papierikom, vďaka ktorému môžeme vidieť, či ešte kráčame
po Božích cestách, alebo sme už z nich
zišli. Inými slovami, zákon nás chráni
pred svojvôľou – svojou aj iných.
Rozprávajúc o tomto rozmere zákona
často používam ako ilustráciu udalosť,
keď kráľ Dávid prevážal archu zmluvy
z judejskej Bály (2 Sam 6, 1 – 10). Zorganizoval veľkú slávnosť, na ktorej sa
zúčastnilo tridsaťtisíc vyberaných Izraelitov. Pripravil nový voz, na ktorom
bola archa prevážaná, boli tam hudobníci, speváci a tanečníci. Všetko bolo
krásne, až kým nedošli k Nákonovmu
humnu. Voly, ktoré boli zapriahnuté do voza, sa potkli, preto sa Oza natiahol, aby archu pridržal, ale Boh ho
tam udrel pre jeho opovážlivosť a Oza
bol na mieste mŕtvy. A bolo po slávnosti. Prečo? Pretože Dávid ako kráľ zlyhal.
On mal vedieť, že archa sa má prenášať
(porov. Ex 25, 10 – 15), a nie prevážať
na voze (Filištínci, ktorí to urobili predtým [porov. 1 Sam 6, 10 – 16], o tom
mali právo nevedieť), že na prenášanie
je určený Léviho kmeň (porov. Nm 1,
49 – 53) a ešte konkrétnejšie rod Kaátovcov (porov. Nm 3, 29 – 31). Keď to
nevedel, mal sa opýtať kňazov, aby mu
to vysvetlili. On to však urobil po svojom, lebo možno takto sa mu to zdalo
krajšie. Určite bola možnosť urobiť to aj
ináč, pretože o tri mesiace už bola archa
nesená (porov. 2 Sam 6, 13).

Zasvätený život | 2011/02

zasvateny_zivot_4.indd 40

11.8.2011 13:44:44

Právo
Nie som odborník na konštitúcie a stanovy iných inštitú„Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v motov, ale predpokladám, že aj ostatní majú vo formule sľubov jej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostáformuláciu „podľa povahy a normy“ svojho inštitútu. Táto vam v jeho láske“ (Jn 15, 10).
„povaha a norma“ je obsiahnutá v konštitúciách a stano„Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame
vách a je vyjadrením charizmy konkrétneho inštitútu. Preto jeho prikázania. Kto hovorí: ‚Poznám ho,‘ a nezachováva
je dôležité porovnávať svoj život, svoju činnosť, svoj apoš- jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zatolát a dokonca aj svoje prežívanie sľubov s tým, čo máme chováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá.
vo svojom rehoľnom práve, aby sme vedeli, či ešte stále sme A podľa toho vieme, že sme v ňom“ (1 Jn 2, 3 – 5).
v charizme. Toto porovnávanie sa má diať predovšetkým po„Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď miluječas kapitúl a pri stretnutiach komunít, ale tiež pri individu- me Boha a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spoálnom štúdiu svojich základných dokumentov.
číva v tom, že zachovávame jeho prikázania“ (1 Jn 5, 2 – 3).
Použijem príklad: V záverečných dokumentoch na„Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca,
šej generálnej kapituly sa v rámci rozhodnutí vo veci dobrého svedomia a úprimnej viery“ (1 Tim 1, 5).
reštrukturalizácie nachádza veta: „Nie každé úsilie apoš„Naplnením zákona je láska“ (Rim 13, 10).
tolátu, bez ohľadu na jeho chvályhodnosť, je možné
Pravdupovediac je ťažké k tomu čokoľvek dodávať. Isté
uznať za výraz našich misionárskych priorít“ (Konš. 15). je, že celý život zasvätenej osoby má zmysel iba natoľko, naČo to znamená? Že občas možno dobre bežíme, len ne- koľko je vyjadrením lásky. Preto aj dokument Druhého vasprávnym smerom (sv. Augustín). Aletikánskeho koncilu, ktorý hovorí o obnove
bo niekto môže byť natoľko fascinovaný
rehoľného života, sa volá Perfectae caritatis
Isté je, že celý
prežívaním poslušnosti u otcov púšte, že
– Dokonalá láska. Táto láska však nemôže
zabudne, že jeho konštitúcie a stanovy
život zasvätenej
byť iba nejakou teoretickou láskou. Ona sa
hovoria o zásade subsidiarity a o aktívprejavuje v každodennej vernosti.
osoby má zmysel
nej poslušnosti.
iba natoľko,
Takéto porovnávanie svojho života
3. Zákon ako zdroj inšpirácie
nakoľko je
s vlastným právom vedie k tomu, že keď
Ako už bolo spomenuté, občas mám dovyjadrením lásky.
sme zišli z cesty, môžeme sa opäť vrátiť.
jem, že sa bojíme brať do rúk naše konštiVäčšinou je to tak, že čím skôr zistíme, že
túcie a stanovy a študovať ich, aby sme sa
sme mimo, tým ľahší je návrat.
nestali „zákonníkmi“. Preto ich čítame iba
Niekedy sa však môže stať, že nejaký zákon, nejaký pred- vtedy, keď potrebujeme zistiť napr. to, kto môže byť volený,
pis nie je možné zachovať. Čo vtedy? V takej situácii je aké sú práva a povinnosti niekoho a pod. Práve tento prístup
riešením dišpenz. Kódex kánonického práva (CIC 85) ho je však podľa mňa klasickým zákonníctvom a redukovaním
definuje takto: „Dišpenz, čiže uvoľnenie čisto cirkevné- týchto dokumentov na suchú zbierku príkazov a zákazov.
ho zákona v jednotlivom prípade môžu v medziach svojej
Pre mňa osobne sú však konštitúcie a stanovy niečím
kompetencie udeliť tí, ktorí majú výkonnú moc, ako aj tí, oveľa viac – zdrojom inšpirácie. Obsahujú nielen konkrétktorým explicitne alebo implicitne prislúcha moc dišpen- ne predpisy, ale tiež teológiu zasväteného života, „normu
zovať buď zo samého práva, alebo na základe zákonného a povahu“ daného inštitútu, jeho charizmu. Preto ich štúdelegovania.“ Konštitúcie a stanovy väčšinou obsahujú to, dium by malo viesť k diskusii o tom, prečo tam je tá ktokto od čoho môže dišpenzovať. Pri dišpenze je dôležité to, rá vec, ako sa má chápať, čo to pre nás znamená, ako sa to
že je udeľovaný na základe žiadosti. To znamená, že žiada- môže uskutočniť. Pre mňa je toto cesta k návratu ku kojúci o dišpenz už sám porovnal svoj život so zákonom, do- reňom – revertimini ad fontes. To isté sa týka aj prístupu
spel k tomu, že nie je schopný tento zákon zachovať, a te- k iným dokumentom Cirkvi či svojho inštitútu.
raz prosí niekoho nadriadeného o rozlíšenie v tejto veci
Pamätám si, bol som ešte v seminári, keď náš generálny
a uvoľnenie od povinnosti tento zákon zachovať. Tým sa predstavený napísal list pre kongregáciu. Viacerí otcovia
vlastne predchádza svojvôli.
ho skomentovali, že tam nie je nič napísané, pretože tam
Existuje tiež možnosť, že nie je možné zachovať zákon neboli žiadne konkrétne príkazy a zákazy. My sme si naoa zároveň je nemožné alebo ťažké dostať sa k niekomu, kto pak tento list veľmi vážili, pretože tam bolo veľa inšpiratívmôže udeliť dišpenz. Vtedy je na mieste tzv. epikea/epikia, nych myšlienok, o ktorých sme diskutovali a hľadali sme
to znamená presvedčenie o tom, že keby zákonodarca po- spôsoby, ako to voviesť do života.
znal moju situáciu, určite by odo mňa nevyžadoval zachovaAlebo iný príklad. Keď bol vydaný nový Pastoračný plán
nie zákona. Táto možnosť sa má využívať minimálne.
Katolíckej cirkvi na Slovensku, z viacerých úst som počul
slová typu: „Ďalší dokument, ktorý nikto nebude čítať a aj
2. Zákon ako prejav lásky
tak sa nič nezmení!“ Áno, dá sa k tomu pristúpiť aj takto.
Je priam udivujúce, ako často Božie slovo spája poslušnosť Alebo môžem začať čítať tento plán a vnímať, či mi pri nieprikázaniam (zákonu) s láskou. Niekoľko príkladov:
čom nezačne horieť srdce, a potom sa tým deliť a rozlišovať
„Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ (Jn to na úrovni komunity či viceprovincie.
14, 15).
Som presvedčený, že takto vnímaný zákon prestáva byť
„Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma milu- strašiakom a stáva sa účinnou pomôckou na ceste za Pánom.
je“ (Jn 14, 21).


o. Milan Zaleha C.Ss.R.
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Svedectvo
Čo by ste asi odpovedali
človekovi, keby sa vás
opýtal: čo pre vás znamená
rodný jazyk? Na túto otázku
veľmi presvedčivo dokážu
odpovedať najmä tí, ktorí
prežili časť svojho života
v zahraničí a vedia, aké
je niekedy ťažké vyjadriť
svoj pocit, postoj alebo
jemné rozlíšenie skutočností
v cudzom jazyku. V rodnom
jazyku sa človek dokáže
vyjadriť s oveľa väčšou
ľahkosťou alebo presnosťou.
Hudba bola od malička
súčasťou môjho jazyka,
môjho spôsobu vyjadrenia
sa. Od detstva som doma
počúval spev mojej mamy,
tóny rôznych nástrojov,
a preto sa tento svet tónov
stal aj mojím rodným
jazykom a domovom. Hudbu
považujem za úžasný dar,
ktorý mi Stvoriteľ ponúkol
ako sprievodcu na mojej
životnej ceste.

Hudba ako súčasť
života a povolania
Č
o znamenala a čo znamená pre mňa hudba? Hudba
bola a je pre mňa súčasťou optiky, cez ktorú vnímam vonkajší svet. Svet hudby zďaleka nie je pre
mňa iba svetom zábavy, veď počas štúdia na konzervatóriu a na Vysokej škole múzických umení som prežil desať
rokov práce a námahy. Zaiste, bol to aj čas radostného
študentského života, plného „muzicírovania“, cestovania
a vytvárania vzťahov, ktorým hudba práve napomáhala.
To isté obdobie však bolo aj obdobím cvičenia na hoboji, driny a obáv, či výsledok mojej práce raz bude ko-
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runovaný úspechom a či raz nájdem svoje zaradenie vo
svete hudby. Cez všetky tieto radosti, ale aj námahy sa
tak hudba stala súčasťou môjho života. Nezriedka som sa
stretával s ľuďmi, pre ktorých hudba bola iba prostriedkom pre zábavu. Musím priznať, že som stretol aj viacerých ľudí, ktorí žili zasväteným životom a ktorí hudbu
spájali iba s povrchnou zábavou. Vtedy som cítil veľké
nepochopenie, lebo pre mňa bola hudba súčasťou mojej
modlitby, súvisela s vytváraním kresťanského spoločenstva a s formovaním môjho citového sveta.
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Svedectvo
ložil a do svojej vysviacky dirigoval zbor Chorus SalvatoOtázky a odpoveď
Z tohto dôvodu jednou z dôležitých otázok, ktoré som ris, ktorý dodnes pôsobí v jezuitskom kostole počas liturv sebe nosil v období rozhodovania sa pre rehoľné po- gických slávení a občas vystupuje aj koncertne. Spolu so
volanie, bola aj otázka, ktorá sa týkala hudby: Bude toto zborom sa vyformoval inštrumentálny súbor Collegium
rehoľné spoločenstvo a moja budúca rehoľná rodina pri- Musicum Salvatoris, ktorý bol charakteristický variabilijímať tento rozmer môjho života? Ak vstúpim do rehole, tou rôznych hudobníkov a hudobných nástrojov. Chonebudem nútený zatláčať tento rozmer svojej „reči“ do rus Salvatoris spolu so súborom Collegium Musicum Salúzadia? Chce odo mňa Boh, aby som kráčal touto ces- vatoris o niekoľko rokov neskôr vydali CD pod názvom
tou? Ako budem môcť v reholi integrovať svoje priro- Veni Creator. Hoci som si vždy musel byť vedomý poradzené danosti a talenty s rehoľným životom? Tieto obavy dia hodnôt v mojom živote a práca so zborom alebo so
sa čiastočne rozplynuli, keď som ešte pred svojím vstu- súborom – prirodzene – nemohli byť na prvom mieste,
pom do Spoločnosti Ježišovej stretol jezuitu a vynikajú- predsa mi bolo jasné, že Spoločnosť Ježišova mi vytvára
ceho muzikológa pátra Igora Vajdu SJ, ako aj pátra Valéra priestor, aby som mohol rozvíjať aj hudobné dary, ktoré
Zavarského SJ, ktorého kázne som ako študent veľmi rád som dostal od Pána.
počúval a ktorý bol aj výborný maliar. Ako stredoškolák
som tiež spoznal pátra Emila Vániho zo Spoločnosti Ježi- Hudba ako súčasť povolania
šovej, ktorý – hoci nebol hudobník – vážil si prirodzené Stále viac som si uvedomoval bohatosť a rôznorodosť hudary človeka. Cítil som, že táto „partia ľudí“ ma nebu- dobnej reči v liturgii, a preto som postupne svoje pôvodne koncertné nasmerovanie upriade „šraubovať“ podľa úzkoprsých formil na liturgicko-hudobnú oblasť. Od
mičiek, ale že bude vedieť využiť dasvojich filozoficko-teologických štúry človeka pre väčšiu Božiu slávu a pre
Som si vedomý toho,
dií sa mi liturgia javila ako najprirodobro druhých.
že hudba, ktorá mi
dzenejší priestor, kde sa spájal život
Do Spoločnosti Ježišovej som vstúbola daná do vienka,
viery s hudobnou rečou. V rozhovopil ešte počas štúdia na Vysokej škoa dar rehoľného
re so svojimi predstavenými na Teole múzických umení (VŠMU) v aupovolania nie sú pre
logickom inštitúte sv. Alojza (dnešná
guste 1989, teda ešte pred revolúciou,
Teologická fakulta Trnavskej univerzia moja predstava rehoľného života sa
mňa samého, ale
ty), predovšetkým s pátrom Emilom
spájala s realitou, ktorú som poznal
pre službu bratom
Krapkom SJ, ktorý okrem iného zalov predchádzajúcom režime. Predstaa sestrám.
žil dva spevácke zbory v Trnave, som
voval som si, že budem hrať v orchespoznával cestu nasmerovania pre svoje
tri alebo nejakom komornom súbore
budúce pôsobenie. S vďačnosťou som
a popritom budem žiť rehoľným životom v spojení so svojím rehoľným spoločenstvom natoľ- prijal možnosť študovať druhý a tretí cyklus teologických
ko, nakoľko to bude možné v danom režime. Ešte počas štúdií na Pápežskom liturgickom inštitúte sv. Anzelma
štúdia na VŠMU som sa špecializoval aj na hru na baro- v Ríme. Tam som mal možnosť prehĺbiť svoje znalosti
kovom hoboji a nejaký čas som už bol čiastočne zamest- z liturgiky, ktorej integrálnou a neoddeliteľnou súčasťou
naný v súbore Musica Aeterna, kde som sa naplno mienil je liturgická hudba. Rím mi poskytol veľmi cenné príležitosti spolupracovať na príprave liturgickej hudby pre
zamestnať po skončení školy.
mnohé medzinárodné slávenia. Osobitne cennou skúsenosťou bola 35. Generálna kongregácia Spoločnosti JeMúdre rozlišovanie
Po revolúcii sa však situácia úplne zmenila. Pamätám si žišovej, počas ktorej som mal na starosti hudobno-liturna našu úžasnú radosť a eufóriu... Nová situácia však pri- gickú oblasť. Hudba sa takto stala súčasťou nielen môjho
niesla aj nové výzvy a obavy. Moja prvá obava spočíva- života, ale aj rehoľného povolania a poslania.
A ako je to dnes? Po skončení tretej probácie v Dublila v tom, že som nevedel, či budem môcť doštudovať na
VŠMU, lebo som bol len novic. Pátrovi provinciálovi bo- ne som začal vyučovať liturgiku a liturgický spev na Teolo jasné, že sa začína nové obdobie života rehole, v kto- logickej fakulte Trnavskej univerzity. Veľmi často cítim
rom nie je možné, aby sme v období noviciátu naplno nedostatok adekvátnej liturgickej hudby pre dnešnú lirobili ďalšie činnosti. Vďaka múdremu rozlišovaniu pred- turgiu v slovenčine, a preto som postupne začal kompostavených som však mohol doštudovať hru na hoboji na novať liturgické spevy. Som si vedomý toho, že hudba,
VŠMU a jeden z mojich absolventských koncertov mo- ktorá mi bola daná do vienka, a dar rehoľného povolahol zaznieť v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa nia nie sú pre mňa samého, ale pre službu bratom a sesv Bratislave. Vtedy som si opäť mohol osobitne uvedomiť trám. Preto dúfam, že aspoň nepatrným spôsobom bupodporu a pochopenie zo strany Spoločnosti Ježišovej, za dem môcť prispieť k pootvoreniu brány do sveta liturgie
a liturgickej hudby, kde sa osobitným spôsobom uskučo som jej doteraz vďačný.
V novej, porevolučnej situácii sa otvorili nové možnos- točňuje stretnutie medzi Bohom a človekom.
ti aj pre prácu s chrámovým zborom v jezuitskom kostole, ktorý mal bohatú hudobnú tradíciu od 17. storočia.
V roku 1990 som so svojimi spolužiakmi z VŠMU za Vlastimil Dufka SJ
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Zo sveta

Malá sestra
a blahoslavený
Ján Pavol II.
B

Zázraky sa
dejú. Väčšie či
menšie. Obyčajnej
francúzskej
rehoľníčke sr. Marie
Pierre sa však stal
neobyčajný
zázrak, o ktorom
sa dozvedel celý
svet.

lahorečenie Jána Pavla II. vo Vatikáne 1. mája tohto roku
bolo udalosťou storočia, ktorá sa hlboko zapísala do sŕdc
miliónov veriacich na celom svete. „Ján Pavol II. je blahoslavený!“ Tieto slová pápeža Benedikta XVI., ktoré zazneli počas
jeho homílie na Námestí sv. Petra, vyvolali silný a dlhý potlesk.
Podiel na tomto slávnostnom dni mala aj jednoduchá rehoľná sestra Marie Simon-Pierreová z Kongregácie Malých sestier
katolíckych materstiev (Petites Sœurs des Maternités Catholiques). Ona mala neobyčajnú skúsenosť s blahoslavným pápežom
po jeho smrti. Prečo si Božia prozreteľnosť vybrala práve túto
rehoľnú sestru, aby bola zázračne uzdravená? Práve jej zázračné
uzdravenie z Parkinsonovej choroby bolo udalosťou, na ktorú sa
čakalo, aby sa zavŕšil proces beatifikácie Jána Pavla II.
Mária Simon-Pierreová počas vigílie na antickom štadióne
Circo Massimo v predvečer beatifikácie odpovedala na otázky
moderátorky. Na úvod krátkeho rozhovoru povedala:
„Dotkla sa ma skutočnosť, že moja skúsenosť mala podiel
na procese beatifikácie Jána Pavla II., ako aj možnosť vydať dnes
pred vami o tom svedectvo. Keď mi diagnostikovali Parkinsonovu chorobu, bolo pre mňa ťažké pozerať sa na Jána Pavla II.
na televíznej obrazovke. Videla som v ňom obraz mojej choroby
– obraz toho, čo som ja sama v tých chvíľach prežívala. Vždy som
však obdivovala jeho pokoru, silu a odvahu.“

Dva pocity, také intenzívne, i keď kontrastujúce – na jednej strane istá náklonnosť a na druhej strane ťažkosť
hľadieť na jeho chorobu. Mohli by ste
nám povedať, ako vás vnútorne sprevádzal tento pocit, keď sa postupne vaša choroba zhoršovala?
„Keď mi v roku 2001 diagnostikovali
chorobu, bola som mladá, mala som 40
rokov. Pápež Ján Pavol II. bol pre mňa
pastierom podľa Božieho srdca. Bol blízko všetkým: malým, chorým, krehkým
stvoreniam. Robil veľa pre rodiny, pre
hodnotu života, pre pokoj.“
Keď odišiel z tohto sveta, cítili ste sa
osamotená tak, ako to pociťovalo veľmi mnoho ľudí?
„Po jeho smrti som cítila veľké prázdno. Mala som pocit, že som stratila drahú bytosť i silu. Niekoho, kto ma mohol
podporiť a pochopiť.“

Ako vám pomohol príklad Jána Pavla II. prijať chorobu? Povedali ste
vraj svojej predstavenej, že sa nebojíte perspektívy prežiť zvyšok života
na vozíku.
„2. júna 2005 som išla za matkou predstavenou, aby som jej povedala, že už nemám viac síl na to, aby som pokračovala vo svojej práci, už som viac nevládala.
Chcela som jej povedať, aby našla náhradu na moju prácu.
Ale matka predstavená v tom momente povedala niečo iné. Povedala, že posledné slovo ešte nebolo vyrieknuté. Vravela: ‚Počkaj, musíš ísť najprv do Lúrd
– v auguste! Ján Pavol II. ešte nepovedal
posledné slovo.‘ Vtedy som sa vyjadrila,
že akceptujem i to, že budem žiť na vozíku. Pretože aj na vozíku môžem pomáhať rodinám, chorým ľuďom, modliť sa za nich, byť malou sestrou, ktorou
v skutočnosti aj som.“

V tej noci sa však odohralo niečo nadprirodzené. Bolo to Božie dielo na príhovor Jána Pavla II., ktoré sa prejavilo
vo vašom živote. Boli ste chorá, neboli
ste schopná ani len napísať meno Svätého Otca, ale v tej noci sa niečo zmenilo.
„V noci z 2. na 3. júna som chcela napísať
meno Jána Pavla II., a vtedy som si uvedomila, že môj rukopis je už nečitateľný.
Ľahla som si a zaspala som. Zobudila som
sa o 4:30 hod. po tom, ako som sa dobre vyspala, na rozdiel od iných nocí, počas
ktorých som pociťovala bolesti. Spontánne
som sa postavila a cítila som, že sa niečo vo
mne zmenilo. Cítila som potrebu modliť
sa. Zostúpila som do oratória a tam som
sa modlila tajomstvá svetla Jána Pavla II.
až do rána do 6:30 hod. Potom som išla
do kaplnky, pretože v tom čase mávame
ranné chvály a sv. omšu. Počas prijímania
Eucharistie som si uvedomila, že sa niečo
vo mne zmenilo a som uzdravená.“
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P. Peter Dufka SJ
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Knihy a DVD

Peter Seewald
Svetlo sveta.
Pápež, Cirkev
a znamenia čias
Unikátny rozhovor nemeckého novinára s Benediktom XVI., v ktorom
pápež, pre niektorých možno prekvapujúco, nič nezahmlieva. V mysliach mnohých je pápež ten, ktorému
nemožno v ničom odporovať, čo môže byť dôvodom,
pre ktorý ho možno mnohí
neobľubujú či ním opovrhujú. Ako však sám v knihe
zdôrazňuje – každý je slobodný mu protirečiť.
V dnešnom životnom
štýle sa postoje, ktoré zastáva Katolícka cirkev, stali
neslýchanou provokáciou.
Privykli sme si zanechávať
overené a tradičné názory
a postoje v prospech lacných
tendencií. Pápež však tvrdí,
že epocha relativizmu, ideológie, „ktorá nič neuznáva
za definitívne a za poslednú mieru považuje vlastné
ja a jeho chute“, sa chýli ku
koncu. V každom prípade
dnes rastie počet tých, čo si
na tejto Cirkvi vážia nielen
jej liturgiu, ale aj schopnosť
ísť proti prúdu. Po toľkých
„tvárme sa akoby“ prichádza čoraz výraznejšia zmena
zmýšľania, ktoré berie opäť
vážne kresťanské svedectvo
a prežíva autentickejšie svoje
náboženstvo.
Mnohí sa ma pýtali na
samotného pápeža, hovorí v úvode knihy autor interview, P. Seewald. „Aký
je, keď zrazu človek sedí
bezprostredne pred ním?“
Emil Zola v jednom zo svojich románov opisuje istého
kňaza, ako sa hrozne tra-
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sie pred audienciou u Leva
XIII. Pred Benediktom
XVI. sa nikto nemusí triasť.
Uľahčuje návštevníkovi,
aby sa uňho cítil dobre. Nie
je to knieža Cirkvi, ale jej
služobník, veľký darca, ktorý sa vo svojom dávaní úplne stravuje.
Chvíľami na človeka pozerá trochu skepticky. Tak
ponad okuliare. Spočiatku
je opatrný. Keď človek číta,
má pocit, že pápež sedí
oproti nemu a rozpráva.
Z jeho slov sa ukazuje nielen presnosť jeho myslenia,
ale vyžaruje z neho osobitným spôsobom lúč toho
svetla sveta, Kristovho pohľadu, ktorý chce stretnúť
každého človeka a nikoho
nevylučuje.
(Z úvodu ku knihe.)
Don Bosco, Bratislava 2011.

Raniero Cantalamessa
Osm kroků ke štěstí
Osem krokov, ktoré vedú
ku šťastiu v najplnšom
zmysle slova, sú Ježišove
blahoslavenstvá (blahoslavení = šťastní). Sv. Gregor
Veľký o Božom slove vyhlásil, že rastie s tým, kto ho
číta. Ak dovolíme autorovi, aby vo svetle blahoslavenstiev skúmal náš život,
máme šancu objaviť netušenú hĺbku a aktuálnosť slávnych Ježišových výrokov.
Páter Raniero ukazuje, ako
sa nám každé prežité blahoslavenstvo môže stať radosťou a urobiť nás šťastnými.
Predložené úvahy zazneli
v prítomnosti pápeža Benedikta XVI. počas adventnej

doby v roku 2006 a v pôste
2007.
Karmelitánske nakladatelství, Kostelní Vydří 2011.

Joanne Mosleyová
Edita Steinová jako
žena modlitby

Pokiaľ je pravda – ako uisťuje teológ Hans Urs von
Balthasar –, že v Cirkvi nie
je človek, ktorý by nemohol byť Karmelu za niečo
vďačný, tak kniha o svätcoch Karmelu nie je určená len veľkej karmelitánskej
rodine. Piliere kresťanskej
skúsenosti s Bohom sú totiž univerzálne, preto všetky životné príbehy svätých
svedčia o skúsenosti so živým
Bohom a jeho láskou, o nasledovaní Krista a o prekonávaní kríz a úskalí na tejto
ceste, o pozvaní k dielu v Božej vinici – skrátka o silnom
Božom pôsobení v ľudských
životoch, v dejinách Cirkvi
a sveta. Autor je vynikajúci rozprávač, ale aj uznávaný
znalec kresťanskej spirituality. Svojím nenapodobniteľným spôsobom zoznamuje
čitateľov s veľkými postavami
karmelitánskej tradície, a to
od patrónov Karmelu, Božej
Matky a proroka Eliáša, cez
Teréziu z Avily a Jána z Kríža
až po novodobejších svätých,
Teréziu z Lisieux a Editu Steinovú. Knihy pátra Sicariho
mávajú niekoľko predností:
stále spájajú pekný naratívny
štýl so solídnym prístupom
k historickým prameňom
a citom pre duchovný život
a osobitné posolstvo Božích
priateľov pre našu dobu.

Edita Steinová (1891 –
1942) bola svätorečená
roku 1998 a ako spolupatrónka Európy patrí k najvýznamnejším postavám
nielen našej doby, ale aj cirkevných dejín. Kniha Joanne Mosleyovej predstavuje
Editu ako ženu, ktorá svoju
odvahu čerpala z každodenného stretnutia s Bohom.
Svojim vnímaním podstaty duchovného života ďaleko predbehla svoju dobu,
napríklad v tom, že modlitbu nestavia do protikladu k angažovanosti sa pre
svet, ani nevníma zasvätený život ako „útek zo sveta“ alebo ako „zrieknutie sa
sveta“, ale ako službu pre
druhých a pre svet.
Kniha je zameraná predovšetkým na vnútorný
život Edity Steinovej, ktorý bol podstatnou hybnou
silou všetkého jej konania
ešte dávno pred vstupom
do kláštora. Ukazuje jej hlboký život modlitby, hľadania pravdy a Božej vôle,
ktoré vyústilo až do úplného sebadarovania. Druhá
časť knihy približuje čitateľom niektoré vzory svätosti,
ktoré sväticu inšpirovali po
celý život. V prvom rade sú
nimi Ježiš a jeho matka Mária, ale taktiež prorok Eliáš,
starozákonná kráľovná Ester, svätý Ján z Kríža, svätá
Terézia z Lisieux a ďalší velikáni cirkevných dejín.

Karmelitánske
nakladatelství,
Kostelní Vydří 2011.

Karmelitánske
nakladatelství,
Kostelní Vydří 2011.

Antonio Maria Sicari
Svatí Karmelu
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Knihy a DVD

Nie, nie je to nejaká nová
kniha redemptoristu Bernharda Häringa, známeho morálneho teológa. Ale
je to kniha o ňom. Vyšla
v troch jazykoch roku 2008
pri príležitosti 10. výročia
úmrtia človeka, ktorý svojimi myšlienkami dal nový
smer morálnej teológii. Aby
sme jeho myšlienky a postoje vedeli správne pochopiť, je dobré prečítať si knihu, ktorá približuje pozadie
jeho života.
V textoch z pera rôznych
autorov sa dozvieme o prostredí, v ktorom mladý
Bernhard vyrastal a do ktorého sa rád vracal – o tom
písal Erwin Teufel, bývalý predseda vlády Baden-Würtenbergu. Häringovu pedagogickú a vedeckú
prácu v Garse, kde prednášal na Inštitúte redemptoristov, opisuje P. Augustin
Schmied CSsR, jeho študent, pričom sa veľa dozvieme aj o jeho veľmi ľudskom
prístupe k študentom.
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Slovo medzi nami,
Bratislava 2011.

Katrina J. Zeno
Som žena.
Cesta každej z nás
Hoci od katechéz Jána Pavla II., dnes známych pod
súhrnným názvom teológia tela, prešlo už takmer
30 rokov, predsa je táto
oblasť na Slovensku ako-

giu tela. Na pozadí príbehu
svojho života hovorí o tom,
ako môže plnohodnotne
a s Božím požehnaním prežívať svoju sexualitu nielen
ten, kto žije v manželstve, ale
aj slobodný či zasvätený. Jej
myšlienky pôsobia oslobodzujúco, lebo akoby otvárala
nové obzory tam, kde tradičná výchova pozná len frázu:
„Nerob to, to je zlé.“
Slovo medzi nami,
Bratislava 2010.
by len v začiatkoch. Je to
aj preto, lebo sme stáročnou tradíciou boli naučení, že niektoré otázky sú
tabu. A možno zvlášť pre
zasvätených bolo (a zrejme
aj je) ťažké hovoriť o sexe či
úlohe tela, najmä keď sme
naučení v tejto súvislosti vidieť predovšetkým pokušenie a hriech.
Avšak Ján Pavol II. začal
hovoriť o tele a sexualite
ako o dare, ako o symbole
čohosi väčšieho. A tým zároveň otváral cestu pre hľadanie hlbšieho zmyslu života ako takého.
Katrina J. Zeno je žena,
ktorú teológia tela „zachránila“. V pútavej knihe opisuje príbeh svojho života,
keď opustená manželom
s malým synom uvažuje,
načo vlastne žije. Pri pokusoch nájsť si nový vzťah
objavuje „materskú lásku“.
A to jej mení život. Rozhoduje sa ostať slobodná (jej
manželstvo bolo vyhlásené za neplatné) a už roky sa
angažuje v budovaní civilizácie lásky práve cez teoló-

CD

Bernhard Häring –
radosť byť
redemptoristom

O Häringovom pôsobení v Ríme, kde sa najväčšou mierou zaslúžil o vznik
i rozvoj Akadémie Alfonsiana a kde ako „peritus“ sa
vyjadroval k mnohým témam práve prebiehajúceho
koncilu, s veľkým uznaním
píše P. Bruno Hiber CSsR.
Prácou Bernharda Häringa na koncile sa na základe
jeho osobného archívu zaoberá P. Raphael Gallagher.
Zvlášť vyzdvihuje jeho prínos k definitívnej podobe konštitúcie Gaudium et
spes. Pričom veľmi diskrétne odkrýva aj niečo za zákulisia koncilového diania.
A záver knihy tvorí text
z pera samotného Bernharda Häringa. Je to jeho krátka autobiografia, osobitne
zameraná na prežívanie ducha slobody v Kongregácii
najsvätejšieho Vykupiteľa.
Z jeho textu bol vybraný aj
názov pre pôvodné vydanie
tejto knihy, keď napísal:
„Po šesťdesiatich rokoch
v tejto rodine viery sa stále odvažujem o sebe tvrdiť,
že som ‚šťastný redemptorista‘.“

Felice: Tajomstvá
druhého dychu
Výborný album s hlbokými
textami a hudobne tvorený br. Félixom a Martinom
Husovským. Na nahrávaní sa
podieľalo mnoho známych
hudobníkov a spevákov. Už
v úvode sa dozviete, že to
máme všetko spočítané. Neváhajte a siahnite po albume,
nechajte sa viesť hlasom br.
Félixa, ktorý vás bude sprevádzať tajomstvami druhého
dychu.
Vydavateľstvo Minor,
Bratislava 2010.

Veľká obrázková Biblia

Jozef Holzner: Svätý Pavol

Sväté písmo spoznávame po celý život, tak
v detstve, ako aj v dospelosti. Veľká obrázková Biblia je určená čitateľom každého veku.
Obsahuje vybrané texty zo Starého i Nového
zákona. Sú vhodne zostavené v ich časovej
súvislosti. Prevzaté texty nie sú prerozprávané. Nádherné ilustrácie dotvárajú slová Svätého písma a pomáhajú cez obrazotvornosť
lepšie spoznávať posvätné texty.
Biblia v takomto prevedení – použité texty
sú autentické citáty z aktuálneho vydania
Svätého písma na Slovensku – môže poslúžiť ako veľmi prijateľný kontakt so Svätým
písmom pre čitateľov, ktorí ho nepoznajú
alebo ho poznajú len povrchne. Tak sa môže
stať práve táto Biblia účinnou pomôckou pri
apoštoláte. Tiež sa hodí svojím prevedením
ako dar na každú príležitosť.

Autor opisuje Pavlov život mimoriadne živo,
pútavo a udivujúco dôkladne. Mnoho skúmal
– navštívil miesta, po ktorých Pavol kráčal: celú
Malú Áziu, Grécko i Rím. Preštudoval ich staré
dejiny, kultúru aj ich vtedajšiu prítomnosť.
Najdôležitejší je opis jeho misijného pôsobenia. Prežil mnohé utrpenia, prenasledovania
a kruté údery. Na konci života sa dostal v Ríme
do väzenia a bol popravený. Bola to tragédia?
V Božích očiach i očiach Cirkvi to bolo víťazstvo. Sv. Pavol sám napísal v Liste Filipanom:
„Mne žiť je Kristus a umrieť zisk“.
Dnešok potrebuje práve takéto strhujúco
pôsobiace osobnosti apoštolov. Nech je tento
vynikajúci životopis sv. Pavla povzbudením
v apoštoláte a odvahe svedčiť svojím životom
vieru v Boha pre každého čitateľa.
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