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EDITORIÁL

Milí čitatelia!

Držíte v rukách nové číslo časopisu 
Zasvätený život. Možno si kladiete otázku, či 
bude niečím špeciálne alebo ani nie, keďže 
pandémia koronavírusu zmenila veľa v našich 
životoch, ale tiež aj v živote spoločenstiev, 
kde žijeme naše zasvätenie. 

Mnohí z nás po prvý raz v živote zažili na 
vlastnej koži, čo to znamená obmedzenie 
pohybu, čo to znamená rešpektovať 
zdravotnícke nariadenia, čo dokáže 
s človekom robiť strach.

Naše komunity sa zrazu začali meniť na 
hermeticky uzatvorené pevnosti, odkiaľ 
sme nevychádzali a kam sme nikoho 
nevpúšťali. Možnosť nákazy nebezpečným 
vírusom odrazu začala diktovať a meniť 
nálady, ovplyvňovať rozhodnutia, vplývať 
na duchovné praktiky, meniť režim práce 
a služby, oddychu atď. Obdobie koronavírusu 
zrazu začalo byť príležitosťou otestovať sa, 
premýšľať, ujasňovať si postoje, vzťahy, 
hľadať nové cesty, ako vyplniť deň, hľadať 
nové možnosti... Vzniklo obrovské množstvo 
nových iniciatív a aktivít, o ktorých sa 
donedávna len hovorilo alebo snívalo, a to 
nielen vo virtuálnom priestore.

Čas pandémie nám pomohol reálne spomaliť, 
stíšiť sa, hĺbať nad tým, čo žijeme, a hľadať 
odpovede. Prispel aj k napätiam, o akých sme 
len tušili, že môžu byť, začal vyplavovať na 
povrch nielen dobré veci, ale aj nespokojnosť, 
bôľ, hnev, konflikty atď.

Tento čas sa stal pre nás požehnaným časom 
na „upratanie“ zovňajšku aj vnútra. 

Aj preto sa toto číslo venuje témam, 
ako vedieť včas odísť, vedieť požiadať 
o uvoľnenie zo služby, pripravovať sa na 
zaslúžený oddych v zariadení pre seniorov, 
seniorky. Venuje sa téme zneužívania moci, 
ktorou môže byť manipulácia, vydieranie, čo 
je vlastne vulgárny spôsob života, ktorý by 
nemal byť možný v žiadnom kláštore, na fare 
či v malom modlitebnom spoločenstve.

Vedieť správne nakladať s časom je výsledok 
múdreho postoja k životu. To, že dnes 
si potrebujeme čas strážiť, je každému 
jasné. Aj preto nájdete túto tému veľmi 
pekne rozvinutú v príspevku o využívaní 
nových technológií, ktoré majú rehoľníkom 
a zasväteným slúžiť a nie ich zotročovať.

V celej Cirkvi sa blíži slávenie vyvrcholenia 
– záveru Roka Božieho slova. Mali sme veľa 
príležitostí byť s Božím slovom bližšie a lepšie 
ho spoznať. Verím, že sme aj vďaka pandémii 
využili túto možnosť a v budúcnosti budeme 
môcť z tejto skúsenosti veľa čerpať. Všetkým 
nám to z úprimného srdca vyprosujem.  

Želám vám podnetné a inšpiratívne čítanie!

 
Ján Štefanec, SVD
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FORMÁCIA

Dar vernosti
a radosť vytrvalosti  

v povolaní
n  † ŠTEFAN TUR ANSK Ý, SDB

Vernosť Kristovi  
má svoj základ v krste 

a svoje „predĺženie“ 
nachádza vo voľbe 

zasväteného  
života.
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Prečo mnohí spolubratia a spolusestry zanechávajú 

zasvätený život? Aké ťažkosti či pohnútky ich vedú 

k takémuto rozhodnutiu? Je to iba ich problém?  

Aké sú právne kroky v týchto prípadoch?  

Dokument, ktorý nedávno vyšiel vo Vatikáne, sa 

zaoberá touto pálčivou a naliehavou problematikou.

V  posledných desaťročiach 
sme svedkami odchodov zo 
zasväteného života nielen na 

Slovensku, ale aj v mnohých iných 
častiach sveta. Nedávno to potvrdil aj 
Svätý Otec František: 

„M ôžeme povedať, že v tej-
to chvíli je vernosť povo-

laniu [zasvätených osôb] podrobená 
skúške. Ide o ‚krvácanie‘, ktoré osla-
buje zasvätený život a samotný život 
Cirkvi. Sme ustarostení odchodmi zo 
zasväteného života. Je pravda, že nie-
ktorí odchádzajú preto, že sú kohe-
rentní, keďže po serióznom rozlišova-
ní uznali, že nikdy povolanie nemali; 
avšak niektorí časom svojmu povo-
laniu prestávajú byť verní, často sa to 
stáva len niekoľko rokov od zloženia 
doživotnej rehoľnej profesie. Treba si 
položiť otázku: Čo sa stalo?“1

1  Príhovor Svätého Otca účastníkom ple-

nárneho zhromaždenia Kongregácie pre 

zasvätený život a spoločnosti apoštolské-

ho života (27. január 2017).

Na túto a vyššie uvedené otázky od-
povedá Kongregácia pre zasvätený 
život a spoločnosti apoštolského živo-
ta, ktorá koncom apríla 2020 vydala 
rozsiahly dokument pod názvom Dar 
vernosti a radosť vytrvalosti. Doku-
ment si kladie za cieľ „vypracovať 
a predložiť niektoré usmernenia alebo 
kroky preventívnych opatrení a spre-
vádzania“ (č. 3), ktoré majú pomôcť, 
aby všetci zainteresovaní zodpovedne 
pristupovali k tejto pálčivej a aktuál-
nej záležitosti.

Mnohí odchádzajú

Čo sa to dnes deje so zasväteným ži-
votom najmä v západnom svete? Šta-
tistiky hovoria, že zasvätený život 
ročne zanechá od dvoch do troch ti-
síc osôb.

Rozhodnutie opustiť zasvätený ži-
vot je veľmi delikátnou záležitosťou, 
a preto potrebujeme pozorne hľadieť 
a vedieť aj pozorne počúvať. Doku-
ment nástojčivo kladie dôraz na roz-
lišovanie zainteresovanej zasvätenej 
osoby, ale aj toho, kto ju sprevádza, 
i samotnej komunity. „Plánovať a za-
členiť chvíľu odchodu zo zasvätené-
ho života do sprevádzania v povo-
laní znamená spoločne pracovať na 
rozlišovaní, ktoré má zmysel predo-
všetkým v najdelikátnejších a najdô-
ležitejších chvíľach života rešpektujúc 
odlišnú voľbu spolubrata alebo spolu-
sestry“ (č. 46).

Text dokumentu hovorí, že do za-
sväteného života sme vstúpili slobod-
ne a slobodne z neho môžeme aj odísť, 
ale k takejto voľbe treba pristupovať 

FORMÁCIA

Kto odchádza,  
musí si položiť vážne 
otázky, prečo zlyhal 
vo voľbe svojho 
povolania,  
a ten, kto zostáva, 
sa má pýtať, či 
koherentne zotrváva 
vo svojom povolaní 
a či nemal nejaký 
podiel na príčinách 
vzdialenia sa 
a ochladenia  
vo vytrvalosti toho, 
kto odišiel.
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seriózne a koherentne, čo platí pre 
jednotlivca, ale i pre rehoľný in-
štitút, pripomínajú nám to naše 
konštitúcie, ale aj veriaci ľud. Nie 
je správne nekriticky prijímať „em-
patický a pochopiteľný súhlas náš-
ho spoločenského kontextu voči 
zasväteným osobám, ktoré preru-
šia životné putá, ku ktorým sa ne-
odvolateľne zaviazali“ (č. 57). Na 
druhej strane, „keď vidíme, že dnes 
mnohí bratia a sestry, ktorí spočiat-
ku veľkodušne nasledovali Kris-
ta, nevytrvali vo svojom povolaní, 
môžeme sa stať prísnymi sudcami 
tým, že budeme prstom poukazo-
vať na chyby a krehkosti, ktorým 
sa nevedelo správnym spôsobom 
čeliť z osobnej, inštitucionálnej ale-
bo kolektívnej zodpovednosti. Kto 
odchádza, musí si položiť vážne 
otázky, prečo zlyhal vo voľbe svoj-

ho povolania, a ten, kto zostáva, sa 
má pýtať, či koherentne zotrváva 
vo svojom povolaní a či nemal ne-
jaký podiel na príčinách vzdialenia 
sa a ochladenia vo vytrvalosti toho, 
kto odišiel“ (č. 99).

Životné voľby a duch doby

Dokument hovorí predovšetkým 
o dnešnej dobe. Tá je totiž sil-
ne poznačená kultúrou fragmen-
tu, provizórnosti, „záväzkov, ktoré 
nezaväzujú“, čo má dosah aj na za-
svätené osoby, u ktorých sa obja-
vujú napríklad rôzne formy neis-
toty, dezorientácie, neschopnosti 
vnímať náznaky nepohody, krízy, 
ťaživých pocitov, citovej nezrelosti, 
ktorým často podliehajú práve tí 
najkrehkejší.

Horšie je, ak 
zasvätená osoba 
nemá odvahu 
odísť, ale uspokojí 
sa s priemerným 
duchovným životom, 
čo má neblahý 
dosah na chápanie 
komunitného života. 
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O vernosti Boha hovorí celý Sta-
rý i Nový zákon. Vernosť Kristovi 
má svoj základ v krste a svoje „pre-
dĺženie“ nachádza vo voľbe zasväte-
ného života. „V ňom spočíva zmy-
sel povolania k zasvätenému životu. 
Ide totiž o úplnú iniciatívu Otca: 
od všetkých, ktorých si zvolil, žia-
da, aby sa mu úplne a výlučne od-
dali. Skúsenosť tejto nezištnej lásky 
Boha je tak hlboko intímna a silná, 
že osoba vníma povinnosť odpove-
dať na ňu nepodmienenou odda-
nosťou svojho života vložiac všetko 
do jeho rúk: prítomnosť i budúc-
nosť“ (č. 32).

Svedomie a rozlišovanie

Hodnoty zasväteného života a prv-
ky konkrétnej charizmy nie vždy 
nájdu pozitívnu odozvu v konkrét-
nom živote. Aj u zasvätených môže 
vzniknúť kríza viery. Ak ňou človek 
neprejde pozitívne, môže spôso-
biť odchod. Horšie je, ak zasväte-
ná osoba nemá odvahu odísť, ale 
uspokojí sa s priemerným duchov-
ným životom, čo má neblahý dosah 
na chápanie komunitného živo-
ta. Nezriedka sa stáva, že niektoré 
zasvätené osoby nepriamo prebe-
rajú a nasávajú zosvetštené zmýš-
ľanie a správanie. Samota sa často 
mení na izoláciu, únik z komuni-
ty alebo najnovšie na závislosť od 
sociálnych sietí. Ba nekontrolova-
teľná veľkodušnosť v poslaní môže 
vyústiť do aktivizmu a individua-
lizmu.

Preto dokument veľmi nástojí na 
osobnej formácii, na rozvoji totož-
nosti „v psycho-sexuálnej rovine 
alebo v kognitívnej a emotívnej ro-
vine“, no a samozrejme aj v rovi-
ne duchovnej a ekleziálnej (č. 12). 
V zasvätenom živote čoraz viac do-
zrieva presvedčenie, že je potrebná 
„opravdivá služba rozlišovania nie-
len pre tých, ktorí prechádzajú ne-
jakou krízou, ale aj pre tých, ktorí 

chcú vo vytrvalosti svojho povola-
nia znovu nachádzať zmysel svojej 
vernosti“ (č. 49).

Okrem rozlišovania kladie do-
kument dôraz na formáciu osob-
ného svedomia, ktoré je schop-
né prejsť skúškou, pristupuje k nej 
zodpovedne a nepodľahne nalieha-
vej improvizácii. Formované sve-
domie totiž dokáže počúvať vlastné 
city, hodnotiť ich vo vzťahu k Bo-
žím podnetom, spoznať vlastné 
povolanie, zhodnotiť svoje životné 
rozhodnutie. Bezodkladné a úpl-
né darovanie sa Bohu tlmí nárok 
na „neustále potvrdenia o prijatej 
životnej voľbe a nedovolí, aby sa 
osoba stala otrokom nevyhnutných 
obáv, ktoré život prináša“ (č. 52). 
Iba týmto spôsobom má zmysel vy-
slovené „navždy“, ktoré, zdá sa, sa 
vytratilo z reči súčasnej kultúry – 
ide totiž o neodvolateľnú voľbu.

Bratský život a právo

Dôležitú rolu však zohráva spre-
vádzajúca osoba, duchovný vodca 
a predovšetkým komunita: „Ako 
dôvod viacerých odchodov sa uvá-
dza slabá kvalita bratského živo-
ta, pre mnohých žité bratstvo alebo 
sesterstvo bolo a aj naďalej je opo-
rou vytrvalosti. V komunite, ktorá 
je skutočne bratská, každý sa cíti 
byť spoluzodpovedným za vernosť 
druhého, každý prispieva k pokoj-
nej atmosfére v účasti na spoloč-
nom živote, pochopení a vzájomnej 
pomoci… Takáto rehoľná komuni-
ta, ktorá podporuje vernosť svojich 
členov, nadobúda aj silu byť zname-
ním trvalej Božej vernosti“ (č. 37).

Posledná časť dokumentu obsa-
huje aj normatívny rámec, ktorým 
sa regulujú rôzne formy suspenzie 
– odchodu/návratu do života ko-
munity. Dokument rozoberá aj via-
ceré formy odlúčenia od rehoľné-
ho inštitútu: zákonnú a nezákonnú 
neprítomnosť; žiadanú a nariade-

nú exklaustráciu; indult od dočas-
ných alebo doživotných sľubov pre 
rehoľníkov i klerikov; automatické, 
povinné, fakultatívne prepustenie 
a pod. Ide o technickú časť ponúka-
júcu viac svetla a právnych riešení 
tým, čo sa ocitnú v ťažkostiach, ale 
aj predstaveným, ktorí majú k dis-
pozícii spôsoby a formy, na základe 
ktorých môžu zosúladiť vlastné pro-
cesy riešenia a urobiť rozhodnutia.

Záver dokumentu sa nesie v du-
chu výzvy „ostať v jeho láske“, kto-
ré Ježiš opakuje svojim učeníkom 
v Jánovom evanjeliu (por. Jn 15, 9 
– 10). Táto výzva je aktuálna pre 
všetkých, ktorí aj v dnešnej dobe 
chcú zodpovedne a dôsledne preží-
vať svoj zasvätený život.

■
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Slovenská provincia piaristov  
si pripomína  
90. výročie svojho založenia

P red 90 rokmi napísal rek-
tor Kolégia piaristov v Nitre 

P. Alexander Cserhelyi túto správu: 
„S radosťou vám oznamujem veľkú 
zmenu, ktorá nastáva v našom re-
hoľnom živote, že od materinskej 
provincie samostatne budeme si 
riadiť svoju budúcnosť podľa inten-
cií pátra generála. Čo máme robiť 
v tomto novom položení, upovedo-
mím vás neskôr. Ale i dotiaľ prosím 
vašu pomoc, aby sme spoločnou 
prácou previedli vôľu nášho svä-
tého Zakladateľa, výchovu mláde-
že in maius pietatis incrementum.“ 
Týmito slovami sa začína písať his-
tória samostatnej provincie Rehole 
piaristov na Slovensku. Samozrej-
me, piaristi neprišli na územie te-
rajšieho Slovenska až v roku 1930. 
Prišli k nám už v roku 1642, keď 
sa usídlili v Podolínci, ktorý patril 
v tom čase Poľskému kráľovstvu. 
Piaristi na našom území patrili do 
nemeckej provincie. V roku 1695 
bola zriadená uhorská viceprovin-
cia na čele s prievidzským rekto-
rom Eustachom. Od ich príchodu 
na Slovensko boli postupne zakla-
dané kolégiá v Podolínci (1642), 
Prievidzi (1666), Brezne (1673), 
Svätom Jure (1685), Nitre (1701), 
Krupine (1720), Ružomberku 
(1729), Sabinove (1740), Banskej 
Štiavnici (1772), Trenčíne (1772) 
a v Leviciach (1815).

Po vzniku samostatnej Česko-
slovenskej republiky v roku 1918 
spravovali piaristi na Slovensku de-
väť gymnázií a jednu ľudovú školu. 
Medzi novovzniknutou Českoslo-

venskou republikou a Svätou sto-
licou bola v roku 1928 podpísaná 
medzinárodná dohoda Modus vi-
vendi, v ktorej sa písalo: „Kongre-
gácie rehoľníkov a mníchov, ktoré 
majú svoje domy v Českosloven-
sku, nebudú podriadené provinci-
álnym domom v cudzine. Keby sa 
nemohla v Československu otvoriť 
provincia, vtedy také rehoľné domy 
československé budú podriade-
né priamo generalátu v Ríme. Za 
provinciálov a predstavených ta-
kých rehoľných domov, ktoré budú 
podriadené generalátu, budú vždy 
menovaní len občania českoslo-
venského štátu.“ Preto nitriansky 
rektor P. Alexander Cserhelyi žia-
dal vytvorenie samostatnej sloven-
skej provincie. Generálny predsta-
vený rehole piaristov P. Giuseppe 
del Buono na základe súhlasu Svä-
tej stolice zriadil s účinnosťou od 
6. júla 1930 Slovenskú provinciu. 
Do funkcie provinciála meno-
val P. Alexandra Cserhelyiho a za 
jeho asistentov P. Jozefa Branecké-
ho a P. Leopolda Kalčoka. Ďalšími 
provinciálmi boli P. Jozef Branecký 
(1934 – 1947), P. Jozef Chura (1947 
– 1969), P. Jozef Horvátik (1969 – 
1993), P. Ernest Švec (1993 – 2003), 
P. Ján Kováč (2003 – 2015), P. Juraj 
Ďurnek (2015 – súčasnosť).

Od svojho vzniku prešla sloven-
ská provincia rôznymi obdobiami 
pokoja i zápasov. Piaristi vychova-
li slovenskému národu významné 
osobnosti ako napríklad biskupov 
Jána Vojtaššáka, Michala Bubni-
ča či Karola Kmeťka; kňaza – ná-

rodovca Andreja Hlinku, spisova-
teľa Joža Nižnánskeho a maliarov 
Františka Belopotockého a Ľudoví-
ta Fullu.

Výchovno-vzdelávacia činnosť 
rehole bola prerušená počas komu-
nistického režimu po Barbarskej 
noci od roku 1950 až do Nežnej 
revolúcie v roku 1989. Návrat slo-
body znamenal aj návrat piaristov 
do škôl. A tak postupne piaristi pri-
chádzali a obnovili činnosť svojich 
diel v Trenčíne, v Nitre, v Prievidzi 
a vo Svätom Jure. V súčasnosti na 
troch školách vychovávajú vyše 
1 500 žiakov.

Piaristi v súčasnosti hľadajú 
cestu, ako premeniť svoje diela na 
školy, kde by rástla nová generá-
cia hodnotovo zakorenených ľudí, 
ktorí objavili svoju jedinečnosť, 
poslanie a sú pripravení pretvárať 
spoločnosť v láske k Pravde, Dobru 
a Kráse. Našou misou je dnes vzde-
lávanie a sprevádzanie mladého 
človeka v rodinnej atmosfére, aby 
spoznal, kým je, tvoril zdravé vzťa-
hy, pripravil sa na život a získal du-
chovné bohatstvo.

Pri dnešnom výročí ďakujme za 
všetkých pátrov, bratov a piaristic-
kých spolupracovníkov, ktorí na 
Slovensku napĺňali priekopnícke 
vízie svätého Jozefa Kalazanského, 
a modlime sa za budúcnosť piaris-
tických škôl, aby rástli v zbožnosti 
a vede!

6. júla 2020

P. Juraj Ďurnek, SchP
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Manipulátor 
na čele komunity. 
Čo s tým?  
n   JÁN ŠTEFANEC, SVD
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Keď v živote dospejeme do bodu, 

že rozlíšime Božiu vôľu o našom 

povolaní, spravidla nastúpime do 

formácie. Počas tohto výnimočného 

obdobia máme možnosť oboznámiť 

sa s charizmou konkrétneho 

rádu, prehlbovať život modlitby, 

napredovať v teologickom 

vzdelávaní a v neposlednom rade aj 

ľudsky dozrieť. Žiť vzťahy, preberať 

zodpovednosť a profilovať sa pre 

službu. Zložením sľubov sa napokon 

začleniť do spoločenstva, kde je 

možné ďalej sa rozvíjať a rásť, slúžiť 

Bohu a ľuďom.
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V  počiatočnej fáze formácie, 
keď je všetko nové a začína 
sa, nikomu sa ani len ne-

sníva o niečom takom, že by sa člo-
vek dostal do zlého prostredia, že 
by sa stretol s niekým nevhodným, 
kto by ho mohol na ceste povolania 
zneistiť, prípadne zmiasť. Naopak, 
je v nás akoby zakódovaný predpo-
klad, že je všetko v súvislosti s nami 
v najlepších rukách a sme zverení 
tým najkvalitnejším z najlepších, 
lebo takto sa pristupuje v reholiach 
k výberu formátorov.

Pravdepodobne nikto sa neza-
mýšľa nad tým, kto je jeho formá-
tor, len slepo dôveruje. Na začiatku 
je to úplne prirodzený postoj. Veď 
napovedá nám duch rehole, jej spo-
ločenstvo, apoštolská horlivosť, cie-
ľové skupiny pastoračnej služby atď. 
Nepotrebujeme predsa psychologic-
ký posudok profesora na to, aby nás 
mohol učiť. Inštitúcia garantuje jeho 
kvalifikáciu a kvality.

Veľa ráz sa však stane, že po ro-
koch precitneme a zistíme, že sme 
boli pod vplyvom kohosi, u koho sa 
prejavovala porucha osobnosti.

Rola formátora, ktorú taký člo-
vek zastával, ešte umocnila všetky 
negatívne vlastnosti, ktoré vyzera-
li na prvý pohľad ako čnosti – sta-
rostlivosť, záujem, túžba dokonale 
poznať život druhého, nasadenie, 
obetavosť, výnimočnosť, dôvera 
atď. Nie, nemýlite sa, ide o mani-
pulátora, i keď je tomu ťažké uveriť, 
lebo sme žili v tom, že to má byť 
dôveryhodná osoba a nie niekto 
s porušenou osobnosťou.

Toto všetko je veľmi nenápadné, 
často úplne skryté a demaskovať to 
je veľmi zložité. Dokonca málokto 
sa odváži čo i len pomyslieť, že by 
to tak mohlo byť. Zvlášť v nábožen-
ských prostrediach sa apeluje na du-
chovnú motiváciu a s niečím takým 
sa ani neráta. To, že takéto správanie 
sa však môže stať doslova zdrojom 
teroru, toxického rozkladu osobnos-
tí a spoločenstva zverených osôb, je 
druhá trpká stránka problematiky.

Manipulátor potrebuje, aby sa 
všetci okolo neho správali presne 
podľa jeho predstáv. Rola formá-
tora alebo predstaveného mu dáva 
neobmedzený priestor na takú-
to požiadavku. Uplatňovanie tohto 
nároku mu zaisťuje absolútnu pre-
vahu a prináša mu pocit istoty, robí 
ho automaticky nadradeným a se-
bavedomým, poskytuje mu bezpeč-
né pole pôsobnosti. Manipulátor 
svoju obeť presvedčí, že jeho záuj-
my a túžby sú vlastne jej záujmami. 
V takejto „klíme“ dochádza nie-
kedy až k strate vlastnej osobnos-
ti a sebavedomia. Následne sa obeť 
snaží navonok prispôsobiť, hoci 
jasne cíti, že vnútorne nie je s veca-
mi a postojmi stotožnená. Pre obeť 
je to však veľmi náročné, lebo na-
vodený pocit výnimočnosti, dôvery 
a bezpečia, neraz vytvorenie istej 
formy citových väzieb a náklonnos-
ti, sa ľahko nezanecháva. Vytvára sa 
puto, návyk.

A tak spravidla pokračuje v živo-
te v spoločenstve, kde sa nevládze 
ozvať, nevládze ho zanechať, nemá 
možnosť požiadať o pomoc a trpí.

Rozpoznať manipulátora 
možno vďaka týmto znakom:

1.  Prekrúca vaše výroky tak, aby 
vás postavil do horšieho svetla 
a on sa ukázal v tom lepšom.

2.  Používa lichôtky či darčeky, 
aby si vás zaviazal, a potom 
požaduje odplatenie láskavosti.

3.  Vyvoláva vo vás pocity viny 
a odvoláva sa na vašu lásku či 
zodpovednosť.

4.  Mení svoje názory a správanie 
podľa situácie tak, aby mal 
z toho čo najväčší prospech.

5.  Sám seba stavia do pozície 
obete a z vás robí vinníka 
z každého svojho neúspechu. 

Manipuláciu využíva človek, 
ktorý potrebuje byť rešpektovaný 
a uznaný; človek, ktorý zakusuje 
doslova hlad po uznaní a potrebuje 
sa presadiť. Človek túžiaci po tom, 
aby ostatní zdieľali rovnaké názory 
a pocity ako on sám.

Formátor alebo predstavený 
s manipulatívnou poruchou osob-
nosti je prehnane egocentrický 
a neempatický. Takmer vždy nájde 
spôsob, ako bagatelizovať problémy 
druhého, a vždy stavia do popredia 
svoje vlastné trápenia. Z jeho po-
hľadu nič nie je také náročné, aby 
to on sám nemal ešte ťažšie. Ma-
nipulátor taktiež rád využíva vý-
hody komunitného priestoru, kde 
platia isté pravidlá. Tam nadobud-
ne presvedčenie,  že dosiahol istý 
pocit zázemia a stability. Spolo-
čenský kontakt členov komunity 
je skôr trpený než vítaný, návštevy, 
ktoré nie sú jeho, sú viac tolerované 
ako vítané a samozrejme, tie jeho 
sa tešia celkom odlišnému prístu-
pu v správaní sa k nim. Slúžia mu 
totiž na posilnenie ega hostiteľa. 
Ideálne je, ak nikto nevychádza, ale 
ani nevchádza, keď sú všetci doma, 
„na poriadku“. Domáce prostredie 
s osobami, ktoré môže ovládať, je 
všetkým, čo manipulátor potrebu-
je k šťastiu.

Manipulátor sa nepýta, či sú čle-
novia spoločenstva, na ktorého čele 
stojí on sám, šťastní. Skôr ho zaují-
ma, čo by mohol ešte zakázať, aké 
obmedzenie pohybu, kontaktov 

Manipulátor svoju 
obeť presvedčí,  
že jeho záujmy  
a túžby sú vlastne 
jej záujmami. 
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Pri manipulácii 
využíva 
manipulátor 
dobromyseľnosť, 
naivitu, neistotu, 
nevedomosti, 
slušnosť, strach 
a ďalšie skôr 
pozitívne než 
negatívne city 
a vlastnosti iných 
osôb s cieľom 
realizovať svoje 
vlastné väčšinou 
utajené a skryté 
zámery, ciele  
a plány.

a možností by mu prinieslo ešte väč-
šiu moc. A to je už ozaj vážne! Exis-
tuje veľké riziko, že v takejto klíme sa 
človek, hoci to prirodzene odmieta, 
stane obeťou manipulatívneho vzťa-
hu. Niekedy to môže vyústiť až do 
rozličných foriem zneužívania.

Veľkým nebezpečenstvom pre 
zdravie jednotlivcov sa môže stať psy-
chická manipulácia. Pod pojmom 
psychická manipulácia rozumieme 
snahu ovládať myslenie druhej oso-
by či viacerých osôb. Manipulátor sa 
snaží vnútiť cieľovej osobe myšlienky, 
názory či správanie, ktoré nie sú obe-
ti vlastné a ktoré by dobrovoľne ne-
prijala. Získava výhodu voči nej bez 
toho, aby mala voľbu, či mu vyhovie 
alebo nie. Obeť si často ani neuvedo-
muje, že je manipulovaná.

Pri manipulácii využíva manipu-
látor dobromyseľnosť, naivitu, neis-
totu, nevedomosti, slušnosť, strach 
a ďalšie skôr pozitívne než negatív-
ne city a vlastnosti iných osôb s cie-
ľom realizovať svoje vlastné väčšinou 
utajené a skryté zámery, ciele a plány. 

Zo strany manipulátora ide o zne-
užitie prevahy (týkajúcej sa druhu, 
množstva či prístupu k informáciám, 
inteligencie, verbálnej zdatnosti a vý-
rečnosti, aktuálnych okolností či situ-
ácie, rôznych osvojených psychotech-
ník, metód a ciest) na ovplyvňovanie 
rozhodnutí iných jedincov vo vlastný 
prospech. Problém psychickej mani-
pulácie tkvie v tom, že berie človeku 
právo na slobodné rozhodnutie.

K manipulatívnym  
technikám patrí:

→ využívanie ľudí ako nástrojov  
bez vlastnej vôle;

→ nerešpektovanie a obchádzanie 
slobodnej vôle iných;

→ podporovanie agresivity;
→ využívanie dôverčivosti;
→ radosť z utrpenia iných;
→ zákerné konanie;
→ klamstvo;
→ prijatie možnej trestnosti konania;
→ zneužitie dôvery;
→ predstieranie náklonnosti.
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Vedecké výskumy, ktoré sa 
venujú téme manipulácie, jed-
noznačne potvrdzujú, že obete 
manipulatívneho správania často 
spochybňujú vlastný úsudok, spo-
mienky, správanie, potreby, ako 
aj túžby. Cítia veľkú emocionálnu 
neistotu vo vzťahoch. Kritickým 
momentom býva bod, keď obeť 
uverí, že musí obetovať samu seba, 
aby boli iní spokojní. Nebezpečen-
stvo uviaznutia v takýchto vzťa-
hoch hrozí najmä veriacim mužom 
a ženám, ktorí boli prirodzene ve-
dení a vychovávaní k premáhaniu 
vlastného sebectva a k obetavos-
ti a majú vážny úmysel obetovať 
svoj život Bohu a žiť svoje zasvä-
tenie v spoločenstve. Pre nich je 
neskôr veľmi ťažké nájsť hranicu, 
kedy sa obetujú z lásky a z vlast-
nej vôle a kedy sú do tohto stavu 
vmanipulovaní. To neskôr ústi do 
rozličných kríz, depresie, straty 
motivácie, nenaplnenia, vyhorenia, 
odchodov z rehole atď.

V pozadí manipulácie stojí 
komplex menejcennosti – zafixo-
vaný dlhodobý vnútorný konflikt. 
Konflikt medzi snahou uplatniť sa 
a dosiahnuť uznanie či ocenenie na 
jednej strane a strachom z vlastnej 
slabosti, nedostatočnosti či vlast-
ného zlyhania na druhej strane. 
Zároveň ide o presvedčenie, že os-

tatní ľudia sú viac ako manipulátor. 
Z toho pramení často prežívaná 
úzkosť na strane manipulátora, ne-
istota, obavy, a to najmä v záťažo-
vých situáciách.

Shostromova typológia rozpo-
znáva až 9 druhov manipulatív-
nych osobností.

Techník manipulácie je samo-
zrejme oveľa viac a môžu sa vzá-
jomne prelínať. Všeobecne platí, že 
každý manipulátor sa snaží vyvo-
lať v nás určitý pocit. Môže to byť 
pocit viny, súcitu alebo dobrého 
sebahodnotenia, lichôtok. A práve 
prostredníctvom toho pocitu chce 
dosiahnuť svoje.

Nie je ľahké zbaviť sa manipula-
tívneho správania predstaveného 
a odísť na iné miesto alebo opustiť 
spoločenstvo definitívne. Pre väčši-
nu obetí je to nemožný scenár pre 
vek, zdravotné ťažkosti, povola-
nie samotné. Je však veľmi dôležité 
pomenovať veci, zaujať konkrétny 
a správny postoj a v danej situácii 
nerezignovať.

Všetci veľmi dobre pozná-
me citát: „Pravda nás oslobodí.“ 
Veci treba pomenovať, diskutovať 
o nich, deliť sa o ne s ostatnými, 
zabrániť, ak sa to čo len trochu dá, 
aby manipulátori zastávali aké-
koľvek zodpovedné miesto – vo 

formácii alebo vo vedení rehole. 
Nedovoliť, aby jedinci s takouto 
vážnou poruchou osobnosti ničili 
životy iných a presadzovali sa. Ak 
už nemôžeme inak, je dobre nau-
čiť sa manipuláciu aspoň nejakým 
spôsobom odraziť.

Tu je niekoľko spôsobov:
 

1. Poznajme svoje hodnoty 
a základné ľudské práva 
a rozpoznávajme, kedy sú 
narúšané.

Základné ľudské práva predstavujú 
naše hranice.
→ Máme právo na úctu a rešpekt.
→ Máme právo vyjadriť svoje po-

city, názory a požiadavky.
→ Máme právo stanoviť si vlastné 

priority.
→ Máme právo povedať „nie“ bez 

pocitu viny.
→ Máme právo získať to, za čo 

platíme nejakú cenu.
→ Máme právo mať iné názory 

ako ostatní.
→ Máme právo starať sa o svoju 

fyzickú, duševnú alebo emocio-
nálnu hrozbu.

→ Máme právo vytvoriť si svoj 
vlastný šťastný a zdravý život 
v súlade s charizmou, pre ktorú 
sme sa rozhodli.

V pozadí 
manipulácie 
stojí komplex 
menejcennosti 
– zafixovaný 
dlhodobý vnútorný 
konflikt.

Kritickým  
momentom býva  
bod, keď obeť uverí,  
že musí obetovať 
samu seba, aby boli  
iní spokojní. 

Časté príznaky komplexu 
menejcennosti sú:

→ tendencie prenášať 
zodpovednosť za svoje činy na 
ostatných; 

→ hyperkritický postoj voči 
okoliu; 

→ porovnávanie sa s inými;
→ prehnaná túžba po ocenení; 
→ zvýšená citlivosť na kritiku; 
→ očakávania neúspechu.
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2. Vyhnime sa 
sebaobviňovaniu 
a prispôsobovaniu.

Keďže agendou manipulátora je hľa-
danie a využitie našich slabostí, je 
pochopiteľné, že sa môžeme cítiť 
neadekvátne alebo sa dokonca obvi-
ňujeme z toho, že sme neuspokoji-
li manipulátora. V týchto situáciách 
je dôležité mať na pamäti, že nejde 
o náš problém. Sme jednoducho 
manipulovaní, aby sme sa cítili zle, 
aby sme pravdepodobne odovzdali 
svoju moc a práva.

3. Používajme otázky na 
objasnenie požiadaviek.

Ak manipulátor požaduje niečo, čo 
sa nám javí neadekvátne alebo ne-
rozumné, je potrebné vrátiť to for-
mou otázky. Opakujme to, o čo nás 
manipulátor žiada, vo forme otázky. 
Tieto otázky minimálne prinútia 
manipulátora pozrieť sa na situáciu 
z našej perspektívy.

4. Využívajme čas  
vo svoj prospech.

Je ťažké urobiť dobré rozhodnutie 
pod tlakom. A s tým manipulátor 
počíta. Bude nás nútiť, aby sme nie-
čo odsúhlasili skôr, než budeme mať 
šancu premýšľať o tom. Namiesto 
toho, aby sme ihneď odpovedali, 
vezmime si čas na rozhodnutie. Je 
potrebné vzdialiť sa, aby sme neboli 
pod jeho vplyvom, zatiaľ čo zváži-
me, čo chceme urobiť.

 

5. Naučme sa láskavo,  
ale rozhodne povedať NIE.

Odolať manipulátorovi je zložité, 
ale je to možné. Ak si myslíme NIE, 
povedzme NIE. Nič nevysvetľuj-
me, nič nepridávajme, jednoducho 

povedzme NIE. Neospravedlňuj-
me sa za svoje NIE. Keď sa začneme 
ospravedlňovať, nepriamo vypro-
vokujeme manipulátora k novému 
tlaku.

6. Chráňme sa.

Väčšina ohrozujúceho správania 
manipulátorov je len nepríjemná, 
no ak nadobudneme pocit, že ich 
nátlak nás môže ohroziť aj fyzic-
ky, zotrvajme na verejnom mieste 
s väčším počtom ľudí okolo. Zostať 
v bezpečí znamená aj ochranu du-
ševného zdravia. Obmedzme svoje 
vystavenie sa emocionálnemu tlaku 
manipulátora čo najviac. Obmedz-
me kontakt s ním.

 
S manipuláciou a jej následkami sa 
možno vyrovnať. Tým, že sa voči 
manipulácii vymedzíme a odmiet-
neme ju, prídeme azda krátkodobo 
o isté výhody, no v dlhodobom ho-
rizonte získame čosi cennejšie. Pocit 
vnútorného víťazstva, sebadôveru, 
sebauvedomenie, sebaprijatie a to 
najdôležitejšie, ostaneme slobodný-
mi. Zisk za cenu závislosti a per-
manentného ponižovania nestojí za 
nič, ak nemáme vnútornú slobodu.

Práve vďaka nej budeme vedieť 
účinne odovzdávať našu charizmu 
a radosť plynúcu z evanjelia všade 
tam, kde budeme poslaní. Nikdy na 
to nezabudnime.

■
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Keith Strohm

Desať najväčších 
klamstiev 
nepriateľa

Klamstvá patria medzi zák-

ladné nástroje diabla. Majú 

schopnosť mimoriadne pú-

tať našu pozornosť. Prijí-

mame ich ochotnejšie než 

pravdu najmä vtedy, ak ide 

o našu vlastnú identitu. Lži 

nám však znemožňujú žiť 

pravdu o svojej identite mi-

lovaného Božieho dieťaťa.

Kniha Desať najväčších 

klamstiev nepriateľa nás 

prevedie mnohými spô-

sobmi – lžami, ktorými nás 

satan ovplyvňuje. Hovorí 

o jeho taktikách, no najmä 

o neochvejnej moci Otco-

vej lásky. Božou odpove-

ďou na tieto lži je Slovo, 

ktoré prijalo našu prirodze-

nosť a stalo sa vtelenou 

pravdou. Diablove lži nás 

zväzujú, no nikdy nemôžu 

premôcť Otcovu lásku zja-

venú v Kristovi Ježišovi.

Autor knihy Keith Strohm 

nás povzbudzuje: z nepria-

teľových lží sa dá vyslobo-

diť, treba sa však držať 

nádeje. Východiskom 

je Ježiš, ktorý je Cestou 

a Pravdou.

Vydavateľ:  

Redemptoristi
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70. výročie Barbarskej noci

KVRPS aj napriek pan-
démii spojenej s korona-
vírusom animuje spo-
mienku na 70. výročie 
Barbarskej noci, ktoré si 
pripomíname v tomto 
roku. Predseda KVRPS 
P. Václav Hypius, CSsR, 
k tejto udalosti povedal: 
„Spomienka na Barbar-
skú noc nie je pre nás len 
symbolickým gestom, ne-
jakou pripomienkou vý-
znamnej dejinnej uda-

losti, ale je aj konkrétnou 
školou lásky, húževnatosti 
a pevnosti na ceste povo-
lania. Chceme sa povzbu-
diť príkladom našich bra-
tov a sestier, ktorí prešli 
týmto náročným obdobím 
prenasledovania a zosta-
li verní Bohu. Vďaka ich 
nasadeniu a obete sme 
tu dnes aj my, ktorí má-
me ďalej niesť pochodeň 
a rozvíjať dar rehoľného 
života na Slovensku.“ 

Na webovej stránke Kon-
ferencie (www.kvrps.sk) 
je postupne zverejňovaná 
séria dokumentov s ná-
zvom Barbarstvo mo-
ci, ktoré sprostredkúvajú 
svedectvá doby cez po-
menovanie historických 
faktov, ako aj výpovede 

svedkov. Autormi doku-
mentov sú sr. Ivica Kú-
šiková, SSpS, a P. Tomáš 
Gerboc, SVD. Pripravova-
né spomienkové poduja-
tia spojené s výročím boli 
presunuté na jeseň 2020. 
Celoslovenská spomien-
ková slávnosť za účas-
ti pozvaných hostí bude 
v Badíne dňa 29. septem-
bra 2020 a Deň otvore-
ných kláštorov II. sa usku-
toční v našich miestnych 
realitách v sobotu 3. ok-
tóbra 2020.

Zriadenie strediska domácej  
starostlivosti (SDS) pod KVRPS

Od 1. 3. 2020 prevza-
la KVRPS doterajšiu časť 
činnosti Slovenskej kato-
líckej charity (SKCH) – 
sieť charitných domovov 
a uskutočnila sa transfor-
mácia charitných domo-
vov na rehoľné domy. 

V rámci KVRPS bolo k 1. 
3. 2020 zriadené Stredisko 
domácej starostlivosti 
(SDS) vykonávajúce čin-
nosť pre rehoľné inštitúty, 
ktoré uzatvorili s KVRPS 
Zmluvu o spolupráci pri 
domácej starostlivosti 

o vlastných členov. Ak-
tuálne je zapojených do 
systému 16 ženských re-
hoľných inštitútov, ktoré 
majú zriadených 19 miest 
výkonu činnosti SDS. 
Celkovo sa starajú o 392 
klientov – členov rehoľ-

ných inštitútov (z celko-
vého počtu cca 780 sestier 
v dôchodkovom veku / 
cca 140 rehoľníkov – dô-
chodcov, z ktorých je viac 
ako 50 odkázaných na 
opatrovanie). Postupne 
budú mať možnosť vstúpiť 
do systému SDS aj ďalšie 
rehoľné inštitúty, ktorých 
členovia si vyžadujú takú-
to formu pomoci.

Krátke správy zo života Konferencie
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Informácia k domu  
sv. Gorazda v Bacúrove

Chceme informovať 
o zrušení cirkevnej orga-
nizácie Dom sv. Gorazda 
v Bacúrove, uskutočne-
ní jej výmazu z Evidencie 
cirkevných právnických 
osôb na MK SR a vyspo-
riadaní zmluvných záväz-
kov, ktoré s tým súviseli. 

Nehnuteľnosť v Bacúro-
ve však naďalej zostáva 
vo vlastníctve KVRPS. 
 Užívanie a spravovanie 
domu bolo nateraz zve-
rené Farskému úradu 
Zvolen – Sekier na zák-
lade podpísanej Zmluvy 
o nájme s cieľom realizá-

cie pastoračných aktivít 
tejto farnosti. V prípade 
záujmu je naďalej mož-
nosť využiť dom na poby-
ty členov rehoľných inšti-
tútov (po predchádzajúcej 
komunikácii s dočasným 
užívateľom objektu). 

Realizácia kurzu Safeguarding  
na východe Slovenska

KVRPS v spolupráci 
s Centrom na ochranu 
maloletých (COM) zorga-
nizovala v rámci preven-
tívnych programov kurz 
pre zasvätených pôsobia-
cich na východe Sloven-
ska na tému ochrany detí 
a zraniteľných dospelých 

pred sexuálnym zneužíva-
ním (Safeguarding). Kurz 
sa uskutočnil v Košiciach 
od októbra 2019 do apríla 
2020. Zúčastnilo sa ho 23 
rehoľných sestier z rôz-
nych rehoľných inštitú-
tov. Kurz bol ukončený 
17. 4. 2020 online stretnu-

tím (pre opatrenia na 
ochranu pred ochorením  
 COVID-19). Sestry ab-
solvovali spolu 6 stretnu-
tí pod vedením lektor-
ky sr. Agnieszky Ewy 
 Jarkowskej, SCdSC.

Nové dokumenty z Kongregácie  
pre inštitúty zasväteného života 
a spoločnosti apoštolského života 

Vatikánska Kongregácia 
vydala v závere minulé-
ho roka nový dokument 
pre kontemplatívne reho-
le Umenie hľadania Božej 
tváre. Ide o inštrukciu pre 
formáciu kontemplatív-
nych mníšok, ktorá nad-
väzuje na apoštolskú kon-
štitúciu pápeža Františka 
Vultum Dei quaerere. 
KVRPS aktuálne zabezpe-

čuje jeho preklad, v prie-
behu septembra by mal 
byť k dispozícii kontem-
platívnym kláštorom na 
Slovensku.

Koncom apríla 2020 
vyšiel ďalší dokument tej-
to Kongregácie pod ná-
zvom Dar vernosti a ra-
dosť vytrvalosti, ktorý sa 
zaoberá aktuálnou témou 
odchodov zo zasvätené-

ho života. Dokument po-
núka reflexiu doby, ako 
aj jej dôsledky na rehoľný 
život a predkladá niekto-
ré usmernenia a kroky 
na sprevádzanie všetkých 
zainteresovaných. Aj na 
preklade tohto dokumen-
tu pracujeme a zabezpe-
čujeme jeho sprístupnenie 
v slovenčine.

Jana Kurkinová, FMA, tajomníčka KVRPS



MÉDIÁ

Nevieme si nájsť čas na modlitbu  

a cítime sa vinní, že nám to nejde.  

Aj päť minút k dobru by pomohlo.  

Čo robiť, keď zistíme, že je to náš telefón, 

ktorý nás najviac oberá o čas  

na modlitbu a aj počas nej  

nás vyrušuje?

15Zasvätený život | 2020/02
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10 spôsobov, 
AKO SVOJ TELEFÓN  

POUŽÍVAŤ O ČOSI MENEJ  
A MODLIŤ SA O TROCHU VIAC
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B ežný človek používa svoj smartfón v priemere 
jednu až štyri hodiny denne. A to nepočítame 
čas strávený za notebookom, tabletom či pri 

pozeraní televízie. Stačí znížiť čas strávený pred týmito 
zariadeniami a máme väčšiu šancu nadobudnúť pravi-
delný rytmus v modlitbe. Smartfóny sa stali čiernymi 
dierami, ktoré pohlcujú náš čas viac, ako si pripustíme.

Dobrou správou je, že je vcelku ľahké zmeniť to, ako 
často používame naše telefóny. Ak by sme získali „na-
vyše“ sedem hodín týždenne, prečítame alebo azda aj 
napíšeme niekoľko kníh. Alebo vyrobíme nejaké iné 
hodnotné umelecké dielo. Ako by ste využili tých 7 ale-
bo aj 14 „extra“ hodín týždenne?

Dá sa zredukovať čas strávený na telefóne a navýšiť 
čas modlitby? Ponúkam vám svoje postrehy, aby ste si 
ich vyskúšali a našli, čo z nich bude fungovať u vás. Nie 
všetko vám sadne – práve preto je postrehov viac.

Identifikujte svoju  
motiváciu použiť telefón  

a ísť sa modliť.

Keď som vystresovaný, plný úzkosti alebo príliš za-
neprázdnený, telefón je pre mňa najväčším lákadlom. 
Túžba uniknúť váhe stresu a mojim povinnostiam je 
dôvodom, prečo ho chcem vziať do rúk. Je plný appiek, 
možností četovať či prezerať si rodinné fotky a priate-
ľov – práve v tej chvíli nado mnou vyhráva. 

Ďalším dôvodom na jeho časté používanie je mož-
nosť byť v kontakte s rodinou a priateľmi. Na to je 
predsa pôvodne vyrobený a kým takáto komuniká-
cia nenahrádza ozajstné vzťahy, je to dokonca užitoč-
né a zdravé. Výletík na sociálnu sieť, aby sme sa ozvali 
kolegovi z práce, sa však môže zvrtnúť na polhodinové 
zbytočné skrolovanie najnovších statusov.

Tak ako máme rozdielne motivácie na používanie 
telefónu, nesieme si aj rozdielne zranenia a stresory. Čo 
ak by sme sa vo chvíľach úzkosti, strachu alebo stre-
su radšej obrátili k modlitbe a nevzali do ruky tele-
fón? Zmeniť to nebude ľahké. Modlitba sa už toľkokrát 
v týchto situáciách ukázala ako neúčinná, lebo nepri-
niesla ovocie hneď. A tak sme si zvykli, že telefón nás 
aspoň krátkodobo zabaví a odpúta od našich problé-
mov. 

Prepnúť sa a modliť sa, keď príde ťažoba, si od nás 
vyžaduje čas a tréning. Možno vám pomôže jednodu-
ché uistenie o tom, že Ježiš vás pozýva modliť sa aj vte-
dy, keď nevidíme ovocie ihneď. Ježiš je tu, aby sa s nami 
stretol práve v našej slabosti, zlyhaní a v bolesti. Na to 
sa môžeme spoľahnúť viac ako na náš telefón.

Naučte sa  
blokovať a nedať sa 

vyrušovať

Zablokovať je niekedy najlepšia voľba, či ide o odstrá-
nenie nejakej konkrétnej appky, alebo o pridanie inej 
na zablokovanie aplikácií a obmedzenie času ich použí-
vania. Tým si vytvoríme prekážku, aby nás vyrušovalo 
menej vecí a aby nenapĺňali naše mysle nepokojom.

Ak sa vám nedá modliť, lebo vám v hlave lietajú naj-
novšie statusy na sociálnej sieti, najlepším riešením je 
vzdialiť sa. Stačí, ak máte v čase modlitby telefón po-
ruke, a môžete mať problém sústrediť sa. Aj keď trávite 
čas s tými, na ktorých vám záleží, s telefónom v ruke je 
ťažké byť prítomný naplno a nenechať sa rozptyľovať. 
Platí to pri ľuďoch rovnako ako pri Bohu.

Skontrolujte si štatistiku, koľko času trávite za mo-
nitorom (Screen Time), alebo si nainštalujte aplikáciu 
(napr. Moment), ktorá vám to zráta. Keď zistíte, koľko 
času tam reálne miniete, môže to pomôcť odstrániť ru-
šiče vašej pozornosti.

Denne som si prezeral mnoho stránok s aktuálnym 
spravodajstvom, no viem, že to nebolo nutné robiť aj 

Keď zredukujeme množstvo 
hluku, ktoré sa na nás valí 
z našich telefónov či iných 

zariadení, bude pre nás ľahšie 
vstúpiť do modlitby napríklad aj 
vo chvíľach, keď počas čakania 

stojíme kdesi v rade. 

1
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Prepnúť sa a modliť sa, 
keď príde ťažoba,  
si od nás vyžaduje čas 
a tréning. 

a úzkostí, ak nemôžu zdvihnúť telefón alebo odpo-
vedať na správu, ktorá im prišla. Váš telefón si bude 
vyžadovať pozornosť, ak ho budete počuť. V nastave-
niach môžete urobiť niekoľko zmien a vypnúť ozná-
menia pre všetky aplikácie alebo znížiť hlasitosť zvo-
nenia. Zvážte to a skúste vypnúť všetky notifikácie na 
jeden týždeň. Uvidíte, čo to urobí. Ľahko ich zapnete 
späť, ak prehliadnete niečo súrne.

Pravdepodobnejšie však bude zistenie, že ste nič 
dôležité neprepásli a dokonca sa zmenila kvalita vá-
šho života, keďže nie ste neustále vyrušovaní. Keď sa 
snažím sústrediť sa viac na modlitbu, prácu alebo na 
čas s rodinou, začal som používať častejšie funkciu 
„Nerušiť“. Ak sa deje niečo súrne, nájdem zmeškaný 
hovor alebo správu. Nič nie je také dôležité, keď trá-
vim čas s rodinou, že by to nepočkalo hodinku, kým 
vypnem funkciu „Nerušiť“. Kedysi pradávno bolo 
normálne, že sme mali doma telefóny bez odkazova-
čov a neboli sme neustále všetkým k dispozícii.

Treba dodať, že úplné vonkajšie ticho nie je nevy-
hnutné pre vnútorné ticho. Avšak zmena miesta, kde 
sa modlíte, alebo zmena v držaní tela môže priniesť 
zmenu aj do vašej modlitby.

o deviatej večer tesne pred tým, ako som šiel spať. Vy-
mazal som si teda všetky aplikácie so správami a stia-
hol som si aplikáciu Freedom, ktorá mi každý večer 
o 21.00 hod. zablokovala prístup na internet. Takto 
som znížil množstvo rozptýlení, ktoré spôsobovali, že 
bolo ťažké ukončiť deň, odpočinúť si s uvedomením 
si Božej prítomnosti a stráviť čas duchovným čítaním. 
Neskôr som odinštaloval aj appku NHL, lebo som 
počas celého dňa skroloval novinky z hokeja a ruši-
lo ma to v čase modlitebnej prechádzky či pracovnej 
prestávky. V podstate som prišiel na to, že nepotrebu-
jem byť každú chvíľu vyrušovaný novinkami zo sveta 
hokeja.

Čím menej bolo rozptýlenia, tým ľahšie sa mi 
usporadúvali myšlienky, prednášali Bohu moje oba-
vy a ľahšie sa mi dôverovalo Bohu, že ma vedie a stará 
sa o mňa. Urovnať si myšlienky nikdy nie je ľahké, ale 
vypnúť príliv informácií prúdiaci z telefónu tomuto 
procesu veľmi pomáha.

Keď zredukujeme množstvo hluku, ktoré sa na 
nás valí z našich telefónov či iných zariadení, bude 
pre nás ľahšie vstúpiť do modlitby napríklad aj vo 
chvíľach, keď počas čakania stojíme kdesi v rade. 
Vytvoríme tak viac priestoru, v ktorom sa môžeme 
pravidelnejšie obracať k Bohu.

Stíšte svoj telefón 
a modlitbu spravte 
pútavou

Ak nie ste pripravení vymazať konkrétne appky, ktoré 
vás vyrušujú, zvážte, či by ste si mohli aspoň vypnúť 
notifikácie, prepnúť zo zvonenia na vibrovanie a po-
užívať častejšie možnosť „Nevyrušovať“. U používate-
ľov smartfónov sa vypozorovalo, že majú viac stresu 

3



Zasvätený život | 2020/0218

MÉDIÁ

Urobte niečo,  
aby bol váš telefón nudný 
a modlitba zaujímavá

Zamyslite sa, na čo ste používali za posledný týždeň 
svoj mobil – okrem telefonátov a správ. Môj zoznam by 
vyzeral nejak takto: mapy, poznámkový blok, kalen-
dár, e-mail, správy, budík, články o hokeji. Stačí, že sa 
pozriem na tento zoznam a chcem hneď telefón znova 
použiť, aj keď som už odstránil viacero aplikácií sociál-
nych sietí, správ a športu. Teraz je ľahšie odolať mu, le-
bo je v ňom toho menej zaujímavého. Ale aj tak! Je ťaž-
ké nevziať ho znova do rúk.

Sociálne siete sledujem naďalej, ale výhradne na po-
čítači, kde mi appky obmedzujú čas strávený skrolova-
ním. Snažím sa vyhýbať používaniu aplikácie Poznám-
ky a nosím so sebou viac pero a lepiace papieriky, kde 
si zapisujem, čo mám ešte urobiť alebo na čo nemám 
zabudnúť. (Aj keď tie lístky niekedy stratím.) Kalendár 
som tiež nahradil papierovým. A dokonca, aj budík sa 
dá nahradiť!

Chytili ste sa. Jeden z dôvodov, prečo používať tele-
fón, je ten, že je veľmi užitočný a plný zaujímavých vecí. 
Nájdeme v ňom skoro všetko, čo hľadáme: sociálne kon-
takty, správy zo sveta, zoznamy toho, čo ešte treba uro-

biť. Po odstránení obľúbených aplikácií nemáme toľko 
pokušení vziať ho do rúk. Takto ho už nepotrebujeme 
mať na dosah ruky, keď ideme večer spať. Nepotrebuje-
me ho. Toto bola prvá časť – nech je telefón nudný.

Druhá je ťažšia – nech nás modlitba baví. Pomáha 
pri nej čítať knihy o modlitbe, ako sa modlia iní a čo 
o tom napísali. Alebo pomáha odber každodenných 
 e-mailov so zamysleniami, alebo pozeranie videí od 
majstrov modlitby. Nájdite si formát, ktorý vám vyho-
vuje, a zainvestujte doň zo svojho času. Niektorým po-
máha, keď pri modlitbe používajú ruženec alebo čotky, 
iní zasa potrebujú modlitebnú knižku, breviár a litur-
gické čítania.

Telefón držte z dohľadu, 
modlitbu majte pred 
sebou

Už len to, že vidíte svoj telefón, vás ťahá vziať ho do 
rúk, zapnúť ho a používať. Viac vyrušuje pri čomkoľ-
vek, čo robíte, dokonca stačí, že ho cítite vo vrecku – 
a chcete ho z neho vybrať von a znova zapnúť. Čím me-
nej vidíme alebo počujeme svoj telefón, tým skôr naň 
zabudneme.

 Jeden z dôvodov,  
prečo používať telefón, je ten,  

že je veľmi užitočný a plný 
zaujímavých vecí.  

Nájdeme v ňom skoro všetko, 
čo hľadáme: sociálne kontakty, 
správy zo sveta, zoznamy toho,  

čo ešte treba urobiť. 
Po odstránení obľúbených 

aplikácií nemáme toľko pokušení 
vziať ho do rúk. 

4
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Keď si chcem viac uvedomovať, že sa modlím, spájam 
si modlitbu s niečím, čo práve robím, zvlášť ak ide o čosi 
príjemné. Napríklad si na modlitbu vyhradzujem čas, 
keď si sadnem k šálke kávy alebo keď šoférujem. Často 
si zapálim sviečku, čím vyjadrím môj úmysel modliť sa. 
Odkedy používam pri modlitbe modlitebnú knižku, sna-
žím sa mať ju na takom mieste, kde ju vždy uvidím, na 
stole niekde blízko kalendára. Aby bola hneď k dispozí-
cii. Aj hudba mi pomáha modliť sa (napríklad Taizé). 

Nastavte si reálne ciele,  
ako chcete svoj telefón 

používať a ako sa chcete  
modliť

Obmedzenie používania telefónu alebo kroky, ako zís-
kať viac času stráveného v modlitbe, nebudú fungo-
vať, ak to už od začiatku preženiete. Príde znechutenie 
a s ním pocit, že to nezvládate, a to môže zmariť aký-
koľvek pokrok.

Je oveľa lepšie začať v malom s tým, čo isto zvládne-
te, aj keď by to bolo na začiatok iba maličkou výzvou. 
Ak napríklad používate telefón denne v priemere štyri 
hodiny, skúste to v najbližšom mesiaci najprv znížiť na 
tri a pol, alebo ak ste na sociálnej sieti 50 minút denne, 
skúste to zosekať na 40. A postupne to môžete posúvať.

Podobné je to s modlitbou. Ak je aktuálne vaším 
cieľom modliť sa dvakrát denne po polhodine, začnite 

s piatimi minútami ticha denne. Päť minút je vždy viac 
ako nič. Až neskôr pridajte ďalších päť minút. A mod-
litbu v tichu môžete zapracovať medzi svoje každoden-
né povinnosti. Ale veď to už viete.

Zistite, kedy je počas dňa  
pre vás ľahké použiť 
telefón a kedy je ľahké 

modliť sa

Pre mňa je ozaj ťažké odolať telefónu na konci dňa. 
A je ľahké modliť sa ráno.

Toto jednoduché pozorovanie môžem využiť vo svoj 
prospech. Okolo poludnia nemám chuť robiť nič pro-
duktívne a keď si idem ľahnúť, jediné, čo sa mi chce, je 
pozerať sa na obrazovku. A preto popoludní idem na 
krátku prechádzku, upracem niečo v dome, zacvičím 
si, ľahnem si na 20 minút alebo si ako formu krátkej 
prestávky prečítam niečo z knihy. Skúšal som sa mod-
liť, ale zistil som, že sa mi vtedy ťažko sústredí.

Zvyčajne, keď mi dôjde energia a som pokúšaný 
znova sa zapozerať na monitor, beriem to ako možnosť 

6
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oddýchnuť si alebo zmeniť činnosť. Najlepšie je, keď telefón používame 
s jasným cieľom a úmyslom, keďže aplikácie sú navrhnuté tak, aby sme 
od nich boli závislí a aby bolo pre nás ťažké nepoužívať ich.

Taktiež som si vymyslel pravidlo: keď som v aute, nekontrolujem si e-
-maily. Vždy som to robil, keď som nastúpil do auta alebo som z neho 
vystúpil. Stalo sa to súčasťou môjho denného programu a potreboval 
som to zmeniť, aby som dokázal svoj telefón viac kontrolovať. Aby som 
si vytvoril viac priestoru na modlitbu, prestal som počúvať rádio alebo 
podcasty v čase, keď som pripravoval večeru alebo upratoval kuchyňu. 
Menej používania médií v tom čase vytvorilo viac miesta v mojej mysli 
a pomohlo mi využiť ten čas na modlitbu.

Viem o sebe, že ráno sa mi modlí najľahšie. Avšak aj večer si vyhra-
dím čas na modlitbu aj na čítanie. Ranný čas si strážim. Ak som večer 
viac unavený alebo rozbitý, aby som mal z modlitby aspoň niečo, viac si 
čítam alebo používam modlitbovú aplikáciu.

Vytvorte si špecifický čas 
na svoj telefón a čas na modlitbu

Nie je žiadnym tajomstvom, že majstri produktivity a mnísi majú nie-
čo spoločné: riadia sa denným programom. Sú takí nastavení na dennú 
rutinu, že sa na ďalšiu úlohu prepnú skoro automaticky. Rozvrh dňa sa 
môže stať pascou, kde zlyháme alebo prežijeme pocit viny, avšak sta-
novené hranice nám môžu pomôcť lepšie zachytiť rytmus dňa. Tak ako 
sa modlíme pravidelne pred spaním, naše telo a myseľ môžeme naučiť 
modliť sa aj v iných časoch dňa.

Ráno si môžeme určiť čas, dokedy nebudeme kontrolovať svoj tele-
fón, napríklad až po rannej svätej omši. Alebo si doprajeme päť minút 
na sociálnej sieti predtým, ako začneme pracovať (ale len v prípade, že 
nemáme pred sebou v ten deň nejaký dôležitý projekt a nepotrebujeme 
sa naň naplno sústrediť, a preto radšej úplne zablokujeme sociálne siete 
hneď ráno).

Porozprávajte sa s niekým o svojom 
telefóne a o modlitbe

Trvalá a významná zmena sa vždy deje s podporou spoločenstva. Môže 
ísť o radu od priateľa, podporu blízkych. Ak nikomu nepoviete o tom, 
že sa snažíte zmeniť spôsob, akým ste používali svoj telefón, bude pre 
vás ťažšie držať sa svojich plánov a predsavzatí.

Niekedy stačí, že priateľom na sociálnej sieti poviete, že sa snažíte ob-
medziť používanie svojho telefónu a oni vám dajú ďalšie užitočné rady, 
ktoré by vám mohli pomôcť.

V súvislosti s rastom v modlitbe pomáha duchovné sprevádzanie, 
kde vám sprevádzajúci pomáha viac si všímať to, ako Boh koná vo va-
šom živote, a navrhne ďalšie kroky či konkrétne formy modlitby pre 
daný čas. V určitej miere môžu pomôcť aj online skupinky, webináre 
alebo čety, no nedá sa to porovnať so sprevádzajúcim rozhovorom tvá-
rou v tvár.

8
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N. T. Wright 

Ako sa Boh  
stal kráľom

Božie kráľovstvo a Ježišo-

vo ukrižovanie sú ústrednými 

témami evanjelií a tieto témy 

neodmysliteľne patria k sebe. 

Božie kráľovstvo bolo nasto-

lené vďaka Ježišovej verej-

nej službe a tá dosiahla svoj 

vrchol práve na kríži. Zároveň 

význam kríža dokážeme lepšie 

pochopiť len v kontexte Božie-

ho kráľovstva.

Nápad na knihu Ako sa Boh 

stal kráľom vznikol v čase, 

keď jej autor N. T. Wright slúžil 

ako biskup v Durhame. Mno-

ho zborov na severovýchode 

Anglicka sa stretávalo a čítalo 

Bibliu. Zapojili sa tisíce veria-

cich z najrôznejších cirkevných 

tradícií. V období Pôstu a Veľ-

kej noci v roku 2010 sa rozo-

beralo Lukášovo evanjelium. 

Len niektorí členovia študij-

nej skupiny porozumeli pojmu 

a významu Božieho kráľovstva. 

Vtedy si biskup Wright dal za 

cieľ cestovať po celom regió-

ne a vysvetľovať ľuďom, ako 

porozumieť posolstvu Božie-

ho kráľovstva v našich evan-

jeliách.

My, kresťania, často zabú-

dame, o čom evanjeliá sú. 

Živý Boh je kráľom na nebi 

a veríme, že je ním rovnako 

na zemi – je to predsa prí-

beh, ktorý nám rozprávajú 

štyri evanjeliá.

Vydavateľ: Porta Libri
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Všímajte si širšie 
súvislosti vo svojom 
živote

Všímať si pokroky môže človeka rýchlo vykoľajiť, ak 
sa dosiahnutá zmena stane mierkou osobnej hodnoty 
alebo zbožnosti, takže je potrebné používať to opatrne. 
Aj keď môže byť veľmi povzbudzujúce vidieť v kalendári 
pribúdať X za každý deň, keď sa nám podarí dosiahnuť 
svoj cieľ a obmedziť v ten deň čas pred monitorom alebo 
obetovať vyhradený čas modlitbe.

Všímajte si radšej širšie súvislosti: ako vyzerali vaše dni, 
keď ste si čas na modlitbu ustrážili alebo keď ste si ho ne-
ustrážili? Ako ste sa cítili počas dní, keď ste nemali čas na 
modlitbu? Ako ste sa cítili, keď ste ten čas mali? Kedy je 
pre vás počas dňa alebo počas týždňa ťažšie modliť sa?

Ja som si napríklad všimol, že sa mi ťažšie modlí, keď 
mám toho v diári na daný deň menej. Znie to možno 
zvláštne, no dáva to zmysel, ak si uvedomíme, že plný deň 

si žiada viac plánovania a lepšie využívanie času. Ľahšie sa 
mi vyčlení čas na modlitbu, ak viem, že môj deň bude pre-
plnený. Ak plný nie je, vždy sa pri niečom zdržím a skôr, 
ako si to uvedomím, mi na modlitbu čas neostane.

Samozrejme, že sa môžem cítiť vinný a zahanbený, že 
som si to neustrážil a môže ma to znechutiť. Na druhej 
strane, ak si zavediem a držím dokonalý modlitbový 
zvyk, môžem o sebe a o svojich duchovných výkonoch 
zmýšľať vysoko.

Všetci si potrebujeme vedieť nastaviť zdravé hrani-
ce pri používaní techniky, zvlášť telefónov, lebo práve 
tie boli vyrobené tak, aby si vynucovali našu pozornosť, 
aby sa ľahko používali a aby bolo veľmi ťažké odložiť 
ich. Výrobcovia chcú, aby sme im nedokázali odolať 
a nekontrolovali sa pri ich používaní.

Keď si všimnete širšie súvislosti týkajúce sa používa-
nia mobilu a trávenia času v modlitbe, ukážu vám, kde 
máte rezervy a na čom môžete zapracovať.

■ Podľa knihy Reconnected spracovala  
Františka Čačková, OSF
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Málo zbraní 
a veľa viery

BANGUI SA PRIPRAVUJE  
NA NOVÝ BOJ

V aute ako každé ráno cestou do školy nám z rádia vysvetľujú dôvody 
pomalého šírenia sa vírusu COVID-19, ktorý sa tak rýchlo rozšíril 
na iných kontinentoch. Podľa redaktora sú dôvodmi vysoké teploty 

a nízky priemerný vek obyvateľstva. Bolo by ťažké nedať mu za pravdu. V Stre-
doafrickej republike, kde žijem už jedenásť rokov, teplota často presahuje 30 °C 
a 70 % populácie má menej než tridsať rokov. Moji spolubratia, ktorí s hrdos-
ťou patria k tým 70 %, nie sú však o tom tak skalopevne presvedčení a katego-
ricky vyhlasujú: „Vírus nás nezabije, lebo Afričania majú vieru a modlia sa!“ 
Žiaľ, viera a modlitba netvoria kritériá, ktoré by vzal do úvahy redaktor rádia 
France Internationale. A aj prezident republiky, hoci pozná úprimnú zbožnosť 
svojich obyvateľov, sa predsa len rozhodol prijať isté opatrenia na zabránenie 
šírenia epidémie: miesta kultu, školy, letisko, reštaurácie, bary a diskotéky sú 
zatvorené. A tak, ako keď nám hrozila ebola, bol som nútený nejesť viac neto-
piere a zosmutnel som z toho, že už nemôžem ísť na diskotéku. Našťastie je do-
volené slúžiť sväté omše s účasťou maximálne 15 osôb. 

Život v kláštore pokračuje pokojne – v modlitbe a v práci, v tichu, na kto-
ré sme neboli zvyknutí v čase, keď zúrila vojna a keď sme boli zavretí v dome 

síce zo strachu pred bomba-
mi, ale s 10 tisícami utečencov. 
Samozrejme, že nám chýbajú 
veriaci a deti, ktoré vždy pobe-
hovali okolo kláštora. Prajeme 
si, aby tento typ pôstu netrval 
príliš dlho.

Koronavírus u nás nedal na 
seba dlho čakať. Zatiaľ čo vám 
píšem, bolo ohlásených jede-
násť prípadov, všetky v hlavnom 
meste. Zväčša ide o prípady 
prinesené z cudziny, niekto-
rí z nakazených sú už zdraví. 
Našťastie dosiaľ neboli zazna-
menané žiadne úmrtia. Teda 
jednotlivých prípadov je málo. 

n  FEDERICO TRINCHERO, OCD
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Nezabúdajme, že v Afri-
ke zomiera ročne na maláriu 
asi 400 tisíc ľudí. Ďalšie tisíce 
sú obeťami iných chorôb, ako 
je tuberkulóza a osýpky. Deti 
sú hlavnými obeťami týchto 
tichých hromadných pohrôm, 
ktoré sa nie veľmi objavujú 
v správach, čo k vám prichá-
dzajú. Možno stúpajúce čísla 
obetí na COVID-19, ktoré nás 
tak veľmi zasahujú, by v nás 
mali vyvolať otázky a prehod-
notiť naše nároky a reakcie na 
udalosti, ktoré teraz prežívame.

V Stredoafrickej republike je 
málo zbraní na boj proti koro-
navírusu. Ale nevzdávame sa. 
A ako vždy dôverujeme Bohu 
a pripravujeme sa na slávenie 
Veľkej noci, tentoraz nie v prepl-
nených kostoloch a ani pred tele-
vízorom alebo cez streaming, ale 
zhromaždení pri rádiách.

Azda viac než inokedy je 
priať si dobrú Veľkú noc záro-
veň ťažké aj nevyhnutné. Ťaž-
ké, lebo už zopár týždňov žije-
me so smrťou a predovšetkým 
v strachu zo smrti. Nevyhnut-
né, lebo práve túto udalosť sme 
toľkokrát prežívali v roztržitos-
ti a s istotou, že ako kresťania 
slávime porazenie smrti a oslo-
bodenie od každého strachu. 
Vírus, ktorý vtieravo zamest-
náva naše myšlienky, slová aj 
našu modlitbu, pravdepodob-
ne znepokojil a prebudil našu 
vieru a prekvapil nás nepripra-
vených viac, než boli naše ne-
mocnice či vlády.

Ak by mal koronavírus od-
haliť to málo, čím sme pred 
veľkosťou Jediného, ktorý nás 
môže oslobodiť od strachu a za-
chrániť nás od smrti, bol by to 
nie zanedbateľný vedľajší efekt.
A teda: Šťastnú (dobrú)  
Veľkú noc! 

 ■ Preklad Tatiana Berecká

Avšak musíme si uvedomiť, že v krajine existuje len jedno laboratórium, ktoré 
je schopné analyzovať vzorky. Skutočných ochorení teda môže byť viac. Naprí-
klad v Kamerune, v krajine, ktorá susedí so Stredoafrickou republikou a s kto-
rou dochádza aj k viacerým ekonomickým výmenám, je situácia oveľa hor-
šia – či ide o ochorenia alebo o úmrtia. Nerobíme si preto žiadne ilúzie, aj keď 
moji spolubratia stále prejavujú svoj optimizmus, so zápalom sa modlia a majú 
zvláštnu chuť vrátiť sa do školy. Ak by sa vírus v týchto častiach rozšíril tak, 
ako je to v mnohých iných krajinách, bola by to skutočná katastrofa. Zdravot-
ný systém v našej krajine nie je na takej úrovni, aby čelil takémuto nebezpečen-
stvu. Krajina dvakrát väčšia ako Taliansko s asi 5 miliónmi obyvateľov dispo-
nuje len tromi dýchacími prístrojmi. Keď som sa to dozvedel, celkom som sa 
potešil. Myslel som si totiž, že nemajú ani jeden. Čo sa týka dodržiavania od-
stupu, je to čosi, čo sa dá len ťažko realizovať. Auly v školách často pojmú aj sto 
žiakov, kostoly sú počas nedeľných svätých omší preplnené, pestrofarebné trhy 
v rôznych štvrtiach sú miestami, kde je fyzický kontakt (aj s neznámymi ľuďmi) 
nevyhnutný a vysoký počet cestujúcich v autách, taxíkoch, malých autobusoch 
aj veľkých kamiónoch je normálnym javom takmer v každom africkom meste. 
Samozrejme, už niekoľko týždňov sa šíri kampaň, ktorá upozorňuje na dodr-
žiavanie určitých hygienických opatrení a odstupov, aby sa tak vyhlo rýchle-
mu šíreniu vírusu. Aj keby sa nerozšíril veľmi – a to je to, čo si všetci prajeme 
–, účinky pandémie by všetci pocítili, ba istým spôsobom sa už pozorujú. Hoci 
v Bangui nie sú vlaky ani metro a fabriky a obchodné centrá sa dajú spočítať na 
prstoch jednej ruky, je možné badať zvýšenie cien vecí každodennej potreby. 
Takéto zdraženie sa najviac dotkne chudobnejších častí krajiny. Paradoxne je 
však krajina po niekoľkých rokoch po vojne pripravená lepšie než ostatné kraji-
ny na to, aby čelila ohrozujúcim situáciám a mohla prežiť aj v extrémnych pod-
mienkach. Už sa napríklad stalo, že nebolo možné mesiace alebo roky chodiť 
do škôl, nesmelo sa vychádzať z domov, bolo treba vytvoriť poľné nemocnice, 
zriecť sa cestovania a organizovania udalostí a všetko zariadiť len zo zreduko-
vaného mesačného zárobku bez toho, aby sme sa nechali ovplyvňovať chodom 
burzy na Wall Street.



Mám sa dobre!  
Dobre! Dobre!
Ako riešiť zle adaptované popieranie n  SUZ ANNE ME YER, IHM

FORMÁCIA
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FORMÁCIA

Žena, ktorá sedela predo mnou, hrbiac sa vo svojom kresle 

a podopierajúc si rukou bradu, aby jej nepadala hlava, vyzerala tak 

na 70. Vedela som však od niektorých jej spolusestier, s ktorými 

som sa rozprávala, že bola o dve desaťročia mladšia. Prišla som 

za ňou na konzultáciu na žiadosť sestier jej komunity, ktoré boli 

vážne znepokojené nielen tým, ako chátrala, čo mohli denno-denne 

pozorovať, ale zvlášť tým, čo opísali ako jej „ustavičné odmietanie 

uznať, že niečo nie je v poriadku“. 
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S estra, ktorá mi telefonovala 
a prosila ma, aby som pri-
šla, opísala svoju spoluses-

tru ako osobu, ktorá už roky doká-
zala žiť s nevyliečiteľnou chorobou 
a „pomerne dobre sa dokázala vy-
sporiadať s obmedzeniami, ktoré 
jej choroba prinášala“. Pozname-
nala, že posledný rok sú spoluses-
try žijúce s ňou v komunite „veľ-
mi ustarostené“ z toho, čo opísala 
ako stále sa zhoršujúce symptó-
my prinášajúce viac a viac skutoč-
ných obmedzení v tom, čo sestra 
ešte môže urobiť, pričom však stá-
le opakuje a tvrdí, že sa má „tak 
dobre ako nikdy“. Keď sa jej nie-
kto opýta, ako sa má, ako je to s jej 
zdravím, vždy len odvrkne: „Mám 

sa dobre! Dobre! Dobre! A Vy sa 
máte ako?“

Počas rozhovoru so sestrou, 
ktorá mi telefonovala, som v jej 
hlase postrehla rad emócií poč-
núc starostlivosťou, ustarostením 
a končiac frustráciou až hnevom: 
„Jednoducho už nevieme, ako by 
sme jej mohli pomôcť, a momen-
tálne nevieme ani to, čo máme 
robiť, aby sme jej vôbec mohli po-
môcť. Je to zlá situácia a zhoršuje 
sa zo dňa na deň.“

Po hodinovom telefonickom 
rozhovore môžem povedať, že veľa 
z toho, čo mi tá sestra povedala, 
i to, čo nepovedala, potvrdzovalo 
jej obavy. Bolo jasné, že zdravotný 
stav spolusestry, ktorú opisovala, 

dosiahol ten bod, v ktorom sa to, čo 
bolo kedysi ešte znesiteľné obme-
dzenie, zmenilo na veľké vysilenie. 
Keď som sa potom s ňou sama roz-
právala, všimla som si, že kráčanie, 
pohyb, dokonca i sedenie dlhší čas 
vzpriamene boli už pre ňu veľmi 
namáhavé. Šli sme spolu po chod-
be dlhej asi desať metrov a keď sme 
prišli k hovorni, kde sme si spolu 
sadli, dýchala ťažko a potrebovala 
niekoľko minút, kým mohla začať 
rozprávať. Počas nášho rozhovo-
ru strácala súvislosť v tom, o čom 
sme viackrát hovorili, a opakova-
ne menila tému svojho rozpráva-
nia. Povedala mi tri rôzne verzie tej 
udalosti, ktorá urýchlila jej posled-
nú hospitalizáciu, každý raz s pod-
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Popieranie 
znamená, že 
ak človek stojí 
zoči-voči faktu, 
ktorý mu je príliš 
nepríjemný 
na to, aby ho 
prijal, poprie ho 
tvrdiac, že to nie 
je pravda, nech 
ide o akékoľvek 
skutočnosti, ktoré 
bude musieť pritom 
odstrániť alebo 
ignorovať, aby sa 
mohol pred nimi 
chrániť.

statne iným časom, miestom a pod-
mienkami. Keď som poznamenala, že 
jedno protirečí druhému, sestra bola 
najprv trocha zmätená a potom sa 
obhajovala. Tvrdila, že sa môže znova 
vrátiť do zamestnania (do práce v ne-
mocnici, pri ktorej bolo treba veľa 
chodiť a ktorá si vyžadovala jasnosť 
a rozpoznanie), žeby jej sestry mali 
znova dovoliť šoférovať (spolusestry 
jej to zakázali po tom, čo zistili, že už 
nebola schopná zaparkovať) a že ju 
majú nechať, aby si sama vybavova-
la návštevy u lekárov (túto zodpoved-
nosť prebrala jedna jej spolusestra po 
tom, čo sa zistilo, že vynechala nie-
koľko návštev u lekára).

Sestra nebola prvou osobou s po-
dobnými symptómami, ktorú som 
stretla, hoci môžem povedať, že je 
azda najextrémnejším prípadom ži-
júcim stále v spoločenstve s tými, 
ktoré sú ešte činné. Odmietla dať sa 
premiestniť čo i len na nejaký čas na 
oddelenie chorých sestier – čo sa tiež 
zhoduje s jej symptómami. Prečo by 
tam mala ísť? Veď ona „sa má dobre! 
Dobre! Dobre!“ Táto sestra bola už 
hlboko v stave popierania. 

Čo je popieranie?

Popieranie, pri ktorom nám chýba 
jasná konceptuálna definícia, sa kate-
gorizuje ako primitívny alebo primár-
ny obranný mechanizmus zakorenený 
v počiatočnom svete dieťaťa – v čase 
predverbálneho, predlogického a ma-
gického myslenia. Anna Freud ho vy-
svetľuje ako normálny archaický pro-
ces v počiatočnom vývojovom štádiu 
dieťaťa a dodáva, že „zrelé ego nepo-
kračuje v extenzívnom užívaní po-
pierania, pretože sa dostáva do kon-
fliktu s kapacitou spoznávať a skúšať 
realitu“. Dôležitým je slovo „exten-
zívny“. Väčšina ľudí sa prikláňa k istej 
forme popierania v stresových a ka-
tastrofálnych životných situá ciách, 
zvlášť v  situáciách ohrozujúcich život. 
V týchto okolnostiach môže obranný 
mechanizmus fungovať ako „potreb-

O
D

P
O

R
Ú

Č
A

M
E

C. S. Lewis

Úvahy o žalmoch

Medzi najväčšie skvosty 

C. S. Lewisa patria jeho 

Úvahy o žalmoch, ktoré 

sú mnohými odborníkmi 

považované za jedny 

z najlepších komentárov 

o žalmoch. 

Uznávaný odborník 

sa v knihe venuje 

mnohým žalmom, ktoré 

veľmi nenútene a vecne 

aplikuje do jednotlivých 

kapitol, ktorými nás vedie 

k sebareflexii. Zameriava 

sa na každodennú súčasť 

života človeka – odsúdenie, 

smrť, Božia nádhera, 

príroda. Svojou typickou 

spisovateľskou noblesou 

vtiahne čitateľa nielen 

do hĺbky porozumenia 

žalmov, ale aj do centra 

našej viery.

Vydavateľ: Porta Libri
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ný na zachovanie blaha a zdravia ... 
ako ochrana pred stresovými fak-
tormi, ktoré sú príliš zdrvujúce ... 
na nadobudnutie potrebného času 
na mobilizáciu zdrojov, nevyhnut-
ných na zvládnutie situácie ... na 
zachovanie a udržanie dôležitých 
vzťahov ... keď je človek príliš la-
bilný na to, aby sa dokázal pozrieť 
pravde do očí“. Pozitívny vplyv 
popierania v týchto prípadoch je 
často zjavný na začiatku krízy ale-
bo na konci dlhotrvajúceho zápasu. 

Jednoducho povedané, popie-
ranie znamená, že ak človek stojí 
zoči-voči faktu, ktorý mu je príliš 
nepríjemný na to, aby ho prijal, po-
prie ho tvrdiac, že to nie je pravda, 
nech ide o akékoľvek skutočnosti, 
ktoré bude musieť pritom odstrá-
niť alebo ignorovať, aby sa mohol 
pred nimi chrániť. Keďže popiera-
nie sa koná vo veľkej miere podve-
dome, môžeme povedať, že naozaj 
nejestvuje „jednoduchá“ forma po-
pierania s jeho mnohými prejav-
mi počnúc minimalizovaním až po 
stavy šialenstva. V súvislosti s fy-
zickými chorobami sa za posledné 
desaťročia uskutočnilo veľa výsku-
mov a snáh o pochopenie týkajú-
ce sa ochranných a azda aj život za-
chovávajúcich efektov niektorých 
foriem popierania. Zhang, upozor-
ňujúc, že úlohou lekára, ktorý sa 
u pacienta stretáva s popieraním, 
je vyhnúť sa „zrážke s ním“, hovorí, 
že výsledok výskumu týkajúceho sa 
popierania, zvlášť u ľudí s nevylieči-
teľnou rakovinou, „priniesol zmie-

šané výsledky“.  Uzatvára, že kým 
„niektoré pokusné štúdie tvrdia, že 
popieranie môže v začiatkoch slúžiť 
užitočnému cieľu, ak sa podporuje 
dlhšiu dobu, stáva sa zle adaptova-
ným“. Rabinowitz a Peirson opisujú 
niekoľko ukazovateľov stavu popie-
rania, o ktorom môžeme povedať, 
že je zle adaptované. Tými ukazova-
teľmi sú napr. stavy, keď popieranie 
zabraňuje potrebným opatreniam 
v liečení choroby ... keď popieranie 
zmenšuje šancu prijať potrebný zá-
krok, ktorý by uľavil, vyliečil choro-
bu alebo predĺžil život, ako aj keď si 
popieraním pacient osvojuje sprá-
vanie, ktoré ohrozuje jeho samého 
alebo iné osoby. Stephenson upo-
zorňuje, že rodiny a priatelia choré-
ho môžu byť nielen obeťami popie-
rania, ale aj jeho uskutočňovateľmi, 
keď slepo prijímajú refrén choré-
ho „mám sa dobre“ alebo keď ich 
vlastná potreba ochrániť sa „pred 
najhorším“ podporuje popieranie 
v tom, kto trpí. 

Stav sestry, o ktorej píšem na za-
čiatku tohto článku, je zle adapto-
vané popieranie. Čo ho takým robí 
a ako s ním môžu zaobchádzať jed-
notlivci, ktorí s rôznymi jeho po-
dobami mali do činenia, uvádzam 
ďalej.

Zložky zle adaptovaného 
popierania

Tým, ktorí pracujú s ľuďmi so zle 
adaptovaným popieraním, môže 
pomôcť pochopenie jeho prvkov. 

FORMÁCIA

Rodiny a priatelia chorého môžu 
byť nielen obeťami popierania,  
ale aj jeho uskutočňovateľmi, 
keď slepo prijímajú refrén chorého 
„mám sa dobre“.
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Gary Chapman

Hnev

Hnev je niečo, čo zažíva bežne 

každý z nás. Hnev je medzi 

manželmi, medzi deťmi, medzi 

rehoľníkmi, medzi rodičmi 

a ich potomkami i naopak. 

Hnev prežívame ako občania, 

zamestnanci, susedia. Mnohí 

sa dokonca hneváme aj sami 

na seba. Väčšina z nás má 

s hnevom problémy a ako 

kresťania si možno kladieme 

otázku, či existuje vôbec 

prijateľný spôsob hnevu.

Aký je pôvod hnevu 

a v čom spočíva jeho zmysel? 

Odkiaľ sa hnev vlastne berie? 

Toto sú otázky, na ktoré 

potrebujeme nájsť odpovede 

a pochopiť ich, aby sme 

hnev dokázali konštruktívne 

spracovať.

Gary Chapman vo 

svojej knihe Hnev ponúka 

mnoho odpovedí a podnetov 

a prináša kresťanský pohľad 

na vec. Pripomína nám, 

aby sme nezabudli na to 

najpodstatnejšie, ak chceme 

dosiahnuť úspech: odovzdať 

svoj hnev Kristovej vláde, aby 

sme mohli uzdraviť naše 

vzťahy a v neposlednom 

rade naplniť plány, ktoré má 

Boh s nami.

Vydavateľ: Porta Libri



Ešte stále prebieha snaha opera-
tívne ho definovať. Je to poma-
lý proces, keďže vychádza hlavne 
z činnosti s pacientmi v nemoc-
nici a z informácií od psychiatrov 
a iných zdravotníckych pracov-
níkov, ktorí sa u pacientov stretá-
vajú s ťažkými stavmi obranného 
mechanizmu. Z toho, čo vide-
li v nemocniciach ako absolútne 
popieranie choroby a odmietanie 
akejkoľvek liečby, navrhli výskumní 
pracovníci v roku 1990 (s málo 
zjavným úspechom), aby sa to ne-
jakou formou dostalo do Manuá-
lu diagnóz a štatistík mentálnych 
chorôb (Stearns, Spitzer and Mus-
kin), potom opäť v roku 1998 do 
edície DSM-IV-TR (Muskin, Feld-
hammer, Gelfand a Strauss) a naj-
novšie v roku 2007 do publikácie 
DSM-V (Fava, Fabri, Sirri a Wise).

Pamela Stephenson, zdravotná 
sestra pracujúca na onkológii, na-
vrhuje, aby sa popieranie nebralo 
ako fixná diagnóza alebo udalosť, 
ale ako „dynamika s plynúcimi 
hodnotami, ktoré sa menia skúse-
nosťou a časom“. Možno to vidieť 
na prípade sestry, o ktorej som pí-
sala v úvode. Ona sa nespráva ani 
dobre, ani zle, nerobí ani vhodné, 
ani nevhodné rozhodnutia týka-
júce sa svojej choroby, ale robí to, 

čo si vyžaduje jej najvnútornejšie 
a v mnohých prípadoch detské ja, 
o čom je v hĺbke presvedčená, že je 
to jej prežitie. Ako zviera chytené 
do pasce, metajúc pazúrmi okolo 
seba, alebo – jemnejšie povedané – 
ustráchané dieťa, ktoré sa cíti opus-
tené a osamelé, robí – hoci zde-
formovaným spôsobom – čo musí 
robiť, aby sa chránila. 

Vynára sa tu niekoľko kľúčo-
vých faktov, ak človek chápe pro-
ces popierania (nie jeho diagnózu) 
ako plynúci a ochraňujúci. Prvým 
je fakt, že osoba v overenom štá-
diu vidiny alebo v stave zvrátenos-
ti sa môže preniesť na menej ničivé 
emocionálne miesta. Keďže obra-
na je zväčša podvedomá, vyžadu-
je si to pomoc zvonka. Ak sa sestra 
obhajuje proti niečomu, musíme 
konštatovať, že je posadnutá stra-
chom. Veľkou pomocou pre ňu by 
bolo zistiť príčinu jej strachu a po-
môcť jej ju zmierniť natoľko, nakoľ-
ko je to len možné. Ideálne by sa to 
mohlo udiať s pomocou terapeu-
ta alebo poradcu, no kým by sestra 
bola schopná takúto pomoc prijať, 
mohli by to robiť starostlivé osoby, 
ktoré jej chcú pomôcť. Ak by mala 
možnosť vyrozprávať sa niekomu, 
kto by ju neodsudzoval (niekto-
rej priateľke v komunite, nejaké-

mu inštruktorovi, niekomu, komu 
dôveruje a koho si vysoko cení), 
pomohlo by jej to oslobodiť sa od 
bezprostrednej hrôzy. Tí, ktorí by 
najlepšie dokázali zvládnuť v ro-
dinách túto diagnózu a jej dopad, 
sú s veľkou pravdepodobnosťou tí, 
ktorí by dokázali aj pomôcť. 

Niektoré strachy môžu byť úpl-
ne iracionálne, napríklad: „Ak pôj-
dem na oddelenie chorých, tak tam 
za mnou zavrú dvere a už sa odtiaľ 
nevrátim.“ Iné môžu byť racionál-
nejšie a dokonca i možné, naprí-
klad: „Už asi nikdy nebudem môcť 
šoférovať.“ Už aj oddeliť reálne od 
nereálneho by mohlo pomôcť ses-
tre zmenšiť hrôzy objavujúce sa 
v jej mysli. Poskytnutie nejakej úľa-
vy a/alebo úspechu v liečbe môže 
tiež pomôcť aspoň na čas priniesť 
sestre uvoľnenie. Vyjsť si niekam 
von, napríklad do kina, do arboré-
ta, poprechádzať sa v prírode, môže 
tak isto poskytnúť úľavu. Zamest-
nať sestru drobnými prácami, ktoré 
ešte môže vykonať, aj keď s pomo-
cou asistencie, môže podporiť mo-
rálku sestry. 

Druhým kľúčovým faktom je, 
že popieranie je interpersonál-
ny proces. Stephenson tvrdí, že 
„osobné mienky o popieraní môžu 
do veľkej miery ovplyvniť to, čo 
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Misijný manifest vznikol ako 

iniciatíva katolíckych mlá-

dežníckych spoločenstiev, 

komunít a hnutí Nemecka, 

Rakúska a Švajčiarska. Túž-

bou jej aktérov je posilniť vie-

ru a misijný zápal kresťanov 

v Európe, ktorá sa stáva misij-

ným územím. Publikácia za-

chytáva desať téz, ktoré roz-

víjajú programový dokument 

pápeža Františka Evange-

lii gaudium, a aplikuje ich na 

aktuálnu situáciu kresťanov 

v nemecky hovoriacich kraji-

nách. Oplatí sa aj na Sloven-

sku inšpirovať týmto skvelým 

dielom. Posúďte sami.

Bernhard Meuser  
Johannes Hartl  
Karl Wallner

Misijný manifest

Téza 1: Ženie nás túžba,  

aby sa ľudia obrátili k Ježišo-

vi Kristovi.

Téza 2: Chceme, aby sa misie 

stali prioritou číslo jeden.

Téza 3: Sme presvedčení,  

že šance nikdy neboli väčšie 

ako teraz.

Téza 4: Oslovíme všetkých ľudí 

vo svojich krajinách a nebu-

deme robiť nijaké rozdiely 

(ako ich nerobil ani Ježiš).

Téza 5: Veríme, že naša misia 

bude taká mocná, ako sú 

naše modlitby.

Téza 6: Ďakujeme všetkým 

kresťanom mimo Katolíckej 

cirkvi, ktorí sa už dnes obe-

tavo venujú misijnej činnosti, 

krstia a privádzajú ľudí k Je-

žišovi.

Téza 7: Musíme nanovo obja-

viť obsah viery, jasne a s od-

vahou ju ohlasovať, či je to 

„vhod alebo nevhod“. 

Téza 8: Chceme misionárčiť, 

nie indoktrinárčiť.

Téza 9: Potrebujeme „demo-

kratizáciu“ misie.

Téza 10: Musíme sa obrátiť 

a nájsť radosť evanjelia, 

aby sme iných mohli pri-

viesť k Ježišovi.

Vydavateľ: 

Pápežské misijné diela
Kniha je nepredajná,  

zasielame ju poštou na vyžiadanie.
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1
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3

4
5

6

1.  Jemným a úprimným spôsobom zariadiť, aby ses-
tra pochopila skutočné fakty o svojom stave. To za-
hŕňa aj veci, ktoré sestra ešte dokáže robiť, čo by 
jej mohlo pomôcť k tomu, aby sa cítila lepšie a viac 
zainteresovaná do zvládania svojej choroby. Ak od-
mieta profesionálnu pomoc psychiatra, poradenstvo 
atď., môže sa hľadať pomoc v zdrojoch, ktoré sú viac 
prijateľné, napr. u odborníka na výživu, v alternatív-
nej medicíne (masáže, prostriedky na relaxovanie, 
vodná terapia ap.) alebo v duchovnom sprevádzaní.

2.  Nájsť si čas na rozhovory, ktoré majú byť spočiat-
ku neohrozujúce, príjemné a pozvoľné. Keď sa už 
nadobudne určitý stupeň dôvery, môže sa prejsť na 
osobnejšie záležitosti vrátane sestrinho správania.

3.  Starostlivo voliť spôsoby boja. Určitý stupeň po-
pierania by mohol byť potrebný na to, aby sestra 
zvládala svoj stres v tom stupni, ktorý dosiahla jej 
choroba. Ak popieranie nezasahuje do dôležitých 
rozhodnutí o jej živote alebo ak nezasahuje nepriaz-
nivo iných, netreba ho konfrontovať.

4.  Je potrebné vzdať sa posudzovania a hodnotenia 
sestriných rozhodnutí a činov. Miesto toho, aby 
sa to či ono pokladalo za dobré / zlé, nevhodné / 
vhodné, choré / zdravé, je lepšie pýtať sa: „Pomôže 
toto sestre vysporiadať sa so svojimi silnými emó-
ciami? Ako inak by sme s tým ešte mohli pomôcť?

5.  Sestrine strachy zahŕňajú v sebe množstvo starostí, 
typických i výstredných, avšak všetky majú spoloč-
ného menovateľa, ktorým je hrôza z toho, že zosta-
ne vo svojej chorobe opustená. Čokoľvek môžu ses-
try urobiť pre to, aby ju uistili, že sa to nestane, jej 
môže priniesť úľavu v mnohých jej strachoch. 

6.  A nakoniec, staré pravidlo, že človek môže dať len 
to, čo má, je základným pravidlom pre tých, ktorí 
pomáhajú iným vysporiadať sa s takou komplikova-
nou záležitosťou, akou je zle adaptované popieranie. 
Preto každý, kto je zainteresovaný v takomto pro-
cese, potrebuje aj sám oporu a podporu – duchov-
nú i spoločenskú. Každý sa musí uisťovať, aby vedel 
zvládať aj svoje záležitosti a dostal patričnú pomoc.

■

si iní myslia o človeku popierajú-
com svoj zdravotný stav“. Napätia, 
nepohodlie, frustrácie a nakoniec 
aj zlosť sa nakopia, ak ľudia – čle-
novia rodiny, priatelia, spolupra-
covníci, zdravotnícky personál – 
tvrdia, že popieranie je vymyslený 
stav ako fígeľ alebo simulovanie, 
ktorý sa dá prekonať, ak človek len 
„riadne potrasie hlavou“. Keď všet-
ci okolo človeka v stave popierania 
majú všetky odpovede na to, ako 
by sa tento mal, musel a mohol 
správať, odoberajú mu akúkoľvek 
možnosť autonómie a sebapomoci. 
Zároveň to komplikuje a v koneč-
nom dôsledku naruší každý osob-
ný vzťah. 

Táto posledná realita môže vy-
tvoriť aj niečo také ako vzájomnosť 
popierania. Elisabeth Kubler-Ross 
to opisuje ako „konšpiráciu ml-

čania“, čím chce povedať, že oso-
ba, ktorá trpí, sa môže – v záujme 
chrániť tých, ktorí sú jej blízki – vy-
hýbať rozprávaniu o svojej choro-
be alebo dokonca ani nedá najavo, 
že jej niečo je. Často sa útek alebo 
popieranie vyostria, keď sa vycíti 
nepokoj tých druhých. Na druhej 
strane, otvorená konfrontácia zo 
strany niekoho, kto nevie, ako 
s tým zaobchádzať, môže poškodiť 
a vrhnúť trpiacu osobu ešte hlbšie 
do popierania. 

Čo môže robiť ten,  
kto nie je špecialistom?

Ako môžu iní zakročiť spôsobmi, 
ktoré sú nápomocné? Je to v pr-
vom rade otvorený a súcitný roz-
hovor. Istý článok, ktorý známy 

lekár Dr. M. E. Sabbioni adreso-
val svojim vrstovníkom, hovorí 
o „zlatom pravidle“ etiky, zdôraz-
ňujúc právo pacienta na informo-
vaný súhlas. Podčiarkuje, že infor-
movanie pacienta o jeho chorobe 
so všetkými jej následkami musí 
byť „obšírny proces“ v normálnych 
situáciách. Ak zle adaptované po-
pieranie komplikuje proces prijatia 
choroby, zdravotník komunikujúci 
situáciu sa musí uistiť, že popierač 
„má potrebné zdroje na to, aby do-
kázal zvládnuť negatívne emócie 
... nachádza sa v prostredí, ktoré 
ho vie podržať ... a že vzťah medzi 
nimi je dostatočne silný na to, aby 
sa mohli pustiť do boja s popiera-
ním“. Tu je niekoľko krokov, ktoré 
môžu podniknúť  laici, v prípade 
v tomto článku opísanej sestry jej 
komunita:
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Každá jar prináša 

novú nádej, teplo 

a slnko. Vo vnútri 

pociťujeme radosť 

a povznesenosť, 

tešíme sa z prvej 

zelene aj zo spevu 

vtákov. Toto všetko 

cítime v srdci ako dar 

nášho Stvoriteľa. 

Pri pohľade na novú 

zelenú nádheru 

by sme mali 

pamätať na jarné 

kúry na očisteniu 

organizmu, ktoré 

organizmus po zime 

určite potrebuje. 

K užitočným rastlinám 

určite patria medvedí 

cesnak, púpava, 

žihľava, repík a šalvia.

Medvedí cesnak 

Má dobré účinky na žalúdok a čre-
vá. Je výborným prečisťovadlom. Je 
známy svojou detoxikačnou schop-
nosťou, preto ho treba konzumovať 
vo všetkých formách počas apríla, 
aby jarná prečisťovacia kúra ma-
la primerané účinky. Táto bylinka 
môže pomôcť aj pri najrôznejších 
žalúdočných problémoch, akými sú 
napríklad zápcha, plynatosť alebo 
chronické hnačky. Ak máte prob-
lém s vysokým krvným tlakom, 
skúste zaradiť medvedí cesnak do 
jarného jedálnička. To isté pla-
tí aj o bolestivých kŕčových žilách. 
Medvedí cesnak sa tiež využíva pri 
liečbe ochorení horných dýcha-
cích ciest a výborne posilní imuni-
tu v jarnom období. Silná korenistá 
chuť cesnaku pomôže vypudiť z tela 
aj škrkavky a hlísty.

Žihľava dvojdomá

Je celá liečivá: od koreňa až po kve-
ty. Už v staroveku si ju veľmi vážili. 
Dá sa povedať, že je to naša najlepšia 
liečivá rastlina na prečistenie krvi 
a na krvotvorbu. Dobre tiež vplýva 
na slinivku brušnú, preto sa žihľa-
vou znižuje aj obsah cukru v krvi. 
Lieči choroby a zápaly močových 
ciest a chorobné zadržiavanie mo-
ču. Od určitého veku sa v našom te-
le znižuje obsah železa. V dôsledku 
toho sa objavujú stavy únavy a vy-
čerpanosti, človek sa cíti malátny 
a málo výkonný. V týchto prípadoch 
je možné používať čerstvú žihľavu 
práve pre jej obsah železa. Obsahuje 
chlorofyl, ktorý pôsobí povzbudivo 
na metabolizmus, ďalej vitamín C – 
prekvapivo je ho v žihľave dokonca 
viac ako v citrónoch – a tiež vápnik. 
Kyselina kremičitá zvyšuje elastic-
kosť ciev. Okrem toho obsahuje rôz-
ne vitamíny a minerály ako sodík, 
fosfor, draslík, horčík, kremík, žele-
zo a iné. Odporúča sa pri sezónnych 
alergiách, bronchitídach, burzití-
dach, zápale hrtanu, nádche, reuma-
tizme a iných zápalových stavoch.

Jarná lúka 
a jej liečivá sila
n  TATIANA BERECK Á
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Púpava lekárska

Rastie ako burina na trávnikoch 
a len málo ľudí vie, aké vynikajúce 
liečivé účinky má. Predovšetkým je 
to výborný účinok na pečeň preja-
vujúci sa pri regenerácii alebo pri 
chronickom zápale. Pomáha aj pri 
cukrovke. Mali by sme teda využiť 
čas kvitnutia rastliny a denne zjesť 
až desať jej stebiel. Okrem toho po-
máha aj pri iných chorobách: od-
straňuje svrbenie kože, lišaje a vy-
rážky, vylepšuje žalúdočné šťavy 
a prečisťuje žalúdok od usadených 
látok. Použiť možno aj jej koreň, 
ktorý má na jeseň najviac obsaho-
vých látok. Treba však pamätať na 
to, že ak chceme piť čaj z koreňa 
púpavy, musíme ho povariť, aby sa 
z neho obsahové látky dostali von.

Repík lekársky

Táto liečivá rastlina je veľmi sta-
rá; poznali ju už starí Egypťania. 
Repík má veľké liečivé účinky pri 
zápaloch v krku, v ústach a v hr-
tane. Mali by sme na túto rastlinu 
pamätať pri angíne alebo pri zápa-
loch sliznice v ústnej dutine. Ľu-
dia, ktorí veľa spievajú (aj profesio-
nálne), by mali denne preventívne 
kloktať repíkom. Repík patrí medzi 
naše najlepšie liečivé rastliny, a to 
pre veľký obsah liečivých látok. Dr. 
Schlerbaum hovorí: „Šálka tohto 
čaju trikrát denne lieči srdce, ža-
lúdok i črevá a pri dlhšom užíva-
ní aj choroby obličiek a mechúra.“ 
Okrem iných látok obsahuje kyseli-
nu kremičitú, ktorá podporuje ho-
jivé procesy v tele. Preto treba repík 
poriadne posekať, aby sa kremík 
vylúhoval aj z tvrdých stoniek. Ob-
sahuje tiež triesloviny a silice, ktoré 
podporujú trávenie.

Šalvia lekárska

Rastlina sa využíva nielen ako lieči-
vá bylina, ale aj ako korenina. Pou-
žiť sa dá vnútorne aj navonok. Ob-
sahuje fytoestrogény, ktoré pôsobia 
v ľudskom tele ako náhrada hor-
mónov a sú pozitívne pre ženy aj 
pre mužov. Vzhľadom na svoje an-
tibakteriálne účinky sa využíva pri 
vnútorných aj vonkajších zápaloch 
a poraneniach, ale má pozitívne 
účinky aj na trávenie, nervovú sú-
stavu a krvný obeh. Ďalšou súčas-
ťou šalvie sú flavonoidy, látky zod-
povedné za protizápalový účinok 
a zlepšenie fungovania imunitné-
ho systému. Pre jej antibakte riálny 
účinok je vhodná ako ochrana pred 
vírusmi a má aj fungicídne účinky. 
Šalvia je pomerne bohatá na rôzne 
druhy vitamínov, minerálov a sto-
pových prvkov. Z vitamínov obsa-
huje napríklad vitamíny A, B, C, E, 
K, z minerálov napríklad draslík, 
vápnik, meď, železo, horčík či ky-
selinu listovú. Oddávna sa rastlina 
používala pri nadmernom pote-
ní napríklad v období dospievania, 
u žien v období prechodu aj u tých, 
ktorí majú problémy s potením 
v dôsledku hormonálnych problé-
mov. 

■

I LUSTR ÁCI E : 
PROF. DR .  OT TO W I LH ELM THOM É – FLOR A VON DEUTSCH L A N D, 

ÖSTERRE ICH U N D DER SCH W EIZ 1 8 85
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Personálne zmeny,
ktoré nastali v radoch vyšších rehoľných predstavených a štatutárov 
ženských a mužských rehoľných inštitútov na Slovensku  
v prvej polovici roka 2020.

1. Dňa 8. januára 2020 oznámila 
Kongregácia sestier Nepoškvr-
neného Počatia Panny Márie 
III. rádu sv. Františka z Assi-
si v Ľubici, že dňa 8. decembra 
2019 bola pre túto komunitu 
menovaná nová predstavená sr. 
Laura Gabriela Háziová, kto-
rá nastúpila na prvé trojročie po 
ukončenom funkčnom období 
sr. Marty Márie Skutovej. Meno-
vanie pre slovenskú komunitu 
uskutočnila generálna predstave-
ná so sídlom v Olomouci.

2. Dňa 13. januára 2020 dostala 
druhý mandát na ďalšie 3 roky 
v úlohe provinciálnej predstave-
nej Rímskej únie Rádu sv. Ur-
šule, Slovenská provincia – sr. 
Samuela Harmáčková. Menova-
nie uskutočnila generálna pred-
stavená so sídlom v Ríme.

3. Dňa 18. januára 2020 sa za účas-
ti provinciálneho delegáta pre 
sestry karmelitánky – pátra Sta-
nislawa Miernika – uskutoč-
nila v Kláštore sestier bosých 
karmelitánok Božieho milosr-
denstva a Kráľovnej Karmelu 
v Detve voľba priorky, za ktorú 
bola opäť zvolená sestra Bene-
dikta Mária od Eucharistie – 
Eva Vendelínová.

4. Dňa 3. februára 2020 doruči-
la KVRPS komunita Inštitútu 
sestier Kapucínok Najsvätej-
šieho Srdca Ježišovho v Stupa-
ve oznam, že od dňa 1. augusta 
2019 do 31. júla 2022 je novou 
predstavenou komunity – sr. 
Magdalena Flor. Tá vystrieda-
la dovtedajšiu predstavenú – sr. 
Annu Teresu Szaniawsku.

5. Fraternita malých sestier Ježi-
šových prešla v Európe štruktu-
rálnou zmenou. Oznam bol do 

KVRPS doručený dňa 4. februá-
ra 2020. Rehoľné komunity tejto 
spoločnosti fungujú od 5. augus-
ta 2019 v Európe ako jeden veľký 
región, ktorý je tvorený prítom-
nosťou sestier z Čiech, Sloven-
ska, Poľska, Maďarska, Chorvát-
ska a Srbska. Regionálnou 
zodpovednou sestrou za tento 
rozvetvený subjekt sa stala malá 
sestra z Poľska. Za slovenské ko-
munity zodpovedá od 3. augusta 
2019 do 31. augusta 2022 miest-
na zodpovedná malá sestra Jo-
zefína Šmatralová.

6. V dňoch 10. – 11. februára 2020 
zvolili členovia Rádu sv. Bazila 
Veľkého na provinciálnej kapitu-
le v Krásnom Brode nového pro-
toihumena – o. Vladimíra Ju-
raja Sedláčka. Svoje obdobie tak 
ukončil doterajší protoihumen – 
o. Metod Bilančík. 

7. S účinnosťou od 15. februára 2020 
menovala generálna predstavená 
Kongregácie Milosrdných sestier 
Svätého kríža so sídlom v Ingen-
bohle (Švajčiarsko) nové vede-
nie Slovenskej provincie. Na tretie 
funkčné trojročie bola za provin-
ciálnu predstavenú menovaná sr. 
 Šebastiana Anna Tuptová.

8. Dňa 9. mája 2020 sa ujal služby 
provinciálneho predstaveného 
Spoločnosti Ježišovej novovy-
menovaný páter Jozef Šofran-
ko, ktorý vystrieda v tejto úlohe 
pátra Rudolfa Uhera. Menovanie 
vydal generálny predstavený so 
sídlom v Ríme.

9. Dňa 18. mája 2020 bol generál-
nym predstaveným so sídlom 
v Ríme vymenovaný za vicepro-
vinciála Provincie Centrálna Eu-
rópa v Inštitúte školských bratov 
doterajší predstavený slovenskej 

komunity br. Peter  Magáč. Popri 
úlohe viceprovinciála zostáva na-
ďalej zodpovedným za slovenské 
komunity aj v úlohách, ktorými je 
v súčasnosti poverený v KVRPS 
(člen Komisie pre výchovu 
a vzdelávanie, zástupca v subko-
misii v KBS).

10. Generálna predstavená Kongre-
gácie Notre-Dame so sídlom vo 
Fontenay-sous-Bois (Francúz-
sko) vydala dňa 31. mája 2020 
predĺženie mandátu súčasnej 
provinciálnej predstavenej Slo-
venského vikariátu tejto kongre-
gácie – sr. Márii Filovej – s plat-
nosťou do 31. augusta 2021.

11. Dňa 1. júna 2020 predsedal die-
cézny biskup Mons. Štefan Sečka 
voľbe predstavenej v kláštore Re-
hole Najsvätejšieho Vykupiteľa 
v Kežmarku. Na nasledujúce 3 
roky bola znovuzvolená sr. Len-
ka Šáleková.

12. Od 8. júna 2020 pokračuje v ďal-
šom funkčnom období na 3 roky 
provinciálna predstavená Milo-
srdných sestier Panny Márie Je-
ruzalemskej – sr. Petra Božena 
Daňová. Menovanie uskutočnil 
veľmajster Nemeckého rádu so 
sídlom vo Viedni.

13. Generálny prior Rádu svätého 
Pavla Prvého Pustovníka me-
noval nové vedenie Viceprovin-
cie Sedembolestnej Panny Márie 
na Slovensku. Za nového vice-
provinciála pavlínov na Sloven-

INFO Z KVRPS
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sku bol menovaný páter Rasti-
slav Ivanecký. Svoje pôsobenie 
na čele slovenskej viceprovincie 
začal 20. júna 2020, keď nahradil 
v službe pátra Martina Lehončá-
ka, ktorý tento úrad zastával po-
sledných šesť rokov.

14. V službe delegovanej predstavenej 
Kongregácie sestier Služobníčok 
Najsvätejšej Panny Márie nepo-
škvrnene počatej na Slovensku 
bola potvrdená na ďalšie funkčné 
obdobie sr. Zbigniewa Kepka.

15. K 30. júnu 2020 končí svoju prí-
tomnosť na Slovensku komu-
nita sestier Kongregácie Mi-
losrdných sestier sv. Karola 
Boromejského. Rozhodnutím 
generálnej predstavenej (so síd-
lom v Prahe) a s vedomím nit-
rianskeho diecézneho biskupa 
tak sestry odchádzajú späť do 
svojich pôsobísk v Českej repub-
like. Odchodom sestier sa končí 
členstvo v KVRPS predstavenej 
sr. Christiane Jane Vaňovej.

16. Hlavný predstavený Saleziánov 
dona Bosca vymenoval 12. de-
cembra nového provinciála pre 
slovenskú provinciu saleziánov. 
Do tejto služby bol na najbližšie 
šesťročie menovaný don Peter 
Timko, ktorý prevezme služ-
bu 1. septembra 2020 a vystrie-
da tak doterajšieho provinciála 
† Jozefa Ižolda.

sr. Marta Chraščová, CSSsS
sekretariát KVRPS

Z hĺbky srdca
Robert Sarah
Benedikt XVI.

V júni 2020 vyšla kniha 
Z HĹBKY SRDCA. Francúz-
sky originál vyšiel v Paríži 
15. januára 2020. Má formu 
rozpravy, ktorú vedú eme-
ritný pápež Benedikt XVI. 
s kardinálom Robertom 
Sarahom.  Autori sledu-
jú dianie v Cirkvi, ktoré jej 
veľmi škodí. Preto spoloč-
ne napísali text dotýkajú-
ci sa tém, ktoré naj väčšmi 
ťažia Cirkev: definícia ka-
tolíckeho kňazstva, bu-
dúcnosť kňazov, rešpek-
tovanie celibátu a vernosť 
kňazov i laikov obrazu 
Ježiša Krista. Obaja sa vy-
jadrili, že sa nechali viesť 
vrúcnosťou srdca. 
Autori knihu venovali naj-
mä kňazom, bohoslovcov 
a zasväteným osobám.

Projekt Scripsi 
vobis
Zostavili Ján Košiar  
a Ján Ďurica

Pri príležitosti 95. naro-
denín významného slo-
venského historika prof. 
Milana S. Ďuricu vyšiel 
stručný prehľad jeho ce-
loživotného diela. Obsa-
huje úvody z piatich kníh 
pentalógie Scripsi vobis 
(Napísal som vám). Toto 
veľké dielo obsahuje vý-
ber z diela prof. M. Ďuricu 
na skoro troch tisíckach 
strán. Sú zhodnotením 
života a diela veľkého 
človeka – znamenitého 
historika, skvelého peda-
góga, bádateľa, publicis-
tu a saleziánskeho kňaza. 
Za jeho prínos k pravdivé-
mu poznaniu slovenských 
dejín patrí prof. Milanovi 
S. Ďuricovi veľká vďaka! 

Ján Hutyra, CM
Osobnosť v zápase 
o náboženskú identitu 
Slovenska
Zostavil Robert Letz

Páter Ján Hutyra (1912 – 
1978) bol kňaz a rehoľ-
ník – vincentín. Jeho dielo 
bolo motivované kresťan-
skou službou v duchu spi-
rituality sv. Vincenta de 
Paul. Patrí k najvýraznej-
ším osobnostiam sloven-
ských dejín 20. storočia, 
no predsa je málo zná-
my. Preto sa v apríli 2019 
 konala v Nitre vedec-
ká konferencia na tému 
Osobnosť pátra Jána 
 Hutyru, CM. Jedenásť 
účastníkov prezentova-
lo poznatky o jeho živote 
a diele. Z ich príspevkov 
je zostavený zborník, kto-
rý obsahuje aj obrazovú 
prílohu. 

Povolal ma ráno 
i večer...
A čas medzi ránom 
a večerom je môj život
Marián Kolník

Životný príbeh otca-kňaza 
Mariána Kolníka je veľmi 
ojedinelý a vzácny. Spo-
znať ho znamená povzbu-
diť sa vo viere. Dozrieval 
v životných skúškach: ná-
silné ukončenie noviciá-
tu u verbistov v Nitre, tri 
roky v PTP, smrť otca, dis-
kriminácia na pracovisku, 
smrť syna Jožka i manžel-
ky  Márie, jeho cesta k tr-
valému diakonátu. Už vo 
vysokom veku sa ako vdo-
vec – diakon stal kňazom. 
Skoro desať rokov – až 
do jeho smrti v r. 2019 ver-
ne a vytrvalo slúžil hlavne 
ako spovedník. 
Kniha obsahuje aj obrazo-
vú prílohu. 

www.luc.sk
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