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Pápež Benedikt XVI. 4. januára 2011 vymenoval nového prefekta Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a pre spoločnosti
apoštolského života. Stal sa ním Mons. João
Braz de Aviz, doterajší arcibiskup Brazílie.
Nahradí tak kardinála Franca Rodèho, ktorého demisiu na úrad – z dôvodu veku – Svätý
Otec dnes prijal. Nový prefekt tohto vatikánskeho dikastéria sa narodil v brazílskej Mafre
24. apríla 1947. Po štúdiách ﬁlozoﬁe vo svojej rodnej krajine
pokračoval v štúdiu na dvoch pápežských univerzitách – na
Gregorovej a Lateránskej univerzite – v Ríme. V r. 1997 prijal
biskupskú vysviacku a bol menovaný za pomocného biskupa
arcidiecézy Vitória. Neskôr bol biskupom diecéz Ponta Grossa
a Maringá. V r. 2004 bol menovaný za arcibiskupa diecézy hlavného mesta krajiny – Brazílie.
(prevzaté z TK KBS)

Príhovor
Drahí zasvätení a zasvätené zo Slovenska,
na láskavé pozvanie generálneho sekretára KVRP (Konferencia vyšších rehoľných
predstavených), P. Tomáša Brezániho CM, s radosťou vás pozdravujem a prajem
všetko najlepšie novému časopisu Zasvätený život, užitočnému prostriedku komunikácie a animácie pre všetkých zasvätených a zasvätené vo vašej krajine.
Osobitne milo si spomínam na svoju návštevu na Slovensku pri príležitosti každoročného zhromaždenia KVRP, ktoré sa konalo v Nitre 13. a 14. októbra 2007. Pri tej príležitosti som mal možnosť širšie sa pozastaviť pri niektorých aspektoch zasväteného života, ktoré sú predmetom štúdia a pozornosti Dikastéria, ktorému predsedám ako prefekt.
Predovšetkým som chcel podčiarknuť rozhodujúcu dôležitosť hodnotného a účinného
podnecovania povolaní pre všetky povolania v Cirkvi, ale zvlášť osobitných povolaní.
Rád rozviniem niektoré význačné pasáže z apoštolskej exhortácie Zasvätený život
(Vita consacrata) nezabudnuteľného pápeža Jána Pavla II. V bode 21 hovorí: „Zasvätený život je teda povolaný, aby neustále rozhojňoval dar evanjeliových rád stále
silnejšou a opravdivejšou láskou, prežívanou v trojičnom rozmere: láskou ku Kristovi, ktorá pozýva k dôvernému priateľstvu s ním; láskou k Svätému Duchu, ktorá
uspôsobuje duše na prijatie jeho vnuknutí; láskou k Otcovi – najhlbšiemu zdroju
a najvyššiemu cieľu zasväteného života.“
Cieľ zasväteného života teda spočíva v ochotnom
prijatí daru lásky Boha Otca, Syna a Ducha Svätého
a v jej opätovaní so všetkou náklonnosťou srdca. „Nihil amori Christi praeponere. Ničomu nedať prednosť pred
láskou Krista,“ vyzýva svätý Benedikt. Aj dnes toto
ostáva základnou normou zasväteného života.
Ale nemôžeme popierať, že temné a hrozivé sily
útočia na toto úsilie Cirkvi a samotného zasväteného
života. Stále agresívnejšie a násilnejšie prejavy napádajú kresťanský život: myslím tu na smutný fenomén
sekularizmu, ktorý v poslednej dobe so všetkými silami rozpútava boj proti Božiemu kráľovstvu. Žiaľ,
musíme konštatovať, že aj vo vnútri samotného rehoľného života nie sú zriedkavé prípady a správanie
sa, ktoré nie je práve evanjeliové. Po páde ateistického a materialistického komunizmu si niektorí robili
ilúzie, že nastane čas pokoja a vyjasnenia. Ale dávny
nepriateľ, naopak, zaútočil na Cirkev a na zasvätený
život, nie ani tak priamym úderom, ale spôsobom
ľstivým a tichým, ktorý ako jedovatý a smrteľný plyn
zabíja pomaly, vo sne. Na stretnutí v Nitre som ponúkol aj nejaké čísla, ktoré chcem zopakovať: za asi 20
rokov od 1990 do 2010 povolania na Slovensku klesli
o polovicu. Pýtame sa: Prečo? Nemienim obviňovať
či napomínať nikoho, ale taká je pravda, ktorú máme
pred očami. Ak v zasvätenom živote – ako v každom
živote – nie je plodnosť, tak je odsúdený k vyhasnutiu a smrti: nezáleží na tom, aká vynikajúca a slávna bola minulosť, ak v budúcnosti nie je nádej a život. Drahí bratia a drahé sestry, budujme budúcnosť
zasväteného života so zbraňami Boha: modlitbou,
sebazaprením, príkladným svedectvom, zviditeľnením, spoločným životom, bratstvom, charitou.
Pápež Ján Pavol II. nás povzbudzuje: „Musíme sa
zároveň aj vytrvalo modliť k Pánovi žatvy, aby poslal svojej Cirkvi robotníkov, ktorí uspokoja potreby
novej evanjelizácie (porov. Mt 9, 37 – 38)“ (VC 64).
A pokračuje: „Treba povzbudzovať na modlitbu za
povolania a zároveň vyvinúť úsilie v bezprostrednom
ohlasovaní slova a v primeranej katechéze, a tak pomôcť tým, ktorí sú povolaní na zasvätený život, dať

dobrovoľnú, ale poslušnú a veľkodušnú odpoveď, pomocou ktorej bude môcť pôsobiť milosť povolania.“
Treba teda s odvahou a jasne predkladať pozvanie
nasledovať Krista bližšie, radikálne a totálne. Ale kvôli tomu treba aj zrevidovať vlastný osobný a spoločný
život, aby naozaj zodpovedal požiadavkám evanjelia.
Nemajte strach predložiť vysoké méty a vznešené ideály. Mladí sú priťahovaní hrdinstvom, a nie priemernosťou, a ak sú oduševnení príkladom, budú s odvahou nasledovať Pána.
S pastoráciou povolaní tiež vrele odporúčam vážnu
a solídnu základnú prípravu: úvodná formácia musí položiť stabilné základy duchovnej budove. Príliš často sme
nútení sledovať úpadok toľkých mladých nádejí. Nie je
to náhoda a nie je to osud. Hovorí sa, že mladí sú dnes
krehkí, a sčasti je to pravda; musíme však konštatovať, že
neboli formovaní dobre a dostatočne. Vraciam sa znova
k exhortácii: „Keď si uvedomí, že ideálom zasväteného
života je pripodobnenie sa Pánu Ježišovi a jeho totálnemu obetovaniu seba samého, celá formácia sa má zamerať predovšetkým na dosiahnutie tohto cieľa. Má to byť
proces postupného osvojovania si Kristových myšlienok
a citov voči Otcovi. Ak je takýto cieľ zasväteného života,
potom proces, ktorý je naň prípravou, má mať totálny
charakter. Musí to byť formácia celej osoby, zahrnujúca
úplnosť jej bytia, všetky aspekty jej totožnosti, jej činy
a úmysly“ (VC 65). Pripodobnení Kristovi, ak budeme
takí ako Kristus, nebude sily alebo slabosti, ktorá by nás
mohla premôcť. Toto je aj mojím prianím a želaním:
aby zasvätený život na Slovensku bol príkladom svätosti
pre celú Európu, pre celú Cirkev.
Na záver toľko: Nie je nám dané vedieť, koľkých robotníkov Pán chce na svojej žatve, na svojom poli; ale
vieme isto, po akých robotníkoch túži – ktorí horia túžbou po jeho sláve a po budovaní jeho kráľovstva.
Srdečne vás všetkých a všetky pozdravujem, spomínam si na vás vo svojej modlitbe a žehnám vám z celého srdca.
z P. Franc kard. Rodé CM
emeritný prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života
a spoločnosti apoštolského života
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Správy Z KVRP a KVPŽR
Stránka KVRP

Pozorný čitateľ
našej rubriky by
mohol nadobudnúť dojem, že
v živote Konferencie vyšších rehoľných predstavených existujú len
dve ročné obdobia – jar a jeseň.
Predchádzajúce
správy totiž zatiaľ
mapovali práve
tieto časti roka,
keď prebiehajú
zasadnutia pléna.
Ale pozor! V KVRP
život pulzuje celý
rok, avšak často
v skrytosti, takže
to ani nezbadáte.
Čo sa teda udialo
za toho posledného pol roka?

Na sviatok Ružencovej Panny Márie 7. 10. 2010
bola spustená nová internetová stránka www.
kvrp.sk , ktorá sa postupne dopĺňa a obohacuje
o nový materiál. Za dva a pol mesiaca od spustenia stránku navštívilo 370 ľudí, bolo na nej 700
návštev a 2.700 preklikov. Stránku si záujemcovia prezerali nielen zo Slovenska, ale aj z Českej
Republiky, Talianska, USA, Ruska, Nemecka,
Rakúska, Írska, Poľska, Anglicka, Ukrajiny a Španielska. Stránka je tu pre nás, aby nás nielen
reprezentovala, ale hlavne aby nám slúžila. To,
ako bude vyzerať, máme v rukách. Verím, že nielen vynovený dizajn, ale aj obsah, ktorý môžeme
spoločne vytvárať, bude viditeľným svedectvom
o našom zasvätení aj pre dnešný svet žijúci technikou a sociálnymi sieťami.

Kancelária KVRP & KVPŽR
Sen sa stáva skutočnosťou. V priestoroch na Miletičovej 7 v Bratislave vznikla spoločná kancelária Konferencie vyšších predstavených ženských
reholí a Konferencie vyšších rehoľných predstavených. Kancelária sa postupne zariaďuje a rozbieha sa tak činnosť sekretariátu. Chcem touto
cestou poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku
k dielu.

Dotácia z Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky
Po prvýkrát vo svojej histórii dostala Konferencia
vyšších rehoľných predstavených štátnu dotáciu
na zariadenie a chod centra. Tieto prostriedky
boli využité na prenájom priestorov, nákup elektroniky a zariadenia, na fungovanie centra a na
zaplatenie služieb potrebných pre fungovanie
sekretariátu.

Seminár Kultúra života versus
kultúra smrti
Seminár organizovala KVRP a KVPŽR a konal
sa dňa 12. novembra 2010 v Košiciach. Predná-

šajúcimi boli osobnosti spoločenského, politického i náboženského života. Seminár svojou
prednáškou otvoril spišský diecézny biskup
Mons. František Tondra, ďalej sa poslucháčom
z radov rehoľných predstavených prihovoril P.
Ján Ďačok SJ, doc. MUDr. Jozef Glasa CSc,
MUDr. Andrej Hrádocký a europoslankyňa
MUDr. Anna Záborská. Vyvrcholením celého
stretnutia bola účasť na svätej omši, ktorú pri tejto príležitosti slúžil Mons. Milan Chautur CSsR,
predseda Rady pre inštitúty zasväteného života
a spoločnosti apoštolského života v rámci Konferencie biskupov Slovenska.

Zasadnutie pléna KVRP
13. novembra 2010 v Košiciach pokračoval
program spoločným plenárnym zasadaním členov oboch konferencií. Predsedovia ocenili rozvíjajúcu sa vzájomnú spoluprácu, ktorá môže
byť svedectvom jednoty v rozdelenom svete.
Témami spoločnej časti zasadania boli:
z vzájomná spolupráca medzi KVPŽR, KVRP
a Konferenciou biskupov Slovenska;
z spolupráca v oblasti médií;
z vydávanie časopisu Zasvätený život;
z zriadenie terapeutického zariadenia pre kňazov a rehoľníkov v ťažkostiach;
z predstavenie Komunity Chemin Neuf.
Po skončení spoločnej časti zasadania konferencie pokračovali vo svojej práci samostatne.
Záver stretnutia patril sv. omši, ktorú v Kostole premonštrátov celebroval opát Ambróz Martin Štrbák OPraem.

Zmeny vo vedení ženských
rehoľných inštitútov.
Rozhodnutím generálnej rady Inštitútu sestier
kapucínok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bola
od 1. augusta 2010 určená nová predstavená Sr.
Zuzana Hudecová na obdobie troch rokov.
Generálne vedenie Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie potvrdilo voľbu
novej provinciálnej predstavenej, ktorou je od
14. augusta 2010 Sr. Petra Eva Sičáková. Narodila sa v roku 1964 v Prešove, členkou Kongregácie
je od roku 1989. V tejto funkcii vystriedala Sr.
Reginu Mitrovú.
Rada materského domu Rehole Najsvätejšieho
Vykupiteľa v Bialsku-Białej sa priklonila k rozhodnutiu spoločenstva sestier a menovala 28.
augusta 2010 Sr. Helenu Dudovú OSsR za novú
predstavenú ﬁliálneho domu vo Vranove nad
Topľou na obdobie dvoch rokov. Sr. Helena sa
narodila v roku 1976 v starej Ľubovni. Členkou
rehole je od roku 1996. Vo funkcii vystriedala Sr.
Agnieszku Kot, ktorá ukončila funkciu predčasne zo zdravotných dôvodov.

z
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P. Tomáš Brezáni CM, sekretár KVRP
z sr. Marta Baliaková FDC

AKTUALITY

Aktuality

Evanjelium nádeje
nemôže sklamať
„Európa, Neboj sa! Evanjelium nie je proti tebe, ale stojí na tvojej strane… Dôveruj!
V evanjeliu, ktorým je Ježiš, nájdeš pevnú
a trvalú nádej, po akej túžiš. Je to nádej
založená na Kristovom víťazstve nad hriechom
a nad smrťou. On chcel, aby toto víťazstvo
patrilo aj tebe, aby slúžilo na tvoju spásu a na
tvoju radosť. Buď si istá! Evanjelium nádeje
nemôže sklamať! V premenlivých udalostiach
tvojich včerajších aj dnešných dejín je svetlom,
ktoré ti svieti a ukazuje ti cestu; je silou, ktorá
ti je oporou v skúškach; je proroctvom nového
sveta; je znamením nového začiatku; je výzvou
každému, veriacemu aj neveriacemu, raziť
nové cesty, ktoré vedú do ‚Európy ducha‘, aby
sa z nej stal ozajstný spoločný dom, kde bude
panovať radosť zo života.“
(Ján Pavol II.: Cirkev v Európe 121)

Pohľad
na misie
v Bratislave

R

obiť ľudové misie vo väčšom meste nie je jednoduché. Tam, kde na dedine stačia dvaja, musí v meste
nastúpiť 5-6 misionárov. A ak je v meste viac farností, tak sa robia misie väčšinou len v niektorých podľa síl tej ktorej rehole. Keď sme sa však rozhodovali pre
misie v Bratislave, inšpirovaní misiami v iných veľkých
mestách Európy (Paríž, Viedeň, Budapešť...), veľmi sme
chceli zmobilizovať čo najviac reholí. Lebo také misie sú
nad sily každej rehole, nemôže to byť dielo iba jednej.
Pritom sme vychádzali z presvedčenia, že vzájomná spolupráca reholí je vždy veľkým požehnaním, že je blízka
Božiemu srdcu a páči sa mu. Tiež sme chceli mestu ponúknuť niečo spoločné, niečo, čo bude pre toto mesto
požehnaním, pomocou, možno smerovkou...
Keď sme svoj zámer oznámili na Konferencii vyšších
rehoľných predstavených, ohlas bol veľmi pozitívny.
Aj pre budúce možné spoločné „akcie“ sa ukázalo, že
ľahšie sa dielo rozvíja, ak za ním stoja predstavení. Nielen slovom na nejakej porade, ale aj konkrétnymi skutkami (výberom zodpovedného, zostavením misijného
tímu...). Bolo to veľmi dôležité, lebo vlastne od toho
sa odvíjala aj naša ponuka – keď sa podarilo zostaviť
Zasvätený život | 2011/01
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Aktuality

N

edávno u nás v kláštore boli technici z istej ﬁrmy, ktorí
kontrolovali klimatizačné zariadenia pre zimnou sezónou.
Dvaja z nich, päťdesiatnici, vošli do mojej kancelárie a pri kontrole zariadenia sme sa trochu dali do reči. Vysvitlo, že obaja sú katolíci a obaja sa dokonca zúčastňovali na misijných programoch
vo svojich farnostiach. Jeden hovoril o kapucínoch – každý večer
natrieskaný kostol, výborné témy, perfektná hudba (skupina Kapucíni), slovom prebudená farnosť. Druhý zas spomenul jezuitov
– ako sa ich spočiatku báli, lebo si mysleli, že budú prísni, odmeraní. A s uznaním hovoril, že boli veľmi milí, trpezliví, jednoducho prekvapili a oslovili svojím ľudským, prívetivým prístupom.
Ich slová ma potešili. Ukázali, že misie okrem svojej tradičnej
úlohy ohlasovať evanjelium Ježiša Krista, viesť ľudí k pokániu
a zmene života odbúravajú aj predsudky a zbližujú rehoľníkov
s laikmi vo farnostiach.
z

Marián Kováčik, Slovo medzi nami

22 misijných tímov, mohli sme misie ponúknuť
pre 22 kostolov.
Potešil nás aj záujem niektorých reholí, ktoré
misie vôbec nerobia alebo len začínajú uvažovať
v tomto smere. Aj keď sa teraz nemohli zapojiť napríklad preto, že nemajú ľudí na zostavenie vlastného misijného tímu, v budúcnosti môžeme uvažovať
o spoločných tímoch, možno viac využiť ich ponuku v príprave či koordinácii. Ako príklad uvediem
tešiteľov, ktorí zabezpečili Púť pokánia do Mariánky
a v podstate za symbolickú cenu poskytli ubytovanie laickým misijným tímom z celého Slovenska.
Rehole zblízka
Bratislava je dosť špeciﬁcká (ako veľké mesto) tým,
že ľudia si dosť vyberajú, kde pôjdu do kostola, koho
budú počúvať. Preto bolo našou snahou cez široké
spektrum misijných tímov ponúknuť rôzne charizmy
jednotlivých spoločenstiev. Myslím, že viaceré tímy to
aj veľmi dobre využili a skutočne robili misie plne vo
„svojom duchu“. Chceli sme dosiahnuť aj to, aby ľudia zažili rehole zblízka. Lebo bývame medzi ľuďmi,

V

zhľadom na to, že v Bratislave pôsobia štyri saleziánske komunity,
ponuku misií sme vnímali ako „samozrejmosť“ a jedinečnú šancu urobiť
niečo pre hlavné mesto. Keď náš otec
provinciál prišiel s návrhom zapojiť sa
do misií, bola to výzva ponúknuť charizmu don Bosca aj iným farnostiam.
Mali sme dva misijné tímy a do farností sme sa snažili priniesť rodinného
ducha, radosť a nadšenie.
Program misií bol „klasický“, no snažili sme sa osobitne priblížiť k mladým.
Okrem mládežníckej adorácie, vystúpenia skupiny Saleziáni so svedectvami
animátorov angažujúcich sa v našich
mládežníckych strediskách, sme sa ulicami Rače pomodlili Cestu svetla. Ide
o pobožnosť podobnú krížovej ceste
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ale priznajme si, že mnohí o nás takmer nič nevedia.
Misie boli pre nich šancou dotknúť sa našej charizmy. Zo svedectiev ľudí vieme, že sa to aspoň trochu
podarilo. Tu mi však na druhej strane prichádza na
um myšlienka, že pri príprave v budúcnosti bude asi
potrebné viac klásť dôraz na jednotnejší program, aby
to boli skutočne ľudové misie, aby sa na úkor „vlastnej charizmy“ neopomenulo to, čo robí misie misiami
(niektoré témy, spovedanie).
Potešilo nás aj zapojenie ženských reholí, hoci
ony samé ľudové misie v bežnom význame slova
nekonajú. Na druhej strane aj to, že napríklad alžbetínky dali k dispozícii svoj kostol pre tzv. Putovanie
po chrámoch, že v ňom pripravili výstavu, že sestry Matky Terézie (ale aj iné) rozdávali Sväté písmo
v uliciach mesta a zabezpečili v rámci predmisijných
aktivít aj trojdňový program pre bezdomovcov, že
františkánky sa zúčastňovali evanjelizačných programov v školách, že uršulínky okrem iného poskytli
ubytovanie pre mnohých laických misionárov – aj
to bolo prejavom ich aktívnej účasti na misiách. Veľmi iniciatívne sa do misií zapojili sestry saleziánky
so svojimi mládežníckymi skupinami. A nesmieme
zabudnúť na sestry, ktoré za celé dielo misií bojovali
v modlitbách – na klauzúrové sestry po celom Slovensku, ale aj v Poľsku a možno aj inde vo svete.
Potrebná väčšia iniciatíva
(aj zodpovednosť)
Treba priznať, že celé dielo malo aj svoje nedostatky.
Ako každé ľudské dielo. Ako príklad uvediem, že sa
nám nepodarilo zapojiť rehole do koordinácie najmä
mestských misií. Tá v podstate bola na redemptoristoch a na spoločenstve laikov, ktorí s nami spolupracujú. Je to škoda, lebo rehole mohli zapojiť do mestských
misií viac svoje diela, rôzne stretká, vysokoškolákov...
A určite by mali kopu dobrých nápadov, ktoré mohli
celé misijné dielo, najmä to, ktoré prebiehalo pod názvom Mestské misie, ešte viac obohatiť. Problémom
bolo aj to, že na pracovné stretnutia rehoľných tímov

s tým rozdielom, že sa medituje nad
udalosťami po zmŕtvychvstaní Ježiša.
Aj keď bolo chladno a fúkal vietor, za
spevu gitár a so sviečkami v rukách sme
to zvládli. Pozitívne sme vnímali záverečné sväté omše, na ktorých bola pekná
účasť veriacich. V závere misií sa mnohí
vyspovedali, aj keď väčšina z nich pravidelne pristupuje k sviatostiam.
Bratislavské misie sme vnímali ako
možnosť rehoľníkov ponúknuť svoju
službu miestnej Cirkvi. Okrem farských
misií nás oslovili aj mestské misie, kde
sme sa snažili s mladými aktívne zapájať. Osobne ma povzbudilo, keď som
videl mladých, ako sa nehanbili vyjadriť
svoju vieru a spontánne ju manifestovali či v spoločnom programe na námestí,
ale aj počas Behu s nádejou.

Hodnotiť Bratislavské misie je v kompetencii Boha, pretože on je ten, ktorý sa dotýkal sŕdc ľudí a viedol ich
k zmene. Myšlienka misií bola výborná, no zároveň nám ukázala aj pravdu
o duchovnom živote v Bratislave. Na
jednej strane bolo pekné vnímať, ako
mesto dva týždne dýchalo „duchovnú
atmosféru“, na druhej sme vnímali, že
veľa ľudí je ešte ďaleko od Boha alebo
im je ľahostajný. Zostáva nám naďalej
len modliť sa, aby dobré dielo, ktoré
Boh začal, prinieslo úrodu v živote
jednotlivých ľudí. Vzhľadom na to,
že my saleziáni bežne nekážeme ľudové misie, bola to jedinečná skúsenosť
a v našom tíme sme sa zhodli, že ak by
bolo treba ísť ešte raz, tak pôjdeme!
z

P. František Kubovič SDB
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z niektorých komunít prichádzali vždy iní ľudia,
pričom niekedy nemali potuchy, o čo ide. Tiež si
uvedomujem, že ako rehole sme viac mohli spolu
uvažovať nad tým, čo ponúkať ľuďom po misiách. Je
k dispozícii kurz Objav Krista, ktorý vychádza z kurzu Alfa, ale je vyslovene katolícky. A mohli by ho
robiť všetky rehole...
Z misií v Bratislave sa vynára zaujímavá inšpirácia – ponúknuť tomuto mestu nejakú spoločnú víziu komunít zasväteného života. Možno niečo na
spôsob Katolíckych dní. Alebo urobiť z Púte pokánia do Mariánky tradíciu, ktorú by rehole spoločne pripravovali, viedli... Priestor sa vynára aj v TV
Lux na misijné, evanjelizačné programy. A v súvislosti so zriadením Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu mi prichádza na um, že kto iný, ak nie
aktívni, angažovaní rehoľníci by mali hrať hlavnú
úlohu v prípadných diecéznych komisiách pre misie a novú evanjelizáciu?
S laikmi
Tieto misie plne odhalili ešte jednu vec – ľudové
misie v súčasnosti potrebujú spoločenstvá angažovaných, sformovaných laikov. Ukázal sa rozdiel
medzi tými, ktorí si chodia na stretká zahrať, zaspievať, a tými, ktorí sú formovaní k ohlasovaniu
evanjelia, k svedectvu o svojom živote s Kristom.
Myslím si, že ani jedna rehoľa si nemôže dovoliť
„luxus“ napĺňať svoje poslanie bez laikov. V tomto
smere bolo pre mňa veľkým povzbudením počuť
vyjadrenie anglického provinciála redemptoristov,
ktorý po misiách v Bratislave, kde viedol misie pre
anglicky hovoriacich, povedal, že musí prehodnotiť
celú stratégiu spolupráce s laikmi u nich. A to je
aj jeden z cieľov spoločnej práce na ľudových misiách – navzájom sa inšpirovať. Aby tak naša práca
na Božom kráľovstve mohla osloviť svojou rôznorodosťou širší okruh ľudí.
Prorocký znak
Rehoľníkov (ako aj rehoľných sestier) je v Bratislave
pomerne dosť a každá rehoľa vykonáva svoju pastoračnú prácu. Predsa však spoločné misie v Bratislave
znamenali čosi viac. Bola to manifestácia spoločenstva Cirkvi, kde sú rôzne dary a charizmy. Mal to
byť prorocký znak „nebeského Jeruzalema“, kde je
taká krásna jednota v rôznosti. Ja sám môžem veľa
pracovať pre Božie kráľovstvo, ale podstatou tohto
kráľovstva je láska. Ona sa sprítomňuje, keď pracujeme spoločne, keď slávime spoločne, keď športujeme a odpočívame spoločne. A myslím si, že najviac
môžeme prejaviť lásku tým, že sa tešíme z úspechu
iného, že mu prajeme požehnanie. Z tohto pohľadu
boli tieto misie pre nás aj skúškou našej pravosti, ako
aj naším očisťovaním.
Ďakujem všetkým rehoľným spoločenstvám,
mužským i ženským, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do tohto diela a ukázali tiež ochotu
a pokoru spolupracovať i učiť sa od iných.
z

P. Michal Zamkovský CSsR

Bolo to
pre mňa
privilégium
Spätná
väzba

N

áš druhý tím zo spoločenstva Maranatha z Prešova každý deň v dopoludňajších hodinách navštívil viaceré
bratislavské základné a stredné školy. Hneď v pondelok
počas druhého programu na gymnáziu som hovorila svedectvo
o svojej skúsenosti s Božou láskou. Po hodine – pri odchode
z učebne – sa pri mne zastavila dievčina (nazvem ju Miriam) so
slovami, že mi ďakuje za moje svedectvo, bolo pre ňu veľkým
povzbudením a že potrebovala počuť práve to, čo som hovorila.
V ten deň sme sa stretli znovu počas prestávky na chodbe školy,
kde sme sa ešte chvíľku rozprávali. Sľúbila som jej, že sa budem
za ňu modliť. Vo štvrtok večer asi o 17:15 hod. neďaleko Hlavného námestia pri rozdávaní Evanjelia podľa Lukáša ma zrazu
pri malom kvetinárstve zastavilo mladé dievča, teplo oblečené,
s tým, že sa mi chce poďakovať. Po pozornejšom pohľade zo
mňa vyhŕklo: „Ty si Miriam, však?“ – „ Áno,“ odpovedala a pokračovala: „Musím vám povedať, že ešte v pondelok večer som
šla do kostola a po veľmi dlhom čase som sa vyspovedala. Tá
záťaž, ktorú som so sebou celé roky vliekla, zrazu odišla preč a ja
som ľahká. Je to úžasný pocit. Misie v mojom srdci sa už začali.
Teraz idem na večerný program na Hlavné námestie“ (v ten deň
bol program pre mládež: skupiny Regiment a eSPe).
Niekto by mohol povedať, že to bola náhoda. Ale ja viem, že
náhoda nejestvuje. Ako hovorí kráľ Šalamún v Biblii: „...všetko
má svoju príčinu...“ – aj toto stretnutie. Jeden týždeň v Bratislave a jedno dievča stretnem trikrát. Ďakujem Bohu aj za to,
že sa Miriam pri mne pristavila – nemusela... a povedala mi to.
Celý život ohlasujem Božie slovo a často nemám spätnú väzbu.
O mnohých veciach sa dozviem až v nebi. V tomto prípade som
Zasvätený život | 2011/01
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vedela, že moje ohlasovanie malo zmysel. Lebo aj kvôli
jednému obráteniu sa mi oplatilo ísť do Bratislavy na misie. Ďakujem za Miriam, ďakujem Bohu aj za to, že on
bol prvý v iniciatíve, v láske na ceste ku mne, v mojom živote, že sa zastavil pri mne, dotkol sa ma a ja mám s ním
skúsenosť, o ktorej môžem svedčiť. A tá prináša ovocie.
Pavol a jeho odmietnutie
Večer už celé naše spoločenstvo malo evanjelizačný
program v UPC v Mlynskej doline. O 18:30 sme šli rozdávať pred internát Evanjeliá a pozývať študentov na večerný program. Vzala som si asi 20 Evanjelií a šla von za
ostanými odvážnymi z nášho spoločenstva.
Ako prvý ma zaujal mladý muž v čiernom aute, ktoré práve prišlo pred internát. Avšak moju ponuku Písma
a rozhovoru odmietol. V duchu som sa za neho pomodlila a šla ďalej k zástavke MHD. Odtiaľ po viacerých rozhovoroch a rozdaní všetkých Písem asi po pol hodine
som sa vracala, že ešte pár Evanjelií zoberiem a vrátim
sa von. Cestou k internátu zrazu na mňa mávala členka
nášho tímu. Bola naklonená k čiernemu autu, pri ktorom
ma spomínaný pán odmietol, a volala na mňa: „Poď sem!
Tento pán sa ma pýtal, či nie sme jehovisti, a keď som povedala, že nie, že sme katolíci, tak ma poprosil, aby som
ťa zavolala, lebo ťa odmietol, a chce sa niečo spýtať.“
Predstavili sme sa a povedal mi, že má problém s nohami (až vtedy som si všimla, že jednu nohu nemá a s druhou je tiež problém), ale že nie o tom chce hovoriť. Pred
nejakým časom sa dostal do ﬁnančných problémov tak,
že mu hrozilo zaplatiť asi 25 000 eur. Samozrejme, že ako
invalid na to nemal, tak povedal Bohu, že ak ho z toho
dostane, tak sa obráti a zlepší svoj život. Ak nie, nech
skončí na invalidnom vozíku. „Predstavte si, že nie tak
dávno som mal súd a platil som len dvetisíc eur, čo je malina oproti tomu, čo som mal platiť. Ale nepolepšil som
sa a mne teraz odchádzajú nohy... Čo mám robiť?“
Pozvala som ho ďalej na večerné stretnutie do UPC.
Odvetil, že z auta nemôže a taktiež ani na misie do kostola, tak som mu dala kontakt na www.misieba.sk, pozvala na programy na Hlavnom námestí, ohlásila kerygmu a pomodlila sa zaňho celú modlitbu prijatia Krista
za svojho Pána a Spasiteľa. Skončili sme tým, aby hľadal
niekoho, kto mu pomôže dostať sa viac a bližšie k Bohu.
Vtedy som si uvedomila, aké je to dobré, že sme vyslaní v mene Cirkvi viacerí, že vôbec nevadí, ak niekto
bude odmietnutý, ale modlí sa ďalej za toho človeka. Príde niekto iný, svätý nepokoj v srdci zapôsobí a milosť sa
dotkne. Aj v tento deň ma napĺňalo šťastie, že si ma môj
Pán ako svoj nástroj použil v živote Pavla.
Nielen pre deti
Na štátnej ZŠ v Ružinove sme mali program pre prvý
stupeň v telocvični. Bolo tam asi 12 učiteliek a katechéta.
Deti sme zaujali, i keď viac ako polovica bolo neveriacich. Jedna z učiteliek sa po programe pri mne pristavila
a povedala mi: „Mňa ste dnes zasiahli, vstúpili ste mi do
svedomia. Potrebujem dnes uvažovať o svojom živote,
dať veci na správnu mieru. Ďakujem vám.“
Opäť som si uvedomila, že program bol veľmi jednoduchý, adresovaný deťom, ale my všetci sme Božie deti
a jedno z nich dnes mohlo prísť domov k Otcovi. Zase
8
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ma povzbudilo to, že ak sme tam boli iba kvôli jednej
učiteľke, tak to malo zmysel.
O mojich bojoch
Teraz chcem byť trochu osobná. Boli sme na bratislavských mestských misiách. Prišli sme do hlavného mesta,
aby sme evanjelizovali iných, ale každý deň Boh evanjelizoval mňa, keď som veci ťažko prežívala.
Na každom programe nás bolo desať. Vždy som mohla
maximálne päť minút niečo robiť alebo hovoriť. Zdalo sa
mi, že náš tím ma tu ani nepotrebuje, a ja som 450 kilometrov sem cestovala, nechala všetko doma v Prešove tak, aby
som tu niečo povedala niekoľkým deťom alebo dospelým...
V ďalších dňoch bola aj atmosféra v tíme ťažšia, únava a nedostatok spánku robili svoje. Cez toto mi Pán ukazoval moje
hranice, môj egoizmus, sebectvo, kriticizmus, negativizmus,
pýchu, súd, porovnávanie sa a to, aká som hriešna a slabá.
Niekedy prišla aj pochybnosť, či malo zmysel sem ísť, či nebolo lepšie ostať doma, stihnúť mnohé veci, pretože teraz sa
mi toho za týždeň nakopí...
Takéto boje prebiehali mojou mysľou. Potrebovala
som to spracovať, denne odovzdávať Bohu, pozvať ho
do môjho srdca, aby bol znovu a znovu mojím Pánom,
a začínala som tak odznova. Tu Boh evanjelizoval mňa.
Bolo aj ťažko, ale na ulici pri rozdávaní Evanjelií sa mi
celkom darilo, osobne som sa mohla mnohým prihovoriť, a to ma vždy zase povzbudilo.
Napríklad v utorok popoludní som ponúkla Evanjelium
dvom mužom po štyridsiatke, ktorí šli v pekných sakách,
s kravatami, a s kufríkmi v ruke. Spýtali sa ma, čo to stojí.
Ja že je to zadarmo, že robia ťažký biznis a ak to budú
čítať, dobre si pri tom oddýchnu a načerpajú veľa svetla,
nádeje a nových síl. A jeden z nich mi hovorí: „Pred chvíľou sme sa spolu rozprávali o tom, že dnes vám nikto nič
zadarmo nedá, a vy, rehoľná sestra, prichádzate k nám
a ponúkate nám zadarmo Bibliu! To je snáď sen!“
Porozprávala som im o misiách, pozvala tiež zadarmo
na program na Hlavnom námestí a na nasledujúci týždeň
do kostolov Bratislavy.
Starí známi
Povzbudzujúce a osviežujúce boli stretnutia so starými
priateľmi z celého Slovenska, ktorí slúžili v ďalších misijných tímoch. Potešilo ma, že sa nevzdávajú, nerezignujú,
ale bojujú. Osviežujúce bolo, keď sme si vzájomne poslúžili modlitbou príhovoru. Bolo pre mňa povzbudením
byť so žalmovými bubeníkmi a Jeremym Ryddlom na
chválach – modlitbách za naše hlavné mesto.
Stálo to za to
Keď som uťahaná prišla domov, zrazu všetky tie ťažké veci
zo mňa akoby spadli a v mojom srdci sa rozlialo iba šťastie
a radosť z toho, že som mohla byť na misiách, byť časťou
toho veľkého diela. Keď budem mať možnosť, opäť by som
chcela ísť akokoľvek slúžiť na ďalšie misie, byť časťou tímu.
Mám v srdci radosť. Radosť, ktorá trvá...
Zdá sa mi, akoby som bola na dovolenke, načerpala
som nové duchovné sily a prežívam to, o čom hovorí
Biblia: „Stúpajú a síl im pribúda...“
z sr. Helena Torkošová OSF,
Maranatha Prešov (prevzaté z www.redemptoristi.sk)

Spiritualita

Rehoľný život:
klub nedokonalých
Čo znamená byť rehoľníkom? Odpoveď
na túto otázku nie je jednoduchá.
Niektorí si myslia, že vstúpiť do rehole
znamená vstúpiť do klubu duchovne
privilegovaných ľudí: ľudí, ktorí majú
všetky alebo aspoň väčšinu svojich
duchovno-ľudských problémov už za
sebou a ktorí už v podstate nebojujú so
žiadnym hriechom. A ak sa aj nejaký
vyskytne, nie je to nič ťažké, je to čosi
také viac-menej epizodálne. Aj keď my
rehoľníci vieme, že tieto tvrdenia sú
nezmyslom, v praxi ich, kdesi hlboko
v svojom vnútri, zastávame. A nielen
my rehoľníci, ale i svet – hlavne svet
neveriaci – okolo nás. Ako to teda je?
Je rehoľa klub dokonalých alebo púť
hriešnikov?

Nečakané odpovede
Jedným z najlepších miest, kde by sme mohli nájsť odpoveď na
túto otázku, sú Ježišove blahoslavenstvá, ako nám ich podáva
evanjelista Lukáš. Pozrime sa na ne. Lukáš hovorí:
[Ježiš] ...zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho
učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo
svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia.
A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho
sila a uzdravovala všetkých. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz
plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia
nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú
vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte
veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda
vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete
žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté
robili ich otcovia falošným prorokom!“ (6, 17; 20 – 26)
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9

Spiritualita
Ľudia sa vo všeobecnosti cítia dosť v rozpakoch, keď
počujú tento text. Ježiš tu predstavuje ako ideál chudobu. A popri nej hlad a plač a nenávisť zo strany iných.
A je to ešte zdupľované predstavením opakov. Beda!: bohatým, nasýteným, tým, ktorí sa smejú a ktorých ľudia
chvália. Ľudia majú z tohto zmätok, pretože to akosi ide
proti logike. Je to preto, že hoci zaiste väčšina z nás zatiaľ
ešte, našťastie, nemala možnosť spoznať, čo to je pravá
chudoba so všetkými jej prejavmi a dôsledkami, napriek
tomu vieme, aspoň zo svedectiev iných, že to nie je nič
príťažlivé. Chudoba, ktorá sa prejavuje špinou, plošticami, všami, potkanmi, chorobami, tuberkulózou, prostitúciou, hladom, nedostatkom vzdelanosti, nie je pre človeka žiadnym víťazstvom, ani hlad či plač. Prečo by mal byť
blahoslavený človek, ktorý sa nachádza v ťažkej depresii?
A prečo ten, koho ľudia nenávidia? Môže vari toto všetko byť ideálom? Evidentne to nemá logiku. Ako chápať
tento text Písma?
Ak tento text čítame pozorne, nemôže nám uniknúť
jeden veľmi podstatný detail. Vidíme totiž, že za Ježišom
prišlo veľmi veľa ľudí, ktorí ho vyhľadávali, aby im kázal.
Lukáš si dáva veľmi záležať na tom, aby čo najpresnejšie
popísal tieto zástupy a aj miesta, odkiaľ prichádzali. Predpokladáme, že Ježiš im kázal veľa silných vecí, ktoré ich
fascinovali. No pred blahoslavenstvami máme toto zaujímavé upozornenie: Ježiš „...uprel oči na svojich učeníkov
a hovoril:...“. A nasledujú blahoslavenstvá.
Varovanie pre rozhodnutých
Z tohto vidíme, že blahoslavenstvá Ježiš nepredniesol
všetkým, ale iba svojim učeníkom. Čo to znamená? Podľa všetkého mal Ježiš pred sebou dve skupiny ľudí: nerozhodnutých, čo bola väčšina, a rozhodnutých, čo bola
menšina, konkrétne to boli jeho učeníci. Nerozhodnutí
zatiaľ nevedeli, čo so svojím životom urobia. Zatiaľ Ježiša iba počúvali. Rozhodnutí sa už rozhodli: na Ježiša už
vsadili všetky svoje karty.
No Ježiš sa rozhodol týchto svojich učeníkov, rozhodnutých pre nový život, svojimi blahoslavenstvami varovať pred rojčením a frustráciami či sklamaniami, s ktorými sa budú na svojej novej ceste nasledovania Krista
stretávať. Títo jeho učeníci si totiž mohli povedať: Chceme nastúpiť na cestu nasledovania tohto Ježiša. Chceme
byť ako on. Dokonalí, svätí, bez hriechov a slabostí. On
nám sľubuje oslobodenie od všetkých negatív a nedokonalostí, ktoré sú teraz také silné. Keď sa rozhodneme ísť
za ním, budeme slobodní, všetky naše problémy prestanú. Budeme už svätí.
Toto je zmýšľanie mnohých novoobrátencov i dnes.
Vo svojej kňazskej praxi som sa často stretal s tým, že
napríklad nejaký človek pod vplyvom silných zážitkov
duchovna a zhnusenia sa samého nad sebou a nad svojím
predchádzajúcim životným štýlom sa rozhodne zmeniť
a so svojím bohapustým životným štýlom (s drogami, nemravnosťou, podvádzaním...) skončiť. Keď potom príde
na generálnu spoveď a začne ma uisťovať o tom, ako sa
odteraz v jeho živote už všetko zmení, lebo on sa rozhodol nasledovať Ježiša, vtedy si vzdychnem (možno viacmenej len sám pre seba): „Len sa teš! Až teraz to všetko
začne!“
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S ideálom prichádza aj pokora
Prečo? Svätý Pavol v jednom zo svojich listov píše: „Kde
niet Zákona, niet ani priestupku!“ (Rim 4, 15). Čo po slovensky znamená: „Kto nevylezie na rebrík, nemá z čoho
padnúť!“ Totiž ak prijmeme do svojho života ideál, zrazu
máme svoj život a jeho skutky s čím porovnávať. Ak je
ideál veľký, my budeme stále za ním iba cupkať. Pre nás
je ideálom Ježiš: jeho život, osoba, učenie, príklad. Nech
svoj život akokoľvek porovnávame so životom Krista,
stále sme pozadu. A to nás frustruje. Ľudia, ktorí nemajú
ideál, nemajú svoj život s čím porovnávať. A tak budú
vždy spokojní. Na tomto pozadí pochopíme, ako je možné, že niektorí ľudia sa ani v Cirkvi nikdy necítia hriešni.
Je to preto, lebo aj keď sú veriaci, do svojho života v skutočnosti neprijali žiaden ideál. A preto sú „spokojní“.
Faktom teda je, že človek, ktorý sa vybral za Ježišom,
bude neustále cítiť, že je chudobný pred tvárou Boha, že
je neustále odkázaný na jeho pomoc a že v jeho živote
nebude chvíle, kedy by nepotreboval Vykupiteľa.
Bude hladný a smädný po Bohu, ako jeleň túžiaci po
prameni čerstvej vody. A čím viac sa bude Bohom sýtiť,
tým hladnejším sa bude cítiť, pretože je toho toľko, čo
Boh dáva, a on chce viac a viac.
Bude plakať a smútiť nad tým, že nie je ešte dokonalý,
ba že má v sebe množstvo slabostí, ktoré ho ustavične
znepokojujú. A bude aj nenávidený. Nie preto, že nasleduje Krista (niektorí určite aj kvôli tomu), ale preto,
že je ešte stále slabým nasledovníkom Krista, že je príliš
hranatý, že má slabosti a praktiky, ktoré ľuďom poriadne
ubližujú; jednoducho preto, že je často ešte dosť veľkým
darebákom a lotrom, ktorý má na sebe pramálo toho, pre
čo by ho ľudia mohli milovať a chváliť.
Aký ideál, taký súd
K tomuto poslednému možno len malý postreh. Všimli
ste si, ako nespravodlivo sa svet stavia k hodnoteniu života veriaceho a neveriaceho človeka? Keď napríklad nejaký hriech spácha veriaci človek, hodnotenie neveriaceho
okolia je kruté. Keď ho spácha nejaký bohapustý nemravník, nič sa nedeje. Prečo? Lebo svet okolo nás pozná naše
ideály a presne podľa nich nás súdi, a teda i prenasleduje.
Keď vie, že naším ideálom je Kristus, potom sú voči nám
ľudia z nášho okolia veľmi prísni – a celkom správne.
Keď má niekto za ideál plávanie v žumpe a ak to naozaj aj
robí, nikto sa nečuduje: lebo to zodpovedá jeho ideálu.
Stále na ceste
Niektorí, keď si toto uvedomia, sú dosť frustrovaní. Povedia si: „Bolo mi to treba? Keby som sa nebol stal Ježišovým učeníkom, nebol by som mal hriechu, lebo by som
nebol mal nič, s čím by som porovnával svoj život.“
Bola by toto však výhra? Je víťazstvom neliezť hore? Zostávať iba dolu, na zemi, bez ideálov a túžob po neznámych
horizontoch? Uspokojiť sa s málom, keď som volaný k výškam, nie je výhra. Avšak to, že človek túži po výške a že sa
na túto cestu „za slnkom“ i vyberie, ešte neznamená, že už
samotným svojím rozhodnutím vybrať sa na cestu sa automaticky stane svätým. Ježišov učeník jednoducho musí
prijať fakt, že dnes sa trápi s hriechom, ktorý nemal včera.
Možno ten včerajší už dnes nemá. Možno ten dnešný nebude mať zajtra, avšak bude mať iný, o ktorom dnes ani netuší.

Spiritualita

Vždy sa čosi nájde, čo v sebe ešte nebude mať doriešené
a k čomu bude potrebovať pomoc Vykupiteľa. Vlastne čím
väčšmi bude prehlbovať svoju vieru, tým viacej vecí, ktoré
potrebujú rast, bude na sebe nachádzať. Čo ale na tom? Veď
Ježiš je s ním a on ho chce takého: snažiaceho sa, túžiaceho,
aj keď nie vždy úspešného. Úspech prichádza od Ježiša vo
chvíli, keď to on bude chcieť.
Ľudia, ktorí by mali svoj boj s hriešnosťou vyhratý, by
sa podobali boháčovi, ktorý už má svoju útechu a ktorému je preto beda, lebo už nepotrebuje útechu od nikoho,
ani od Boha. A je aj nasýtený, aj sa smeje a je aj chválený
za svoj (vzorný a príkladný) život. Lenže toto všetko mu
nemôže byť platné natrvalo. Lebo tento človek si začne
byť po chvíli vedomý, že on vlastne nepotrebuje nikoho:
ani ľudí, ba ani Boha. Že on si vystačí. Že on sám je už
dokonalý. A to je veľká tragédia. Je to tragédia, nakoľko
takýto človek trpí na najväčší možný hriech: na pýchu.
Nebezpečenstvo „dokonalosti“
Svätý Augustín (4. stor.) kedysi dávno napísal krásne dielo
O zasvätenom panenstve. Panny boli v jeho dobe obdobou
dnešných rehoľníc. Potrebovali na ceste svojho zasvätenia sa Bohu duchovné vedenie, a preto im ho svätý Augustín poskytoval. No je veľmi zaujímavé, že tento veľký
duchovný autor im jedným dychom píše o panenstve,
ale aj o pýche. Panenstvo bolo v prvokresťanských časoch veľmi vážené. Mnohé panny v ňom dosiahli vysoký
stupeň dokonalosti. Lenže obdiv zo strany ľudí a vnútorný pocit, že sú vo svojom záväzku pevné, mnohé z nich
viedli k pýche.* O niektorých z nich sa potom mohlo
povedať, že boli čisté ako ľalie, ale pyšné ako diabli. To-

tiž keď už dosiahli svoj cieľ, na čo by im bol potrebný
Boh? A keď človek nepotrebuje Boha, je vlastne na dne.
Panenstvo je tu len príkladom. Podobne je to i v iných
oblastiach nášho duchovného zápasu a rastu.
Neschopný potrebuje Schopného
A tak z textu Lukášových blahoslavenstiev vyplýva, že nikdy
nebudem v takom stave, že by som mal hriech vo svojom
živote nadobro vyriešený. Ak áno, bol by som bohatý, nasýtený, smejúci sa, chválený. Bol by som človekom, o ktorom
prorok Jeremiáš hovorí: „Zlorečený človek, ktorý sa spolieha
na človeka, ktorý slabé telo pokladá za svoju oporu a jeho srdce sa
vzďaľuje od Pána“ (17, 5). Chudobný človek je ten, ktorý
sa zmieri so svojim človečenstvom, ktorý ho objíme, ktorý
pociťuje ustavične svoju neschopnosť, ale zároveň aj schopnosť Pánovu: „Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, ktorého oporou
je Pán“ (Jer 17, 7). Bohatý a nasýtený už nie je otvorený na
Pána. Ten nepotrebuje už nič.
Rehoľný stav je miestom, kde sa toto deje najintenzívnejšie. Deje sa to i inde: každý kresťan, ktorý sa rozhodol
nasledovať Krista, je v tejto pozícii. No rehoľa je miesto,
kde rozhodnutie kráčať za Kristom sa udialo najradikálnejším možným spôsobom. Nie je to teda klub dokonalých, ale spoločenstvo hriešnikov, ktorí nasledujú Pána
na svojej ceste rastu v láske.
z

P. Milan Bubák, SVD

*
Spiritual Traditions for the Contemporary Church, ed. by Robin
Maas and Gabriel 0’Donnell, O.P., Abingdon Press, Nashville,
1990, str. 37
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Šport v reholi – luxus
alebo nevyhnutnosť?
Kontroverzná téma. Šport v reholi – áno či nie?
Veď čas zasvätených patrí Bohu, a nie kultu
tela. Ale na druhej strane – ako sa vyrovnať
s rastúcou obezitou, vysokým krvným tlakom,
bolesťami chrbta, ktoré obmedzujú úplné
darovanie sa tým, ku ktorým sú rehoľníci
poslaní?
Za šport
Niektorí súčasní duchovní autori tvrdia, že šport je momentálne jednou z dôležitých foriem askézy zasvätených.
Veľa iných možností už ani nie je, keďže manuálna práca
značne odbudla. Dnes sa dá už len s nostalgiou spomínať
na zdravý život benediktínov, ktorí počas klčovania lesov
prerušili prácu, zhromaždili sa v kaplnke, ktorú si tam
predtým vlastnoručne vystavali, aby sa na hodiny ponorili do modlitby. A potom sa opäť vrátili k práci.
Veľký pápež Ján Pavol II. nemal žiadne škrupule. Za
svojho pontiﬁkátu si nechal postaviť bazén a tým, čo na
to šomrali, oponoval: „Buď budete mať pápeža s bazénom, alebo čoskoro nebudete mať pápeža.“
12
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S ovisnutou sánkou zostali talianski študenti, keď im
Karol Wojtyla ešte za svojich krakovských čias povedal,
že polovica poľských kardinálov lyžuje. To, že boli len
dvaja – on a kardinál Wyszynský, už nespomenul.
Maximálne vyťažený pápež, ktorý svojou vitalitou zahanboval svojich spolupracovníkov aj dynamických novinárov, sa vyznačoval aj inými charakteristikami: tajné
úteky do hôr, utajované lyžovanie, súkromná helikoptéra... Ak šport pomohol k tomu, že tento muž dal svetu
také hodnoty a s takou odvahou išiel do riešenia spletitých celosvetových konﬂiktov – potom nezostáva nič
iné, len si povedať: Je to aj naša cesta!
Epidémia obezity
Keď by sa ktosi nezainteresovaný pozrel na život v našich
kláštoroch, čo by tam našiel? Aké možnosti pohybu, manuálnej práce či športu? A aké diagnózy?
Podľa zistení Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj má nadváhu 58 percent Slovákov a každý tretí Slovák trpí
obezitou. Naša malá krajina sa tak dostala na štvrté miesto za
USA, Veľkú Britániu a Austráliu. Obezita dnes nadobudla znaky globálnej epidémie a neobchádza ani naše rehoľné domy.
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Bez psychiatra to nepôjde?
„Vnímam, že náš rehoľný život – tak, ako sme si ho nastavili, je často neúnosný. Nenechali sme v ňom priestor
pre relax, pohyb, potrebné uvoľnenie. Akoby sme zabudli, že človek nie je stroj. Zákonite sa nám to potom vráti.
Registrujem viacero rehoľníkov z rôznych rádov, ktorí
museli vyhľadať odbornú pomoc psychiatra a riešiť svoje
problémy liekmi, pretože zanedbali zdravú životosprávu
– dostatočný pravidelný spánok, fyzickú prácu, pohyb,
rozptýlenie,“ podelil sa so svojimi skúsenosťami vyhľadávaný spovedník don Pavol Michalka SDB. On sám vie,
že si na relax vo svojom plnom programe musí nájsť čas.
Vyhovuje mu pohyb v prírode, manuálna práca a občas
si rád pozrie dobrý ﬁlm.
Chválospev na telo
Naše ľudské telo je skutočný zázrak. Starovekí Gréci dokonca hovorili o tele ako o mikrokozme, teda o miniatúre celého vesmíru v jednom celku. Gabriel Marcel hovorí, že nesmieme vravieť „ja mám telo“, ale „ja som moje
telo“. „Ja mám telo“ by znamenalo vlastníctvo a môžem
si s ním robiť, čo chcem. „Ja som moje telo“ znamená, že
mám od neho aj svoju identitu, identiﬁkujem sa s týmto
telom a beriem ho ako Boží dar. Preto sa oň musím dobre
starať. Je chrámom Ducha Svätého.
Kresťanstvo je náboženstvom tela. Dar tela pre druhých sa stáva najväčším prejavom lásky: „Toto je moje
telo, ktoré sa dáva – obetuje za vás.“
Vďaka telu sa môžeme stretnúť, počuť, vidieť s druhými. Telo je znakom. Cezeň vyjadrujeme to duchovné, čo
v sebe máme – hodnoty, túžby, najhlbšie emócie, lásku...
Je znakom najväčšieho Božieho tajomstva, ktoré by pre

Postoj lekára

Lekár hovorí:
Všetko sa vám vráti

M

ám skúsenosť s rehoľníkmi ako s pacientmi. A sú
rovnakí ako ostatní ľudia. Náš Pán ich nestvoril ani
o kúsok telesne dokonalejších ako ostatných, ale ani menejcenných. Teda po zvlečení habitu sú to naozaj Adam
alebo Eva. Z rozhovorov s nimi tiež viem, že sa v zamestnaní venujú všelijakým povinnostiam, niekedy fyzicky
náročnejším, inokedy menej, ale zväčša sú to všetko povinnosti, ktoré so sebou neprinášajú nijaký zdravý pohyb.
Ich telá sú často pokrivené, bolia ich kĺby, chrbtica, majú
kŕčové žily... a, žiaľ, sú často obézni. Ani v tomto ohľade
sa teda nijako nelíšia od nerehoľníkov.
Je to jednoduché: čo svojmu telu dáte, to sa vám vráti,
a čo mu nedáte, vráti sa vám dvakrát... Ak svoje telo zanedbávate, je takmer jedno, či tak robíte z lenivosti alebo z ušľachtilejších pohnútok. Vráti vám to aj s úrokmi.
Budete mať bolesti. Tie vás budú vyrušovať pri vašom
poslaní slúžiť iným aj v koncentrácii na vlastný duchovný rast. Niekto sa s tým vyrovná lepšie, iný horšie, ale aj
z vlastných skúseností môžem povedať, že chronická bolesť, teda denná drobná či väčšia boliestka väčšmi od Boha
vzďaľuje než k nemu približuje. Iste, obetovať nezavinené telesné trápenie v modlitbe je veľmi dobré a užitočné,

nás bolo absolútne nedosiahnuteľné a nepochopiteľné,
keby nebolo tela. Boh je čistý duch, nemôžeme ho vidieť.
Stal sa však pre nás viditeľným v ľudskom tele. Vďaka
telu môžeme stretnúť nielen človeka, ale aj Boha. Mystérium inkarnácie je lekciou o tom, čo telo znamená.
Je známe, že svätý František hovoril o tele ako o Bratovi
somárovi. Keď však pochopil, akým dobrodením je pre neho
jeho telo – ako mu slúži, nosí ho, kde chce –, nadobudol voči
nemu veľkú vďačnosť a dal mu iné meno: Brat telo.
Kreativita a triezvosť
Nájsť si svoj spôsob, ako sa venovať Bratovi telu, je už na
každom jednotlivcovi či komunite. Nie vždy je to jednoduché. Chce to tvorivosť a samozrejme zladenosť s rehoľnou chudobou, poslušnosťou a životom v spoločenstve.
Jednoduchšie to majú rehoľníci v školách, ktorým napríklad vedenie vyhradí súkromné hodiny v školskej plavárni alebo keď sa spustí reťaz turnajov vyučujúci – študenti.
„Hráme pravidelné zápasy, my – saleziáni proti našim
žiakom. Vo futbale už síce raz vyhrali oni, ale v hokejbale
nemajú absolútne šancu! A neuveriteľne ich to štve,“ tešil
sa pred nedeľným zápasom salezián – riaditeľ Strednej odbornej školy v Žiline Vilo Riško. Ukáže sa, či zvíťazí nekontrolovaná energia mladých mustangov alebo strategické
rozloženie síl a tímová spolupráca zrelých mužov. Ktokoľvek by bol víťazom, nevyčísliteľnou cenou je živá priateľská
atmosféra medzi triedami a zborovňou a udržiavaná kondícia a zdravie tých, ktorí sa zvyčajne vzhľadom na svoj vek
začínajú nebezpečne rýchlo zaguľacovať.
z

sr. Andrea Miklovičová FMA

ale je na zváženie byť zároveň spoluzodpovedný za zbytočné trápenie, lebo sme zanedbali svoje telo. Stále verím,
že každý človek má nielen právo, ale aj povinnosť cvičiť, a venovať sa tak aj telu. Pritom je celkom zaujímavé,
že na užitočné cvičenie vám úplne stačí jedna karimatka
a cvičenia zamerané na posilnenie stehien, zadku, brucha
a spodnej časti chrbta – teda svalového centra, ktoré vás
denne drží na nohách – to je to, čo sa dá zvládnuť vo vašej izbičke za polhodinku ráno.
Rehoľníci spomínajú, že majú pocity viny, keď sa venujú športu. Alebo že im predstavení dávajú pocítiť, že
venovať sa športu je nevhodné.
Zakázať cvičiť je proti zdravému úsudku. Výčitky preto,
že sa venujeme polhodinu denne vlastnému telu v záujme zdravia, v prevencii bolestí chrbta, kĺbov a obezity?
Také výčitky odmietam a nerozumiem im.
Čomu rozumiem, sú výčitky, ktoré by niekto mohol
mať pre občasný šport, ktorému obetoval čas, ktorý naozaj mal stráviť inde. Také výčitky predsa majú aj ženatí
chlapi pre nedeľný futbal. Je to pochopiteľné. Nárazový
šport, ktorý okrem endorfínov prináša len zvýšené riziko
zranení, asi nie je správna cesta.
Všetkým prajem veľa chuti do zdravého cvičenia a športu a namiesto výčitiek, že cvičili alebo športovali, skôr
oprávnené výčitky, že svoje telo zbytočne zanedbali.
z

MUDr. Ivar Vacula, PhD.
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O športe spoza kláštorných múrov

Misionárske športovanie

S

om už v dôchodkovom veku a keď sa pozerám dozadu na svoj život, všetko bola milosť. Aj to, že
ma odmalička priťahoval šport. Ten ma sprevádzal cez roky dospievania a potom aj v období štúdia.
Dnes viem, že práve šport – futbal i atletika – pestoval
vo mne odvahu, vytrvalosť, ale aj schopnosť prehrávať.
Cez šport som získal v živote mnohých priateľov a známych, ktorých aj dnes ako kňaz stretávam a môžem im
svedčiť o svojej nádeji v Kristovi. Dnes tiež viem, že práve aktívne športovanie mi pomohlo celkom vyrovnane
prežiť roky mladosti aj napriek tomu, že som prežíval
krízu viery.

Misijná činnosť je veľmi náročná na psychickú
i fyzickú kondíciu a za tú vďačím vo veľkej miere aktívnemu športovaniu. Samozrejme, že nestačí sa len
odvolávať na športovanie v mladosti, ale kondíciu je
potrebné stále udržiavať. Tu platí: čomu sa za mladi
naučíš, to v dospelosti aj v starobe nachádzaš. Radosť
z pohybu, radosť z hry mi stále zostáva. Rád si idem
zabehať do prírody, rád si zalyžujem, rád si zacvičím
vo ﬁtnesscentre, ale najradšej si zahrám s partiou futbal. To je pre mňa relax, to prinesie rovnováhu, keď
som už vnútorne príliš napätý a vyčerpaný. Kňazstvo
totiž vyžaduje pre svoju činnosť vážnosť, sústredenosť,
a preto je taká potrebná tu a tam určitá dávka bláznovstva, zábavy, hry. Tak to vnímam a tak mi to pomáha.
Snažím sa športovať pravidelne – aspoň dvakrát do
týždňa, lebo ináč svaly ochabujú a ja sa začnem zaguľacovať. Je veľmi dôležité v určitom veku nepremeškať
tieto veci. Zdá sa, akoby to už potom nešlo. Pripomínam to našim študentom i mladším spolubratom.
Beh s nádejou počas misií v Bratislave ukázal, ako aj
cez šport možno evanjelizovať a sprítomňovať Cirkev.
Mnohí si tam pochvaľovali veľmi dobrú atmosféru.
Zdá sa, že takéto športové aktivity bude potrebné zapájať do misií častejšie. Celkom zámerne sa snažíme
na každých misiách zašportovať si s mladými vo farnosti. Najčastejšie je to futbal, ale hrali sme aj hokej
či ﬂorbal. Mladým, chlapcom i dievčatám, zostanú
krásne spomienky – hrali sme s misionármi futbal
– ako aj fotograﬁe, ktoré im možno po rokoch čosi
pripomenú.
z
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P. Michal Zamkovský CSsR, misionár

Life style – životný štýl
Keď trénerom je Boh

Š

port či skôr aktívny pohyb beriem ako nevyhnutnú súčasť svojho života. Rád si vyjdem zahrať futbal či ľadový hokej, na bicykel alebo „zaskialpovať“, či len tak zabehať do prírody. A čím
dlhšie trasy, tým lepšie. V tomto mi okolie mojej komunity v Bratislave, kde bývam, dáva široké možnosti, ktoré by bolo škoda nevyužiť. Je to pre mňa ako vyvažovanie toho, čo robím – sväté omše,
spovedanie, práca v kancelárii –, zvlášť keď sa vrátim po misiách.
Pači sa mi tím hokejistov v Kanade: the Flying Fathers (www3.sympatico.ca/ﬂyingfathers), ktorí sú špeciﬁckí tým, že všetci sú zasvätení, sú kňazmi, rehoľníkmi. Hrajú a modlia sa za krajší svet. Playing
and praying for a better world. Hrajú pre radosť z hokeja a ﬁnančné
prostriedky, ktoré vyzbierajú pri klubových súťažiach, venujú charite. Majú jednu podstatnú zásadu: keďže ako aktívne zaangažovaní
v pastorácii po celej krajine nemajú veľa času na spoločné tréningy,
vravia, že majú toho najlepšieho spoločného trénera: Boha; a keď
s ním dobre vychádzajú, tak sa im hrá dobre.
Šport je pre mňa príležitosťou dať niečo zo seba, zabojovať, ale aj prijať svoje limity, povzniesť sa nad neúspech, nemusieť si nič dokazovať
a učiť sa hodnotám ako obeta, disciplína, ohľaduplnosť, práca v tíme.
Pri prvom ročníku Behu s nádejou ma povzbudili mnohí, ktorí
sa prišli zapojiť – aj rodinky s deťmi, ale zvlášť seminaristi, kňazi
a rehoľné sestry. Verím, že sa stretneme aj tento rok pri rovnakej či
podobnej športovej akcii.
z

P. Martin Huk CSsR, hokejista, turista, maratónec

Z druhej strany

O

d dvanástich rokov som bola oslobodená od telocviku zo zdravotných dôvodov. Telesnú som si
aj tak vždy len odtrpela. Vždy som mala
sedavé zamestnanie. A v niektorých obdobiach až usedavo sedavé. A tak som si
pekne spokojne žila až do tridsiatky, keď
mi pri vyšetrení lekárka zmerala objem
tuku. Výsledky ma mierne omráčili: „Na
kilá máte síce podváhu, ale pomer tukov
a svalov je vzhľadom na váš vek otrasný.
Ako u starého človeka. Máte ochabnuté
svalstvo a ak s tým niečo nezačnete robiť –
čoskoro máte na krku cukrovku, rakovinu
prsníka...“ Viac diagnóz, čo spomínala, si
už nepamätám, ale toto stačilo.
Bola to výzva k zmene životosprávy
vo veľmi jednoduchých veciach – nejesť
sacharidy popoludní a večer, dať si viac
bielkovín a pohybu. Šport – najlepšie
každý druhý deň, naplno – trištvrte hodinku. Myslela som si, že sa to pri mojom plnom programe nedá. Ale dalo sa.
Dokonca ma to naučilo lepšiemu time
manažmentu. S prevetranou hlavou sa
mi lepšie riešia úlohy, problémy aj vzťahy. Prináša to neuveriteľné nadľahčenie
a dáva väčší priestor pre dôveru v Pánovu pomoc. Uvoľnilo to aj moje napätia
v prežívaní zasvätenej čistoty.
Dnes rada behám, bežkujem, posilňujem – hoci len doma s činkami, no
a najradšej mám inline korčuľovanie na
petržalskej hrádzi. Som veľmi vďačná
sestrám a priateľom, ktorí ma v tom podržali – radami, povzbudením, trpezlivosťou, keď som za nimi v behu zaostávala, podporou typu korčule ako darček
k narodeninám.
Omnoho viac si teraz cením manuálnu prácu. Vychutnávam si naše komunitné brigády, ale, žiaľ, to nebýva až
tak často. Oceňujem však chvíle, keď si
niekedy večer pustíme DVD-čko s aerobikom, posilňovaním alebo pilatesom.
Málokedy sa tak nasmejeme!
Odkedy sa intenzívnejšie venujem
športu, zrazu mám aj lepšie kontakty
s mladými ľuďmi, prežila som s nimi
mnoho pekných neformálnych momentov vonku aj v telocvični. Sú to pre mňa
neopakovateľne vzácne chvíle. Pomáha
mi to lepšie ich pochopiť. A verím, že
potom aj lepšie im slúžiť – lebo oni sú
v centre nášho poslania.
z

sr. Andrea Miklovičová FMA
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Rozhovory
z Naša kongregácia sa volá
Služobnice Ducha Svätého
ustavičnej poklony. Bola
založená 8. decembra 1896
svätým Arnoldom
Janssenom
v Šteyli v Holandsku.
z Máme 22 kláštorov:
2 v Holandsku,
2 v Nemecku, 4 v USA,
6 na Filipínach a po
jednom v Argentíne,
Brazílii, Indii, Poľsku,
Indonézii, Togu, Čile
a na Slovensku.
z K našim patrónom sa
modlíme denne po svätej
omši:

Oživujúci Duch,
oživuj nás.
Najčistejšia Matka Božia,
priveď všetkých
k svojmu Synovi.
Svätí Michal, Gabriel
a Rafael, chráňte Kristovo
kráľovstvo na zemi.
Svätí Jozef, Joachim
a Anna, vyprosujte nám
služobníkov evanjelia.
Svätí Peter, Pavol a Ján,
pomáhajte hlásateľom
viery.
Svätá Terézia z Avily
a Terézia od Dieťaťa Ježiš,
orodujte za Cirkev a jej
misie.
Svätí Arnold a Jozef,
blahoslavená Mária Virgo
a Jozefa a naši blahoslavení
mučeníci, orodujte za nás.
(Vzývame aj patrónov
miestnej Cirkvi)
Svätí Andrej-Svorad
a Benedikt, orodujte za
naše biskupstvo.
Pred svetlom Slova
a Duchom milosti nech
ustúpi temnosť hriechu
a noc nevery.
A nech žije Srdce Ježišovo
v srdciach všetkých ľudí.
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Klauzúra
plná ohňa a radosti

Rehoľný život v Nitre má svoje hlboké korene. Nájdete tu nielen viacero
mužských a ženských rehoľných spoločenstiev, ale aj kláštorov. Medzi
nimi je „nováčikom“ komunita ružových sestier. Ich predstavená, sestra
Magdaléna, nám rada poskytla rozhovor. O tom, ako žijú, sa môžete
dozvedieť nielen v nasledujúcich riadkoch, ale aj na webovej stránke
www.sspsap.sk
Ste výnimočné farbou svojho
rúcha. Prečo práve ružová?
Náš ružový habit je symbolom ohňa a radosti Ducha Svätého. Nosíme ho v klauzúre, ale pri domácich prácach si obliekame biely alebo tmavý habit. Keď musíme
z nejakého vážneho dôvodu opustiť klauzúru, nosíme sivý habit. Okrem rúcha máme biely škapuliar a závoj ako znak čistoty
a oddanosti Panne Márii, Neveste Ducha
Svätého.
Kedy ste prišli pôsobiť na
Slovensko, s akými ťažkosťami
alebo radosťami ste sa stretli?

Na Slovensko sme prišli v septembri 2008.
Konkrétne veľké ťažkosti nemáme, ale nakoľko sme len štyri, je pre nás náročnejšie
udržať chod domu. Boli sme tiež zvyknuté na život vo väčších komunitách. Teraz
v menšej sa stretávame s novými neočakávanými situáciami a výzvami. Tiež sa
stále učíme slovenský jazyk, ktorý nie je
celkom ľahký.
Medzi naše radosti patrí to, že už od
samého začiatku boli ľudia otvorení
a ochotní nám pomôcť, a táto radosť trvá
doteraz. Ďalšou radosťou je pre nás horlivosť iných ľudí, ktorí sa k nám pridávajú
k adorácii.

Rozhovory
Predstavíte nám členky komunity v Nitre?
Sme z troch rôznych krajín:
Sr. M. Magdalena (50) z Nemecka je predstavenou komunity. V reholi je 29 rokov.
Sr. M. Faustína (44) zo Slovenska je 16 rokov v reholi.
Sr. M. Maksymiliana (35) z Poľska je tiež 16 rokov
v kláštore.
Sr. M. Weronika (47) je 12 rokov v kláštore.
Poznáme sa už dlhšie, pretože boli sme spolu v komunitách v Nyse v Poľsku a v Berlíne v Nemecku.
Ako vyzerá váš bežný deň v komunite, kedy
vstávate, modlíte sa, čo počas dňa robíte...?
Nás denný poriadok závisí od služby neustálej adorácie
a chórovej modlitby. Ako hovorí žalmista: „Cez deň ťa
chválim sedemkrát“ (Ž 119, 164), aj my v siedmich chórových hodinkách breviára chválime Pána. V dennom
poriadku vidíme Božiu vôľu a ak ho verne a vo viere žijeme, napĺňa nás to radosťou a pokojom.
O 5:00 sa komunita schádza na ranné chvály a posvätné čítanie. Nasleduje rozjímanie, svätá omša, tercia a raňajky. Prácu, ktorá nasleduje, máme rozdelenú primerane
svojim schopnostiam a silám. O 11:30 sa schádzame na
sextu, poludňajšie modlitby a nonu. Po spoločnom obede, medzi 13. a 14. hodinou, máme voľný čas. Potom je
opäť čas na prácu. Každý deň máme hodinu na osobnú
modlitbu (duchovné čítanie, modlitba krížovej cesty alebo posvätného ruženca). O 15:00 sa v kaplnke spoločne
modlíme korunku k Božiemu Milosrdenstvu. O 18. hodine nasledujú vešpery. Potom je večera a spoločná rekreácia. Deň končíme o 19:50 kompletóriom. Niektoré dni
v týždni máme aj nočnú poklonu.
Ako vnímate klauzúru, odlúčenosť od sveta,
spoliehanie sa len na Boha?
Rozjímavý život, ku ktorému sme povolané, vyžaduje od nás
odlúčenosť, ktorej znakom a formou je naša klauzúra. Táto
odlúčenosť od sveta predstavuje špeciﬁckú formu, v ktorej
žijeme a vyjadrujeme veľkonočné tajomstvo: v smrti je život. Vedomé zrieknutie sa určitých spoločenských dobier,
hoci sú hodnotné, pomáha odovzdať sa viac Bohu, ktorého
hľadáme, byť pre neho dokonalejšie slobodné a širším spôsobom mať účasť na utrpeniach a nádejach ľudí.

Ste zamerané na
kontempláciu;
čo pre vás znamená
modlitba?
Najlepšie to vyjadrí výrok
našej spoluzakladateľky
Matky Márie Michaely:
Ticho prebývať pred Bohom,
radostne tvoriť pre Boha,
všetko hodnotiť podľa Boha,
všetko prebrať s Bohom,
horieť horlivosťou za Boha,
detsky sa tešiť z Boha,
hlboko spočívať v Bohu.

Klauzúra nás neodcudzuje ľuďom. Podnecované Duchom Svätým darujeme svoju lásku všetkým. Prejavuje sa
predovšetkým v duchovnom darovaní, ktoré v Kristovi
a skrze neho presahuje všetky hranice.
Kde vás môžeme stretnúť? Dá sa prísť na
návštevu do kláštora, porozprávať sa, zatelefonovať alebo napísať? Používate aj internet?
Stretnúť nás možno iba v kláštore. S návštevníkmi sa stretávame v hovorni rozdelenej mrežou. Veľa ľudí sa s nami
kontaktuje (listom, telefonicky alebo elektronickou poštou), prosiac nás o modlitbu.
Ako relaxujete? Môžete športovať alebo venovať
sa svojim záujmom?
Máme každý deň hodinu osobného voľna a večer máme
spoločnú rekreáciu, v tomto čase sa môžeme venovať
svojim záujmom a športu v rámci klauzúry.
Ktorý bol najkrajší deň života v kláštore?
Ne je ľahké určiť konkrétny deň. Krásny je každý, ktorý
nám Boh daruje, keď sa ho snažíme žiť naplno v jeho prítomnosti.
Čo by ste chceli odkázať zasväteným osobám
na Slovensku?
Tešíme sa, že po mnohých rokoch príprav môžeme tu
na Slovensku adorovať eucharistického Pána a predkladať
mu potreby vás všetkých a celej Cirkvi. Ďakujeme Bohu
za každé povolanie, ktoré daruje svojej Cirkvi. Spája nás
vzájomná modlitba. A vedomie vašej modlitby je nám
pomocou v prežívaniu ťažkých chvíľ, ktoré ani nám nechýbajú.
z

Za rozhovor ďakuje P. Tomáš Brezáni CM
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Zasvätený život vo svete

Rehoľníci v Európe

z pohľadu Únie generálnych
predstavených
Rodí sa
niečo nové
Predseda UGP, hlavný
predstavený saleziánov
Pascual Chávez,
bol nadšený z práce
zhromaždenia generálnych
predstavených. Na stretnutí
európskych saleziánskych
provinciálov zhrnul závery
zo zasadania Únie:

V

eľa vecí v Európe sa mení.
My ich musíme poznať
a chápať. Dnes Európa prechádza rôznymi krízami – stráca sa
viera, ľudia strácajú vnútornú
istotu, spoločnosť je roztrieštená... Pre zasvätený život to ale
neznamená len negatívny pohľad. To, čo umiera, musí zomrieť, pretože sa rodí niečo
nové. Pre nás by to mala byť
nová možnosť, ponuka, výzva.
Zasvätený život bude v Európe
možno menej viditeľný a slabší
ako v minulosti, ale o to prorockejší; menej klerikálny, ale
významnejší, viac evanjeliový, čitateľnejší a blízky ľudu, schopný lepšie chápať potreby našich
čias a stať sa silným a dôveryhodným svedectvom pre ľudí,
hlavne tých najchudobnejších.
Táto kríza nás pozýva k osobnej
konverzii a ku konverzii inštitucionálnej. A nad tým všetkým
musíme mať veľkú nádej, že
Boh nás neopustí a ukáže nám
nové cesty tak, ako previedol
izraelský národ cez Červené
more a cez púšť. A ako hovorí
svätý Pavol – keď sme slabí, vtedy sme silní.
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Hlavnou témou zasadania Únie
generálnych predstavených (UGP)
bol súčasný stav rehoľného
života v Európe. Stretnutie sa
konalo koncom novembra v Ríme
a nieslo sa v duchu myšlienky
inšpirovanej svätým Augustínom:
„Ak v zime žijú najmä korene, tak
aktuálny čas zasväteného života
v Európe nie je neplodný ani
mŕtvy, ale je to čas sústredenia
sa na to, čo je podstatné.“

G

enerálny minister františkánov P.
Josè Rodriguez Carballo predniesol
v druhý deň zhromaždenia tému:
Zasvätený život v Európe: úsilie o evanjeliovú
prorockosť. Ponúkol niekoľko bodov, ktoré
majú usmerniť úsilie o prorockú dimenziu
zasväteného života v Európe: znovu doceniť rolu starých, pamätajúc, že oni boli
protagonistami prvotného mníšstva a že
rast povolaní závisí práve od schopnosti
starých byť učiteľmi a svedkami pre mladých. Ďalej povedal, že v tejto optike treba oživiť službu autority; znovu objaviť
misionárskosť rehoľných rádov. Povzbudil tiež k optimistickému pohľadu do budúcnosti: „Nádej, o ktorej hovoríme, je
veľmi odlišná od stavu nespokojnej duše.

Má pevný základ, Ježiša Krista. Snívam
o zasvätenom živote oveľa podobnejšom
Ježišovi a bližšom k ľuďom, zvlášť k tým
najopustenejším, oduševnenom za Krista
a za ľudstvo.“
Po skončení prác v sídle Salesianum sa
v piatok 26. novembra ráno odobrali generálni predstavení do Vatikánu na osobitnú audienciu so Svätým Otcom. Benedikt
XVI. ich prijal v Apoštolskom paláci vo
Vatikáne, v Klementínskej sále. Audiencie sa zúčastnili aj členky výkonného výboru Medzinárodnej únie generálnych
predstavených ženských reholí. Ako prvý
prehovoril predseda UGP, hlavný predstavený saleziánov Pascual Chávez. Krátko
predstavil niektoré prvky prác zasadania
a najmä základné úlohy, ktoré generálni
predstavení chcú uvádzať do praxe: znovu nájsť hĺbku duchovnej skúsenosti cez
verný návrat k zakladateľom a k ich ceste svätosti a charizmy; budovať komunity,
v ktorých sa s radosťou prežíva dar bratstva a ktoré sú schopné svedčiť o pretvárajúcej sile evanjelia v európskej spoločnosti;
a napokon ozdraviť centrálne postavenie
poslania s hlavnou výzvou budovať Božie kráľovstvo a byť sviatosťou Ježišovej
prítomnosti v dnešnej spoločnosti. Predseda UGP zakončil svoj pozdrav, v mene
všetkých, obnovením vernosti a disponovanosti pre univerzálne poslanie Cirkvi.

Zasvätený život vo svete
Príhovor Svätého Otca Benedikta XVI. na zasadaní
Únie generálnych predstavených 26. novembra 2010

M

ilí bratia a sestry! Som rád, že sa môžem stretnúť
s vami pri príležitosti vášho semestrálneho zhromaždenia Únie generálnych predstavených, ktoré nadväzuje na
májové zhromaždenie a venuje sa téme zasväteného života
v Európe. Pozdravujem predsedu don Pasquala Cháveza –
ďakujem mu za jeho slová, ktorými ma pozdravil – a taktiež
výkonnú radu Únie. Osobitne by som chcel pozdraviť výkonný výbor Medzinárodnej únie generálnych predstavených ženských reholí. Myslím aj na všetkých vašich spolubratov a spolusestry po celom svete, obzvlášť na tých, ktorí
trpia kvôli svedectvu znášanému pre evanjelium. Chcel by
som vám vyjadriť svoje úprimné poďakovanie za všetko, čo
robíte v Cirkvi a s Cirkvou pre evanjelizáciu a pre každého
človeka. Mám na mysli mnohé pastoračné aktivity vo farnostiach, na pútnických miestach, v duchovných centrách
zameraných na katechézu a kresťanskú formáciu detí, mládeže a dospelých, v ktorých preukazujete vášeň pre Krista
a ľudí. Myslím aj na dôležitú a významnú prácu v oblasti
výchovy na univerzitách a v školách, na mnohé sociálne
diela, ktorými prichádzate v ústrety najnúdznejším bratom
a sestrám a dávate im pocítiť Božiu lásku. Myslím aj na svedectvo vášho evanjeliového života v misijných oblastiach
ad gentes, často riskantné a v ťažkých okolnostiach.
Svoje posledné dve zhromaždenia ste venovali téme budúcnosti zasväteného života v Európe. To znamená, že ste sa
zamýšľali nad samotným zmyslom svojho povolania, toho
povolania, ktoré spôsobuje, že sa každý povolaný zameriava
predovšetkým na hľadanie Boha, quaerere Deum. Zo svojej
podstaty ste povolaní hľadať Boha. Jeho hľadaniu zasväcujete všetko úsilie svojho života. Nezastavujete sa pri nepodstatných veciach, ale vydávate sa za podstatným, za tým, čo je
skutočne dôležité. Hľadáte, čo je deﬁnitívne, hľadáte Boha,
váš zrak je upretý na neho. Podobne ako prví mnísi ste citliví
na eschatologický rozmer života, neviaznete v provizórnych
skutočnostiach, hľadáte to, čo ostáva, čo nepomíňa (porov.
Príhovor v Collège des Bernardin, Paríž, 12. 9. 2008). Hľadáte
Boha v spolubratoch, ktorých vám zveril, s ktorými zdieľate
spoločný život a poslanie. Hľadáte ho v mužoch a ženách
tejto doby, ku ktorým ste poslaní prinášať dar evanjelia či už
svojím životom alebo slovom. Hľadáte ho osobitne v chudobných, prvých adresátoch Dobrej zvesti (porov. Lk 4, 18).
Hľadáte ho v Cirkvi, v ktorej je Pán prítomný, a to najmä
v Eucharistii, vo sviatostiach a v Božom slove, ktoré je kráľovskou cestou hľadania Boha. Ono slovo nás vovádza do
rozhovoru s ním a zjavuje nám jeho pravú tvár. Buďte vždy
oduševnenými hľadačmi a svedkami Boha!
Stredobodom hlbokej vnútornej obnovy zasväteného života musí byť Božie slovo, konkrétnejšie evanjelium – regola suprema pre nás všetkých –, ako stojí v dekréte Perfectae
caritatis II. Vatikánskeho koncilu (porov. PC 2), čo veľmi
dobre pochopili aj vaši zakladatelia. Zasvätený život sa podobá mohutnému košatému stromu, hlboko zakorenenému v evanjeliu. Dokazujú to aj dejiny vašich kongregácií
a rehoľných inštitútov, v ktorých pevná vôľa žiť odkaz Ježiša Krista a prispôsobovať mu celý svoj život bola, je a bude
základným kritériom rozpoznávania každého povolania,

ako aj vášho osobného i komunitného rozpoznávania.
Každodenne prežívané evanjelium sa stáva zdrojom pôvabu a krásy zasväteného života a ukazuje sa svetu ako dôveryhodná alternatíva. Súčasná spoločnosť potrebuje, aby ste
sa stali živým evanjeliom a Cirkev to od vás očakáva.
Ďalším základným aspektom zasväteného života, ktorý by
som chcel podčiarknuť, je bratské spolunažívanie „confessio
Trinitatis“ (porov. Ján Pavol II.: Vita consecrata 41) a podobenstvo o Cirkvi komúnii – spoločenstve. Spoločný život zviditeľňuje svedectvo vášho zasvätenia. Mladí, keď sa dostávajú
do kontaktu s vaším životným štýlom, obzvlášť vyhľadávajú
bratský život. V silne individualistickej spoločnosti sa stáva
pre nich dôležitým prorockým prvkom. Viem o vašom úsilí
v tejto oblasti a poznám aj ťažkosti, ktoré bratské spolunažívanie so sebou prináša. Je potrebné dôkladné a ustavičné
rozlišovanie, aby bolo možné vnímať to, čím sa komunite
prihovára Duch Svätý (porov. Sk 2, 7), rozoznávať, čo pochádza od Ducha a čo sa mu protiví (porov. Vita consecrata 73).
Zasvätený život, bez nadprirodzeného rozlišovania podporovaného modlitbou a uvažovaním, môže nebezpečne skĺznuť
do prijímania postojov tohto sveta, akými sú individualizmus,
konzumizmus a materializmus. Postojov, ktoré nahlodávajú
bratské spolunažívanie, obdiv a priľnutie k zasvätenému životu. Staňte sa odborníkmi duchovného rozlišovania, aby ste
napomáhali svojim spolubratom a svojim spolusestrám podobne nadobúdať tento habitus, a aby sa vaše komunity stávali výrečným znamením pre dnešný svet. Vy, ktorí vykonávate službu autority a ktorým je zverené vedenie a plánovanie
budúcnosti vašich kongregácií a rehoľných inštitútov, pamätajte na to, že dôležitou súčasťou duchovného spravovania
a riadenia je spoločné hľadanie prostriedkov napomáhajúcich
komúnii – spoločenstvu, vzájomnej komunikácii, pravdivosti
a vrelosti vzájomných medziľudských vzťahov.
Posledný aspekt, ktorý chcem zvýrazniť, je poslanie. Poslanie patrí k podstate Cirkvi a zasväteného života, ktorý
je jej súčasťou. Je súčasťou vašej identity, poháňa vás prinášať evanjelium všetkým bez rozdielu. Poslanie, ktoré má
svoj silný základ v Bohu, dobrej formácii a bratskom živote v komunite, je kľúčom k pochopeniu a znovuoživeniu
zasväteného života. Choďte teda a s duchom vernej tvorivosti popasujte sa s výzvou novej evanjelizácie. Potvrdzujte
svoju prítomnosť v aeropágoch dnešnej spoločnosti, aby
ste ohlasovali „Neznámeho“ Boha, ako to robil svätý Pavol
v Aténach (porov. Príhovor v Collège des Bernardin).
Drahí generálni predstavení, nie málo rehoľných inštitútov sa dnes borí s poklesom počtu členov, najmä v Európe.
Popri ťažkostiach však nesmieme zabúdať na to, že zasvätený život má svoj pôvod v Pánovi. On si praje, aby zasvätený život tu stále bol, aby slúžil pre posväcovanie a svätosť
Cirkvi a aby v nej nikdy nechýbal. Povzbudzujem vás, aby
ste vytrvali vo viere a nádeji, a žiadam vás o obnovené úsilie na poli pastorácie povolaní a počiatočnej i permanentnej formácie. Zverujem vás pod ochranu preblahoslavenej
Panny Márie, vašich svätých zakladateľov a patrónov, a zo
srdca vám a aj celým vašim rehoľným rodinám udeľujem
svoje apoštolské požehnanie.
Zasvätený život | 2011/01
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Misie

Modlitba
v misiách
M

odlitba je neoddeliteľnou a pre rehoľníka základnou časťou života, na ktorej stavia a rozvíja svoje povolanie. Každý z nás vstupoval do rehole
s určitými duchovnými skúsenosťami a aj s predstavami,
ako sa bude ďalej v tomto smere rozvíjať. Nie vždy sa
moje vnútorné potreby zhodovali s vonkajšími formami
a niekedy som ani nehľadal vlastný čas a ochotu modliť
sa. V seminároch a formačných domoch je modlitbový
život z jednej strany náročný, čo sa týka jeho nasýtenosti
a pravidelnosti, a z druhej strane ľahký, lebo je nadiktovaný, a tým samozrejmý. Priznávam, že počas svojej formácie vo verbistických domoch som neustále reptal proti
forme, obsahu a štýlu modlitby: raz to bolo dlhé, potom
pomalé, potom toho bolo priveľa a pod. Z niektorých
svojich postojov dodnes neupúšťam, no niektoré som
časom zmenil a ľutujem, že som bol takým odporcom
toho, čo v skutočnosti predstavuje krásu spoločného liturgického slávenia modlitby Cirkvi.
Škoda, že mnohé veci si človek uvedomuje až vtedy,
keď ich niet. Ja som od septembra roku 2009 na misiách
v Rusku. Tu modlitbový a komunitný život vyzerá úplne
ináč, ako som bol naň zvyknutý na Slovensku. Tým, že
sú komunity malé a rozbehané, je v mnohých z nich ťažké vytvoriť podmienky na spoločné modlitby (no týka sa
to skôr mužských spoločenstiev, lebo u ženských sa zdá
byť viac ochoty k tejto aktivite). Niektoré tak žijú už roky,
preto je náročné vzdať sa zažitého spôsobu fungovania,
hoci takmer všetci tento stav vnímajú ako defektný, nedostatočný.
Za čo môžem byť osobitne vďačný kláštornej seminárnej výchove, tak to bol tzv. „deň osobnej formácie“, ktorý sme síce nazývali „voľným“, no v skutočnosti to bola
20
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skúška, či v podmienkach, keď nie je stanovený striktný
denný program, si vieme nájsť miesto na prácu, oddych
i modlitbu. Jasné, že sme to neraz nesprávne pochopili,
no predsa len kaplnka v ten deň nebola prázdna a nejeden spolubrat sa tu zastavil.
Tento element modlitbovej autoformácie potrebujem
v misiách realizovať každý deň. Myslím, že pre nejedného rehoľníka v podobnej situácii je asi najväčším problémom ranná modlitba. V podmienkach, keď nie je stanovený čas ranného vstávania, sa ľahko môže stať, že si
človek zvykne pridlho vylihovať v posteli a modlitba sa
začne podľa časového pásma jeho domoviny (s rozdielom niekoľkých hodín). Preto je nutná pevná vôľa a pravidelnosť, ktorá mňa osobne núti vstať a tieto povinnosti
si splniť. Veď jednou zo základných úloh zasvätených
i kňazov je posväcovať svet modlitbou. A aby bola táto
modlitba nepretržitá, predsa len má zmysel dodržiavať
hodiny, v ktorých približne sa má breviár modliť. Rovnako dôležité bolo zostaviť si svoj osobný denný program,
v ktorom by sa našlo pevné miesto pre ostatné modlitby, aby sa nestávalo, že pred spaním sa treba pomodliť
okrem ranných chvál všetko ostatné, vrátane súkromných modlitieb.
Bývajú dni a situácie, v ktorých sa osobný program
nedá zachovať, čo niekedy narúša celý rad modlitbových
návykov. No tu tiež pomáha jedine vôľa a vedomie toho,
že sa nielen mám, ale aj chcem za niekoho pomodliť,
lebo neraz je to to jediné, čo môžem pre svojich blízkych,
známych a aj neznámych urobiť.
Je ešte jeden moment, ktorý ma, v dobrom zmysle slova,
núti nezabúdať na modlitbu, a to je kvalita mojej kňazskej
služby. Ľudia totiž veľmi rýchlo vycítia, aký vzťah má kňaz
k modlitbe. A hoci neraz musím hovoriť to, čo ma učili,
a nie to, čo sám žijem, mňa samého tešia slová, ktoré viem
povedať z osobnej duchovnej skúsenosti.
V neposlednom rade sú pomôckou k modlitbe rôzne
farské pobožnosti, v ktorých sa spoločne s veriacimi približujeme k Bohu. Veď nechcem byť len remeselníkom,
ktorý vykonáva náboženské obrady, aj keď sa na neho
niekedy podobám, ale kňazom, ktorý s veriacimi nakoniec začne posväcovať aj seba.
z

P. Michal Marhefka SVD,
Irkutsk, Rusko

Médiá

S Facebookom:
Kam a pokiaľ
Keby ich mali starí Rimania, ich impérium by
ešte pár storočí hádam vydržalo. Sociálne siete.
Priestor na internete, kde sa ľudia prepájajú,
vymieňajú si nielen informácie, ale aj emócie,
zážitky, túžby. Najobývanejšou z nich je
Facebook.
Životný priestor
Či chceme alebo nie, musíme uznať, že sociálne siete sú
antropologicky reálnymi miestami so životnými skúsenosťami. Aj keď život online sa odlišuje od ofﬂine sveta,
ktorý je reálny a plný osobných stretnutí. Medzi online
a ofﬂine životom však existujú úzke prepojenia. Vo vzájomnej interakcii sa tu tvorí identita, vzťahy, história,
prenášajú sa zvyky... Online život sa stal súčasťou našej
kultúry a priniesol so sebou aj revolučné zmeny podobne, ako keď do ľudských dejín vstúpila kníhtlač.
Zoznámte sa, prosím: Facebook
Počtom obyvateľov je Facebook (FB) druhý najväčší štát
na svete. Medzi jeho digitálnymi občanmi sa nájdu aj rehoľníci. A ďalší z nich uvažujú, či podstúpiť riziko registrácie, alebo sa radšej držať stranou.
Veľkou výhodou FB je, že nám umožní udržiavať priateľstvá hlavne s ľuďmi, s ktorými nie sme často v kontakte, ale máme k nim citový vzťah. Užívateľ FB si vytvorí
vlastný proﬁl, ktorý mu funguje takmer ako diár. Na svo-

jej nástenke si môže zavesiť svoje skúsenosti dňa – statusy, založiť si archív spomienok vo foto či videoalbume.
Ľahko sa tu sledujú narodeniny priateľov a to, s čím sa na
FB rozhodnú podeliť.
Bezpečne fungovať
Super možnosti, ale aj mnohé riziká. To má spoločné FB
s elektrinou. Môže poslúžiť v dobrom – na spropagovanie akcií, kontakty s ľuďmi – dať im potešenie, p ovzbudenie formou slova, piesne, videa, fotky... Číhajú tu však
aj nebezpečenstvá. Finalistka superstar Dominika Stará sa
sťažuje, že má na FB viac ako 120 proﬁlov, z toho iba
jeden si založila ona sama. Ktosi má z toho zábavu, že
môže ﬁngovať jej falošnú identitu. A je proti tomu bezmocná. Kto vie, ktoré konto je to jej – autentické?
Veľa záleží aj od toho, aké informácie o sebe užívateľ
zverejní. Tí opatrnejší – radšej takmer nič, len povinné
údaje, pretože sú si vedomí, že tieto fakty sa používajú
pre zadávateľov reklamy. Podľa veku, záujmov a ďalších
informácií vedia pre každého doladiť práve zodpovedajúcu reklamu, ktorá sa zobrazuje na pravom okraji monitora. Internetoví analytici odporúčajú zverejniť o sebe len
to nevyhnutné – ale pravdivé. Éra vytvárania si druhej
identity na webe je už za nami. Priniesla viac škody ako
úžitku. Teraz sa nosí transparentnosť a autentickosť – tvrdia odborníci.
Mnohí mladí obľubujú online hry a rôzne ďalšie zábavné aplikácie na FB. Tie však zbytočne zaťažujú ich
Zasvätený život | 2011/01
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Desatoro pre život
na Facebooku
Ako teda fungovať bez zranení v tejto
veľkej sieti? Zopár zásad by sa našlo
a každý by iste vedel pridať ešte čosi
z vlastnej skúsenosti.
1. Na proﬁlovej fotke nemusí byť človek hneď jasne rozpoznateľný, zvlášť
ak si chce chrániť svoje súkromie.
2. Proﬁlovú fotku sa oplatí mať s nižším rozlíšením, aby sa nedala zneužiť
na fotomontáže.
3. Nedať sa fotiť v situáciách, ktoré nás
môžu kompromitovať – k fotkám sa
môže dostať niekto, kto to zavesí na
oči facebookovskej verejnosti.
4. Rátať s tým, že ak tam niečo zavesíme, môže sa k tomu dostať ktokoľvek,
hoci sme si predtým nastavili prísne
podmienky, že sa to zobrazí len priateľom. Človek nikdy nevie, kde sa čo
prešmykne.
5. Keď náš niekto označí na fotke,
s ktorou nesúhlasíme, funguje aj funkcia odznačiť. Ťažko však povedať, koľkí to už dovtedy videli...
6. Chat (čet – online dopisovanie) sa dá
aj vypnúť, keď nechceme, aby všetci vedeli, že sme práve na FB.
7. Kto si chce viac chrániť súkromie, nech
zváži, koľko a akých priateľov si pridá.
8. Kto chce naopak odvážne a neohrozene evanjelizovať a bude otvorený
všetkým a všetkému, akčný na každom
FB poli, nech zváži mieru, aby sa nestal otravným a prehliadaným.
9. Nezverejňovať fotky s drahým technickým vybavením či inými ﬁnančne
hodnotnými vecami, nepísať statusy
typu: „Všetci sme práve na dovolenke
a kláštor je prázdny.“ Takéto materiály
môžu byť pozvánkou pre zlodejov.
10. Každý piaty človek na internete sa
vydáva za niekoho iného, tvrdia mediálni
analytici. Preto vždy treba zvýšiť ostražitosť pri ľuďoch, ktorí sa k nám hlásia na
FB, a nepoznáme ich v reálnom živote.
A popritom všetkom samozrejme zachovať všetky pravidlá úcty voči druhým –
rovnako ako v ofﬂine živote. Napríklad
osobné posolstvá pre nášho priateľa
napísať radšej do súkromného odkazu,
a nie vyvesiť ich na nástenku, aby ich videl každý, kto o neho „zavadí“.
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počítač a zaberajú veľa miesta. Nehovoriac o čase, ktorý tu stratia opatrovaním kráv v hre Farmwill či virtuálnou prácou v reštaurácii.
Aj v priestoroch FB treba dodržať
morálne zásady, ak chceme zachovať
vzťahy. Kamarátka sa raz v komentári posťažovala na inú, ktorá nebola
z jej skupiny priateľov. Komentovali
to však ich spoloční priatelia, a tým
pádom sa to ukázalo aj spomínanej
neobľúbenej osobe. Rozbilo to celú
partiu, ktorá sa práve chystala na dovolenku do Toskánska. Z výletu napokon nič nebolo. To, čo sa deje ofﬂine,
platí aj online – úcta voči druhému,
zachovanie ôsmeho prikázania vždy
naše vzťahy podporí. Porušenie noriem prináša spory a rozdelenia.

Jeden život
Tomu, kto patrí Bohu, je jedno, či sa
práve modlí v kaplnke, pracuje alebo
sa sprchuje. Všetko je jeden život pre
Boha. Tak isto je to jeden život – či
som online alebo ofﬂine. Sprevádzajú ho tie isté hodnoty, tie isté normy.
Sme stále tými istými osobami, ktoré sa
rozhodli pre lásku, morálku a bdelosť.
V internetovom prevedení majú niekedy aj nové formy, keďže ide o nové
technológie, ale korene sú tie isté. Veľa
dokáže poradiť zdravý sedliacky rozum
a rozhovory o skúsenostiach tých, čo
už na internete čosi zažili.
Viac info, videí a podnetov na:
www.zodpovedne.sk
www.ovce.sk

S mníškou na pivo
„Teta, poďte so mnou na pivo!“
zaznelo dychvyrážajúce pozvanie
od mladíka – gymnazistu pred
barom na našej ulici. A podržte sa
– bolo adresované mne.
Úplne ma to dostalo, a tak som
to večer hodila na Facebook, na
ktorom inak fungujem len veľmi
pasívne. V priebehu niekoľkých
hodín som tam mala milión
komentárov – a to aj od kamarátov, ktorých som sto rokov
nevidela. Zo základnej aj strednej
školy.
„A išla si?“ pýtali sa viacerí.
„Dúfajme, že áno, alebo možno
dala protiponuku – ruženec,“ odpovedala jedna priateľka za mňa.
Ďalší tiež prezentovali svoje
predstavy: „Jasné, že išla, veď taká
príležitosť sa neodmieta.“
Prekvapená a pobavená z toľkých reakcií som im odpísala:
„Pre záujemcov o takéto zážitky
zriadime požičovňu habitov.“
Vysokoškoláčka Maťa sa hneď
chytila:
„Juchuuuu, už sa teším! Dúfam,
že mi pred všetkými nespadne
závoj.“
Mne sa tým pádom potvrdilo
to, čo o FB hovoria výskumy – že
na hlúpostičky reaguje najviac ľudí.
Medzitým som však aj rozmýšľala, čo mi to netradičné pozvanie

na ulici chcelo povedať. Svoju
myšlienku som tam potom aj
zavesila: „Ste zlatí, že sa toľkí
ozývate. To pozvanie bolo pre
mňa pecka, lebo teraz práve čítam
Matku Teréziu – pasáž o tom,
ako mala inšpiráciu pre prácu
v slumoch: ‚I am thirsty. Žíznim!‘
A mne to zaznelo tiež tak na ulici.
Ale v saleziánsko-mládežníckej
reči: ‚Poďte na pivo.‘ Podľa mňa
je to vyjadrenie túžby po niečom
hlbšom – po partii, vypočutí, pohode s niekým, kto je v pohode,
povzbudení, potľapkaní po pleci
v zmysle – ty na to máš...
Jasné, nemôžem sa s kalkatskou
sväticou porovnávať. Môžem sa
tým však nechať osloviť. Takže
tak, ako ona nezareagovala hneď,
ale potom to ovplyvnilo celý jej
život, držte palce aj mne, aby som
toto oslovenie nenechala v sebe
prejsť len tak do stratena. Hm...“
Na tento dlhší koment reagovalo
už len zopár bližších priateľov –
v duchu: „Šupa!“ Alebo: Chystáš
sa založiť novú rehoľu?“
Koľkí to celkovo čítali – neviem.
Na prípadné pouličné pozvanie
som už však lepšie pripravená.

z

sr. Apa FMA

Médiá

Mladí chcú byť vo vzťahu

Výzvy
pre vás

Facebook a mládežnícka pastorácia
Pre svoju praktickosť, rozmanitosť
obsahov a nenáročnosť pre
užívateľa je Facebook v súčasnosti
veľmi používaným komunikačným
sociálnym nástrojom. 70% mladých
ľudí vo vekovej kategórii od 14 do
29 rokov je aktívnych v tejto
sociálnej sieti.
Na Facebooku sa to melie
Z výskumov milánskej sociologičky Chiary
Giaccardiovej vyplynulo, že mladí sa tu radi
delia o to, čím momentálne žijú, alebo o to,
čo zaujímavé získali od druhých a čo je pre
ich svet pútavé: video, skupiny, komentáre
k udalostiam. Z vlastných zdrojov najčastejšie zverejňujú fotky z rôznych osláv, výletov,
na ktorých prevládajú zábery skupín ľudí,
jednotlivcov je už menej. Pozoruhodným
faktom je, že ak mladí chcú verejne vyjadriť
svoje pocity prostredníctvom nástenky svojho proﬁlu, často ich skryjú za známe vety celebrít alebo za všeobecné, respektíve záhadné
vyjadrenia.
V sieti výborne funguje tzv. rýchle poradenstvo medzi mladými, zvlášť pokiaľ ide o hudbu, ﬁlmy (napr. hudobné koncerty, recenzie),
alebo dohody skupinových stretnutí, hľadanie potrebných materiálov. Spomedzi hier sú
obľúbené najmä také, ktoré pobavia a rozšíria okruh priateľov, ako napríklad Farmville,
Pet Society, Brain Buddies...
Hlavným dôvodom, prečo mladí vstupujú
do siete Facebooku, nie je ich túžba zviditeľniť
sa, pobaviť sa alebo nájsť si tu dôverný vzťah.
Podľa odborných analýz motívom, na ktorý
poukazuje väčšina užívateľov, je možnosť udržiavať kontakty s priateľmi. To hovorí o veľkej
potrebe mladých uspokojiť ich emocionalitu
a vytvárať vzťahy, ktorá im je vlastná.
O čom tam točia
A aký je obsah komunikácie v rámci tejto veľkej siete vzťahov? Ten sa mení podľa
účelu udržania si vzťahu s druhou osobou:
porozprávať sa na nejakú tému, dohovoriť
si osobné stretnutie, zmonitorovať situáciu
prečítaním si toho, čo majú ostatní nové,
alebo si četovať len tak, bez úmyslu rozvíjať
vzťah. Napriek mnohopočetnosti kontaktov
komunikácia mladých sa v súčasnosti stáva
banálnou, povrchnou, chudobnou na jazykové prostriedky a obsah. Mladí, ktorí veľmi
často komunikujú len takto sprostredkovane,

majú v bežnom živote problémy s udržaním
vzťahov.
Pozitívne a aj tie iné javy
Nové digitálne technológie prinášajú v rámci
budovania sociálnych vzťahov viaceré pozitívne aspekty. Pomáhajú udržiavať priame
priateľské kontakty, dávajú možnosť spoznávať vlastnú identitu, mať cit pre harmóniu,
autentickosť, lebo vo svojich proﬁloch nemôžu predstierať, že sú niekým iným, keďže
sú tam ľudia, ktorí ich poznajú. Majú možnosť si vybrať priateľov, s ktorými sa chcú deliť o svojom živote, dáva im to šancu vyjadrovať sa bez strachu, s väčšou dôverou, deliť sa
o zážitky z každodenného života.
Avšak tie isté aspekty prinášajú so sebou
aj riziko. Hľadanie harmónie a odmietanie
konﬂiktných rozhovorov produkuje banalitu
v komunikácii, svoju identitu vyjadrujú skryto alebo sprostredkovane, majú strach povedať pravdu, aby nenastalo vylúčenie z obľúbenej skupiny.
Je dobré pomôcť mladým ľuďom uvedomiť si, že dôverné a familiárne gestá na Facebooku ešte neznamenajú, že ide o pravú
komunikáciu a spoločenstvo.
z
z

sr. Andrea Miklovičová FMA
sr. Miroslava Tarajová FMA

• Ak som na FB, je
dobre zostať tam –
aj keď len pasívne.
Mám šancu viac sa
dozvedieť o našich
mladých, oni vidia
mňa.
• Nebáť sa provokovať
statusmi – aj keď to
mladí neskomentujú,
prečítajú si to.
• Rozvíjať s mladými
témy, ktoré sú na FB
tabu.
• Mladí ocenia, ak
skomentujem ich
príspevok. Vsadiť
väčšmi na kvalitu
než kvantitu.
• Viesť mladých
v prvom rade
k poznaniu vlastnej
identity ofﬂine
a nehanbiť sa za ňu.
• V osobných
rozhovoroch učiť
mladých podstatnosti
a hĺbke slova, nebáť
sa vyjadriť svoj názor.

F

acebook je rozsiahly webový
systém, ktorý založil spolu s ďalšími tromi priateľmi v roku 2004
americký študent Mark Zuckerberg.
Facebook pôvodne slúžil len študentom
Harvardovej univerzity. Mark ho spustil
zo svojej internátnej izby. Naprogramovanie mu údajne trvalo menej ako
dva týždne. Za taký istý čas ho začala
využívať polovica školy, preto ho Mark
rozšíril aj na americké univerzity Yale
a Stanford. Neskôr bol prístup otvorený
pre všetkých používateľov s univerzitnou
e-mailovou adresou. Od februára 2006 sa
začali do systému pripájať niektoré veľké
spoločnosti a od augusta 2006 sa mohol
pripojiť ktokoľvek starší ako 13 rokov.
Dnes patrí Mark k najbohatším ľuďom
na svete.

Mark Zuckerberg
je podľa magazínu
TIME osobnosťou
roka 2010

(podľa wikipédie – otvorenej
online encyklopédie)
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Ja som látka,
ty buď
môj krajčír

„J

a som látka a ty buď môj krajčír,“ zaznelo z CD
prehrávača vo chvíli, keď som sa zamýšľala nad
dnešným dňom. Stretla som v ňom veľa ľudí
i „ne...“ a každý z nich chcel byť mojím krajčírom. A chcel
zo mňa niečo ušiť.
Boli takí, ktorí mi chceli ušiť dobrú náladu, povzbudiť
ma, okrášliť (ani nie tak na tele, ako na duši). Usmievali
sme sa, rozprávali a boli sme radi, že bývame pod jednou
strechou. Smiali sme sa sami zo seba a z toho, čo sa nám
prihodí, keď si „nechtiac“ zapcháme uši.
Dnes som stretla aj krajčíra, ktorý sa zaujímal o podstatu môjho života. Pýtal sa, ako sa mám, ako sa mi darí, či
sa viem tešiť a čo robím, keď som smutná.
Občas zastrihol do toho, čo sa mu nepozdávalo až také
kvalitné ako mne... alebo sa snažil niečo prejsť žehličkou
odpustenia a ospravedlnenia.
Tretí krajčír dnešného dňa sa rozhodol, že bude šiť tam,
kde sa ešte nedá. A tak som hodinu počúvala, čo bude
robiť v budúcnosti a aké úlohy ma podľa jeho vízii čakajú...
Nuž plánom a víziám sa medze nekladú. Len či sa potom stanú skutočnosťou, to je už iná otázka. Alebo či vo
chvíli, keď niečo plánujeme, si uvedomujeme aj to, že nie
všetko vidíme v tých správnych farbách. A myslíme i na
to, že sa to môže skončiť sklamaním?

24
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Bol obed a ja som stretla viac krajčírov naraz. Tí sa nie
veľmi usmievali, niektorí vraj „nemali“ dobrý deň. A tak
ma „šili“ smútkom, nadávkami, ohováraním, vyhľadávaním chýb na tých druhých, alebo len pohľadmi, ktorými
by sa niekto nepozrel ani na psa...
Bolo to, ako keby do mňa, do „látky“ niekto nezmyselne strihal alebo zapichoval špendlíky. Ak nie klince...
Čo títo krajčíri chceli zo mňa dnes ušiť? Obyčajné vrece
plné smútku a nenávisti, a to len preto, že ráno nezbadali,
že aj na nich svieti povestné „májové“ slniečko.
Popoludní ma obklopilo v práci 15 krajčírov – boli celkom malí, a predsa veľkí. Predškoláci. Aj tí začali šiť...
Najskôr chceli, aby sme si čítali rozprávku, potom už
nechceli ležať na postieľkach, ale sedieť, a čakali, kedy
pretečie môj pohár trpezlivosti. „Nie, nie, zlatúšikovia,“
pomyslela som si, „so mnou nebudete ‚cvičiť‘.“ A jemne
som stanovila pravidlá. Vtom sa ozvala jedna malá okaňa
– krajčírka Anetka: „Daniel, buď ticho. Vieš, že Damiánu
musíme poslúchať.“ Robila som sa, že nepočujem. Ale
bol to veľmi významný steh v mojom živote. Uvedomila
som si, že deti potrebujú „pravidlo“ nielen vysloviť, ale
ho aj dodržať.
Prišiel čas vstávania a šitie pokračovalo... Sedieť na stoličkách bez toho, aby si ich podaktorí nemýlili s hojdacím
kreslom, bolo priam nemožné. Nepomohlo moje vnútor-
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Objavila som
Ameriku. Či?

N

edávno som bola s mladými na
Liptove. Hneď po príchode, už
v podvečer som sa zahrala tak trochu na
podomového evanjelizátora. Roznášala
som jedlo po domoch, aby si to nasledujúci deň v rámci stopovačky mládež
vyzdvihla späť.
Milí ľudia, tí liptáci. V určitých momentoch som sa však bála, aby sa do mňa
nezahryzol nejaký domový Dunčo.
V jednom prípade nevidiac v tme zvonček som sa preklopala až po dvere izby.
Keď som ich otvorila... fúha....dýchlo na
mňa čosi čarovné! Na stoličke uprostred
miestnosti sedela žena v stredných rokoch
s časopisom v ruke, z ktorého čítala tým,
čo boli v izbe. Oproti nej na kanape sedela ďalšia žena s tínedžerkou, ktorú objímala okolo pliec. V pravo zrejme babička
s láskavou tvárou a oproti pán, asi hlava
rodiny. Okolo nich, medzi nimi a v nich
bola pohoda, príjemno, súdržnosť a láska.
Nechala som u nich rožky a so sebou som
si odniesla kus čohosi, čo som myslela,
že už v rodinách ani nie je. Objavila som
Ameriku! Či rodinu?
z

Sr. Eva Rušínová FMA

né naťahovanie a vonkajšie napomínanie. Ale pomohol
skutok! Keď sa Evka už tretíkrát rozhodla premeniť stoličku na hojdacie kreslo s provokačným pohľadom na
moju maličkosť, usmiala som sa a vzala som jej stoličku.
Neverila som, aké prekvapenie sa objavilo v jej modrých
očkách. Okamžite bez slova zjedla chlieb a vypila čajík.
Myslím, že to bol ďalší správny steh...
Potom na scénu môjho dňa nastúpil ďalší krajčír s decibelmi kriku, ako keby sa zrútil svet. A to len preto, že ho
niekto nespravodlivo obvinil a tí, ktorí boli svedkami tej
situácie, sa ho nezastali. Pre neho to znamenalo, že mu
nedôverujú (len tak podotýkam, že v tej situácii, v ktorej
sa ocitol dotyčný so svojimi kolegami, by som sa nezastala od strachu a prekvapenia nikoho a bola by som v šoku
rovnako, ako tí prítomní). Snažila som sa ho upokojiť, ale
on kopal na všetky strany a chystal sa na útek...
Tento krajčír bol výnimočný, pomohol mi vrátiť niť
a ihlu môjho života do rúk vyššej Inštancie, ktorá pre nás
nechala už viac ako 2000 rokov aktuálny odkaz: „Blahoslavení ste, ak vás prenasledujú pre moje meno... nebojte sa, ak budú o vás nepravdivo hovoriť... a vydajú vás
sudcom.“ Týmito osočovačkami a ohováračkami som si
prešla pred pár rokmi, viem, ako to bolí. Ale neoplatí sa
nič vysvetľovať. Je to ako keď lejete olej do ohňa. Ostáva
vám iba jedna istota. Sám najvyšší Krajčír...

Vonku je tma a ja – látka – preto dávam ihlu a niť svojho
života tomu Najdokonalejšiemu krajčírovi – Bohu a ďakujem mu za všetkých krajčírov, ktorých som stretla v dnešný
deň.
Odovzdávam mu všetkých vás, ktorí ste do mňa pichli
– či už správne alebo nie, lebo viem, že on opraví každý
steh smútku i bolesti. Navlečie novú niť, upevní to, čo sa
roztrhalo...
Môže to urobiť dnes večer – v modlitbe. Ale nemusí...
Možno to urobí cez tých, ktorých mi na cestu života pošle
zajtra a použije ich ruky, úsmev, bolesť, radosť, sklamanie.
Ako dobre, že okrem ľudských krajčírov máme aj toho
Božieho.
A ešte niečo mi napadlo: nie sme iba látkami, ale zároveň sme aj krajčírmi. Látkami sme do tej miery, do akej
dovolíme iným, aby sa dotýkali nášho vnútra... a krajčírmi
sme už v okamihu, keď na niekoho uprieme svoj pohľad.
Ak sme látkou, tak dovoľme dobrým dušiam, aby z nás
šili krásne šaty pre tých, ktorí sú zranení bolesťou a nenávisťou.
Ak sme krajčírmi, tak šime stehy pravdy, lásky, odpustenia a úcty voči tým druhým.
Ozaj, čo sa vám dnes podarilo ušiť?
z

Sr. Damiána Marcela Baginová FDC
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Rehoľný život – jeho
úloha v súčasnej spoločnosti
Medzi mnohými otázkami, ktoré si dnes kladú
zasvätené osoby, sa objavuje sa i otázka: Čo
robia rehoľníci v dnešnej spoločnosti? Otázka
by však mala znieť: Kým majú byť rehoľníci
v spoločnosti? A v tom je rozdiel. O rehoľnom
živote sa uvažovalo väčšmi ako o súbore
pravidiel, ktoré treba dodržiavať, než ako
o súbore ideálov, ktoré máme hľadať.
Považoval sa väčšmi za službu než za
znamenie. Ak je však služba viac ako
znamenie, ktoré robí rehoľný život významným,
potom ak sa služba z akéhokoľvek dôvodu
ukončí, rehoľný život sa dostáva do rizika.
Svet, ktorý sa okolo nás mení, mení aj nás.
Dôležitou vecou preto je, aby sme sa stali tým,
kým máme byť vo svete, ktorý zahŕňa i nás.
Padať a vstávať
Je dôležité si uvedomiť, že rehoľný život nie je dokonalý stav
pre dokonalých ľudí. Je to stav života, kde sa predpokladá úsilie, spojené i s neúspechom. Iba cez vedomie vlastnej kreh26
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kosti môže byť rehoľník svedkom a môže dávať nádej iným.
Ľudia sa pýtajú: Čo robíte v kláštoroch? Starší odpovedajú: Padáme a vstávame, padáme a vstávame, padáme
a znova vstávame. Rehoľná snaha, úsilie, nie rehoľná dokonalosť, to je veľmi významné pre rehoľný život.
Sami rehoľníci odzrkadľujú zápasy doby nie tým, že od
nich utekajú, ale tým, že im čelia, pracujú s nimi vo svojom
vlastnom živote. Rehoľný život vo svojom neustálom úsilí dávať duchovnú energiu kultúre tohto veku a hodnotiť
ju ukazuje záležitosti, s ktorými musíme počítať, objavuje
dary i zlo a rozvíja múdrosť. Možno sú to otázky týkajúce sa nezávislosti, konzumizmu, individualizmu, komunity,
uspokojovania vlastných potrieb, sexuality, verejnej morálky
a rehoľného života. Nebezpečenstvom obnovy rehoľného
života môže byť, že rehoľné spoločenstvá sú odrazom kultúry, ale zabúdajú na to, že ju majú vyzývať.
Byť je viac ako len konať
Oživenie rehoľného života nespočíva v tom, že budeme
rozdielne od kultúry, v ktorej sme rástli, ale v tom, že budeme udržiavať hodnoty, ktoré treba zachovať. Potvrdzujú to aj dejiny. Rehoľníci neboli úspešní preto, čo robili,
ale preto, čo do spoločnosti priniesli, kým boli – kontemplatívnymi kritikmi, vášnivými prorokmi.

Formácia
Dnešný rehoľník potrebuje kultiváciu hodnôt, čností,
duchovnej disciplíny, ktorá ho uschopní odpovedať na
potreby sveta s osobnou silou, vo vedomí kontemplácie.
Aby sme boli v dnešnej kultúre efektívni, potrebujeme mať originálnu identitu. Vôbec neplatí, že rehoľný
život je nábožnejší ako iný stav života. Ale je zasvätený a zodpovedný za pozdvihnutie duchovnej úrovne, za
pritiahnutie pozornosti tohto sveta na duchovný rozmer
svojich skutkov. Musí prisľubovať, musí ohlasovať v prospech duchovného hľadania.
Nadšením zviditeľniť evanjelium
Aké hodnoty a čnosti sú potrebné na to, aby rehoľný
život bol svätý, aby zachraňoval civilizáciu, šíril vieru
a staral sa o tých, o ktorých nikto neprejavuje záujem?
Odpovedá rehoľný život na najväčšie potreby tohto sveta? Aké kvality sú potrebné, aby mohol priviesť iných do
evanjeliového života? Čo je, v chápaní dnešného sveta,
čnostné, sväté? Čo je v rehoľnom živote dneška také, že
to bude bezpečné i v zajtrajšom svete?
Uvedomujeme si, že zmyslom rehoľného života nie je
prežiť. Zmyslom je prorocký rozmer. Úlohou rehoľného
života je zviditeľniť radostnú zvesť pre náš čas. Našou
úlohou je posvätiť prítomnosť. Rehoľný život dnes potrebuje to, aby sme boli znova úplne zapálení.
Aj v temnote hľadať s nádejou
Spiritualita rehoľného života dnes často akoby nemala
nič spoločné so spiritualitou kríža a vzkriesenia. Spiritualita našich čias je skôr spiritualitou Bielej soboty – je to
spiritualita zmätku, nejasnosti, zdesenia a bezmocnosti,
viery v temnote, ale aj moci nádeje.
Rehoľný život nie je iba iný spôsob života. Je to spôsob
života úmyselne organizovaný na to, ako hľadať Boha. Pre
rehoľníka ponorenie sa do Boha sa stane jednoducho rozhodujúcim motívom v jeho živote a tie ďalšie sú mu podria-

dené. Často nás však zvedú iné vysvetlenia rehoľného života, ktoré sú cenné a do určitého stupňa pravdivé (ako sú
napr.: dali sme sa do služby chudobným, dali sme sa do
služby premien, evanjelizovali sme a obnovovali až do vyčerpania, ...). Všetky tieto dôvody sú dobré a potrebné, sväté a hodné pozornosti. Rehoľník je však ten, kto v prvom
rade a predovšetkým vždy a za akýchkoľvek okolností hľadá
Boha. Preto sa musíme koncentrovať nie na to, čo rehoľníci
robia, ale na to, prečo to robia a kým majú byť. Majú to byť
hľadači Boha, takí, ktorí stoja ako majáky v noci, aby iní
pamätali a nikdy nezabudli na jediný zmysel všetkého, čo
robia. Inak by sa rehoľný život stal iba jednou zo sociálnych
inštitúcií namiesto toho, aby bol centrom kontemplácie,
kde, ako dúfame, sa Boh dotýka ľudstva.
Boží proroci
Rehoľný život v tejto dobe je tiež o tom, že máme držať
nažive Boží hlas; nezáleží na tom, čo sa stane s prácou
kongregácie, so štruktúrami, alebo aké sú okolnosti a situácie, ktoré nám Pán pošle.
Rehoľník, ktorý nemá účasť na duchovnom živote, nemá
nijaký život. Bez pestovania duchovného života nemáme čo
odovzdať tým, ktorí prídu po nás. Rehoľník sa vloží úplne
do náručia Krista, do mysle Boha a nič nebude stačiť, iba
to, že sa stane tým, koho hľadá: milosrdným, milujúcim,
odpúšťajúcim, pravdovravným, takým, ktorý hovorí: Choď
a rob podobne. Jeho srdce je plné Boha.
Rehoľný život potrebuje teraz kultiváciu posvätného.
Bez silného, jasného svedectva duchovného života ponoreného do Krista a zakoreneného v evanjeliu i tá najlepšia
práca nie je rehoľná. Sám život sa potom stane neplodným. Preto musíme žiť taký duchovný život – každý deň,
v každej situácii –, aby bol plameňom, ktorý môžu všetci
vidieť. Duchovný život, ktorý je hlboký, pravidelný, jasný, takže naši protivníci ho nemôžu prekonať.
Ak nás nič nedrží a nič nezvedie, potom sme slobodní
k tomu, že môžeme byť svedomím iných.
Rehoľník, ktorý je slobodný, odpútaný, zameraný na
Boha, prináša do spoločnosti nebezpečenstvo. Musí sa
stať živým svedectvom.
Naše sľuby sú verejným svedectvom evanjeliových
hodnôt. Niečím, čo verejnosť môže vidieť, v čom môže
mať nádej. Nie je to niečo, čo si rehoľníci držia iba pre
seba, lebo sa boja sveta, a preto z neho utekajú. Sľuby
nás vedú k tomu, aby sme dali svoj život za vec, s ktorou
súhlasíme, a nesnažili sa zutekať pred vecou, s ktorou nesúhlasíme. Ak je to naozaj takto, tak potom dnešný svet
potrebuje naše sľuby tak ako nikdy predtým.
Niet inej cesty
Faktom je, že pre niektorých ľudí rehoľný život je cesta,
ktorá ich volá k tomu, aby boli najlepšími, akými sa môžu
stať. Nie je to lepšia cesta, nie je to ani vyššia cesta, ale je
to jediná cesta, aby žili naplno s Božou vôľou, v Božom
duchu, pre Božie kráľovstvo.
Pokiaľ ľudská duša túži po pravde života, po čomsi
nehmatateľnom, a pokiaľ sú rehoľníci zakorenení v duchovnej stránke života, zasvätený život bude stáť za to
a bude potrebný.
z

Sr. Mária Ester Lahová, SSpS
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Povolania

Formácia vášho tímu je dôležitým prvkom práce v pastorácii
povolaní. Ktoré formačné stretnutia a semináre sa uskutočnili
v poslednom čase a čo bolo ich cieľom?
Naše stretnutia prebiehajú pravidelne dvakrát do roka. Vždy pozostávajú
z duchovného programu, odbornej, formačnej a pracovno-plánovacej časti.
Cieľom posledných dvoch stretnutí bolo zblížiť pastoráciu povolaní s formáciou, pretože spolu bezprostredne súvisia a je potrebné, aby sa zvnútornilo vedomie kontinuity v sprevádzaní povolaných. Prednášky viedol Dr. Jack
Finnegan SDB, PedLic., ktorý prednáša na Miltowns Institutions na Katedre
teológie spirituality a pastorácie. Je prezidentom asociácie All Ireland Spiritual Guidance Association – reprezentatívnej skupiny v oblasti duchovného
sprevádzania. Stretnutia boli zamerané na nasledujúce témy: Techniky na báze
duchovného sprevádzania povolania a Kontemplatívne načúvanie. A ďalšie stretnutie pokračovalo s mottom Sprevádzanie povolaní v ústrety svätosti dnes alebo
od krízy k svätosti.
Nasledujúce stretnutie bude tematicky zamerané na jeden z dôležitých
fenoménov spoločnosti vo vzťahu k sprevádzaniu. Je ním Vplyv médií a internetu na mladého človeka a zmenu štruktúry osobnosti; Formácia a sprevádzanie
v tomto rozmere. Prednášať bude profesorka Caterina Cangia z Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme.
28
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Pastorácia povolaní je jednou
z kľúčových tém života našich
rehoľných spoločenstiev.
O smerovaní, aktivitách
stretnutia a víziách sme sa
rozprávali s koordinátorkou,
členkou subkomisie
Celoslovenského tímu
pastorácie povolaní,
sr. Zuzanou Šimkovou
z Kongregácie školských
sestier de Notre Dame.

Môžeš nám odovzdať niečo
z posolstva, ktoré vám don
Finnegan zanechal?
Jeho posolstvo bolo pre svoj jasný
duchovno praktický charakter hlboko ocenené a bolo pre každého z prítomných prínosom osobne, ako aj
pre väčšiu kvalitu sprevádzania.
Pre sprevádzajúceho je dôležité
porozumieť, že každý z nás prechádza postupne úrovňami psychospirituálneho rozvoja s rozlíšiteľnými
znakmi. A tie nám don Finnegan ponúkol.
Konvenčnú spiritualitu charakterizuje ako prvú úroveň. A to, ako sa
dozvieme, že sa niekto nachádza na
rovine konvenčnej spirituality, je rozpoznateľné. Lebo spiritualita je tam
vonku. Nie je vnútorná, je vonkajšková. Nie je tu ešte prevzatá osobná
zodpovednosť pred Bohom za svoj
rast. Vina a príčiny duchovného neúspechu sú tam vonku.
Vnútorná spiritualita je druhou
úrovňou. Na nej začíname vnímať
všetko z vnútorného pohľadu, vnútorného bytia, a tak sa ticho stáva
dôležitejším, modlitba sa stáva dôležitejšou, všetko duchovné sa stáva
dôležitým. Spiritualita sa odohráva
vo vnútri, v duši. Nastupuje prevzatie osobnej zodpovednosti pred Bohom, sebapoznávanie v pravde, ustupuje obviňovanie dovonka. Smutná
správa je, že veľa ľudí neprekoná
druhú úroveň.
Spiritualita spoločenstva a komunity je treťou úrovňou. V nej začíname objavovať, že každý je jedinečný,
je indivíduom, môžeme byť spolu
a môžeme byť jednotní. Najdôležitejšie slovo je naše, oni. Ako duchovní sprievodcovia načúvajme tomuto

Povolania
jazyku. Nie som zodpovedný len za vlastnú spiritualitu, ale
aj za iných, a moja spiritualita má vplyv aj na iných ľudí.
Úroveň svätosti je štvrtou úrovňou. Svätosť nás robí väčšími než oni, než moje, než naše. Svätosť nás rozpína. Berie
malé duše a robí z nich veľké. Berie malé mysle a robí z nich
veľké. Berie malých duchov a robí z nich veľkých.
Umenie a dar kontemplatívneho načúvania umožňuje
duchovnému sprievodcovi vidieť okom duše a počúvať jej
uchom. Duchovný vodca a sprevádzaný otvoria svoje srdce
a mysle, aby spoločne hľadali Boha, aby kráčali svätí pred
jeho tvárou.
Skúsenosť kontemplatívneho načúvania nás motivuje ísť
hlbšie, rásť v súcitnej prítomnosti v hĺbke bytia, povzbudzuje nás, aby sme rástli a boli dynamicky otvorení a vnímaví
v mysli a srdci na všetky aspekty života, podporuje umenie
vyčistiť a stíšiť myseľ, umožňuje byť reálnymi a rozpoznať
ilúzie, uznávať dôležitosť prelínania troch koreňov: uvedomovanie si, prijímanie lásky a bdelý vzťah so všetkými.
A aké sú základné princípy, ktoré môžeme
odporúčať pre živý a svätý život pre všetky formy
sprevádzania povolania?
Buď realistický; buď vďačný; buď všímavý a svedomitý;
buď pre ostatných; buď upriamený na Krista a verný v žití
Kristovho života v Duchu a Pravde; buď človekom, ktorý je
živený Eucharistiou, Božím slovom a sviatosťami; akceptuj
výzvy Ducha byť nasledovníkom Krista.
Vo všetkých týchto situáciách je potrebná hlboká a trvalá
skúsenosť obrátenia, lebo svätosť často vychádza od krízy,
ktorá je pozvaním vždy k vyššej rovine. Pod pojmom obrátenie chápe don Finnegan nielen niečo morálne, ale má na
mysli mystiku. Z mystického uhla pohľadu obrátenie znamená, že Boh sa dotkne nášho života a zväčší ho tak, aby
sme boli schopní byť naplnení Bohom. Potrebujeme pochopiť, že premenená viera je tá, ktorá je schopná uniesť dostatok milostí. Teda táto schopnosť niesť viac milostí je stávanie sa svätým. Svätosť znamená, že sa stávame dostatočne
veľkí na to, aby sme zniesli prítomnosť Boha. Stávame sa
veľkí na to, aby sme mohli niesť viac milostí.
Rehoľníci a rehoľníčky na Slovensku nezaostávajú
v príprave podujatí pre mladých, ktoré ich môžu
podnietiť v uvažovaní o darovaní svojho života
Bohu. Aké aktivity ponúkate mladým ľuďom?
To najpodstatnejšie, čo chceme mladým ľuďom ponúknuť,
je možnosť hlbšieho kontaktu so sebou a s Bohom. Dať im
priestor pre vnútorné i vonkajšie ticho a disponovať ich, aby
si položili najzákladnejšie otázky o zmysle, o svojej najhlbšej podstate, o pláne, ktorý má s nimi Boh.
Druhým najpodstatnejším rozmerom je dávať im možnosť stretnúť človeka, ktorý žije s Bohom ako autentický
svedok osobného daru povolania, ako starší vo viere, ako
ten, ktorý spoločne s nimi načúva Duchu a pomáha im rozpoznať, k čomu ich osobne povoláva.
Aktivity, ktoré ponúkame mladým alebo sa na nich spolu s nimi zúčastňujeme, sú teda prostriedkami, cestou k tomuto cieľu. Majú rôzne formy. Farské víkendy – zamerané
nielen na stretnutie s mladými, ale aj na univerzálne vytváranie kultúry povolania. Účasť na veľkých podujatiach, ako
je napríklad Festival Lumen, diecézne stretnutie Nádej, kde
je naša prítomnosť už známa očakávanou „službou ucha“,

„rehoľnou kaviarňou“ či workshopmi o povolaní. Počas
Týždňa modlitieb za povolania sa stretáme s mladými predovšetkým pred eucharistickým Kristom na adoráciách.
Naše miesto je medzi nimi v univerzitných pastoračných
centrách, v školách a opätovne dávame možnosť nahliadnuť za dvere kláštorov i seminárov. Známe sú tiež stretnutia
zamerané na rozpoznávanie povolania, napríklad „Ktosi ťa
volá“, kde je možnosť individuálnych i skupinových rozhovorov a prednášok. Novým plánovaným podujatím v Týždni modlitieb za duchovné povolania sú Dni prítomnosti
zasvätených. Budú prebiehať v priestoroch Kláštora milosrdných bratov v Bratislave, kde sa priblížime mladým formou prezentácií jednotlivých rehoľných spoločenstiev, príležitosťou na rozhovory a najpodstatnejším okamihom by
mala byť príležitosť odvážne vstúpiť do chvíľky ticha pred
eucharistickým Kristom.
Väčšiu časť svojho rehoľného života tráviš
v práci s deťmi a mládežou. V čom vidíš problém
zo strany mladých ľudí odpovedať na výzvu
k zasvätenému životu?
Všetci vieme, že iniciátorom a darcom každého povolania
je Boh. Každému človeku, ktorého volá, aby sa stal profesionálnym svedkom jeho pravdy, komunikuje tento dar
celkom originálne. Problém zo strany mladých pri hľadaní
odpovede na tento dar môže mať charakter vnútorný i vonkajší. Môže to byť strach z trvalého záväzku; rezistencia voči
Duchu, ktorý dáva vnútorne poznať tento dar; nedostatočná bdelosť; nerozhodnosť...
Vonkajšie faktory vyplývajú zo sociokultúrneho kontextu,
ktorý je poznačený celkovou krízou vzťahu, vernosti, krízou
rodiny a následne krízou povolaní. Otázkou pre mňa osobne zostáva, či naše svedectvo zasväteného života je dostatočne autentické, príťažlivé, oslovujúce a či si nás tak Boh môže
použiť ako „komunikátorov“ svojho daru povolania...
Zúčastňuješ sa na „službe ucha“, workshopoch
o rehoľnom povolaní, jeho zmysle a kráse. Čo
odpovedáš mladým na ich otázku: V čom je pre
teba rehoľný život najpríťažlivejší?
Najpríťažlivejší je pre mňa tajomstvom prebývania s Bohom
v spoločenstve spolusestier, ktorého zmyslom je byť svedectvom toho, čo nás ešte len čaká, a my to čiastočne môžeme prežívať už tu a teraz. Charizmou a poslaním, ktorá mi
umožňuje byť svedkom toho, že mladý človek objaví svoj
hlbší zmysel, že si viac porozumie, viac pochopí, kým je
a kým môže byť ...
Možno sa náš časopis dostane aj do rúk mladých
ľudí. A možno aj my potrebujeme vedieť použiť tie
správne slová. Aký by bol tvoj odkaz pre mladých?
Želám im, aby v sebe objavili to najkrajšie miesto, bod, vnútornú svätyňu, v ktorej sa môžu stretať so svojím Bohom len
On a ja, miesto, ktoré im nikto nevezme, ktoré môže byť ich
osobnou rovnováhou a stabilitou v akomkoľvek prostredí,
v dave, v škole, v rodine i samote.
A neodmysliteľne k tomu patrí a teda im želám život
v Duchu a Kristovej pravde, pretože on je jediným kľúčom
k pravému šťastiu i k rozpoznaniu daru povolania.
z

Sr. Auxília Matlová
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Mládež

Priala si nás
Panna Mária
Panna Mária. Zázračná medaila. Pomoc ľuďom
na okraji. Mladí ľudia, vincentky a vincentíni
v tíme. Základné prvky Zduženia mariánskej
mládeže. Za tým je však omnoho viac. Život,
ktorý sa daruje v radosti a vo všetkom, čo hýbe
srdcami mladých.

H

istória Združenia mariánskej mládeže (ZMM) siaha až do roku 1830. Panna Mária 18. júla počas
zjavenia sestre Kataríne Labouré, dcére kresťanskej lásky sv. Vincenta, v Paríži na Rue du Bac vyslovila
prianie o založení združenia dietok Panny Márie, „ktoré
budú šíriť úctu k jej Nepoškvrnenému počatiu“. Sľúbila,
že im vyprosí mnoho milostí. Tak sa sestra Katarína stala
patrónkou spoločenstva detí a mládeže a Zázračná medaila ich znakom. Mottom združenia sú slová modlitby:
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Združenie
mariánskej mládeže
– história a činnosť

„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa
k tebe utiekame.“ Na Slovensku začali vznikať prvé mariánske družiny roku 1861.
ZMM funguje na Slovensku ako občianske združenie
od roku 2001. V 30 okresoch Slovenska funguje asi 60
spoločenstiev s približne 900 členmi. Organizačnú štruktúru zabezpečujú oblastné spoločenstvá a predsedníctvo.
Združenie spolupracuje s ďalšími mládežníckymi organizáciami a zapája sa do spoločných projektov. Stále sa však
snaží zachovávať svoju identitu a spiritualitu, ktorú mu
dala Panna Mária pri svojom zjavení v roku 1830.
ZMM patrí od roku 2003 do celosvetového združenia
Juventud Mariana Vicenciana (JMV), pôsobiaceho v 65
krajinách sveta s približne 150 000 členmi. Medzinárodné
centrum JMV sídli v Madride.
Medzi naše aktivity patria predovšetkým pravidelné
stretnutia v rámci našich spoločenstiev, rôzne jednodňo-

Mládež
vé akcie, ako napr. športové turnaje, plesy, karnevaly, opekačky, oslavy sviatkov, divadelné predstavenia, jarmoky,
živý betlehem, slávnostné prijatia do združenia, tvorivé
dielne, juniálesy a pod.
Naši animátori navštevujú animakurzy a ďalšie vzdelávacie a formačné stretnutia. Počas víkendov a prázdnin
organizujeme duchovné obnovy, detské tábory, duchovné cvičenia, výlety, pútnické zájazdy, regionálne stretnutia, stretnutia oblastných spoločenstiev či predsedníctva.
Deti a mládež každoročne súťažia v biblickej olympiáde,
ktorá nesie názov Vincolympiáda.
V rámci Slovenska organizujeme každé dva roky celoslovenské stretnutie pod názvom Zlet, stretnutia s medzinárodnou účasťou i poznávacie zájazdy do zahraničia.
V rámci Vincentskej rodiny sa zapájame do spoločných
projektov, ako je napr. kampaň Boj proti hladu, a spolupracujeme na poli služby bezdomovcom, sociálne slabším, chorým či telesne znevýhodneným.
Štyrikrát ročne vydávame vlastný časopis Lúče, kalendáre, formačné brožúrky, výročné správy, pripravujeme
rozsiahlu publikáciu o histórii Združenia a komplexnú
príručku pre animátorov.
ZMM patrí do veľkej duchovnej rodiny sv. Vincenta
de Paul, do Vincentskej rodiny, ktorého členmi je viacero
rehoľných i laických spoločenstiev. Najviac spolupracujeme so Spoločnosťou dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta
de Paul (vincentky) a Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul (lazaristi/vincentíni).
Predovšetkým sestry vincentky majú na našej činnosti
veľké zásluhy. Už od príchodu tzv. mariánskych družín
(starý názov) na Slovensko vznikali prvé spoločenstvá
práve na miestach, kde tieto sestry pôsobili, a tak je to
až dodnes. Popri svojej službe sa venujú v rámci svojich
možností aj deťom a mládeži, chodievajú na spoločné

stretnutia, pomáhajú animátorom organizovať akcie a dohliadajú hlavne na duchovnú formáciu detí a mládeže.
Pátri lazaristi sa síce nezapájajú do pravidelných stretnutí, ale vedú cez leto duchovné tábory, duchovné cvičenia a počas roka duchovné obnovy a animakurzy. Radi
sa zúčastňujú našich akcií a poskytujú priestor na svätú
spoveď či duchovný rozhovor. Spolupracujeme aj s ostatnými rehoľnými spoločenstvami, ktorým tiež vďačíme
za ich aktívnu spoluprácu, duchovnú pomoc mladým
v Združení a usmernenia.
Viac informácií o našej činnosti môžete nájsť na stránke www.zmm.sk
z

Monika Zbínová, sekretariát ZMM
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Biblia a liturgia

Žalm 51: modlitba
vraha
Svätý Benedikt v svojej reguly a tradícia
Cirkvi až do obnovy liturgie hodín
II. Vatikánskym koncilom umiestnila Žalm 51
ako prvý v ranných chválach každého dňa.
V dnešnej dobe sa tento žalm modlí vždy
v piatok, v tradičný deň kajúcnosti, ako prvý
v rámci ranných chvál, čím sa naznačuje
spätosť s liturgickou tradíciou.

P

ri čítaní takéhoto názvu biblickej témy môže človeku prebehnúť mráz po chrbte a skrsnúť otázka:
„Nie je to v dnešnej dobe príliš provokatívne vyjadrenie, nie je to odklon od istej duchovnej reality, nie
je to urážka?“
Myslím si, že nie. Ak sa pozrieme do Druhej knihy Samuelovej a nalistujeme si 11. a 12. kapitolu, tak vidíme
kráľa Dávida, ktorý z nudy („v ktorýsi večer vstal Dávid
z lôžka“ – 11, 2) zhreší a musí za to niesť následky. Veta
„ale to sa nepáčilo Bohu“ jasne naznačuje, že po zločine
nasleduje trest. Keď kráľ po sebareﬂexii a za „pomoci“
proroka zistí, čo urobil, tak v jeho živote nastáva moment
obrátenia sa, moment pokánia. Práve do tohto momentu
vkladá nadpis žalmu nádhernú modlitbu, ktorú svätý Au-
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gustín vyzdvihuje a označuje za jednu zo siedmich tzv.
„kajúcich“ žalmov (ďalšie sú žalmy 6, 32, 38, 102, 130
a 143). Z bohatstva Dávidovej kajúcej modlitby – Božieho slova si v tomto výklade dovolím vybrať aspoň niekoľko myšlienok, ktoré čerpajú z krásneho komentára Ericha
Zengera*.
1 – 2 nadpis
Biograﬁcký nadpis sa odlišuje od nasledujúcich žalmov
tým, že 51. žalm sa datuje do obdobia Dávidovho kráľovstva, kým nasledujúce žalmy sa týkajú obdobia pred
fázou kraľovania – počas prenasledovania Dávida kráľom
Šaulom. Ak sa orientujeme na biograﬁcké nadpisy tejto
druhej skupiny dávidovského žaltára (žalmy 51 – 72), vidíme, že táto skupina sa začína v Dávidovom kráľovskom
pôsobení, potom sa vracia do periódy prenasledovania
kráľom Šaulom, aby sa od 61. žalmu vrátila späť. Týmto
sú biograﬁcké údaje vecne podriadené teologickým. Najprv zhreší Dávid na Betsabe a Uriášovi (a tým sa prehreší
proti Bohu) a až potom musí pretrpieť rozličné skúsenosti s núdzou a prenasledovaním. V druhom dávidovskom
žaltári nie je Dávid nespravodlivo prenasledovaný. NakoHOSSFELD, Frank-Lothar/ ZENGER, Erich, Psalmen 51-100,
HThK AT, Freiburg im Breisgau: Herder, 2000, 38 – 59.
*
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niec bude Dávidovi udelené odpustenie a spása, o ktoré
prosí v 51. žalme. Dávid chváli v Žalme 65, 3 Boha: „Ty
vypočúvaš modlitby, k tebe má prísť každý človek, keď
ho ťaží hriech.“ Ale napriek udelenému odpusteniu hriechov a tým spojenou oslavou Boha (žalmy 65 – 68) neprekonal Dávid núdzu a tieseň. V 69. žalme trpí a v žalmoch 70 a 71 prosí už vo vysokom veku o Božiu ochranu
a pomoc v starobe. Skutočnú spásu v zmysle „šalom/pokoj“ (72, 3. 7) už nevyprosuje pre seba, ale pre Šalamúna,
kráľovského syna (72, 1) a jeho dobu. Čo sa vlastne začalo skutkom Dávida s Betsabe, končí pokojnou vládou
Šalamúna, syna Dávida a Betsabe. Dávidov hriech bol
premenený na spásu, ktorú smel zakúsiť Šalamún!
3 – 11 prvá časť žalmu
Táto časť sa začína prosbou o oslobodenie od hriechu
(v. 3 – 4). Apeluje na tri „kánonické“ vlastnosti PÁNA,
resp. účinky, ktoré sa v rámci trojice veršov stupňujú:
PÁN by mal vystupovať proti hriešnikovi s milosťou (t. j.
s veľkorysosťou vyššie postaveného oproti nižšie postavenému), dobrotivosťou (samostatná a pre obetu pripravená
solidarita medzi príbuznými, resp. milujúcimi sa) a milosrdenstvom. Dôraz pritom leží na tom poslednom, čím
má byť už na začiatku žalmu jasné, že sudcovský výrok
Boha nad hriešnikom, v ktorom je konfrontovaný Boh
so svojou spravodlivosťou a hriešnik so svojím hriechom,
cieli aktom milosrdenstva nie k zničeniu, ale skôr k záchrane a novému stvoreniu. Ako súdiaci Boh sa PÁN
preukazuje ako zachraňujúci Boh. Jeho spravodlivosť je
a účinkuje milosrdenstvom, v ktorom poráža hriech v jeho
mnohovýznamnom zle a deštrukcii. V týchto veršoch sa
možno stretnúť s tromi dôležitými pojmami pre hriech,
ktoré sa v realite miešavajú. Zločinným skutkom sa myslí
vzbura a prečin proti základnému Bohom danému poriadku života a spásy. Vina znamená zničenie a škody,
ktoré sú spôsobené a ktoré spôsobujú vyhrážky (súvislosť
nešťastia). Hriech označuje odklon od správnej životnej
cesty a prehliadnutia cieľa, tento pojem je pojmom prečinu proti PÁNOVI.
Tromi slovesami, ktorými modliaci sa prosí PÁNA
o oslobodenie od hriešnych skutkov, sa deﬁnuje hriech
ako špina, ktorá znečistila jeho životný priestor, jeho šaty
a samozrejme jeho vnútro. Týmto sa modliaci prosí, aby
Boh tento skutok očistil, aby ho zahladil, ako sa zahladzuje, resp. očisťuje miska od špiny (porov. 2 Kr 21, 13).
Už na tomto mieste zaznieva, čo sa v druhej časti žalmu ešte širšie rozvinie, že nejde iba o odstránenie viny
v zmysle opätovného ustanovenia predošlého stavu, ale
o premenu a zmenu hriechom „padnutého“ človeka.
5–8
Slovom „lebo/veď“ uzavreté vyznanie viny, resp. hriechu,
odpovedá na otázku: Prečo je potrebná prosba o milosť
a očistenie? Na túto otázku odpovedá verš 5a s poznaním
viny a 5b potvrdzuje svojou výpoveďou: „Svoj hriech
mám stále pred sebou.“ To znamená, že vina neurčuje
iba minulosť, ale poznačuje aj prítomnosť (ktorá sa nezabúda) a oveľa viac – sprevádza, resp. ju prenasleduje
neustále, teda aj v budúcnosti. Ak hriešnik v piatom verši
hovorí k sebe, tak šiesty verš pokračuje ďalej k vyznaniu
pred Bohom. Hriešnik sa neprevinil iba proti sebe, ale

prehrešil sa proti samotnému PÁNOVI. Teda všetky pokusy odsunúť vinu nejakým spôsobom alebo ju obísť,
alebo nevšímať si ju, dostávajú človeka do situácie návratu, ako to vidí biblický základ: náchylnosť k zlému
(porov. Gn 8, 21) ako aj prehrešok proti blížnemu (porov.
Gn 4) a proti Bohu (porov. Gn 3) sú zakorenené hlboko
v každom človeku, každého človeka zaťažujú nielen ako
hriech, ale ako stav. Človek je hriešnikom a žije v oblasti
hriechu. Tento pohľad do hriešnosti ľudskej existencie
pred samotným Bohom odlišuje modliaceho sa od každého
bláznovstva hriechu, ktoré je Bohom dosadenou a obraňovanou spravodlivosťou ignorované, resp. aktívne potláčané (porov. Ž 10, 4; 14, 1). K takejto múdrosti, ktorá
pravdivo berie vlastnú ohraničenosť a zároveň prosí Boha
o zachraňujúcu spravodlivosť, je modliaci sa vedený Bohom v rámci 7. a 8. verša.
9 – 11
Takto stúpa prosba o oslobodenie od hriechu k prosbe o skúsenosť šťastného života, oslobodeného od zničujúcich
následkov hriechu. Metaforicky mienenou narážkou
na pokropenie yzopom, a tým uskutočnenou rituálnou
očistou posadnutých (porov. Lv 14) a tých, čo sa dotkli
mŕtvoly, je na jednej strane označený hriech v svojej
smrteľnej deštrukcii, ale na druhej strane je dobrotivému
a milosrdnému Bohu zverené, že práve ON môže oslobodiť od tejto choroby a od tejto smrti a darovať novú
životnú radosť (v. 10). Ak chce byť modliaci očisťujúcim
Božím konaním čistý ako sneh, prosí nielen o oslobodenie od smútku nad smrťou hriechu, ktorý ho zachytil, ale
oveľa viac – prosí o život v slávnostnom bielom (porov.
Zach 3, 4; Kaz 9, 8) šate, plný oslavných piesní (v. 10),
ktorými môže osláviť záchranu od smrti. Dúfa v obrat
doterajšieho stavu: Bohom zbité kosti by mohli byť opätovne naplnené plnosťou života a posilnené k radostnému tancu. Tento 10. verš je pravdepodobne narážkou na
veľkolepú víziu Ez 37, 1 – 14 o vzkriesení mŕtvych kostí
Izraela k novému životu.
12 – 19 druhá časť žalmu
Biblický Boh môže darovať nový život. Toto je vízia druhej časti, ktorá sa opiera o prosbu stvorenia „nového
srdca a ducha“ (v. 12 – 14). Reťazou rozličných druhov
prosieb si hriešnik úpenlivo vyprosuje individuálnu aktualizáciu veľkých prorockých prisľúbení izraelskému národu v exile a v ranopoexilovom čase: odpustenie hriechov,
nové stvorenie, vykúpenie z exilu ako dar chvály, radosti
a chuti, dar čistého srdca a nového ducha (zvlášť Ez 36,
24 – 28) a účasť na samotnom Božom duchu (por. Ez 37,
1 – 14). Modliaci sa vyprosuje záchranu, pričom oprávnene používa obe slovesá stvoriť a obnoviť. Prosí o to, aby
Boh v strede jeho existencie vytvoril „srdce“ a „ducha“.
Duch a srdce sú v biblickom chápaní dve základné sily,
z ktorých a s ktorými človek žije.
Srdce je sídlom praktického života. Je orgánom, ktorým sa
dosahuje chápanie poriadku sveta a života. Je však predovšetkým orgánom, ktorým sa človek otvára Bohu a počúva
ho. Z toho je pochopiteľné, prečo napríklad mladý Šalamún, keď mu Boh (ako v rozprávke) dáva možnosť vyplnenia prosby, prosí: „Daj svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval tvoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a zlým“ (1 Kr 3, 9).
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na záchranu zo smrteľného nebezpečenstva odpovedá zachránený ďakovnou obetou (porov.
napr. Noe po potope Gn 8, 20), pri ktorej zároveň oslavuje a zvestuje PÁNA ako dobrotivého zachraňujúceho Boha (porov. Ž 22, 23;
26, 12; 35, 18 a i.). Z toho sa aktualizuje prorocká kritika obiet, ktorá namiesto obety Božej
poslušnosti a konania vyžaduje konanie práva a
spravodlivosti (porov. Oz 16, 6; Am 5, 21 – 28;
Mich 6, 8), a zároveň preráža (podobne ako Ž
40,7 – 10; 69, 31n) k „novej“ teológii obety –
nie hocijaké dary, ktoré majú „symbolizovať“
zachránených, ale človek má „seba samého“
obetovať Bohu ako človeka so srdcom a duchom
(vv. 12 – 14). To je obeta, ktorá zvestuje Boha
ako stvoriteľa a záchrancu a ktorá sa Bohu páči:
do seba zaľúbený, tvrdý srdcom a pyšný hriešnik sa nechá „zlomiť“ Bohom a stáva sa pred
ním „malým a poníženým“.

Oproti tomu je duch centrom životnej sily a vôle. Od
ducha závisí istým spôsobom život a smrť. Kto má ducha, má podiel na Božom Duchu, a tým je uschopnený
hovoriť a konať na svojom mieste (ako napr. kráľ, prorok, charizmatik). Preto nie je vôbec málo, o čo modliaci
sa prosí na základe svojej trpkej skúsenosti so zlým bytím človeka. Prosí o to, aby mu Boh stvoril „nové srdce“ (12a), aby mohol plne chápať životný poriadok, resp.
Božie tajomstvo. A ešte prosí o „nového ducha“ (12b),
aby mohol srdcom poznané aj s láskou („duchom veľkej
ochoty“) a konzekventne (pevného ducha) všetko aj uskutočňovať. A ak Boh nechá v ňom účinkovať svojho „svätého
ducha“ (13b), môže modliaci sa sväto žiť, to znamená žiť
v takom intenzívnom životnom spoločenstve so svätým
Bohom, v ktorom je nemožný hriech. Touto prosbou
modliaci sa v konečnom dôsledku prosí o milosť novej
zmluvy. V slovnom spojení „pevný duch“ neskoršie v 18.
– 19. verši zaznieva pripravenosť modliaceho sa priniesť
seba na obetu. 13. verš ešte zdôrazňuje, že sa prosí o vytúžené nové stvorenie ako stály stav, ktorý už PÁN nezruší.
Takisto na tomto mieste naznačuje žalm skúsenosť izraelského národa a individualizuje ju – tentoraz kontrastne. Prosí o to, aby modliaci sa nikdy nezažil skúsenosť
a osud, ktorý postihol ľud, keď ho PÁN kvôli hriechu
odsúdil na exil a odvrhol zo svojho pohľadu.
Stredný diel (15 – 17) je kombináciou chválospevových sľubov a prosieb. Modliaci sa prosí o to, aby ho Boh
uschopnil vyvodiť, po prijatí nového ducha a srdca, správne
konzekvencie (v rámci teológie by sme mohli poukázať na
tzv. predsavzatie pri prijatí sviatosti pokánia). Rozhoduje
sa pre boj proti moci hriechu, v ktorom PÁN učí hriešnikov ceste vyvádzajúcej zo smrti a hriechu a na ktorej si
hriešnici otvárajú radostným chválospevom oči a srdcia
pre PÁNA ako pre Boha spásy a „spravodlivosti“.
Ďalší odsek (18 – 19) má svoju základnú funkciu vo veršoch 15 – 17 a kvaliﬁkuje chválospev Božej spravodlivosti
ako okúsenú záchranu a vďakyvzdanie Bohu. Na tomto
mieste sa žalm člení do širokého prúdu biblickej teológie:
34
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20 – 21 záverečná prosba a pohľad do
budúcnosti
Žalm končí veršami 20 – 21 víziou o eschatologickej obnove Siona. Najprv prichádza prosba, aby
PÁN požehnal a prišiel s časom svojej „dobrotivosti“
a aby on (!) opätovne postavil múry Jeruzalema. Toto je
topos, ktorým poexilová teológia a zvlášť Izaiášova škola
sníva, že PÁN urobí Sion miestom spásy a spravodlivosti
– a to nielen pre utláčaný a rozptýlený Boží ľud Izrael,
ale pre všetky národy. Toto je posolstvo, ktoré zvestuje
Božím duchom naplnený Boží služobník v Iz 61 (porov. Ježišovo citovanie v Lk 4, 18n): „Poslal ma, aby som hlásal
radostnú zvesť chudobným...“ (Iz 61, 1 – 4). Tu ide viac
ako len o stavbu mestských múrov Jeruzalema v rámci
vojenského obranného opevnenia. Tu ide viac o prosbu,
aby PÁN „postavil“ Jeruzalem ako „mesto spravodlivosti“
(porov. Iz 1, 26n) a ako „Božie mesto“ na Sione, z ktorého vychádza spása a pokoj (porov. Iz 2, 1 – 5; Ž 46, 48).
21
V takto obnovenom Božom meste, v ktorom zakusujú
obyvatelia seba ako zachránených a novovytvorených (porov. 12 – 19), bude mať PÁN radosť „z náležitých obiet“,
ktoré viac nepodliehajú prorockej kritike. Tieto obety sú
uznaním a vďakou za prítomnosť „Boha spravodlivosti“
v strede svojho ľudu, a síce v dvojakom zmysle: sú otvoreným uznaním PÁNOVEJ vlády nad Božím mestom a nad
jeho obyvateľmi. Tým je obeta vždy spojená s obetnou
hostinou realizovanou Bohom Sinajskej zmluvy v odpustení hriechov obnoveného sociálneho spoločenstva. „Obety a žertvy“, ktoré označujú úplné spálenie zvierat a obetné jedlá, chcú podčiarknuť, že obetami je uznaný majestát
vládnuceho vo svojom meste. Skrze odpustenie hriechov
novovytvorení ľudia sú v skutočnosti „ideálni obyvatelia
nového Jeruzalema“. A naopak platí – obnovenie Siona
ako stredového bodu stvorenia sa začína novým stvorením
jeho obyvateľov. V rámci kristologizácie možno povedať,
že Jeruzalem a Sion symbolizujú Cirkev. Obnova Cirkvi
začína v obrátení jednotlivca.
z

P. Ambróz Martin Štrbák O.Praem.
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Príloha

Zasvätený
život

Prečo Deň
zasväteného
života?
Prvý Deň zasväteného
života sa slávil v roku
1997 a Ján Pavol II.
pri tejto príležitosti
vydal posolstvo, v ktorom
opísal tri motívy, ktoré
ho viedli k ustanoveniu
tohto dňa.

Ďakovať
Na prvom mieste Deň zasväteného života odpovedá na vnútornú
potrebu slávnostným spôsobom
chváliť Pána a ďakovať mu za veľký
dar zasväteného života, ktorý obohacuje a potešuje kresťanskú komunitu mnohosťou svojich chariziem
a ovocím úplného darovania sa
mnohých ľudí Božiemu kráľovstvu.
Nesmieme nikdy zabudnúť, že zasvätený život nepramení v prvom
rade v úsilí človeka, ale je darom
prichádzajúcim „zhora“, z iniciatívy
Otca, „ktorý priťahuje k sebe svoje
stvorenie s osobitnou láskou a s perspektívou osobitnej misie“. Tento
pohľad Otcovho zaľúbenia sa hlboko dotýka srdca volaného človeka,
ktorého pobáda Duch Svätý k osobitnej forme nasledovania Krista
prostredníctvom prijatia evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti. Podivuhodný dar.
Dať poznať
Na druhom mieste je cieľom tohto
Dňa podporiť poznanie a úctu k zasvätenému životu zo strany celého
Božieho ľudu. Zasvätený život „neustále predstavuje v Cirkvi spôsob
života, ktorým žil Ježiš a ktorý odporučil aj svojim učeníkom“. Je zvláštnou a živou pripomienkou spôsobu
života, ktorým žil Boží Syn. Ježišovou jedinou Láskou bol Otec – hľa,
Ježišovo panictvo. V Otcovi nachádzal svoje výhradné bohatstvo –
hľa, jeho chudoba. A v Otcovej vôli
nachádzal pokrm, ktorým sa živil –
hľa, jeho poslušnosť. Táto forma života, ktorú si vyvolil Kristus a ktorá
sa sprítomňuje v živote zasvätených
osôb, je pre Cirkev veľmi dôležitá.
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Pripomenúť
Tretí motív sa dotýka faktu, že zasvätené osoby sú pozvané slávnostným spôsobom oslavovať divy, ktoré v nich
Pán vykonal, so stále jasnejším pohľadom viery odhaľovať lúče Božej krásy, ktoré do ich spôsobu života vyžaruje
Duch, a tak si živšie uvedomovať svoje nenahraditeľné
poslanie v Cirkvi a vo svete. Slávenie Dňa zasväteného
života môže pomôcť zasväteným osobám, často žijúcim
vo svete plnom nepokoja a neodkladných úloh, pripomenúť si pramene ich povolania, urobiť si bilanciu vlastného života a upevniť svoje úsilie žiť zasväteným životom.
Tak budú môcť s radosťou vydávať svedectvo mužom
a ženám dnešných čias, nachádzajúcim sa v najrôznejších
životných situáciách, že Boh je láska, ktorá je schopná
naplniť srdce ľudskej osoby.
Je veľmi dôležité, aby sa zasvätený život stále viac prejavoval ako „plný radosti a Ducha Svätého“, aby napomáhal rozvoj misií, aby si získaval dôveru založenú na
sile životného svedectva, pretože „dnešný človek počúva
radšej svedkov než učiteľov, a ak počúva učiteľov, robí
tak preto, že sú svedkami“ (Evangelii nuntiandi 41).
Prvky povolania – svedok, vízia, volanie
Čo je zasvätený život vo svojej podstate a čo je vlastne
povolanie, ktoré ho sprevádza? Niektorí autori hovoria
o troch prvkoch každého povolania k zasvätenému životu. Prvým prvkom, ktorý prispieva k zrodeniu povolania,
je svedok. Každý z nás by vedel presne povedať, kto to
bol, kto ho nadchol a kto mu akoby prstom ukázal na
svet hodnôt, pre ktoré žiadna obeta nie je dosť veľká.
Niekedy ide o významné osobnosti, niekedy však o jednoduchých nenápadných ľudí. Oni v nás akoby zapálili
oheň, ktorý bol síce slabý v momente, keď vznikol, avšak
predsa dostačujúci na to, aby prispel k postupnému rastu
a dozrievaniu povolania.
Druhým prvkom je vízia. Je to sen, ktorý človek sníva
ani nie tak v noci, ako vo dne. Ktorý sníva s otvorenými očami. Je to túžba často presahujúca ľudské možnosti, ktorá sa v momente zrodenia podobá rojčeniu, avšak
predsa je to túžba, ktorá nás napĺňa energiou urobiť i nemožné. Je pravdou, že táto počiatočná vízia alebo túžba
sa časom upravuje, modiﬁkuje, často musí prejsť boľavou
očistou. Avšak nikdy nesmie zomrieť.
Tretím prvkom povolania je volanie. Keby sa ma dnes
niekto spýtal, kedy som pocítil kňazské povolanie, alebo vás, kedy ste pocítili povolanie do rodiny, kedy ste
stretli po prvýkrát človeka, s ktorým chcete prežiť život,
kedy nás oslovila istá činnosť, ktorej sa chceme venovať
naplno, väčšina z nás by vedela odpovedať dosť presne.
Niektorí by si celkom konkrétne pamätali okolnosti, za
ktorých sa to stalo. Ide o osobnú skúsenosť a zážitok,
v ktorom človek akosi jasnejšie cíti Boží zásah do svojho
života. Tu nejde len o slobodné rozhodnutie človeka, ale
i o zjavovanie vôle Boha, ktorý má s každým z nás svoj
osobitný plán.
Konkrétna podoba
Svedok, vízia a volanie. Tri elementy povolania k zasvätenému životu, ktoré viac či menej sprevádzajú život kaž-
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dého kňaza, rehoľníka alebo rehoľníčky. Akú však mali
konkrétnu podobu v živote jednotlivých ľudí? Tu je svedectvo P. Juraja Cheunga z ostrova Maurícius: „Myslím
si, že v mojom živote bolo veľa svedkov. Jedným z nich
bola moja sestra, ktorá si vybrala zasvätený život. Bola
staršia ako ja a mali sme veľmi dobrý vzťah. Pochádzame
z nekresťanskej rodiny. Môj otec zomrel pred mnohými
rokmi a matka, keď sa dozvedela, že sestra si zvolila zasvätený život, bola veľmi nespokojná, ba až nahnevaná.
Sestra musela prekonať veľa ťažkostí, aby vytrvala na tejto
ceste. Toto bolo pre mňa silné svedectvo, pretože napriek
ťažkostiam zo strany matky bola pokojná a nebola nikdy
nahnevaná...
Predtým, ako som začal žiť rehoľným životom, som
mal skúsenosť, ktorá by sa dala označiť rečou svätého
Ignáca ako konzolácia – niečo, čo upokojuje ducha človeka. Bola to skúsenosť Vianoc v Indii. Jedna dedina bola
úplné zničená a my sme pomáhali pri prácach na jej obnovovaní. Spoločne sme vybudovali veľký dom, v ktorom mohli dočasne bývať ľudia, ktorí prišli o strechu nad
hlavou. Mnohí z nich neboli kresťania. Pri slávení Vianoc
sa každý zúčastnil na liturgii a zostali sme nejaký čas spolu. Keď im postavili ich malé domčeky a mali sa do nich
vrátiť, boli veľmi smutní a nechceli ísť. Napriek tomu, že
pochádzali z rôznych spoločenských vrstiev (a kastovníctvo je Indii veľmi silné), chceli zostať spolu. Pre mňa to
bolo znamenie Božieho vtelenia. Ježiš bol medzi nami
a urobil z nás bratov a sestry. Toto vo mne zanechalo silný dojem, ktorý som túžil zažívať vo svojom živote.“
z

P. Peter Dufka SJ

Príloha
Benedikt XVI.: Zasvätený život je školou viery
v Božie milosrdenstvo
Pápež Benedikt XVI. v Bazilike svätého
Petra predsedal 2. februára 2010 vešperám zo
sviatku Obetovania Pána. Už tradične sa tento
sviatok slávi aj ako Deň zasväteného života.
Prinášame vám hlavnú časť homílie, ktorú
Svätý Otec predniesol, kde sa dotýka života
zasvätených a ich poslania.

„V

eď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť
s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný
vo všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda
s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo
a našli milosť a pomoc v pravom čase.“ (Hebr 4, 15 – 16)
Krátke čítanie prevzaté z Listu Hebrejom, ktoré sme pred
chvíľou počuli, dobre zhrňuje motívy, ktoré stoja na počiatku tejto významnej a krásnej príležitosti, a ponúka
nám niekoľko podnetov k reﬂexii. Tento text – ide o dva,
ale veľmi obsažné verše – začína druhú časť Listu Hebrejom a uvádza hlavnú tému: Krista veľkňaza. Je potrebné zobrať do úvahy aj predchádzajúci verš: „Keďže teda
máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania“ (Hebr 4, 14).
Tento ukazuje Ježiša, ktorý vystupuje k Otcovi; nasledujúci ho zas predstavuje, ako zostupuje k ľuďom. Kristus je
predstavený ako Prostredník: je pravý Boh a pravý človek,
preto patrí skutočne k božskému a ľudskému svetu.
Práve a jedine na základe tejto viery, tohto vyznania
viery v Ježiša Krista, jediného a deﬁnitívneho Prostredníka, má zmysel zasvätený život v Cirkvi, život zasvätený
Bohu prostredníctvom Krista. Má zmysel len vtedy, ak on
je skutočne prostredníkom medzi Bohom a nami. Inak by
šlo len o akúsi formu vytrženia alebo úteku. Ak by Kristus
nebol skutočne Bohom a súčasne plne človekom, zmizol
by základ každého kresťanského zasvätenia muža i ženy.
Zasvätený život totiž dosvedčuje a „mocným“ spôsobom
vyjadruje práve ono vzájomné hľadanie Boha a človeka,
lásku, ktorá ich priťahuje. Zasvätená osoba je už samotným
faktom svojej existencie pre všetkých, ktorí ju stretávajú,
„mostom“ k Bohu, odkazom, ukazovateľom. A toto všetko
na základe prostredníctva Ježiša Krista, zasväteného Otcovi. Základom je on! On, ktorý zdieľal našu krehkosť, aby
sme mohli mať účasť na jeho božskej prirodzenosti.
Okrem viery kladie zmienený text dôraz skôr na „dôveru“, s ktorou môžeme pristúpiť k „trónu milosti“, pretože
sám náš najvyšší veľkňaz „bol podobne skúšaný vo všetkom“. Môžeme „dosiahnuť milosrdenstvo“, „nájsť milosť
a pomoc v pravom čase“. Myslím si, že tieto slová obsahujú veľkú pravdu a zároveň veľkú útechu pre nás, ktorí
sme dostali dar a záväzok zvláštneho zasvätenia v Cirkvi.
Myslím hlavne na vás, drahí bratia a sestry. Vy ste pristúpili s úplnou dôverou k „trónu milosti“, ktorým je Kristus,
k jeho krížu, k jeho božskej prítomnosti v Eucharistii. Každý z vás pristúpil k nemu ako k zdroju čistej a vernej lásky,
takej veľkej a krásnej lásky, že zasluhuje všetko, ba dokon-

ca viac než naše všetko, pretože jeden celý život nestačí
oplatiť to, čím Kristus je a čo pre nás vykonal. Vy však ste
pristúpili a každý deň pristupujete k nemu aj preto, aby ste
našli pomoc v pravom čase a v hodine skúšky.
Zasvätené osoby sú zvláštnym spôsobom povolané byť
svedkami Pánovho milosrdenstva, v ktorom človek nachádza svoju spásu. Majú živú skúsenosť s Božím odpustením, lebo majú vedomie, že sú osobami spasenými, že
sú veľkými, keď uznajú svoju malosť, že sa cítia obnovenými a obklopenými svätosťou Boha, keď spoznajú vlastnú hriešnosť. Preto aj pre dnešného človeka zasvätený
život zostáva privilegovanou školou „skrúšenosti srdca“,
pokorného spoznania vlastnej biedy, ale rovnako zostáva
školou viery v milosrdenstvo Boha, v jeho lásku, ktorá
nikdy neopustí. Naozaj, čím viac sa približujeme k Bohu,
tým sme mu bližšie a tým sme užitočnejší pre druhých.
Zasvätené osoby zakusujú milosť, milosrdenstvo a odpustenie Boha nielen pre seba, ale aj pre blížnych tým, že sú
povolané prinášať v srdci a v modlitbe utrpenia a očakávania ľudí, zvlášť tých, čo sú vzdialení od Boha. Zvlášť
komunity, ktoré žijú v klauzúre a majú špeciﬁcký záväzok vernosti „prebývania s Pánom“, „zotrvávaniu pod
krížom“, plnia v hojnosti túto zástupnú úlohu; spojené
s Kristovým utrpením berú na seba utrpenia a skúšky druhých a s radosťou ponúkajú všetko pre spásu sveta.
Drahí priatelia, nakoniec chceme pozdvihnúť k Pánovi
hymnus vďakyvzdania a chvál za samotný zasvätený život.
Keby neexistoval, o koľko by len bol svet chudobnejší! Napriek všetkým povrchným mienkam o jeho prospešnosti je
zasvätený život dôležitý práve preto, že je znamením nezištnosti a lásky, a to tým viac v spoločnosti, ktorej hrozí záplava
pominuteľných a neužitočných vecí (porov. Vita consecrata
105). Zasvätený život však dosvedčuje nadmieru lásky, ktorá
núti „stratiť“ vlastný život ako odpoveď na nadmieru Pánovej lásky, ktorý ako prvý „stratil“ svoj život pre nás.
Myslím v tejto chvíli na zasvätené osoby, ktoré zakusujú tiaž každodennej námahy, zbavené ľudského potešenia, myslím na starších rehoľníkov a rehoľníčky, na
chorých a na tých, ktorí vo svojom apoštoláte pociťujú
ťažkosti. Nikto z nich nie je neužitočný, pretože Pán ich
pridružuje k „trónu milosti“. Sú drahocenným darom pre
Cirkev a pre svet, ktorý je smädný po Bohu a jeho slove.
Plní dôvery a uznania obnovme teda aj my gesto úplnej
odovzdanosti nás samotných vstupom do chrámu. (...) Pristupujeme k Bohu trikrát svätému, aby sme mu darovali svoj
život a svoje osobné a komunitné poslanie mužov a žien,
zasvätených Božiemu kráľovstvu. Vykonajme toto vnútorné gesto v dôvernom duchovnom spoločenstve s Pannou
Máriou. Kontemplujme ju, keď uvádza Dieťa Ježiša do chrámu, a uctievajme ju ako prvú a dokonalú zasvätenú osobu,
nesenú tým Bohom, ktorého ona nesie vo svojom náručí.
Chudobná a poslušná Panna je celá oddaná nám, pretože je
úplne oddaná Bohu. V jej škole a s jej materskou pomocou
obnovme svoje „tu som“ a svoje „ﬁat“. Amen.
z

Preklad -jp-osa
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O zasvätenom
panenstve
Vidím, čo je to za veľký dar, preto sa toľko oň
bojím, aby sa nestratil a nebol ulúpený pýchou. Nuž teda výsadu panenstva neustráži
nikto, iba sám Boh, ktorý ho udeľuje, a Boh je
láska (1 Jn 4, 8). Teda strážcom panenstva je
láska a miestom, kde ju láska stráži, je pokora.

52. Takto konajte, Božie panny, takto konajte: nasledujte Pána, kamkoľvek ide. Ale najprv príďte k tomu, ktorého nasledujete, príďte a učte sa, ako je „tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29). Ak ho milujete, príďte pokorne
k pokornému a nevzďaľujte sa od neho, aby ste nepadli.
Kto sa však bojí, aby sa nevzdialil, nech prosí a hovorí:
„Nech ma nezasiahne noha pyšného“ (Ž 35, 12). Vykročte
na cestu vznešenosti nohou pokory. Ten, ktorý nepohrdol
skloniť sa k premoženým, povyšuje pokorne ho nasledujúcich. Jeho dary mu zverujte službou, svoju silu zverte
jeho ochrane (Ž 58, 10). Čohokoľvek zlého sa pod jeho
ochranou nedopustíte, považujte za jeho odpustenie, aby
sa vám nezdalo, že sa vám málo odpustilo, a tak by ste
málo milovali a stroskotanými mýtnikmi, ktorí sa bijú päsťou do hrude, by ste pohŕdali (porov. Lk 7, 47). Ak vaše
čnosti obstáli v skúške, nenadúvajte sa tým, že ste mohli
niečo zniesť. Ak ste ešte nevyskúšané, proste, aby ste neboli skúšané nad vaše sily. Tých, ktorí sú vznešenejší navonok, pokladajte za väčších aj v tom, čo je skryté. Tak sa celkom neznáme dary iných, ktoré dobrotivo predpokladáte,
a vaše, vám známe dary, porovnaním neumenšia, ale sa
láskou upevnia. A tie, ktoré vám najviac chýbajú, dostanete tým ľahšie, s čím väčšou pokorou budete po nich túžiť.
Tie vytrvalé medzi vami nech sú vaším príkladom. Avšak
tie, čo padajú, nech podporia váš strach. Milujte a nasledujte jedny, smúťte nad druhými, aby ste sa nenadúvali.
Nechcite stanoviť nejakú svoju spravodlivosť. Ale podriaďte sa Bohu, ktorý vás ospravodlivuje. Láskavo odpúšťajte
hriechy iných, modlite sa za svoje; bdelosťou sa vyhnite
budúcim, predošlé vymažte vyznaním.
53. Teda ste také, že vyznávate a zachovávate panenstvo tomu zodpovedajúcim správaním. Takže nemáte
vôbec dočinenia nielen s vraždami, modloslužbami a diabolskými ohavnosťami, krádežami, lúpežami, podvodmi,
zradami, opilstvami, rozličnými hýrením a chamtivosťou,
predstieraním, žiarlivosťou, bezbožnosťou, tvrdosťou srdca. Ale naozaj u vás nevidieť ani nepočuť o tých vinách,
ktoré sú ľahké alebo sú za také pokladané, ako vyzývavá
tvár, zvedavé oči, nespútaný jazyk, samopašný smiech, pochabé žarty, neslušné spôsoby... Vy sa neodplácate zlým
za zlé alebo zlorečením za zlorečenie. Ba dosahujete takú
mieru lásky, že by ste obetovali svoj život za bratov. Nuž
také ste a také máte byť. Všetko, čo patrí k panenstvu, tak
ukazuje ľuďom anjelský život a nebeské správanie. Ale čím
ste väčšie, tým viac sa pokorte vo všetkom, aby ste našli mi-
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Svätý Augustín,
úryvok z diela
losť pred Pánovou tvárou, lebo pyšným odporuje. Aby vás,
čo sa povyšujete, neponížil a príliš naduté by ste nemohli
prejsť cez úzku bránu. Tieto obavy by mali byť zbytočné,
lebo tam, kde horí láska, nechýba pokora.

54. Vy ste sa odmietli zosobášiť s ľudskými synmi, aby
ste splodili ľudských synov; milujte celým srdcom toho,
ktorý je najkrajší z ľudských synov. Môžete, lebo vaše srdce je slobodné od manželských zväzkov. Pozorujte krásu
toho, ktorého milujete. Uvažujte, že je rovný Otcovi a poslušný aj matke; vládnuci v nebi a slúžiaci na zemi, stvoriteľ všetkého a stvorený pred všetkým. Hľaďte, aké je na
ňom krásne aj to, čomu sa posmievajú pyšní, vnútorným
svetlom pozerajte na rany Visiaceho, na jazvy Zmŕtvychvstalého, krv Zomierajúceho, cenu obetovanú za veriaceho, výmenu uskutočnenú Vykupiteľom.
55. Pamätajte na cenu všetkých týchto vecí a položte
ich na váhu lásky; a všetku lásku, ktorú máte vložiť do
toho, s kým ste sa zosobášili, oddajte jemu.
Ako dobre, že hľadá vašu vnútornú krásu, kde vám dal
moc stať sa Božími deťmi. Nehľadá u vás krásu tela, ale krásu správania sa, ktorou ovládate svoje telo. Nie je taký, žeby
mu ktosi mohol o vás klamať a žiarlivého rozhnevať. Pozrite, s akou istotou ho môžete milovať a nemusíte sa báť, že sa
mu znepáčite pre falošné podozrenia. Muž a žena sa milujú,
nakoľko sa vidia, ale čo nevidia, toho sa navzájom obávajú.
A tak sa netešia s istotou z toho, čo vidia, lebo v skrytosti
väčšinou podozrievajú z toho, čo nie je. Vy to, čo nevidíte
očami, prenikáte vierou a nemáte nič, čo by ste mu naozaj
mohli vytknúť, ani sa nemusíte báť, žeby ste ho mohli snáď
omylom uraziť. Keď by ste teda mali tak veľmi milovať svojho manželského partnera, ako musíte milovať toho, pre ktorého ste sa zriekli aj manželstva? Nech sa vám vtlačí do srdca
ten, ktorý bol pre vás pribitý na kríž, nech úplne zaujme
vášho ducha, ktorý ste nechceli zaujať manželstvom. Nie je
vám dovolené milovať málo, pretože ste nemilovali to, čo je
dovolené. Ak takto milujete toho, ktorý je tichý a pokorný
srdcom, nebudem sa obávať vašej pýchy.
56. Podľa našich možnosti sme toho povedali dosť
o svätosti, pre ktorú sa voláte zasvätenými, aj o pokore,
ktorá zachováva ten veľký dar. Závažnejšie, s omnoho väčšou váhou autority a kratšie, než toto naše dielko s veľkým počtom slov, vás však napomínajú hymnom, ktorým
uctievajú Boha, tí traja mládenci, ktorým poskytol osvieženie v ohni ten, ktorého vrúcne milovali v srdci. Nuž tí, čo
chvália Boha spájajúc pokoru so svätosťou, otvorene učia,
že tým viac sa niekto má chrániť, aby unikol pýche, čím
svätejším veciam sa venuje. Preto chválite toho, ktorý vám
dožičil, aby ste sa medzi plameňmi tohto sveta, hoci ste sa
vzdali manželského spojenia, ani nespálili, a modlite sa aj
za nás. „Dobrorečte Pánovi, svätí a pokorní srdcom, chváľte a vyvyšujte ho naveky!“ (Dan 3, 87).
z

Preklad P. Miroslav Zárik OSA
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Enzo Bianco
Muž, ktorý
obraňoval Boha
Životopis svätca, ktorý
vynikal miernosťou
a láskavosťou. Písal sa rok
1593, keď bol František
Saleský vysvätený za kňaza.
V tom čase sa Európou
šírila kalvínska reformácia.
Po vysviacke ho biskup
poslal do kalvínskeho kraja
Chablais neďaleko
Ženevského jazera. Jeho
predchodca musel odtiaľ
utiecť, ale František si
zaumienil, že obráti
60 000 kalvínov späť na
katolícku vieru.
Kalvíni odmietali verejnú diskusiu. Ich vyzývavé
mlčanie bolo prerušované
vyhrážkami, ktorými sa
usilovali prinútiť horlivého kňaza, aby odišiel.
Keď neprijímali hovorené
slovo, František začal písať.
Na letákoch vysvetľoval
hlavné body kresťanskej
náuky a vyvracal bludy.
Letáky potom pripevňoval
na múry alebo vkladal do
domov. Niektorí kalvíni
sa rozhodli neúnavného
misionára zabiť. František
si však zvolil jednoduchý
spôsob obrany – odvahu, priamosť, láskavosť
a miernosť. Napokon, po
mesiacoch zaťatého nepriateľstva, sa začala situácia
meniť. V roku 1603 už
mohol František oznámiť
do Ríma, že 25 000 inovercov sa vrátilo do Cirkvi.
Don Bosco, Bratislava 2010.

Guy Gilbert
Buďte světlem!
Autor knihu venuje
všetkým, ktorí majú ťažkosti, trpia, stretávajú sa s problémami, stratili oporné
životné body alebo vieru,
ale nielen im. Podobne ako
vo svojej predchádzajúcej
úspešnej knihe Evangelium
podle svatého lotra vychádza Guy Gilbert z úryvku
evanjelia, na ktoré nadväzuje reﬂexiami a veľkým
množstvom konkrétnych
príbehov a príkladov zo života. Knihu ocenia čitatelia
so záujmom o myšlienky
a činnosť známeho kňaza
a vychovávateľa mládeže.
Guy Gilbert má charizmu
naučiť nás pozerať sa na
životné problémy, na svet
a na súčasné dianie Božími
očami.
Portál, Praha 2010.

Verena Kastová
Hněv a jeho smysl
Hnev má jednu podstatnú
funkciu: objavuje sa, keď
je ohrozená naša sebarealizácia či sebazáchova.
Je preto potrebné využiť
túto emóciu tak, aby sme

sa uchránili pred ďalším
zraňovaním a znova stanovili svoje hranice. Ak si
pripustíme svoj hnev, ak
ho prijmeme a premeníme,
môže dôjsť k nášmu oživeniu, môžeme získať energiu
pre nutné zmeny súčasného stavu. Ak však niekto
len potláča svoj hnev, ešte
zďaleka neznamená, že je
lepším človekom. Potlačená
emócia (pocit) skôr spôsobí
nepriateľskú atmosféru
v spoločenstve a skôr či
neskôr vybuchne.
Portál, Praha 2010.

desiatich rokoch minulého
storočia a odmietavý aj kritický postoj k morálke vnútri i mimo katolíckeho sveta
v tomto období. Introvigne
dôsledne rozlišuje medzi
smutnou skutočnosťou existencie pedoﬁlných kňazov
a premrštenými číslami,
ktoré podsúvajú falošné
štatistiky. Súčasne systematicky vyvracia nespravodlivé
zovšeobecňujúce podozrenia, ktoré šíri liberálna
a voľnomyšlienkárska loby
s cieľom zdiskreditovať
Katolícku cirkev a Benedikta XVI.
Vydavateľstvo Don Bosco
v spolupráci s KVRP,
Bratislava 2010.

Massimo Ingrovigne
Pedofilní kňazi
Pedoﬁlní kňazi existujú.
Mnohým z nás by sa azda
páčilo, keby šlo iba o zlý
sen alebo ohováranie bulvárnej tlače, no žiaľ, nie je
to tak. A takémuto postoju
nás neučí ani Svätý Otec.
Podľa Benedikta XVI. tragédia pedoﬁlných kňazov
spôsobila Cirkvi väčšie
škody ako kruté prenasledovania, ktorých bolo
v jej dejinách neúrekom.
Vinníkmi sú v prvom rade
samotní pedoﬁlní kňazi,
ktorí sú pre Cirkev „hanbou
a potupou“.
Popredný taliansky
sociológ Massimo Introvigne, ktorý sa už viac ako
tri desaťročia venuje štúdiu
náboženských javov, si na
základe Pastierskeho listu
Svätého Otca Benedikta
XVI. írskym katolíkom (uvedeného v prílohe knihy)
a dlhodobého sociologického bádania kladie otázku, ako sa táto zarážajúca
udalosť mohla v Cirkvi stať.
Osobitne si pritom všíma
kultúrnu revolúciu v šesť-

Václav Ventura
Spiritualita
křesťanského
mnišství 2-3
Na prvý pohľad – so všetkými poznámkami a bibliograﬁckými aparátmi – je práca
určená študentom a odborníkom. Ale kto pozná autora
a jeho umenie osobitného
zanieteného štýlu, správne
očakáva, že text je zároveň
napísaný tak, aby zaujal široký okruh záujemcov, ktorí
nechcú zostať na povrchu,
a aby slúžil ich duchovnému
a intelektuálnemu životu.
Prvý diel, ktorý vyšiel
v roku 2006, obsiahol samotné počiatky mníšskeho
hnutia v prvotnej Cirkvi
a hlavne na Východe až po
Jána Zlatoústeho.
Druhý diel nás zavedie
na kresťanský Východ. Už
z podtitulu (Východ na ceste k hesychazmu) vidíme,
že autor kladie dôraz na
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sledovanie hesychazmu ako
výrazne obohacujúcu súčasť
kresťanskej tradície osobnej
modlitby sústreďujúcu
sa na základ (opakovanie
Ježišovho mena) a neoddeľujúcu duchovnú a fyzickú
stránku človeka. Môžeme
tam sledovať autorov od
Barsanúﬁa a Jána z Gazy
cez klasikov sv. Dorotea
z Gazy, sv. Jána Klimaka,
byzantských mystikov sv.
Maxima Vyznávača, sv.
Teodora Studitu, Simeona
Nového Teológa až k oživeniu hesychastickej modlitby
na hore Athos v 18. storočí.
Tretí diel sa vracia na
Západ a sleduje organizačné
a teologické dozrievanie západného mníšstva až k syntéze sv. Benedikta z Nursie.
Spojnicu medzi Východom
a Západom tvorí sv. Hieronym. Ďalšími dôležitými postavami západného mníšstva,
ktorými sa autor zaoberá,
sú sv. Augustín, sv. Martin z Tours, Pavlín z Noly.

Skutočným vývojovým laboratóriom starého západného
mníšstva bola Gália (lerinské
mníšstvo), veľmi vplyvné
bolo írske mníšstvo (Kolumbán). Predstupňom Reguly
sv. Benedikta z Nursie bola
tzv. Regula Magistri.
Autor sa v druhom
a treťom diele knihy vracia
k „mníšstvu srdca“, teda
k takému prístupu, ktorý
odkrýva bohatstvo najstaršieho mníšskeho sveta
ako užitočné nielen pre
dnešných rehoľníkov, ale
pre všetkých kresťanov túžiacich kráčať cestou modlitby a poctivého prijatia
svojej práce, svojho postavenia a svojej úlohy vo svete.
Veríme, že pre všetkých
zasvätených bude kniha
nádherným ponorením sa
do dobrodružstva svätosti
prvých kresťanských storočí.

Benediktínske opatství
sv. Vojtěcha a sv. Markéty,
Praha 2010.

Dóm, Katedrála svätého Martina
v Bratislave má pre dejiny i súčasnosť
veľký význam. Kniha je unikátna výnimočnosťou fotografických záberov, zachytávajúcich chrám z takých pohľadov, v akých
ešte nikdy neboli publikované. Popri
fotografiách vyniká i čitateľsky pútavý a na
vysokej odbornej úrovni spracovaný text,
ako aj grafické stvárnenie publikácie.
Autorom textu je Jozef Haľko, katolícky
kňaz a cirkevný historik. Na príprave
publikácie o Dóme sv. Martina pracoval
niekoľko rokov, spracoval všetky dostupné
bibliografické zdroje, priamo sa zúčastnil
archeologického výskumu v Dóme.
Autor fotografií je Štefan Komorný,
absolvent Filmovej a televíznej fakulty AMU v Prahe. Od roku 1995 pôsobí
v Ateliéri kameramanskej tvorby a fotografie na VŠMU v Bratislave.
Reprezentačný charakter knihy predurčuje knihu ako veľmi vhodný
a hodnotný dar pri mnohých príležitostiach organizovaných rôznymi
inštitúciami, ako i pri súkromných slávnostiach.
608 s., viazaná, s prebalom, 24 × 35 cm, 58 €

Dejiny kostola sv. Alžbety v Bratislave
spracoval opäť Jozef Haľko, autor fotografií
je Jozef Sedlák. Dozvieme sa celú históriu
budovania kostola, podrobný ikonografický
opis, vyjadrenia zaangažovaných dobových
svedkov i to, prečo sa mu hovorí „sobášny“.
Kniha vychádza v druhom vydaní.
128 s., viazaná, 21 × 30 cm, 10,95 €

www.luc.sk
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Vzácna perla
(CD Eliška)
„Pár“ slov sestry Elišky
k novému CD
Moje nové CD som nazvala Vzácna perla. Možno
ste čakali znova nejakú
biblickú postavu a hlboko
som sklamala vaše očakávania. No chcem sa pokúsiť zmierniť váš smútok
a uistiť vás, že som zostala
verná Svätému písmu, aj
keď som začrela tentoraz
do Nového zákona. A nakoniec... aj pri biblickej
postave som zostala, len
musíte hľadať. Tak, ako sa
hľadajú perly.

Týmto názvom som sa
snažila vystihnúť obsah
všetkých piesní, ktoré sú
na ňom nahrané. Piesní
je desať a deväť z nich
vzniklo ešte na Novej Bani.
Vznikali v čase, keď som si
vo svojom osobnom živote
prehodnocovala svoje motívy a rozhodnutia. Chcela
by som ním všetkých, ktorí
ho budú počúvať, vyzvať
k prehodnoteniu svojho
postoja k Bohu. Niekedy
mám pocit, že v dnešnej
dobe ľudia Boha vo svojom
živote síce majú, ale len ako
jednu z vecí či vzťahov,
ktoré vlastnia. Je pre nás
Boh vzácna perla, ktorá
má pre nás najväčšiu
cenu?
z

