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Milí čitatelia, milí zasvätení, 

väčšina z nás má skúsenosť, že domov 
je miesto, kde sme v bezpečí. Je to tiež 
miesto, kde zažívame bezpečnosť a dôveru 
a kde nám táto stabilita umožňuje veriť 
a dozrievať vo veciach viery. Niektorí z nás 
ešte aj dnes po rokoch života v kláštore 
potrebujeme absolvovať azda aj štyri ho-
diny jazdy autom, aby sme mohli jesť naše 
v detstve obľúbené jedlo alebo mali ničím 
nerušený nočný spánok, aby sme našli to, 
čo sme v detstve vnímali ako samozrej-
mosť, a cítili sa zregenerovaní, posilnení. 
Nie vždy je možný takýto spôsob „dobíjania 
bateriek“ a my musíme neraz vykonať túto 
recesívnu cestu inými spôsobmi.

Je to cesta, ktorú musíme všetci uro-
biť v časoch chaosu a hlbokého nepokoja 
v našich životoch, ktorý preveruje nielen 
pandémia, ale aj mnohé škandály v Cirkvi 
počnúc sexuálnym zneužívaním a, čo je 
rovnako smutné, aj duchovným zneužíva-
ním, ktoré bujnie práve v takom prostredí, 
ako sú kláštory a duchovné centrá. Je to vý-
zva nájsť miesto, priestor, priateľa, rodinu, 
dom, stôl, posteľ, knihu alebo niečo, čo nás 
opäť naplní bezpečnosťou, dôverou, stabi-
litou a vierou. Našou úlohou je ísť domov, 
nájsť tých ľudí, miesta, modlitby a knihy, 
ktoré pohladia naše duše v časoch, keď sa 
náš svet rozpadá.

Pápež František pozval celú Cirkev, aby 
vykročila na synodálnu cestu. To je pozván-
ka aj pre nás zasvätených. Synodalita nie 
je len metodologická voľba, ale spôsob 

bytia Cirkvi. Dokument Synodalita v živote 
a poslaní Cirkvi zdôrazňuje, aby sa syno-
dalita v Cirkvi prežívala v službe misie, do 
ktorej sa zapojí celý Boží ľud. V neľahkej 
situácii, v akej sa Cirkev ocitla, keď sa radi-
kálne znížili duchovné povolania a zvýšili 
sa komunikačné možnosti veriacich, chce 
dať do popredia Boží ľud. On je tu preto, 
aby evanjelizoval. Každý pokrstený je po-
volaný stať sa protagonistom misie. Všetci 
sme učeníkmi misionárov. Ako to robiť? Je 
potrebné poznať vlastné sily. V synodálnom 
mechanizme je nutné aktivizovať služby 
a charizmy, ktoré charakterizujú pokrste-
ných ľudí, a v načúvaní Duchu rozoznávať 
nové cesty evanjelizácie. Synodalita je oso-
bitný štýl, ktorý kvalifikuje život a poslanie 
Cirkvi. Doposiaľ sme poznávali Cirkev cez 
jej hierarchicko-učiteľský model života. 
Synodálny model vyjadruje jej povahu ako 
putujúceho a zhromažďujúceho sa Božieho 
ľudu. My všetci máme nielen príležitosť, 
ale aj povinnosť skúmať znamenia čias 
a zapojiť sa. Vstúpme teda aj my zasvätení 
do dialógu, aby sme znovu objavili domov, 
ktorý nielen pohladí dušu, ale pomôže 
nám aj aktivizovať naše charizmy a službu 
vychádzajúce z načúvania Duchu Svätému. 
K takémuto dialógu chce prispieť aj obsah 
nového čísla Zasväteného života, ktorý 
držíte vo svojich rukách.
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1. Chýbajúca vízia. 

Nazvi to nedostatkom viery alebo odmieta-
ním ísť hlbšie pod povrch vecí, neschopnos-
ťou vidieť úzky súvis medzi životom, ktorý 
žijeme, a presvedčením, ktoré zastávame, ale-
bo letargiou, ktorá sa odmieta nabíjať novou 
energiou; faktom je, že rehoľná komunita mô-
že ľahko stratiť kontakt so svojou charizmou 
a s dôvodom, prečo vlastne vznikla. Vízia je 
záležitosť aj hlavy, aj srdca. Minimálne rozu-
mové prijatie hodnôt a cieľov, ktoré pôvodne 
priviedli spoločenstvo k existencii, nestačí. Ví-
zia musí preniknúť predstavivosť členov spo-
ločenstva a vyprodukovať v ich srdciach túžbu 
za každú cenu plniť ciele, ktoré ako spolo-
čenstvo majú, v tých okolnostiach, v ktorých 
žijú. Toto je dôvod, prečo rehoľná komuni-
ta bude stále potrebovať ľudí s inšpirovanými 
snami. Ich úlohou bude udržovať víziu, ktorá 
stála pri zrode spoločenstva, vedome pred jej 
očami. Bude však potrebovať aj rozumných 
a múdrych predstavených. Ich úlohou bude 
tlmočiť túto víziu a aplikovať ju na praktic-
ké a konkrétne okolnosti bežného každoden-
ného života. Ak sa vízia neudržuje v jasnos-
ti a zrozumiteľnosti, spoločenstvo postupne 
stratí svoje smerovanie, udusí vo svojich čle-
noch všetku energiu a stane sa spolkom znu-
dených, znechutených a dezorientovaných ľu-
dí. A toto je istá cesta k jeho smrti.

2. Choré štruktúry. 

Každé spoločenstvo potrebuje štruktúru – 
jednak pre svoje vlastné dobro, ako aj pre 
dobro svojich členov. Štruktúry poskytujú 
spoločenstvu stabilitu a dávajú mu schopnosť 
fungovať dlhodobo. Štruktúry však môžu byť 
aj kliatbou. Ak spoločenstvo alebo jeho pred-
stavení nie sú opatrní, jeho štruktúry môžu 
po čase stratiť význam a namiesto pomoci sa 
môžu pre svojich členov stať prekážkou v do-
sahovaní cieľov, pre ktoré vzniklo. Spoločen-
stvo tu potom bude na udržiavanie nehyb-
ných štruktúr, a nie na vykonávanie svojho 
poslania misie. Štruktúry sa tak stanú dys-
funkčnými a chorými a začnú spoločenstvo 
oberať o pokoj a pohodu, ktoré jeho členovia 
potrebujú na život a na prácu. Každé spolo-
čenstvo si teda musí pravidelne preverovať 
svoje štruktúry a zmeniť tie, ktoré už nie sú 
na nič a ktoré iba zbytočne znepríjemňujú ži-
vot svojim členom. Keďže existuje len jedno 
dokonalé spoločenstvo, Najsvätejšia Trojica, 
rehoľné spoločenstvá by sa nemali čudovať, 
keď zistia, že v ich vnútornej organizácii exis-
tujú nejaké dysfunkčné a choré štruktúry. Ak 
to zistíme, naším cieľom by malo byť odstrá-
nenie alebo aspoň maximálne zredukovanie 
štruktúr, ktoré už nie sú nanič, a udržiavanie 
iba tých, ktoré spoločenstvu naozaj opravdivo 
asistujú pri dosahovaní jeho cieľov.

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

Spoločenstvá musia mať vzájomný vzťah k svetu, ktorý sa nachá-
dza okolo nich. Ak sa oddelia od okolitého prostredia a stanú sa 
prehnane upriamenými len na svoje vlastné vnútorné problémy, 
stratia kontakt s dôležitou realitou, a tak umenšia svoju schop-
nosť robiť zdravé a múdre rozhodnutia. Dejiny sú plné príkladov 
spoločenstiev, ktoré nasledovali tento nebezpečný, často tragic-
ký kurz. Spoločenstvá, ktoré sa upriamia len na svoje komunitné 
„čumenie do vlastného pupka“, stanú sa svetom samy pre seba 
v tom zmysle, že budú stáť v opozícii proti svetu, ktorý sa na-
chádza okolo nich. Z tohto dôvodu musí byť oprávnená snaha 
rehoľného spoločenstva o vnútornú definíciu samého seba do-
plnená aj o zdravú snahu otvoriť sa voči okolitému svetu, viesť 
s ním dialóg a angažovať sa v ňom. Zdravie komunity si žiada, 
aby sa jej členovia snažili ísť ďaleko za vlastné hranice a aby po-
núkali pohostinnosť a službu tým, ktorí to potrebujú. Zároveň 
však musia byť opatrní, aby neupadli do opačného extrému, t. j. 
do komunitnej extrovertnosti, ktorou by sa spoločenstvo mohlo 
úplne ponoriť iba do vonkajších činností, a tak prestalo mať kon-
takt s vnútorným životom, ktorý mu dodáva energiu, poháňa ho 
a dáva jeho činnostiam zmysel.
 

4. Napätie medzi jedincom 
a spoločenstvom. 

Jedno z najväčších napätí v komunitnom ži-
vote sa často týka chápania a praktizovania 
vzťahu medzi komunitou a jej jednotlivými 
členmi. Ak tento problém nie je konštruktív-
ne riešený a vyriešený, môže prísť k jednému 
z nasledujúcich nezdravých extrémov:  
1) totálna a úplná poddajnosť člena voči sku-
pine, a to aj v najmenších a najnepatrnejších 
detailoch (často na úkor jeho psychického 
zdravia) alebo 2) privlastnenie si takej veľkej 
autonómie vo vlastnom živote, že nároky ko-
munity a záväzky, ktoré voči nej člen urobil, 
prestanú byť možné a komunita tak vlastne 
stratí svoju životaschopnosť. Rehoľné spolo-
čenstvo by sa malo snažiť o rovnováhu medzi 
týmito extrémami tým, že nezabudne do-
hliadať na to, aby vzťah medzi jednotlivcom 
a ním bol vzájomne sa doplňujúci. Ak sa tak 
stane, komunita bude schopná zachovať si 
rešpekt voči dôstojnosti ľudskej osoby: stane 
sa fórom, cez ktoré jej člen dostáva informácie 
zo sveta a cez ktoré jej člen na tieto informá-
cie aj reaguje.
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5. Konflikty osobnosti. 

Členovia komunity obyčajne zapadajú do celej škály tzv. typov 
osobností. Nech sú tieto typy osobnosti hodnotené podľa ktorej-
koľvek typológie (či už jungiánskej alebo Mayers-Briggs, alebo 
Enneagram), je jasné, že pestrosť typov osobností prináša so se-
bou do komunity množstvo rozličných talentov a energií, ktoré 
môžu nádherne prispievať k napĺňaniu jej cieľov. No táto pestrosť 
prináša so sebou aj veľa negatívnych dôsledkov, z ktorých nie naj-
menším je nebezpečenstvo, že odlišné typy osobnosti budú na se-
ba prirodzene narážať a vytvárať konfliktné situácie, a tak narúšať 
komunitný život. Keď k takýmto konfliktom dôjde, predstavení 
komunity by mali ich pôvodcov vyzvať, aby sa na ne vážne po-
zreli a aby vzniknutú situáciu riešili tak, aby prispela k ich osob-
nému rastu. Aj keď je jasné, že členovia komunity nie sú povinní 
byť medzi sebou navzájom blízkymi priateľmi alebo intímnymi 
dôverníkmi, ba dokonca nemusia byť jeden druhému ani sympa-
tickí, predsa však je nevyhnutné, aby svoje rozdielne chute a ná-
hľady boli schopní podriadiť všeobecnému dobru komunity. Sve-
dectvo o takomto neegoistickom úsilí by sa nemalo podceňovať. 
My, ktorých Pán povzbudzuje k láske k nepriateľom (Mt 5, 43), 
by sme mali urobiť naozaj maximum pre to, aby sme boli schopní 
navzájom spolupracovať a byť láskaví aj k tým členom nášho spo-
ločenstva, s ktorými nevychádzame.
 
6. Otázka vzájomnej blízkosti.

Priateľstvo je Božím darom, a ak sa objaví medzi členmi rehoľ-
nej komunity, mal by sa tento dar vítať s radosťou. Lenže blízki 
priatelia by si mali byť vedomí i svojej zodpovednosti, ktorú ma-
jú za to, aby svoj vzťah začlenili do života spoločenstva, a to tak, 
že ho budú neustále udržovať otvorený pred inými. Inak sa môže 
priateľstvo stať kameňom rozdelenia a môže mať škodlivý vplyv 
na komunitný život (toto je zrejme jeden z dôvodov, prečo sa ne-
odporúčalo partikulárne priateľstvo v tradícii rehoľného života). 
Priateľom, ktorí sú členmi tej istej komunity, by sa malo stále pri-
pomínať, aby pravidelne uvažovali nad tým, aký zmysel má ich 
priateľstvo pre komunitu. Ako prispievajú do jej života, v akom 
zmysle ju odvádzajú od napĺňania jej cieľa a jej úloh, či nie sú je-
den voči druhému vlastnícki, čo sa týka času, ktorý spolu trávia, 
či dávajú priestor aj iným členom komunity tým, že ich pozývajú 
k účasti na svojich aktivitách a úvahách. Priatelia, ktorí si takéto 
otázky kladú, neupadnú do nebezpečenstva vytvorenia si nezdra-
vej kliky v rámci komunity a budú schopní svojím priateľstvom 
veľkoryso prispieť k životu v komunite.
 
7. Rozdielne motivácie. 

K napätiam v komunite často prichádza aj preto, lebo jej členovia 
vstúpili do rehoľného života a stále sú v ňom pre rozličné dôvo-
dy. Iba máloktorí z nás (ak vôbec niektorí) môžu naozaj pove-
dať, že vstúpili do rehoľného života iba s tými najvznešenejšími 
a najčistejšími úmyslami. Dosť často si spolu so svojím nezištným 
rozhodnutím prinášame do komunity aj množstvo iných, menej 

viditeľných, avšak predsa dostatočne silných 
motívov. Škála týchto motívov je veľmi ši-
roká: od nešťastného rodinného zázemia 
po ekonomické dôvody, od vzdelanostných 
záujmov k obmedzeným profesionálnym 
možnostiam, od hlboko zakorenených psy-
chických potrieb k túžbe po spoločenskom 
rešpekte zo strany iných. Nech je to už čo-
koľvek, predstavení komunity by mali byť 
schopní a ochotní uznať, že takéto zmieša-
né motívy sú síce nevyhnutné, no mali by 
sa snažiť, aby sa v živote členov komunity 
dostali naozaj na povrch, do ich vedomia, 
aby sa tak mohol minimalizovať ich škodlivý 
efekt na komunitný život. Čím lepšie poro-
zumieme týmto zmiešaným motívom a čím 
lepšie sa s nimi vyrovnáme, tým ľahšie bu-
de pre nás, každého člena komunity, vyrásť 
z nich a svoju energiu zamerať na špecifické 
motívy komunity ako celku, ktoré sme prija-
li, keď sme skladali svoje rehoľné sľuby.

8. Indiferencia. 

Členovia komunity musia cítiť, že ich vlast-
ný osobný príspevok pre život komunity má 
význam a že sa naozaj berie vážne. Ak toto 
necítia, môže sa stať, že sa od spoločenstva 
emocionálne oddelia, svoje sklamanie bu-
dú dávať najavo nepriamym či trucovitým 
správaním, alebo – čo je ešte horšie – čistým 
nezáujmom o komunitný život. Nedostatok 
entuziazmu alebo záujmu aktívne sa zúčast-
ňovať na živote komunity môže byť dôsled-
kom množstva vecí, ako napríklad chorých 
štruktúr, konfliktov zapríčinených rozdie-
lom v povahách, osobných problémov. No 
nech je dôvod akýkoľvek, člen komunity, 
u ktorého sa prejaví nezáujem o život a ciele 
komunity, by mal byť požiadaný, aby svoje 
správanie vysvetlil. Nezáujem je často znám-
kou hlbšieho problému, ktorý sa doteraz ne-
dostal na pretras ani u samotného jednotliv-
ca, ani u komunity. Ak sa takéto problémy 
neriešia vôbec, komunita začne riskovať, že 
postupne čoraz viac jej členov skĺzne do toh-
to mrzutého, trápneho a bolestného posto-
ja úmyselnej neaktivity. Je vždy rozumnej-
šie zaoberať sa takýmito problémami skôr, 
než sa nám vymknú z rúk a než negatívne 
ovplyvnia život celej komunity.
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9. Nedostatok uvedomelosti. 

Členovia komunity môžu mať 
tie najlepšie a najvznešenejšie 
úmysly týkajúce sa života ko-
munity, no môže sa stať, že si 
nebudú vedomí jej konkrétnych 
potrieb. Tento nedostatok uve-
domelosti v súvislosti s potreba-
mi komunity môže byť výsled-
kom buď ich vlastnej osobnej 
necitlivosti voči potrebám sku-
piny, alebo osobitných názorov 
týkajúcich sa rozdelenia prác 
v rámci skupiny, alebo jednodu-
cho tým, že ľudia, ktorí sú za ve-
ci zodpovední, nedali ostatným 
členom tieto spoločné záujmy 
komunity na vedomie. Členom 
komunity by sa malo neustále 
pripomínať, aké negatívne dô-
sledky pre komunitu má to, ak 
niektorý jej člen zanedbáva ale-
bo úplne ignoruje povinnosti, 
ktoré voči nej má. Je preto dôle-
žité, aby si jej členovia poctivo 
vykonávali svoje drobné povin-
nosti. Toto vytvorí v komunite 
príjemnú atmosféru a jej členov 
to pripraví na povinnosti väč-
šieho rázu, ktoré sa raz v budúc-
nosti môžu vyskytnúť.

10. Samota. 

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

vojny či kauzu Bezák.

František Mikloško / Pápež  
vyžaruje svätosť. To, že Slovensko  
je poézia, sú vážne slová n   M ICHAL MAGUŠIN /  POSTOJ

Návšteva pápeža Františka na 
Slovensku vyvolala obrovský záujem 
svetových médií, ale na domácej pôde 
doteraz nevyvolala živú diskusiu, ako 
mnohí očakávali. Je pravdepodobne 
jednoduchšie odfajknúť si, že 
udalosť je za nami, ako sa ponoriť 
do pápežovho odkazu. Je to však 
zodpovedné? Nemali by sme aj my 
zasvätení prispieť k reflexii, čo všetko 
sme pochopili počas dní, keď hlava 
Katolíckej cirkvi prechádzala našou 
krajinou? Inšpiráciou na reflexiu 
môže byť aj nasledujúci rozhovor 
Michala Magušina s Františkom 
Mikloškom, ktorý prinášame 
s láskavým dovolením redakcie 
denníka Postoj.

Arcibiskup Stanislav Zvolenský po odchode pápeža Františka 
povedal, že hlavným odkazom pápeža je ľudskosť. Ako by ste 
najdôležitejšie posolstvo pápeža pomenovali vy?

Ak by som to mal veľmi krátko zhrnúť, povedal by som, že pá-
pež nám odkázal, že máme na to, aby sme boli šíritelia pokoja, 
radosti a tolerancie. Po druhé, zažili sme radosť. Sledoval som 
všetky vysielania, a kamkoľvek pápež prišiel, ľudia ho vítali 
s obrovskou radosťou.

Iste, medzi jeho posolstvá patrí aj ľudskosť. Pápež však po-
vedal veľmi zásadné prejavy – v prezidentskej záhrade, bisku-
pom aj inde. Nebolo by dobré, keby sme to uzavreli niekoľ-
kými slovami a odniesli si len to, že je ľudský alebo že na to 
máme. Osobne si myslím, že toto je úloha katolíckych médií. 
Výzva – aj pre Postoj – spočíva v tom, že máte priniesť analýzu 
tých najdôležitejších častí Františkovho posolstva na Slovensku 
a rozlúsknuť otázku, čo to znamená pre náš život.



Pápež napríklad ukázal celému 
Slovensku, že cirkev – saleziáni – sa 
o Rómov stará tak ako nikto iný. Vá-
žim si to, čo robí pre Rómov tretí sek-
tor, napríklad v oblasti vzdelávania. 
Ale kto s Rómami žije každodenný ži-
vot? Katolícka cirkev. Samozrejme, aj 
iné kresťanské cirkvi, ale katolícka je 
najväčšia. Pápež ukázal celému, aj se-
kulárnemu Slovensku, ako to je. A to 
by si zaslúžilo veľkú diskusiu.

Postoj, ktorý má pápež František 
k chudobným, k ľuďom na okraji 
spoločnosti, sa vinie celým jeho životom. 
Každému človeku je jasné, že pápež 
chce „chudobnú cirkev pre chudobných“. 
Aké sú jeho ďalšie posolstvá z návštevy 
na Slovensku, ktoré širokej verejnosti 
nie sú až také jasné ako výzva 
na zaujímanie sa o ľudí na okraji?

Začnem tým, že pápež v príhovore 
v Dóme sv. Martina spontánne pove-
dal, že Slovensko je poézia. To sú veľ-
mi vážne slová, ktoré pápež nevyslovil 
len formálne.

V prejave v prezidentskej záhrade 
sa pápež prihovoril Slovensku. Nebo-
la tam cirkev, nebola tam ekumenic-
ká rada, boli tam všetci, bol to prejav 
Slovensku. Málokto dokázal vystihnúť 
charizmu Slovenska tak ako on. Pouká-
zal na prírodnú charizmu tejto krajiny 
a aj na duchovnú charizmu, ktorou je 
dobrosrdečnosť, pohostinnosť, priateľ-
skosť. To je povzbudenie!

Na Postoji ste mali rozhovor s va-
tikanistom Andreom Gagliarduccim, 
ktorý povedal, že Slovensko je málo 
známa, takmer neviditeľná krajina, 
a nechápe, prečo sa u nás vedú o pá-
pežovi toľké diskusie, keď nás ako kra-
jinu veľmi zviditeľní. A naozaj, celý 
svet o nás písal. Pápež vyzdvihol, že 
sme kultúrnou krajinou – svojimi de-
jinami, prirodzeným sebavedomím 
a aj v národne, slovansky chápanom 
kresťanstve.

Potom to však pápež potiahol ďalej 
a to bolo úžasné. Použil na to takmer 
básnický obraz. Hovoril o krásnych 
Tatrách, o hrebeňoch hôr a daný ob-

raz využil na výzvu, aby sme ten-
to hrebeň, hranicu, presiahli. S tým, 
čo tu máme a čo nám o nás povedal, 
máme obohatiť Európu a celý svet. 
A o tejto veci treba viac hovoriť.

Sme dobrí, rodina pre nás znamená 
veľmi veľa. Ale máme v sebe mentali-
tu dolín. Byť uzavretí do seba a všetko, 
čo je cudzie, považovať za podozrivé. 
Otvorme sa Európe! Nevyhneme sa 
jej, v dnešnej dobe internetu a otvo-
rených hraníc sa to nedá. Nebojme sa 
tejto konfrontácie, máme na to, aby 
sme boli rovnocennými účastníkmi 
tohto európskeho príbehu.

Týmto slovám sa tiež dá rozumieť – 
potrebujeme sa otvoriť svetu, viesť 
s ním dialóg, neuzatvárať sa do seba. 
Aby to však malo pozitívny efekt, 
chce to splniť jednu podmienku, 
ktorú pápež explicitne pomenoval 
na stretnutí s mladými v Košiciach: 
musíte byť zakorenení, vedieť, kto ste, 
z čoho vychádzate. Toto je však už 
komplikovanejšie. Dnešný kresťan a jeho 
základné hodnotové ukotvenie je totiž 
konfrontované s výzvami tejto doby: 
konzumný a egocentrický spôsob života. 
Voči tomu sa pápež jasne vyhranil.

Druhá výzva však súvisí s pálčivými 
otázkami kultúrnych vojen. Viacerí 
kresťania, ktorí sa cítia byť v konflikte 
s moderným svetom pre svoje názory na 
rodinu, na potraty a podobne, čakali, čo 
im na ich boj povie pápež. Čo im podľa 
vás povedal?

Pápež sa jednoznačne vyjadruje, že je 
za ochranu života, povedal, že potrat 
je vraždou...

To povedal počas odletu z Bratislavy do 
Ríma na palube lietadla. Na Slovensku 
to však nepovedal, skôr vyznieval tak, že 
je voči všetkým zmierlivý.

Keď si pozrieme jeho stretnutia, tak je 
jasné, že pápež prišiel budovať mosty. 
Ako začiatok možnej komunikácie, 
z ktorej majú kresťania podať svedec-
tvo. V tomto bolo zásadné stretnutie 
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s Ekumenickou radou cirkví. Evan-
jelický generálny biskup Ivan Eľko 
nemal problém osloviť pápeža Vaša 
svätosť. Prejav predsedu Ústredné-
ho zväzu židovských náboženských 
obcí Richarda Dudu bol veľmi pekný. 
Mohol tú príležitosť využiť na to, aby 
konkrétne spomenul tragédiu židov za 
Slovenského štátu. Zostal pri tom, že 
pripomenul holokaust, a nechal na pá-
peža, nech sa toho dotkne. On takisto 
pochopil, že táto situácia je nádejou 
do budúcnosti pre vzájomné pozna-
nie, ktoré neoberie židov o ich identi-
tu ani o ich pamäť a zároveň umožní 
kresťanom, aby zostali sami sebou.

Pápež v dóme povedal: budujte 
v ľuďoch slobodu, vychovávajte ich 

k slobode. Len v slobode môžu do-
zrieť. Toto opakoval aj mladým. Aby 
boli vnútorne zakorenení, ale záro-
veň si budovali slobodu a lásku. Pápež 
mládeži jasne povedal, že láska nie je 
vec krásnych románových príbehov, 
ale vzťah, o ktorý sa treba celý život 
usilovať.

Je to premena paradigmy: pápež 
začína odspodu, od človeka. Zároveň 
kladie na človeka veľké nároky, aby do-
zrel, aby bol samostatný, slobodný, aby 
riskoval aj urobil chyby – ale aby vďaka 
koreňom vedel, kam sa má vrátiť.

To, čo sme si mnohí doteraz mysleli 
– že nás zachránia len predpisy a zá-
kon –, berie pápež opačne, a preto pri 
tradičnom myslení mnohých kňazov 
a biskupov naráža.

Morálka má v prvom rade vyplývať 
zo vzťahu. Keď máme niekoho radi, 
budeme sa podľa toho aj konkrétne 
správať. To je jasné posolstvo. Ale 
kresťania dneška čelia konkrétnym 
dilemám v konfrontácii s moderným 
svetom, keď majú iný názor na potraty, 
homosexuálne vzťahy a podobne. 
V týchto témach sa bojujú kultúrne 
vojny. Pápež akoby hovoril, že katolíci 
vojny s inými ľuďmi bojovať nemajú, ale 
zároveň majú stáť za tým, čomu veria. 
Ako chápete tento rozpor?

Ja tomu rozumiem. Znakom zrelého 
človeka je to, že je sám sebou, ale zá-
roveň umožní druhému človeku, aby 
sa cítil slobodný. To znamená, že z vás 
nevyžaruje to, že chcete druhého člo-
veka uchopiť a zmocniť sa ho.

Pápež v celom svojom pontifikáte 
zdôrazňuje, aby sme mali jasno v hod-
notách, aby bolo jasné, aký máme 
vzťah k týmto morálno-etickým hod-
notám, ale aby sme si boli vedomí, že 
svet tu je a my ho nemôžeme zobrať 
a „biť palicou po hlave“. Musíme byť 
trpezlivejší.

Myslím, že Cyril Vasiľ v jednej re-
lácii povedal, že keď sa pápež vzdá-
va prozelytizmu (cielené získavanie 
nových veriacich pre nejakú nábožen-
skú spoločnosť zmenou ich pôvodného 

Budujte 
v ľuďoch 
slobodu, 

vychovávajte 
ich k slobode.  
Len v slobode 
môžu dozrieť.
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náboženského presvedčenia, pozn. red.), zrejme myslí na to, že 
nechce nikoho nasilu vťahovať do našej viery. Na druhej stra-
ne, apoštolské poslanie, ktoré nám dal Kristus pri nanebov-
stúpení, tu stále je. Zmena v tomto pápežovi je v tom, že nám 
hovorí, že musíme byť trpezliví. A to nie je maličkosť – byť 
 trpezliví, nechať dozrieť v človeku semeno Božie.

Pápež sa nádherne vyjadril o ateizme. Keď sa rozpráva s ate-
istom, nebude sa s ním rozprávať o viere, ale o ľudských hod-
notách. A keď sa ho ateista opýta na vieru, podá svedectvo. 
Myslím si teda, že znakom zrelého človeka je to, že pokojne 
vyžaruje svoje hodnoty a umožní druhému človeku, aby bol 
v jeho prítomnosti slobodný.

V kresťanských kruhoch existujú dva kontrastné pohľady na 
to, ako fungovať v modernom svete. Jeden z nich naformuloval 
Rod Dreher vo svojej knihe Benediktova voľba. Tvrdí, že súčasná 
kultúra Západu je voči kresťanom taká nepriateľská, že sa máme 
stiahnuť do svojich komunít a tam, spoza barikád, žiť svoju vieru 
v tomto svete. Druhá cesta spočíva v tom, že sa svetu otvoríme, 
žijeme v ňom, len hrozí, že s tým svetom splynieme a prídeme 
o seba samých. Čo na toto podľa vás hovorí pápež?

Rod Dreher vychádza z americkej skúsenosti, kde to už hraničí 
s prenasledovaním kresťanov. Keď na niektorých amerických 
vysokých školách poviete názor, ktorý ide mimo politickej ko-
rektnosti, tak máte obrovské problémy. Rod Dreher píše o si-
tuácii, v ktorej sme možno boli začiatkom 50. rokov, keď sme 
prechádzali do ilegality.

Ja mám v sebe skúsenosť z normali-
zácie, keď sme na jednej strane budo-
vali štruktúry podzemnej cirkvi, lebo 
boli naším psychologickým aj duchov-
ným zázemím, ale na druhej strane 
sme komunikovali aj so svetom. Ja som 
komunikoval s občianskym disen-
tom, s umelcami, pôsobil som v seku-
lárnych samizdatoch. Oni to prijali. 
Nevnucoval som im nič, ale písal som 
slobodne.  Toto som hovoril aj Rodo-
vi Dreherovi: nemôžeme sa na svet po-
zerať čierno-bielo. Do katakomb sa ide 
v  extrémnych situáciách, keď je cirkev 
prenasledovaná tak, že ide o krk.

Myslím si, že treba kombinovať bu-
dovanie svojich štruktúr, mať svoje vý-
chodiská, ale zároveň ísť do sveta.

Pálčivou témou príchodu pápeža bol 
prípad arcibiskupa Bezáka. Vy ste v tom 
príbehu osobne veľmi angažovaný. Keď 
ste sledovali prítomnosť Róberta Bezáka 
na stretnutiach s pápežom, vnímali ste to 
ako uzavretie nejakej kapitoly?

Pokiaľ ide o môj postoj, angažoval som 
sa hlavne na začiatku kauzy, keď som 
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Znakom zrelého človeka  
je to, že pokojne vyžaruje 
svoje hodnoty a umožní 

druhému človeku, aby bol  
v jeho prítomnosti 

slobodný.

mal pocit, že chcú Róbertovi Bezákovi nasadiť psiu hlavu. Ke-
by sa Bezák vtedy nevzoprel, tak by nad ním navždy zostal tieň 
pochybností o tom, či nespravil niečo zlé. Dôležité bolo aj to, 
ako sa ho zastali ľudia.

Odvtedy ubehlo deväť rokov a do toho som už veľmi vstu-
povať nemohol. Bolo na osobnom rozhodnutí Róberta Bezáka, 
ako sa so situáciou vyrovná. Veľmi dôstojne sa postaral o svoj-
ho otca a teraz aj o matku. Tam našiel pekné ľudské pokračo-
vanie svojho príbehu.

Ale keď som sledoval Bezáka aj v Šaštíne, biskupi hovori-
li, že medzi nich patrí – nakoniec, prečo by nepatril, bolo tam 
viac emeritných biskupov a Bezáka nesuspendovali a neex-
komunikovali. Ale keď som sa na to pozeral, videl som, že tie 
svety sa vzdialili, že Bezák už s biskupmi netvorí prirodzené 
spoločenstvo.

To znamená, že nielen psychologicky, nielen cirkevnopoli-
ticky, ale už zrejme časom a situáciou je to tak, že Róbert Bezák 
sa ťažko môže vrátiť do nejakej diecézy. Myslím, že je na ňom, 
aký spôsob života si nájde. Nechcem mu radiť, dostal takú ži-
votnú ranu, akú som ja nikdy nedostal. Len vidím príbehy ľu-
dí z komunizmu ako Ladislav Hanus, ktorý bol 14 rokov ku-
rič a vytvoril obrovské životné dielo. Vidím príbeh kardinála 
Korca. Sú rôzne situácie, keď človek môže prijať zmenu a po-
dať ďalej svedectvo. Veľmi by som to prial aj Róbertovi Bezá-
kovi. Nech to nie je smutný slovenský príbeh človeka, ktorý na 
vrchole skončil a potom prešiel do zabudnutia. Veľmi mu to 
želám.

Štyri dni sme mali exkluzívnu možnosť vidieť, ako pápež 
František vníma Slovensko, ako sa rozpráva s našimi štátnikmi, 
kňazmi, s bežnými ľuďmi. Vy ste sa s ním pri jeho prílete na 
Slovensko aj krátko osobne rozprávali. Ako sa zmenilo vaše 
vnímanie tohto pápeža?

Doteraz som vnímal pápeža Františka cez jeho myšlienky 
a slová, ale nikdy som nebol tak blízko neho, ako sme teraz 
my dvaja. Toto som zažil na letisku, kam prezidentka vybrala 

desiatich ľudí, ktorí ho vítali. Prvýkrát 
som ho mohol vidieť v úplnom detaile.

Je to 85-ročný starec, mesiac a pol 
po ťažkej operácii žalúdka. Bol unave-
ný. Prezidentka mu predstavila pred-
sedu vlády, predsedu parlamentu a tak 
ďalej, no ja som hlavne vnímal troch ľu-
dí, ktorí sa s pápežom vítali blízko mňa. 
Vnímate tvár. Je úchvatná, vyžaruje nie-
čo neuveriteľné. Prezidentka predstavi-
la Hertu Vyšnú, ktorá prežila holokaust. 
Pápež zobral jej ruku do svojich, nič 
nepovedal, len sa na ňu pozeral. Pohľad 
bol plný lásky, súcitu a porozumenia.

Potom pápež prešiel k pani Jasenko-
vej, detskej onkologičke, ktorá sa cez 
Plamienok angažuje v detskej domácej 
paliatívnej starostlivosti. Pápež jej po-
ďakoval za tie deti, o ktoré sa stará. Keď 
sa niečo také povie, viete rozoznať, či sa 
to hovorí úprimne alebo len formálne. 
A tieto slová boli od srdca.

Keď som prišiel na rad ja, prezident-
ka ma predstavila ako člena tajnej cirkvi 
a bývalého predsedu parlamentu. Vyu-
žil som možnosť, ktorá sa nezopakuje, 
a povedal som mu: Svätý Otče, ďakuje-
me Pánu Bohu, že ste. S manželkou sa 
za vás každý večer modlíme. A vydržte! 
Bolo vidieť, ako sa uvoľnil, zasmial sa 
a Jankovi Bittšanskému, ktorý pápežovi 
počas celej návštevy Slovenska tlmočil, 
povedal: Že vydržte! To pripomína ob-
dobie komunizmu, tam si hovorili, že 
vydržte!

Cítil som z neho to, čo sa hovorilo aj 
o Jánovi Pavlovi II. Aj keď bolo okolo 
neho veľa ľudí, keď prišiel k vám, mali 
ste pocit, že hovorí len s vami. To je vy-
žarovanie vnútorne zrelého človeka. To 
je vyžarovanie svätého človeka. n
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Zasvätení o sebe navzájom a o svojom 
živote a práci mnohokrát nevedia. 
Platí to určite aj o odborných 
špecializáciách, a tak sme sa počnúc 
aktuálnym číslom nášho časopisu 
rozhodli postupne predstavovať 
rehoľníkov, bratov a sestry, ktorí 
sa venujú postgraduálnym či 
doktorandským štúdiám, pracujú 
v akademických inštitúciách či sú 
špecialistami na rôzne oblasti. Seriál 
týchto profesných profilov nechce 
poslúžiť len väčšej informovanosti, ale 
chce umožniť aj vzájomnú spoluprácu 
– aj medziodborovú, či jednoducho 
poskytnúť kontakt a umožniť aj 
prípadné pozvanie na komunitné 
workshopy či prednášky. 

Biblické 
štúdiá

n   PAVE L PRIHATNÝ, OFMCap

„
Prvým, ktorého sme oslovili, je kapucín 
Pavel Prihatný, ktorý čerstvo ukončil biblické 
doktorandské štúdiá na Teologickej fakulte 
Univerzity Palackého v Olomouci a v súčasnosti 
žije v bratislavskom kláštore. Prenechajme mu 
teda slovo.

Redakcia ma požiadala, aby som predstavil predmet 
svojich postgraduálnych štúdií. Poslúcham teda a po-
núkam pár viet.

Venoval som sa Knihe Sirachovho syna, ktorá je sú-
časťou „múdroslovného pentateuchu“ a od nájdenia 
stredovekých hebrejských rukopisov koncom 19. sto-
ročia v genize káhirskej synagógy a neskôr aj menších 
fragmentov v Masade a v kumránskych jaskyniach je 
intenzívne študovanou knihou, zvlášť za posledné de-
saťročia. Napríklad aj súčasná sekretárka Pápežskej bib-
lickej komisie, Nuria Calduch-Benages, je vrcholnou 
odborníčkou na Sirachovca. Ben Sira je vzácny biblický 
text.

Hoci ide o deuterokanonický text, jeho hodnota tak 
literárna, ako aj teologická – a teda hodnota „zjaveného“ 
textu, ktorý nezaostáva za ostatnými biblickými kniha-
mi – je evidentná, čo dosvedčuje aj spôsob, akým stre-
dovekí hebrejskí pisári pristupovali k rukopisom Ben 
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Sira. Hoci ide o časovo neskoršie rukopisy, ich autentici-
ta s ohľadom na originál, ktorý vznikol v Jeruzaleme, je 
dnes považovaná v zásade za nespochybniteľnú.

Vo svojej licenciátnej práci som sa venoval téme 
múdrosti, zvlášť vzťahu medzi múdrosťou a poznaním 
(Názov práce je Vzťah medzi múdrosťou a poznaním 
v Knihe Sirachovho syna. Analýza pasáží obsahujúcich 
nekonzistentné výskyty ekvivalentov k múdroslovným 
substantívam chokmah a sofia v príslušných jazyko-
vých verziách.). Z porovnávania pasáží v hebrejských 
a gréckych rukopisoch vyplynulo, že cesta poznania, 
namáhavá cesta úsilia rozumu, je primárnym a neopo-
menuteľným rozmerom (hoci nie jediným) úsilia o do-
sahovanie múdrosti (a s ňou dobrého života), ktorej 
jediným vlastníkom a v konečnom dôsledku aj darcom 
je len Pán.

Dizertačnú prácu, ktorá už prešla úspešnou predis-
kusiou, obhajoba ešte len čaká. Venoval som sa v nej 
didaktickému rozmeru u Ben Sira, konkrétne peda-
gogickým dôrazom v poémach hebrejského rukopi-
su „A“ s osobitnou pozornosťou voči ich negatívnym 
sentenciám. Poémy (len tie s priamymi didaktickými 
výzvami) boli skúmané metódou sémantickej a poetic-
kej analýzy. Rukopis „A“ je z jedenásteho storočia a ob-
sahuje časť knihy 3, 6b – 16, 26. Je jediným z rukopi-
sov, ktorý sa tiahne súvislo a v dostatočnom rozsahu 
takmer od začiatku knihy, čo okrem iného umožňuje 
venovať pozornosť aj skúmaniu štruktúry, zamýšľanej 
autorom. Skúmanie štruktúry nejakej biblickej knihy 
nie je samoúčelnou záležitosťou a rozmarom odborní-
kov. Jej rozpoznanie vedie k lepšiemu uchopeniu myš-
lienkového sveta autora, jeho rozvíjania a v konečnom 
dôsledku i posolstva, ktoré do knihy vložil. Hoci to 
nebol hlavný zámer mojej dizertačnej práce, je jej, po-
vedzme, vedľajším ovocím, ktoré mám spolu s ostatný-
mi zisteniami v úmysle publikovať neskôr v angličtine 
a vystaviť ich tak lektúre i kritike odborníkov. Nahliad-
nuť do textu dizertácie je však možné už dnes, keďže 
v slovenskom vedecky recenzovanom periodiku Studia 
Biblica Slovacca vyšli dve štúdie predstavujúce potreb-
né publikačné výstupy k samotnej obhajobe (v inom 
periodiku by čoskoro mohla vyjsť aj ďalšia skúmaná 
poéma). Ide o štúdiu s názvom Poéma o zodpovednom 
živote a smrti (Sir 40, 28 – 41, 4). Poeticko-sémantic-
ká analýza (StBiSl 12 [2/2020], s. 179 – 197, v ktorej 
sú strany 180 – 181 súčasťou metodologického úvodu 
dizertácie) a štúdiu Poéma o úsilí o nadobudnutie múd-
rosti (Sir 6, 18 – 37). Sémantická a poetická analýza 
(StBiSl 13 [2/2021], s. 236 – 265), ktorá je kompletne 
súčasťou dizertačnej práce. Okrem týchto vyšiel v ka-
pucínskom odbornom zborníku Studia Capuccinorum 
Boziniensia (SCB VI/2021) prvý náčrt poémy o radosti 
z múdrosti (3, 25 – 29).

Ben Sira píše svoju knihu vo významom období de-
jín (cca. 180 pred Kr.), keď už vyše sto rokov prebie-
ha v krajinách Blízkeho východu helenizačný proces, 
započatý Alexandrom Macedónskym a neskôr ďalej 
rozvíjaný jeho nástupcami, ktorí si rozdelili jeho ríšu. 
Jeruzalem, kde Ben Sira tvorí, je naplno ponorený 
do tohto procesu, prinášajúceho so sebou aj očarenie 
gréckou kultúrou a filozofiou. Ben Sira adresuje svoje 
posolstvo súčasníkom zo židovstva, v dialógu a s reš-
pektom, a uznaním toho, čo bolo (a je) v gréckej kul-
túre hodnotné, avšak aj s upozornením na nedostatky 
a úchylky, a svojim súčasníkom (nielen) pripomína, 
že Izraelu už bolo všetko podstatné a cenné adresova-
né a darované a že to treba len nanovo objavovať a žiť. 
V tomto zmysle svedectva „už darovaného“ má azda 
ešte väčší význam grécky preklad Sirachovca, kto-
rý vznikol o dve generácie neskôr (cca. 120 pred Kr.) 
v silno helenizovanej egyptskej Alexandrii.

Ben Sira nepredkladá nové témy, necíti sa byť obja-
viteľom originálneho. Je vynikajúcim znalcom biblic-
kej tradície a je jej verným hermeneutom a aktualizo-
vateľom. Jeho znalosť Knihy Prísloví, Žalmov, Izaiáša 
či Deuteronómia, ako aj ďalších je zrejmá. Okrem te-
matickej aktuálnosti je Ben Sira aj majstrom hebrej-
skej poézie! Práve jeho poetický drive ma zvlášť oča-
ril a chcel som preto v metodologickej rovine venovať 
pozornosť poetickej analýze jeho poém. Kto môže čí-
tať hebrejský text, vie, ako je tento rozmer nekomu-
nikovateľný... V priebehu práce som si bol čoraz viac 
vedomý, že rozmer poetickej analýzy nebolo možné 
vyčerpať a že každá jednotlivá z poém Ben Sira by si 
zaslúžila samostatnú úvahu v dizertačnej práci.

Ben Sira začína svoje uvažovanie dvomi „vertikálny-
mi“ poémami, ktoré sa v hebrejskom znení, žiaľ, neza-
chovali. Ide o poému o múdrosti a o bázni voči Bohu. 
Hneď po nich nasleduje prvá „horizontálna“ téma, a to 
poéma o úcte k rodičom (3, 1 – 16, zachovaná z väčšej 
časti v hebrejskom texte). Pokračuje sa ďalej poémou 
o pokore (3, 17 – 24), o radosti z múdrosti (3, 25 – 29), 
o vzťahu k chudobnému (4, 1 – 6), o spravodlivom vy-
konávaní autority (4, 7 – 10), o domýšľavosti a spolie-
haní sa na milosrdenstvo (5, 1 – 8), o uváženom roz-
právaní (5, 9 – 6, 1), o silnej túžbe a jej dôsledkoch (6, 
2 – 4; táto by mohla vyjsť v zatiaľ nemenovanom peri-
odiku), o priateľstve (6, 5 – 17; téma priateľstva je veľ-
kou témou Ben Sira!), o úsilí o nadobudnutie múdrosti 
(6, 18, 37), o pravej sláve (10, 19 – 11, 6), o zotrvaní vo 
vlastnej práci (11, 10 – 28), o prezieravom konaní dob-
ra (12, 1 – 18) a napokon o opatrnosti (11, 29 – 34). 
Pre rozsah práce už nebola analyzovaná poéma 14, 3 – 
19, ktorú by bolo možné nazvať „o dobrote voči sebe“.

Ben Sira je jemný učiteľ Izraela. Učiteľ hodný po-
zorného čítania. n
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Biblické postavy Marty 
a Márie inšpirovali už 
nejedno umelecké dielo. 
Týmto sestrám bol venovaný 
aj veľký počet štúdií, ale 
dovolím si k nim pridať jednu 
krátku reflexiu, keďže téma 
služby a počúvania Slova je 
vždy vysoko aktuálna.

Z dá sa, že súrodenci z Betánie boli prvým kres-
ťanským komunitám dostatočne známi. Au-
tor Jánovho evanjelia v rozprávaní o vzkriesení 

Lazára hovorí, že Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazá-
ra (porov. Jn 11, 5). V nasledujúcej kapitole Ježiš pri-
chádza do ich domu na hostinu, kde Marta obsluhuje 
a Mária pomaže Ježišovi nohy voňavým olejom, až sa 
vôňou nardu naplní celý dom (porov. Jn 12, 1 – 8). Tra-
dícia o pomazaní je zaznamenaná už v starších evan-
jeliách podľa Marka a Matúša, ale pomazanie sa na 
rozdiel od Jánovho rozprávania udeje v dome Šimona 
malomocného a je pripísané nemenovanej žene (porov. 

Mk 14, 3 – 9; Mt 26, 6 –13). Evanjelista Lukáš, ktorý je 
pozorný k ženám, ako jediný z evanjelistov vyrozprá-
va epizódu odohrávajúcu sa v dome Marty (porov. Lk 
10, 38 – 42). V niektorých prvkoch je jeho rozpráva-
nie blízke Jánovmu (Jn 12), avšak Lukáš vôbec nespo-
mína Lazára. Obaja evanjelisti pravdepodobne prija-
li spomienky, ktoré mali rovnaký pôvod, ale každý ich 
spracoval originálnym spôsobom pre svoju komunitu 
veriacich. Hoci dialóg medzi Martou a Ježišom a ti-
chá prítomnosť Márie pri jeho nohách sú z Lukášov-
ho evanjelia dobre známe, predsa týchto päť krátkych 
veršov vyvoláva aj dnes istú rozpačitosť a otázky. Zdá 

Lepší podiel – podstata 
každej služby

n  IVETA F IDES STRENKOVÁ , CJ
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sa, akoby Ježiš odstavil Martu nabok a Máriu, ktorá ses-
tre nepomáhala, predstavil ako model. Čo je nesprávne 
v Martinej pohostinnosti? Je Ježiš naozaj nevďačný voči 
jej službe? Čo je tou jedinou potrebnou vecou a lepším 
podielom? Aká má byť služba kresťana? Text tiež vyvo-
láva otázku o postavení a službe žien v cirkevnom spo-
ločenstve.

V rozprávaní sa nachádzajú dve kľúčové slovesá, 
ktoré charakterizujú postoj Márie a Marty: počúvať 
(akoúo) a slúžiť či posluhovať, obsluhovať, preukazo-
vať službu (diakonéo). Určite nie je náhodou, že na tieto 
dva postoje Lukáš poukázal aj vo svojom druhom zväz-
ku. V Skutkoch apoštolov sa spomínajú problémy, kto-
ré nastali v spoločenstve prvých kresťanov. Niektorí ve-
riaci sa sťažovali, že pri službe vdovám je jedna skupina 
zanedbávaná (porov. Sk 6, 1 – 7). Aj tu nachádzame 
na jednej strane modlitbu a službu Slova a na druhej 
strane preukázanie služby pri stoloch (diakonéo). Pre-
to sa môže zdať, že tieto postoje sú v Lukášových tex-
toch postavené do protikladu. Evanjelium hovorí, že 
Ježiš bol na ceste do Jeruzalema, teda na miesto svojej 
smrti a zmŕtvychvstania. S cestou je spojené vyučova-
nie učeníkov, prijatie Ježiša do domu (na začiatku cesty 
do domu Marty a pred jej koncom do domu Zacheja), 
pohostinnosť, preukázaná starostlivosť, ako aj sedenie 
pri nohách učiteľa a počúvanie jeho slov. To všetko sú 
dôležité reality v živote veriaceho spoločenstva, avšak 
neodpovedajú na konkrétne otázky, ktoré si zvyčajne 
kladieme pri čítaní tejto perikopy. Dôležité je pripustiť, 
že krátky príbeh Marty a Márie obsahuje viaceré alúzie 
a zároveň má širší významový presah, a to tak pre prvé 
kresťanské komunity, ako aj pre dnešných veriacich.

Z toho, ako bol text v dejinách Cirkvi prijímaný, 
interpretovaný a odovzdávaný, môžeme vidieť veľký 
záujem oň, ako aj to, na čo bol položený dôraz. Origenes 
ponúkol viaceré komentáre biblickej perikopy. V jed-
nom z nich poukázal zvlášť na rozdiel medzi činnos-
ťou a kontempláciou, čo pramenilo z jeho gréckeho 
kultúrneho prostredia. Obe sú podľa neho nevyhnutné. 
A hoci neopovrhuje aktivitou – Martou, viac oceňu-
je kontempláciu – Máriu. Marta podľa Origena pred-
stavuje kresťanov, ktorí prijímajú Božie slovo telesným 
spôsobom (somatikóteron), teda začiatočníkov, zatiaľ 
čo Mária predstavuje pokročilých kresťanov, ktorí pri-
jímajú Božie slovo duchovným (pneumatikos) spôso-
bom. Interpretácia, ktorá vyzdvihuje kontemplatívny 
postoj pred aktivitou, našla v dejinách značnú odozvu. 
Ján Zlatoústy je presvedčený, že Ježiš nevyčíta Marte 
aktivizmus, ale skôr jej neschopnosť využiť príležitosť 
na počúvanie Božieho slova. Augustín zas v oboch ses-
trách reflektuje život v Bohu, pričom Marta predstavu-
je prítomnosť, Cirkev na tomto svete, zatiaľ čo Mária 
je obrazom života vo večnosti. Skutky milosrdenstva 
sú na tomto svete potrebné, ale tento svet sa pomíňa 

Marta podľa Origena 
predstavuje kresťanov, 
ktorí prijímajú Božie 
slovo telesným spôsobom 
(somatikóteron), teda 
začiatočníkov, zatiaľ 
čo Mária predstavuje 
pokročilých kresťanov, 
ktorí prijímajú Božie slovo 
duchovným (pneumatikos) 
spôsobom.

a časť, ktorú predstavuje Mária, zostáva naveky. Au-
gustín hovorí, že Pánovi sú milé obe sestry a obe žijú 
v každom veriacom. On sám, aj keď je priťahovaný 
sústredenosťou na jediné potrebné – na večnosť, pri-
jíma službu biskupa s mnohými rozptýleniami, ktoré 
služba prináša. Zaujímavo a prekvapujúco pôsobí ob-
rana Marty v diele filozofa a mystika Majstra Eckhar-
ta. Otázku a požiadavku Marty nepovažuje za žiarlivú 
výčitku, ale vníma v nich vyjadrenie lásky a starostli-
vosti o iných. Majster Eckhart v kázni zasväteným že-
nám poukazuje na to, že v nasledovaní Ježiša prežíva 
Marta viac rozvinutú, slobodnú a plodnú spirituali-
tu. Je zakorenená vo viere a blízka Bohu aj blížnemu. 
Marta je poslaná, aby učila a slúžila. Mária sa na ceste 
nasledovania ešte len učí, že je potrebné prekonať po-
city, ktoré prežíva v spojení s Bohom. Martin Luther 
zas zdôraznil to, čo je blízke protestantskej spirituali-
te: dôležitosť počúvania Božieho slova. Odmietol ak-
tivitu Marty interpretovanú ako postoj kresťana, ktorý 
sa usiluje vlastnými skutkami získať spásu a spravod-
livosť pred Bohom. V jeho interpretácii však Marta 
predstavuje Ježiša v jeho ľudskosti a cestu, ktorou sa 
kráča k Bohu. Aj keď nikto priamo neodsudzuje Mar-
tu, predsa je zvyčajne docenená Mária (okrem výkla-
du Majstra Eckharta), a to aj v mnohých súčasných 
kázňach a príhovoroch.

Čo Lukáš vyrozprával týmto krátkym príbehom? 
Vyobrazil Máriu ako pozornú poslucháčku a učeníč-
ku a Martu ako dobrú gazdinku či dobrú hospodár-
ku domu? Postavil dve sestry a ich postoje do proti-
kladu? Vhodné je čítať túto epizódu v širšom kontexte 
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evanjeliového rozprávania, ktoré nám umožní vidieť ju 
v novom svetle.

Bezprostredný kontext hovorí, že istý znalec záko-
na vystúpil a pýtal sa Ježiša na to, čo má robiť, aby sa 
stal dedičom večného kráľovstva (porov. Lk 10, 25). Sé-
ria otázok a odpovedí, ktoré zahrňujú prikázanie lásky 
k Bohu a blížnemu (v. 27), vyústi do otázky o blížnom 
(v. 29). V tom čase táto otázka vyvolávala živú diskusiu 
v rabínskych kruhoch. Preto nie je udivujúce, že ju zna-
lec zákona položil Ježišovi. On však otázku „Kto je môj 
blížny?“ podobenstvom o milosrdnom Samaritáno-
vi preformuloval na otázku „Komu si ty blížny?“ (po-
rov. Lk 10, 30 – 37). V závere podobenstva Ježiš pozval 
znalca zákona a všetkých poslucháčov Lukášovho evan-
jelia, aby šli a bez rozdielov preukázali milosrdenstvo 
tým, ktorí sa nachádzajú v núdzi, a slúžili tým, ktorí 
to potrebujú. Hneď potom Lukáš ďalej opisuje Ježišo-
vu cestu do Jeruzalema. Vyučovanie pokračuje. Marta 
ho prijíma do domu a obsluhuje. Lukáš ju predstavuje 
ako majiteľku domu, čím implicitne poukazuje na to, že 
jej pohostinnosť a starosť sú pochopiteľné a oprávne-
né. Prijatie pocestného bolo vždy skutkom milosrden-
stva a Marta vie prijať hosťa, ako sa patrí. V kontexte 
vyrozprávaného podobenstva o milosrdnom Samari-
tánovi Lukáš predstavuje Martu ako vernú učeníčku, 
ktorá napĺňa práve vyslovené Ježišovo pozvanie k služ-
be a starostlivosti. Pre Lukášových poslucháčov nie je 
dom Marty iba súkromným príbytkom, ale predstavuje 

domácu cirkev prvotných čias, ktorá prijímala putu-
júcich misionárov. To, čo je legitímne a pochopiteľné, 
sa však mení a vyvoláva úzkosť. Tomu, čo je správ-
ne, je venovaná prílišná váha a dôležitosť, až to Martu 
odvedie preč od toho, čo je podstatné. Grécke slove-
so perispáo použité v pasíve (v. 40) je preložené ako byť 
veľmi zaneprázdnená (SEB, SEP) alebo mať plno práce 
(SSV, JER). Doslovne znamená ťahať preč, odvrátiť, roz-
ptyľovať. Neprimeranosť spôsobí, že služba, ktorou si 
Marta chcela uctiť hosťa, ju začala od neho vzďaľovať. 
Marta je ťahaná na všetky strany, a to jej zabraňuje žiť 
podstatu prítomného okamihu. Pohostinnosť a služba 
sú sami v sebe pozitívne, no prílišné nasadenie môže 
vyústiť do niečoho, čo je odsúdené na stratu toho naj-
dôležitejšieho. Nadmiera aktivity vytvára neusporiada-
nosť a nepokoj. Evanjelista nedáva do protikladu služ-
bu pri obsluhe a službu slova, ale dva duchovné postoje 
uvádza do vzťahu jeden k druhému. Ježišova odpoveď 
nie je v žiadnom prípade kritikou Marty. Ježiš odhaľuje 
a v istom zmysle diagnostikuje situáciu, aby Martu pri-
viedol späť k tomu, čo je podstatné. A v širšom kontex-
te evanjeliového rozprávania môžeme pozorovať, ako 
sa Ježiš vracia k otázke znalca zákona o večnom živote. 
Ako podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi vysvet-
ľuje to, ako milovať blížneho a kto ním je, tak príbeh 
v dome Marty vracia poslucháčov k prvej časti priká-
zania: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho 
srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svo-

Majster Eckhart v kázni 
zasväteným ženám 
poukazuje na to, že 
v nasledovaní Ježiša prežíva 
Marta viac rozvinutú, 
slobodnú a plodnú 
spiritualitu. Je zakorenená 
vo viere a blízka Bohu aj 
blížnemu. Marta je poslaná, 
aby učila a slúžila. Mária 
sa na ceste nasledovania 
ešte len učí, že je potrebné 
prekonať pocity, ktoré 
prežíva v spojení s Bohom.



TEOLÓGIA

17Zasvätený život | 2021/01

jou mysľou (porov. Lk 10, 27). To je lepší podiel a pod-
stata každej pohostinnosti, starostlivosti a služby. Obe 
tvoria jedno prikázanie lásky.

Marta a Mária, obe prijali Ježiša do domu. Nie, 
Marta nie je protikladom Márie. Obe sestry pred-
stavujú dva postoje, ktoré sú v každom z nás. Ako sa 
počúvanie nedá osamostatniť a oddeliť od konania, 
tak ani konanie nemôže byť oddelené od počúvania. 
D. Bonhoeffer to vyjadruje veľmi výstižne, že je po-
trebné iba jedno – nie počúvať alebo konať, ale obe 
skutočnosti súčasne. Inými slovami, byť a zostať v jed-
note s Ježišom Kristom, byť zameraný na neho a od 
neho prijímať slovo aj čin. Akákoľvek služba, čokoľvek 
a kdekoľvek to robíme, prináša život vtedy, ak to pri-
chádza zo stredu, z miesta, kde sme sa stretli s  Bohom 
a započúvali sa do jeho hlasu. Niekedy môžeme preží-
vať napätie, lebo viera neeliminuje starosti, ktoré vy-
vstávajú v našej službe. Ale práve vo viere v prítom-
nosť Krista ich môžeme naňho zložiť a dôverovať, že 
on sa postará (porov. 1 Pt 5, 7).

Našu úvahu zakončíme slovami Evelyn Underhill, 
spisovateľky a autorky kníh o náboženskej praxi, spiri-
tualite a mystike. Hoci zazneli pred mnohými rokmi, 

1 Slová v kurzíve sú doplnené autorkou príspevku. 

2 Použitá literatúra: Bonhoffer, D., Etica, Brescia: Queriniana, 2010; Bovon, F., Luca 2, Commentario Paideia 3.2, Brescia: Paideia, 

2007; Underhill, E., Služba žen v Cirkvi. In Podstata mystiky a jiné eseje, Praha: dybbuk, 2008, s. 157 – 164.

ani dnes nestrácajú nič zo svojej živosti a aktuálnosti: 
„Činnosti a požiadavky, aj keď sú akokoľvek oprávne-
né, môžu byť v skutočnosti nebezpečné, ak odvracajú 
pozornosť od jednej veci, ktorá je potrebná, k mnohým, 
ktoré môžu byť užitočné a vhodné. Ak má v Cirkvi na-
stať nový pohyb, pád bariér a nová príležitosť pasto-
račnej služby pre ženy a mužov, laikov aj zasvätených1, 
nesmiernu starostlivosť musíme venovať tomu, aby za-
čal pohybom srdca a aby tento pohyb bol najprv ver-
tikálny a až potom horizontálny. [...] Cirkev potrebuje 
stále viac ľudí, ktorí sa slobodne odovzdali láske, ktorí 
konajú zo stredu a vyžarujú Boha, ktorí v sebe spájajú 
Martu a Máriu.“2 n

Je potrebné 
iba jedno – nie 
počúvať alebo 
konať, ale obe 
skutočnosti 
súčasne.
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n  REGINALD ADRIÁN SL AVKOVSK Ý, OP

Potreba trvalej formácie
Za posledné roky sa v Cirkvi po-
stupne presadzujú nové pohľa-
dy na oblasť formácie. Dotýkajú 
sa všetkých jej etáp: od rozlišova-
nia povolania cez prípravnú fázu 
a základnú formáciu až po formá-
ciu trvalú. Jedným z konkrétnych 
prejavov týchto posunov je orga-
nizačná zmena z roku 2013, kto-
rou sa riadenie seminárov presúva 
z Kongregácie pre katolícku vý-
chovu na Kongregáciu pre klérus. 
Dôležitým motívom tejto zmeny 
bolo zdôrazniť kontinuálnosť for-
mácie, ktorá sa nekončí prijatím 
svätenia, ale v podobe trvalej for-
mácie pokračuje celý život.

Ozveny medzinárodných dis-
kusií a zmien je možné sledovať aj 
na Slovensku. Po úbytku povola-
ní a reflexii spoločenských zmien 
si rehole uvedomujú potrebu pre-
hodnotenia prístupu k formácii. 
Väčší dôraz sa kladie na pastorá-
ciu povolaní a na dlhší čas roz-
lišovania vo forme kandidatúry, 
postulátu alebo prednoviciátu. 
Prehlbuje sa spolupráca reholí vo 
formácii. Objavili sa zaujímavé 
projekty na podporu trvalej for-
mácie (IDAŠ, Duchovné centrum 
Lukov Dvor, DOM – Cesta k du-
chovnému otcovstvu a materstvu, 

Téma identity v rámci 
trvalej formácie. 

Skúsenosti zo Školy formátorov v Krakove

duchovné cvičenia formou lectio 
divina a mnohé ďalšie). Viacerí za-
svätení absolvovali v rámci trvalej 
formácie rôzne kurzy v zahraničí. 
Myslím si však, že u nás zatiaľ chýba 
širšie povedomie pohľadu na formá-
ciu ako na celoživotný proces a tiež 
na jej stabilnejšie inštitucionálne 
ukotvenie. O jednom takom projek-
te v susednom Poľsku tu chcem po-
stupne priniesť svedectvo s nádejou, 
že to prispeje k ešte väčšej podpore 
a k širšiemu prijatiu nových prístu-
pov k formácii na Slovensku.

Škola formátorov
V rokoch 2019 – 2021 som spolu so 
štyrmi ďalšími slovenskými kňazmi 
absolvoval Školu formátorov u sal-
vatoriánov v Krakove – v ich Centre 
duchovnej formácie. Nie je to jediný 
projekt takéhoto typu v Poľsku, iný 
podobný organizujú jezuiti. O pro-
jekte som sa dozvedel od viacerých 
slovenských rehoľných sestier, ktoré 
absolvovali podobné kurzy vedené 
tiež salvatoriánmi v Trzebini. Roz-
hovor so sestrou – účastníčkou Ro-
ku duchovnej obnovy bol uverej-
nený v tomto časopise v č. 1/2019. 
Mal som tiež dobré referencie od 
poľských dominikánov, ktorí svoj-
im bratom už roky odporúčajú tú-
to školu a mnohí z nich ju absol-
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vovali. Projekt sa začal rodiť v roku 
1994, potvrdila ho poľská biskupská 
konferencia a od roku 2000 ho vedú 
salvatoriáni v spolupráci s mnohý-
mi odborníkmi z radov reholí, die-
cézneho kléru aj laikov. Formačný 
program školy vychádza z hlav-
ných antropologických a teolo-
gických tém exhortácií Jána Pav-
la II. Pastores dabo vobis z roku 
1992 a Benedikta XVI. Verbum 
Domini z roku 2010. Škola je ur-
čená najmä pre formátorov, ale 
nie je to podmienka. Dôležitou 
podmienkou je súhlas predstavené-
ho a záväzok, že účastníkovi školy 
budú vytvorené podmienky tak, aby 
sa mohol zúčastňovať stretnutí.

Požiadal som provinciála, aby 
som sa ako novicmajster mohol 
zúčastniť kurzu. Vďaka spolupráci 
s poľskými bratmi som poľsky rozu-
mel celkom dobre. Oveľa viac som 
musel pracovať na zlepšovaní vyjad-
rovania sa v poľštine. Predtým som 
absolvoval rôzne kurzy, akcie a po-
byty, ale boli väčšinou jednorazo-
vé a úzko zamerané. Táto škola má 
ambície ponúkať program, ktorý je 
dlhodobý a tematicky aj metodolo-
gicky komplexný. Moja celková skú-
senosť zo školy je veľmi pozitívna, 
vnímam, že škola ma mimoriadne 
obohatila, hoci objektívnejšie posú-
denie vplyvu školy na mňa je aj na 
ľuďoch okolo mňa. Mám veľa po-
známok, kúpil som množstvo kníh, 
dostali sme nahrávky prednášok, 
ale to najdôležitejšie obohatenie je 
neviditeľné v duchu slávneho citá-
tu: „Vzdelanie je to, čo vám zosta-
ne, keď zabudnete všetko, čo ste sa 
naučili v škole.“ Hoci toto vnútor-
né bohatstvo nemôžem jednoducho 
odovzdať ako nejakú vec, chcem sa 
podeliť aspoň s čriepkami svojich 
skúseností. V tomto texte chcem 

„Vzdelanie je to,  
čo vám zostane,  
keď zabudnete 

všetko, čo ste sa 
naučili v škole.“

ďalej predstaviť dianie v škole po-
čas jedného z trinástich týždňových 
stretnutí, keď sme sa venovali téme 
identity.

Skupinové workshopy
Keď sa nás na začiatku zišlo 80 no-
vých účastníkov Školy formátorov, 
boli sme plní očakávaní, ale aj roz-
pakov zo vstupu do niečoho nezná-
meho. Ešte viac sa to prejavilo v sku-
pine. Boli sme rozdelení do piatich 
skupín a workshopom v skupinách 

boli venované každý deň tri ho-
diny intenzívnej práce, do ktorej 
sme vkladali sami seba, svoje pre-
žívanie a emócie, svoje situácie 
z minulosti aj prítomnosti, svoje 
otázky a pochybnosti. Workshopy 
počas prvého týždňa boli okrem 
zoznamovania sa venované zák-
ladným zásadám takejto práce, ku 
ktorým patria diskrétnosť, mož-
nosť a vôľa byť sám sebou, nepo-
sudzovanie, možnosť robiť chyby, 
úprimnosť a kreativita. Po náleži-
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tej príprave sme krátkym rituálom 
symbolicky vyjadrili, že chceme byť 
týmto zásadám verní a že sa navzá-
jom prijímame. Vo vzťahu k rozvo-
ju identity je takáto skupina darom. 
Tušili sme to už na začiatku, ale na-
plno sme si to uvedomili a precítili 
až na konci, keď sme sa lúčili. Naše 
bližšie vzťahy s druhými spojené aj 
s istými záväzkami (rodinné, pra-
covné, komunitné) sú poznačené 
krásnymi skúsenosťami, ale aj bo-
lestnými zraneniami, preto pre nás 
nie je ľahké otvárať sa pred druhý-
mi. Vedúci našej skupiny nám vy-
svetlil, že slovo „spoločenstvo“ sa 
niekedy používa príliš ľahko, v sku-
točnosti sa skupina stáva spoločen-
stvom postupne, pomaly, prirodze-
nými krokmi budovania dôvery. 
Naša skupina bola takým ľudským 
laboratóriom – bola trochu ume-
lá, nemuseli sme spolu riešiť reálne 
problémy, ktoré by sa dotýkali na-
šich vzťahov, a bola nadštandardne 
chránená pred možnosťou zranení. 
Preto sme sa mohli dotýkať aj tých 
častí svojho vnútra, ktoré nezdie-
ľame ani s najbližšími príbuznými, 
členmi svojich komunít a priateľmi 
a ktoré zostávajú skryté niekedy aj 
pred nami samými.

Počas týždňa venovaného identite 
sme prvýkrát zažili možnosť práce 
na sebe formou terapeutického roz-
hovoru, psychodrámy a práce s na-
šimi vnútornými časťami. Keď sme 
hovorili o tom, čím žijeme, vedú-
ci skupiny ponúkol dvom kolegom 
možnosť bližšie sa prizrieť tomu, 
čo sa v nich deje. Z opisu vonkajšej 
situácie a svojho prežívania mohli 
s pocitom bezpečia a podpory po-
stupne pomenúvať vonkajšiu, ale 
najmä vnútornú realitu podrobnej-
šie. Vedúci skupiny, skúsený psycho-
terapeut, ich citlivo viedol otvore-
nými otázkami, aby lepšie rozumeli 
tomu, čo sa stalo. Keď sa nejaká oso-
ba alebo aj emócia stala v ich rozprá-
vaní dôležitou, zvyčajne bol niekto 
z ostatných požiadaný, aby ju repre-
zentoval. Takto sa pred našimi oča-
mi stávalo viditeľným niečo z vnú-
torných procesov, a keď sa odkrývali 
tomu, kto konal túto náročnú prácu 
na sebe, znamenalo to súčasne veľa 
nového svetla pre všetkých ostat-
ných, lebo každý sa v tom nejako 
našiel s podobnou situáciou. Pred 
týmto druhom práce na sebe sme 
mali počas celej školy bázeň, ale kaž-
dá nová skúsenosť nás utvrdzovala 
v tom, že je to niečo vzácne, posúva-

júce nás dopredu, čomu sa oplatí ve-
novať čas a stojí to za námahu, ktorá 
je s tým spojená.

Časť workshopov v tom týždni 
sme venovali spracovávaniu det-
stva, prostredia a vplyvu našich 
rodín, napríklad tomu, ako o nás 
hovorili naši rodičia. Bol to aj veľ-
mi milý čas. Vážení kňazi, formá-
tori, rektori seminárov a spirituáli 
tu ukazovali svoju krehkejšiu časť. 
Ukázalo sa, že v každom z nás stále 
žije aj malý chlapec, ktorého brá-
val otec do garáže, aby mu pridŕ-
žal náradie, keď niečo majstroval, 
a ktorého si mama občas pritúlila – 
a ozvena toho v nás žije dodnes. Pri 
tom cielenom spomínaní a bilanco-
vaní sa okrem pekných spomienok 
ukázali aj prvé drobné zranenia ale-
bo situácie, ktorým dnes rozumie-
me tak, že naši rodičia neboli doko-
nalí a niekedy sme nedostali niečo, 
čo nám dnes chýba. Vedúci skupi-
ny nám vysvetlil, že dieťa nedoká-
že rozlišovať vplyvy, všetko nasáva 
a zostáva to v ňom. Keď tie spo-
mienky a skúsenosti pomenujeme, 
teraz ich už dokážeme rozlíšiť, nájsť 
im primeraný priestor, prípadne sa 
od niektorých vplyvov oslobodiť. 
To je práca s vnútorným dieťaťom.

Naše bližšie vzťahy 
s druhými spojené aj 
s istými záväzkami 
(rodinné, pracovné, 
komunitné) sú 
poznačené krásnymi 
skúsenosťami,  
ale aj bolestnými 
zraneniami, preto  
pre nás nie je ľahké  
otvárať sa pred druhými.
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Neskôr sme mali hovoriť, kedy 
používame slovo „ja“ a ako ho vní-
mame. Šlo o bežné situácie zo ži-
vota, nie o filozofiu „ja“. Vedú-
ci skupiny nám po diskusii ukázal 
5 aspektov „ja“:

1. pravdivé, skutočné ja – taký 
som;

2. ja povinností – taký by som mal 
byť;

3. fasádové ja – chcel by som, aby 
ste ma videli takto;

4. ja mojich prianí – aký by som 
chcel byť;

5. dokonalé ja – k takému ja mám 
ešte veľmi ďaleko.

Diskutovali sme o tom v skupi-
nách po štyroch a potom aj spolu. 
Sú to rôzne tendencie v nás, kto-
ré sú v rôznych situáciách užitoč-
né. Vedúci skupiny nám predsta-
vil riziká, keď niektorý z aspektov 
začne dominovať nad ostatnými. Ja 
povinností môže viesť k vyhoreniu 
a depresii. Prevaha fasádového ja 
hrozí narcizmom. Dokonalé ja mô-
že skončiť v perfekcionizme, ktorý 
bude ničiť daného človeka aj ľu-
dí okolo neho. Ja mojich prianí mi 
môže brániť prijať samého seba ta-
kého, aký som. Skutočné ja odkrý-
vame na ceste zrelosti. Príliš rých-
le prijatie ja za skutočné by mohlo 
viesť k ľahostajnosti, lenivosti.

Prednášky o identite
Na tému identity sme mali kvalit-
né prednášky spojené s diskusia-
mi. Prednášali nám prof. dr hab. 
Zdzisław Kroplewski a prof. dr hab. 
Romuald Jaworski, kňazi a psycholó-
govia, ktorí mali v minulosti zodpo-
vednosť za formáciu a boli pri začiat-
koch Školy formátorov a pri tvorbe 
jej osnov. Z ich myšlienok vyberiem 
iba niektoré, ktoré ma viac zaujali.

Niekedy sa v súvislosti s for-
máciou hovorí, že formátor a for-
mačná komunita by mali byť pre 
formovaných dobrým príkladom. 
Ale prof. Z. Kroplewski povedal, 
že to podľa neho nie je dobrý spô-
sob zmýšľania o fungovaní semi-
nárov a formácie. Už samotný ten 
postoj začína vytvárať akúsi vnú-
tornú schizofréniu a delí môj čas 
na dva protipóly: jeden, keď pl-
ním rolu vzoru a mám tendenciu 
sám seba nadmerne kontrolovať, 
a druhý, keď sa môžem cítiť uvoľ-
nený a oddýchnuť si od tejto roly. 
Skôr je dôležité byť sám sebou. Za-
iste k tomu patrí moja ochota pra-
covať na sebe či ešte lepšie vyjad-
rené: dovoliť Bohu, aby ma mohol 
formovať. K nášmu životu patria 
rôzne roly, do ktorých sme posta-
vení, ale v skutočnosti by našou 
úlohou mala byť snaha o integro-
vanie vlastnej osobnosti, aby roly 
moju osobnosť netrieštili, ale na-

opak, aby moja identita bola tým, 
čo odstredivé sily rôznych mojich 
rolí syntetizuje a harmonizuje do 
integrálnej osobnosti. Počas celé-
ho kurzu nám viackrát zdôrazňo-
vali myšlienku, ktorá stojí za celou 
koncepciou školy: my vás tu neučí-
me nejaké triky, ktorými by ste pô-
sobili na tých, ktorých máte na sta-
rosti, ale snažíme sa vám ukázať, 
že najdôležitejší nástroj, ktorý má 
formátor k dispozícii, je on sám – 
škola mu pomáha byť viac sám se-
bou, byť tým, kto si je vedomý svo-
jich silných aj slabých stránok, kto 
prijíma seba aj druhých takých, 
akí sú, a je otvorený nechať sa viesť 
Bohom.

Ďalším podnetným postrehom 
je myšlienka, že naša identita má 
dynamický charakter, je procesom, 
ktorý sa zdravo rozvíja vtedy, ak 
o vlastnú identitu musíme viesť aj 
zápas. Mladý človek, ktorý prišiel 
z rodiny, kde bol nadmerne chrá-
nený, sa možno zdá byť ideálom 
pre formáciu, lebo je prispôsobi-
vý a vzorný, nemá pochybnosti ani 
otázky, možno prejde hladko for-
máciou, ale podľa skúseností môže 
neskôr prežívať frustráciu v kontak-
te s reálnym životom. K zrelej iden-
tite teda patrí zápas o ňu. Pre tých, 
ktorých to zaujíma viac, odporú-
čam zoznámiť sa s teóriou rozvoja 
identity Erika Eriksona, podľa kto-

Prevaha  
fasádového ja  

hrozí narcizmom.
Ja mojich prianí  
mi môže brániť  

prijať samého seba  
takého, aký som.

Dokonalé ja 
môže skončiť  

v perfekcionizme,  
ktorý bude ničiť daného  

človeka aj ľudí  
okolo neho.

Skutočné ja  
odkrývame  

na ceste zrelosti.
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rej dozrievame tak, že sa v prísluš-
ných etapách života vyrovnávame 
s dilemami, ktoré daná etapa pri-
náša.

Dôležitým aspektom formácie je 
formačná komunita, a to aj ako ko-
munita formovaných. Identita kaž-
dého človeka má svoje špecifiká, ne-
môžeme napĺňať jeden všeobecný 
ideál ako kópie jedného vzoru, cha-
rizmy zakladateľa. Rozvoj identity 
má teda dva aspekty, ktoré je potreb-
né rozvíjať v ich vzájomnej prepo-
jenosti: jedným je spoločná rehoľ-
ná identita, ktorá z nás robí jednu 
rehoľnú rodinu, a druhým je moja 
konkrétna osobná identita so špeci-
fickými darmi, ktorými sa líšim od 
iných. Táto podvojnosť identity by sa 
v spoločenstve mala prejavovať zdra-
vým tvorivým napätím, bez ktoré-
ho spoločenstvo môže začať stagno-
vať a cenou za príliš lacný alebo iba 
hraný pokoj v ňom je jeho neplod-
nosť, nepríťažlivosť, malátnosť, stra-
ta nadšenia. Oproti 90. rokom, keď 
bolo veľa povolaní, je dnešná situ-
ácia pre rehole výzvou, ako zabez-
pečiť, aby formovaní aj sami tvorili 
spoločenstvo, teda aby ich bolo viac. 
Postupne nás takto úbytok povolaní 
otvára pre medzinárodnú spoluprá-
cu v rámci vlastnej rehole aj pre spo-
luprácu reholí na Slovensku.

Pre rozvoj identity sú dôleži-
té aj naše najhlbšie túžby. Zvlášť 
keď v sebe pociťujeme istú nespo-
kojnosť, tlak, frustráciu, je vhodné 
vracať sa k dôležitej otázke: Ako si 
predstavujem svoj život o rok, o tri 
roky, o päť rokov ako naplnený? 
Aké sú okolnosti môjho života v tej 
vízii budúcnosti? Vďaka čomu som 
v nej šťastný a spokojný? Čo mô-
žem robiť teraz, aby som k takejto 
budúcnosti smeroval? Takýto po-
hľad do svojho vnútra a svojich tú-
žob, najlepšie v spolupráci so spre-
vádzajúcou osobou alebo skupinou, 
mi môže pomôcť prekonávať rigid-
né formy identity. Jedným takým 

prejavom je konformná identita, 
keď človek iba mechanicky prebe-
rá vzorce správania zo svojho oko-
lia. Inou je identita kompenzačná, 
ktorá si nesie nejakú záťaž, niečo 
jej chýba a má tendenciu podvedo-
me si to kompenzovať. Príkladom 
môže byť mladý muž, ktorý vo svo-
jom formátorovi podvedome hľadá 
otca, niečo v ňom by si chcelo vy-
nahradiť to, čo nedostal od svojho 
otca. S istým druhom krehkosti pri-
chádzajú všetci a úlohou formátora 
je citlivým spôsobom pomáhať for-
movanému, aby lepšie porozumel 
sám sebe, svojim motívom a svoj-
mu prežívaniu, a v prípade potreby 
mu odporučiť aj odbornú pomoc 
vo forme psychoterapie.

Medzičasy
Významnou súčasťou školy bolo aj 
všetko to, čo sa dialo v medzičase. 
Jeho širšou súčasťou boli aj príjem-
né cesty autom do Krakova a späť, 
keď sme so spolubratom mali dosť 
času zdieľať témy, ktoré nás zaujali, 
pomodliť sa, sledovať krásnu kra-
jinu okolo, najmä hory, vnímať si-
tuácie z našich životov cez prizmu 
toho, čím sme boli obohatení v ško-
le. No a obdobia medzi jednotli-
vými týždňami školy boli dobrou 
príležitosťou uplatňovať naučené vo 
svojej každodennosti. Celkom sme 
sa tešili na pondelkové popolud-
nia po príchode do školy, keď sme 
postupne stále viac času na stretnu-
tiach skupiny venovali podeleniu sa 
s tým najdôležitejším, čo sme zažili 
od posledného stretnutia a čo sa tý-
kalo našej práce na sebe.

Hlavné formačné prvky stretnutí 
školy popri prednáškach a skupino-
vých workshopoch tvorili lectio di-
vina, adorácia, ticho a liturgia. Ale 
dôležité boli aj medzičasy. Raňaj-
kovali sme pri meditačnej hudbe, 
počas obeda a večere však bolo dosť 
príležitostí porozprávať sa. V sute-
réne je „kaviareň“, miestnosť, kde 

sme mali cez prestávky nachysta-
né nápoje a niečo pod zub, hlav-
ne to však bola ďalšia príležitosť na 
stretnutia a rozhovory, niekedy váž-
nejšie a niekedy uvoľňujúce, sprevá-
dzané výbuchmi smiechu. Poobede 
bol jediný súvislejší voľný čas. Na 
prechádzky alebo beh bolo blízke 
okolie ako stvorené, pretože kláštor 
salvatoriánov sa nachádza na okra-
ji lesoparku Zakrzówek, ktorého 
súčasťou je aj zaliaty kameňolom. 
V ňom istý čas za vojny pracoval 
Ján Pavol II., hlavný patrón školy. 
V týždni, keď sme sa venovali iden-
tite, sa mi počas prechádzok vraca-
li otázky, ku ktorým nás vyzývali: 
Kto som? Na prednáške a potom aj 
v skupine sme mali uviesť aspoň 10 
odpovedí a pritom sa pýtať, čo pre 
mňa každá odpoveď znamená a na-
koľko formuje moju identitu. Som 
synom svojich rodičov. Som Slovák. 
Som kresťan. Som kňaz. Som Bo-
žie dieťa. Čo alebo kto môže moju 
identitu ohroziť? Tie otázky, odpo-
vede a znovu otázky vo mne zosta-
li znieť počas celej školy, vracali sa 
s rôznou intenzitou a ja som mal 
pocit, akoby sa moja identita stá-
vala stále viac nevysloviteľnou, ale 
pritom stále bezpečnejším domo-
vom, ktorý mi je dávaný ako dar. 
Akoby sa postupne napĺňali (a ten 
proces ani zďaleka nie je skončený) 
slová básnika Rainera Mariu Rilke-
ho z jeho Listov mladému básniko-
vi: „Chcem Vás poprosiť, nakoľko 
len môžem, drahý pane, aby ste boli 
trpezlivý voči všetkému nevyrie-
šenému vo Vašom srdci a pokúsili 
sa zamilovať si samotné otázky ako 
zamknuté miestnosti a ako knihy 
napísané v celkom cudzom jazyku. 
Nehľadajte teraz odpovede, ktoré 
Vám nemôžu byť poskytnuté, pre-
tože by ste ich nemohli žiť. A ide 
o to, žiť všetko. Žite teraz otázky. 
Možno sa postupne, bez toho, aby 
ste si to všimli, jedného vzdialené-
ho dňa vžijete do odpovede.“ n



Zasvätený život | 2022/01 23

SPIRITUALITA

V lete minulého roku vydali 
kapucíni v slovenskom preklade 
nové celorádové Ratio formationis, 
ktoré generálny minister Roberto 
Genuin promulgoval 8. decembra 
2019. V nadväznosti naň by ho mali 
jednotlivé rádové oblasti postupne 
adaptovať do podoby vlastných 
lokálnych formačných dokumentov. 

J e príznačné, že jeho zverejneniu predchádza-
la revízia Konštitúcií, ktorá prebiehala v rokoch 
2006 – 2012. Práce na novom dokumente koor-

dinoval Generálny sekretariát pre formáciu a Medziná-
rodná rada pre formáciu. Venovali sa mu kontinentálne 
stretnutia v Guatemale, Prahe, v Addis Abebe, Bangko-
ku a generálna kapitula v roku 2018. Istotne ide o mi-
moriadny moment so všeobecnejším dosahom a azda si 
teda zaslúži aspoň pár poznámok aj v našom periodiku. 

Jeho text nemá legislatívny charakter, ale skôr cha-
rizmatický a františkánsky, hoci je situovaný v kon-
texte vlastnej tradície a riadneho magistéria. Akú má 
štruktúru? Po úvodných častiach nasleduje prvá časť 

n  L ADISL AV TK ÁČIK ,  OFMCap

Nové kapucínske 
Ratio formationis
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s realitou. Túžba je vždy oblečená 
do konkrétnych zážitkov, udržiava 
nás vnímavými k sile života, zjed-
nocuje nás s Ježišom, poháňa nás, 
aby sme zdieľali jeho city, boli ako 
On. František, muž túžob, umož-
ňuje, aby Boh premenil jeho túžbu 
stať sa rytierom na ešte vznešenej-
šiu túžbu – byť ako Ježiš“ (s. 29 – 
30).

Podkapitola 2.2 s názvom Sa-
mota a vzťah. Existenciálne di-
menzie ľudskej osoby: „Kto nedo-
káže byť sám, nevie žiť s ostatnými, 
a naopak, pretože ani samota, ani 
bratstvo nie sú útočiskom pre toho, 
pre koho je ťažké stretnúť samé-

nadpísaná „František, náš brat“, ktorú tvoria štyri poetické kapitoly: Ti-
cho, Stretnutie, Túžba a Pieseň (s. 20 – 38). Druhú kapitolu nesúcu názov 
Formačné rozmery vo františkánsko-kapucínskej perspektíve tvoria úvodné 
úvahy a päť kapitol venovaných postupne charizmatickému, ľudskému, du-
chovnému, intelektuálnemu a misijno-pastoračnému rozmeru formácie (s. 
39 – 61). Tretia kapitola dokumentu je venovaná požiadavkám jednotlivých 
formačných etáp. Pozostáva zo štyroch kapitol nadpísaných: Naša formá-
cia, Zásady formácie, Aktéri formácie a Formačné etapy (s. 62 – 96). Nasle-
dujú tri prílohy. Prvá s titulom Naším kláštorom je celý svet o charizmatic-
kej jednote a kultúrnej rozmanitosti a o adaptácii dokumentu do podoby 
Ratio formationis localis (s. 97 – 107). Druhá príloha nesie titul Kde je láska 
a múdrosť, tam nie je strach ani nevedomosť a je venovaná štúdiu a jeho ob-
vyklému kurikulu (s. 108 – 122). Tretia príloha s titulom Milujme z celého 
srdca je venovaná afektívnej a psychosexuálnej zrelosti a formácii afektivity 
(s. 123 – 133). V závere je k dokumentu pripojený osobitný terminologic-
ký slovník. Aj z tohto jednoduchého opisu štruktúry dokumentu teda môže 
byť zrejmé, že má ísť o „nástroj na pokračujúce uvažovanie o rádovej iden-
tite a na rast v jej uvedomovaní“, ako uviedol Roberto Genuin v promulgač-
nom dekréte. Nové Ratio je teda spoločným referenčným rámcom, ktorý 
má zaručiť zdieľanie a odovzdávanie spoločných hodnôt, má svoju raciona-
litu, chce podporovať tvorivosť i flexibilitu a nie je mu cudzia ani kritickosť. 
Istotne ide – prinajmenšom z metodologického hľadiska – o inšpiratívny 
dokument pre všetky rehoľné rodiny aj na Slovensku. Keďže samotný doku-
ment je pomerne rozsiahly a jeho bližšie predstavenie presahuje naše mož-
nosti, uvedieme len pár podnetných citácií všeobecnejšieho charakteru.

V kapitole Ticho sa čitateľ stretne aj s takýmto odsekom odkazujúcim na 
sv. Bonaventúru: „Ľudská bytosť prejavuje prirodzenú príťažlivosť k všet-
kému, čo je pekné, pretože stretnutie s krásou pomáha prekonať skúsenosť 
fragmentarizácie. Krása sveta nás otvára vzťahu vzájomnej závislosti, kto-
rý nás robí bratmi všetkých. Nejde o nič povrchné – kontakt so skutočnou 
krásou nám umožňuje vidieť, kto sme a prečo žijeme“ (s. 24). A v kapitole 
s názvom Túžba sa dočíta: „Hľadanie zmyslu prebúdza svet túžby. Hovorí-
me o kľúči, ktorý dáva do pohybu celú našu bytosť a otvára nás stretnutiu 

V bratskom živote 
každý hľadá 
predovšetkým dobro 
druhého, pretože 
vzťahy sa živia 
dobrom, ktoré Boh 
koná cez každého 
brata.
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Pestovanie 
skutočného 
priateľstva nám 
pomáha milovať 
a slobodne sa 
nechať milovať.

ho seba alebo druhých. Neschopnosť 
zvládnuť chvíle ticha býva zdrojom kon-
fliktov, zvyčajne emocionálneho cha-
rakteru. Kontemplatívna samota umož-
ňuje stretnúť samého seba a podporuje 
schopnosť kritickej reflexie, nevyhnut-
nej podmienky na dialóg a komuniká-
ciu s bratmi. — Intimita (ultima solitu-
do) a vzťah tvoria základ františkánskej 
antropológie. Bratské vzťahy nás robia 
ľudskejšími a chránia nás pred individu-
alizmom a sebestačnosťou – bez slobody 
nejestvuje ľudská dôstojnosť ani zdravé 
citové vzťahy. Ak chceme byť ako Ježiš 
a budovať emocionálny svet, aký žil on, 
musíme poznať vlastné schopnosti, aby 
sme lepšie dokázali ovládať svoje pocity, 
emócie a túžby a celý náš život smerova-
li k Dobru. — Sloboda nás oslobodzu-
je od všetkého, čo prekáža prítomnosti 
dobra, a robí nás schopnými milovať aj 

niečo iné, než sme my sami. V bratskom živote každý hľadá predo-
všetkým dobro druhého, pretože vzťahy sa živia dobrom, ktoré Boh 
koná cez každého brata. Kritické svedomie umožňuje rozlišovať me-
dzi dobrom a zlom, pretože odmietanie premýšľať a niesť zodpoved-
nosť za svoje činy vedie nie zriedkavo k nárastu zla a ľahostajnosti. 
Skutočné dobro vždy zdieľame a rozpoznávame podľa jeho inklu-
zívneho charakteru. K bodu konania dobra dospievame vtedy, keď 
preukazujeme milosrdenstvo a súcit. — Formačné procesy musia 
venovať väčšiu pozornosť psychoafektívnemu a sexuálnemu roz-
meru. Ide o bohatú a zložitú skutočnosť, ktorá preniká celý život 
a vyžaduje si komplexný prístup. Františkánska identita, vyjadrená 
v rôznych kultúrnych kontextoch, vychádza z týchto princípov: kon-
templatívne ticho, bratské vzťahy, stretnutia s chudobnými, manuál-
na práca, pri ktorej naše telo prichádza do kontaktu so zemou, zápal 
pre Kráľovstvo, úsilie o spravodlivosť. Tieto prvky, pramene zdravého 
uspokojenia, potrebujeme, aby sme pozitívne integrovali celú vlast-
nú psychosexuálnu energiu. Pestovanie skutočného priateľstva nám 
pomáha milovať a slobodne sa nechať milovať. — Život bez zápalu 
a bez rizika je život smutný a nudný. Eros sa zvyčajne prejavuje ako 
zápal a tvorivosť, zatiaľ čo agapé lepšie vyjadruje nezištnosť vo vzťa-
hoch. Agapé oslobodzuje eros od túžby vlastniť a mať moc, ktoré robia 
z ľudí len obyčajné predmety pôžitku a uspokojenia vlastných potrieb. 
Na druhej strane, integrovaný a usmernený eros, nie popieraný či po-
tláčaný, umožňuje agapé vášnivo túžiť – hľadať Boha, byť ako Ježiš, te-
šiť sa z medziľudských vzťahov a priateľstiev“ (s. 46 – 48).

Ako popisuje Ratio formátora? „Formátor je brat, ktorý je pre-
svedčený o kráse našej formy života, žije radostne svoje povolanie, 
zdieľa skúsenosti so svojím hľadaním Boha, je slobodný a poslušný 
Duchu, vyhýba sa extrémom psychologizmu a spiritualizmu a žije 
otvorený Slovu. — Formátor, povolaný k pravému duchovnému ot-
covstvu, vyhýbajúc sa paternalistickému prístupu, sprevádza formo-
vaných bratov v procese osvojovania si slobody a autenticity života. 
Pomáha podporovať rast Božích darov, úprimnosť, tvorivosť a zod-
povednosť. — Formátor musí byť ľudsky a kresťansky zrelý, schopný 
pozitívne integrovať vlastné obmedzenia a ťažkosti. Nech má realis-
tický obraz o sebe, zdravé sebavedomie a dostatočnú emocionálnu 
rovnováhu, prijíma skutočnosť, že nemá všetky odpovede ani všetky 
schopnosti, je otvorený spolupráci a necháva sa dopĺňať ostatnými 
bratmi, je vždy ochotný ďalej sa učiť, ako byť autentickým menším 
bratom“ (s. 71 – 72).

Prípadným záujemcom o Ratio z radov zasvätených ho kapucíni 
radi zašlú v printovej podobe. Stačí napísať na adresu ich vydavateľ-
stva minor@kapucin.sk. n

Formátor musí byť ľudsky 
a kresťansky zrelý, schopný 
pozitívne integrovať vlastné 
obmedzenia a ťažkosti.
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Vstávajú skoro ráno, stretávajú sa päťkrát 
za deň na modlitbe, počas stolovania mlčia 
a ich hlavnou náplňou je služba v rozličných 
podobách. Túžba vrátiť na Slovensko mníšsky 
spôsob života sa začala realizovať dávno 
predtým, ako prví mnísi prišli do Sampora. 
Predchádzala tomu príprava v poľskom 
kláštore, kde sa formovali súčasní zakladatelia 
mníšskeho spoločenstva. To dnes priťahuje 
nielen laikov, ale aj zasvätených z činných 
rehoľných spoločenstiev, ženy i mužov. 
Vyhľadávajú ich pre oddych, duchovné 
sprevádzanie, sviatosti zmierenia, duchovné 
cvičenia... 

Vidieť 
v druhých 
Krista
alebo spiritualita 
pre všetkých

Svätý Benedikt, zakladateľ zá-
padného mníšstva a hlavný patrón 
Európy, sa narodil v Nursii (dnes 
Norcia v Umbrii, Taliansko) okolo 
r. 480 v šľachtickej rodine. Zomrel 
okolo roku 547 v kláštore Monte-
cassino, ktorý založil.

Vidiac morálnu skazu a inte-
lektuálny úpadok, utiekol zo štúdií 
v Ríme s myšlienkou na mníšsky 
život. Vzdal sa svojho dedičstva 
a začal žiť v malej dedinke Subiaco 
v sabínskych horách. Tam žil ako 
pustovník sprvoti pod vedením 
Romanusa, tiež pustovníka. V na-
sledujúcich rokoch založil dvanásť 
kláštorov v sabínskych horách, kde 
mnísi žili v oddelených komunitách 
po dvanásť, v každej podľa počtu 
apoštolov. Po mnohých ťažkostiach 
sa usadil v Monte Cassino, ktoré 
mu venoval rímsky boháč Terculius, 
otec sv. Placida. Benedikt, Placidus 
a ďalší v roku 529 začali s výstav-
bou mohutného kláštora. 

Regula Benedicti, ktorú napísal 
krátko pred smrťou, bola ovocím 
jeho celoživotného hľadania. Veľa 
čerpal z výsledkov vtedajšieho 
mníšskeho hnutia, z regúl a zásad, 
ktoré boli už vtedy vytvorené. 
Zručne ich komponoval a modifiko-
val tak, aby zodpovedali jeho vízii 
človeka a cesty, ktorou prichádza 
k hĺbke poznania Boha a duchovnej 
lásky. Bol to pohľad – ako sa neskôr 
ukázalo – ďaleko presahujúci rá-
mec času, v ktorom Benedikt žil. Re-
gula sa stala základným kameňom 
európskej mníšskej tradície.

n  JÁN ŠTEFANEC, SVD
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myslel, že by bolo veľmi pekné, keby som mohol pomôcť zrodu takéhoto 
miesta práve na Slovensku, aby sa táto spiritualita s celým jej bohatstvom 
dostala na Slovensko. Preto som sa usiloval vstúpiť do kláštora, ktorý by 
bol otvorený myšlienke založiť novú fundáciu (založenie nového kláštora, 
pozn. red.) na Slovensku.“

 Začiatky

Možností bolo viacero, no napokon zvíťazila poľská alternatíva. V sused-
nom Česku síce taká možnosť bola, ale sú tam dodnes na tom personálne 
tak slabo, že by nová fundácia nepripadala do úvahy.

Zaujímavosťou v celom procese príchodu benediktínov na Slovensko 
je aj skutočnosť, že sa kardinál Korec ako nitriansky sídelný biskup obrá-
til na kláštor v poľskom Tynci, či by mohli založiť fundáciu na Slovensku. 
Pravdepodobne mal na zreteli Nitriansku diecézu, kde historicky bene-
diktíni pôsobili a kde bola benediktínska tradícia živá. Kláštor v Tynci 
dokonca oslovil svojich mníchov, či by sa chceli podujať založiť novú fun-
dáciu, no z oslovených sa prihlásili len dvaja a na založenie novej fundá-
cie sú vždy potrební traja.

„Už vtedy,“ pokračuje prior, „sa začali mnísi v Tynci zaoberať možnos-
ťou založenia fundácie na Slovensku, a keď sme tam prišli do formácie 
prví kňazi, tak to bolo akoby potvrdenie ich rozlišovania a hľadania. Vďa-
ka tomu sme mohli nájsť nielen miesto na realizáciu vlastného povolania, 
ale aj napĺňať víziu priniesť túto spiritualitu medzi široké vrstvy ľudí.“

Založenie kláštora je pomerne náročný a komplikovaný proces. V pr-
vom rade sú to mnísi, ktorí majú sľuby a ktorí tvoria kapitulu. Okrem 
nich môžu byť súčasťou kláštora aj tzv. regulárni obláti, ktorí neskladajú 
večné sľuby, žijú v komunite – v spoločenstve, navonok sa neodlišujú od 
ostatných mníchov, ktorí majú sľuby, majú len prísľuby, ale netvoria kapi-
tulu, nemajú hlasovacie právo, nezúčastňujú sa na dôležitých rozhodova-

„V eľmi dôležitú skúsenosť 
som zažil v jednom 
kláštore benediktínok 

v Taliansku,“ hovorí prior kláštora 
Vladimír Kasan. „S odstupom ča-
su som si uvedomil, prečo veľa ľudí 
prichádzalo do tohto kláštora. Do-
konca tí, čo tam prišli, tam trávili 
niekoľko dní. Chodili tam snúben-
ci, novomanželia, pracujúci, lekári, 
inžinieri. Pýtal som sa ich, čo ich 
tam privádza, na čo mi odpoveda-
li, že si nevedia predstaviť svoj ži-
vot bez toho, aby raz či dvakrát do 
roka prišli na toto miesto a v mod-
litbe predkladali svoj život Bohu. 
Usporiadať si svoje životné hodno-
ty – znela častá odpoveď. Vtedy som 
si uvedomil, že na Slovensku takúto 
možnosť nemáme, neexistuje také-
to miesto. Máme domy na duchov-
né cvičenia, kde prichádzajú ľudia, 
ktorí po takomto cvičení siahnu, ale 
miesto, kde sa dá premýšľať, modliť 
sa, zamýšľať sa nad smerovaním, ne-
existovalo. Prísť jednoducho na po-
byt a zostať v tichu, takéto možnos-
ti voľakedy neboli. Potom, ako som 
v sebe objavil povolanie k benedik-
tínskemu spôsobu života, som si po-

Svätý Benedikt 
hovorí, že 

benediktínsky 
kláštor je dom 
Boží otvorený  

pre človeka 
hľadajúceho 

Boha.
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niach, nevolia ani nemôžu byť vole-
ní za predstavených. Okrem týchto 
je tu ešte laické spoločenstvo oblá-
tov, ktorí žijú benediktínsku spiritu-
alitu vo svete, vo svojich rodinách. 
No a napokon sú súčasťou kláštora 
aj familiári, ktorí sú benediktínom 
veľmi blízki a sú naviazaní na kláš-
tor, hoci neskladajú žiadne sľuby ani 
prísľuby, ani sa nezaväzujú žiť bene-
diktínsku spiritualitu, sú to priaz-
nivci kláštora.

Aj kláštor v Sampore má veľa ta-
kých ľudí, ktorí prichádzajú a po-
máhajú mníchom. Zotrvajú s nimi 
2 – 3 dni a potom sa vracajú do svo-
jich domovov.

Mnohí prichádzajú zo vzdiale-
ných kútov Slovenska, a keď sa ich 
niektorí z mníchov spýta, či ich to 
baví, tak mu väčšinou odpovedia, že 
si už ani nevedia predstaviť život bez 
týchto pobytov, hoci prišli z Oravy, 
Kysúc alebo z východného Sloven-
ska. Spravidla odchádzajú s pocitom, 
že veľa získali, pričom mnísi sú pre-
svedčení, že oni boli obohatení práve 
nimi – návštevníkmi.

Svätý Benedikt hovorí, že bene-
diktínsky kláštor je dom Boží otvo-
rený pre človeka, hľadajúceho Boha.

Už od Benedikta 
vieme, že apeluje  

na mníchov,  
aby nik nebol 

vylúčený zo služby 
v kuchyni,  

lebo tam sa získava 
väčšia láska.

Možno povedať, že niektorí ho skutočne nájdu v spoločenstve a do-
konca ho zostanú hľadať trvale, iní zasa prídu niečo zakúsiť a vracajú sa 
naspäť. A možno niektorí sa už nevrátia, ale väčšina áno.

Túžba, ktorá stála na začiatku, sa začala napĺňať. Svedčí o tom nád-
herne vybudovaný komplex domu hostí, kde sa nachádza 25 ciel, kostol, 
kláštor pre mníchov s rajskou záhradou spolu s malým hospodárstvom, 
kde má všetko svoje miesto.

Pri vstupe do kláštorného komplexu zaujme Dom chleba, kde mní-
si niekoľkokrát do týždňa pečú chlieb. Ten je primárne pre ich vlastnú 
spotrebu, ale aj pre hostí a ľudí z obce Sampor.

Mních Igor s veľkou odbornosťou ovláda celý proces a zaručuje sa za 
kvalitu, ktorá skutočne chutí.

Nebolo to bez prekážok

Dnes kláštor, ktorý bol iba v plánoch, stojí v Sampore na strednom 
 Slovensku, na území Banskobystrickej diecézy, je dostavaný a pripra-
vený slúžiť nielen mníchom, ale aj širokej verejnosti. Nešlo to však bez 
prekážok.

Prvou prekážkou bolo nie celkom správne pochopenie myšlienky za-
ložiť kláštor na Slovensku. Prior Vladimír Kasan spomína: „My Slová-
ci sme horeli veľmi veľkou nedočkavosťou čím skôr prísť na Slovensko, 
a to dokonca napriek tomu, že predstavení kláštora v Tynci sa vyjadrili, 
že nebudú ani personálne, ani finančne podporovať toto dielo, lebo na to 
nemajú ani personál, ani prostriedky, hoci sme u nich mali pochopenie 
pre založenie nového kláštora. Ale kapitula sa rozhodla, že sa podujíma-
jú na skúšku založiť celu. Celou sa rozumejú traja až štyria bratia mnísi 
vo večných sľuboch. Potom však opát kláštora zmenil pravidlá a nasta-
vil ich tak, že až keď budeme desiati, budeme môcť odísť na Slovensko. 
Bol v tom rozpor – na jednej strane hovorili o skúške, na druhej strane tú 
skúšku neumožnili pre nenaplnenie počtu.
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preberajú na jeden rok a po roku 
im prior kláštora zverí niečo nové 
alebo sa dohodne na pokračovaní 
v tom, čo robia. Svedectvo o tom, 
že takýto život je zmysluplný, dáva 
mních Ján, ktorý hovorí: „Som tu 6 
rokov a vnímam, že je to pre mňa 
životodarný čas, ktorý má napĺňa 
radosťou a šťastím.“

Mních Damián, ktorý sa aktuál-
ne stará o kuchyňu, stolovanie a ko-
munikáciu s tými, čo majú záujem 
o pobyt v kláštore, hovorí, že „ak 
si niekde 10 rokov a nepracoval si, 
akoby si tam ani nebol.“ 

„Som tu 6 rokov  
a vnímam, že je to 

pre mňa životodarný 
čas, ktorý má napĺňa 
radosťou a šťastím.“

Záležalo mi na tom, aby povolania zo Slovenska mali záchytný bod vo 
svojej vlastnej kultúre. Takým záchytným bodom sa stala fara v Bacúro-
ve, ktorú nám podaroval jeden kňaz, ktorý ju odkúpil do svojho vlastníc-
tva. A tak sme začínali nie desiati, ale dvaja mnísi, jeden regulárny oblát, 
ktorý bol Poliak, a študenti. Napokon nám pomohli nielen personálne, 
ale aj finančne zo svojho rozpočtu a mohli sme začať. 

Cesta do Sampora viedla najskôr cez Ľubietovú, kde sme však fyzic-
ky ani neprebývali, a Bacúrov, ktorý bol pre rozrastajúce sa spoločenstvo 
malý a nebolo možné sa tam rozvíjať a vytvárať podmienky pre funkčný 
kláštor. Vďaka biskupovi Rudolfovi Balážovi sme našli napokon to naj-
vhodnejšie miesto v Sampore, s čím ani on sám nerátal, že by mohlo byť 
vhodné, ale ukázal nám ho. Blízko bol seminár, neďaleko Zvolen a Ban-
ská Bystrica a voľný pozemok vhodný na usadenie sa.

Keď sme s bratom Blažejom začínali, uvedomoval som si, že nemáme 
preložené konštitúcie, deklarácie a všetko to budeme potrebovať, preto 
sme sa už počas formácie s dovolením magistra začali venovať príprave 
liturgických textov v slovenčine.“

 Nachádzanie rovnováhy
 

Po stavebnej činnosti začína ožívať budovanie duchovných pilierov a kaž-
dodenný život sa dostáva do rovnováhy, čo je pre napredovanie života 
v kláštore veľmi dôležité. Mních Ján venuje množstvo času štúdiu a pre-
kladu konštitúcií a deklarácií. Obnovuje sa liturgický a modlitbový život, 
ktorý je základom každodenného programu v kláštore. Mnísi František, 
Blažej, Jozef, Damián a ďalší sa venujú okrem manuálnej práce hosťom, 
štúdiu, hudbe, umeniu, prednášaniu, vydavateľskej a publikačnej činnos-
ti, samozrejme, dnes aj na internete. Každý tu má svoje miesto a svoje 
pole zodpovednosti. Zodpovednosť za konkrétny úsek mnísi spravidla 
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A pokračuje: „Ochota spolupra-
covať a milosť je základ, že sa nie-
čo vytvára, nezávisí to od toho, ako 
dlho si v kláštore.“ – Je totiž už 35 
rokov kňazom a stál pri zrode diela 
v Sampore.

„Niekde stačí byť rok a človek 
tvorí pekné dielo, no niekde môžeš 
byť celé desaťročia a nič. Je to o člo-
veku.“ 

Napätie medzi samotou a spolo-
čenstvom v mníšskom živote je prí-
tomné, je neredukovateľné, ale živo-
todarné – hovoria mnísi. Benedikt 
rozlišuje viacero druhov mníchov, 
napríklad anachoréti – pustovníci; 
mnísi, ktorí už prešli životom v spo-
ločenstve a osvedčili sa, a sú pri-
pravení na vyššiu formu mníšskeho 
života; cenobiti – žijúci v spoločen-
stve, napríklad komunita v Sampo-
re, kde sa nekladie dôraz na monos, 
ale na spoločenstvo.

Kláštor môže byť miestom, kde 
sa dajú žiť aj krajšie vzťahy než tie, 
ktoré sa žijú vo svete. Zaručuje to 
benediktínska regula, ktorá ho-
vorí, že „mních má vidieť Krista 
v druhých a sám sa stávať druhým 
Kristom pre iných“. Je to ideál, ale 
iba v takomto spoločenstve sa môže 
odrážať láska.

To, že mnísi žijú spolu, je veľké 
bohatstvo, ktoré formuje, inšpiruje, 
pripravuje dávať sa.

Kláštor môže byť 
miestom, kde sa 
dajú žiť aj krajšie 

vzťahy než tie, 
ktoré sa žijú vo 

svete.

Mních Ján spomína veľmi živo na duchovné cvičenia, ktoré viedol 
 írsky mních, ktorému sa podarilo pootvoriť chápanie niektorých Bene-
diktových rád, napríklad: „Mních by mal žiť každý deň ako v pôste, ale 
keďže vieme, že nie každý je toho schopný, snažme sa o to aspoň počas 
Veľkého pôstu.“

Alebo: „Mnísi by vôbec nemali piť víno, ale keďže vieme, že sa voči 
tomu búria, tak sa dohodnime na tom, že treba piť s mierou...“ A dodáva: 
„Preto som šťastný v kláštore, lebo tu nachádzam priestor, ktorý ma mo-
tivuje, no na druhej strane ma zatiaľ neznechutil.“

Mních Damián hovorí, že si uvedomuje, aký je to veľký dar byť od za-
čiatku pri vzniku takéhoto diela. „Je fascinujúce ísť od piky do niektorých 
vecí. Človek sa musí boriť s mnohými problémami, ktoré časom pominú, 
myslím tie začiatočné, ale prídu ďalšie, iné... V Sampore sme boli núte-
ní rozširovať sa, lebo Pán nám požehnal povolania a my sme nemali dosť 
miesta pre hostí. Teraz po troch rokoch sme dokončili stavbu klauzúry 
pre nás a v dome hostí máme k dispozícii dostatok miesta. Som zodpo-
vedný za kuchyňu, tá je srdcom kláštora. Už od Benedikta vieme, že ape-
luje na mníchov, aby nik nebol vylúčený zo služby v kuchyni, lebo tam sa 
získava väčšia láska.“

„V benediktínskej regule je dôležité „prvé slovo“ a „posledné slovo“ 
a „dôležité slovo je v strede“. V regule je zmienka o kuchyni v jej stre-
de. Dodnes sa cirkevné dokumenty nazývajú podľa prvých slov. Bene-
diktova regula sa začína slovami: „Počúvaj, synu, náuky majstra.“ A po-
sledné slovo znie: „Dosiahneš.“ Počúvaj a dosiahneš. Medzi počúvaj 
a dosiahneš je celá regula. Všetko ostatné je medzi tým. Ako milovať 
opáta, ako voliť opáta, ako sa má správať opát, ako má prebiehať starost-
livosť o chorých, ako sa modliť atď., jednoducho všetko, čo má mních 
robiť, a potom, keď to budeš robiť – dosiahneš. Kapucíni to majú veľmi 
pekne sformulované: „Keď toto dosiahneš, zaručujem sa ti večným živo-
tom.“ Cieľ regule je priviesť do Božieho kráľovstva. Na tom pracujeme.“

Mních Jozef sa spolu s umelcom Jaroslavom Halmom venujú písaniu 
ikon na drevo. A v spolupráci so sestrou Luciou, OSsR, vznikajú nádher-
né básne – modlitby inšpirované Božím slovom. Toto všetko sa zhmot-
ňuje do modlitbového dreva, ktoré je pomôckou na rozjímavú modlit-
bu. Nielenže sa s ním možno modliť, rozjímať alebo meditovať, ale môže 
zdobiť aj interiér domácnosti, lebo v Sampore sa v spolupráci s laikmi 
venujú aj ich výrobe. Tvorba majstra Halmu a sestry Lucie uzrela svetlo 
sveta aj v tlačenej podobe a každý, kto navštívi Sampor, sa môže nielenže 
začítať do tohto hodnotného diela, ale si ho aj odniesť so sebou.

 Budúcnosť

Tvorivosť je pretavovaná nielen do jedla, umenia, ale aj do mnohých 
iných oblastí, veď napokon treba navštíviť Sampor a zažiť to na vlastnej 
koži.

Otázky, ktoré si mnísi kladú na čele s priorom, sa dotýkajú zmyslu 
a cieľa ich prítomnosti v súčasnom kultúrnom kontexte slovenskej re-
ality. „Zaoberám sa hlavne otázkou, čomu všetkému môže poslúžiť náš 
kláštor,“ hovorí prior kláštora Vladimír Kasan, „možno niekomu na ces-
te hľadania Boha, inému na ceste hľadania životnej cesty, inému pomôže 
rozhodnúť sa, inému uzdraviť atď.“ 

„Pre život sú dôležité korene. My ich zapúšťame na tomto mieste...“ n
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V  jednej zo svojich homí-
lií varuje pápež František 
veriacich pred narciz-

mom a viktimizmom, ktoré majú 
negatívny vplyv predovšetkým na 
medziľudské vzťahy. „Narcizmus 
nás vedie klaňať sa samým sebe, te-
šiť sa jedine z vlastného prospechu. 
Narcista si myslí: „Život je krásny, 
ak v ňom ja získavam.“ A tak pri-
chádzame k slovám: „Prečo by som 
sa mal darovať druhým?“ Prob-
lém viktimizmu opisuje slovami: 
„Robíme zo seba obeť a každý deň 
sa sťažujeme na blížneho: „Nikto 
ma nechápe, nikto mi nepomáha, 
nikto ma nemá rád, všetci sú pro-
ti mne!“ A naše srdce sa uzatvára 
popri tom, ako sa spytujeme: Prečo 

sa mi tí druhí nedarujú?“ Napriek 
tomu, že to zrejme nebolo primár-
nym zámerom, Svätý Otec opisu-
je s veľkou mierou presnosti dve 
tváre narcizmu, o ktorých disku-
tujú súčasní psychológovia, hoci 
takáto klasifikácia nie je súčasťou 
formálnych diagnostických sys-
témov. Viacerí autori opisujú tzv. 
grandiózny typ, ktorý zodpove-
dá laickému chápaniu, a zraniteľ-
ný (vulnerabilný) typ narcizmu, 
ktorý môže byť často prehliada-
ný, prípadne zaodievaný do pláš-
ťa falošnej pokory. Pojem narciz-
mus označuje poruchu osobnosti 
(resp. duševné ochorenie), ale aj 
osobnostnú črtu (tzv. subklinický 
narcizmus), ktorou v rôznej miere 

„Viete si predstaviť 
svet, kde každý musí 
žobrať o pozornosť 
druhého človeka 
a nikto nie je ochotný 
milovať zadarmo? 
Viete si predstaviť 
svet bez nezaslúženej 
lásky? Takýto svet je 
v skutočnosti peklom.“                                                                                    
(pápež František)

Keď narcizmus 
chodí do kostolan  JANK A VINDIŠOVÁ
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Nadmerne vysoké 
a žalostne nízke 

sebavedomie 
majú k sebe veľmi 
blízko a v prípade 

narcistického človeka 
ich možno vnímať 

ako dve strany tej istej 
mince.

disponujú príslušníci bežnej po-
pulácie. Zvyčajne zahŕňa nadmer-
ný pocit vlastnej dôležitosti a pri-
vilegovanosti, potrebu byť v centre 
pozornosti, ustavičné zaoberanie 
sa samým sebou, zvýšenú potrebu 
obdivu a ocenenia, ale aj zneuží-
vanie medziľudských vzťahov vo 
svoj prospech, nedostatok empatie 
a závisť. Vlastná hodnota je závislá 
od mienky druhých a udržanie se-
baúcty sa stáva hlavným životným 
cieľom. Kritika či nedostatok oce-

nenia môže viesť k pocitom menej-
cennosti, v dôsledku čoho sú takíto 
ľudia ľahko zraniteľní.1 Nadmer-
ne vysoké a žalostne nízke seba-
vedomie majú k sebe veľmi blízko 
a v prípade narcistického človeka 
ich možno vnímať ako dve strany 
tej istej mince. Kým výskyt poru-
chy je relatívne ojedinelý, prítom-
nosť istej miery narcistických čŕt 
je pomerne častá. Pri zabezpeče-
ní potrieb jednotlivca zameraného 
na seba môže byť, žiaľ, nápomocná 

i viera či dokonca duchovné povo-
lanie.

Narcizmus a viera
O nástrahách tzv. spirituálneho 
narcizmu píše karmelitánsky kňaz 
Nicholas Blackwell. Aj katolíc-
ka identita sa môže stať nálepkou 
či známkou prestíže a náboženská 
prax tak môže slúžiť ako prostrie-
dok na nadobudnutie lepšieho po-
citu a nie na priblíženie sa k Bohu. 
Napriek tomu, že v sekularizo-
vanom svete praktizovanie viery 
zväčša nie je zdrojom popularity 
a ocenenia, v mikrosvete katolíc-
kych spoločenstiev či farností vzni-
ká priestor na sebarealizáciu, ba 
dokonca konkurenčný boj. Veriaci 
často vynakladajú úsilie na zacho-
vanie „imidžu“ dobrého katolíka 
či príkladnej rodiny. Vytvárajú si 
akési štandardy ideálnej modlitby 
a potrebnej miery angažovanosti 
vo farskom živote. Zdrojom nar-
cizmu môže byť  i potreba vyhnúť 
sa zahanbeniu. Výsledkom je for-
movanie  „pseudoreality“ hrdinu, 
ale často i obete, ktorá sa tiež mô-
že stať prostriedkom na dosiahnu-
tie istého statusu.2,3 Človek v obave 
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z priznania si slabosti prestáva žiť 
v pravde, čím sa vzďaľuje od sa-
motnej podstaty kresťanskej viery. 
Pápež František používa termíny 
„teologický“ a „cirkevný narciz-
mus“  na označenie fungovania 
niektorých cirkevných inštitúcií. 
Študentom teológie adresuje slová: 
„Teológ, ktorý sa nemodlí a nek-
lania sa Bohu, sa nakoniec utopí 
v odpornom narcizme. Ide o cho-
robu cirkvi.“4

Zaujímavú analýzu problemati-
ky ponúka Chuck DeGroat v kni-
he Keď narcizmus vstúpi do Cirkvi. 
Práve skrytosť a maskovanie pova-
žuje za živnú pôdu pre narcizmus. 
Pripomína, že snaha skrývať ne-
dostatky je stará ako kniha Gene-
sis. Na druhej strane dnes môže byť 
tendencia vytvárať dokonalý seba-
obraz a zakrývať nedokonalosť ak-
centovaná silnejúcim individualiz-
mom. Ch. DeGroat v tejto súvislosti 
používa termín „spirituálne masky“, 
ktoré si veriaci nasadzujú v kosto-
le, aby tak predstieraným úsmevom 
zakryli svoju bolesť. Cituje pri tom 
jedného zo svojich klientov, kto-
rý hovorí: „V našom kostole som 
viac sám sebou v stredu večer ako 
v nedeľu dopoludnia.“ (V stredu sa 
zúčastňoval stretnutí anonymných 
alkoholikov.)5 Nie každý človek 
s narcistickými rysmi je nevyhnut-
ne agresorom. Naopak, niekedy 
ním môže byť človek, ktorý tak veľ-
mi túži po ocenení a prijatí, že po-
stupne stráca sám seba a prestáva 
žiť v pravde. Za fasádou dokonalos-
ti sa môže neraz skrývať nesprávna 
motivácia. V snahe o zvýraznenie 
vlastnej dokonalosti môže zároveň 
dochádzať k ponižovaniu druhých 
či k manipulácii. Blížni tak začínajú 
slúžiť ako prostriedok na posilnenie 
vlastnej hodnoty.

Narcizmus má blízko k jedné-
mu zo siedmich hlavných hriechov 
– k pýche. Ján Kasián ju obrazne 
nazýva najzúrivejšou šelmou, ktorá 
je horšia než všetky ostatné neresti 
a kruto požiera tých, ktorí sa blížia 

k dokonalosti. Neexistuje iná neresť, 
ktorá by dokázala útočiť na všetky 
cnosti. Ide o hriech proti samotné-
mu Bohu, do ktorého pozície sa sta-
viame. Kým ľudia na vrchole čností 
sú ohrození duchovnou pýchou, za-
čiatočníkov pokúša najmä telesná 
pýcha, pre ktorú je typická pový-
šenosť voči ľuďom. V Kasiánovom 
opise možno vystopovať dnes zná-
me symptómy narcizmu. „Keď teles-
ná pýcha hovorí, kričí (grandiozita); 
keď mlčí, je v tom horkosť (pasívna 
agresivita); keď je veselá, smeje sa 
prehnane nahlas a nemierne (upú-
tavanie pozornosti); keď je vážna, je 
v tom nepochopiteľný smútok (po-
zícia obete); keď odpovedá, je v tom 
nenávisť; hovorí ľahkovážne a slová 
z nej vyrážajú neuvážene (nedo-
statok empatie). Nemá trpezlivosť, 
láska jej je cudzia, opovážlivo uráža 
ostatných (neschopnosť skutočne 
milovať), sama sa urážok bojí (kreh-
ký sebaobraz), čo sa týka poslušnos-
ti, sú s ňou ťažkosti; napomenutia 
prijíma nezmieriteľne (neschopnosť 
prijať kritiku), v obmedzovaní vlast-
nej vôle je slabá; keď sa má podriadiť 
ostatným, je veľmi vzdorovitá; a stále 
sa snaží presadiť vlastné názory a vô-
bec v nich nedokáže ustupovať iným 
(systematické narúšanie vzťahov).“6 
Protipólom pýchy je kresťanská 
čnosť pokory. Podľa T. Akvinského 
je jej základom uvedomenie si vlast-
nej nedokonalosti a preukazova-
nie väčšej úcty ostatným ľuďom ako 
samému sebe, keďže práve v nich 
máme vidieť Boží obraz.

Narcizmus  
v zasvätenom živote
Kňazstvo či zasvätený život so se-
bou prinášajú viacero nástrah, 
ktoré môžu viesť k rozvinutiu 
a posilneniu narcistických rysov 
a súčasne sa stávajú príťažlivými 
práve pre narcistických jednot-
livcov. Podľa J. Kassiána sú ľudia 
napredujúci na ceste čnosti zvlášť 
ohrození duchovnou pýchou. Sú-
časní autori v tomto kontexte po-

užívajú termín „klerikálny narciz-
mus“. Pri uzatvorení manželstva 
s „narcisom“ platí, že ak tieto čr-
ty nadobudnú charakter poru-
chy osobnosti, na mieste je veľ-
ká ostražitosť. Podobný prístup by 
mal byť aplikovaný aj pri preukáza-
ní osobnostnej patológie u kandi-
dáta zasväteného života. Istá mie-
ra narcistických rysov však môže 
byť výzvou na formáciu i prácu na 
vlastnom osobnostnom a duchov-
nom raste. Podmienkou je, aby tie-
to aspekty osobnosti boli pravdivo 
pomenované a konfrontované.

K akcentácii tzv. grandiózneho 
narcizmu u kňaza môže prispie-
vať sociálna izolácia, nedostatok 
úprimnej spätnej väzby, idealizácia 
roly, vedomie vyvolenosti a urči-
tej spirituálnej nadradenosti. Môžu 
ho posilňovať nerealistické očaká-
vania ostatných na morálne kvality 
a celú škálu vyžadovaných schop-
ností, ktoré sa aspoň naoko sna-
ží napĺňať. V dôsledku toho môže 
dôjsť k budovaniu nerealistické-
ho sebaobrazu, ale aj k zvýšenému 
presadzovaniu moci voči druhým, 

V cirkevnom 
prostredí môže 

snaha o narcistické 
posilnenie nadobúdať 
príťažlivejšiu formu 

deklarovanej  
pseudo-pokory. 

Ide najmä 
o sebaponižovanie 

a upozorňovanie na 
vlastné nedostatky či 

nehodnosť.
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pričom tieto črty môžu byť do is-
tej miery tolerované a prijímané 
ako súčasť roly kňaza či predsta-
veného. Jednotlivci so zraniteľ-
nou formou narcizmu sa neúnav-
ne a úzkostlivo snažia o potvrdenie 
vlastnej hodnoty v očiach druhých 
i samotného Boha. Keďže hlad po 
uznaní nemožno nasýtiť, výsled-
kom môže byť precitlivenosť, tr-
valé pocity hanby, bezmocnosti, 
úzkosti i depresie, psychosomatic-
ké ťažkosti a náchylnosť na vyho-
renie. Zraniteľnosť vedie k pre-
hnaným reakciám na kritiku, ale 
aj k tendencii zhadzovať druhých. 
V cirkevnom prostredí môže snaha 
o narcistické posilnenie nadobúdať 
príťažlivejšiu formu deklarovanej 
pseudo-pokory. Ide najmä o se-
baponižovanie a upozorňovanie na 
vlastné nedostatky či nehodnosť.7 
Človek, ktorý poukazuje na svoju 
nedokonalosť a hriešnosť, pričom 
naoko nepripúšťa či neguje akú-
koľvek pochvalu na svoju adresu, je 
neraz považovaný za príklad poko-
ry. Neresť a čnosť majú k sebe často 
veľmi blízko. Skutočná pokora ne-
potrebuje reklamu. 

Cieľom článku nie je poukázať 
na chyby a nedostatky kňazov a za-
svätených osôb. Hlavným záme-
rom je upozorniť na skutočnosť, 
že narcizmus, ako aj jeho negatív-
ne ovocie sú reálnou hrozbou pre 
veriaceho človeka v akomkoľvek 
stave. Určite by sme sa mali vy-
hnúť neuváženej laickej diagnosti-
ke. Len Boh vidí do srdca a v plnej 
miere pozná pravé úmysly človeka. 
Dôležitou úlohou všetkých členov 
cirkevného spoločenstva je však 
vytvárať podmienky, v ktorých ne-
bude posilňovaná potreba narcis-
tického správania či sebaponižo-
vania a v ktorých bude na druhej 
strane pozitívne hodnotená snaha 
o pravdivosť života aj napriek ne-
dokonalostiam. Na druhej strane 
v prípade spolužitia s narcistickým 
človekom (môže ísť o partnera, 
predstaveného či člena komunity) 

treba dbať na zachovanie vlastnej 
integrity a psychického zdravia. 
V prípade, že tie sú systematicky 
narúšané a vplyvom manipulácie 
dochádza k strate osobnej slobody, 
je na mieste pomenovať problém 
a situáciu riešiť.

 
Čo ak azda ja?
V kontexte informácií o stúpajúcej 
miere tzv. subklinického narcizmu, 
ako aj o rôznorodosti jeho prejavov 
musíme pripustiť, že tento sa v urči-
tej miere môže týkať každého z nás. 
Jednoznačne nie je neškodný, keď-
že človeka oberá o radosť zo života 
a vzťahov, ktoré sú ním poznače-
né. Ako zistím, že mám problém? Je 
pravdepodobné, že osoby, pohybu-
júce sa na hornej hranici škály nar-
cizmu, ťažkosti nikdy nepripustia. 
Následkom by totiž bolo nabúranie 
idealizovanej predstavy o sebe. Na-
opak, ak u seba dokážeme identifi-
kovať podobné prejavy, môže to byť 
prvý krok k zmene. V tomto smere 
môže byť užitočné úprimne odpo-
vedať na niekoľko otázok.

V akej miere som spokojný sám 
so sebou? Ako sa cítim, keď ma 
druhí kritizujú? Stane sa, že vy-
buchnem alebo sa rozplačem, ak 
niekto so mnou nesúhlasí alebo má 
voči mne námietky, s ktorými ne-
súhlasím? Mám tendenciu ustavič-
ne sa ospravedlňovať a vysvetľovať 
svoje konanie, ktoré je predmetom 

kritiky? Dokážem naozaj počú-
vať druhých? Je môj záujem o nich 
úprimný alebo predstieraný? Sku-
točne ma trápi to, čo prežívajú? 
Stáva sa mi, že ťažko nesiem, keď si 
niekto nevšimne, prípadne „nepo-
chváli“ výsledky môjho snaženia? 
Príp. v kútiku duše cítim, že túžim 
po uznaní, ale keď ma pochvália, 
cítim sa trápne? Prekáža mi, keď 
ustavične chvália druhých a ja ostá-
vam nepovšimnutý? Závidím iným 
ich postavenie? Vnímam, že veľ-
mi túžim byť milovaný, ale lásku 
druhých sa mi nedarí dosiahnuť? 
Mám pocit, že druhým na mne ne-
záleží, prípadne, že ma milujú ne-
dostatočne? Potrebujem opakované 
uistenie o vlastnej hodnote, a na-
priek tomu o nej pochybujem? 

V prípade, že u seba pozorujeme 
ťažkosti v niektorej z oblastí, ktoré 
boli predmetom otázok, môžeme 
skúsiť pátrať po ich pôvode. Ako si 
spomínam na svoj vzťah s rodičmi? 
Prejavovali mi v dostatočnej mie-
re lásku a prijatie bez akýchkoľvek 
podmienok alebo som si ich musel 
nejakým spôsobom zaslúžiť? Mali 
dosť svojich problémov a nemali 
kapacitu na prejavovanie citov voči 
mne? Aká bola moja výchova? Bol 
som často kritizovaný, príp. poni-
žovaný? Mali moji rodičia vysoké 
očakávania toho, akým by som mal 
byť? Porovnávali ma s niekým? Za 
čo som bol chválený? Bol som vy-
počutý, keď som to potreboval? Ako 
reagovali na moje neúspechy a zly-
hania? Prežil som vo svojej rodi-
ne veci, na ktoré nerád spomínam? 
Ubližovali mi moji rodičia, príp. 
niekto iný z rodiny? Aký bol vzťah 
mojich rodičov? Bol prístup otca 
a matky v niečom výrazne odlišný? 

V odpovediach na otázky môže-
me hľadať jedny z najčastejších prí-
čin narcistického zranenia. Rodič, 
ktorý zväčša nevedome vedie k jeho 
vzniku, nemusí byť  tyranom. Často 
stačia zvýšené nároky, perfekcioniz-
mus, ale aj rozmaznávajúci výchov-
ný štýl, kde dieťa dostáva všetko 

Keď hľadíme  
na históriu svojich 

problémov dospelými 
očami, dokážeme  
k nej zaujať zrelý 

postoj.
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a nemá žiadnu skúsenosť frustrá-
cie. Svoju minulosť nezmeníme. Av-
šak keď hľadíme na históriu svojich 
problémov dospelými očami, doká-
žeme k nej zaujať zrelý postoj. A to 
nie je málo. Môžem ostať zaborený 
v bahne minulých zlých skúsenos-
tí a túžobne sa pozerať na okolité 
vrchy alebo sa môžem, hoci s ná-
mahou, vyštverať na jeden z nich 
a pozrieť sa na svoj život z nadhľa-
du. Samozrejme, rovnako ako pri 
všetkých ranách duše, ak sú tieto 
príliš hlboké, nestačí „domáca le-
kárnička“ ani pomoc rodiny či blíz-
kych. Len málokto vyhľadá psycho-
lóga či psychiatra s požiadavkou, 
aby ho vyliečil z narcizmu. Ľudia 
s týmito tendenciami sa však neraz 
v ambulancii odborníka na duševné 
zdravie ocitnú. Dôvodom môžu byť 
depresie, závislosti, výrazne naruše-
né medziľudské vzťahy či dokonca 
pokus o samovraždu. Žiť dlhodobo 
s pocitom nedostatku ocenenia, pri-
jatia a pochopenia najbližšími a sú-
časne zvádzať neustály boj o vlastnú 
dokonalosť je extrémne vyčerpáva-
júce. Preto zväčša nie samotný nar-
cizmus, ale jeho bolestivé dôsledky 

môžu viesť k uvedomeniu, že niečo 
nie je v poriadku. 

 
Ako rozbiť zrkadlo

Súčasná kultúra narcizmu je 
zdrojom smútku v duši. Ten vzni-
ká, keď sa človek ustavične snaží 
vytvárať dojem, že je lepší ako iní 
ľudia. Mladí priatelia, rozbite toto 
zrkadlo! Nepozerajte sa doň, lebo 
klame. Pozrite sa radšej okolo 
seba, pozrite sa na svojich blíž-
nych, vyjdite z tohto sveta, ktorý 
žije kultúrou narcizmu a konzu-
mizmu. (z príhovoru pápeža Františka)  

Rozbiť zrkadlo a vyjsť z na seba 
zameraného sveta nemusí byť ne-
možné. Autenticky prežívaná viera 
ponúka jedinečné prostriedky na 
prekročenie hraníc vlastného ja. 
Naopak, spirituálny narcizmus mô-
že mať devastačné účinky nielen na 
daného človeka, ale aj na tých, kto-
rým svojím životom vydáva sve-
dectvo viery. Ako môže veriaci člo-
vek a Cirkev ako taká čeliť kultúre 
narcizmu? A čo možno spraviť, keď 
skutočne vstúpi do kostola? 

Narcizmus – vstup zakázaný. 
Je mimoriadne dôležité rozlišovať 
medzi narcistickou poruchou a vý-
vinovo podmienenými narcistic-
kými rysmi. Prítomnosť poruchy 
osobnosti, ktorá je zdrojom závaž-
ných a ťažko zmeniteľných vzor-
cov správania, môže byť prekážkou 
vo vytváraní zdravých vzťahov na 
všetkých rovinách (k samému sebe, 
k blížnym, k autoritám i k Bohu). 
Ak sú pri psychologickej diagnos-
tike kandidátov kňazstva alebo za-
sväteného života odhalené symptó-
my patológie, na mieste je zvýšená 
opatrnosť. Človek s poruchou osob-
nosti môže, často nevedomky a bez 
náhľadu na dôsledky, ubližovať sa-
mému sebe i ľuďom okolo seba. 
V prostredí Cirkvi sa pridávajú 
škody na duchovnom živote zvere-
ných veriacich. V týchto prípadoch 
je zvyčajne nutný radikálny prístup 
(zväčša odmietnutie kandidáta), sa-
mozrejme, so zachovaním postoja 
úcty, lásky a milosrdenstva. Ľudia 
s psychickými ťažkosťami osobnost-
ného charakteru sú často obeťami 
výchovy či iných negatívnych okol-
ností a mali by mať svoje miesto 
v Cirkvi. Umožnenie cesty ku kňaz-
stvu však v takýchto prípadoch 
môže byť riskantnou hrou s ohňom, 
keď hrozia straty na oboch stranách. 
Rovnaký postup je na mieste aj pri 
voľbe manželského partnera.

Človek s poruchou 
osobnosti môže, často 

nevedomky a bez 
náhľadu na dôsledky, 

ubližovať samému 
sebe i ľuďom  
okolo seba.
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Formácia. Následkom psycho-
logickej diagnostiky by nemal byť 
trest a odsúdenie. Je osobitne dôle-
žité, aby bol kandidát primeraným 
spôsobom oboznámený s jej vý-
sledkami. Poznanie vlastných limi-
tácií i silných stránok je jedinečnou 
príležitosťou na ďalší osobnostný 
rast.9 Ak sú preukázané osobnost-
né ťažkosti vývinového charakteru 
(napr. narcistické sklony, ktoré ne-
spĺňajú kritériá poruchy osobnos-
ti), môžu sa stať významným pod-
netom na ďalší proces formácie, 
ktorý by v ideálnom prípade mal 
byť celoživotným.

Otvorenosť voči pravde. Dôle-
žitým momentom obratu na ceste 
od škodlivého ku konštruktívnemu 
narcizmu je sebapoznanie a pravdi-
vosť. Človek s narcistickými sklon-
mi by mal doslova „pátrať po zrnku 
pravdy“ v každej vyslovenej kriti-
ke.10 Proces uvedomovania si vlast-
ných nedokonalostí je bolestný, ale 
nenahraditeľný na ceste k zrelosti. 
Sv. Terézia z Avily vo svojom diele 
Vnútorný hrad pripomína: „Se-
bapoznanie je také dôležité, že by 
som nechcela, aby ste v tom  pre-
stali, ani keby ste dospeli do naj-
vyšších nebies, lebo pokiaľ sme na 
zemi, nič nie je také potrebné ako 
pokora... Pokora sa začína až vtedy, 
keď zbadáme, že nám chýba.“11 

K poznaniu pravdy o sebe môžu 
prispievať aj prostriedky duchov-
ného života, predovšetkým spyto-
vanie svedomia a úprimne vykona-
ná sviatosť zmierenia.

Prevencia. Najlepší spôsob, ako 
možno bojovať s tmou, je vpus-
tiť dnu svetlo. Kým narcizmus nás 
uzatvára do väzenia vlastného ja, 
rozvíjanie záujmu o druhých ponú-
ka príležitosť rásť v láske. My ľudia 
nie sme disponovaní na utváranie 
vlastnej hodnoty mimo osobné-
ho vzťahu, prípadne mimo vzťa-
hu s Bohom, ktorý je Osobou. I. D. 
Yalom pri terapii narcizmu odpo-
rúča cielené počúvanie a uvedo-
movanie si potrieb ľudí vo svojom 

okolí. Človek postupne zisťuje, že 
nielen on je dôležitý.12 Túto schop-
nosť možno rozvíjať po celý ži-
vot. Jedným zo spôsobov je služba 
najbiednejším, ktorá však prináša 
riziko, že prílišné ocenenie spo-
ločnosťou povedie k posilneniu 
narcistických tendencií. Z tohto 
hľadiska je niekedy užitočnejšie za-
merať sa na ľudí v najbližšom okolí, 
keďže záujem o nich zvyčajne ne-
vedie k obdivným pohľadom. 

Samota a ústranie. Odporúča sa 
naučiť sa odísť do ústrania a stráviť 
nejaký čas v tichu, kde nie je k dis-
pozícii nijaký zdroj obdivu. Osame-
lý čas v tichu, rozjímavá modlitba 
a meditácia sú považované za naj-
účinnejšie medikamenty na liečbu 
narcizmu.10 Rovnaké zbrane proti 
spirituálnemu narcizmu ponúka pá-
pež František účastníkom medzi-
národného stretnutia rehoľníkov: 
„Usilujte sa o jeho opak, ktorý nás 
zo všetkého vyzlieka, a teda o ado-
ráciu. Modlitba tichej adorácie: „Ty 

si Pán“ je pravým opakom sebazr-
kadliaceho narcizmu.“

Pár slov na záver
Život veriaceho človeka je plný pa-
radoxov. Na jednej strane pýcha 
ako najhoršia neresť a na druhej 
strane výzva „milovať blížneho ako 
seba samého“. Kde sú hranice me-
dzi falošnou a pravou pokorou, 
primeranou sebaúctou a egoiz-
mom či narcizmom? Základným 
rozlišovacím kritériom by mala 
byť pravda a láska. Ak si dokáže-
me pravdivo uvedomiť vlastné ne-
dostatky a hriešnosť, začíname sa 
učiť skutočnej pokore. Ak hľadí-
me v prvom rade na dobro svoj-
ho blížneho a vnímame ho ako 
osobu, ktorú nemáme využívať, 
ale milovať a slúžiť jej, nedávame 
priestor narcizmu. A ak si nájdeme 
čas na tichú reflexiu Božieho obra-
zu v nás, učíme sa na samých seba 
hľadieť jeho očami, v ktorých sa 
odráža naša skutočná hodnota. n

1  Heretik, A., Heretik A., jr. et al. (2007). Klinická psychológia. Nové Zámky: Psy-

choprof, 816 s.

2  Blackwell, N. (2020). The Reality and Dangers of Spiritual Narcissism, Catholic 

Stand, 02/05, https://tinyurl.com/yhyd47wv.

3  Foley, S. (2020). The Dangers of Spiritual Narcissism, Relevant Radio, https://

tinyurl.com/ut499kyw.

4  Pápež František (2014). Narcismus teologů je nechutný a působí velké škody, 

Česká sekce Radio Vaticana, 25/04, https://tinyurl.com/e36kfasf.

5  DeGroat, C. (2020). When Narcissism Comes to Church: Healing Your Commu-

nity From Emotional and Spiritual Abuse, Westmont, IL: IVP, 192 s.

6  Kassián, Jan (2007). Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí. Vyd. 1., 

Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha, 2007, Pietas benedictina, seš. 

14, 89 s.

7  McManaman, D. (2014). A Few Thoughts on Narcissism in the Priesthood, lifeis-

sues.net, https://tinyurl.com/ac8uf9hx.

8  Esteves, J.A. (2017) ‚Break mirror of narcissistic culture,‘ says Pope Francis. 

America. September 5. https://tinyurl.com/btt85r.

9  Ruffing, E. G., Paine, D. R., Devor, N. G., Sandage, S. J. (2018). Humility and nar-

cissism in clergy: A relational spirituality Framework, Pastoral Psychology, 67, 

5, 525–545.

10  Rohr, R., Ebert, A. (2018). Enneagram – Devět tváří duše, Praha: Synergie, 272 s.

11  Sv. Terézia od Ježiša (1991). Hrad v nitru, Praha: Karmelitánske nakladatelství, 

218 s.

12  Yalom, I. D. (2020). Existenciální psychoterapie, Praha: Portál, 544 s.
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Už zvolený nadpis môže vyznievať podivne. 
Pochopiteľne. Čítajúc literatúru o spiritualite, 
o teológii či dokumenty o zasvätenom živote a o jeho 
obnove, s určitosťou nenatrafíme na žiadnu zmienku 
o architektúre a jej význame pre zasvätený život. 
S väčšou pravdepodobnosťou narazí na povahu tohto 
vzťahu len historik či kunsthistorik. Skôr by prekvapil 
opak. Predstavme si len, že by v niektorej z dnešných 
úvah o spiritualite zasvätených bola časť venovaná 
niečomu takému „neživému“, ako je budova, izba, 
priestor. Až nepredstaviteľné! 

Zasvätení 
a architektúra.
Náčrt vzťahu. I.

n  L ADISL AV TK ÁČIK ,  OFMCap

A možno je už na 
uvažovanie o tom-
to vzťahu aj nesko-

ro. S plnou vážnosťou možno 
konštatovať, že na Sloven-
sku nebola realizovaná žiadna 
komplexná rekonštrukcia his-
torického kláštora či novostav-
ba rehoľného domu, ktorá by 
splnila architektonické štan-
dardy a kvality známe zo za-
hraničia. Isto, mnohé z tohto 
problému vysvetľuje pretrhanie 
väzieb s pôvodnými stavba-
mi a rehoľnou kultúrou, ktoré 
spôsobil komunistický režim. 
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Rovnako však treba zmieniť, že 
nie pre každú rehoľnú rodinu bola 
premyslenosť vlastnej architektúry 
historicky rovnako dôležitá. 

O čo nám teda ide? Veď pred-
sa každá naša rekonštrukcia či no-
vostavba začína požiadavkou na 
podporu duchovného života a našej 
práce. Asi by sme sa teda pri bliž-
šom uvažovaní zhodli, že architek-
túra našich domov chce podporo-
vať život a s týmto úmyslom je aj 
konštruovaná. V čom je teda prob-
lém? Nám však nejde len o také-
to utilitárne hľadisko. Nechceme 
hájiť architektúru len ako užitočnú 
pre vyššie ciele. Radikalizujme to! 
Čo by ste si pomysleli pri zazne-
ní názoru, že za mnohé stroskota-
nia zasväteného života môže práve 
architektúra? Či že za nerozvinutie 
potenciálu vlastnej spirituality môže 
budova, izba, možno kaplnka. Že za 
mizerné či až manipulatívne vzťa-
hy v komunitách nesie významnú 
zodpovednosť architektúra obýva-
ného domu. Že priestor determinu-
je život modlitby. Bláznivé? Prečo 
je také neobvyklé v rečiach rehoľ-
níkov natrafiť na zmienku o klášto-
re ako o svojom vlastnom domo-

1  Louis I. Kahn. What will be has always been: The words of Louis. I. Kahn. New York: Richard Saul Wurman, 1986, s. 22.

ve? (Ideme „do kláštora“, no „ideme 
domov“ k rodičom.) Prečo sú bratia 
a sestry v kláštoroch skôr len ako-
si prítomní, no nebývajú tam, nie 
sú tam doma? Utilitárne hľadisko 
môže úplne prekryť skutočný zmy-
sel stavby. 

Skúsme to teda premyslieť inak. 
Žiaden ľudský dom nie je len uži-
točným trojrozmerným priestorom 
nevyhnutným na to, aby sme mali 
„kde hlavu skloniť“. Akýkoľvek dom 
je priestorom prítomnosti, pohybu, 
osamelosti, intimity i stretávania sa. 
Teda nie je len obývaným priesto-
rom, priestorom užitočným, ale je 
hlavne priestorom prežívaným či 
skôr žitým. Nemožno ho popísať len 
ako ľubovoľné „niekde“ alebo „kde-
koľvek“. Ak nám teda nejde o hľa-
disko úžitku, pýtame sa na samotnú 
povahu rehoľného staviteľstva, jeho 
bytnosť (povedal by filozof). Chce-
me sa spytovať na niečo omnoho 
zásadnejšie, na to, ako rehoľný dom 
uchováva a vyjadruje existenciálne 
súvislosti zasväteného života, prí-
padne ako im bráni. 

Jeden z veľkých architektov 
20. storočia, Louis Kahn, sa po-
čas prednášky na Princetonskej 

univerzite 13. marca 1968 opýtal: 
„Neustále si kladiem otázku, čo je 
kláštor? Čo inšpirovalo prvý kláš-
tor? Poznať pravdivo skutočnosti 
založené na okolnostiach nie je po-
trebné, keďže nás to nikam neve-
die. Všetko, čo sa v dejinách odo-
hrá náhodou, nemá nejako veľkú 
hodnotu. Naopak, čo je v dejinách 
znakom nevyhnutného, má hod-
notu obrovskú.“1 Ono spomínané 
„nevyhnutné“, určujúce, podstatné 
nás zaujíma. Esencia „rehoľného 
obydlia“.

Každému človeku je vlastné roz-
lišovanie medzi domácim a cu-
dzím. Ide o apriórnu intersubjek-
tívnu štruktúru, ktorá sa utvára, 
generuje skúsenosťou. Domáce 
je spolukonštituované stretnutím 
s cudzím a cudzie je spolukonšti-
tuované prisvojením si domáceho. 
Tento proces generuje zmysel. Ide 
o proces, ktorý má povahu ustano-
vovania domova aj ako konkrétne-
ho miesta, domu a možno ho opí-
sať ako mnohoraké osvojovanie si 
aj s jeho historickými a kultúrnymi 
vrstvami. Tento generatívny pro-
ces dáva zmysel rozlišovaniu medzi 
blízkym a vzdialeným, vlastným 

Každá naša 
rekonštrukcia  
či novostavba 

začína požiadavkou 
na podporu 

duchovného života 
a našej práce.
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a cudzím, domácim a nehostin-
ným, vnútorným a vonkajším, zná-
mym a neznámym. Takto sme do 
„vlastného“ zasväcovaní, iniciova-
ní opakovaním, rituálmi, zdieľaním 
narácií, načúvaním krajine, mestu, 
chôdzou, dotýkaním sa, všetkými 
registrami vnímania. Človek jed-
noducho nutne existuje tak, že nie-
čo preňho nadobúda privilegova-
ný zmysel ako „to domáce“, ktoré 
prežíva ako niečo vnútorné, blízke, 
nasýtené a dostupné. A „cudzie“ 
naopak ako nejako zneprístupnené, 
nedostupné či odcudzené. 

Pohybujeme sa teda okolo gene-
ratívneho významu „osvojovania“. 
Aj zasvätený si nielen niečo osvoju-

je, robí to sebe blízkym, domáckym, 
ale aj on sám sa stáva súčasťou také-
hoto domáceho sveta. Zdomácňuje 
spolu s druhými, ktorí ho prijímajú 
a ktorých prijíma aj on. Navykajú si 
na seba, čo je spôsobom generova-
nia domáckeho sveta. Nejde tu len 
o aktuálne, konkrétne súvislosti, 
ale aj o diachrónny proces genero-
vania domáceho skrze osvojovanie 
si vlastných dejín, vlastnej rehoľnej 
kultúry! Podstúpenie tohto proce-
su je pre spoločenstvo zároveň pod-
mienkou jeho budúcnosti. 

„Osvojovanie si“ má generatívnu 
povahu: sprítomňuje, stelesňuje, no 
zároveň aj rekonštituuje, obnovu-
je staré, transformuje a kriticky ho 

renovuje. Domáci svet udomácňuje 
a identita jeho obyvateľov je identi-
tou domácich, identitou konkrétne-
ho domova. Už nemôže ísť len o vý-
skyt „pod jednou strechou“. To by 
bolo ľudsky nedôstojné! Generativi-
ta domáceho sveta konštituuje zdie-
ľaný svet ako uprednostňovaný, pri-
vilegovaný, dôverný a ako takému 
sú mu vlastné zmysluplnosť a štýl. 
Zdomácnenie dokonca rekonštitu-
uje aj naše telá tak, že sa začínajú 
s priestorom rehoľného domu ako-
by rýmovať, stávajú sa s ním súro-
dými. Kláštor – ako je domovom – 
modifikuje môj spôsob vnímania, 
citlivosti na isté registre vnemov, 
povrchy, vône, šero, rytmy, rezonan-

Aj zasvätený si nielen 
niečo osvojuje,  
robí to sebe blízkym, 
domáckym, ale aj on sám 
sa stáva súčasťou takéhoto 
domáceho sveta.
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cie, osobitý spôsob ticha každej bu-
dovy. Živé telo je zdomácneným te-
lom. Nielen ono utvára priestor, ale 
aj priestor utvára telo. 

Konzekventne vedie erózia do-
mova, jeho nedostatok až k telesné-
mu zmätku, k strate orientácie, zá-
kladnej životnej osnovy, k rozkladu 
priestoru. Rehoľníci tak môžu bývať 
„pod jednou strechou“, môžu zdieľať 
priestor, hoci s ním nenadviazali ge-
neratívnu väzbu. Môžu obývať kláš-
tor bez toho, aby v ňom bývali. Áno, 
aj celá komunita môže stratiť životo-
darnú generatívnu väzbu s vlastnou 
konštitutívnou architektúrou a do-
mov nie je domovom, obydlím, ale 
len budovou, prístreškom, nocľahár-
ňou, ktorej jej obyvatelia už nerozu-
mejú ako svojmu blízkemu a dôver-
nému domácemu svetu. 

Navyše, ak porozumieme vzá-
jomnému spolukonštituovaniu do-
máceho a cudzieho, porozumieme 
aj imperatívu rehoľnej pohostin-
nosti a otvorenosti. Ukáže sa nám, 
že podmienkou prijatia, uvítania 

2  Louis I. Kahn. Conversations with students. Houston: Rice University School of Architecture – Princeton Architectural Press, 1998, s. 28.

čohokoľvek cudzieho je domáce. 
Že osvojenie, žitie domáceho, jeho 
neopustiteľnosť, zotrvávanie v ňom 
je podmienkou prijatia iného, cu-
dzieho, hosťa. Skutočné vykročenie 
k stretnutiu s druhým je možné len 
ako „prekročenie zvnútra“. Odstup 
ako podstatná charakteristika do-
mova je predpokladom blízkosti. 
Hľa, paradox! Ak teda rehoľník ne-
rozumie svojmu domovu, svojmu 
kláštoru ako domácemu, dôver-
nému a privilegovanému priesto-
ru, nie je schopný pohostinnosti, 
nebude schopný prijať hosťa ako 
cudzieho. Cudzí vo vlastnom dome 
nedokáže prijať cudzieho, preto-
že nerozumie hraniciam. Aj v sa-
motnom dome, v kláštore môže 
byť narušená generatívna štruktú-
ra medzi domácim a cudzím. A tak 
niektorí rehoľníci neporozumejú 
klauzúre, tomuto vonkoncom nie 
archaickému inštitútu, ak mu ro-
zumieme ako nutnému intímne-
mu priestoru. Dôsledky sú fatálne: 
Kláštor, kde bratia či sestry nie sú 

doma, nemožno navštíviť, pretože 
vás v ňom nemá kto prijať; možno 
sa v ňom len zastaviť. Ak nedôjde 
k osvojeniu si domáceho, čo je byt-
nosťou rehoľnej formácie ako for-
mácie, následky budú fatálne. 

Asi by sme už boli náchylní súhla-
siť s tým, že tieto vzťahy a súvislos-
ti sa chcú prejaviť v architektúre. No 
tieto bytostné vzťahy, štruktúry sa 
skôr dejú, uskutočňujú alebo nedejú 
ako architektúra sama. Ony samotné 
sú architektúrou, dejú sa aj ako ar-
chitektúra, aj ako staviteľstvo, aj ako 
rekonštruovanie. Hľadieť na rehoľnú 
architektúru len ako na niečo pod-
ružne, nepodstatné voči duchovné-
mu, voči misii, výlučne funkčné či až 
obťažujúce môže byť založené len na 
neporozumení človeku či až teológii 
inkarnácie. Vráťme sa teda ešte ku L. 
Kahnovi: „Budova je svetom vo sve-
te. Budovy, ktoré zosobňujú miesta 
kultu, domova alebo iných ľudských 
inštitúcií, musia byť verné svojej 
podstate.“2 

(pokračovanie nabudúce)

Kláštor, kde bratia  
či sestry nie sú 

doma, nemožno 
navštíviť, pretože 
vás v ňom nemá 

kto prijať; možno 
sa v ňom  

len zastaviť.
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Václav Hypius (1967) vyštudoval 
Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú 
fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, 
do rehole redemptoristov vstúpil v roku 1987. 
Za kňaza bol vysvätený v roku 1992. Licenciát 
zo spirituálnej teológie získal na pápežskej 
univerzite Gregoriánum v roku 1994. Dlhé roky 
pôsobil ako magister novicov v Podolínci (1996 
– 2009), potom ako správca farnosti Banská 
Bystrica – Radvaň. V roku 2011 bol zvolený 
za viceprovinciála Bratislavskej viceprovincie 
redemptoristov, neskôr v 2017 za provinciála 
provincie Bratislava-Praha.

Václav Hypius: 
Vzájomná spolupráca 

je kľúčová

V roku 2015 zvolila KVRP Václava Hy-
piusa, CSsR, za svojho predsedu. Viedol 
ju až do februára 2022. Počas tohto ob-
dobia prišlo k zlúčeniu ženskej a muž-
skej konferencie vyšších rehoľných 
predstavených na Slovensku (KVRPS). 
Túto službu tak vykonával viac ako dve 
volebné obdobia.

Vnímal si svoju voľbu do čela KVRP 
a neskôr KVRPS ako zásah Boží?

Keď sa niečo také udeje, je ťažké vní-
mať to ako zásah Boží. Avšak s od-
stupom času, keď sa spätne pozerám 
na svoju voľbu, až teraz nachádzam 
v tom všetkom Božiu stopu. Bolo to 
v náročnom období môjho života 
a prišlo to práve vtedy.
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Aké výzvy ťa čakali pri nástupe do úradu?
Jednou z prvých výziev bola konsolidácia samotnej 
Konferencie, posilnenie jej identity v štruktúrach 
Cirkvi a štátu, čo postupne uľahčovalo náš vstup do 
rokovaní so štátnymi orgánmi pri vybavovaní viace-
rých záležitostí týkajúcich sa rehoľníkov a rehoľného 
prostredia. Požiadavka spolupracovať nielen formál-
ne, ale predovšetkým prakticky v rámci jednotli-
vých reholí sa ukázala bytostne dôležitou, a to nielen 
v rámci mužských reholí, ale aj ženských. Postupne 
sa tak otvorila výzva spojenia so ženskou konferen-
ciou (KVPŽR). 

Napokon nás to pohlo k živému svedectvu spo-
lupráce, jednoty a posilneniu vnímania zasväteného 
života ako takého. 

S väčšou odvahou sme začali spájať sily v kon-
krétnych oblastiach, napríklad vo formácii, program 
permanentnej formácie mladých rehoľníkov, orga-
nizovanie odborných seminárov a sympózií pre za-
svätených.

V neposlednom rade som videl výzvu aj v zmier-
ňovaní napätia medzi rehoľníkmi a diecéznym klé-
rom. Chcel som poukázať predovšetkým na skutoč-
nosť, že vzájomne sa potrebujeme.

A napokon – ako som už aj spomenul – výzvou 
bol postupný proces spojenia s KVPŽR, ktorý dozrel 
po troch rokoch v úrade, čo vnímam ako „pridanie 
plynu“, aby tak obidve konferencie mohli pracovať 
na plné obrátky, uskutočňovať svoje poslanie a záro-
veň byť nápomocnými aj jednotlivých reholiam, aby 
mohli účinnejšie slúžiť podľa ich špecifických cha-
riziem.   

Ako hodnotíš s odstupom času spoluprácu 
s Konferenciou biskupov Slovenska?

Vždy sme sa usilovali o dobré vzťahy. Podarilo sa 
nám opätovne dostať sa na plenárne zasadania KBS. 
Vždy je dobre, keď si spolu sadneme za stôl a sme 
zapojení do hľadania možných riešení. Trvalo to sí-
ce dlhšie, ale postupne sme našli väčšie pochopenie 
a otvorenosť. Ako KVRPS máme svojich zástupcoch 
v niektorých komisiách a radách KBS, čo je dobré. 
Aj keď je pravda, že v rámci účasti na plénach KBS 
je náš status stále nemenný – sme hosťami. Máme 
však nádej, že azda postupne (aj podľa vzoru sused-
nej ČBK) budeme mať priestor nielen informovať 
na plénach KBS o živote KVRPS a reholí, ale mať aj 
možnosť zapojiť sa do hľadaní a rozhodovaní v rám-
ci spoločného poslania Cirkvi na Slovensku. Vzdia-
lenosť medzi rehoľami a biskupmi bola v minulosti 
oveľa väčšia a vďaka Bohu sa zmenšuje. Pred spoje-
ním konferencií aj po ich spojení sa zasadnutí KBS 
zúčastňovali vždy dvaja zástupcovia, čo bolo dôleži-

té hlavne na posilnenie vnímania prítomnosti žen-
ských reholí na Slovensku. Lebo, či chceme a či nie, 
zasvätená žena na Slovensku nemá zatiaľ to vníma-
nie a ocenenie, ktoré jej patrí. Isto, môže to byť môj 
subjektívny pohľad.

Požiadavka spolupracovať nielen 
formálne, ale predovšetkým 

prakticky v rámci jednotlivých 
reholí sa ukázala bytostne 

dôležitou, a to nielen v rámci 
mužských reholí, ale aj ženských. 
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Aká bola a je spolupráca s nunciatúrou?
Apoštolská nunciatúra je veľmi dôsledná a aktívna 
v komunikovaní. Zasiela nám pravidelne materiály, 
ktoré vychádzajú v Kongregácii pre rehoľníkov. Stre-
távame sa na pravidelných stretnutiach. Spolupráca 
je štandardne dobrá.

Bolo aj niečo humorné na zasadaniach s KBS?
Na takýchto stretnutiach toho veľa humorného nebýva. 
Možno keď sme predniesli nejaký náš návrh a ten sa 
biskupom nepozdával, boli úsmevné reakcie. Veľké po-
čudovanie nastalo, keď sme predstavili náš návrh spojiť 
obe rehoľné konferencie. Prekvapili sme, keďže muž-
ská konferencia má 26 členov a ženská 46, dovedna 72 
členov, čiže je to veľké množstvo členov plus ďalší per-
sonál. Vyjadrili doslova obavu, ako bude takýto orgán 
fungovať. Ale neodradilo nás to a dnes už azda aj ot-
covia biskupi vnímajú, že toto spoločné dielo má svoje 
opodstatnenie a prináša požadované ovocie. 

Napokon spojenie oboch konferencií a nadviazanie 
užšej spolupráce s KBS pomohlo rehoľníkom 
definovať svoje postavenie aj voči Slovenskej 
republike.

Áno, spojenie pomohlo k posilneniu našej identi-
ty aj smerom k štátu. V rámci štátnej legislatívy sme 
vnímaní ako ktokoľvek iný, čiže máme rovnaké po-
vinnosti, ale viaceré štátne inštitúcie ešte donedávna 
nerozpoznávali rehole ako samostatný právny sub-

jekt, nerozumeli pojmu rehoľa, rehoľník atď. a s tým 
pre nás súviselo viacero problémov či nedorozu-
mení pri vybavovaní rôznych záležitostí na štát-
nych úradoch. Podarilo sa nám vypracovať ucelený 
materiál, ktorý bol do finálnej podoby pripravený 
aj v spolupráci s KBS a zaslaný na Ministerstvo kul-
túry SR. Veríme, že v krátkom čase príde k postup-
nej implementácii tohto materiálu do štátnej legis-
latívy a dočkáme sa aj právneho ukotvenia statusov 
ako rehoľa, rehoľný dom, rehoľník, rehoľníčka atď.
Pre rehole je KVRPS výhodné zoskupenie, lebo vy-
stupuje jednotne ako jeden subjekt, ktorý zastrešuje 
aj menšie inštitúty, ktoré by len veľmi ťažko docie-
lili niečo samy. V tomto vnímam podstatný prínos 
KVRPS pre dobro menších subjektov. Mať účasť na 
ovocí spolupráce je kľúčový prínos.

Pre rehole je KVRPS výhodné 
zoskupenie, lebo vystupuje 
jednotne ako jeden subjekt,  
ktorý zastrešuje aj menšie 

inštitúty, ktoré by len veľmi 
ťažko docielili niečo samy.
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Odovzdávaš kormidlo ďalej, čo si myslíš, že bude 
v budúcnosti dôležité?

Vzájomná spolupráca je kľúčová, máme rozbehnu-
tých viacero spoločných projektov, na ktorých je po-
trebné naďalej spolupracovať, hlavne čo sa týka práv-
neho postavenia jednotlivých reholí alebo rehoľníkov 
voči štátu, ďalej v oblasti školstva, ako aj v sociálnej 
sfére. Tu je na mieste stála bdelosť hlavne v súvislosti 
so zákonodarstvom. To je spoločné úsilie aj s KBS. 

Všetci potrebujeme permanentnú formáciu, a ho-
ci pandémia Covid-19 veľmi ochromila túto inicia-
tívu, ukazuje sa, že je dôležité stretávať sa, spolu sa 
formovať a aj takto si vzájomne pomáhať. Bolo by 
fajn stretávať sa viacej a spolu plánovať, spolupraco-
vať. Otvárať kláštory pre laikov, aby sa mohli s nami 
zasvätenými stretávať a vydať svedectvo, že nie sme 
uzatvorení pred svetom a že náš život a naša služba 
smeruje práve k nim, že sme tu pre ľudí.

Projekt časopis a web Zasvätený život? Ako to vidíš?
Niekedy to vidíme príliš zložito. Robíme z toho akúsi 
vedu. Chceme to dokonalé. Ale život nie je dokonalý. 
Bolo by fajn, ak by mohol byť časopis Zasvätený život 
viac zo života, čím žije tá-ktorá rehoľa. Ľahko sa mi 
to hovorí, ale vnímam to, že to potrebuje viacej živo-
ta. Priniesť na stránky časopisu alebo na internet to, 
čím žijeme, s čím sa boríme, na čom pracujeme, čo 
nás drží pri živote, čo nás charakterizuje atď. Nemu-
sí byť všetko dokonalé. Tak ako v mužskom kláštore. 
Väčšinou v ženskom je všetko dokonale vyžehlené, 
vyumývané, vyleštené… V mužskom je to iné. Nie je 

to vyzlátené bez jednej chybičky. Ak to má byť dobré, 
potrebuje to byť ľudské, nie príliš zidealizované. Nie-
čo zo života. Nedávno som si listoval v predchádza-
júcich číslach a je tam vidieť posun, určitý vývin. Ne-
musí byť všetko tip-top, dokonalé. V tomto narážame 
v rehoľnom svete.

O dokonalosti sa dá napísať všeličo a priznám sa, 
toto slovo vôbec nemám rád. Možno tomu zle ro-
zumiem, ale vie ma to poriadne vytočiť, keď o tom 
počúvam. Dokonalosť predstavuje pre mňa akú-
si pachuť čohosi neosobného, strojeného, dokon-
ca pretvárku. A to je zle. My zasvätení sa síce máme 
usilovať o svätosť, ale nie zdeformovaným spôso-
bom alebo len naoko. V reholiach možno upadnúť 
do mylnej predstavy, že nás zaujíma len naša vlast-
ná dokonalosť, a to je jednoducho egoizmus. Práve 
Konferencia pomáha uvedomiť si spoluzávislosť, ve-
die k spolupráci a spolupatričnosti. Ja nemám všet-
ko a nemôžem robiť všetko, ale je tu niekto iný, kto 
robí a vie to, čo ja neviem, a môžem sa na neho ob-
rátiť a v tom je to dobré. A už sa deje niečo spolu.

„Budúcnosť reholí je v spolupráci,“ povedal raz 
môj predchodca Karol Maník, SDB, a dnes potvr-
dzujem, že má pravdu. Dalo by sa žiť spokojne osa-
motene, ale to nie je evanjeliové.

A tak želám nášmu spoločnému dielu, aby bolo 
jednoduchým, radostným, povzbudivým, opravdi-
vým a prinášalo viacej ľudskosti do nášho sveta.

Vďaka!
n Zhováral sa Ján Štefanec SVD
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V  dňoch 9. – 11. 12. 2021 
som sa zúčastnila v Rí-
me  plenárneho zasadania 

„našej“ kongregácie (CIVCSVA), 
ktorej som členkou od roku 2019. 
Zasadnutie bolo viackrát plánova-
né i zrušené pre pandemické opat-
renia. V tomto dátume sa to teda 
podarilo. Hlavnou témou stretnu-
tia boli dávno avizované nové za-
kladania a nové formy zasvätené-
ho života (Kan. 605 KKP). „Nové 
zakladania“ – Nuove Fondazioni 
– znamená založenie nových in-
štitútov zasväteného života, ktoré 
spĺňajú podmienky definované Ká-
nonickým právom. „Nové formy“ 
zasväteného života sú také formy, 
ktoré vznikli v posledných desať-
ročiach a ktoré sa v niečom (napr. 
sľubmi či inými posvätnými zväz-
kami) podobajú tým, ktoré sú už 
právne uznané, ale nesú v sebe aj 
novosť spolunažívania (napr. mie-
šané komunity mužov a žien, zasvä-
tených i nezasvätených, zasvätených 
členov rodín, zasvätených klerikov 
spolu s inými osobami, ktoré sú 
zasvätené alebo nie...). Je náročné 
takéto nové spôsoby vtesnať do už 
existujúcich a schválených foriem 

zasväteného života (rehoľný život, 
zasvätené panny, eremiti, sekulár-
ne inštitúty, spoločnosti apoštolské-
ho života), o ktorých hovorí Kódex 
kánonického práva, a preto je ich 
štúdium veľmi dôležité. Kongregá-
cia sa venuje tomuto štúdiu už viac 
ako 20 rokov. Spomeniem niektoré 
problémy, ktoré vyvstávajú z komu-
nikácie so skupinami osôb žiada-
júcich o cirkevné schválenie. Je to 
napríklad problém spôsobu zacho-
vávania evanjeliových rád, autori-
ty i vedenia v takýchto inštitútoch, 
uzavretosť voči svetu, autorefe-
renčnosť zakladateľa, čo môže viesť 

k zneužívaniu svedomia či okliešte-
nej formácii...

Napriek všetkým problémom, 
ktoré tieto situácie prinášajú, môže-
me v Cirkvi badať rozkvet nových 
foriem zasväteného života. Zname-
ná to, že Evanjelium stále fascinu-
je mužov a ženy a vyzýva ich radi-
kálnejšie prežívať svoj krst. Môže 
to byť aj fenomén potreby blízkos-
ti. Moderný kresťan hľadá blízkosť 
a nechce sa uspokojiť s duchovnou 
prázdnotou či akousi spirituálnou 
únavou existujúcich spoločenstiev. 
Rovnako možno nájsť v dôvodoch, 
prečo vzniká nová forma, túžbu po 

Nové zakladania  
a nové formy 

zasväteného života
Nuove fondazioni e nuove forme  

di vita consacrata

n  OĽGA KRIŽOVÁ

SEKU L ÁRNY INŠT ITÚT 

DOBROVO ĽN ÍČOK DONA BOSC A
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novom svedectve a ohlasovaní ke-
rygmy, hlbšie prežívanie sľubov, ich 
kristocentrický charakter, ktorý od-
mieta sekularizmus i prílišný akti-
vizmus zasvätených....

Keďže Kongregácia má skúse-
nosti s rozoznávaním týchto káuz 
i kritériá na ich hodnotenie, je po-
trebné, aby pastieri (biskupi) zalo-
ženie nového inštitútu konzultovali 
s Kongregáciou, hoci majú právo na 
jeho založenie vo svojom teritóriu. 
Veľakrát sa totiž stáva, že charizma-
tický zakladateľ presvedčí bisku-
pa, aby schválil novú komunitu. Po 
čase sa zistia vážne nedostatky, ko-
munita sa rozpadne alebo je breme-
nom pre svojich členov, alebo za-
väzuje celé roky členov sľubmi bez 
toho, aby táto forma života mala 
budúcnosť. Kongregácia cíti zodpo-
vednosť pomáhať a predchádzať ta-
kýmto javom, preto sa hlbšie zaobe-
rá touto problematikou. 

Duch Svätý vedie Cirkev v jed-
notlivcoch i v celku. Preto je dobré, 
aby charizmy neboli uhášané, ale 
v rámci Cirkvi našli svoje miesto 
i podporu. Kongregácia chce po-
núknuť biskupom aj novovznikajú-
cim spoločenstvám oporu v rozli-
šovaní a v následnom prijatí formy 
zasväteného života.

Úlohou plenárneho zasada-
nia bola spoločná reflexia k téme 
s konkrétnymi odporúčaniami pre 

Kongregáciu, ako pomôcť Božie-
mu ľudu v tejto oblasti. Prítomných 
bolo 32 členov Plenárneho zasad-
nutia a 7 členov sa pripojilo online. 
Téma bola rozdelená na tri časti – 
rozlišovanie, sprevádzanie a potvr-
denie (uznanie) (discernere – ac-
compagnare – approvare). Tému 
predstavil P. Leonello Leidi, CP, 
vedúci pracovník z Kongregácie. 
Jej prehĺbeniu pomohli traja pred-
nášajúci: Mons. Paolo Martinelli, 
OFM, P. Germán Arana, SJ, P. Luigi 
Sabbarese, CS (prednášky možno 
nájsť na stránke Kongregácie). Po-
čas dvoch dní sme pracovali trikrát 
v jazykových skupinách. V závere 
stretnutia Plenárne zasadanie vy-
jadrilo svoje odporúčania. Týkali sa 
týchto oblastí:
• Zlepšiť komunikáciu medzi jed-

notlivými inštitúciami Svätej 
stolice k danej téme (zasväte-
ný život, klérus, rodina, kultúra, 
východné cirkvi...), lebo všetky 
môžu svojím spôsobom partici-
povať na zakladaní nových inšti-
tútov či nových foriem zasväte-
ného života.

• Prehĺbiť komunikáciu medzi bis-
kupmi a Kongregáciou pre za-
svätený život (CIVCSVA), aby sa 
vzájomne informovali a pomá-
hali si pri rozlišovaní, sprevádza-
ní a potvrdzovaní nových spolo-
čenstiev.

Konkrétne odporúčania sa týkali 
• skvalitnenia formácie v spoločen-

stvách, ktoré smerujú k novým 
inštitútom zasväteného života 
(ľudská formácia, hlboký duchov-
ný život, kristocentrizmus prijí-
maných záväzkov, jednota a cíte-
nie s Cirkvou, otvorenosť pre svet, 
jeho konkrétna misia...);

• osoby zakladateľa, jeho osobnost-
nej zrelosti, svätosti života (poko-
ra, hĺbka duchovného života...), 
jednoty s Cirkvou, otvorenosti voči 
svetu, schopnosti viesť a nechať 
rásť členov v slobode Božích detí. 
Súčasťou stretnutia bolo aj vzác-
ne prijatie Svätým Otcom (11. 12. 
2020). V Klementínskej sále sme 
mohli okúsiť jeho príslovečnú 
spontánnosť a srdečnosť. Príhovor 
bol výzvou a usmernením nielen 
pre prítomných, ale i pre všetkých 
zasvätených. Ďakujme Bohu za 
tohto vzácneho pápeža, ktorý veľ-
mi dobre rozumie úskaliam i vý-
chodiskám zasväteného života. 

Verím, že odporúčania a záve-
ry tohto stretnutia prinesú ovo-
cie hlavne v miestnych cirkvách, 
kde otcovia biskupi otvoria ces-
tu novým vanutiam Ducha Sväté-
ho a v spolupráci so Svätou stolicou 
budú rozlišovať, sprevádzať a potvr-
dzovať smerovanie nových spolo-
čenstiev. n

Moderný kresťan 
hľadá blízkosť 

a nechce sa uspokojiť 
s duchovnou 

prázdnotou či 
akousi spirituálnou 
únavou existujúcich 

spoločenstiev.
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Z
ohratá dvojica režiséra a sce-

náristu Thomasa Vinterberga a 

Tobiasa Lindholma zaujala už v 

projekte Hon z roku 2013, zaoberajú-

com sa (vymysleným) obvinením dieťa-

ťa, že bolo v škôlke zneužívané peda-

gógom. Obaja teraz stoja za kvalitnou 

civilnou snímkou, ktorá v minulom roku 

získala Oscara za najlepší cudzojazy-

čný film a ekumenická porota ju oce-

nila na festivale v San Sebastiane. Na 

konci filmu sa v titulkoch objaví, že film 

je venovaný Ide. „To bola moja devät-

násťročná dcéra, zomrela pri cestnom 

nešťastí,“ povedal so smútkom dánsky 

režisér redaktorke denníka SME.

Nórsky psychológ Finn Skårde-

rud prišiel s myšlienkou, podľa ktorej 

prichádzame na svet s deficitom 0,5 

promile alkoholu v krvi. Ak chce ve-

decká teória obstáť, má byť potvrdená 

vedeckým experimentom. A na to sa 

podujme štvorica kamarátov (režisérovi 

dvorní herci Mads Mikkelsen, Tho-

mas Bo Larsen, Magnus Millang a Lars 

Ranthe), ktorých spája okrem krízy 

stredného veku aj rovnaká škola, na 

ktorej učia spev, históriu, psychológiu 

a telesnú výchovu. K ich precíznosti 

by sa vtipne dalo poznamenať, že na 

rozdiel od nás berú vedcov na severe 

vážne, preto musí mať celý projekt svoj 

vedecký rámec – od detailného zapi-

sovania objemu použitých značiek al-

koholu až po pravidelné merania jeho 

hladiny v krvi.

Mads Mikkelsen, herec svetových 

kvalít, vyniká v úlohe učiteľa Marti-

na. Po viacerých rokoch ho môžeme 

vidieť hrať v rodnom jazyku. Svoje 

herecké umenie predvádza v posta-

ve vyhoreného a nezaujímavého pe-

dagóga, ktorého manželstvo uviazlo 

na mŕtvom bode. Pizza v mrazničke, 

dospievajúce deti, ktoré akoby ho už 

nepotrebovali, a atraktívna manželka 

Anika – vytvárajú rámec, v ktorom sa 

Martin cíti ako v pasci. Vari v jeho ži-

vote to krajšie už bolo? Spolu s tan-

com, ktorý mal rád, ale dnes mu ho 

pripomínajú iba kamaráti? 

Práve Martin je hlavnou postavou, 

s ktorou sa okrem scén s priateľmi 

stretávame aj v rodinných interakciách 

a na vyučovaní svetových dejín. On sa 

chce ako prvý dostať zo svojho zacyk-

lenia (či zaseknutia?) v čase. Preto sa 

vracia akoby v čase do prvej rebélie, 

keď tajne otvoril prvú fľašu v škole na 

záchode, aby s iskrou a odvahou vstú-

pil do triedy, hoci „s verbálnymi a mo-

torickými problémami“, na čom sa me-

dzi priateľmi z chuti zasmeje. 

Temnejšiu stránku ponúka film pri 

premýšľaní, či alkohol dokáže natr-

valo priniesť do života a do vzťahov 

zabudnutú kreativitu. Veď pri dejepi-

sárovi Martinovi študenti konečne 

ožijú. Sám sa akoby obhajuje, keď 

začne žiakom podsúvať názor, že ve-

likánov minulosti spája práve alkohol. 

Jeho prednášky sú vtipné a svieže 

a manželka nechápe, ako sa z neho 

stáva atraktívny a starostlivý manžel. 

Strih na svetových politikov „pod pa-

rou“, čarovná hudba zo Schubertovej 

fantázie, zvýšenie pôvodnej hladiny 

alkoholu i prvé nájdené prázdne 

fľaše v škole zdramatizujú dej, čo sa 

neskončí iba tragikomickým love-

ním tresky v mori, pretože ju v ob-

chode nemali. A jeden z nich sa 

nevráti v alkoholovom opojení iba do 

mladosti, ale až do obdobia batoľaťa...

Filmovým motívom, ktorý sa ne-

nápadne tiahne celým príbehom, je 

pocta učiteľskému povolaniu. Od 

pestovania zdravého patriotizmu cez 

dodávanie odvahy zakríknutým žia-

kom až po čudnú radu študentovi, 

aby nervozitu zo skúšania zahnal po-

hárikom. Učiteľ má predsa pravdu. 

Smútok a oslava života sa v zaují-

mavom pomere namiešajú ako drink 

v závere filmu. Učiteľ Martin nájde 

odvahu na opakovanie krokových va-

riácií z mladosti. A v tom tanci akoby 

sa zopakoval celý dej filmu. 

Thomas Vinterberg ako dobrý 

režisér nezostáva pri oslave „kon-

trolovaného“ pitia. Fľaše s alkoho-

lom rôzneho druhu sú len pozadím 

pre drámu, ktorá rozpráva o dlhotr-

vajúcich priateľstvách a rodinných 

problémoch, ktoré nezachráni ani 

vysoký životný štandard. V jeho 

filme nenájdeme veľkú lásku ani 

zlom, ktorý by sa dal ľahko rozoznať. 

Všetko plynie v čase tak akurát. Čo je 

však dôležitejšie, film sa pozornému 

divákovi nebadane dostáva pod 

kožu, ako keby sme pri tých fľašiach, 

pohároch a rannom vytriezvení boli 

my sami a štyria kamaráti nalievali aj 

nám. A to je známkou jeho kvality. 

n Rudolf Smoter

Chľast Originálny názov: Druk

Dráma, Dánsko 2020, 117 min.

Réžia: Thomas Vinterberg 

Scenár: Thomas Vinterberg,  

Tobias Lindholm 

Kamera: Sturla Brandth Grøvlen 

Hrajú: Mads Mikkelsen,  

Thomas Bo Larsen,  

Magnus Millang, Lars Ranthe,  

Maria Bonnevie
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Zopár kapucínskych 
knižných tipov  
od brata Ladislava

N
ie je to tak dávno, čo 

kapucínske vydava-

teľstvo Minor vyda-

lo v spolupráci s Filozofickou 

fakultou Trnavskej univerzi-

ty slovenský preklad sláv-

nej eseje nemeckého katolíc-

keho filozofa Josefa Piepera 

(1904 – 1997) Voľný čas a kult 

s úvodom kardinála Lehman-

na, a minulý rok vyšiel výber 

z jeho kulturologických štúdií 

pod názvom O vzdelaní, otvo-
renosti celku a zneužívaní jazy-
ka. Tentoraz však odporúčam 

jeho čerstvý a skvelý český 

preklad Jana Freia, ktorý vydali 

dominikáni vo svojom vydava-

teľstve Krystal OP pod názvom 

 Štěstí a kontemplace. Ako 

sme u J. Piepera zvyknutí, ide 

o obsahovo mimoriadne odbor-

ne podkutú, metodicky brilant-

nú a významovo nasýtenú štú-

diu, ktorá je venovaná analýze 

neuhasiteľnej ľudskej túžby po 

naplnení prekračujúcom hori-

zont sveta a jej anticipácii vďa-

ka kontemplácii. Krásna kniha. 

Ďalším titulom nepochybne 

hodným pozornosti je český 

preklad staršej knihy Thoma-

sa Keatinga Otevřená mysl 

otevřené srdce. Kontempla-

tivní rozměr evangelia z roku 

1986, ktorý v českom preklade 

Teresie Hašanovej vydalo vy-

davateľstvo Alpha Book v roku 

2021. Iniciačný text napísa-

ný mimoriadne zrozumiteľným 

spôsobom od známeho cister-

ciánskeho učiteľa tzv. centering 

prayer, trpezlivej kontemplatív-

nej modlitby sústredenia a po-

zornosti. Nie je to tak dávno, 

čo ma na T. Keatinga upozornil 

spolubrat – žiaľ, prehliadal som 

ho. A musím mu dať za prav-

du, že ide o autora schopné-

ho sprístupniť nesmierne bo-

hatú kontemplatívnu tradíciu 

kresťanského Západu zrozu-

miteľným spôsobom, a to bez 

sploštenia, či zjednodušova-

nia. Ide o schopnosť neobvyklú 

a vzácnu, ktorá vyniká o to viac, 

o čo väčšej nadprodukcii tzv. 

„spirituálnej“ literatúry čelíme. 

Tretím titulom, ktorý by 

podľa mňa nemal chýbať v re-

hoľnej knižnici, je starší sú-

bor prednášok a esejí Poušť 

a společenství. Svědectví 

otců pouště na základě ar-

ménských pateriků benedik-

tína Louisa Leloira (1911 – 1992), 

ktorý väčšinu svojho živo-

ta prežil v opátstve Clervaux 

v Luxembursku. Ide o súbor 

textov, ktoré prizmou púštnych 

otcov osvetľujú problém hodno-

vernosti života, samoty a spolo-

čenstva, ženstva, askézy, práce, 

charizmatickej povahy mníšstva 

i schopnosti rozlišovať a kto-

rým rok ich pôvodného vydania 

(1978) neuberá nič z ich aktuál-

nosti a sviežosti. Knihu vydali 

dominikáni vo svojom vydava-

teľstve Krystal OP v preklade 

Denisa Molčanova a trapistov 

z Opátstva Nový Dvůr v roku 

2021.

Toho, kto čítal Ciceróno-

ve úvahy o priateľstve, či ešte 

skôr čitateľa Nikomachovej eti-

ky od Aristotela, určite zauja-

li knihy venované priateľstvu. 

Áno, o vydarenom a šťast-

nom ľudskom živote nemož-

no bez priateľstva uvažovať 

a už antickí autori boli o tom 

skalopevne presvedčení. Inak 

tomu nebolo ani u Augustína 

a hoci o téme priateľstva vo 

svojich Vyznaniach neuvažu-

je v tematicky zovretej podobe, 

je stálym pozadím jeho úvah 

a venuje mu viaceré poznámky. 

Ich analýze a výkladu sa venuje 

v rozsahom drobnej, no myš-

lienkovo košatej knižočke 

 Přátelství v Augustinových 

K
n

iž
n

é
 t

ip
y

48



Zasvätený život | 2022/01

Vyznáních, ktorú v roku 2020 

vydal Vyšehrad, Lenka Karfíko-

vá. Stojí za to dnes tak nepatrične 

kontaminovaný pojem priateľstva 

očistiť a tento text tomu určite po-

môže. 

Patrím medzi čitateľov britské-

ho filozofa Rogera Scrutona (1944 

– 2020) napriek jeho rezervova-

nému postoju voči fenomenoló-

gii. Rád s ním nad jeho textami 

vediem vnútornú polemiku, rád 

s ním väčšinou súhlasím a pri spo-

mienke na jeho knihy Pijem, teda 

som aj o európskej kultúre pitia 

vína, či On hunting o obhajobe 

lovu sa vždy nevdojak usmievam. 

Na sklonku minulého roku vy-

šiel v českom preklade Kateřiny 

Danielovej a Martiny Dvořákovej 

rozsiahly rekapitulačný autobio-

grafický rozhovor medzi Rogerom 

Scrutonom a Markom Doodleyom, 

filozofom, katolíkom, ktorého mô-

žeme poznať aj ako znalca diela 

Jacqua Derridu či Johna D. Capu-

ta. Môžeme byť len radi, že nás 

urobili svedkom svojho rozhovo-

ru. Skvelý nechcený úvod do roz-

siahleho Scrutonovho myslenia 

v literárne príťažlivo dynamickej, 

vierohodnej, poctivej a koncentro-

vanej podobe z roku 2016.

V roku 2020 zomrel aj Geor-

ge Steiner (1929 – 2020), filozof, 

lingvista, literárny kritik a jeden 

z mála učencov, o ktorých bolo 

možné bez rozpakov hovoriť aj 

v súčasnosti ako o polyhistoroch. 

Český Dauphin vydal v roku 2020 

v preklade Michala Kleprlíka jeho 

esej Na Modrovousově hradě: 

několik poznámek k redefinici 

kultury z roku 1971. Ide o unikát-

nu sondu do dejín západnej civili-

zácie, v ktorej G. Steiner odkrý-

va aj súvislosti medzi kultúrou 

a kontrakultúrou, civilizovanosťou 

a barbarstvom. Kniha fascinujú-

ca vďaka autorskej erudícii, citu 

pre jazyk a v neposlednom rade 

aj pre stále zrejmejšiu aktuálnosť 

témy. 

Ak nepatríte medzi čitateľov, 

ktorí sa často uspokoja s „lacný-

mi“ kresťanskými príručkami či 

jednohubkami venovanými domi-

nantným, hoci vyšinutým témam, 

akými sú gender, práva zvierat či 

eutanázia v súčasnom spoločen-

skom diskurze, siahnite po knihe 

filozofa Jeana-Françoisa Braun-

steina Filosofie, která přišla o ro-

zum. Gender, zvíře, smrt z roku 

2018, ktorú v českom preklade 

Petra Horáka vydalo v roku 2021 

brnenské CDK. Je to ukážka me-

todicky korektného filozofického 

domýšľania dôsledkov téz, ktoré 

výrazne kontaminovali nielen aka-

demický diskurz v humanitných 

a sociálnych vedách a o ktorých 

sa dnes v „slušnej spoločnosti“, 

žiaľ, už ani nediskutuje. Pravdepo-

dobne sa budete smiať cez slzy.

Americký františkán Richard 

Rohr bude známy asi väčšine za-

svätených. Na sklonku roku 2021 

vyšli v Brne v rýchlom slede za 

sebou jeho menšie novšie tituly: 

Číst Bibli jako Ježíš z roku 2019 

a Svět, tělo a ďábel z toho istého 

roku, obe v preklade Jana Spous-

tu. Zatiaľ čo s niektorými príťažli-

vými sofizmami tej druhej nesú-

hlasím a zaslúžili by si precíznejšiu 

kritickú analýzu, tú prvú venovanú 

hermeneutike Písma a stratégiám 

jeho čítania považujem jednodu-

cho za skvelú a vrelo ju odporú-

čam aj vám.

No a tým, ktorých môj výpočet 

titulov ešte neunavil, odporúčam 

aj niečo tak trochu z prostredia 

exaktných vied, a to knihu fran-

cúzskeho neurológa Michela Le 

Van Quyen Mozek a ticho z roku 

2019. Preklad Tomáša Havla vy-

dal v minulom roku český Gara-

mond. Knihu možno čítať ako pen-

dant k stále sa rozrastajúcemu 

exaktnému výskumu spirituálnych 

fenoménov hlavne zo strany 

kognitívnych vied a neurológie. 

V knihe sa svojou vlastnou me-

todológiou analyzujú blahodarné 

účinky ticha na mozog a myseľ, 

čo možno oprávnene interpreto-

vať ako potvrdenie starobylých 

intuícií veľkých náboženských tra-

dícií. Možno vás navnadí obsah: 

telesné ticho, akustické ticho, ti-

cho pozornosti, ticho snenia, ticho 

pri počúvaní, vizuálne ticho, ticho 

meditácie, ticho v sebe. n
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Ď
alší covidový rok za 

nami. Pomaly sme si 

zvykli, že všetko riešime 

online – nákupy, vyučovanie, 

skúšanie, konferencie, stretnu-

tia, formáciu… Málo sa stretá-

vame „face to face“ (z tváre do 

tváre), viac používame priestor 

v online svete.

Už ste sa pokúšali pozrieť sa 

niekomu do očí cez obrazovku? 

Viete, že to nejde? Jednoducho, 

vidíte tvár, mimiku, vidíte jeho 

oblečenie, pohyby, ale nedoká-

žete sa človeku pozrieť do očí 

a zahľadieť sa do nich. (Po tom-

to zistení si sadnete pred obra-

zovku a budete to skúšať. J)

Prednedávnom opustila ško-

lu, kde učím, jedna študentka. 

Vraj... mala taký pocit, že to ne-

zvládne. Neprerušila štúdium. 

Jednoducho prišla na študijné 

oddelenie a všetko zrušila. Pre 

pocit… S nikým sa neporadila, 

s nikým sa nerozprávala. Urobi-

la veľké rozhodnutie, spálila za 

sebou všetky mosty, lebo mala 

taký pocit… Sedeli sme s kole-

gami na káve a rozmýšľali sme, 

čo by sme mali urobiť. Ako prá-

ve takýmto študentom pomôcť? 

Ako jediné riešenie sme vide-

li to, že študenti už nemôžu žiť 

viac v online svete, ale potrebu-

jeme ich. Potrebujeme ich v ško-

le, na chodbách, v jedálni, oni sa 

potrebujú navzájom, potrebujú 

prežívať strach zo skúškového, 

ísť na spoločné pivo po urobe-

nej skúške. Lebo nám vyrastá 

generácia „autistov“. (Nechcem 

urážať túto diagnózu, len chcem 

vyjadriť, že nám tu vyrastá ge-

nerácia, ktorá má svoj svet.) 

Mladých ľudí, ktorí nachádzajú 

odpovede na existenčné otázky 

nie v Biblii či vo filozofii, ale na 

sociálnych sieťach. Nechávame 

ich (všetci dospelí) riešiť prvé 

lásky aj dôležité otázky o živo-

te na internete s úplne cudzími 

ľuďmi.

A tak som si uvedomila, že sa 

aj vo svojej komunite, keď prí-

dem po ôsmich hodinách z prá-

ce, musím ľuďom dívať viac do 

očí. Nepreklikávať ich v hlave. 

Sústrediť sa pri večeri na hovo-

renie, na rozprávanie o tom, čo 

sme prežili, aby sme sa nestra-

tili len v tom – práca, modlitba, 

únava, oddych atď. Aby sme na-

priek nepohode a situácii, kto-

rá nám tu už tretí rok šarapatí, 

vedeli o sebe tie najpodstatnej-

šie veci – akú farbu má sestra 

vedľa mňa najradšej, ako oddy-

chuje, aké je jej obľúbené jedlo, 

aký druh kníh rada číta, aké 

ručné práce robí, čo ju zaujíma, 

akých má priateľov mimo komu-

nity. Lebo nie je podstatné, čo 

má oblečené, či umyla dlážku 

na chodbe, či použila vedro na 

umývanie z iného poschodia… 

Dôležité je mať vedľa seba člo-

veka a v ňom vidieť Krista. Nie 

toho imaginárneho v online sve-

te. Ale toho reálneho. Na stolič-

ke vedľa mňa, pri večeri. n

BLOG SESTRY HERMANY
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SEMINÁRPSYCHOLÓGIAINFO Z KVRPS

Dodržiavajúc potrebné 
protipandemické opatrenia sa 
v dňoch 14. – 15. októbra 2021 
uskutočnilo v Dome Xaver v Badíne 
v poradí už štvrté Zhromaždenie 
KVRPS. Zo 75 členov Konferencie sa 
na zasadnutí zúčastnilo takmer 50 
zástupcov vyšších predstavených 
ženských a mužských reholí 
prítomných na Slovensku.

V  prvej časti stretnutia sa členovia KVRPS 
zaoberali ekonomicko-právnou oblasťou 
a konkrétnymi výstupmi viac ako dvojročné-

ho projektu, v ktorom sa Konferencia spolu s rehoľ-
nými inštitútmi zaoberala rôznymi právnymi otázka-
mi a možnosťami v slovenských podmienkach. Prijali 

rozhodnutie vytvoriť tzv. rehoľný register, ktorý by bol 
elektronickým uzlom relevantných informácií o rehoľ-
nom prostredí a nadväzoval by na procesy v štáte sme-
rujúce k plnej elektronizácii.

V ďalšej časti zasadnutia si predstavení reholí vy-
počuli Správu KVRPS za obdobie 2019 – 2021, t. j. za 
končiace sa prvé trojročie fungovania spoločnej Kon-
ferencie. „... Spoločná Konferencia je dobre rozbehnutá, 
potrebné je ísť ďalej, nebáť sa s odvahou kráčať a dať svoj 
podiel do spoločného úsilia. Táto Konferencia nemôže 
stáť na jednotlivcoch, potrebné je spoločenstvo, zapojenie 
všetkých. Presne tak, ako to kedysi jasne vyjadril jeden 
nemenovaný provinciál: ´Budúcnosť reholí je v spoluprá-
ci.´ Myslím, že toto zostáva stále platné, a preto je tu čas 
vďačnosti, ale aj čas otvárať nové horizonty...“ uviedol 
v závere predkladanej správy P. Václav Hypius, CSsR, 
predseda KVRPS.

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasné vedenie KVRPS 
končí svoje funkčné obdobie v januári 2022, uskutočni-
li sa tiež voľby nového vedenia KVRPS, ktoré začne svo-
je funkčné obdobie od 1. februára 2022. Novým predse-
dom KVRPS bude P. Juraj Ďurnek, SchP, provinciálny 

Jesenné Zhromaždenie 
Konferencie vyšších 
rehoľných predstavených 
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Synodalita ako 
výzva – aj rehoľníci 
sú pozvaní zapojiť 
sa do slávenia 
blížiacej sa Synody

Konferencia vyšších re-
hoľných predstavených na 
Slovensku (KVRPS) v za-
stúpení jej predsedom P. 
Václavom Hypiusom, CSsR, 
poslala všetkým zasväte-
ným na Slovensku preklad 
listu Kongregácie pre in-
štitúty zasväteného života 
a spoločnosti apoštolské-
ho života, ktorým ich po-
zýva zapojiť sa do slávenia 
blížiacej sa synody zame-
ranej na synodalitu. „Dlhý 
čas sa hovorilo o spoločen-
stve ako o konštitutívnom 
prvku Cirkvi. Dnes je zrej-
mé, že také spoločenstvo je 
buď synodálne, alebo nie je 
spoločenstvom. Zdá sa to 
ako slogan, ale jeho zmy-
sel je presný: synodalita je 
forma spoločenstva Cirkvi 
– Božieho ľudu,“ povedal 
kardinál Mario Grech, ge-
nerálny sekretár Synody 
biskupov.

Synodálny proces po-
trvá tri roky a je rozčlene-
ný do troch fáz. Začal sa už 
9. a 10. októbra 2021 die-
céznou fázou a vyvrcholí 
v októbri 2023 zhromažde-
ním biskupov v Ríme.

„Chcem vás aj touto for-
mou povzbudiť, aby sme 
aj my – zasvätení dali svoj 
príspevok tam, kde to bude 
možné, kde budeme pozva-
ní – zvlášť na úrovni miest-
nej Cirkvi, v rámci diecéz, 
v ktorých žijeme a pracu-
jeme...“ povzbudzuje re-
hoľníkov P. Václav Hypius, 
CSsR, predseda KVRPS.

INFO Z KVRPS

predstavený Rehole piaristov na Slo-
vensku, a zástupkyňou predsedu sr. 
Renáta Jamborová, SSS, provinciál-
na predstavená Spoločnosti sociál-
nych sestier. Za členov Rady KVRPS 
boli zvolení: sr. Rafaela Zvrškovcová, 
OSF, provinciálna predstavená Kon-
gregácie školských sestier sv. Františ-
ka, don Peter Timko, SDB, provinci-
ál Saleziánov dona Bosca, sr. Karola 
Dravecká, OP, generálna predstavená 
Kongregácie sestier dominikánok bl. 
Imeldy, a páter Tomáš Brezáni, CM, 
provinciálny predstavený Misijnej 
spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

Zhromaždenie KVRPS pozdravil 
online formou aj Mons. Cyril Vasiľ, 
predseda Rady KBS pre inštitúty za-
sväteného života a spoločnosti apoš-
tolského života, ktorý sa zasadnutia 
nemohol zúčastniť osobne. Vo svo-
jom príhovore sa zameral na aktuál-
nu tému synodality.

V poslednej časti programu si čle-
novia KVRPS vypočuli informácie 

o niektorých interných dokumen-
toch, ktoré upravujú úlohy Konferen-
cie vyplývajúce z jej postavenia ako 
zamestnávateľa. Zaznela aj ponuka 
viacerých formačných programov. 
Predstavený bol program pre sestry 
pod názvom HOLY-DAYS, ktorý po-
núka priestor zrevidovať svoj život 
a nabrať novú energiu do ďalšej ži-
votnej etapy. Uskutoční sa vo februári 
2022 v Bacúrove pod vedením lekto-
rov vdp. Andreja Darma a sr. Marty 
Andraščíkovej, SSS. V neposlednom 
rade bol Zhromaždeniu predstavený 
aj list Kongregácie pre inštitúty za-
sväteného života a spoločnosti apoš-
tolského života, v ktorom je načrt-
nutá cesta týkajúca sa jednotlivých 
fáz začínajúcej sa synody na tému Za 
synodálnu Cirkev: spoločenstvo, parti-
cipácia a misia. Členovia KVRPS sú 
otvorení zapojiť sa do reflexie a budú 
hľadať cesty aktívnej participácie.

n za KVRPS informovala: 
sr. Jana Kurkinová, FMA
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Personálne zmeny, ktoré nastali v radoch vyšších 
rehoľných predstavených a v inštitútoch, ktoré 
zastupujú:

n Od júla 2021 je novou predstavenou Kongregácie 
sestier Karmelitánok Dieťaťa Ježiša so sídlom  
v Nitre sr. Veronika Mašková, CSCIJ. 

n Predstaveným Kongregácie misionárov Najsvä-
tejšieho Srdca Ježišovho Nitra – Lukov Dvor je  
P. Tomasz Poterała, MSC.

n Novou predstavenou Kongregácie misijných 
sestier Kráľovnej apoštolov je od septembra 2021  
sr. M. Subhani Kerketta, SRA. 

n Misijná kongregácia služobníc Ducha Sväté-
ho slávila v dňoch 29. – 31. októbra 2021 voleb-
né zhromaždenie v Provinciálnom dome v Ivanke 
pri Nitre. Sestry volili nové provinciálne vedenie 

na obdobie rokov 2021 – 2024. Za provinciálnu 
predstavenú bola potvrdená sr. Jana Pavla, Natália 
Tóthová, SSpS. 

Sr. Jana Pavla, SSpS, bola zároveň 26. januára 
2022 na Generálnej kapitule Misijnej kongregácie 
zvolená za generálnu radkyňu. 

n Vo viceprovincii sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu 
sv. Bazila Veľkého na Slovensku bola v decembri 
2021 potvrdená v službe predstavenej sr. Naukra-
cia Zavacká, OSBM. 

n Sestry Kongregácie Dcér Božskej Lásky sa v 
dňoch 13. – 16. januára 2022 stretli v Trnave na 
svojej 23. provinciálnej kapitule s témou Hľa, slu-

žobnica Pána (Lk 1, 38). Spoločne hľadali smerova-
nie do nasledujúcich štyroch rokov života a služby 
v provincii. Zároveň si zvolili nové provinciálne 
vedenie rehole. Za provinciálnu predstavenú bola 
zvolená sr. M. Timotea Šebeňová, FDC.

n Dňa 22. januára 2022 prebehli v Slovenskej pro-
vincii Kongregácie sestier Tešiteliek Božského Srd-
ca Ježišovho voľby provinciálnej rady. Do úradu 
provinciálnej predstavenej bola generálnou radou 
potvrdená sr. M. Damiána Oravcová, CSC. 

n Piata provinciálna kapitula Slovenskej provincie 
bratov dominikánov dňa 24. januára 2022 opätovne 
zvolila br. Damiána Juraja Mačuru, OP, za provin-
ciála na obdobie ďalších štyroch rokov.

n sr. Jana Kurkinová, FMA, sekretariát KVRPS
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Paul Bélorgey 

Pod Božím  
pohľadom 

Pre hlbší duchovný život 

Paul Bélorgey (1880 – 1964), 
francúzsky kňaz a trapis-
tický mních, bol  skutočným 
 duchovným človekom 
a vodcom ľudí na úzkej ces-
te zjednotenia sa s Bohom.

Kniha obsahuje jeho 
 učenie – učenie autentic-
kého duchovného učiteľa. 
 Jazyk je zámerne jednodu-
chý na prospech každého, 
kto sa chce cvičiť v  Božej 
 prítomnosti. Základnou  líniou 
celého textu je pohľad – 
 postupne predstavovaný 
ako očisťujúci, posväcujúci, 
upokojujúci, zjednocujúci – 
pohľad Boha, Pána Ježiša 
alebo Panny Márie.

Otec Hieronym 

Mocná túžba  
v nás 

Otec Hieronym 
(1907 – 1985) bol 
kňazom – mníchom 
v kláštore Sept-Fons vo 
Francúzsku, ktorý patrí 
cisterciánskemu rádu 
prísnej observancie. 
V zložitom období pre 
Cirkev viedol mladých 
nasledovníkom 
po bezpečných 
cestách duchovnej 
náuky k Bohu. Texty 
sú povzbudením 
nielen pre slúžiacich 
kňazov, ktorým sa 
z vedomia začína 
vytrácať podstata ich 
zasvätenia, ale aj pre 
mladých mužov – 
adeptov kňazstva.

Marie Alexia Nguyen 

15 dní s bl. 
Alexiou le Clerc

Pripomíname si 400. 
 výročie odchodu  
bl. Alexie Le Clerc  
(1576 – 1622) do 
večnosti. Vo Francúzsku 
 založila so sv. Petrom 
Fourie rom Kongregáciu 
 Notre-Dame.  Činnosť 
kongregácie bola 
 zameraná na vzdelávanie 
a výchovu chudobných 
a opustených  dievčat. 
Školy tak priniesli 
v  danej dobe novátorskú 
pedagogiku. Rehoľné 
sestry  Notre-Dame prišli 
v r. 1747 do Bratislavy. 
Dodnes pôsobia 
v škôlkach a školách 
vo viacerých mestách 
Slovenska.

Josemaría Escrivá 

Milovať  
Cirkev 

Kniha obsahuje tri homí-
lie sv. Josemaríu Escrivá 
de Balaguer, dva  texty 
bl.  Álvara del Portillo 
k téme Milovať Cirkev 
a tiež stručné životopisy 
oboch  autorov.

Homílie vyčerpáva-
júco odpovedajú na 
 zásadnú otázku Čo je Cir-
kev?. V dnešnej dobe, 
keď je Cirkev zvonka 
i zvnútra ohrozovaná, si 
túto otázku kladie veľa 
kresťanov i nekres-
ťanov. Texty vzbudia 
v  čitateľovi úctu a lás-
ku k Cirkvi, na základe 
 lepšieho uvedomenia 
si, že je Kristovým telom 
a  cestou našej spásy.

Krátke info zo spracovanej štatistiky KVRPS k 31. 12. 2021

• Počet členov KVRPS: 75
• KVRPS združuje predstavených 72 rehoľných 
inštitútov pôsobiacich na Slovensku (3 ženské re-
hole majú na Slovensku generálnu aj provinciál-
nu predstavenú), teda 44 ženských a 28 mužských 
inštitútov.
• K 31. 12. 2021 evidujeme  na Slovensku  2 663 re-
hoľníkov,  820 členov mužských reholí a 1 843 čle-
niek ženských reholí. Rehole evidujú v roku 2021 
spolu 23 novicov/iek – 14 MR / 9 ŽR.

(porov. K 31. 12. 2020 evidovala KVRPS celkom 
2 736 rehoľníkov, 851 MR a 1 885 ŽR, 32 novicov/
iek – 18 MR / 14 ŽR)

Pozn.: Na Slovensku pôsobia aj iné rehole (resp. iné 
spoločenstvá, ktoré sa hlásia k reholiam), ale nie sú 
členmi KVRPS.

n sr. Jana Kurkinová, FMA, sekretariát KVRPS


