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HISTÓRIA

Milí čitatelia!
Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv.
Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia
ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.
Urobil tak dňa 8. decembra 2020 apoštolským listom Patris corde (S otcovským
srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje
charakteristikami „milovaný otec“, „nežný
a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo
odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí –
„v tieni“.
V apoštolskom liste Patris corde o vyhlásení Roka sv. Jozefa píše pápež František, že
na pozadí tohto listu je pandémia COVID-19,
ktorá nám umožnila pochopiť dôležitosť
obyčajných ľudí, tých, ktorí ďaleko od svetiel
reflektorov každý deň uplatňujú trpezlivosť,
vštepujú nádej a zasievajú spoluzodpovednosť. Práve tak ako sv. Jozef, „človek, ktorý
prechádza bez povšimnutia, muž každodennej diskrétnej a skrytej prítomnosti“.
Svätý Jozef v skutočnosti vyjadril konkrétne svoje otcovstvo tým, že „urobil zo
svojho života dobrovoľné obetovanie sa
v láske vloženej do služby Mesiášovi“. A preto „bol kresťanským ľudom vždy milovaný“.
A samozrejme aj zasvätenými.
V encyklike Fratelli Tutti nás zasa pápež
František oslovený sv. Františkom pozýva,
aby sme sa stali tvorcami univerzálneho
bratstva, strážcami spoločného domu: zeme
a každého stvorenia. Máme byť bratmi a sestrami všetkých, bez ohľadu na vieru, kultúru
a tradície každého, pretože budúcnosť nie

je „jednofarebná“ a svet je ako mnohosten,
ktorý umožňuje presvitať svojej kráse práve
cez rôznosť svojich tvárí.
Kardinál João Braz de Aviz v liste zasväteným pripomína, že ide o „začatie procesov,
ktoré majú sprevádzať, premieňať a podporovať život; vypracovať projekty na podporu
kultúry stretnutia a dialógu medzi rôznymi
národmi a generáciami; počnúc vlastnou
komunitou povolaných, aby potom zasiahla
každý kút Zeme a každé stvorenie, pretože
sme ešte nikdy tak ako v tomto čase pandémie nezažili, že všetko je spojené, všetko je
vo vzájomnom vzťahu, všetko je prepojene“.
Stojíme pred novými výzvami, očakávania od nás zasvätených sú veľké a to nás
môže napĺňať obavami. Predovšetkým však
radosťou, že máme pred sebou budúcnosť,
ktorá môže byť živá, plná prekvapení, plodná
a dávajúca zmysel. Prekážky sa môžu stať
novými príležitosťami, vďaka ktorým sa posunieme vpred.
V tomto čísle nájdete veľa podnetov, aby
ste mohli kráčať dopredu, uchopiť mimoriadnu situáciu, ktorú žijeme pevne do rúk,
a v spolupráci s Božou milosťou napredovať.
Nepremrhajme túto skvelú chvíľu a pracujme, rozvíjajme sa každý tam, kde sme, aby
dar nášho zasvätenia zažiaril.
Ján Štefanec, SVD
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ŠTEFAN TURANSKÝ

Za donom
Štefanom Turanským
n JÁ N Š T E FA N E C , S V D

Š

tefan Turanský sa narodil 11. septembra 1956 v slovenskej rodine v Selenči
(vtedajšia Juhoslávia, dnešné Srbsko).
V rodisku navštevoval slovenskú základnú školu. Niektorí slovenskí exiloví saleziáni
zo Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda chodievali aj medzi Slovákov v Juhoslávii a ponúkali chlapcom možnosť študovať na slovenskom gymnáziu v Ríme. Štefan
túto ponuku prijal. Tam začal vnímať, že by
mohol žiť pre mladých podľa charizmy dona
Bosca. Po skončení gymnázia si podal žiadosť
o vstup do noviciátu k saleziánom v Lanuviu
pri Ríme a tam 12. 9. 1976 zložil svoje prvé
rehoľné sľuby a stal sa saleziánom. V rokoch
1981 až 1984 študoval teológiu v Turíne.

2

Zasvätený život | 2021/01

Dňa 18. 9. 1983 zložil doživotné sľuby
v Ríme. Za kňaza ho dňa 27. 7. 1985 vysvätil v jeho rodisku v Selenči biskup Dominik
Hrušovský.
Ako mladý salezián-kňaz pôsobil v rokoch
1986 až 1990 v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda, kde vyučoval na súkromnom
slovenskom gymnáziu a venoval sa apoštolskej
práci s mladými najmä počas leta pri organizovaní pobytových táborov pre deti slovenských
exilantov. V roku 1990 prišiel na Slovensko. Od
roku 1991 pôsobil v Žiline ako vyučujúci na novom Saleziánskom filozoficko-pedagogickom
inštitúte a zároveň bol členom formačnej komunity. V Žiline ostal až do roku 2002. Ostatné tri
roky (1999 – 2002) bol aj direktorom celého sa-

ODPOR Ú ČA ME

leziánskeho diela. Počas rokov pôsobenia v Žiline stále pracoval v saleziánskej formácii a sprevádzal mladých spolubratov, bol pre nich nielen
formátorom, ale aj spovedníkom či duchovným
vodcom. Rovnako sa horlivo zapájal do pastorácie mladých a rodín. V roku 2001 získal na
RKCMBF UK v Bratislave doktorát z posvätnej
teológie. Svoju doktorandskú prácu z oblasti zasväteného života publikoval pod názvom Krehkosť duchovného povolania (Vydavateľstvo Don
Bosco). V roku 2002 sa stal direktorom saleziánskej komunity študentov teológie v Bratislave-Dúbravke a zároveň ďalej pedagogicky
pôsobil na Teologickej fakulte Univerzity Komenského, ako aj na Trnavskej univerzite. Od
roku 1999 bol členom provinciálnej rady ako
radca pre formáciu.
Bol zvolený za generálneho radcu pre región severnej Európy. Túto službu musel
v roku 2010 po dvoch rokoch služby predčasne ukončiť pre zdravotné dôvody. V roku
2013 odišiel do Talianska, kde bol direktorom
medzinárodnej komunity študentov teológie v Ríme-Gerini pri Saleziánskej pápežskej
univerzite. Aj tam sa celou dušou a srdcom
venoval formácii mladých spolubratov, budúcich kňazov. V lete 2016 sa vrátil na Slovensko. Aktívne spolupracoval s viacerými katolíckymi vydavateľstvami, prekladal mnohé
knižné tituly z taliančiny najmä z oblasti saleziánskeho, zasväteného a duchovného života.
Počas mnohých rokov sa don Štefan Turanský na Slovensku horlivo zasadzoval za rozvoj
zasväteného života, od roku 2012 bol členom
redakcie časopisu Zasvätený život, duchovne
sprevádzal mnohé zasvätené osoby a bol aktívny aj v rámci Konferencie vyšších rehoľných prestavených.
Od roku 2016 bol členom saleziánskej komunity v bratislavskej Petržalke na Mamateyovej ulici. Počas turistickej prechádzky so
spolubratmi v Roháčoch v stredu 12. 8. 2020
mu náhle zlyhali životné funkcie a aj napriek
zásahu zdravotníkov sa už jeho život nepodarilo zachrániť.
Redakcia Zasväteného života stráca v donovi Štefanovi Turanskom horlivého spolupracovníka, ktorý bol nositeľom bohatých
skúseností, citlivého ducha pre potreby rehoľníkov na Slovensku a neúnavného pracovníka
pre dobro všetkých zasvätených. Nech odpočíva v pokoji! n

Bob Schuchts

Uzdravený mocou Ježiša
Ako prijať Božiu lásku
a žiť naplno

Kniha Uzdravený mocou Ježiša je kom
plexný návod na duchovné, emocionálne
a fyzické uzdravenie pôsobením Ducha
Svätého a sviatostí. Bob Schuchts pred
stavuje uznávaný a dôveryhodný proces
uzdravenia zakorenený v múdrosti Písma
a v pokladoch Katolíckej cirkvi.
Autor – katolícky terapeut na rôznych
prípadoch zo svojej praxe ilustruje, kam
až siahajú korene našich zranení a ako
ovplyvňujú naše vzťahy na všetkých
troch úrovniach: vzťah k sebe samému,
k druhým ľuďom a k Bohu. Sympatické
je, že sa nevyhýba ani svojim osobným
ranám a s dojímavou otvorenosťou sa
delí o tie najhlbšie traumy: otcovo zlyha
nie a rozvod rodičov, zranenie zo zrady,
drogová závislosť staršieho brata a smr
teľná choroba, strata dôvery v Boha a zá
pas o vieru.
Hovorí, že fyzické choroby môžu po
ukazovať na psychické a duchovné ťaž
kosti a sú navzájom prepojené. Ponúka
koncept koreňov siedmich hlavných hrie
chov a z nich plynúcich siedmich smrteľ
ných zranení, ktoré deformujú pohľad na
osobnú identitu.
Ako nástroj uzdravenia predkladá
sedem živých čností a sedem znamení
uzdravenia, ktoré sú znakom, že v danej
oblasti prebehlo vnútorné uzdravenie.
Schuchtsov intímny proces hľadania vnú
torného pokoja slúži celej Cirkvi, pomá
ha ľuďom rozpoznať ich zranené mies
ta a všetkým zlomeným na duchu nájsť
nádej vo vzkriesenom Kristovi. Kniha učí
prijímať oslobodzujúcu Božiu lásku, za
kúsiť uzdravenie a naplno žiť život v slo
bode Božích detí.
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Jozefovo manželstvo
v pápežskom
magistériu a v liturgii
n JA R O S L AV R I N D O Š

Čo hovorí autentický učiteľský
úrad rímskeho pápeža o sv.
Jozefovi? Bol len Máriiným
snúbencom, ženíchom, alebo
bol jej skutočným manželom?

4
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P

odľa vieroučnej konštitúcie II. vatikánskeho koncilu
Lumen gentium, 25: „Keď
biskupi vyučujú v spoločenstve
s rímskym pápežom, nech im všetci
prejavujú úctu ako svedkom Božej
a katolíckej pravdy. Veriaci sa majú zhodovať s rozhodnutím svojho
biskupa, vyneseným v mene Kristovom vo veciach viery a mravov,

TEOLÓGIA

a pridŕžať sa ho s nábožnou a ochotnou mysľou. Túto nábožnú ochotu
vôle a rozumu treba však zvlášť prejaviť voči autentickému učiteľskému úradu rímskeho pápeža, aj keď
nehovorí slávnostne (ex cathedra).“
Pozrime sa, čo hovorí autentické magistérium rímskeho pápeža
o zväzku Panny Márie a sv. Jozefa:

V Jozefovi kresťania
vždy spoznávali
toho, kto žil dôverné
spoločenstvo s Máriou
a s Ježišom.

» Pápež Lev XIII., Encyklika

pách: najprv sa uzavieralo zákonné alebo skutočné manželstvo, až
potom, po čase, si manžel odviedol manželku do svojho vlastného domu. A tak ešte predtým,
než Jozef býval spolu s Máriou,
už bol jej „manželom“ (coniux).
20. ... z manželstva (coniugio) s Máriou pochádza Jozefova osobitná
dôstojnosť a jeho práva týkajúce sa Ježiša. „Dôstojnosť Matky
Božej je istotne taká vyvýšená,
že vo vznešenosti ju nič nemôže
presahovať. Keďže medzi Jozefom a Preblahoslavenou Pannou
bol uzatvorený manželský zväzok
(maritale vinculum), niet pochýb
o tom, že Jozef sa tejto vynikajúcej dôstojnosti, ktorou Božia
Matka prevyšuje každé stvorenie, priblížil tak, ako by toho nebol schopný nikto iný. Z toho, že
manželstvo (coniugio) je najvyšším stupňom spoločenstva a priateľstva, ku ktorého podstate patrí
spoločenstvo dobier, vyplýva, že
keď Boh dal Panne ako manžela
(sponsum) Jozefa, nedal jej ho len
ako životného spoločníka, svedka jej panenstva a ochrancu jej
cti. Dal jej ho aj preto, aby prostredníctvom manželskej zmluvy (coniugali foedere) mohol mať
Jozef účasť na Máriinej vlastnej
vznešenej veľkosti.“

 uamquam pluries, 15. augusQ
ta 1889 – Leonis XIII «Epistula encyclica Quamquam pluries
(15 augusti 1889)», P. M. Acta, 9,
1890, 177 – 178
... keď Boh dal Panne ako manžela (sponsum) Jozefa, nedal jej
ho len ako životného spoločníka
... ale tiež, aby prostredníctvom
manželskej zmluvy (coniugali foedere) mohol mať Jozef účasť na
Máriinej vlastnej vznešenej veľkosti.

» Sv. Pápež Ján Pavol II.,
Apoštolská exhortácia Redem
ptoris custos, Ochranca Vykupiteľa, 15. augusta 1989 – Ioannis
Pauli II «Adhortatio Apostolica
Redemptoris custos (15 augusti
1989)», AAS, 82, 1990, 25
7. ... Tak ako je pre Cirkev dôležité
vyznávať Ježišovo panenské počatie, rovnako dôležité je zastávať
i Máriino manželstvo s Jozefom...
18. Spravodlivý muž z Nazareta sa
však vyznačuje nadovšetko jasnými črtami manžela (coniugis dotes). Lukáš označuje Máriu
ako „pannu zasnúbenú mužovi ...
menom Jozefovi“ (Lk 1, 27). Dokonca ešte predtým, než sa „tajomstvo od vekov skryté v Bohu“
(Ef 3, 9) začalo napĺňať, evanjeliá
nám predkladajú obraz manžela a manželky (mariti et uxoris).
Podľa židovského zvyku sa manželstvo uzatváralo v dvoch eta-

Na konci tohto odseku (kde sú citované už uvedené slová Leva XIII.)
je latinské slovo sponsus v preklade Konferencie biskupov Slovenska správne preložené „manžel“
(hoci samo slovo sa dá bežne prelo-

žiť „ženích“) a správne je preložené
aj v českom, poľskom, nemeckom,
španielskom a ďalších oficiálnych
prekladoch; kontext iné nedovolí, pretože sa tu výslovne spomína
„manželský zväzok“ a „manželská
zmluva“, čo zároveň znamená, že
aj inde, keď hovoríme o sv. Jozefovi, treba sponsus nutne prekladať
ako „manžel“. Renomovaný latinský
slovník P. G. W. Glare (ed.), Oxford
Latin Dictionary (Oxford, 1982; reprint 2000) uvádza pri slove sponsus
na strane 1810 toto: An affianced
husband (zasnúbený manžel, ženích); b a husband (manžel).

» Sv. Pápež Ján Pavol II.:
Generálna audiencia,
21. augusta 1996
Podľa starobylého židovského
zvyku, na rozdiel od toho, ako je
to v modernej kultúre, ustanovizeň zásnub predpokladala zmluvu a normálne mala definitívnu hodnotu: snúbencov vskutku
uvádzala do manželského stavu,
aj keď bola svadba plne zavŕšená vtedy, keď si mladík viedol
dievča do svojho domu. Dá sa
predpokladať, že medzi Jozefom
a Máriou ... bola dohoda o pláne panenského života. ... Anjel
Pána sa mu zjavuje vo sne a hovorí: „Jozef, syn Dávidov, neboj
sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je
z Ducha Svätého“ (Mt 1, 20). On
tak dostáva potvrdenie, že je celkom osobitným spôsobom povolaný ísť životnou cestou manželstva. ... Konkrétna realizácia
tajomstva Vtelenia si vyžadovala panenské narodenie, ktoré by
zvýraznilo Božie synovstvo, no
zároveň rodinu, ktorá by zabezpečila normálny rozvoj pre Dieťa.
... Spoločenstvo panenskej lásky
Márie a Jozefa, aj keď predstavovalo osobitný prípad ... bolo
pravým manželstvom. ... Ťažkosť
Zasvätený život | 2021/01
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priblížiť sa k veľkolepému tajomstvu
ich manželského spoločenstva viedlo
niektorých, počnúc 2. storočím, pripisovať Jozefovi pokročilý vek. ... Je
však načase veriť, že vtedy nebol starcom, ale že jeho vnútorná dokonalosť,
ovocie milosti, ho viedla s panenským
zanietením žiť svoj manželský vzťah
s Máriou. V Jozefovi kresťania vždy
spoznávali toho, kto žil dôverné spoločenstvo s Máriou a s Ježišom, dedukujúc, že aj pri smrti sa tešil ich utešujúcej a láskavej prítomnosti. Z tejto
stálej tradície sa na mnohých miestach
vyvinula osobitná zbožnosť k Svätej
rodine.

Manželstvo sv. Jozefa
s Pannou Máriou v liturgii
Súčasťou liturgie sú biblické texty, ktoré sú vlastne liturgickými textami s výsadným postavením a sú smerodajné
pre ďalšie prejavy liturgie: „Sväté písmo
má pri slávení liturgie ten najväčší význam ... ono dalo vnuknutie a popud k liturgickým modlitbám, oráciám a spevom a z neho čerpajú úkony a znaky
svoj zmysel“ (Druhý vatikánsky koncil,
Sacrosanctum concilium, 24). „Liturgický text, ako rituálny znak, je prostriedkom ústnej komunikácie ... zvlášť, keď
sa číta Sväté písmo, Boh hovorí k ľuďom,
v evanjeliu sám Kristus hovorí k svojmu
ľudu“ (František, apoštolský list motu
proprio Magnum Principium, 3. septembra 2017). Evanjeliá, ako to v Redemptoris custos, 18 hovorí Ján Pavol II., „nám
predkladajú obraz manžela a manželky
(mariti et uxoris)“. Tomuto biblickému
obrazu sa podrobnejšie venujem v článku „Sv. Jozef, ženích či manžel Panny
Márie?“ (Studia Biblica Slovaca 2/2014,
186 – 196; na s. 186 – 189).
Tradícia o pravom manželstve Panny
Márie a svätého Jozefa založená na evanjeliách je navyše zviditeľnená liturgickým
slávením:
Celá Rímskokatolícka cirkev slávi vo
vianočnej oktáve slávnosť Svätej rodiny,
ktorá predpokladá manželský zväzok Jo6

Zasvätený život | 2021/01

zefa a Márie (ináč o rodine hovoriť nemožno).
Na lokálnej úrovni a v niektorých rádoch sa stále slávi sobáš Panny Márie so
sv. Jozefom, napr. 23. januára sa u stigmatíncov a v niektorých kostoloch v Taliansku ešte aj dnes slávi sviatok Sposalizio della Santissima Vergine Maria con
San Giuseppe – Sobáš najsvätejšej Panny
Márie so svätým Jozefom. V obrade tejto
svätej omše s ľudom sa na úvod píše: „Za
sobášom Panny Márie a sv. Jozefa videl
sv. Gašpar Bertoni [zakladateľ kongregácie stigmatíncov – CSS] najmúdrejšiu
a najvyššiu prozreteľnosť, ktorá naplánovala a zrealizovala toto manželstvo [matrimonio] pre láskyplné a najvznešenejšie
ciele vykúpenia sveta.“ Obláti sv. Jozefa slávia v ten istý deň sviatok Svätých
manželov, Márie a Jozefa. V prefácii sv.
omše schválenej v angličtine zaznieva:
„ty si dal Cirkvi radosť sláviť sviatok Svätých manželov [the Holy Spouses], Márie
a Jozefa ... vyvolil si ho, múdreho a verného služobníka, za Manžela [Husband)
Panenskej Božej Matky.“
Sviatok Sobáša Panny Márie má dosť
dlhú históriu. Už v roku 1517 sa slávil

Už sv. Ambróz
vnímal zväzok
Jozefa a Márie
ako „pravé
manželstvo“,
presvedčený,
že „nie strata
panenstva
vytvára
manželstvo,
ale manželská
zmluva“.

TEOLÓGIA

manželstvo“, nie snúbenectvo (kán.
1061, 1085, 1141 a 1142 Kódexu kánonického práva). V minulosti sa
tiež používalo vyjadrenie jozefovské manželstvo. Slovenčina nepoužíva iné označenie pre manželov pred
„dokonaním“ a iné po „dokonaní“
manželstva. Dvaja sa stávajú manžel
a manželka jednoducho zákonitým
uzavretím manželstva. Aj v sobášnych obradoch podľa Rímskeho rituálu po tom, čo si dvaja vyslovia vzájomný súhlas, už sú označovaní ako
novomanželia či manžel a manželka
a v omši pri uzatváraní manželstva sa
podľa Rímskeho misála (2001, s. 971
– 972) používa po Otčenáši modlitba požehnania, ktorou sa zvoláva požehnanie na „manželku“ a na
„manžela“.
Môžeme teda zhrnúť, že biblické čítania používané ako privilegované
a smerodajné liturgické texty a liturgické slávenia „Svätej rodiny“,
„Sobáša najsvätejšej Panny Márie so
svätým Jozefom“ a „Svätých manželov, Márie a Jozefa“ sú autentickým
svedectvom živej liturgickej tradície
o manželstve Jozefa a Márie podľa
princípu Lex orandi, lex credendi –
zákon modlitby je zákonom viery.

Čo teda s označením
sv. Jozefa ako „ženícha“
Panny Márie inde v liturgii?
Nie je pre nás zákonom viery,
a teda normou, ako o zväzku
Jozefa a Márie hovoriť a učiť?
Pius XII. varuje pred takým chápaním epigramu Lex orandi lex credendi vzhľadom na hocakú časť liturgie, podľa ktorého „svätá liturgia
je druh overovacieho terénu pre
pravdy viery, ktorých sa treba držať“
(Pius XII., Mediator Dei et hominum, 46). Hovorí: „Ak niekto túži
rozlišovať a opísať vzťah medzi vierou a svätou liturgiou úplne komplexným a vecným slovníkom, je
celkom správne povedať, Lex cre-

ODPOR Ú ČA ME

u Sestier Zvestovania (ktoré založila
Jana z Valois) pod názvom De coniugio; neskôr sa slávil u františkánov,
u servítov, u cistercitov, u dominikánov i v rôznych diecézach Rímskokatolíckej cirkvi a Benedikt XIII. stanovil v roku 1725 pre Pápežské štáty
sviatok na 23. január; od roku 1684
sa sviatok slávil v domíniu Leopolda I. na počesť záchrany Viedne, čo
pripomína i tamojšia známa fontána
(Vermählungsbrunnen). Okrem názvu De coniugio sa používal i názov
De desponsatione (podobne Rímsky
misál, 2001, s. 971, v omši pri uzatváraní manželstva hovorí o manželke, ktorá sa sobáši, že sa v Kristovi
„snúbi s týmto manželom“). V oboch
prípadoch je reč o tej istej ceremónii
s definitívnym charakterom, pri ktorej sa Jozef a Mária stali manželmi,
na rozdiel od toho, čo dnes nazývame zásnuby, pri ktorých si dvaja len
sľúbia, že sa nimi stanú.
Tradícia uvedených slávení má
zdravý teologicky základ: Sv. Ján Pavol II. je vo svojej exhortácii o sv. Jozefovi (Redemptoris custos, 7) zajedno so sv. Augustínom a sv. Tomášom
Akvinským, že zväzok Jozefa a Márie spočíva na „nerozlučnej jednote
duší“ a na „súhlase“ (lat. consensu).
Vskutku, Druhý vatikánsky koncil
(Gaudium et spes, 48) učí: „dôverné spoločenstvo manželského života
a lásky, ktoré ustanovil Stvoriteľ [...],
vzniká manželskou zmluvou, čiže
neodvolateľným osobným súhlasom“.
Už sv. Ambróz vnímal zväzok Jozefa a Márie ako „pravé manželstvo“,
presvedčený, že „nie strata panenstva vytvára manželstvo, ale manželská zmluva“ (De institutione virginis
6, 41; PL 16, 316). Jeho žiak sv. Augustín učil: „Jozef je manžel (maritus) Márie, svojej spoločnice, nie pre
súžitie, ale pre nehu (non concubitu,
sed affectu); nie pre zjednotenie tiel,
ale – čo je viac – pre spojenie duší
(copulatione animorum)“ (Contra
Faustum 23,8; PL 42, 470). Kánonické právo na špecifikáciu používa
technické vyjadrenie „nedokonané

Peter Scazzero

Cesta k emočnej
a duchovnej zrelosti
deň po dni
Štyridsať dní pravidelnej
modlitby
Ak si myslíš, že tvoja modlitba
už nie je to, čo to bývalo,
alebo nie je tým, čo by
mohla byť. Ak túžiš vniesť
pravidelnosť a vášeň do tvojej
osobnej modlitby, kniha Cesta
k emočnej a duchovnej zrelosti
deň po dni – 40 dní pravidelnej
modlitby sa môže stať tvojou
každodennou pomôckou.
Peter Scazzero zostavil
akýsi zborník z modlitieb na
ráno i na večer, pričom jeho
osnova nemá byť zväzujúcim
návodom, ale naopak; do
tvojho modlitebného života
vnesie úprimnú chuť tráviť čas
s Otcom.
Každá modlitba pozostáva
z priestoru na stíšenie
alebo z akéhosi vnútorného
upokojenia, či z čítania
Písma. Nechýba ani hlboké
zamyslenie inšpirované
rôznymi osobnosťami nielen
z katolíckeho prostredia. Tak
isto osobnú modlitbu dopĺňa
trefnou otázkou na úvahu,
ktorá ťa dokáže nasmerovať
viac do Otcovho náručia. Ak
aj ty túžiš po modlitbe, ktorá
prinesie do tvojho života
systém a pokoj, táto kniha ti
určite pomôže. Tak vykroč
na cestu modlitby.
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Ak niekto chce
zdôrazniť Jozefovo
panenstvo, môže
povedať „prečistý
manžel“, no výrazom
„ženích“ mu robí
medvediu službu:
nepovie nič o jeho
panenstve a navyše
poprie fakt a zároveň
učenie pápežského
magistéria,
že Jozef bol
Máriiným skutočným
manželom.

dendi legem statuat supplicandi – nech regula viery určuje regulu
modlitby“ (Pius XII., Mediator Dei et hominum, 48). „Sv. Jozef,
ženích“ je len preklad z latinčiny. V eucharistických modlitbách
je veľmi krátko, aby sa vôbec dalo hovoriť o tradícii (do I. eucharistickej modlitby bola zmienka uvedená v roku 1962 a do II., III.
a IV. v roku 2013) a, čo je dôležité, nezodpovedá regule viery či
zdravej náuke Cirkvi tak, ako ju sumarizuje magistérium rímskych pápežov. Nemôže byť teda normou, ako o zväzku Jozefa
a Márie hovoriť a učiť. To platí aj o iných prekladoch, ktoré upierajú Jozefovi výsadu manželstva s Máriou a robia z neho len jej
ženícha či snúbenca.
Problém je v preklade slova sponsus. V cirkevnej latinčine ho
nemožno významovo obmedziť na „ženích“, môže totiž znamenať „manžel“; takisto v taliančine (ktorú pri prekladaní z latinčiny
mnohí sledujú) sposo môže byť aj „ženích“, aj „manžel“, pozri Sabatini, Francesco – Coletti, Vittorio, Il Sabatini-Coletti Dizionario della Lingua Italiana, Rizzoli Larousse, Milano, 2005: 1. uomo che si
unisce in matrimonio (muž, ktorý sa žení) 2. (al pl.) l’umo e la donna nel giorno in cui si sposano (muž a žena v deň, keď sa sobášia);
marito e moglie (manžel a manželka) 3. marito, coniuge (manžel)
4. fidanzato (snúbenec). V slovenčine máme pre muža, ktorý sa zákonne zosobášil, dve podstatné mená na označenie jeho stavu vo
vzťahu k žene: jej „muž“ alebo jej „manžel“ (zatiaľ čo „ženích“ je
len po svadbu: pozri Krátky slovník slovenského jazyka, kodifikačná príručka: 1. muž, ktorý sa žení alebo je pred svadbou; snúbenec:
ženích a nevesta, 2. kto sa uchádza o ženu, nápadník: mať ženícha,
nájsť si ženícha). „Manžel“, ktorý je z týchto dvoch elegantnejším
výrazom, môže poslúžiť na preloženie hociktorého z troch latinských slov: coniux, maritus, sponsus (tal. coniuge, marito, sposo),
ako to dokladujú aj vyššie citované texty z exhortácie sv. Jána Pavla II. Redemptoris custos. Voľba sponsus v prípade sv. Jozefa ako
„manžela“ bola uprednostnená, zdá sa, vzhľadom na tradíciu o panenskom manželstve, keďže dôraz pri tomto výraze je na slávnostné snúbenie sa, sobášenie sa (lat. sponsus má do činenia so slovesom spondere: slávnostne sľúbiť, zaviazať sa). Toto sa dobre odráža
i v románskych jazykoch. Napr. tal. sposo súvisí so slovesom sposarsi, ktorého význam je „(zo)sobášiť sa“, nie „zasnúbiť sa“. Slovenčina nemá takú ponuku výrazov, aby vedela každému zo spomenutých latinských slov priradiť zakaždým iný a úplne adekvátny výraz.
V prípade Jozefa je voľba výrazu „manžel“ najvhodnejšia – vyjadruje, že sa s Máriou zákonne zosobášil. Ak niekto chce zdôrazniť
Jozefovo panenstvo, môže povedať „prečistý manžel“, no výrazom
„ženích“ mu robí medvediu službu: nepovie nič o jeho panenstve
a navyše poprie fakt a zároveň učenie pápežského magistéria, že Jozef bol Máriiným skutočným manželom.
Podľa Druhého vatikánskeho koncilu „revízii jednotlivých častí liturgie má vždy predchádzať dôkladný teologický, historický a pastorálny výskum“ (Druhý vatikánsky koncil, Sacrosanctum concilium, 23). Nestačí jednoducho vziať slovník a preložiť latinské slovo
sponsus bez prihliadnutia na jeho kontext a historický význam. Dôležité je to, čo sa týmto latinským slovom chce povedať: pri preklade
liturgických textov „treba verne komunikovať konkrétnemu ľudu
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v jeho vlastnom jazyku to, čo chce Cirkev komunikovať iným prostredníctvom latinského jazyka ... je potrebné niektoré špecifické slová (peculiaria verba) posudzovať aj v rámci celej katolíckej viery, pretože každý preklad liturgických textov musí byť v súlade so zdravou
náukou“ (Pápež František, apoštolský list motu proprio Magnum
Principium, 3. septembra 2017). Znenie „sv. Jozef, ženích Panny Márie“ nevyjadruje zdravú náuku; nevyjadruje totiž v reči slovenského
ľudu to, čo o zväzku Jozefa a Márie učia rímski pápeži Lev XIII. a sv.
Ján Pavol II. Znenie navyše neladí s líniou prekladov prevažnej väčšiny katolíckeho sveta, skúsim hádať, nie je v súlade s tým, čo vyznáva 80 – 90 % katolíkov.
Prevažná väčšina katolíckeho sveta má v eucharistických modlitbách znenie, ktoré sv. Jozefovi manželstvo s Pannou Máriou neupiera. Je to obrovský svet anglicky hovoriacich, pre ktorých Spouse
znamená manžel (Britské ostrovy a Írsko, USA, Austrália, anglofónne Afrika či Kanada a niektoré oblasti Ázie), španielsky hovoriacich, pre ktorých esposo znamená manžel (Španielsko a Karibik,
oblasti Latinskej Ameriky, Afriky či Oceánie), portugalsky hovoriacich, pre ktorých esposo znamená manžel (Portugalsko a Brazília či niektoré oblasti v Afrike a v Ázii), francúzsky hovoriacich,
pre ktorých époux znamená manžel (Francúzsko a Belgicko, frankofónne Afrika či Kanada). Taliančina tiež patrí do tejto kategórie (sposo môže znamenať ženích i manžel, sposi sú manželia). Len
v slovenčine, v češtine, v poľštine, v nemčine, v maďarčine či azda
v niektorých ďalších jazykoch, ktoré spolu zastupujú neporovnateľnú menšinu katolíkov celého sveta, nie je Jozef manželom Márie,
ale jej ženíchom či snúbencom.
Niektorí obhajujú výraz „ženích“ v presvedčení, že lepšie vyjadrí
Jozefovu čistotu. Táto domnienka je ilúzia bez základu. Dôkaz: 1. nijaký normatívny slovník takúto významovú nuansu výrazu „ženích“
neprisudzuje; 2. tlač je plná ženíchov, ktorí majú deti a ženia sa už
po niekoľkýkrát. Vzhľadom na to, že liturgia má i katechetickú funkciu, znenie „sv. Jozef, ženích Panny Márie“ je zavádzajúce, niekto si
môže myslieť, že sv. Jozef a Panna Mária žili vo voľnom zväzku a že
Mária ostala po boku sv. Jozefa ako slobodná matka, nie členka rodiny. Vložením daného znenia do omšových eucharistických modlitieb sa zvýšilo riziko, že sa takéto mylné chápanie bude šíriť, pretože zaznieva pri každučkej omši, zatiaľ čo, paradoxne, normatívne
evanjeliové texty sa čítajú len z času na čas. Humorným svedectvom
„katechetických“ efektov používania znenia „ženích Panny Márie“
je napríklad jedna kresba na stránkach zomri pred Vianocami 2019,
kde sú znázornené jasličky obklopené iba zvieratami, bez Ježiška, Jozefa, Márie, mudrcov a s nápisom: „Betlehem bez Židov, Afričanov,
Arabov, utečencov a slobodných matiek“ (https://www.zomri.online/2019/12/23/k-dnesnemu-uboziactvu-co-sa-odohralo-v-rajci/).
Čím skôr sa toto nešťastné znenie opraví v súlade so Svätým písmom a so zdravým učením, ako ho vyjadruje magistérium rímskych pápežov, tým lepšie. Ochota na to však do veľkej miery závisí i od ochoty prijať Sväté písmo nie „ako ľudské slovo, ale – aké
naozaj je – ako Božie slovo“ (1 Sol 2, 13), i od ochoty „dôverovať
v pôsobenie Ducha Svätého ... keď ho magistérium pravdivo interpretuje“ (Pápež František, Apoštolský list motu proprio Aperuit
illis, 30. septembra 2019, 10). n

Ken Kniepmann

Uzdravujúci pôst duše
40 dní, ktoré ťa oslobodia od hriechu
Nadväzujúc na účinné duchovné uzdra
venie predstavené v knihe Uzdravený
mocou Ježiša (autor Bob Schuchts) táto
kniha pozýva k obratu od tradičného
pôstu ako „vzdám sa čokolády“ k zriek
nutiu sa svojho hriechu. Denné pôstne
zamyslenia, ktoré v nej nájdete, odhaľujú
psychologické a duchovné korene hrie
chu a sú jedinečným nástrojom vnútorné
ho pôstu.
Kniha je rozdelená na sedem týždňov,
v rámci ktorých je vysvetlené, ako sa pos
tiť od siedmich hlavných hriechov, ako
prekonávať hriešne zlozvyky a namiesto
nich získať čnostné návyky. Pôstne ob
dobie je ideálnym časom na identifikáciu
„slepých duchovných miest“ – nerozpo
znaných emocionálnych rán a falošných
istôt, ktoré bránia v modlitbe a v uctieva
ní Boha.
Počas každého týždňa autor Ken Kniep
mann vedie otvorený rozhovor o jednom
zo smrteľných hriechov (pýcha, lakomstvo,
závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť)
a o zodpovedajúcich čnostiach (pokora,
štedrosť, láskavosť, trpezlivosť, cudnosť,
zdržanlivosť, usilovnosť). Ukáže, ako sa tie
to hriechy prejavujú v zmýšľaní a následne
aj v skutkoch každodenného života. Učí,
ako deň za dňom odmietať hriech a jeho
prejavy, a sprevádza až k rozhodnutiu prijať
do svojho života čnosť – opak hriechu.
Ak sa vydáme na 40-dňovú ces
tu Uzdravujúceho pôstu duše, budeme
pravdivejšie vnímať hriech a emocionálne
rany, ktoré spôsobuje. Vyzbrojme sa kon
krétnymi a praktickými prostriedkami na
odstránenie týchto prekážok. Modlime sa
s vierou za uzdravenie svojich duší!
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Krátke správy zo života Konferencie
Personálne zmeny vo vedení Konferencie:
doplnenie uvoľneného miesta
zástupkyne predsedu
Dňa 24. septembra 2020 sa
sr. Petre Sičákovej, SSNPM,
skončilo funkčné obdobie
v službe zástupkyne predsedu
KVRPS. V zmysle Štatútu
KVRPS nemohla ďalej zastávať
úlohu štatutárneho zástupcu
KVRPS, keďže sr. Petra ukončila
službu vyššej predstavenej
vo vlastnom inštitúte. Toto
uvoľnené miesto sa malo
počas plánovaného riadneho
Zhromaždenia KVRPS (na jeseň
2020) doplniť voľbou novej
zástupkyne predsedu. Z dôvodu
mimoriadnej situácie súvisiacej

s pandémiou COVID-19 sa však
Zhromaždenie neuskutočnilo,
preto sa Rada KVRPS na svojom
mimoriadnom zasadnutí dňa
30. 9. 2020 uzniesla, že úlohu
zástupkyne predsedu dočasne
prevezme od 1. 10. 2020
doterajšia členka rady sr. Agnesa
Jenčíková, provinciálna
predstavená sestier Congregatio
Jesu, a to na obdobie do konania
riadneho Zhromaždenia
KVRPS, ktoré sa uskutoční
(ak to situácia umožní) v prvej
polovici roka 2021.

Keďže sr. Petra Sičáková,
SSNPM, bola zároveň
predsedníčkou Zdravotníckosociálnej komisie KVRPS,
bolo potrebné ustanoviť aj
do tejto úlohy zodpovednú
osobu. Dočasne prevzala túto
službu sr. Alžbeta Mikulová,
provinciálna predstavená
Kongregácie Dcér sv. Františka
Asiského. Sr. Petra bola
menovaná za členku tejto
komisie, aby sa zabezpečila
kontinuita rozpracovanej
agendy.

Činnosť skupiny ARTTEO
a pripravovaný Rok kresťanskej kultúry
Súčasťou teologickospirituálnej komisie KVRPS
je aj skupina ARTTEO –
platforma slovenských a českých
rehoľníčok a rehoľníkov,
ktorí sa zaoberajú výtvarným
umením a jeho miestom
v súčasnej kultúre a evanjelizácii.
V poslednom období sa
členovia skupiny zaoberali
predovšetkým prípravou
príspevku rehoľníkov k Roku
kresťanskej kultúry, ktorým mal byť
pôvodne rok 2020. Pre pandemickú
situáciu bol však preložený na neskôr.
Ide o iniciatívu Rady pre kultúru
Konferencie biskupov Slovenska, ktorej
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predsedá Mons. František Rábek.
Cieľom špeciálneho roka je nielen
zviditeľnenie kresťanskej kultúry, ale
aj prezentovanie a šírenie kresťanskej
kultúry života.
V súčasnosti spočíva hlavná činnosť
členov Arttea predovšetkým
v individuálnych umeleckých
projektoch. Okrem toho sa im podarilo
zorganizovať vzdelávací webinár na
tému Hľadanie maliarskeho jazyka
v recipročnom vzťahu sakrálnej
a súčasnej maľby. Po výbornej
skúsenosti zo stretnutia v online
priestore aktuálne pripravujú ďalšie
podobné podujatie.

INFO Z KVRPS HISTÓRIA

Krátke info zo spracovanej štatistiky KVRPS
k 31. 12. 2020
• Počet členov KVRPS: 75
(3 rehole majú na Slovensku provinciálne aj generálne vedenie)
• Konferencia vyšších rehoľných predstavených
na Slovensku aktuálne
združuje predstavených
72 rehoľných inštitútov
pôsobiacich na Sloven-

sku, z toho 44 ženských
a 28 mužských.
• K 31. 12. 2020 evidovali mužské rehole 852 členov (z toho 705 aktuálne
žijúcich a pôsobiacich na
Slovensku). Ženské rehole mali spolu k uvedenému dátumu 1 886 členiek
(z toho prítomných v ko-

munitách na Slovensku
bol 1 703 sestier). Celkový medziročný pokles členov v porovnaní s predchádzajúcim rokom je
43 členov, pričom väčšina pochádza zo ženských
reholí. Príčinou poklesu
je najmä úmrtnosť členov,
ktorá prevyšuje počet prijatých nových členov.

Personálne zmeny v službe vyšších rehoľných predstavených
a štatutárov ženských a mužských rehoľných inštitútov
na Slovensku v druhej polovici roka 2020:
1. Od 15. augusta 2020 je novou delegovanou predstavenou na obdobie 3 rokov v Kongregácii sestier
Matky Božieho Milosrdenstva so sídlom v Nižnom
Hrušove sr. Benediktína – Angela Fečová, ktorá vystriedala v službe sr. Claretu – Miriam Fečovú.
2. Dňa 19. augusta 2020 oznámili výsledky volieb sestry
dominikánky: za novú generálnu predstavenú Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy so sídlom
v Bratislave si sestry na generálnej kapitule zvolili na
obdobie 6 rokov sr. Karolu Draveckú, OP, ktorá nastúpila do služby po sr. Rajmunde Páleníkovej, OP.
3. Dňa 1. septembra 2020 sa oficiálne ujal úradu nový
provinciál Saleziánov don Bosca – Slovenskej provincie – don Peter Timko, ktorý vystriedal v službe
† Jozefa Ižolda, SDB.
4. V dňoch 30. augusta – 1. septembra 2020 sa v Bratislave konalo Provinciálne zhromaždenie členov Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de
Paul, na ktorom bol zvolený za vizitátora provincie páter Tomáš Brezáni, CM, ktorý doteraz pôsobil ako národný direktor Združenia mariánskej mládeže a člen
slovenského ľudového misijného tímu. V službe nahradil doterajšieho vizitátora pátra Jaroslava Jašša, CM.
5. Dňa 2. septembra 2020 dostal menovací dekrét nový
delegát provinciála pre komunity Rádu bosých bra-

6.

7.

8.

9.

tov Preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel
páter Andrej Valent, ktorý v službe nahradí pátra Stanislawa Miernika.
Od 5. septembra 2020 je novou predstavenou v komunite Kongregácie sestier Terciárskych Kapucínok
Svätej Rodiny v Rovinke pri Bratislave sr. Lucia Konšteková, ktorá nahradila sr. Mariu Olocz.
V septembri 2020 nastala zmena aj v službe predstaveného v Reholi sv. Augustína v Košiciach. Doterajšieho priora pátra Jozefa Jurdáka, OSA, nahradil
v službe páter Juraj Pigula, OSA.
V dňoch 19. – 26. septembra 2020 sa v Provincii Svätého Ducha Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie konala X. provinciálna kapitula.
Počas nej sa dňa 24. septembra uskutočnili aj voľby
nového provinciálneho vedenia na obdobie piatich
rokov. Novou provinciálnou predstavenou sa stala
sr. Emanuela Mária Rindošová, SSNPM, ktorá v službe
nahradila doterajšiu predstavenú sr. Petru Sičákovú,
SSNPM.
V dňoch 11. – 12. novembra 2020 sa u benediktínov
v kláštore Premenenia Pána v Sampore konali voľby
konventuálneho priora. Kapitula kláštora zvolila na
obdobie ôsmich rokov doterajšieho priora o. Vladimíra Kasana, OSB.
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Otcovia mariáni
východného obradu
a ruský apoštolát
n TO M Á Š H U ĎA , S c h P

Kongregáciu otcov mariánov od
Nepoškvrneného počatia Panny
Márie založil poľský piarista svätý
Stanislav Papczyński (1631 – 1701).
V roku 1673 založil Kongregáciu otcov
mariánov, ktorí sa venovali náboženskej
výchove predovšetkým chudobných
detí a osobitnú pozornosť venovali
ohlasovaniu Nepoškvrnenej Panny Márie
a pomoci biednym dušiam v očistci. V tom
čase pôsobili otcovia mariáni v Poľsku,
v Litve a v Portugalsku. Poľské kráľovstvo
bolo súčasťou ruského impéria, ktorého
cársky režim neskrýval svoj odpor voči
Katolíckej cirkvi.

P

o poľskej revolúcii v roku
1863 boli na základe nariadenia ruskej vlády všetky rehoľné domy otcov mariánov
zavreté a otcovia prenasledovaní.
Kongregácia tak bola odsúdená na
zánik. Ruské úrady nechali otvorený iba jeden rehoľný dom mariánov
v litovskom Marianpole. Mnohí otcovia boli deportovaní na Sibír.
Kongregácia bola duchovne obnovená a reorganizovaná blahoslaveným Jurajom Matulaitisom-Matulewiczom (1871 – 1927), ktorý
v roku 1909 tajne vstúpil k otcom
12
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mariánom aj bez noviciátu, s výslovným dovolením pápeža Pia X.
V roku 1911 otvoril v Petrohrade
tajný noviciát. V roku 1914 bol zvolený za generálneho predstaveného
otcov mariánov. J. Matulaitis obnovil kongregáciu v duchu aktívnejšieho apoštolátu najmä v sociálnej a kultúrnej oblasti podľa vzoru
jezuitov. Spolu s Petrom Bučysom
otvorili v roku 1923 rehoľný dom,
farnosť a školu v Druji. Tu získali niekoľko povolaní pre apoštolát v Litve, Lotyšsku a Mandžusku
s tým, že kandidáti absolvujú prí-

pravu v Pápežskom ruskom kolégiu (Russicum) v Ríme. J. Matulaitis si totiž nevedel predstaviť lepšie
miesto na výchovu misionárov ako
Rím. Otcovia mariáni si zvolili za
svoj špeciálny cieľ apoštolát medzi východnými Slovanmi v Poľsku.
Okrem Poliakov, Litovčanov, Lotyšov prijali mariáni do svojich radov
aj niekoľko Rusov a Bielorusov.

V Mandžusku...
Mandžusko, historická oblasť na severe Číny, bolo a dodnes je dôležitým centrom ruských emigrantov.
Silný vplyv Ruska na túto oblasť bol
enormný najmä koncom 19. storočia. Ruskí emigranti začali prúdiť do
Mandžuska okolo roku 1897, keď
ruskí robotníci prišli pomôcť s výstavbou čínskej východnej železnice. Charbin, mesto na rieke Sungari,
sa stalo centrom ruských imigrantov. Cárska vláda umožnila ruským
prisťahovalcom založiť vzdeláva-

REHOLE

Juraj Matulaitis-Matulewicz

cie a kultúrne inštitúcie a pravoslávne kostoly. Ich počet vzrástol na
750 000 a vytvorili v Charbine novú štvrť. Spolu s Rusmi sem prišli aj
Poliaci, Nemci a Židia.
Ruské katolícke hnutie v Mandžusku vzniklo spontánne z kontaktov medzi pravoslávnym klérom
a rímskokatolíckymi veriacimi.
V roku 1923 konvertoval pravoslávny kňaz Konstantin Koronin
na katolícku vieru a vytvoril so
skupinou veriacich farnosť. Avšak
skoro nato zomrel. Farnosť prebral
jeho otec, arcipresbyter Ján Koronin, ktorý podľa vzoru svojho syna

Ruské katolícke
hnutie v Mandžusku
vzniklo spontánne
z kontaktov medzi
pravoslávnym klérom
a rímskokatolíckymi
veriacimi.

tiež v roku 1925 konvertoval na katolícku vieru, avšak aj on onedlho
nato zomrel. Farnosť prebral poľský kňaz Vladislav Ostrowski, farár
miestneho kostola sv. Stanislava.
Pokúšal sa slúžiť liturgie v byzantskom obrade, avšak čoskoro požiadal Svätú stolicu o vyslanie ruského
kňaza a zriadenie cirkevnej štruktúry. Rím odpovedal v roku 1928
zriadením Apoštolského exarchátu pre Rusov byzantsko-slovanského
obradu v Čínskom impériu. Zároveň boli do Charbinu poslaní dvaja
kňazi (Diodor Kolpinskij a Zacharij Kovalev) a diakon (Jurij Gic),
ktorí však boli nestáli a kolísali
medzi katolicizmom a ortodoxiou.
V roku 1928 bol otec marián Fabián Abrantovič menovaný za apoštolského exarchu a riadneho predstaveného misie.
V roku 1928 otvoril v Charbine
chlapčenské Lýceum sv. Mikuláša
(Licej sv. Nikolaja), ktoré plnilo svoje výchovno-vzdelávacie poslanie
do roku 1950. Školský program bol
podobný ako na ruských stredných
školách pred októbrovou revolúciou v roku 1917. Každý rok študovalo na lýceu okolo 200 chlapcov.
V roku 1937 úspešne ukončilo školu
167 absolventov. Mnohí z nich udržiavali so svojimi bývalými učiteľmi čulé vzťahy a škola získala excelentnú reputáciu medzu ruskými
emigrantmi. F. Abrantovič sa spojil
s rehoľnými spolubratmi a bývalými študentami, celibátnymi klerikmi z Russica, ale aktívny počet
misionárov exarchátu bol malý, nie
viac ako desať kňazov. Abrantovičovým nástupcom sa stal otec Andrej
Cikoto, druhý apoštolský exarcha
v Charbine. Po okupácii Mandžuska sa Sovieti z obáv pred verejnou
mienkou neodvážili zasahovať do
školskej činnosti lýcea. Avšak o rok
neskôr sa k moci dostali čínski komunisti. V roku 1948 boli otcovia
mariáni uväznení a celá katolícka
výchovná a misijná činnosť v Mandžusku bola zastavená.
Zasvätený život | 2021/01
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Cieľom Russica
bolo vychovať
katolíckych
kňazov
byzantskoslovanského
obradu, ktorí
by mohli byť
apoštolmi Ježiša
Krista v súlade
s veľkým
prikázaním
vytvorenia
cirkevnej
jednoty
a vyznávania
Petrovho
primátu.

Pápežské ruské
kolégium (Russicum)
Pápežské ruské kolégium alebo Russicum bolo založené v roku 1929
pápežom Piom XI. ako
inštitúcia, ktorá mala pripravovať budúcich katolíckych misionárov pre
Rusko a ostatné národy
v ZSSR na čas, keď bude
možné prekročiť hermeticky uzavreté sovietske
hranice. Cieľom Russica
bolo podľa slov v poradí
druhého rektora Francúza
Philippa de Régis, SJ, „vychovať katolíckych kňazov byzantsko-slovanského obradu, ktorí by mohli
byť apoštolmi Ježiša Krista
v súlade s veľkým prikázaním vytvorenia cirkevnej
jednoty a vyznávania Pet-

1

rovho primátu. Ich apoštolským poľom činnosti
má byť Rusko – pokiaľ to
okolnosti umožnia – alebo
aspoň niektorá z ruských
diaspor.“1 Správa kolégia
bola podľa želania pápeža Pia XI. zverená Spoločnosti Ježišovej. Za prvého
rektora Russica bol menovaný slovenský jezuita
Vendelín Javorka.2
Medzi prvými seminaristami Russica, ktorí doň
vstúpili v roku 1929, boli
aj traja študenti-mariáni
pochádzajúci z Bieloruska: Martin Zdaniukiewicz,
Kuzma Najlovič a Tomasz
Podziawo. Boli ubytovaní spolu so studitmi na
štvrtom poschodí kolégia,
ktoré sa volalo mníšskym
poschodím (monastyrskij
étaž). K. Najlovič vyučo-

val na Lýceu sv. Mikuláša v Charbine a dokonca pôsobil aj ako dočasný
apoštolský administrátor
exarchátu v Charbine. T.
Podziawo pôsobil ako duchovný otec na miestnom
lýceu a ako učiteľ filozofie a sociológie. Po svojom
uväznení v roku 1948 bol
odsúdený na 25 rokov väzenia, ktoré strávil v sibírskych táboroch. Ďalšími
študentmi Russica z radov
mariánov boli Bielorus
Urbanowicz a Lotyš Wojnovski.

Porov. Pro Russia. The Russicum and catholic work for Russia. Roma: PIO, 2009, s. 295.

2 Vendelín Javorka (1882 – 1966) sa narodil 15. októbra 1882 v Černovej ako prvý z desiatich detí. Bol príbuzným významného slovenského národného dejateľa Mons. Andreja Hlinku. V roku
1903 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave s úmyslom stať sa misionárom. Študoval
v Sankt-Andrä, v Bratislave a v Innsbrucku. 29. júna 1915 bol vysvätený na kňaza. V rokoch 1916
– 1918 pôsobil ako vojenský kurát na východnom fronte. Posledné rehoľné sľuby zložil 2. februára 1920. V roku 1925 prijal v Ríme byzantský obrad, aby mohol ísť na misie do Ruska. V roku
1926 pôsobil krátko medzi gréckokatolíkmi na východnom Slovensku a Podkarpatskej Rusi, aby
sa zdokonalil v byzantskom obrade v praxi a tiež aby pomohol miestnym gréckokatolíckym biskupom. Od roku 1926 dostal na starosť stavbu Pápežského ruského kolégia v Ríme a zároveň
bol ministrom na Pápežskom východnom inštitúte. Dňa 24. októbra 1929 bol menovaný za jeho
prvého rektora. V roku 1934 bol poslaný do Charbinu v Mandžusku ako dočasný administrátor
exarchátu ruských katolíkov byzantského obradu. V roku 1939 spravoval ruskú katolícku farnosť
byzantského obradu v Šanghaji v Číne. V tom istom roku sa vrátil do Ríma do Russica ako vicerektor a minister. V roku 1941 bol poslaný do jezuitskej misie v Černovciach v Bukovine (dnes
Ukrajina, v tom čase Rumunsko). V roku 1943 sa územie dostalo pod kontrolu sovietskej armády
a 13. júna 1945 bol o. Vendelín Javorka zatknutý. V novembri 1945 bol v Moskve bez súdu odsúdený za špionáž v prospech Vatikánu na 10 rokov pobytu v nápravno-výchovnom tábore. Prešiel
viacerými väzeniami a tábormi, väčšinu trestu si odpykal v tábore Inta blízko polárneho kruhu.
Prepustený bol koncom roka 1954 a v apríli 1955 sa mu podarilo vrátiť sa na Slovensko. Tu žil
u svojich príbuzných, úrady mu však nepovolili verejne pastoračne pôsobiť. Takisto mu nedovolili
vrátiť sa do Ríma do Russica. Zomrel 24. marca 1966, v predvečer sviatku Zvestovania presvätej
Bohorodičke. Pochovaný je na mestskom cintoríne v Žiline. 1. novembra 1990 bol plne rehabilitovaný prokuratúrou ZSSR. V súčasnosti sa uvažuje nad začatím procesu jeho blahorečenia. P
 orov.
Ondruš, R., Z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a gulag. Životné osudy P. Vendelína Javorku
SJ (1882 – 1966). Trnava: Dobrá kniha, 2008.
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OSOBNOSTI OTCOV MARIÁNOV VÝCHODNÉHO OBRADU
František Peter Bučys,
MIC (1872 – 1951)
Prvým kandidátom na
vstup do obnovenej kongregácie bol Litovčan
František Peter Bučys,
ktorý pomohol obnoviť
kongregáciu a stal sa jej
generálnym predstaveným po otcovi J. Matulaitisovi. Ako blízky spolupracovník Mons. Michela
d´Hebignyho bol v roku
1930 vysvätený za prvého byzantsko-slovanského biskupa ruskej tradície.
Jeho snom bolo zabezpečiť duchovnú starostlivosť ruským katolíkom
na celom svete a obnoviť
Brest-litovskú úniu zrušenú ruským cárom v roku
1839. Bol hlavným konsekrátorom chrámu sv.
Antona opáta pri Pápežskom kolégiu Russicum
v Ríme, ktorý bol posvätený dňa 30. októbra
1932 v byzantsko-slovanskom obrade. F. P. Bučys
sa stal svätiacim biskupom pre Russicum a jeho
úloha bola zväčša obradová. Zároveň bol vymenovaný za apoštolského
vizitátora ruských katolíkov v strednej a západnej
Európe. V rokoch 1930 –
1933 navštívil Nice, Paríž,
Lille, Brusel, Prahu, Viedeň a Ľubľanu. Absolvoval tri cesty do USA, kde
sa pokúšal získať konvertitov z pravoslávia. Zároveň navrhoval, aby ruskí
katolíci byzantského obradu neboli podriadení
haličským ukrajinským
či karpatským ruténskym
biskupom, ale latinským

biskupom na západe.
V Severnej Amerike pripomínal, že ženatí kňazi
sú súčasťou byzantského kléru, s čím súhlasil aj
Mons. D´Herbigny. V roku 1935 pricestoval späť
do Litvy, kde sa vrátil k latinskému obradu, avšak
stále pokračoval v riadení
katolíkov byzantsko-slovanského obradu. V roku 1939 sa vrátil do Ríma
a opätovne sa stal generálnym predstaveným kongregácie mariánov.

Fabián Abrantowicz,
MIC (1884 – 1946)
Narodil sa 14. septembra 1884 v Novogrudoku
v provincii Minsk. V Petrohrade vyštudoval v roku 1906 teológiu a v roku
1908 bol vysvätený za kňaza. V roku 1910 absolvoval teologickú akadémiu
s magisterským titulom.
V roku 1914 ukončil doktorát z filozofie na univerzite v Louvain (Belgicko).
Od roku 1912 slúžil ako

farár vo farnosti sv. Kataríny v Petrohrade. V roku
1914 sa stal profesorom filozofie na teologickej akadémii. V roku 1918, keď
boľševici zatvorili seminár
v Petrohrade, stal sa rektorom teologického seminára v obnovenej minskej
diecéze. Seminár sa najskôr nachádzal v Minsku,
ale pre vojnové udalosti sa
presťahoval do Novogrudoku a neskôr do Pinsku.
Ovládal niekoľko jazykov
a bol známy mimoriadnou

Fabián Abrantowicz, František Peter Bučys, Andrej Cikoto
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pracovitosťou. V týchto rokoch napísal filozoficko-teologické dielo Boh a Človek. Od roku 1920 slúžil vo farnosti v minskej diecéze. Ako jeden z prvých slúžil časť
sv. omše v bieloruskom jazyku, samozrejme, s povolením miestneho biskupa. V roku 1928 vstúpil do Kongregácie otcov mariánov a zložil svoje rehoľné sľuby
v Druji. V novembri 1928 bol menovaný za prvého
apoštolského exarchu Ruského katolíckeho exarchátu
byzantsko-slovanského obradu v Mandžusku so sídlom
v Charbine. Bol menovaný za archimandritu, ale nikdy
nebol vysvätený na biskupa. Do jeho starostlivosti boli
zverené katolícke inštitúcie ako malý seminár sv. Karola, kolégium pre dievčatá pripojené ku kláštoru sestier
uršulínok a sirotinec spravovaný františkánskymi sestrami. Sám zriadil lýceum, ktoré bolo pomenované po
sv. Mikulášovi. Škola bola určená pre ruských chlapcov, ktorí prišli o rodičov počas vpádu Sovietov. Učil
v týchto školách a tiež vydával katolícky časopis. Dočasne slúžil ako apoštolský administrátor pre katolíkov
latinského obradu. V apríli 1939 uskutočnil návštevu
ad limina v Ríme a o mesiac neskôr odišiel do Poľska,
aby navštívil svojich priateľov a príbuzných. V Ľvove
sa stretol s gréckokatolíckym metropolitom Andrejom
Šeptickým, OSBM. Od septembra 1939 bol na území
okupovanom Červenou armádou. V októbri sa pokúsil
vrátiť sa do Poľska, ale pri prekročení novej štátnej hranice so ZSSR bol zatknutý nemeckými pohraničnými
strážami, ktoré ho vrátili na územie ZSSR. Dňa 22. októbra ho zadržala Sovietska pohraničná stráž a poslali
ho do väzenia v Ľvove na ďalšie vyšetrovanie. Na otázku o jeho nelegálnom prekročení hraníc uviedol, že pri
prekročení hranice si bol istý, že vzhľadom na priateľské vzťahy medzi Nemeckom a ZSSR bola hranica voľne prechodná. Dňa 13. novembra 1939 bol obžalovaný
zo špionáže pre Japonsko. Otec Fabián kategoricky odmietol podpísať obvinenia, avšak bolo mu vysvetlené,
že je vinný zo všetkých bodov obžaloby. V januári 1941
sa po výsluchoch v Moskve opäť pokúsil vyvrátiť všetky obvinenia, pričom uviedol, že bol prinútený priznať
sa a podpísať obvinenia pod fyzickým nátlakom bez toho, aby si ich vopred prečítal. Zmena vo vyšetrovaní sa
však nedosiahla. Dňa 15. augusta 1942 mu bol vydaný
dekrét o ukončení vyšetrovania, v ktorom bol otec Fabián obvinený z boja proti revolučnému hnutiu a z nelegálneho prechodu cez hranice. Sám neuznal obvinenia a rezervoval si právo poskytnúť dodatočné písomné
vysvetlenia týkajúce sa vyšetrovacích materiálov. Dňa
23. septembra 1942 bol odsúdený na desať rokov pobytu v nápravnom pracovnom tábore NKVD. Zomrel
2. januára 1946 vo väznici v Butyrke.
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Jozef Germanovič,
MIC (1890 – 1978)

Andrej Cikoto, MIC
(1892 – 1958)

Bieloruský spisovateľ známy pod pseudonymom
Vinčuk Advažnyj sa narodil v Cholšanoch neďaleko Vilniusu. Teológiu
študoval v rímskokatolíckom seminári vo Vilniuse.
V roku 1913 bol vysvätený
a svoj kňazský život začal
pôsobením medzi miestnymi Bielorusmi a neskôr
v Bialystoku. V roku 1924
vstúpil k otcom mariánom
v Druji a pôsobil v miestnych farnostiach. V roku
1932 bol poslaný do Charbinu, kde pôsobil ako riaditeľ Lýcea sv. Mikuláša.
O tri roky neskôr sa vrátil
do Vilniusu, avšak v roku 1939 prišiel do Charbinu ako učiteľ a školský
inšpektor. Tam zostal až
do svojho uväznenia v roku 1948, bol transportovaný do ZSSR a odsúdený na
25 rokov väzenia. V roku
1954 bol ako poľský občan
oslobodený a poslaný k otcom mariánom do Druje
ako seminárny profesor.
V roku 1959 odišiel pracovať medzi londýnskych
Bielorusov. V roku 1978
zomrel vo Finchley. Bol to
misionár hlboko spojený s ruským apoštolátom
a ruskou kultúrou, no bol
zároveň horlivým bieloruským nacionalistom.

Narodil sa v Topoľščine
v západnej časti cárskeho Ruska. Po štúdiách vo
Vilniuse a na teologickej
akadémii v Petrohrade získal doktorát a v roku 1920
stúpil k otcom mariánom.
V roku 1923 organizoval
fundáciu otcov mariánov
v Druji, kde bol menovaný za miestneho predstaveného. V rokoch 1933
– 1939 bol generálnym
predstaveným Kongregácie otcov mariánov. V roku 1939 bol menovaný za
archimandritu a poslaný
do Charbinu, aby nahradil Fabiána Abrantoviča.
A. Cikoto sa stal v poradí druhým (a posledným)
apoštolským exarchom
pre ruský byzantsko-slovanský rítus a pre všetkých veriacich východného obradu v Mandžusku.
Ujal sa riadenia exarchátu
aj Lýcea sv. Mikuláša, a to
aj napriek ťažkým rokom,
ktoré boli spojené s japonskou a neskôr sovietskou
okupáciou. V roku 1948
ho čínski komunisti zajali a deportovali do ZSSR,
kde bol odsúdený a transportovaný na Sibír. Ponúkli mu úrad pravoslávneho
biskupa, ak sa zriekne Katolíckej cirkvi, čo odmietol. Jeho zdravotný stav sa
zhoršoval. Zomrel v táborovej nemocnici počas
stavby železnice TajšetBratsk-Zajarsk.

Česlav Vjačeslav Sipovič, MIC
(1914 – 1981)

Apollin Andrej Katkov,
MIC (1916 – 1995)

Bol prvým bieloruským katolíckym biskupom
byzantsko-slovanského obradu. Narodil sa
v bieloruskej rímskokatolíckej rodine v Dzedzinke, ktorá bola do Veľkej vojny súčasťou
cárskeho Ruska. Po vojne odišiel do Poľska,
kde študoval na poľských školách. Rozhodol
sa vstúpiť k otcom mariánom v Druji a pokračoval v štúdiu na Vilniuskej univerzite. V roku 1938 spolu s ďalšími Bielorusmi odišiel
do Ríma a začal študovať na Gregoriánskej
univerzite a neskôr na Pápežskom východnom inštitúte. Jeho plány boli spojené s misiou
v Charbine, na ktorú sa intenzívne pripravoval.
V roku 1940 bol vysvätený za kňaza a v roku
1946 obhájil doktorát na Pápežskom východnom inštitúte. Po 2. svetovej vojne založil bieloruskú katolícku misiu v Londýne a ďalšie
spoločnosti prehlbujúce bieloruskú kultúru.
Snažil sa o to, aby Svätá stolica vymenovala
biskupa pre bieloruských katolíkov byzantského obradu. Dňa 4. augusta 1960 bol vysvätený na biskupa a vymenovaný za apoštolského vizitátora bieloruských veriacich žijúcich
v diaspóre. Jeho zásluhou bola zriadená škola
pre deti bieloruských exulantov žijúcich v Londýne. Rovnako sa zasadil o to, aby otcovia mariáni predurčení na ruský apoštolát študovali
v Russicu. Jeho úmysel pramenil z presvedčenia, že „mnohí otcovia mariáni východného
obradu sú etnickí Bielorusi. Sú spojení s ruským ľudom a s Ruskom väzbami spoločných
záujmov a bratskou krvou.“3 Zúčastnil sa II.
vatikánskeho koncilu, bol aktívnym členom
Komisie na revíziu východného kánonického
práva a pozorovateľ Kongregácie pre východnú
cirkev. Aj po koncile sa aktívne zapájal do rôznych zahraničných spoločností propagujúcich
bieloruskú kultúru. Taktiež sa zúčastňoval na
aktivitách spojených s lepším pochopením ortodoxie. Č. V. Sipovič bol energický pracovník
bieloruskej kultúry, renesančný človek a vedec
v jednej osobe, ktorý sa z lásky k domovine
stal apoštolom všetkých bieloruských katolíkov na západe.

Rodený Rus pochádzal
z pravoslávnej rodiny zo
sibírskeho Irkutska. Keď
mal štyri roky, rodina sa
presťahovala do Mandžuska. V Charbine sa
stal študentom na klasickom Lýceu sv. Mikuláša.
V roku 1933 sa rozhodol
stať sa katolíkom. V roku
1937 vstúpil do noviciátu otcov mariánov. V roku
1939 začal v Ríme študovať filozofiu, bývajúc v rehoľnom dome mariánov.
Teologické štúdiá ukončil na pápežskom aténeu
Angelicum. V roku 1944
bol vysvätený za kňaza.
Po vysviacke pokračoval
v štúdiu na Pápežskom
východnom inštitúte
a pastoračne vypomáhal
Rusom v emigrantských
táboroch. Od roku 1950
pôsobil medzi ruskými
emigrantmi v Anglicku
a neskôr v Austrálii, kde
žili významní ruskí emigranti z Číny. Biskupské
svätenie prijal dňa 21. decembra 1958 v chráme sv.
Antona opáta pri Russicu.
Stal sa pomocným biskupom Aleksandra Evreinova, svätiacim biskupom
byzantského obradu v Ríme a titulárnym biskupom
v Nauplii. A. A. Katkov
zostal v Ríme až do svojej
smrti, no pre svoje spory
s jezuitmi, ktorí boli poverení vedením Russica, neslúžil liturgie v chráme sv.
Antona opáta. n

ODPOR Ú ČA ME

REHOLE

Arian Durel

Modlitba
s mníchmi
z vrchu Atos
Vrch Atos je už viac ako
tisíc rokov mníšskym
centrom. Kniha Modlitba s mníchmi z vrchu
Atos predstavuje učenie
osmych atoských mní
chov, a to cez ich apof
tegmy (stručné výro
ky týkajúce sa večných
právd).
Na stránkach kniž
ky Modlitba s mníchmi z vrchu Atos máme
možnosť zoznámiť sa
s niektorými význam
nými predstaviteľmi
atoského mníšstva mo
derných čias. Nájde
me v nej výroky ôsmich
mníchov o modlitbe,
o duchovnom živote,
o pustovníckom i spo
ločnom rehoľnom ži
vote, o súčasnej spo
ločnosti, o samote
a jednoduchosti, o dô
vere a nádeji. Ako čer
vená niť sa duchovnos
ťou atoských mníchov
vinie dôraz na takzvanú
Ježišovu modlitbu: Pane
Ježišu Kriste, zmiluj sa
nado mnou!

3 Porov. SIMON, Pro Russia. The Russicum and
catholic work for Russia, s. 476.
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Vnímam sa
ako roztlieskavačka
na štadióne...

Sestra Daniela sa narodila v Prešove
8. novembra 1970. Vyrastala v Lemešanoch
v okrese Prešov a vstúpila do Rádu sestier sv.
Bazila Veľkého na Slovensku. Prvé sľuby zložila
30. decembra 1995. Formáciu absolvovala
vo Svidníku a v Prešove. Po večných sľuboch
pôsobila v Prešove, vo Ľvove na Ukrajine,
v Bardejove a v talianskom Ríme. Momentálne
žije a pôsobí ako provinciálna predstavená sestier
baziliánok v Prešove.
Sestry baziliánky prišli na Slovensko
z Ukrajiny v roku 1922. Venovali sa výchove
gréckokatolíckych dievčat v internáte v Prešove.
Po vojne sa starali o siroty a po zlikvidovaní
kláštorov počas komunizmu začali sestry
pracovať v nemocniciach a v ústavoch sociálnej
starostlivosti.
Po totalite v roku 1990 zriadili sestry Strednú
zdravotnícku školu sv. Bazila Veľkého v Prešove.
Baziliánky sú kontemplatívno-apoštolským
rádom východného byzantského obradu. Patria
do Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a sú
podriadené centralizovanému Generalátu sestier
baziliánok v Ríme. Ich liturgickým jazykom je
staroslovienčina.
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Skutočná motivácia
môže byť iba jedna,
a to je Boh.

ROZHOVOR

Ako by sme mohli
charakterizovať zasvätený život?

Zasvätený život má dnes, ako aj
v minulosti ten istý základ. Je to
Boh, je to On sám, kvôli ktorému
žijeme takýto život. On nás povoláva a my dobrovoľne odpovedáme na jeho povolanie svojím áno
alebo aj svojím nie.
Zasvätený život znamená, že
sa ako slobodné osoby zasväcujeme Bohu, posväcujeme sa samému Bohu. Môžeme to pripodobniť Eucharistii počas premenenia,
prepodstatnením svätých darov sa
chlieb a víno menia na Kristovo
telo a krv. Prepodstatnenie – celá podstata chleba a vína sa mení,
hoci viditeľne ostávajú nezmenené. Tak isto aj my naším zasvätením sa, posvätením, v hĺbke srdca
sa u nás všetko mení, hoci navonok je to neviditeľné.
Vo svojej úplnej podstate preto zasvätený život zostáva stále
rovnaký, lebo túžba po Bohu, po
úplnom splynutí s ním má byť na
prvom mieste. Nie na nejakom
mieste, ale na prvom.
Samozrejme, že sa prispôsobujeme dnešnej dobe, čo je veľmi potrebné, ale nie vo všetkom
dobré. Boh je stále ten istý, on
nemení svoju požiadavku voči nám, on nám stále hovorí cez
Ježišove slová: „Vy buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec.“ a tiež: „Kto chce ísť za
mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“
Je rozdiel v motivácii na
zasvätený život, keď porovnáme
dnešok s obdobím, keď ste
v sebe rozpoznali povolanie Vy?

Myslím si, že medzi tým nie je
žiaden rozdiel. Skutočná motivácia môže byť iba jedna, a to je
Boh. Ak viem pre čo, kvôli Komu
som vlastne prišla do kláštora,
tak to je ono. V rehoľnom živote
ide o to vzdávať sa úplne všetkého, myslím úplne na 100 percent,

aj všetkých svojich plánov a túžob. Ak je motívom Boh a utopenie sa v jeho láske, to je podstata.
Možno niekedy v začiatkoch
človek vníma, že niektoré veci musí, je však dôležité, aby sa prepracoval k postoju ja chcem. Osobne
si veľmi intenzívne uvedomujem,
že dnes chcem. Chcem Bohu odovzdať úplne všetko. Aj svoje túžby.
Chcem prijať čokoľvek, čo je Božou vôľou pre môj život.
Mali ste obdobie, keď to tak
nebolo?

Samozrejme, sme ľudia. Nie vždy
je to také jasné. Človek vybočí.
Myslím, že uvedomenie si, že čokoľvek tu na zemi je dočasné, pomôže siahnuť po tom, čo je večné,
lebo to jediné má zmysel.
Ako hodnotíte povolania, ktoré
sa dnes hlásia do Vášho rádu?

Povolania, ktoré nám dnes Pán
posiela, sú väčšinou zrelšie, čo sa
týka veku, ale na duchovnej zrelosti sa musí pracovať. To je úloha formácie.
Veľa ľudí prichádza zranených
už z domu, lebo situácia na Slovensku je taká, aká je. Títo potrebujú
špeciálnu odbornú pomoc. Je dobré, keď je takúto pomoc schopný
poskytnúť kňaz. Ak sa k nám hlási
niekto taký, kto má vážne problémy a potrebuje psychologickú alebo psychiatrickú pomoc, snažíme sa mu vysvetliť, že je najlepšie
preňho samého, aby takúto pomoc
dostal mimo kláštora.

na cestu úzku, časť našich problémov zmizne a na časť, ktorá nám
zostane, sa už budeme pozerať
inými očami.
Kristus hovorí: „Vchádzajte
tesnou bránou, lebo široká brána
a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez
ňu vchádzajú. Aká tesná je brána
a úzka cesta, čo vedie do života,
a málo je tých, čo ju nachádzajú!“
Studita starec Alexander hovoril: „Úzka cesta je cestou lásky.
Prečo sa volá úzkou? Lebo osoba
všetko zúžila do jedného konania
– do lásky. Všetko, čo robí, robí
v láske: rozmýšľa – tam je všetko
láska, koná s láskou, želá s láskou,
chodí s láskou, rozhoduje s láskou… jednoducho v každom jej
skutku, ktorý robí, je jeden duch – duch lásky. Jej život spočíva
v odovzdávaní tejto lásky.“
Vnímate svoju službu ako
náročnú?

Áno, je to náročná služba. V našich pravidlách máme zakotvené, že provinciálna predstavená
je v prvom rade duchovnou vod-

Dnes sa veľa hovorí o tom, že
žijeme v úplne inej dobe ako
pred pár desaťročiami. Existuje
v komunitách nejaký generačný
problém?

Áno, mladšie sestry niekedy nerozumejú starším a staršie nerozumejú mladým. Je to preto, lebo
sme ešte iba na ceste k dokonalosti, zatiaľ na širokej ceste. Ale keď
sa s Božou pomocou dostaneme
Zasvätený život | 2021/01
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ale ak s nimi pracujeme a spolupracujeme s Božou milosťou, minimalizujú sa a v tom najlepšom
prípade aj zmiznú.
Ste umelkyňa. Ako Vám pomáha
umenie v duchovnom živote?

kyňou, ktorá má vyzývať sestry
k svätosti a rastu v Kristovi svojou hlbokou láskou k Bohu, svojím vrelým prijímaním každej
sestry a nadšeným odpovedaním
na Božie volanie. Som si vedomá
toho, že pokiaľ nesiem zodpovednosť za sestry, som za ne zodpovedná pred Bohom. Toto vedomie, že na prvom mieste som to
ja, ktorá má mať s Bohom vzťah
úplnej odovzdanosti, ma mení. Človek už neostane taký, aký
bol pred prijatím zodpovednosti.
Vnímam sa ako roztlieskavačka
na štadióne. Som pozvaná roztlieskavať svoje spolusestry k vernosti, k láske k Bohu. Ja som prvá
roztlieskavačka a spolusestry radkyne sú ďalšie roztlieskavačky.
Na čo sú kladené najväčšie
nároky?

Najväčší nárok má byť kladený
na osobný duchovný život predstavenej. Od toho sa všetko odvíja.
Ktoré vlastnosti sú podľa
Vás nezlučiteľné so službou
predstavenej?

Pýcha, egoizmus, povýšenectvo,
pokiaľ s nimi nepracujeme, lebo,
samozrejme, v každom z nás sú,
20
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Tým, že mám rada všetko krásne,
mám rada hory, prírodu, všetko,
čo je súčasťou Božieho stvorenia.
V modernej dobe akoby absentovalo krásno. Krásno akoby
sa stratilo. Napríklad avantgardné umenie sa dištancovalo od
tradičných hodnôt a estetických
noriem.
Pre nás ľudí východného obradu má umenie veľkú hodnotu.
Dotýkame sa Boha nielen cez Eucharistiu a Božie slovo, ale aj cez
ikonu. Ikona je pre nás vyjadrením lásky a úcty k Bohu.
Ako na Vás celkove vplývajú
odchody z kláštora a zo
zasväteného života?

Čo sa týka odchodov, určite nie
je chyba iba na jednej strane.
Chyba býva spravidla na oboch
stranách. Dôvodom je zväčša nespokojnosť. Nejaká forma nespokojnosti, s ktorou človek zápasí
dlhší čas. Je to smutné, že človek
najskôr sľúbi Bohu hory-doly
a potom ten sľub berie späť. Jeden kňaz nám počas prednášky
povedal, že „nie je ťažko v kláštore, ale ťažko je v našom srdci“.
Dá sa pomôcť nejako tým, ktorí
prežívajú fázu odchodu?

Podľa mňa je najdôležitejšia
úprimnosť. Schopnosť hovoriť celú pravdu o svojom prežívaní. Ak
človek nedokáže byť úprimný, je
veľmi ťažké pomáhať. Každý jeden človek je dôležitý. Boh si nepovoláva len tak. Nenechať toho,
kto zápasí, samého – osamelého.
Pomáhať, aby sa duchovný život
rozvíjal. Určite nie je dobré hneď
po noviciáte začať študovať alebo
sa zamestnať a mať celú hŕbu ak-

tivít. Tak na duchovný rozvoj už
neostane čas.
Zmenila pandémia nejakým
spôsobom život v kláštore?

Náš život sa aj zmenil, aj nezmenil. Jednoducho náš denný
program stále funguje. Zmenilo sa to, že sa viac modlíme, viac
postíme a sme viac doma.
Pre duchovný život je to prínos. Žiaľ, pre všetkých, čo prišli
o prácu, je to pohroma.
Aké poučenie si môžeme vziať
z toho, čo práve prežívame?

Pre Boha neexistujú bezvýchodiskové situácie. Poľský salezián
Dominik Chmielewski hovorí:
„Korunuj Ježiša a nie vírus.“ Nad
všetkým je Boh.
Lazárove sestry Marta a Mária poslali odkaz Ježišovi, vlastne modlitbu: „Pane, ten, ktorého
miluješ, je chorý.“
Takto by sme sa mali modliť
k Bohu aj my a prosiť ho o záz
rak uzdravenia, o zázrak nášho
navrátenia, lebo každý z nás je
milovaný Bohom, každý z nás je
jeho milovaným synom, milovanou dcérou.
Keď to Ježiš počul, povedal:
„Táto choroba nie je na smrť, ale
na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn.“ Ježiš uzdravuje
naše strachy a toto je pandémia
strachu. Ale láska je silnejšia ako
tento strach. Boh nám hovorí:
„Neboj sa!“ Náš Pán, náš Kráľ je
s nami! Preto korunujme Ježiša a nie vírus. Aj nad pandémiou
je Boh. Ak ho máme na prvom
mieste, nemáme sa čoho báť.

Na povzbudenie:
Žime naše zasvätenie tak, aby
sme dokázali kráčať úzkou cestou
lásky a odovzdávať ju všade tam,
kde žijeme. n

FORMÁCIA

Plakať nad odchodmi
z reholí nestačí.
n JÁ N Š T E FA N E C , S V D

P

o Druhom vatikánskom koncile
poznamenal dianie v Cirkvi masívny odchod z rehoľných spoločenstiev. Sklamanie z výsledkov koncilu,
porazený triumfalizmus Cirkvi, rozčarovanie z liturgickej reformy a mnohé
ďalšie dôvody primäli mnohých zavesiť
habit a reverendu na klinec. V krajinách,
kde zúril komunistický režim, sa naopak
Cirkev mobilizovala a popri oficiálnej
štátom kontrolovanej cirkvi vyrastala tzv.
podzemná cirkev, ktorej poslaním bolo tajne pripravovať nových rehoľníkov
a kňazov na službu v ilegalite – v tajnosti.
A tak mnohí mladí ľudia, ktorí sa počas
režimu komunizmu nevedeli dostať k nejakej legálnej forme zasväteného života,
absolvovali noviciáty, formáciu, sľuby a aj
vysviacky tajne. Tí boli potom zamestnaní v civilných povolaniach a vo voľnom
čase žili zasväteným a kňazským životom.
Po páde totality sa mnohí z tajne formovaných a vysvätených začlenili do diecéz, rehoľných spoločenstiev a kláštorov.
Nie však všetci. Viacerí sa cítili nepripravení, neschopní začať nový život v spoločenstvách, podrobiť sa rehoľným pra-

vidlám, ktoré vo vnútri štruktúr začali
platiť bez výnimiek. Pre mnohých z nich
sa stalo jediným riešením vrátiť sa do civilného života.
Dnes po tridsiatich rokoch života
v slobode, keď Cirkev naozaj mala ustlané na ružiach a mohla si žiť svojím životom bez prenasledovania, sme sa dostali
do situácie, keď je potrebné hovoriť znovu o odchodoch z kňazstva a zasväteného života a povedať si podľa možnosti
pravdu.
Fenomén odchodov sa právom stáva
znepokojujúcim. Je však veľmi potrebná odvaha čeliť tejto výzve, lebo vernosť
a vytrvalosť idú ruka v ruke.
Mons. José Rodriguez Carballo, OFM,
počas online konferencie na tému Dar
vernosti, radosť vytrvalosti – ostaňte
v mojej láske, ktorú usporiadala pápežská univerzita Antonianum v Ríme v decembri 2020, vyhlásil, že „inštitút, ktorý
nemá pamäť, históriu, ten nemá ani prítomnosť, ani budúcnosť“.
Je veľmi dôležité nezakrývať si v súčasnosti v žiadnom prípade oči pred skutočnosťou odchodov zo zasväteného života, prípadne zľahčovať situáciu. Týka

Dnes po
tridsiatich
rokoch života
v slobode
je potrebné
hovoriť znovu
o odchodoch
z kňazstva
a zasväteného
života a povedať
si podľa
možnosti
pravdu.
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sa to nás všetkých a predovšetkým
nášho zdravia, kondície zasväteného spôsobu života. Ak sme ochotní urobiť sebareflexiu, prípadne
serióznu analýzu, prečo v skutočnosti zasvätení po večných sľuboch
opúšťajú naše rady, budeme schopní
zodpovedne uchopiť do svojich rúk
problematiku nielen odchodov, ale
hlavne svedectva života a formácie
nových povolaní. Budeme sa môcť
poučiť z vlastných chýb a načrtnúť
tak lepšiu budúcnosť. Skúsme sa pozrieť na problematiku bližšie.

ČO JE DNES HLAVNOU
PRÍČINOU ODCHODOV?
Je náročné podať úplne vyčerpávajúcu odpoveď na túto otázku, pozrime sa však na niektoré konkrétne
dôvody a fakty, ktoré by mohli viesť
k pomenovaniu príčin a k hľadaniu
východísk z tejto situácie.
Tu sú odpovede odídených, ktoré vyslovili opýtaní na jednoduchú
otázku: Prečo som odišiel/a z rehole,
kňazstva?, a pozývajú k zamysleniu:

Rehoľná sestra:
„Rozlíšila som, že nie je pre mňa
žiť tento život. Nenapredovala som
ďalej.“
Rehoľný diakon:
„Testosterón vládne svetu.“
Rehoľná sestra:
„Chýbala mi ľudskosť, radosť,
spovedník, spoločenstvo. Vzťahy,
to bolo ťažšie...“
Rehoľný kňaz:
„Odišiel som preto, lebo som bol
nespokojný so svojím životom...
Prečo som bol nespokojný so
svojím životom? Určite aj preto,
že som sa málo modlil, hoci som
mal kňazskú prácu veľmi rád,
s prácou som bol spokojný. :)
22
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Možno som odišiel aj preto, že
v tej nespokojnej a nešťastnej situácii som ostal sám... (Pamätám
si, ako som si telefonicky vybavoval duchovné cvičenia v Prahe a na druhej strane sa mi ozvali,
že teraz nemajú čas alebo miesto,
alebo voľný termín, nepamätám si
už presne.... to mi nedalo silu ďalej niečo riešiť...) a neviem, či by
to nebolo bývalo len predlžovanie
agónie... Nebolo to pre mňa ľahké
rozhodnutie aj vzhľadom na rodinu a zázemie v dedine, ale ani sám
neviem, ako som to všetko prežil...
nechcem si to nahovárať, ale bolo
v tom niečo Božie – ako som to
všetko zvládol, ako som sa zmieril
s rodičmi...“

Rehoľná sestra:
„Neviem, ako mám začať, prešlo
už veľa rokov... skúsim takto:
Ako mladý človek som sa rozhodla vstúpiť do rehole, aby som
slúžila Bohu a chudobným. Je to
prvé, čo som mohla urobiť. Prijali ma a začala sa formácia. Prvé
roky boli ako „v perinke“ – postulát a noviciát, blízke spoločenstvo,
začínajúce spolusestry plné nádeje,
ako keď sú chlapec a dievča zaľúbení... S odstupom času vidím, že
v tej dobe, aká bola, existovala pri
riešení problémov iba jednostranná odpoveď: „Obetuj bolesti, nepochopenie, obetuj a nešomri,
takto nemôžeš, lebo je to tak, ako
vravím, a iba takto, modlí sa, trp
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a pracuj, vzbuď si úmysel za hriešnikov atď...“
Po sľuboch preložia sestru do
iného spoločenstva, kde „musí bojovať“ s novým poslaním, spoznáva nové spolusestry, v práci má čo
robiť a navyše je jej zverená ešte
nejaká zodpovednosť... V mojom
prípade to bola práca opatrovateľky, bežný nepretržitý pracovný
čas a zverená mládež a komunitné
veci. Prvý preklad bol fajn, sestra
predstavená mi bola ako mama.
Aj som jej to sem-tam tak povedala, nemôžem sa sťažovať. Ale
v spoločenstve, kde som pracovala
ako opatrovateľka chorých sestier,
som mala ťažké nočné. Ako mladá a neskúsená sestra som sa toho
veľmi bála. Cez deň bolo všetko v poriadku, len noc mi robila
problém. Moja psychika to znášala ťažko. Nočné boli pre mňa
utrpením. Začalo sa to riešiť, ale
našu predstavenú nečakane preložili a prišla druhá, ktorá mi v tejto
veci nechcela veriť: vraj si vymýšľam, nechcem v noci pracovať,
mám to odovzdať Bohu atď. Po
roku ma preložili do inej komunity. Poslušná som prijala všetko,
pretože v hlave som mala vštepené, že nemôžem odporovať sestre
provinciálnej a mám plniť Božiu
vôľu. Tam sa to začalo stupňovať.
Predstavená mi nedôverovala od začiatku, no napriek tomu
ma nechala pracovať s mládežou, pričom ma upodozrievala,
že na cintorín sa chodím potajomky stretávať s chlapcami, že
nerozjímam ráno sama, ale že sa
rozprávam s inou sestrou. A pritom ma táto spolusestra podržala, učila ma viac rozumieť Písmu,
keďže mala aj patričné teologické
vzdelanie. Kontrolovali moje listy, boli vždy ináč, ako som si ich
položila v skrinke, ale to mi ani
tak neprekážalo, pretože som nič
netajila. Skôr mi začala prekážať
nedôvera a striehnutie na to, kde
urobím chybu. Predstavená ma

neustále upozorňovala, ako chodím, ako rozprávam, prečo sa dlho
spovedám atď. Po ďalšom preložení do inej komunity som začala
chorľavieť, viackrát som odpadla.
To všetko spôsobovala moja psychika. Zasiahlo mi to chrbticu, začalo ma sekať, chodila som často
na infúzie a obstreky na neurológiu. Lekári riešili, čo sa so mnou
deje. Predstavená mi však nedôverovala, obviňovala ma, že sa chcem
uliať z práce, vraj nemám simulovať. Aj niektoré spolusestry mi dávali pocítiť, že musia robiť moju
prácu. Veď som mladá, ako môžem
byť taká chorá. Ony musia ťahať za
mňa. Vraj sa mám premôcť, ale ako
som to mala urobiť, keď som nemohla ani vstať z postele...
Začalo sa to vo mne stupňovať.
Kládla som si veľa otázok, hľadala
som riešenia sama v sebe, pretože
som po zlých skúsenostiach nedôverovala predstaveným, spovede
boli rýchle, keďže som sa bála, že
sa bude opäť riešiť, že som tam pridlho... Pochopenie som našla iba
v chorých a starých sestrách, za čo
som vďačná dodnes, ale tie mi nevedeli pomôcť.
Až po roku rozmýšľania a boja
sama so sebou som si vo svojom
vnútri povedala, že ak som tu len
na prekážku, odídem a budem pomáhať tam, kam pôjdem. Nevedela som, kde to bude, keďže som

ani nemala kam ísť, rodičov som
nemala. Napísala som teda žiadosť
o dišpenz. Niektoré sestry sa to
dozvedeli a začali do mňa ešte viac
dorážať, že či si myslím, že mi bude
lepšie vo svete, že som zradca Judáš
a podobne... Možno naivne som
čakala kúsok lásky a podpory, ale
márne, nik sa nenašiel, len pár mladých sestier, s ktorými som mala
priateľský vzťah. Najviac mi ublížilo to, keď som prišla do provinciálneho domu, kde ma s infúziami
priviezli skoro ráno. Sestry sa ma
ani nič nespýtali... do rúk som dostala obálku s peniazmi. Pozerám
sa a pýtam, načo to je? Predstavená mi povedala: „Choď do obchodu
a kúp si niečo na seba, lebo domov
pôjdeš sama.“ Ja som povedala, že
nemám kam ísť, a jej odpoveď: „Zavolaj si niekoho, kto po teba príde,
a budeš čakať, kým ti nezavolám.
Nebudeš tu chodiť.“ Vtedy som
pochopila, že ona ma jednoducho
poslala preč. Dlhšie som sa z toho
spamätávala... Najvyššia predstavená ma prosila za celú kongregáciu o odpustenie, keď som jej toto
všetko porozprávala. A po tom
všetkom, ako ma vyzliekli z rúcha,
som si povedala, že ak je toto evanjelium, tak odchádzam a v hlave
som už mala iba to, ako to uskutočniť. Takže keď to mám zhrnúť, myslím si, že veľmi zlyhala komunikácia, dôvera a ľudskosť...“
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Rehoľná sestra:
„Prečo som odišla? Najhoršie som
prežívala kategorizovanie ľudí: tie
s titulom, tie s postavením, tie, čo
umývajú chodby... Zakryli sme nezmyselným nánosom krásu všetkých sestier a tiež zmysel ich existencie. A pritom tie, čo umývali
chodby, mali v sebe viac múdrosti
ako tie s titulom.
Potláčanie ženskosti – toľko
krásy, ktorú v sebe ukrýva pojem
žena, a my namiesto toho, aby sme
tú krásu odkrývali, denne sme ju
potláčali. A sestry sa trápili a trápia
dodnes. Lebo sa boja vlastnej ženskosti, vlastnej sexuality a hlavne sa
o tom nemajú s kým porozprávať.
Kňazov sa neopýtajú, lebo sa hanbia. A kňazi majú v podstate ten
istý problém. Ale niet milujúcich
sestier – matiek, ktoré by im pomohli a upriamili ich otázky správnym smerom. Nik im nepovie, že
zamilovať sa je normálne, ako ináč
nám Boh ukáže, čo k nám cíti? Len
tej láske treba dať smer. Milovať sa
dá aj bez dotykov.
Vernosť charizme Zakladateľky
– čím viac dokumentov o jej živote
bolo k dispozícii, tým menej sa žil
život v jej duchu. Ja viem, na všetko treba čas. Ale ako čítame z jej
života, keď sa v realite stále viac
vzďaľujeme? A tak lásku nahrádzajú zákony. Jej život bol jednoduchý
– milovať... seba, sestry, blížnych.
Keď som oznámila pri stole, že odchádzam, jedna sestra povedala,
že jej je ľúto, že sa to dozvedeli ako
posledné, lebo iní ľudia to už vedeli. Odpovedala som jej, že mne je
zas ľúto, že iní ľudia videli, že niečo
nie je v poriadku, a ona netušila, že
človek, ktorý spí vo vedľajšej izbe,
sa trápi. A presne o tom to je ... láska vždy cíti, keď niekto trpí, a to je
odkaz, ktorý odovzdala Zakladateľka. Láska nám ukáže cieľ aj cestu
k nemu.“
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Rehoľný kňaz:
„Svoj odchod z rehole som si ešte
tri roky dozadu nevedel ani len
predstaviť. Veci nabrali rýchly
spád, keď som jasne pochopil, že
na mojej strane nemám vlastne nikoho, až na pár kamarátov v reholi, ktorí však zo strachu pred tým,
že by sa ku mne verejne priznali,
mohli prísť o pokoj, preto radšej
nahlas nič nehovorili. Ostal som
sám. Sám proti mašinérii, ktorá panovala v našom spoločenstve a ktorú si ani samotné vedenie nebolo
schopné uvedomiť, tobôž nie ešte
priznať. Rehoľný život chápaný ako
dodržiavanie striktných pravidiel,
správanie sa k spolubratom patriacim do komunity ako k mladým
vo formácii, vyžadujúc akúsi slepú podriadenosť, neustále dusno,
permanentná kontrola, atmosféra podozrievania, že si robím iba
podľa seba, míňam prostriedky
bez patričných dovolení, nespĺňam
očakávania, nie som dostatočne lojálny atď. sa po čase stanú takými
neznesiteľnými, že sa človek začne
zamýšľať, čo vlastne robí v takejto
partii. A tak som požiadal o dišpenz od sľubov. Chcem naďalej
slúžiť ako kňaz, ale určite nie v takomto chorom spoločenstve.“

Rehoľná sestra:
„Prečo som odišla z rehole? Pretože som tápala, nedokázala som
sa modliť a do toho prišli depresie
a pocit, že v komunite, kde je 100
sestier, nemáš nikoho, komu by si
povedala, že máš problém.
Starké boli super, ale nechcela
som ich zaťažovať. Prepadala som
sa do depresie, ktorá ma zožierala,
a vtedy všetko akoby na mňa doľahlo – ten pocit, že ideš medzi rehoľné sestry s určitými očakávaniami, kde veľmi rýchlo pochopíš, že
nemajú s realitou rehoľného života
nič spoločné. Mala som predstavu, aké to bude super žiť v reholi,
modliť sa a slúžiť chorým a opusteným, a zrazu, keď sa snaží pár
sestier napĺňať charizmu zakladateľky, je to problém, lebo sú mimo
komunity. Keď si chceš oddýchnuť
kdesi mimo kláštora, povedia, že
utekáš... atď. Pokiaľ nie si „rovnaká“ a „nezapadáš“, nie si vítaná...
toto boli moje pocity. A aj s odstupom asi desiatich rokov stále cítim,
že stretnúť sa zoči-voči s niektorými sestrami síce dokážem, ale
pri pohľade na ne mi je smutno, že
s úsmevom na tvári fungujú ďalej
a akoby si ani neuvedomovali, že
veľa dobrých sestier odišlo aj pre
ich správanie. Dnes som už vydatá,
mám manžela a tri dievčatá. Pre financie som nastúpila do práce dosť
skoro, momentálne som sa po 9 rokoch vrátila do zdravotníctva, bývame so svokrou, čo má svoje pozitíva, ale aj negatíva. Sme zdraví,
aj keď o rôzne životné skúšky nie je
núdza. Snažím sa byť dobrou manželkou a mamou...“
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PRÍČINY ODCHODOV BY
SME MOHLI ZHRNÚŤ DO
NASLEDUJÚCICH KATEGÓRIÍ:
Zdroj: Dar vernosti a radosť
vytrvalosti
• Nedostatočný duchovný ž ivot,
ktorý sa prejavuje zanedbaním
osobnej modlitby, absenciou komunitnej modlitby, povrchnosťou
sviatostného života a v mnohých
prípadoch prílišným dôrazom na
aktivizmus.
• Strata pocitu spolupatričnosti, kde začína narastať nespokojnosť
s komunitou, s inštitútom ako takým a napokon s Cirkvou.
• Slabá účasť na zapájaní sa do života komunity, v iniciatívach a aktivitách komunity.
• Ďalšou kategóriou je: Nerovnováha medzi potrebami komunity
a osobnými potrebami.
Komunita slúži iba na uspokojenie vlastných potrieb (bývanie,
ekonomický zdroj, právna ochrana).
• Vzdialenie sa komunite:
Príliš zdĺhavá starostlivosť o rodičov (väčší problém v ženských reholiach) – niekedy rok, dva a viac.
V mnohých prípadoch sa zasvätení
stávajú obeťami výčitiek súrodencov
týkajúcich sa starostlivosti o rodičov
v núdzi.
• Problémy s afektivitou sú samostatnou kategóriou, kde nachádzame celú paletu situácií:
• Zaľúbenie, ktoré môže vyústiť
do manželstva.
• Porušenie sľubu čistoty, ktoré
spôsobujú heterosexuálne / homosexuálne akty.
Problémy s afektivitou ovplyvňujú vo veľkej miere život komunity a samozrejme vzťahové problémy
na rozličných úrovniach.

Z prieskumu, ktorý bol realizovaný,
vyplýva, že základnou motiváciou
na odchod je nedostatočne autentický duchovný život a osobnostná
nezrelosť.
Hľadajúc vysvetlenie v jednotlivých kauzách odchodov je dôležité zhodnotiť prostredie, z ktorého pochádzajú mladí ľudia, ale tiež
sa nebáť zhodnotiť inštitúty, ktoré
prijímajú mladých. Svet prechádza hlbokou premenou postmoderny, čoho dôsledkom sú kultúrne
zmeny, komplexnosť, mnohorakosť
modelov života – neistota, pochybnosti, dezorientovanosť, nedostatok
jasných referencií – chaos. Potreba
okamžitého emocionálneho potvrdenia, ťažkosť rozlíšiť podstatné od
nedôležitého. Čas odchodu prináša
nástojčivé presvedčenie, že všetko
sa meria podľa užitočnosti a profitu.
Mnohí sú obeťami zappingu / multitaskingu, mentality povrchnosti,
dominantného subjektivizmu a individualizmu. Je dôležité zaoberať sa
týmito skutočnosťami a neprehliadať ich.
Toto sú príčiny, ktoré môžu sčasti
vysvetliť odchody.

ČO JE DÔLEŽITÉ VZIAŤ DO
ÚVAHY DO BUDÚCNOSTI?
Mladí, ktorí vstupujú do rádov, majú vďaka subjektivizmu reálny problém klásť si základné otázky. Kultúra
dočasnosti ich straší pri rozhodovaní sa na celý život. Podmieňujúce
prostredie ich tlačí do určitých konkrétnych reakcií. Rodina a priatelia
zohrávajú dôležitú rolu v ich živote.
Hodnotová neutralita a neexistujúci rebríček hodnôt je súčasťou
„výbavy“ mladého človeka. Kultúra
provizória, tzv. light, je udomácnená a to je dôležité nepopierať. Z psychologického hľadiská sú to podľa
prof. Rullu ešte aj psychické nezrovnalosti. Prvok povolania a jeho
funkčnosť v súčasnej spoločnosti je
zotázňovaný.

Je dôležité klásť si otázku, ako sme
na tom my, čo žijeme zasväteným životom. Či mladí členovia nie sú preťažení prácou, príliš krehkí psychologicky, mnohoráz nepochopení...
Kríza je produktom všetkých
týchto skutočností dovedna: zanechanie modlitby, sviatostí, bratského/sesterského života, oslabenie
motivácií na povolanie, nedostatok
komunikácie/osamelosť, nedostatok
svedectva o charizme inštitútu.
Odchody sú signálom na
zotáznenie formácie.

AKO SA FORMÁCIA
VYSPORIADA S KULTÚROU
PROVIZÓRIA?
Formácia má na prvom mieste napomáhať zrelú a pevnú identitu, nie
skamenenú ani ovládanú módou,
schopnú robiť slobodné, zrelé a neodvolateľné rozhodnutia, postavenú
na východisku vlastnej osobnej histórie. Má to byť osobná púť dozrievania, ktorá má rozdielne trvanie.
Ďalšou témou je to, ako sa formácia vysporiada s modelom
Cirkvi. Potrebujeme si osvojiť chápanie Cirkvi ako „malého pozostatku“ – malého stáda (nič triumfalistické ani predkoncilové); zasvätený
život už nie je viac v centre sociálneho života; pochopiť pozvanie
k „byť v minorite“; už viac nie privilégiá, ale služba má byť v centre záujmu; primát Boha podľa Benedikta XVI.; vtelená spiritualita sa má
stať hýbateľom akejkoľvek činnosti
a svedectva.
Zasvätený život | 2021/01
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NAMIESTO ZÁVERU SVEDECTVO SESTRY VIANEY
V reholi pôsobím či žijem už pár desiatok rokov. Počas tohto životného úseku som sa stretla s odchodom
viacerých sestier. S niektorými som
prežívala ich trápenia, boje, víťazstvá,
rezignáciu... Stále visí vo vzduchu
otázka s výkričníkom: PREČO?! Niektoré to povedia priamo, ak odišli zo
svojej vôle. Ďalšie poslali domov ako
„spam“, a to je už pre mňa mystérium iniquitatis. Nepochopiteľné.
Najmä ak zo strany formátoriek
a sestier z vedenia rehole boli nastavené podmienky a okolnosti tak,
aby odchod sestry zariadili, stopy
zahladili a hlavne aby sa neudržiavali už žiadne kontakty medzi nimi
a ostatnými sestrami (aby ich náhodou nevytiahli von z rehole).
Nezáležalo na tom, či sestra patrila do spoločenstva len niekoľko
rokov či dlhší čas.
Osobne – dôverne, o čo sú ľudia,
ktorí odchádzajú, horší či lepší ako
tí, čo ostali?
O čo boli horší osemnásti, na ktorých spadla veža v Siloe a zabila ich
(porov. Lk 13, 4)?
No myslím si, že pre nás zostávajúcich platí verš, ktorý nasleduje:
... ak nebudete robiť pokánie, všetci
zahyniete takisto... Pokánie nás zachráni. Každý nesie istý podiel spoluzodpovednosti; tí, čo majú moc
niečo urobiť, aj podiel spoluviny. Môj
hriech, aj keď je skrytý, siaha oveľa
ďalej ako len k vyznaniu v spovedi...
Častejšie som už konštatovala, že
tie, ktoré sú preč, sú oveľa lepšími ľuďmi ako ja. Aj iné prívlastky by som im
udelila: pokornejšie, zbožnejšie, poslušnejšie... dalo by sa pokračovať.
Čím som si zaslúžila, že Pán je ku
mne taký milosrdný, dobrotivý a trpezlivý? Alebo dobrovoľne odídené
sa už nemohli pozerať na náš pokrytecký život či žiť a vyť s vlkmi?!
Ľudia „vonku“ riešia oveľa závažnejšie problémy ako rehoľnice pri
spoločnom stravovaní. Keď sa pozerám z nadhľadu, dostávam nad tými
dialógmi závraty a jedlo sa stáva ne26
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stráviteľnou záťažou... Keby nás niekto počúval, tak neviem...
Nemáme povolania. Téma posledných rokov. A čím ich pritiahneme?
Tými komentármi na jedlo, komunitu či iné banality? Kam sme sa to
dostali? Sestry, ktoré boli promótorkami našej generácie, nerobili nič extra. Skrátka žili, čo mali. Charizmu,
denný poriadok, povinnosti. Rutina?
Veď večnosť sa skladá z maličkostí.
Pred rokom len stretká, aktivitky,
akcie, atrakcie. :-) Každý mladý mal
do sýtosti, na výber. Animátorky vyšťavené popri zamestnaní nemali čas
na modlitbu. Čas covidu – čas zamyslenia sa nad tým všetkým, podstatným. Pri akom poklade sa zastavilo moje srdce? Čo má v tejto chvíli
pre mňa hodnotu stratenej drachmy?
Každá ľudská bytosť je skrytým
pokladom, ktorý treba objavovať.
O koľko pokladov často neobjavených sme v reholi prišli?! V mojom
srdci má každá z nich miesto naďalej. Keby som mala možnosť, tak ich
povolám naspäť. Ale v akom stave
by našli náš príbytok? Nebol by horší ako betlehemská maštaľ? No Ježiš
nepohŕda ani ňou... Ľudia pohrdli Bohom. Nepohŕdame my tými,
ktorých posielame preč preto, že nespĺňajú naše podmienky uniformnej škatuľky? Nevidíme, nepočujeme a ani nechceme vidieť problémy,
s ktorými zápasili odídené či poslané
preč a namiesto pomoci a riešenia
problému odstraňujeme človeka.
Problémy sa riešia prekladom.
Sestry sa menia, no problém ostáva
na tom istom mieste. Keď sestra povie s dôverou o tom, čo prežíva, čo ju
trápi, s čím bojuje, tak sa to obracia
proti nej. Nie raz. Aká je to potom
dôvera v predstavených?! Párkrát sa
takáto situácia zopakuje a mladý človek si povie: „Ďakujem, neprosím!“
V akom pokrytectve to žijeme!
Tvárime sa, že je všetko v najlepšom
poriadku, sestra odišla a s ňou aj tie
problémy. Navonok. No Ježiš hovorí:
čo ste (ne)urobili jednému z mojich

najmenších... Čo my robíme pre záchranu sestry, čo volá o pomoc, keď
prežíva boj? Pomohli či dopomohli
sme (k odchodu)? Pred očami mám
sliepky. Nie raz som zažila tie situácie
aj na sebe. Ak má sliepka nejakú ranku, ostatné sa do nej pustia, ranu rozďobú, krváca, stráca perie, opŕchne,
prestane niesť a končí... Ako v reholi... Sestra trpí, zverí sa s problémom,
namiesto pomoci ju doráňajú, slabšie
povahy sú zlomené, prichádzajú na
rad zdravotné problémy, chorý človek
sa cíti menejcenný a dajú mu to pocítiť aj ostatní. A ak sa scenár opakuje,
odchod je zaistený.
Aké otupené svedomie sa na toto
dokáže bez mihnutia oka pozerať?
Aký je to predstavený, ktorý je tohoto súčasťou, príčinou a dôsledkom?!
A hlavne že sa nič nedeje. Povolania
nemáme a čo máme, to si nevážime,
nepolievame, aby rástlo a rozvíjalo sa.
Sú typy vo vedúcich funkciách,
čo sa tam držia dlhé roky ako kliešte
a tvária sa ako mučeníci... No opak je
pravdou. Mučeníci sú všetci naokolo, hoci sa tak netvária. Trpia ticho,
niektorí hovoria. No tých sa treba
radšej zbaviť. Prinajlepšom ich poslať
do inej komunity. Umyť si ruky ako
Pilát. Zbaviť sa? „Veď prísť o hlavu je
u proroka normálny pracovný úraz.“
Ako sa zbaviť hlasu volajúceho na
púšti? Vyprahnutých púští našich
komunít, kde už niet života, ktorý
by bol príťažlivý.
Nájde sa aspoň 10 spravodlivých?
Tých, pre ktorých nás Boh zachráni, odplaví viny, zavlaží vyprahnutú
púšť, oživí, uzdraví, okope, pohnojí... Veríš tomu? Ja mám nádej, že
Boh aj to zlé, čo prežívame, premieňa ako zlato, čo sa čistí.
Verím, že tie, ktoré už medzi nami
nie sú, hoci mali povolanie, túžbu
a vôľu byť autentickými rehoľnicami,
budú stáť vo večnosti oblečené do svadobného rúcha možno tesne vedľa...
Alebo nás predídu? To je na každej z nás, ako naloží so zverenými
talentmi.
Plakať nad odchodmi z rehole
nestačí...

FORMÁCIA

JE MOŽNÉ
ZOSTAŤ VERNÝMI?
Radosť z vernosti je možná, ak
sa skúsenosť s Bohom stane
stredobodom života; ak sa
v komúniu s inými staneme
schopnými darovať im samých
seba; ak budeme schopnými
uprednostniť kvalitu evanjeliového
života pred starosťami
o budúcnosť nových povolaní; ak

príležitosť, priestor, ale hlavne
potreba.
Je pred nami veľká úloha
a dlhá cesta. Nie sme na nej sami.
Kráčame v sprievode toho, ktorý
nás zavolal po mene. Nemáme sa
čoho báť, ale musíme dozrievať
a rásť, lebo len vtedy nájdeme
zmysel zostať a žiť. n

siahneme po radikalite evanjelia
a po pastoračnom rozlišovaní; ak
budeme kompetentne a osobne
sprevádzať bratov a sestry
v komunitách.
To, čo bolo doteraz povedané, je
pokus priniesť aktuálnu tému do
našich spoločenstiev. Naši bratia
a sestry vo viere a aj samotný Svätý
Otec nás povzbudzujú hľadať
odpovede na otázky, ktoré sme
si doteraz nekládli nahlas. Je tu
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Elisabeth Lukasová

Dorota Łosiewicz

Odile Haumonté

Pápež Benedikt XVI., em.

V ohrození
pandémiou

Život je zázrak

Svätý Jozef

Návrat k Bohu

Desať povzbudivých
príbehov obsahuje krásne
príklady z reálneho života
v 21. storočí. Vykresľujú
postoje matiek a otcov
v zlomových okamihoch
v ich životoch: prijať alebo
neprijať počatý život, kde
hrozí, že sa dieťa narodí so
zdravotným postihnutím.
Tiež je tam príbeh o láske
rodiny k chorej tete, či
veľkej angažovanosti
detskej lekárky vo veci
adopcie. Život pridal
k týmto príbehom
koncovky, kde sa
nemožné stáva možným
– vďaka čomu? Na to nám
odpovedá v predslove
knihy veľký bojovník za
život nenarodených detí,
známy kňaz zo Žakoviec –
Marián Kuffa.

Autorka sa inšpirovala
evanjeliami a židovskou
tradíciou a tak nám
ponúka možnosť spoznať
Jozefov príbeh od detstva
až po Bohom stanovenú
úlohu pestúna Božieho
syna. Rozprávačský
talent autorky spolu s jej
schopnosťou zachytiť
posvätný charakter
Jozefa a Panny Márie
sprostredkuje jedinečný
čitateľský zážitok.
Svätý Otec František
vyhlásil mimoriadny
Rok sv. Jozefa. Príslušný
apoštolský list Patris corde
podpísal 8. decembra
2020, stopäťdesiat rokov
od vyhlásenia svätého
Jozefa za patróna celej
Cirkvi pápežom Piom IX.
v roku 1870.

Hriech zneužívania
v Cirkvi

Cesty k posilneniu
duševnej imunity
V knihe sa rázne hovorí o tom, že na zvládnutie pandémie a veľkého strachu z nej nestačia
len vonkajšie hygienické
a medicínske opatrenia.
Kniha obracia pozornosť
na duchovnú oblasť človeka a mechanizmy, ktoré
zvyšujú duševnú imunitu.
Autorka riešenia problémov ilustruje príkladmi z jej
psychoterapeutickej praxe.
Kniha pomôže každému čitateľovi – bez výnimky získať komplexnejší pohľad na
pandémiu a pomôže zlepšiť duševnú imunitu, tak veľmi potrebnú na ochranu
aj fyzického zdravia.

Emeritný Svätý Otec
Benedikt XVI. píše
o sexuálnom zneužívaní
v Katolíckej cirkvi, o kríze
pedofílie v srdci Cirkvi.
Na pochopenie problému
pedofílie načrtáva
spoločenský kontext rokov
1960 až 1980. Odkrýva
deštruktívne dôsledky
rozkladu učiteľskej
autority Cirkvi vo veciach
morálky, ktoré sa prejavili
v rozličných oblastiach,
predovšetkým v kňazskom
živote a v kňazských
seminároch. Benedikt XVI.
ukazuje cestu, ktorou sa
Cirkev môže vrátiť k životu
z Boha a pre Boha a získať
späť stratenú dôveru.
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n M A R E K KOT Y Ń S K I , C S S R

Ťažkosti bratského
života v rehoľnej
komunite.
POHĽAD TEOLÓGA SPIRITUÁLNEJ TEOLÓGIE

Kríza bratského života
Nie je potrebné nikoho presviedčať, že vo vývoji rehoľného života,
najmä v bratskom živote zasvätených osôb, sa prehlbuje bezvýchodisková situácia. Symptómy, ako
napríklad pokles počtu povolaní,
to jasne ukazujú. Etiológia tohto javu je zložitá, ale jednou z hlavných
príčin nedostatku kandidátov do
zasväteného života je sekularizácia.
Keď spoločnosť žije, „akoby Boh ne
existoval“, stáva sa hluchá na jeho
volanie a duchovne neplodná: ne-

28
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rodí povolania k úplnému zasväteniu sa Bohu. Pápež František tvrdí:
„Kríza povolaní je otráveným plodom kultúry dočasnosti, relativizmu
a diktatúry peňazí.“ Príčiny poklesu povolaní spočívajú aj v úrovni duchovného života samotných
rehoľných spoločenstiev, ktoré len
málokedy ponúkajú iným život, alternatívu s príťažlivým kresťanským
svedectvom. Tak, ako je nedostatok
detí príznakom krízy v rodinnom
živote, tak je príznakom choroby rehoľných spoločenstiev pokles počtu

povolaní. Zdá sa, že ďalším prejavom vyššie uvedeného problému sú
v súčasnosti množiace sa prípady
odchodov z povolania u rehoľníkov
a rehoľníčok. Potvrdzuje to aj pápež
František, ktorý medzi príčinami
nedostatku povolaní zvýrazňuje jednu konkrétnu: „prichádza z vnútra samotného zasväteného života,
kde popri toľkej svätosti nechýbajú situácie, ktoré protirečia svedec
tvu, ktoré robia vernosť náročnejšou. Týmito situáciami sú okrem
iných: rutina, únava, ťarcha riadenia
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Bezprostrednou
príčinou problémov
rehoľných
spoločenstiev
je neschopnosť
nadväzovať,
rozvíjať a formovať
trvalé vzájomné
vzťahy založené
na evanjeliových
hodnotách, a teda
nechuť vstupovať do
hlbších vzťahov.

štruktúr, vnútorné rozdelenia, baženie po moci – karieristi, svetský
spôsob riadenia inštitútov, služba
autorít, ktorá sa niekedy stáva autoritárstvom alebo niekedy ,liberalizmom‘“.1 V kontexte týchto úvah
stačí poznamenať, že bezprostrednou príčinou problémov rehoľných
spoločenstiev je neschopnosť nadväzovať, rozvíjať a formovať trvalé
vzájomné vzťahy založené na evanjeliových hodnotách, a teda nechuť
vstupovať do hlbších vzťahov. Psychológovia demaskujú u rehoľníkov
nízku úroveň empatie a emočnej
inteligencie, veľa neuzdravených
komplexov z detstva a nedostatky
v medziľudskej komunikácii vedúce k napätiam. Tie sa môžu ľahko
zmeniť na spory a nevraživosť. Stáva sa, že ťažké vzťahy v komunite
vedú k skrytej agresii a psychickému násiliu, k úzkosti a k depresii,
a v extrémnych prípadoch dokonca

1

k pokusom o samovraždu. Nedostatok pokojných vzťahov založených
na pravde a na dôvere vedie k zníženiu sebaúcty, k neuróze a psychickej
izolácii; k pochybnostiam a situácii vylúčenia zo spoločnosti a niekedy dokonca k špecifickej poruche
jednotlivcov v komunitách (tuláci),
najmä v prípade mužov. Keď sa objavia nekontrolované emócie, dôjde
k žiarlivosti a k nezdravej rivalite – najmä pri nedostatku starostlivosti zo strany zodpovedných osôb
–, ľahko potom môže dôjsť k morálnym zneužitiam, ekonomickým
a sexuálnym škandálom. Stáva sa,
že zasvätené osoby, ba dokonca celé komunity žijú v takom otroctve
náruživostí, vzájomného ohovárania a obviňovania, že iba radikálny
zásah predstavených zabráni horším
a nezvratným následkom.
V dôsledku toho všetkého sa
z horizontu spoločného života vy-

tráca základný cieľ, ktorým je zjednotenie jednotlivých rehoľníkov
a celej komunity s Bohom. Stráca sa
jej misia v Cirkvi vytýčená zakladateľom a charizma udelená Svätým
Duchom. Po prvé, život ľudí zasvätených Bohu sa potom stáva popretím najušľachtilejších ľudských
hodnôt: bratstva, dôvery, pokoja
a slobody. Varoval pred tým aj sv.
Ján Pavol II.: „V situácii prázdnoty
v hodnotovom rebríčku, keď v morálnej oblasti vládne chaos a zmätok
– sloboda zomiera, slobodný človek
sa stáva otrokom.“2 Po druhé, takýto život sa stáva škandálom, kresťanským antisvedectvom, pretože
popiera možnosť žiť podľa Kristovho evanjelia, ktoré tým, že robí ľudí
bratmi a sestrami, buduje svoju Cirkev. Podkopáva to tiež vieru v Božiu
moc, ktorá prináša spásu a zachraňuje. Z celkového hľadiska je život
poznačený škandálom nedôvery,

Pápež František, Príhovor účastníkom plenárneho zasadnutia Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, Vatikán, 28. 1. 2017.

2 Ján Pavol II., Eucharistia – škola slobody a medziľudskej solidarity (Homília počas «Statio Orbis» na zakončenie 46. medzinárodného eucharistického kongresu, Wrocław, 1. 6. 1997), In: L’Osservatore Romano, 1997, 7, 15.
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rozdelenia a nenávisti dôsledkom
satana, otca všetkých klamstiev.

Nevyhnutnosť hlbokej
skúsenosti Boha
Ustarostení predstavení a formátori, ktorí vnímajú úpadok úrovne
komunitného života, sa zamýšľajú nad jeho príčinami a reagujú na
súčasné problémy komunít. Snažia
sa viac pochopiť ľudské aspekty komunitného života a poznať zložitosť
spoločenskej mentality prostredníctvom školení a náučných prednášok. Múdro využívajú aj poznatky modernej medicíny, psychológie
a psychiatrie a ponúkajú vhodné
terapie, kde to môže priniesť požadované výsledky. Samozrejme, nabádajú tiež k modlitbe a navrhujú rôzne duchovné cvičenia. Avšak
všetky tieto úsilia často neprinášajú očakávané výsledky a ich usilovné snaženia pripomínajú orbu na
30
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úhore. Situácia sa stáva ešte drastickejšou v súvislosti so starnutím
rehoľníkov a poklesom ich počtu
z dôvodu smrti a odchodu z rehole
alebo v súvislosti s vyššie spomínaným nedostatkom povolaní.
Predstavení rehoľných komunít
si kladú zásadné otázky: Čo chýba
v našich komunitách? Kde robíme
chybu? Zdá sa, že podmienky na
prežívanie rehoľného povolania a na
vykonávanie poslania kongregácií
a rehoľných rádov sú lepšie ako kedykoľvek predtým. Netrpíme hmotným nedostatkom, fyzickým prenasledovaním, máme väčšiu vonkajšiu
slobodu ako v časoch komunizmu,
väčší prístup do spoločnosti a kultúry, k technickým prostriedkom
a prostriedkom sociálnej komunikácie na ohlasovanie evanjelia. Zdá
sa však, že napriek veľkému úsiliu sa
ťažkosti v komunitnom živote prehlbujú.

Človek, ktorý
chce dôkladne
pochopiť sám seba
musí sa priblížiť
ku Kristovi aj so
svojím nepokojom
a neistotou, so
svojou slabosťou
a hriešnosťou, so
svojím životom
a smrťou.

Predstavené problémy nabádajú
na jednej strane k hlbšiemu skúmaniu pravdy o človeku a na druhej
strane k hľadaniu riešenia na základnej úrovni, v jadre teologicko-duchovných otázok. Po prvé,
pripomínajú nám starú pravdu, že
človek je iba pominuteľné stvorenie, bytosť poznačená slabosťou
a hriechom, ktorá vždy zostane tajomstvom. Ján Pavol II. pripomína
kľúč na pochopenie tajomstva človeka, a teda aj na riešenie ťažkostí komunitného života zasvätených
osôb: „Človek, ktorý chce dôkladne pochopiť sám seba – a to nie iba
podľa bezprostredných, čiastoč-
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ných, často povrchných, ba dokonca zdanlivých kritérií svojho bytia
–, musí sa priblížiť ku Kristovi aj so
svojím nepokojom a neistotou, so
svojou slabosťou a hriešnosťou, so
svojím životom a smrťou. Musí, takpovediac, vojsť doňho celou svojou
bytosťou, musí si „prisvojiť“, asimilovať celú skutočnosť vtelenia a vykúpenia, aby tak znova našiel seba.
Ak sa v ňom uskutoční tento hlboký
proces, prinesie ovocie nielen klaňania sa Bohu, ale aj hlbokého úžasu
nad samým sebou.“3
V spirituálnej teológii sa spomínaný proces nazýva „zjednotenie s Bohom“, „zbožštenie“, zatiaľ čo
praktizovanie duchovného života sa
označuje ako „prežívanie, skúsenosť
Boha“. Teda prežívanie jeho tajomnej prítomnosti v ľudskom srdci,

3

nadviazanie živého vzťahu s ním
skrze Krista v Duchu Svätom. Na
úsvite svojich vlastných dejín si prví
mnísi a mníšky uvedomili, že pochopenie tajomstva človeka, uzdravenie jeho zranenej duše, ktorá práve preto, že je zranená hriechmi
a túžbami, nedokáže budovať bratské vzťahy, spočíva v skutočnej intimite s Pánom. Uzdravenie nespočíva v ľudskom úsilí, ktoré je však
preň absolútne nevyhnutné. Ba ani
v školeniach a terapiách, tak často
veľmi užitočných, či dokonca v príhovorných modlitbách posilňujúcich komunitu a otvárajúcich ju liečivému účinku Parakleta.
Malo by sa jasne povedať, že moderný človek sa pri budovaní vzťahu
s Bohom borí s vážnymi ťažkosťami.
Často ani nechápe, čo by toto tvrde-

nie v praxi znamenalo. Áno, v duchovných príručkách sa v súčasnosti píše veľa o „skúsenosti Boha“.
Avšak v pastoračnej službe, v ohlasovaní, ako aj v rehoľnej formácii
často zostáva zbožným snom, nejasným rozhodnutím, ktoré sa tvárou
v tvár praktickým ťažkostiam rýchlo
vymení za prístupnejšie „ochranné prostriedky“. Patrí sem napríklad
účasť v modlitebných skupinách,
kde dominujú emócie; povrchný
návrat k neliturgickým modlitbám
a rituálom, k tradičnej latinskej liturgii, ktorá v neistom svete dáva
väčší pocit hĺbky a stability; plytký
evanjelizačný aktivizmus, ktorým sa
zasvätený snaží nahradiť hlbšie duchovné zážitky stále novými aktivitami, starostlivo zdokumentovanými na Facebooku. V súčasnosti žije

Ján Pavol II., Redemptor hominis, 10.
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mnoho zasvätených osôb tak, akoby
„Boh neexistoval“, pretože zanedbávajú rozvíjanie osobného vzťahu
s Bohom.
Samozrejme, nejde o úplnú stratu
viery, ale o vážne ťažkosti v prežívaní každodenného života v jednote
s Bohom. Ide o neschopnosť zosúladiť fyzickú alebo duševnú prácu s modlitbou, ktorá sa chápe ako
prebývanie v Božej prítomnosti. Ide
o nedostatok úsilia, aby sa katechéza alebo pastoračné úlohy premieňali vo svojej podstate na stretnutie
s Pánom a aby sa stávali vedomým
plnením jeho vôle, svedectvom života preniknutého tajomnou Božou
blízkosťou. Nielen psychické zranenia alebo neschopnosť komunikovania, ale aj chýbajúci hlboký vzťah
s Bohom spôsobuje, že medziľudské vzťahy rehoľníkov a rehoľníčok
sú zaťažené srdcervúcou povrchnosťou a práca sa pre iných stáva
zaťažujúcou rutinou. Vykonávanie
jednoduchých povinností bez hlbšieho vzťahu s Kristom prináša so
sebou pretrvávajúci pocit nenaplnenia alebo vyhorenia, je plné napätia,
zloby, smútku a depresie, ktoré vedú
k tomu, že sa vytráca zmysel vykonávaných činností a stráca sa ich
duchovná efektívnosť. Pripomína sa
mi tu Kristovo podobenstvo o viniči: „Ako ratolesť nemôže prinášať
ovocie sama od seba, ak neostane
na viniči, tak ani vy, ak neostanete
vo mne“ (Jn 15, 4).
Zaujímavo sa vyjadril v podobnej záležitosti kardinál Gerhard
Müller, bývalý prefekt Kongregácie
pre náuku viery. O nerozlučiteľnosti manželstva, podľa jeho názoru,
rozhoduje nielen nevyhnutné ľudské úsilie, ale predovšetkým Božia milosť: „Manželstvo sa udržiava z milosti sviatosti, a nie naopak.
Nerozlučnosť, jednota a plodnosť

vyjadrená v otvorenosti prijať potomstvo nezávisí od labilnej vôle,
nestálych ľudských emócií a vonkajších spoločenských podmienok
a dominujúcich ideologických prúdov“.4 Aj keď sľuby evanjeliových
rád nie sú sviatosťou, mali by byť vo
svojej podstate radikálnym znakom
primátu Božej milosti pred nevyhnutným ľudským úsilím. Spomedzi
všetkých stratégií a činností, metód
a nástrojov na posilnenie a uzdravovanie ťažkostí komunitného života
zasvätených osôb je potrebné stanoviť za prioritu starostlivosť o prehĺbenie duchovnej skúsenosti rehoľníkov ako nenahraditeľného zdroja
sily pochádzajúcej od Boha.

Počúvanie Pánovho
slova
Duchovná skúsenosť človeka je zakorenená v milosti krstu. Je to puto,
ktoré v tomto znaku Boh v nekonečnej láske buduje prvý s človekom
a posilňuje ho v iniciačných sviatostiach. Rozvíja sa rastom viery,
nádeje a lásky. K rastu teologických
cností nedochádza „automaticky“,
ale v slobode prostredníctvom oddaného „počúvania Božieho slova“
(porov. Rim 10, 17) a jeho každodenného praktizovania (porov. Jak
2, 17). Potom môže človek s úžasom
zistiť, že slová Svätého písma nie sú
iba kódexom morálneho správania, ale slovami života, pretože ich
počúvanie srdcom umožňuje, aby
Boží život skutočne pretekal našou
bytosťou, že „v ňom žijeme, hýbeme
sa a sme“ (Sk 17, 28). Slová z Knihy
života umožňujú zakúsiť Božiu prítomnosť a umožňujú kontemplovanie diela spásy v rôznych dimenziách ľudskej existencie.
Preto zasvätené osoby, ktoré prijímajú milosť povolania a vyberajú
si radosť a námahu života podľa Je-

žišových blahoslavenstiev, nemôžu
žiť bez Biblie. Bez neustáleho rozjímania, prijímania a dôsledného
praktizovania Božieho slova by sa
pripravili o Ženíchovu živú prítomnosť, o svetlo Ducha Svätého, ktoré
im umožňuje rozpoznať jeho blízkosť a vnímať jeho tajomné pôsobenie aj tam, kde sa zdá, že chýba.
Sami by sa odsúdili na život len na
vlastnú päsť a okúsili by srdcervúcu
biedu svojich vlastných činov. Niet
divu, že ich život zbavený spásonosnej moci Pána prestáva priťahovať
ostatných a neprináša už duchovné
ovocie; že sa stáva smutným a plným medziľudských napätí, že nedáva vnútorné naplnenie, „pretože
bezo mňa nemôžeš nič robiť“.

Meditácia
Ak má byť modlitba zasvätených
osôb dôsledne kresťanská, na prvom mieste by malo byť predovšetkým čítanie a meditácia Božieho
slova, „rozjímavá modlitba“, pri ktorej rehoľníci nielen nehovoria k Bohu, ako skôr Boha počúvajú podľa
osvedčeného stredovekého vzoru
lectio divina: lectio (čítanie) – meditatio (meditácia) – oratio (modlitba) – contemplatio (kontemplácia).5
Sám Boh hovorí a osvecuje, udeľuje
chápanie neuveriteľnej Božej dobroty srdciam, ktoré prežívajú svoju
vlastnú nedokonalosť, hriech alebo
nenávisť od iných. Čítanie a rozjímanie Božieho slova celým srdcom, zápasenie a pretie sa s ním až
do vnútorného utrpenia, keď sa duša stane „ako vyschnutá, pustá zem
bez vody“ (Ž 63, 2), je skutočnou
modlitbou, ktorá môže byť zdrojom
duchovnej skúsenosti. Preto prví
mnísi neustále meditovali Božie
slovo a rozjímavá modlitba sa stala
stredobodom ich života. Zistili pri
tom, že od hlbokého vzťahu stvore-

4 L. Slipek, Przywrócić prymat Boga. Rozmowa z ks. kard. Gerhardem Müllerem, Homo Dei, 2020, 2, 107.
5 List o kontemplatívnom živote z XII. storočia, ktorého autorom je Guigo II. († 1188 alebo 1193), opát Veľkej kartúzy pri Grenoble,
nazvaný Scala claustralium.
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Autentický
vnútorný život
sa jednoznačne
buduje na meditácii
inšpirovanej
Božími slovami
a vyžaduje múdrosť,
atmosféru modlitby
a meditácie,
stabilitu a poriadok,
a nie „duchovné
ohňostroje“.

nia so Stvoriteľom, hriešnika s Vykupiteľom tiež závisia ich vzťahy
v komunite a s okolitým svetom.
Meditácia Božieho slova však
dnes čelí značným ťažkostiam: rozjímavá modlitba (meditácia alebo
lectio divina) je často zanedbávaná,
obchádzaná alebo obmedzená na čítanie zbožnej knihy. Je to tak pre zlú
biblicko-duchovnú prípravu a stále
príliš nízke povedomie o význame
Božieho slova pre praktický rozvoj
duchovného života, a to aj medzi rehoľníkmi. Mnoho zasvätených osôb
neustále hľadá vo svojom vnútornom živote nové, emočné impulzy a bazíruje na pochybnej kvalite
rozjímaní módnych hlásateľov, na
zjaveniach domnelých stigmatikov
a liečiteľov, najlepšie tých zahraničných, alebo číta pseudonáboženské
vyznania polovičato konvertovaných celebrít. Iní zase menia svätých
ako rukavičky a fascinujú sa raz príbehmi o zázrakoch, inokedy úryvkami ich diel vytrhnutými z kontextu. Avšak autentický vnútorný život
sa jednoznačne buduje na meditácii

inšpirovanej Božími slovami a vyžaduje múdrosť, atmosféru modlitby a meditácie, stabilitu a poriadok,
a nie „duchovné ohňostroje“.
Meditácia Božieho slova nezasahuje duchovné srdce človeka a nevedie k hlbokému prežívaniu skúsenosti Boha, keď zostáva len v oblasti
diskurzívneho myslenia, na úrovni
myšlienok, názorov a úsudkov, ako
to často býva u súčasných rehoľníkov. Potom to viac pripomína štúdium ako meditáciu. Thomas Merton poukazuje na tento problém
takto:
„Jediný dôvod, prečo sa nám nedarí začať meditáciu, je pravdepodobne to, že sme sa pred Bohom
nikdy skutočne a vážne nenasmerovali na samotný stred našej ničoty.
To je dôvod, prečo nikdy nevstupujeme do najhlbšej reality nášho vzťahu s ním. Inými slovami,

meditujeme iba „v mysli“, v predstavách alebo v najlepšom prípade
v túžbach, uvažujúc o náboženských
pravdách vyňatých z objektívneho
uhla pohľadu. Nezačíname snahou
„nájsť svoje srdce“, to znamená ponorením sa do hlbín vedomia, ktoré
je základom našej identity pred Bohom a v Bohu.“6
Samozrejme, zriedkavo sa modlíme iba „mysľou samotnou“, pretože
modlitba, čítanie, meditácia alebo
lectio divina „absorbujú celého človeka, pochádzajú zo samého „stredu“ ľudskej bytosti, z jeho „srdca“
obnoveného v Duchu Svätom a úplne odovzdaného Kristovej milosti“.7
Ak však predmetom vnútorného
úsilia zasvätenej osoby je iba odrecitovanie predpísaných modlitieb,
ich vykonanie v súlade s predpismi
adorácie alebo meditácie, chápanej
ako typická rozjímavá modlitba, jej

6 T. Merton, Modlitwa kontemplacyjna, Kraków, 2017, s. 99
7 Tamže, s. 31.
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V modlitbe
srdca „hľadáme
predovšetkým
najhlbší základ
našej identity
v Bohu.“

túžba srdca po stretnutí s Bohom
často nie je uspokojená.
Thomas Merton povzbudzuje,
aby sme znovu objavili klasickú formu meditácie nazývanú modlitba
srdca, ktorú chápe, ako je to mnohokrát opísané v duchovnej literatúre, ako „opakované vzývanie Ježišovho mena v srdci vyprázdnenom
od obrazov a starosti“8. V modlitbe
srdca „hľadáme predovšetkým najhlbší základ našej identity v Bohu.
Nerozjímame o dogmách viery ani
o jej „tajomstvách“. Podľa amerického trapistu skutočná modlitba „sa
nezačína ani tak „rozjímaním“ ako
skôr „návratom do srdca“, nájdením
nášho najhlbšieho stredu a prebudením hlbín nášho bytia v prítomnosti
Boha, ktorý je zdrojom nášho bytia
a nášho života.“9
Bez asketického úsilia, bez oživovanej túžby po Bohu, bez neustálej
práce na sebe a disciplíny mysle, bez
pochopenia potreby zachovávania
ticha a zriekania sa, ako aj nutnosti
osobného a spoločného umŕtvovania nie je možné viesť hlbší vnútorný
život založený na meditácii a modlitbe. Je nemožné zostúpiť na úroveň srdca a stretnúť sa tam s Bohom

8 Tamže, s. 123 – 124
9 Tamže, s. 31.
10 Tamže, s. 27.
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bez praktizovania cností, prijímania
predsavzatí, častého a úprimného
spytovania svedomia, ktoré umožňuje „monitorovanie“ osobného pokroku v duchovnom živote. Teoreticky
to rehoľníci a rehoľníčky veľmi dobre
vedia. Avšak prakticky sa „duch asketizmu“, ktorý bol po celé storočia vlastný rehoľníkom, v súčasnosti,
okrem obdobia základnej formácie,
z mnohých rehoľných komunít vytratil. Zasvätení sa dnes často pozerajú na svet sekulárnym spôsobom,
žijú svoj život podľa svetských princípov, akoby s tým Boh nemal nič
alebo len málo spoločné.
Našťastie v posledných rokoch sa
do života laických kresťanov a rehoľných komunít, najmä mníšskych, pomaly vrátilo vedomie nevyhnutnosti práce na sebe, cvičenia
sa v cnosti a vytvárania atmosféry
ticha, zdržanlivosti a modlitby. Čoraz zreteľnejšia je pravda, že bez asketizmu a neustálej schopnosti pre-

konávania samého seba sa človek
stáva otrokom pýchy a iných neusporiadaných túžob a žiadostí, ktoré ním lomcujú a prostredníctvom
ktorých sa dá ľahko manipulovať.
Bez asketického úsilia podľahne aj
zasvätený človek rozptýleniu a pohlteniu svetom, čo mu bráni viesť
hlboký duchovný život a zotrvávať
v modlitbovej bdelosti v prítomnosti Boha. T. Merton úprimne vyznáva, že „štruktúry komunitného života majú hodnotu, ktorú nemožno
podceňovať. Poriadok, pokoj, bratské kontakty a láska, ktoré poskytuje pracujúca a modliaca sa komunita, sú samozrejmým a normálny
priestorom, v ktorom sa rozvíja život modlitby“.10
T. Merton poukazuje na podstatný prvok, ktorý vyžaduje modlitba
srdca:
„V prvom rade by naša meditácia mala začať uvedomením si našej
ničoty a bezmocnosti v prítomnosti

Boha. Nemusí to byť veľmi bolestná
alebo skľučujúca skúsenosť. Naopak, môže to byť skúsenosť naplnená hlbokým pokojom a radosťou,
pretože vedie k priamemu kontaktu
so zdrojom všetkej radosti a života. Vskutku, nie je ľahké nájsť naše
skutočné ja. Je ukryté v temnote
a „ničote“, v strede, kde sme priamo
závislí od Boha. A keďže autenticita akejkoľvek kresťanskej meditácie
závisí od uznania našej pominuteľnosti (bezvýznamnosti), potom pokus o meditáciu s vyhnutím sa jej je
sama v sebe rozporuplná. Je to ako
snažiť sa chodiť bez nôh.“11
Meditácia odhaľuje falošnosti a zdania, v ktorých je uväznené
duchovné srdce a ktoré vyplývajú z kŕčovitého lipnutia na vlastnom falošnom „ja“. Aj keď človek
nepácha hriešne skutky, objavuje
v sebe sklon k falši, hriechu, vzbure
a úteku. Preto Thomas Merton píše
odvážne a úprimne, ale pozitívne
o skúsenosti ničoty a hrôzy, ktorá
má očistný charakter a umožňuje
„vyslobodiť z trosiek“ a akoby „preformátovať“ srdce. Je to skúsenosť,
ktorá oslobodzuje od ilúzií, búra
iluzórne základy duchovného života
a jeho falošných opôr. Bez skúseností hrôzy a ničoty zostáva duchovný život v štádiu „starostlivosti len o svoju psychickú bezpečnosť
a duchovné pohodlie“.
Vyžaduje si to veľa Božej milosti a odvahy, aby sme čelili pravde
o našej vlastnej ničomnosti a nespôsobilosti, pretože naša „ničota je viac než len niečo náhodné u stvorenej bytosti. Je spojená
s hrôzou hriešnika oddeleného od
Boha aj od samého seba, ktorý sa
búri proti pravde jeho vlastnej núdze a zlej vôle“.12 Preto človeka potom sprevádza pocit straty, odmietnutia a opustenia Bohom. Bolestnú

11 Tamže, s. 99 – 100.
12 Tamže, s. 148

a ťažko pochopiteľnú skúsenosť
bezvýznamnosti a pominuteľnosti, duchovnej noci, ktorú opisovali
mystici a svätí, nemožno vnímať iba
ako trest za hriechy, ale ako očistenie a milosť, ktorá nám umožňuje konfrontáciu s falošnosťou nášho
vlastného duchovného života a nakoniec nás otvorí Božej láske.
„Hrôza je potrebná práve preto,
aby zbúrala tento sklenený dom, falošný vnútorný život, a človeka pred
ním zachránila. Je to hrôza a jedine
hrôza vytrhne človeka z jeho vlastnej
svätyne, kde sa osamelosť bez Boha
stáva strašnou. Ale bez hrôzy vyvolávajúcej nepokoj schopnosti videnia
a odmietnutia modloslužby zbožných myšlienok a predstáv by človek
zostal spokojný sám so sebou a so
svojím „vnútorným životom“ v meditácii, liturgii alebo v obidvoch.“13
Spoločný život mníchov a rehoľníkov, žien a mužov, prechádza
v súčasnosti obdobím značných ťažkostí. Všeobecne však nesmieme nikdy zabudnúť na duchovný rozmer
súčasnej krízy bratského života, ktorá je nakoniec najzávažnejšia. Rehoľná komunita nie je totiž obyčajná skupina ľudí, ktorá spolupracuje
na dosiahnutí svojich vytýčených
cieľov. Nie je to ani rodina, v ktorej
manželská láska, narodenie potomstva a pokrvné väzby vytvárajú osobitnú a jedinečnú sieť vzťahov a medziľudských spojív. Naopak, rehoľná
komunita je spoločenstvo postavené predovšetkým na osobnej skúsenosti Boha, iniciovanej a formovanej jeho láskou, ktorá sa rozlieva do
zasvätených sŕdc. Z ľudskej stránky
je táto skúsenosť založená na tvorivej vernosti evanjeliu tých, ktorých
si Kristus vybral a povolal, a on má
byť neustále v jej strede.
n Preložila sr. Helena Dudová, OSsR
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Adam Szustak

#ešte5minút
Poľský dominikán Adam
Szustak nie je spisovateľ.
Je youtuber. Už niekoľ
ko rokov takmer denne
zverejňuje na webe a na
stránke langustanapalmie.
pl krátke videá na duchov
né témy. V Poľsku je nes
mierne populárny, už pár
hodín po zverejnení no
vého videa má desaťtisíce
zhliadnutí.
Väčšina jeho videí je
venovaná každodenné
mu životu. Táto kniha je
trochu iná – zaoberá sa
zaujímavosťami, ktoré nie
sú celkom bežne známe.
Napríklad o bežcovi, ktorý
prebehol ultramaratón 875
km bez toho, aby spal. O
zvieratku – pomalke – kto
ré je prakticky nezničiteľ
né. A o mnohých iných ve
ciach či ľuďoch. Ku každej
zaujímavosti brat Andrej
pridáva pohľad viery, ktorý
nás môže „nakopnúť“ vi
dieť svet okolo seba ináč,
s úžitkom pre večnosť.
A ešte k názvu knihy.
Denne asi 5 minút žmurká
me. Stratený čas. Ale ak by
sme nežmurkali, tiež by to
nebolo dobre. Autor nás učí
využívať čas – aj dobre pre
žitých 5 minút (najlepšie s
Ježišom!) môže zmeniť svet.
Alebo aspoň náš život. Tak
ich nepremeškajme.

13 Tamže, s. 169.
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Keď bolí duša:
depresia ako výzva
n JA N A V I N D I Š OVÁ

„Môžem sa niečo spýtať?
Je moja depresia dôsledok hriechu?
Ak nie, z čoho to potom mám?“
„Chodím pravidelne na spoveď a necítim úľavu.“
„Mávam myšlienky na smrť... to je veľký hriech.“
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T

ieto a podobné
výroky, vypočuté od veriacich
i zasvätených, mi rezonujú v hlave. Spolu s nimi si
nesiem kus utrpenia ľudí,
ktorí napriek neraz pevnej viere prežívajú depresiu, ťažký smútok, úzkosť
a strach... Bolesť duše,
ktorú sa napriek úpornému úsiliu nedarí vyliečiť
duchovnými prostriedkami. Bolesť, ktorú nesú
v skrytosti a sami, často
i dlhé roky.

PSYCHOLÓGIA

Telo – duša – duch
Ak na človeka pozeráme celostne –
ako na „osobu“, musíme ho vnímať
ako bio-psycho-spirituálnu jednotu,
jedinečnú bytosť, v ktorej sa neoddeliteľne spája duševné a duchovné. Problémy telesnej zložky zvyčajne nemáme problém pomenovať
a riešiť aj s pomocou kompetentných odborníkov. Prijať odbornú
pomoc v oblasti duševného zdravia
však neraz považujeme za osobné
zlyhanie, slabosť a stigmu. Žiadnu z dimenzií osobnosti nemožno
preceňovať. Kým dôsledky prílišného zamerania na telesnosť akosi
prirodzene odcudzujeme, podobné
správanie v duchovnej oblasti môže byť niekedy mylne považované
za čnosť. Milosť stavia na prirodzenosti, hovorí sv. Tomáš Akvinský,
a práve preto si telesná i duševná
(psychická) zložka zaslúžia pozornosť, starostlivosť a v prípade ťažkostí i pomoc odborníkov. Keď pri
riešení problémov ostaneme len vo
vyšších a vznešenejších sférach, podobáme sa človeku, ktorý čistí zakalenú studňu tak, že opakovane
odstraňuje nečistoty, ktoré sa objavujú na hladine. Ak je tento postup
neefektívny, je možné, že problém
je niekde inde. A naozaj, ak sa odhodlá na cestu na samotné dno, je
možné, že práve tam objaví zdochlinu – niečo nepríjemné na pohľad
i dotyk, avšak zároveň niečo, s čím
sa nevyhnutne musí konfrontovať,
ak chce na hladine opäť uzrieť neporušený odraz neba, ale aj neporušený obraz samého seba. Ak máme
horúčku alebo silné bolesti, modlitba sa stáva náročnou. Ak bolí duša,
môže sa stať takmer nemožnou. Nadobudnutie duševnej rovnováhy je
neraz očakávaným ovocím modlitby a sviatostného života. Niekedy je
však nevyhnutné obrátiť optiku, pomenovať a osloviť aktuálne psychické ťažkosti, a následne pozorovať
dôsledky zlepšeného psychického
stavu aj v duchovnom živote.

Ak máme horúčku alebo silné
bolesti, modlitba sa stáva
náročnou. Ak bolí duša, môže sa
stať takmer nemožnou.

Novodobá epidémia

Ako sa to prejavuje?

V posledných desaťročiach sme
konfrontovaní s dramatickým
nárastom výskytu duševných
ochorení. Štúdia, ktorú pod
názvom EPID realizovali Heretik
a kol. (2003)1, poukázala na značne
vysoký výskyt depresívnych
príznakov v slovenskej populácii.
Preukázaný polročný výskyt bol
40,9 % (z toho 12,8 % tvorí tzv.
veľká depresia), aktuálne prítomné
depresívne symptómy rozličnej
intenzity boli zaznamenané až
u 22,6 % participantov, čo znamená,
že ochorením trpí viac ako každý
piaty obyvateľ Slovenska, pričom
viac ohrozené sú ženy.

Depresia je porucha duševného
ustrojenia, tak záhadne bolestivá
a nepostihnuteľná v spôsobe,
akým sa prejavuje subjektu –
teda intelektu, ktorý je jeho
prostredníkom –, že sa blíži
k hranici, kde sa končí každá
možnosť opisu. Tiež preto zostáva
takmer mimo chápania tých,
ktorí ju neprežili v tejto drastickej
podobe... (W. Styron, Viditeľná
temnota)

Depresia bolí. Vnútorná bolesť niekedy býva prirovnávaná k bolestiam
tela vo vrcholných štádiách rakoviny. Depresia nie je „len“ obyčajná „depka“. Základnými príznakmi
ochorenia sú smutná nálada, neprimeraná okolnostiam a pretrvávajúca viac ako dva týždne, strata záujmu a schopnosti prežívať radosť,
zníženie energie a únava. K ďalším
Zasvätený život | 2021/01
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patrí strata sebadôvery, samovražedné myšlienky, nesústredenosť,
poruchy pamäte, ale aj telesné ťažkosti (fyzická bolesť, nespavosť
a znížená kvalita spánku, poruchy
srdcového rytmu a dýchania, nedostatočná, príp. nadmerná chuť do
jedla). Depresia je významným faktorom pri vzniku závislostí. Telesné
príznaky neraz zakrývajú skutočnú diagnózu, preto v tejto súvislosti
niekedy hovoríme o tzv. maskovanej
depresii. Pacienti potom vyhľadávajú všeobecných lekárov, užívajú
analgetiká a lieky na spanie, absolvujú odborné vyšetrenia.
K tzv. somatizovaniu emócií
majú sklon ľudia, ktorí ich z nejakého dôvodu popierajú a potláčajú.
Telesné ťažkosti sú v istom zmysle
prijateľnejšou a všeobecne akceptovanou formou utrpenia. Vyhľadanie
lekára je pozitívnejším variantom
odbornej pomoci. Smútok a hnev
sú neraz odmietané práve veriacimi
ako neprípustné či hriešne, dokonca
sú predmetom otázok v niektorých,
najmä starších, pomôckach na spytovanie svedomia. Žiadna z emócií nie je a priori zlá. Kniha žalmov
je ukážkovým príkladom bohatého emocionálneho života pisateľa
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Odmietanie
vlastných emócií
vedie k obranným
mechanizmom,
ktorými neraz
nevedomky
ubližujeme sebe
i našim blízkym.

života. Podľa odhadov sú 2/3 samovrážd spáchané práve ľuďmi trpiacimi depresiou. Napriek tomu väčšina
z nich v priebehu života nedostane adekvátnu liečbu a terapeutickú starostlivosť, neraz trpia osamote. V tomto zmysle možno depresiu
považovať za potenciálne smrteľné
ochorenie. A práve preto ju nemožno bagatelizovať.

Môže veriaci človek trpieť
depresiami?

a môže byť cennou pomôckou pri
vyjadrení vlastného prežívania
v modlitbe. Samotný Kristus sa nevyhýbal slzám ani hnevu, dokonca
prežíval smrteľnú úzkosť a odlúčenie od Boha. Odmietanie vlastných
emócií vedie k obranným mechanizmom, ktorými neraz nevedomky
ubližujeme sebe i našim blízkym.
Pocity smútku, viny a úzkosti u človeka trpiaceho depresiou nie sú prejavom hriechu či slabosti, ale životnou okolnosťou, s ktorou sa treba
konfrontovať.
Najzávažnejšou komplikáciou
depresie je dobrovoľné ukončenie

Ako každý iný človek môže a neraz
i trpí. Rovnako ako môže ochorieť
na rakovinu alebo sa nakaziť korona
vírusom. Rezervovaný postoj voči
psychologickej a psychoterapeutickej perspektíve je sčasti dôsledkom
Cirkvou reflektovaných explicitne protináboženských prvkov vo
Freudovej psychoanalytickej teórii,
kde náboženstvo bolo považované
za neurózu a potláčanie biologických pudov za príčinu psychických
ochorení. Práve z týchto dôvodov
ešte v 60. rokoch minulého storočia
Cirkev laickým veriacim neodporúčala a kňazom výslovne zakazovala podstúpiť psychoanalýzu. Podstatné prvky Freudovej teórie boli
kritizované a pozmenené už jeho
samotnými žiakmi a Druhý vatikánsky koncil priniesol nový pohľad
na psychologickú vedu. V samotnej psychoterapii možno pozorovať
významné prvky učenia sv. Ignáca z Loyoly, sv. Terézie z Avily či sv.
Augustína, ktorý vo svojich Vyznaniach poukazuje na liečivý potenciál
sebareflexie a sústredeného zamerania sa na vlastné prežívanie.
Štatistické zisťovanie výskytu depresie u kňazov a zasvätených
u nás nebolo realizované, sú však
k dispozícii výsledky zahraničných
štúdií. Americký prieskum2 uskutočnený na vzorke takmer 400 náhodne vybratých kňazoch preukázal 7-krát vyšší výskyt depresívnych
príznakov a rovnako zvýšený výskyt
úzkosti v porovnaní s bežnou popu-
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láciou, v neskoršej štúdii3 bol výskyt
psychických (prevažne emočných)
ťažkostí preukázaný u polovice respondentov. Vyšší stupeň depresie
i vyhorenia bol potvrdený u diecéznych kňazov v porovnaní s rehoľníkmi a mníchmi4.

Aktuálny postoj Cirkvi
Každý človek trpiaci duševnou
chorobou v sebe vždy nesie obraz
a podobu Boha a neodňateľné
právo, aby k nemu bolo
pristupované ako k osobe.
(Ján Pavol II.) .

Pápež sa v roku 2003 prihovoril
účastníkom medzinárodnej konferencie na tému Depresia, pričom
ocenil a povzbudil odborníkov z oblasti duševného zdravia v ich nasadení v službe ľuďom trpiacim čoraz
viac rozšíreným ochorením. Ján Pavol II. vo svojom príhovore upozorňuje na spirituálne aspekty depresie,
čím nevylučuje nepopierateľnú medicínsku príčinu, avšak upriamuje
pozornosť na duchovné a existenciálne dôsledky ochorenia, predovšetkým neschopnosť prežívať zmysel
života. Posilňovanie sebaúcty, sebadôvery a túžby po živote s kresťanskou láskou a hlbokým súcitom by
malo byť spoločnou úlohou odborníkov i predstaviteľov Cirkvi a ostatných veriacich5,6.
Na zvyšujúci sa výskyt duševných
ochorení (depresia, úzkosť, schizofrénia, závislosti) reagujú aj kalifornskí biskupi v pastierskom liste
Nádej a uzdravenie (Hope and Healing)7, ktorý bol napísaný v spolupráci s odborníkmi na duševné
zdravie. Službu ľuďom, trpiacim
psychickými chorobami, považujú za podstatnú súčasť pastoračnej
starostlivosti Cirkvi. Upozorňujú
tiež na neraz skryté utrpenie ľudí,
trpiacich bolesťou duše, a nepomer
v miere pozornosti, ktorá je venovaná ľuďom trpiacim psychickými
a telesnými ochoreniami, napr. ra-

kovinou. Biskupi v liste zdôrazňujú,
že psychické ochorenie nie je morálnym zlyhaním ani znakom nedostatočnej viery či slabosti vôle.

Z čoho to mám?
Človek je logicky mysliaca bytosť,
a preto zvyčajne túži poznať jednoznačnú príčinu udalostí, ochorení, ale aj vlastných psychických
stavov. „Z čoho to má? Veď sa mu
nič také závažné nestalo?“ – počúvam neraz od ľudí, ktorí sa dozvedia o psychických ťažkostiach svojho blízkeho. V tomto prípade však
identifikácia jednoznačnej príčiny
nie je jednoduchá.
V minulosti boli z hľadiska príčiny rozlišované dva typy depresie
– endogénna (príčinou je chemická nerovnováha v mozgu) a reaktívna (príčinou sú udalosti v živote daného človeka). V súčasnosti je
depresia považovaná za „extrémne
komplexné“ ochorenie. Azda každý človek zažije v živote náročné
udalosti, niektorí ich prekonajú bez
ujmy, kým iní ochorejú na depresiu
bez zjavnej vonkajšej príčiny. K doposiaľ známym faktorom patrí dedičnosť, zmeny v konkrétnych častiach mozgu, narušená rovnováha
neurotransmiterov (látok, slúžiacich
na prenos signálu medzi neurónmi),
ale aj traumatické udalosti (napr.
náročné detstvo, týranie, zneužívanie, úmrtie blízkej osoby), životné
zmeny a straty, problémy v medziľudských vzťahoch, zdravotné problémy a iné ochorenia. O prítomnosti
chemických zmien v mozgu svedčí
aj relatívne vysoká efektivita liečby
modernými antidepresívami.
Ak u daného jednotlivca nedokáže okolie identifikovať príčinu dlhodobého smútku, únavy a zníženej
výkonnosti, môže byť niekedy považovaný za hypochondra, lenivého
či slabého vo viere. Takéto postoje môžu byť obzvlášť zraňujúce. A.
Kheriaty, americký psychiater a autor
Katolíckej príručky o depresii, kon-

štatuje: „Medzi katolíkmi existuje
pokušenie odmietať akúkoľvek medicínsku príčinu depresie, ktorá býva
považovaná za spirituálne zlyhanie
trpiaceho. I keď pri depresii nemožno prehliadať duchovnú dimenziu,
obviňovanie má výrazné negatívne
dôsledky. Kľúčom je prezumpcia neviny depresívneho človeka.“8

Je depresia zasvätených iná?
Vo svojej podstate nie. Avšak môže
mať svoje špecifické znaky a faktory, ktoré môžu prispievať k jej vzniku v kombinácii s vyššie spomenutými. Výskumy v oblasti pastorálnej
psychológie ukazujú, že významnú
rolu zohráva tzv. miera spokojnosti
v povolaní. Po rokoch môžu vystúpiť
na povrch doposiaľ nepoznané a potenciálne nebezpečné zdroje motivácie, nevyriešené traumy či vnútorné

Vyhľadanie
odbornej pomoci
je v našich
podmienkach stále
spojené s určitou
stigmou, k čomu
sa pridávajú obavy
z nemožnosti urobiť
tak anonymne
a dôverne, obzvlášť
v menších mestách.
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konflikty (neraz potlačené na dlhé
roky) i nenaplnené ambície či predstavy o zasvätenom živote. Niekedy môže absentovať pocit prináležitosti a medziľudskej blízkosti, ktorá
mohla byť pri vstupe do rehoľného
spoločenstva očakávaná, významnú
rolu zohráva osamelosť. Tá môže byť
prežívaná napriek fyzickej blízkosti
ostatných členov komunity. V tomto kontexte si spomínam na s bolesťou vyslovené slová: „Myslíte si,
že niekoho v reholi zaujíma, ako sa
cítim?“ alebo „Nemám tu skutočne
blízkeho človeka.“, „Nikomu som to
nepovedal(a).“, prípadne „Už to tu
nejako dožijem.“ I keď podľa výsledkov výskumov sú depresiou vo zvýšenej miere ohrození práve diecézni
kňazi viac ako rehoľníci, prítomnosť
symptómov, ako aj tzv. vyhorenia
bola zaznamená v oboch skupinách.
Zdrojom záťaže v živote kňaza je tiež
nejasné oddelenie pracovných povinností a osobného života, potreba
vyriešiť si svoje problémy sám, ako
aj aktuálne postoje širšej spoločnosti
k duchovnému povolaniu, prípadne
pocit vlastnej neužitočnosti v sekularizovanom svete. Vyhľadanie odbornej pomoci je v našich podmienkach
stále spojené s určitou stigmou, k čomu sa pridávajú obavy z nemožnosti urobiť tak anonymne a dôverne,
obzvlášť v menších mestách. Kňazi a zasvätení neraz nevedia, kam sa
obrátiť, predovšetkým ak hľadajú veriaceho odborníka v mieste bydliska,
avšak na druhej strane právom túžia
po diskrétnosti. Otvorené priznanie
kňaza veriacim („trpím depresiou,
liečim sa“) je takmer nepredstaviteľné, hoci v niektorých západných krajinách možné a akceptované.
Americká agentúra CNA (Catholic News Agency) zareagovala v roku
2020 na samovraždu kňaza rozpútaním diskusie o potrebe starostlivosti o duševné zdravie zasvätených.
Prináša vyjadrenia kompetentných
odborníkov, ako aj kňaza, ktorý po
rokoch opisuje svoj boj s depresiou,
prvotné obavy z vyhľadania pomo40
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ci, viacročný proces terapie i benefity
prežitého v zmysle zvýšenej empatie a citlivosti voči utrpeniu iných.10
Pacienti, žijúci v rodine, sú neraz
k návšteve odborníka motivovaní
práve príbuznými. Proces vyhľadania pomoci zasvätenými spomaľujú
tendencie nezaťažovať iných, skrývať
vnútorné utrpenie a obavy z reakcií
ostatných členov komunity. Utrpenie tak neraz ostáva roky nepovšimnuté. Trpiaci človek nikomu neubližuje, nezainteresovaným sa dokonca
môže javiť ako obzvlášť dobrý, tichý
a milý kňaz či rehoľník. I keď šanca,
že depresia nebude okolím spozorovaná, je vyššia u kňazov, žijúcich osamote, k jej prehliadnutiu môže ľahko
dôjsť i v rehoľnom spoločenstve.

Ako pomôcť druhému /
ako pomôcť sebe?
V prvom rade je potrebný úprimný záujem problém riešiť a následne
uplatniť 5 P.

Pozorovať. Byť vnímavý na potreby a prežívanie druhých. Byť nablízku a zachytiť signály, ktoré môžu byť
volaním o pomoc. Najväčším darom pre trpiaceho človeka, ktorý si
nedokáže pomôcť sám, je byť všimnutý. Spomeňme si, že aj ochrnutého k Ježišovi priniesli jeho priatelia.
Súčasne treba byť vnímavý a pozorný k vlastnému prežívaniu i telesným symptómom, včas zaznamenať
varovné signály a reagovať na ne.
Pomenovať a počúvať. Prvým
krokom k riešeniu problému je
prehovoriť. Aj žalmista hovorí:
„pretože som mlčal, chradli mi kosti
a celý deň som nariekal“ (porov. Ž
32). Už jednoduché vyrozprávanie
vlastného trápenia má terapeutický
efekt. Hnisajúca rana, ktorú
skrývame, sa len zriedka spontánne
uzdraví. Vypočutie od blízkeho
človeka často predchádza odbornej
pomoci a súčasne ju dopĺňa. Trpiaci
človek s depresívnymi ťažkosťami

často nedokáže prehovoriť sám.
V tomto kontexte je nesmierne
dôležité prejavovať úprimný záujem
o ľudí, žijúcich v našej blízkosti.
Aj obyčajná otázka „Ako sa máš?“
nemusí byť vyslovená ako fráza
a môže podnietiť vedomie, že
o svojich ťažkostiach budem môcť
prehovoriť. Skúsme byť ľuďmi
s otvorenými ušami a srdcom.
Kiežby mal každý človek nablízku
niekoho, komu môže s dôverou
zveriť svoju bolesť, a prípadne
požiadať o pomoc.

Prijať. Vnútorné utrpenie a bolesť
sú často ľudsky nepochopiteľné
a nevysvetliteľné. Dôležité je prijať,
že môj brat alebo sestra skutočne
trpí, aj keď nevidíme objektívne
príčiny či vonkajšie znaky, uznať
legitímnosť ťažkostí rovnako, ako by
sme prijali informáciu o fyzickom
ochorení. Človek s depresiou neraz
potrebuje byť pomyslene zbavený
viny a hanby za svoj stav. Len vtedy
sa bude môcť začať učiť prijímať
sám seba a znovu objavovať svoju
hodnotu i napriek psychickým
ťažkostiam a s nimi spojenými
problémami v duchovnom živote.
Pomôcť. Ak zistíme, že náš brat
alebo sestra trpia psychickými
ťažkosťami, prípadne máme
podozrenie na prítomnosť
ochorenia, je nevyhnutné
motivovať ho/ju a pomôcť mu/
jej pri hľadaní odbornej pomoci.
Ak hľadáme odborníka na fyzické
ochorenie, zvyčajne si necháme
poradiť – aj tu je vhodné pýtať
sa, spoľahnúť sa na odporúčania,
prípadne vyhľadať informácie na
internete, predovšetkým pri hľadaní
psychoterapeuta. Pri hľadaní
psychiatrickej pomoci je možné
obrátiť sa s prosbou o pomoc
na všeobecného lekára, avšak je
možné vyhľadať ho i samostatne,
keďže v tomto prípade nie je nutné
odporučenie (výmenný lístok) pre
zachovanie anonymity.
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Modlitba a sviatosti,
ale aj spoločenstvo veriacich
predstavujú obrovský zdroj
posily v neraz náročnom
a dlhodobom boji
s duševným ochorením.

A napokon ešte dve P:
Aký je rozdiel medzi
psychiatrom a psychológom?
Pri terapii stredne ťažkej a ťažkej
depresie je väčšinou potrebná súčinnosť obidvoch. Cielená medikamentózna liečba vedie často k zmierneniu symptómov, kým psychoterapia
v závislosti od zamerania terapeuta cielene pracuje s myšlienkami
a emóciami človeka, učí ho, ako žiť
s ochorením, a zameriava sa na riešenie potenciálnych príčin (napr. tráum z minulosti, vzťahových problémov), pričom sa často dotýka zmyslu
samotného života a budúcej perspektívy. Samozrejme, u veriaceho človeka je nenahraditeľná aj akási duchovná nadstavba riešenia aktuálnych
problémov, pričom modlitba a sviatosti, ale aj spoločenstvo veriacich
predstavujú obrovský zdroj posily
v neraz náročnom a dlhodobom boji
s duševným ochorením.

Prečo vyhľadať odborníka?
A prečo mi spoveď
nepomáha?
„...povedala mi, že mám odísť
z kláštora.“ „Neveriaci psychológ
ma nikdy nepochopí.“

Na druhej strane si spomínam na
námietky typu „kňaz mi na spovedi
len povedal, že sa bude za mňa modliť,“ alebo „ že nemám užívať tie lieky, ale viac dôverovať Bohu.“
Zdá sa, že neporozumenie nastáva na oboch stranách. Cesta však
existuje. V prvom rade je nevyhnutné dávať cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Nesmieme
stratiť zo zreteľa skutočný význam
sviatosti zmierania či duchovného
vedenia, ako aj psychoterapie a prispôsobiť tomu svoje očakávania. Sv.
Ján Pavol II. hovorí: „Spoveď nie je
a nemala by byť alternatívou k psy-

choterapii a od sviatosti zmierenia
nemôžeme očakávať liečenie ochorení. Spovedník nie je lekár ani liečiteľ v tomto zmysle slova a v prípade, že penitent potrebuje zdravotnú
starostlivosť, nemal by daný problém riešiť sám, ale nasmerovať ho ku
kompetentným odborníkom.“9
S boľavým zubom zvyčajne nechodíme k očnému lekárovi, ani so
zápalom slepého čreva k zubárovi.
Svätá spoveď je v prvom rade sviatosť. Kňaz nemusí a nemal by suplovať psychológa a v rámci spovede
riešiť ťažkosti psychického charakteru. Pri prípadných zlých skúsenostiach penitentov treba mať na zreteli, že účel sviatosti bol naplnený, aj
keď im nebolo ponúknuté adekvátne riešenie psychických ťažkostí,
ba dokonca aj ak sa kňaz v ponúknutom riešení mýlil. Toto vedomie
môže posilniť úctu k nadprirodzenému rozmeru sviatosti, ako aj k jej
Zasvätený život | 2021/01
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vysluhovateľom. Hlboko sa skláňam pred každým kňazom, ktorý vo
sviatosti zmierenia dokázal motivovať človeka k vyhľadaniu odbornej
pomoci. Nie je ich málo a v tomto
smere môžu ako autorita zohrať významnú rolu pri začatí riešenia psychických problémov.
Veda a viera majú potenciál kráčať ruka v ruke, ak v centre pozornosti stojí človek ako osoba. Iba
tak môže (aj neveriaci) odborník
pristupovať k trpiacemu človeku
s úctou a rešpektom voči hodnotám a presvedčeniam, ktoré vyznáva. I keď veriaci neraz preferujú
rovnako zmýšľajúceho odborníka,
rozhodujúcejším kritériom v tomto smere by mali byť kompetencie
a osobnostné kvality terapeuta. Svätá Terézia z Avily preferuje vzdelanosť duchovného vodcu pred jeho
svätosťou. Na jej výrok nadväzuje vo
svojej knihe psychiater A. Kheriaty,
keď upozorňuje, že kresťanský terapeut nemusí byť zárukou klinickej
kompetencie a kvalifikovaný terapeut je vždy lepší ako žiadny. Nemožno však poprieť, že rovnaké vierovyznanie môže byť v tomto smere,
zvlášť pri kontakte so zasvätenými,
cenným bonusom.
V tomto smere by som chcela
dať do povedomia kurzy zamerané na uzdravenie duše i osobnostný
a duchovný rast, ktoré sú celoročne realizované v Duchovnom centre
na Lukovom Dvore. Účastníci majú
v rámci programu možnosť rozhovoru s kňazom a zväčša aj so psychológom, kde môžu dostať vhodné nasmerovanie pri ďalšom riešení
svojich ťažkostí.

redukovať symptómy a stimulovať
osobnostný rast, nedokážu dať odpoveď na otázku, prečo žiť aj napriek utrpeniu a bolesti. V niektorých západných štátoch je povolená
eutanázia aj u ľudí trpiacich ťažkými
depresiami. Naopak, v perspektíve
viery neexistuje život, ktorý by nebol „hoden žitia“ až do prirodzeného konca. Viera nedáva človeku záruku šťastného života bez utrpenia,
ale v optike večnosti ukazuje zmysel
krížov, ktoré na svojej ceste nesie, aj
keď majú podobu duševného ochorenia a ťažkostí či stigiem, ktoré sú
s ním i procesom terapie spojené.
Študenti prvého ročníka psychológie rozprúdili na jednom z mojich
seminárov diskusiu o tom, že človek
má azda právo rozhodnúť sa ukončiť
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svoj život, ak ho považuje za neznesiteľný. Prerušila som ich. Ako veriaci
človek ani ako psychológ nemôžem
súhlasiť. Každý človek, ktorý trpí až
natoľko, že uvažuje o ukončení života, má právo na pomocnú ruku. A na
to by sme mali využiť všetky prostriedky – duchovné i prirodzené.
Tak trochu som sa obávala, či moje
argumenty prijmú. Avšak študenti
súhlasne prikyvovali.
Pápež František opakovane vyzýva na budovanie tzv. kultúry
stretnutia, kde ľudia s akýmkoľvek
utrpením neostanú izolovaní či nepovšimnutí. A práve ľudia, bojujúci
s duševným ochorením, môžu byť
vzácnou príležitosťou na stretnutie
s trpiacim Kristom, ktorého obraz
v sebe nesú. n
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Prečo sa bojíme
zomierania?
n JÁ N Š T E FA N E C , S V D

Dnes – v čase
pandémie –
počúvame z každej
strany, ako si
ochorenie COVID-19
nevyberá a berie si
životy starých, ale
i mladých ľudí.
Či chceme, alebo nie,
táto skutočnosť nás
ovplyvňuje. Zrazu je
smrť akosi na dosah.
Pre každého z nás.
Nik nevie predvídať
priebeh nákazy ani
to, ako sa konkrétny
organizmus s touto
skutočnosťou
vyrovná.
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K

Prekonať prvotné
zúfalstvo,
následne prijať
skutočnosť takú,
aká je, a napokon
s plným vedomím
akceptovať
nadchádzajúcu
smrť, ktorá pre
veriaceho človeka
nie je definitívnym
koncom, ale
prerodom do inej
formy života,
je ideál.
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aždopádne sme sa stali pozornejšími, vnímame bezprostredne aj túto
možnosť – odchod zo sveta.
Najpozoruhodnejšou otázkou
pre veriaceho človeka sa stáva tá,
že hoci sme pripravení na prechod
z pozemskej formy života a neustále si oživujeme vieru v posmrtný život, sme vystrašení z toho, že by sa
to skutočne mohlo udiať úplne nečakane a nepripravene.
Prečo je to tak? Lebo ide o najzávažnejšiu vec v našom živote. Ide
o smrť.
Azda najzložitejšia vec,
ktorú človek rieši vo chvíli, keď
ochorie, je samota. Tento pocit
ho vyrušuje a spôsobuje mu
psychickú nepohodu. V súvislosti
s ochorením COVID-19 je práve
tento aspekt samoty jej priamym
dôsledkom. Človek zostáva v kľú
čovej chvíli zomierania úplne sám.
V najrozhodujúcejšom zápase
života – sám.
Vybojovať tento zápas a prestať sa
báť smrti je veľmi komplexný a náročný proces.
V medicínskej terminológii sa rozlišuje viacero fáz umierania. Ideálne
je, ak sa človek dostane cez všetky až
po schopnosť vedome prijať zomieranie, svoju smrť. Tento zápas však nie
je nijako jednoduchý a každá fáza si
vyžaduje svoj čas. Pri pandemickom
ochorení tento čas vôbec neexistuje.
Už len predstava vyrovnania sa
s prvotným šokom, že zomierame, je náročná, k prvotnej panike
sa viaže beznádej, obrovský smútok, často sebaľútosť. Tu sa akútne vynára otázka: Prečo práve ja?
Odpoveď na ňu je spravidla agresia,
nespoločenské správanie, obviňovanie okolia, Boha, vyžadovanie
neprimeranej pozornosti. Je to fáza
zosypaných plánov, v ktorej sa stráca kontrola nad správaním a schopnosť racionálne uvažovať. Túto etapu spravidla strieda mobilizovanie
všetkých síl a hľadanie nového cieľa.

Je to snaha získať ešte nejaký čas na
naplnenie životného poslania, nápravu.
Ak niet dostatok času a neprichádza k zlepšeniu stavu, človek začína rezignovať, začína byť apatický
a nadobudne pocit nezmyselnosti
až zbytočnosti. Človek sa uzatvára
do seba, pociťuje bezmocnosť, stráca záujem. Upadnutie do rôznych
foriem depresie je charakteristické
práve pre túto etapu. Veľa závisí od
schopnosti zvládať ťažké a zložité životné situácie.
Prekonať prvotné zúfalstvo, následne prijať skutočnosť takú, aká je,
a napokon s plným vedomím akceptovať nadchádzajúcu smrť, ktorá pre
veriaceho človeka nie je definitívnym koncom, ale prerodom do inej
formy života, je ideál. Nie každému
je dopriate odchádzať takto z tohto sveta.
Človeku, ktorý prišiel na tento svet, aby si ho podmanil a všetko
stvorenie podrobil svojim potrebám,
sa pri otázke zmyslu života a smrti, ktorá ho tu na zemi ukončí, žiada
nájsť racionálne východisko.
Kým v minulosti stačilo žiť s vedomím, že na zachovanie rodu sa
oplatilo žiť, namáhať a zomierať,
dnešný človek ovplyvnený kresťanstvom a vierou v posmrtný život
sa viac neuspokojuje s týmto argumentom. Napriek nádeji, ktorá
pramení zo zmŕtvychvstania Ježiša
Krista, sa však súčasný človek zdá
byť viac telesným než duchovným.
Ohraničenosť medicíny, psychické choroby, individualizmus, prítomnosť ateistického prístupu k životu a teórie o definitívnom konci
sú neustále zdrojom oprávneného
strachu zo smrti pre mnohých ľudí.
Napriek tomu zostáva pre nás
ideálom prekonať strach, nech by
bol akokoľvek veľký, a prijať smrť
ako nevyhnutnú súčasť nášho života. Ježiš Kristus nám nie raz pripomenul, že odchádza k Otcovi, kde
nám ide pripraviť miesto. (Jn 14,
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Žime tak, aby sme
v ktorejkoľvek
chvíli života mohli
povedať: „Môj život
stál za to, žiť ho
naplno.“

1 – 7) Verme, nebráňme sa tomu,
nechcime prehliadať túto skutočnosť.
Katechizmus Katolíckej cirkvi
nás povzbudzuje a tiež pripomína,
aby sme sa pripravovali na hodinu
svojej smrti („Od náhlej a nepredvídanej smrti vysloboď nás, Pane“;
niekdajšie Litánie k všetkým svätým), aby sme prosili Božiu Matku
o orodovanie za nás „v hodinu našej smrti“ (modlitba „Zdravas’, Mária“) a aby sme sa zverovali svätému
Jozefovi, patrónovi dobrej smrti:
„Vo všetkom by si mal konať
a myslieť tak, akoby si dnes mal
umrieť. Keby si mal dobré svedomie, smrti by si sa veľmi nebál.
Lepšie by bolo chrániť sa hriechu, než utekať pred smrťou. Ak
nie si dnes pripravený, ako budeš
zajtra?“ (Nasledovanie Krista)

Kresťanský pohľad na smrť je vynikajúcim spôsobom vyjadrený v liturgii Cirkvi:
„Veď tým, čo veria v teba, Bože,
život sa neodníma, iba mení;
a keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach.“ (Rímsky misál, prefácia o zosnulých)
Smrť je koniec pozemského putovania človeka, času milosti a milosrdenstva, ktorý mu Boh dáva, aby žil
svoj pozemský život podľa Božieho
plánu a rozhodol o svojom konečnom osude.
Istý mladý muž navštevoval každý
deň svojho otca pri nemocničnom
lôžku, na ktoré bol pripútaný
zhubnou rakovinou. Jeho stav sa
zo dňa na deň zhoršoval. Videl,
ako veľmi trpí, a videl i to, že ani
zvyšovanie dávok morfia nemá
predpokladaný účinok. Preto
sa odhodlal k takýmto slovám
povzbudenia: „Otec, vidím, že
veľmi trpíš, prosím ťa už len

o jedno, odíď. Odíď v pokoji, veď
si zmierený s Bohom, so mnou,
s ostatnými, lebo všetko je už
ukončené a všetko, čo nasleduje,
bude lepšie pre teba i pre nás...“
A otec o niekoľko hodín skutočne
pokojne odišiel.
Niekedy je to o odvahe vysloviť
takéto slovo, inokedy o odvahe
počuť ho a chcieť ho počuť, aby nás
myšlienka na smrť neparalyzovala
a neničila ten čas života, ktorý ešte
máme k dispozícii. Žime tak, aby
sme v ktorejkoľvek chvíli života
mohli povedať: „Môj život stál za to,
žiť ho naplno.“
Strach zo zomierania nás
môže paralyzovať. Nedá sa mu
úplne vyhnúť, ale možno ho
vedome prekonať. Ak sme veriaci,
žijeme predsa nádejou na večný
život. Preto sa pripravme úplne
vedome na stretnutie s Pánom,
nevyhýbajme sa tejto téme,
pomôžeme tým nielen sebe, ale
všetkým, ktorí sú zneistení, ktorí
sa boja a stali sa obeťou rozličných
druhov strachu. n
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Misijný manifest
VÝZVA K APOŠTOLÁTU AJ PRE ZASVÄTENÝCH

n MARTIN MICHALÍČEK,
G E N E R Á L N Y V I C E S E K R E TÁ R C C E E

Už niekoľko týždňov
pred mojím príchodom
do švajčiarskeho
St. Gallenu, do služieb
sekretariátu Rady
európskych biskupských
konferencií (CCEE),
mi jedna rakúska
rehoľníčka poradila,
aby som sa skontaktoval
so spoločenstvom
Adoray. Hovorila mi
to s úmyslom, aby
som nestratil kontakt
s mládežou, ktorá
je prostredníctvom
modlitby a sviatostí
zapálená pre obnovu
Cirkvi.

N

asledujúc jej radu som
s prekvapením zakúsil,
ako sa uprostred stále
pohanskejšej kultúry, vzďaľujúcej
sa od hodnôt evanjelia, stretáva
v Zürichu pravidelne okolo 100
mladých, aby prostredníctvom
katechéz biskupa a kňazov,
slávením sv. omše, adoráciou,
prijímaním sviatosti pokánia
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a chválami prehlbovali svoj vzťah
k Pánu Ježišovi.
Božia prozreteľnosť chcela, aby
sa môj príchod do služieb CCEE
uskutočnil v januári 2018, teda
v tom istom mesiaci, keď bol do
života slávnostne uvedený Misijný
manifest. Ide o iniciatívu asi stovky
spoločenstiev, komunít a hnutí
z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska
s cieľom obnovy Cirkvi, ktorá sa
zdá byť v stále sa prehlbujúcej
kríze. Svedčia o tom zvyšujúce sa
čísla vystúpení z Cirkvi, klesajúca
návštevnosť bohoslužieb, stále
citeľnejší nedostatok duchovných
povolaní atď.
Hlavnými iniciátormi Manifestu sú laický teológ Johannes Hartl,
publicista Bernhard Meuser z Nemecka a cisterciánsky mních Karl
Wallner z Rakúska. Tieto tri osobnosti sú aj editormi knihy, ktorú
Pápežské misijné diela na Slovensku vydali v roku 2020 pod názvom
Misijný manifest. Tézy pre comeback Cirkvi. Jedenásti autori z nemecky hovoriacich krajín rozvíjajú v publikácii desať téz Manifestu.
Je inšpirovaný exhortáciou pápeža
Františka Evangelii gaudium. Jeho
základnou myšlienkou je potreba
vyjsť z pohodlnej uzavretosti a ako
misijní učeníci pozývať k osobnému a radostnému vzťahu k Ježišovi
Kristovi. Je to apel na všetkých pokrstených, nevynímajúc samozrejme ani Bohu zasvätené osoby. Veď
kto iný, ak nie ony, by mal niesť pochodeň novej evanjelizácie?

Pápežovi
Františkovi záleží
na tom, aby sa
zasadacia Cirkev
zmenila na
kráčajúcu
a vychádzajúcu.
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V nasledujúcich riadkoch sa
pokúsim z osobnej perspektívy
diecézneho kňaza načrtnúť potrebu
realizácie misijného manifestu
prostredníctvom zasvätených na
Slovensku.
Bolo to v Rakúsku asi v polovici pontifikátu Benedikta XVI., keď
som sa istej rehoľníčky opýtal, kedy
sa podľa nej Cirkev v nemecky hovoriacich krajinách odrazí od dna.
Bez váhania mi odpovedala, že vtedy, keď sa rozpadnú jej prebujnené
byrokratické štruktúry. P. Karl Wallner, OCist, riaditeľ Pápežských misijných diel v Rakúsku, to vo svojom
komentári k druhej téze Manifestu
Chceme, aby sa misie stali prioritou
číslo jeden vyjadril takto: „Pápežovi Benediktovi XVI. ležalo mimoriadne na srdci, aby sa zo ‚zasadacej
Cirkvi‘ stala ‚kľačiaca Cirkev‘. Zdá
sa mi, že aj pápežovi Františkovi záleží na tom, aby sa zasadacia Cirkev
zmenila na kráčajúcu a vychádzajúcu. Oboje sa dopĺňa a patrí navzá-

Venovať sa
základňovým
spoločenstvám je
mravenčia práca,
ktorá si vyžaduje
veľa trpezlivosti
a vytrvalosti.

jom k sebe.“ Na Slovensku sme po
páde totality prirodzene pociťovali nedostatok štruktúr a organizácie
v Cirkvi. Vyžaduje si to však veľkú
bdelosť, aby sme tomuto rozmeru cirkevného života dávali zdravý
priestor.
Cirkev v našej krajine vyšla
z obdobia totality ako prirodzená morálna autorita aj preto, lebo
sme v Európe jednou z mála krajín, v ktorej protikomunistický
odboj viedli veriaci laici. Tí boli
z veľkej časti formovaní tajne pôsobiacimi rehoľníkmi. Rehole sú
teda nositeľkami tohto vzácneho
historického dedičstva. Jeho významnou súčasťou sú malé alebo
základňové spoločenstvá, kde sa
v skrytosti a neustálom nebezpečenstve odhalenia zo strany ŠTB
rozvíjal pod vedením rehoľníkov
a rehoľníčok hlboký duchovný život mnohých laikov. Koľko povolaní sa zrodilo a ešte stále rodí
práve v tomto prostredí!
Zasvätený život | 2021/01
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Musíme sa obrátiť
a nájsť radosť
evanjelia, aby
sme iných mohli
priviesť k Ježišovi.
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Vďaka Bohu táto forma prežívania ekleziality pokračuje aj
v dnešnej dobe v zmenených podmienkach. Je povzbudivé, že toto
dedičstvo si vážia aj naši otcovia biskupi. Dôkazom toho je napríklad
už päť stretnutí KBS s predstaviteľmi reholí a laikov zo spoločenstiev,
združení a hnutí, kde sa téme základňových spoločenstiev venuje patričná pozornosť. Témou Trnavskej
novény 2019 bolo Budúcnosť Cirkvi
je v malých spoločenstvách. Zvýraznenie rodinného rozmeru Cirkvi
má obrovský význam jednak preto,
lebo Katolícka cirkev na Slovensku
je najpočetnejšia, ale zároveň i preto, že v súčasnej kultúre a mentalite
narastá individualizmus. Aj fenomén samoty stále naberá na sile, čo
bolo zrejmé ešte pred vypuknutím
súčasnej pandémie.
Venovať sa základňovým spoločenstvám je mravenčia práca, ktorá
si vyžaduje veľa trpezlivosti a vytrvalosti. C. S. Lewis povedal, že svätý je ten, kto má čas. Bolo to krásne vidieť na živote kňaza a biskupa
Karola Wojtyłu. Koľko času, popri
svojich akademických a pastoračných povinnostiach, venoval neskorší pápež uprostred prírody v lete aj

v zime mladým! Počúval ich, športoval s nimi, smial sa s nimi, pomáhal
im niesť kríže. Keď sa pápeža Františka počas návštevy Poľska v roku
2016 istý biskup opýtal, ako evanjelizovať v tejto náročnej, sekularizmom poznačenej dobe, Svätý Otec
odpovedal približne týmito slovami: osvojujte si Ježišov štýl. On trávil
čas buď so svojím Otcom v modlitbe, alebo s ľuďmi v službe hlásania
Božieho kráľovstva a uzdravovania.
Byť v modlitbe s Bohom a v službe
ľuďom: Cirkev kľačiaca a Cirkev kráčajúca či vychádzajúca.
Aj aktuálna pandémia nám napriek mnohým obmedzeniam vytvára vhodné podmienky na tieto dva základné rozmery Ježišovej
misie v našom živote. Vyzdvihnem
v tejto súvislosti dve skutočnosti: tichá adorácia a služba chorým
a osamelým. Kde inde, ak nie predovšetkým v kláštoroch a kláštorných kostoloch by mali mať veriaci
možnosť pripojiť sa k adorujúcim
zasväteným osobám? Kto iný, ak nie
v prvom rade zasvätené osoby by
sa mali vkladať do služby chorým
a osamelým? Kedy inokedy, ak nie
teraz uprostred pandémie začať alebo zintenzívniť tieto základné formy evanjelizácie?
V tejto súvislosti je z času na čas
dobré položiť si otázku: koľko času
trávim pred monitorom bez súvislosti s pastoráciou a mojím vzťahom k Pánovi? A koľko času na
opak trávim pred svätostánkom?
Pápež František neustále varuje pred tým, aby sme sa pri našich
aktivitách nestali iba akousi mimovládkou pod značkou farnosti či
rehole. Do tohto kontextu vhodne
zapadajú prvá, piata a desiata téza
manifestu:
• Ženie nás túžba, aby sa ľudia
obrátili k Ježišovi Kristovi;
• Veríme, že naša misia bude taká
mocná, ako sú naše modlitby;
• Musíme sa obrátiť a nájsť radosť
evanjelia, aby sme iných mohli
priviesť k Ježišovi.

SPIRITUALITA

Do popredia tu vystupuje duchovný rozmer a osobný vzťah k Pánovi. Tieto skutočnosti vyzdvihuje
súčasný Svätý Otec v závere rozsiahleho listu Putujúcemu Božiemu ľudu v Nemecku v súvislosti
so synodálnou cestou. V predposlednom 12. bode dvakrát spomína hodnoty modlitby a pôstu.
V tom istom bode rovnako opakovane zdôrazňuje hodnoty modlitby, pokánia a adorácie. Aj v tejto
súvislosti ma veľmi potešila výzva
slovenských biskupov ku konkrétnej modlitbe a k prísnemu pôstu
ako na Veľký piatok počas ôsmich
piatkov pred Vianocami v kontexte druhej vlny pandémie. Aj keď sú
okolnosti iné, potešilo ma to z toho dôvodu, že potreba pokánia sa
zdôrazňuje napriek konzumistickej mentalite. Táto citlivosť na pokánie je pre nás na Slovensku tiež
vzácne a pozitívne dedičstvo, ktoré
sa počas komunizmu ešte utvrdilo,
a zároveň je jedným z indikátorov
vnímavosti na hodnoty Božieho
kráľovstva.
Cirkev na Slovensku stojí pred
náročnou úlohou: ako zosúladiť
koncept ľudovej Cirkvi s konceptom osobného prežívania vzťahu s Kristom. Sofia Kuby, autorka
komentára k tretej téze Manifestu Sme presvedčení, že šance nikdy neboli väčšie ako teraz, píše: „Je
dôležité zaujímať sa o zachovanie
kresťanskej kultúry. No kresťanská
kultúra je dôsledok, nie príčina živej viery.“ Na prvom mieste je teda
živý vzťah s Pánom, ktorý následne prináša ovocie v podobe aktivít,
ktoré sa neskôr môžu stať peknou
tradíciou.
Šiesta téza Manifestu znie: Ďakujeme všetkým kresťanom mimo
Katolíckej cirkvi, ktorí sa už dnes
obetavo venujú misijnej činnosti, krstia a privádzajú ľudí k Ježišovi. Týmto Manifest povzbudzuje
k ekumenickému dialógu a spolupráci. Bolo pre mňa jedinečným
prekvapením, keď som pri stretnutí

„Je dôležité
zaujímať sa
o zachovanie
kresťanskej kultúry.
No kresťanská
kultúra je dôsledok,
nie príčina živej
viery.“ Na prvom
mieste je teda živý
vzťah s Pánom,
ktorý následne
prináša ovocie
v podobe aktivít,
ktoré sa neskôr
môžu stať peknou
tradíciou.

ekumenickej siete hnutí a spoločenstiev Spoločne za Európu (Miteinander für Europa) stretol sestry
z protestantského prostredia oblečené v rehoľnom rúchu.
Pri téme ekumenizmu chcem
vyzdvihnúť jeden zaujímavý jav.
Zdá sa, že v žiadnej krajine EÚ
neexistuje taká ekumenicky artikulovaná jednota v pohľade na
prirodzenú rodinu ako u nás. Dosvedčujú to dve vyhlásenia najvyšších predstaviteľov kresťanských
cirkví na Slovensku z 13. 2. 2018
a zo 4. 3. 2019, v ktorom signatári
odmietajú ideológiu gender a vyslovujú podporu prirodzenému
manželstvu a rodine. V iných krajinách na západ od nás sa takáto
jednota dosahuje skôr na úrovni
medzináboženského ako ekumenického dialógu.

V tejto súvislosti by som rád
pripomenul bohatstvo náuky
sv. pápeža Jána Pavla II. zhrnuté v celku katechéz známych
ako Teológia tela. Učenie Svätého
Otca v týchto katechézach vychádza nielen z Božieho zjavenia, ale
aj z prirodzeného zákona. Jednou
zo šiestich častí Teológie tela je aj
téma celibátu a panenstva pre Božie kráľovstvo. Toto ponúka zasväteným jedinečný priestor na
štúdium a rozširovanie Teológie
tela hlavne medzi mladými, a to aj
v prípadnej spolupráci s kresťanskými manželmi.
V tomto článku som spomenul
niektoré z desiatich téz Misijného manifestu. Keby som ich chcel
spomenúť všetky, unavil by som
čitateľa dĺžkou svojej prezentácie.
Každá téza je nielen spomenutá,
ale aj podrobne analyzovaná v už
spomínanej vyše 200-stranovej
publikácii Misijný manifest. Dnes
nie je moderné čítať knihy. V mnohých kláštoroch, hlavne s benediktínskou spiritualitou, sa praktizuje
čítanie počas spoločného stolovania. Spoločná lektúra knihy v spoločenstve či farnosti, kde sa pravidelne rozoberá dohodnutý text,
ktorý si účastníci vopred prečítajú
v súkromí, by mohla byť prispôsobením monastickej praktiky pre
dnešnú uponáhľanú dobu. Predmetom takejto komunitnej lektúry by mohla byť aj do slovenčiny
preložená kniha Misijný manifest.
Drahí zasvätení, kiežby Misijný
manifest, tento vzácny signál životaschopnosti Cirkvi uprostred
pohanskej kultúry a mentality
v nemecky hovoriacich krajinách,
zarezonoval aj na Slovensku. Nech
prispeje k oživeniu našich unavených spoločenstiev, aby sme vedeli zúročiť zdedené talenty, ktoré
sme bez našich zásluh prevzali od
mnohých mučeníkov a učeníkov,
ktorí už dosiahli cieľ svojho pozemského putovania. n
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Ja svätý František
Bohu slúžim
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Oči mi hrobom horia
v ľútosti usilovnej,
spím, ústa nehovoria,
spí ruka, vyhaslo v nej.

Velebiť,
na druhom poli chválou vzpláť,
tu nebyť,
z tmy hviezdou zapadať.

Jak líce v spaní
Dieťaťu snehom praská,
neskôr ho raní,
hrozne ho raní láska.

Blankytom dýšu nádvoria,
sieň mramorová,
mlčaním dušu zatvoria
obetné dary slova.

Nič nemať,
však všetko Bohu vyplatiť!
Príď driemať,
príď, srdce, z chudoby tak piť.

Hrstičku slabú
nedrží v suchých stonoch,
lež klince ziabu,
keď spršia do rúk, do nôh.

Ako mám Bohu žalovať
na rakev zatajenú?
Osleplý vidí maľovať
večnosti každú stenu.

Raz za tmy
zatvoriť skulinu, kde radosť vbehá,
za vrátmi
daj opustenosti viac, dobrá neha!

Sny preláskavé
kvet pod šiju mu daly,
tie ku oslave
tŕňový venček spáli.

•

•

•

Ó duša, celý priestor nahý
ty presahuješ očima,
iď po stupajach mliečnej dráhy,
ktorá sa v tebe počína.

Čo, život zvelebujete?
veď zvelebujte jeho poslanie,
do iných krajín, zraky, dujete,
chviete sa, vidiac ríše rozhranie,

Vrátim sa k slovu, vzkrúžim,
len, ústa, dýchnite si,
chvíľa, keď Bohu slúžim,
zas inú chvíľu kriesi.

A kde sa ukončuje jama
vo svojom tele priesvitnom?
Pre iné časy striasla sama
zem plody naším dňom.

kde v chráme súhvezdia až ku mrežiam
a ešte ku čistejším stĺpom ponáhľa
vlnenie naliehavé nebeského pobrežia
a jeho úžasnejšia vôňa, hľa.

Zas ide krokom vnada
a všetky veci sklené,
márnosť pohľadu padá
na oči unesené.

Nedotlie však, tu hrá sa smelo,
tá lesť je spanilá,
ó dušu nezarmúti telo,
ona sa tu len zjavila.

Na zemi život je mi k láske prechodom
a každý skutok rovná sa hre Božej milosti,
čím horí to a prečo horí mi pod strechou dom?
čím som to zapálený stále s výsosti?

Ale ja mŕtvych kryjem
za slová modlitbové,
plat môj je a môj príjem
pre iné zeme nové.

•

•

•

Ku hriechom sverepým
nepriľnul čas môj,
polykám svetlo so slepým,
však slepý vidí dušou jasnou.

Teším sa, lež nie prúdom tvári,
smejem sa nie na líci,
to znejú inde svetiel tvary
a krása v inej pohľadnici.

Somknuté tmy sa pohly
do tela môjho hlbšie,
piť samy seba mohly
moje sny precitnuvšie.

Priateľu vtákmi svinutý
do nebies hlbokosti,
tušil si sladkosť príchuti
na svojej sobranosti.

Bože, ja malé plače som ti dával
a nedozretých sĺz na misky,
len orol vysoko mal techy nával
a deti počítaly zisky.

Bol to snáď hviezdy ovál
prisatý k mojej rane,
dni suché obetoval
som najsvätejšej Panne,

Ježišu a keď umrieme,
súď jeho žiari príval,
on nevzal hriechy zo zeme,
príliš z múk Božích prijal.

To bola radosť odlišného vína,
na zlatej streche zaspávala,
ale i krása bola iná,
čo očiam svoj svod jasne hmatať dala.

míňajúc rozplakané
slzy, čo závidely
poslednej, ktorá skanie
pri najjasnejšom cieli.

•

•
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