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Kadoš je veľmi staré slovo. Možno
až také staré ako prvé stretnutie
človeka s Bohom; lebo práve o Bohu
povieme, že je Kadoš – Svätý. A aj
keby sme si predstavili pod slovom
Svätý čokoľvek, pamätajme, že Kadoš znamená: úplne iný, väčší ako svet.
Otázka znie: čo je lepšie – byť „svätý“ alebo byť „dokonalý“? Dokonalosť
znamená bežať najrýchlejšie, hľadieť priamo na podstatu veci, vedieť mlčať,
keď chceme, modliť sa bez roztržitosti... To sú úžasné veci... Kto by ich nechcel?!
Mojžiš stojí pred horiacim kríkom. Vychovali ho na egyptskom dvore, vycvičili ho za vojaka, je zaťom bohatého človeka. Je dokonalý v mnohom, ale…
Po stretnutí s Bohom si uvedomuje, že dá sa lepšie byť, žiť. Boh nie je vychovaný na egyptskom dvore ani vycvičený vojak, ani zať bohatého človeka, ani
nič podobné. Boh len „je, ktorý (naozaj) je“. A Mojžiš „je“ len tak veľmi slabo…
Keď ho stretneme o niekoľko rokov, uvidíme zmenu. Vymenil celú svoju
dokonalosť a spokojnosť za šancu byť s Bohom, nič to, že v námahe cesty
púšťou a v živote pre Boží ľud. I keď má teraz viac trápenia, Mojžiš sa teraz
stal Božím priateľom. A tak nás učí, že je rozdiel medzi svätosťou a dokonalosťou; je taký, ako keď niekto je najlepší nájomník a iný je obyčajný priateľ.
Obrazne povedané: dokonalosť je výstup na najvyššiu horu, svätosť je, keď
vieš kráčať vyššie.
Boh je „úplne iný“. Keď si už so sebou spokojný, práve vtedy ti ukáže, že
sa dá žiť v menšom strachu, hlbšie, múdrejšie, plnšie. Terézia z Lisieux povedala, že stretnutie s Bohom rozširuje srdce. V konečnom dôsledku práve
to je svätosť – mať srdce ako Boh, také veľké, aby sa v ňom zmestil celý svet.
P. Paweł Wojnowski, OCD
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Téma čísla

Svätosť a dokonalosť
Dnes ešte viac ako v minulosti sme si vďaka
rozvoju psychológie vedomí, že úplne normálnych ľudí je veľmi málo. Vzácnosťou sú
osoby harmonické, vyrovnané, bez fyzického
či psychického napätia. Je pravdou, že mnohí
ľudia sa zdajú byť úplne normálni, keď ich
stretneme po prvý raz alebo keď je náš vzťah
k nim iba povrchný. Ak máme možnosť stretávať sa s nimi častejšie, takmer vždy, skôr či
neskôr objavíme nejakú psychickú bariéru,
mechanizmus, do ktorého nemá prístup
vnútorná sloboda. Úplne normálny človek je
pomenovanie, ktoré prakticky nikdy nevystupuje v čistej forme. Kto prečítal niečo o psychických patológiách a je natoľko zrelý, aby
sa videl v pravde, určite u seba objaví aspoň
náznak istých neuróz. Väčšine ľudí sa až do

smrti nepodarí dosiahnuť vnútornú slobodu,
prejavujúcu sa v šľachetnosti a kráse, za ktorou túži celkom prirodzene každý človek.
To všetko má osobitné dôsledky pre naše
snahy o dokonalosť. Čo je podstatou povolania k dokonalosti, o ktorom tak radi hovoríme?
Vzťah k Bohu a blížnym predsa závisí od našej psychiky. Ako môžem byť láskavý, keď cítim napätie, podráždenosť a nervozitu? Ako
môžem prežívať hlboký pokoj a úplnú dôveru
v Boha, ak sa cítim previnilo a trpím chorobou
škrupúľ? Pri odpovedi na takéto a podobné
otázky musíme rozlišovať medzi svätosťou
a dokonalosťou.

Svätosť
Usilovať sa o svätosť je pre mnohých to isté,
čo snaha získať čnosti – snaha byť čoraz viac
preniknutý láskou, miernosťou a čistotou
srdca. Inými slovami, kladie sa znak rovnosti
medzi svätosťou a morálkou. Ale svätosť je
predovšetkým niečo organické, povedal by
som, že dokonca až fyzické. Kresťan nie je
predovšetkým niekto, kto musí niečo urobiť,
ale niekto, kto niečo dostal, menovite úplne
nový život. Pod týmto pojmom rozumieme
nielen viac alebo menej hlboký morálny
rozvoj, ale premenu ľudskej osoby, niečo
absolútne nové. V podstate všetci kresťania
sú novonarodení ľudia, nežijúci už svojím
vlastným životom, ale životom zmŕtvychvstalého Pána. Svätosť spočíva v plnom
rozvoji Kristovho života v človeku. Peknú
definíciu svätosti nachádzame u sv. Pavla:
„Teraz už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus“
(Gal 2, 20). Inými slovami – je to stav, v ktorom
dávny človek skutočne zomrel a teraz žije
už len nový človek. Ide o stav, ktorý možno
dosiahnuť v tomto živote. Egoizmus tak mô-
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žeme zničiť, aby sa nedostala k slovu pýcha
či závisť, lebo to malé, hriešne „ja“ už zomrelo.
Všetci sme k tomu vlastne povolaní a je veľmi
tragické, že strácame čas na malichernosti
a zanedbávame to podstatné.
Fakt, že svätosť spočíva predovšetkým
v novom živote, prináša isté dôsledky. Vedie konkrétne k tomu, že námaha zameraná
na dosiahnutie svätosti neznamená najmä
získanie čností, ale ide o niečo oveľa jednoduchšie: treba sa otvoriť na Kristov život. Je to
vec disponovanosti, odovzdanosti, prijímania, otvorenia sa. Nejde ani tak o prosby, aby
som sa zmenil, ako o ustupovanie miesta pre
Ducha, pre Krista. „On má rásť a ja sa mám
zmenšovať“ (porov. J 3, 30) alebo ako to vyjadruje sv. Augustín v modlitbe k Najsvätejšej
Trojici: „Vojdi tam, kde si ma otvoril! Otvor ma
tam, kde som ešte uzavretý!“ Podstatné teda
nie je zdokonaľovanie svojho charakteru. Pokiaľ sa budeme zaoberať svojím zraniteľným
charakterom, riskujeme, že zostaneme na
úrovni svojho malého „ja“, skúšame skrášliť
našu fasádu, aby sme robili lepší dojem. Tu
však ide o zmenu úrovne, o to, aby východiskovým bodom nášho života nebolo vlastné
„ja“, ale Kristus. Ak budeme týmto spôsobom
postupovať dostatočne dlho, naše „ja“ zomrie
samo od seba na nedostatok jedla a energie.
Sv. Teréziu z Lisieux raz navštívila novicka
s povzdychom: „Len si pomysli, koľko toho
ešte musím získať!“ „Radšej povedz stratiť“
– odpovedala Terézia. „Ježiš sa sám postará
o to, aby naplnil tvoju dušu v takej miere, v akej
z nej ty odstrániš prejavy svojej nevernosti.
Vidím, že na svojej ceste robíš veľkú chybu,
a preto nikdy nedôjdeš do cieľa. Ty chceš vyjsť
na vrchol, a Boh chce, aby si z neho zišla. On
ťa očakáva na najnižšom mieste, v úrodnej
doline pokory.“
Stav, keď môžem hovoriť: „Už nežijem
ja, ale vo mne žije Kristus“, je stavom opisovaným sv. Teréziou z Avily ako siedma

komnata vo Vnútornom hrade, t. j. inokedy
ako duchovné manželstvo alebo premieňajúce zjednotenie. V troch predchádzajúcich
komnatách: vo štvrtej (tam, kde má pravdivá
mystika počiatok), piatej a šiestej komnate,
dary milosti, ktoré Boh dáva, vždy pominú.
Modlitba zjednotenia – tvrdí sv. Terézia – nikdy
netrvá dlhšie ako pol hodiny. Tu však (v siedmej komnate), v duchovnom manželstve, je
zjednotenie s Bohom stále a trvalé. Zjednotenie, o ktorom sa tu hovorí, nie je zjednotením na základe ľudských snáh, ale stavom,
v ktorom je Boh zjednotený s najhlbším prameňom duše – s „duchom“.
Možno prijať fakt, že v tomto stave sme
dosiahli úplnú rovnováhu. Moje „ja“ zomrelo,
a môj život je už teraz v Kristovi: on cez moju
osobu myslí, miluje a pôsobí. Ale fakticky to
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vôbec nie je také jednoduché. Situácia je taká,
že žijeme súbežne dvomi životmi a obaja
majú so sebou len málo spoločné. Jeden život
je život Ježiša v človeku, život veľký a pravdivý,
s Ježišom ako jediným Pánom a Majstrom.
Všetky udalosti začínajú v ňom. Ten, kto zašiel
až tak ďaleko, sa už nemôže modliť za osobu,
za ktorú sám chce, lebo to Duch Svätý rozhoduje, za koho a ako sa treba modliť: modlitba
bude raz ako veľký výkrik radosti, inokedy ako
hlboké, bezodné ticho. Vtedy zažívame úplnú
bezradnosť aj existenciálnu chudobu, a preto
je nutné prijať v každej chvíli všetko. Podobne
aj Syn nič nemá sám od seba, ale celú svoju
osobu prijíma od Otca v úplnej závislosti od
neho. Táto existenciálna chudoba je jednou
z najväčších radostí človeka. Neexistuje požehnanejšie šťastie, ako dovoliť Bohu, aby nás
v každej chvíli napĺňal. Najväčšia chudoba
sa stáva najväčším bohatstvom. Lenže vedľa
toho existuje tiež malý život, ktorý má svoje

nároky a chce ďalej žiť: ten psychosomatický
nástroj, vyžadujúci jedlo, spánok a prácu. Nemožno si predstavovať, že ten, kto dosiahol
stav premieňajúceho zjednotenia a napr.
pracuje v kuchyni, už nepripáli omeletu či
nezhodí panvicu. Ak je niekto roztržitý, bude
rozbíjať toľko tanierov, koľko predtým. Rovnako charakterové chyby nebudú automaticky zlikvidované. Kto je nesmelý, nezbaví
sa vďaka tomuto stavu svojej nesmelosti,
hoci stále bude dochádzať k nejakej zmene,
úprave, zlepšeniu. Kto je nerozhodný alebo
príliš ústupčivý, môže v budúcnosti odhaliť
tieto chyby. Kto má slabé nervy, môže sa
rovnako iritovať hlukom či návalom práce.
V tom prípade táto iritácia, podráždenosť,
hnev už nepochádza z urazenej pýchy, ale
jednoducho z poškodenia nervov. Iritácia
sa však týka iba toho, čo je navonok a nevylučuje nerušený pokoj na hlbšej úrovni. Od
takejto podráždenosti možno získať odstup,
ak si uvedomíme, že hlbší život pritom nemusí utrpieť ujmu. Nejde tu o morálne chyby,
ale iba o pády, za ktoré človek nezodpovedá
a ktoré zároveň nemôže ľutovať. Lenže ten, kto
zvonku pozoruje správanie takého človeka,
bude pravdepodobne sklamaný nedokonalosťami a bude ich považovať za odklon od
svätosti. To môže byť v istom zmysle výhodné
a dať tomu „svätému“ oveľa väčšiu slobodu,
lebo jeho svätosť nikto nepostrehne.
To nás vedie k inému pojmu: k dokonalosti.
Svätý, ktorý odhaľuje charakterové chyby, nevie sa v spoločnosti slušne chovať, je roztržitý
a nerozhodný, napriek tomu môže byť svätý,
ale ešte nie dokonalý. Čím je teda dokonalosť?

Dokonalosť
Dokonalosť spočíva v tom, že z centra duše
vteká a odteká život Ježiša a tiež napĺňa
a premieňa celú osobu človeka. Flámsky
mystik Ruysbroec to vyjadruje takto: Kristus
v nás pôsobí ako odtok a prítok. Zásadné nové
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narodenie (hovoríme o premieňajúcom zjednotení) prináša so sebou autentický zásah zo
strany Ježiša, vplyv, ktorý postupne preniká
a spája celý spôsob konania. Inak povedané,
Duch Svätý je prítomný v posväcujúcom sa
človeku ako inšpirujúca sila, ktorá chce tvoriť
nové spôsoby jeho konania. Sv. Pavol prosí
novokrstencov v Efeze, aby po krste postupovali tak, „ako sa patrí na svätých“ (Ef 5, 3). V liste
Galaťanom vypočítava plody Ducha, ktoré
v nich majú dozrievať: „Ale ovocie Ducha je
láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť,
dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ (Gal
5, 22-23). V niektorých ľuďoch toto ovocie
dozrieva ľahšie než v iných, lebo psychické
predispozície tu zohrávajú významnú úlohu.
Keď je psychofyzický nástroj zdravý, milosť
ho usmerňuje oveľa ľahšie. V istom zmysle
si také zdravie môžeme predstaviť ako úplne
otvorené a poddajné ľudské telo a psychiku.
Život, aj ten Boží život, môže doňho slobodne
prenikať, lebo v ňom nie sú tvrdé, nepreniknuteľné oblasti, brzdiace cestu prúdu milosti.
Existuje nezadržateľný prúd „zvnútra a navonok“, priehľadnosť svätosti, svätosť tryskajúca zvnútra. Vládne tu harmónia – skutky
zodpovedajú vnútornému postoju a nervy už
neprekážajú. Vnútorná láska sa skutočne
vyjadruje v skutkoch lásky, lebo nestretáva
žiadne prekážky cestou navonok. Napriek
tomu však v pozemskom živote nemožno dosiahnuť dokonalú rovnováhu, a teda aj úplnú
dokonalosť. Vždy bude existovať istý nesúlad medzi duchom a hmotou, dušou a telom,
nesúlad, ktorý sa vníma tým viac, čím väčšia
je svätosť. Treba vedieť, že ľudské telo sa už
nedokáže prispôsobiť ľudskému duchu, ak
je duch úplne vedený Duchom Svätým. Ak
duchovný život dosiahne istý stupeň intenzity, zaznamenáva sa nesúmernosť medzi
fyzickým telom a duchovným životom. „Nie
každé telo je to isté telo“, hovorí sv. Pavol (1
Kor 15, 39). Existuje smrteľné, zničiteľné telo

aj duchovné, nesmrteľné, oslávené (1 Kor 15,
44). Iba oslávené telo je celkom prispôsobené
Duchu Svätému, ktorý v nás prebýva. Až keď
dosiahneme oslávené telo, budeme žiť v úplnej rovnováhe ako úplne dokonalí.

Preto neexistuje žiadna zásadná súbežnosť medzi svätosťou ako najväčším životným cieľom a dokonalosťou, ktorá – aj keď relatívna – zahŕňa v sebe rovnováhu. Ľahko teda
možno dôjsť k záveru, že úsilie zamerané na
dosiahnutie dokonalosti je zbytočné. Nejde
však o to, aby sme boli vyrovnaní, dokonalí,
ale o to, aby sme boli svätí.
Pravdou však zostáva, že v živote človeka
je dôležité, aby sa stal svätým a že svätosť je
duchovná skutočnosť, prevyšujúca psychiku,
pričom psychika ju nemôže bezprostredne
vnímať. Súčasne však je významné, aby psychofyzický nástroj človeka (najmä psychika)
bol a ostal zdravý. Prečo?
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Po prvé: aby sa prirodzenosť mohla stať
poslušným nástrojom Ducha. Duch Svätý sa
snaží obnoviť tvárnosť zeme, najmä človeka,
ktorý na nej žije. Duch chce priniesť plody,
prejavovať svoju činnosť, chce „dávať život“.
A najlepšie to môže urobiť v zdravej prirodzenosti. Mrhaním síl teda nie je využívanie prirodzených pomocných prostriedkov (napr. psychoterapie alebo uvoľňovacích cvičení), aby
sme odsunuli určité vnútorné prekážky, ktoré
bránia Duchu Svätému uskutočniť v človeku
svoje dielo. Ten, kto je príliš unavený, veľmi
ľahko sa dostane do zlej nálady, útočí a zraňuje iných. A hoci tie výbuchy temperamentu
nemusia vyplývať zo slobodnej vôle, a tým
bezprostredne nepoukazujú na menšiu svätosť, predsa len múdro a dobre urobíme, ak
sa budeme snažiť tieto napätia premôcť, aby
začali dozrievať plody miernosti.
Je aj druhý dôvod, aby sme nepodceňovali
psychickú rovnováhu ako podmienku dokonalosti. Vo všetkom, čo človek robí, má s celou
svojou dobrou vôľou svedčiť o živote Ducha
v sebe. „Vy ste soľ zeme“ – hovorí Ježiš – „Vy
ste svetlo sveta“ (Mt 5, 13-14). Svätosť netreba
schovávať pod hrncom, ale dať ju na svietnik,

aby ľudia videli dobré skutky a chválili Otca
nebeského (porov. Mt 5, 15-16). Svätosť, ktorá
sa skrýva pod nervóznym chovaním, čudáctvom a stavmi strachu, nie je svedectvom.
„Vystavovať svetlo na svietniku“ znamená,
že sa postupne, podľa našich možností, správame tak, „ako sa patrí na svätých“. Preto
je významné prežívať život v pokoji, tzn. –
podľa definície sv. Augustína – získať taký
pokoj, ktorý vyplýva z usporiadania (pax
est tranquillitas ordinis); pokoj na troch
úrovniach, z ktorých vyplýva život: fyzickej,
psychickej a duchovnej. Len vtedy „prebývanie Boha“ v nás, ako hovorí Ruysbroec,
bude možné a len vtedy môže byť človek
jeho svedkom.

iných ľudí. Dokonalosť, t.j. vtelenie sa Ducha
Svätého do viditeľných morálnych ľudských
činností, samozrejme, môžeme skonštatovať.
Ten, kto sa často zlostí, nepochybne nie je
láskavý. Predsa však nedokážeme vidieť to,
čo tvorí podstatu svätosti. Inak povedané, nemôžeme súdiť našich bratov a sestry. „Preto
nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On
osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly
sŕdc“ (1 Kor 4, 5). Pán nás určite poriadne prekvapí, keď na poslednom súde odhalí to, čo
je najhlbšie v srdci každého človeka. Vtedy
sa mnohí prví stanú poslednými a mnohí
poslední prvými.
Napriek tomu nečakajme až na posledný
deň, aby sme zmúdreli. Buďme nielen opatrní
v našich hodnoteniach, ale jednoducho zadržme naše posudzovanie. „Nesúďte, aby ste
neboli súdení“ (Mt 7, 1). Je to veľmi ťažké, lebo
sklon posudzovať máme akoby v krvi a život nás do nich občas núti. Keď naša rehoľa
posiela preč nejakého kandidáta, vypracúva
posudok. Hodnotenia tohto typu máme však
obmedziť na minimum a ak sú skutočne nevyhnutné – buďme si vedomí, že náš posudok
sa týka iba niektorých vonkajších prejavov,
nikdy nie najhlbšej podstaty.

Dôsledky nášho vzťahu k iným
Všetky vyššie uvedené úvahy nie sú hrou
s pojmami a definíciami, ale niečím, čo vedie
k praktickým záverom, týkajúcim sa nášho
vzťahu k ľuďom aj voči sebe samým.
Ak je pravdou, že svätosť nie je totožná
s dokonalosťou a svätosť nie je viditeľná,
lebo prebýva v „srdci“ (v biblickom zmysle),
znamená to, že nemôžeme zhodnotiť svätosť
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Z toho vyplýva ďalší záver, že nad nikým
nemôžeme lámať palicu a definitívne ho odpísať. Musíme veriť v každého človeka a nikdy
od tejto viery neodstúpiť. Tak postupuje Boh

a Biblia je vyjadrením viery Boha v človeka.
Boh dáva svojmu ľudu stále novú šancu. Pre
Boha až do poslednej chvíle života nikto nie je
definitívne odpísaný. Aj keby sme premárnili
celý život, kým ešte trvá, všetko je možné.
Najkrajším príkladom je zločinec na kríži.
On sám to priznáva: „...my spravodlivo, lebo
dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili“ (Lk
23, 41). Bolo by nezmyslom hovoriť pri tomto
umierajúcom zločincovi o jeho povolaní
k svätosti. A predsa on je v dejinách prvý,
ktorého Ježiš kanonizoval ešte za života.
Stretnutie s Ježišom bolo jeho poslednou
a rozhodujúcou šancou a po premárnení
všetkých chytil sa tej poslednej. Príliš ľahko
nálepkujeme našich blížnych, zaraďujeme
ich do umelých kategórií, klasifikujeme.
Lenže človek je stvorením, ktoré rastie, stále
je v pohybe, rozvíja sa. Nálepkovanie preto
predstavuje voči nemu nespravodlivosť.
Musíme veriť v človeka vždy, aj keby bol
zmrzačený hlbokými psychickými poruchami. Svätosť nemožno stotožňovať s psychickou rovnováhou. Ak je niekto psychicky
nevyrovnaný, neznamená to, že je vylúčený
z mystiky či svätosti. V knihe Chcem vidieť
Boha od bosého karmelitána P. Márie-Eugena,
ktorú sa oplatí prečítať, autor sa pýta, či noc
ducha, ktorú prežívajú mystici, môže viesť
k ťažkým duchovným poruchám a dokonca
ku psychózam? Odpoveď je samozrejme pozitívna. Hovorí sa napr. o ľuďoch psychicky
slabých, ktorí zažívajú vzájomné prenikanie
najväčšej radosti s najhlbším smútkom. Takáto nerovnováha však nikomu neprekáža,
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aby mohol byť veľkým mystikom. Zatiaľ čo
na povrchu dochádza k neustálym zmenám
– z dažďa na slnko, z veľkej eufórie do silnej
depresie –, tak najhlbšia časť duše môže
ostávať trvale pokojná. O. Eugen ponúka hypotézu, že Eliáš aj Pavol museli mať práve
takýto charakter. Biblia hovorí o plamennej
horlivosti Eliáša za Pána: „Ako dlho chcete
krívať na obe strany? Ak je Jahve pravý Boh,
slúžte mu!“ (1 Kr 18, 21). Po Božom súde na
hore Karmel prikázal pozabíjať 450 Bálových
prorokov. Onedlho po tejto udalosti sa dostal
do depresie: „Teraz už dosť, Pane! Vezmi si
môj život!“ (1 Kr 19, 4). Ale keď sa ho dotkol
anjel, ktorý mu priniesol chlieb a džbán vody,
znova získal odvahu: išiel 40 dní a 40 nocí
až ku Božej hore Horeb. Pavol, ako to ukazujú jeho listy, bol osobou s prekypujúcim
temperamentom, človekom, ktorý sa dokázal
nesmierne radovať a aj veľmi hlboko smútiť.
Zbytočne v ňom hľadáme ten pokoj zmyslov,
rovnováhu a sebaovládanie, ktoré tak radi
stotožňujeme so svätosťou.

Dôsledky pre nás
Je možné, že v pozemskom živote, napriek
všetkým snahám, v nás celkom nedozrejú

plody Ducha. Je možné a dokonca pravdepodobné, že až do posledných chvíľ života
budeme poznačení rôznymi chybami. V dejinách ľudstva vlastne existovali iba dvaja
úplne dokonalí ľudia: Ježiš a Mária. Okrem
nich nikto iný nie je oslobodený od vnútorných konfliktov a napätí. Životopisy svätých
ukazujú, že mnohí z nich až do konca mali
do očí bijúce chyby. Vo Vnútornom hrade
píše Terézia Avilská o tých, čo sa dostali do
siedmej komnaty:
„Tieto duše majú pálčivú túžbu a pevné
predsavzatie nedopustiť sa nijakej nedokonalosti, niežeby sa však nedopúšťali mnohých, ako aj hriechov, ale nie s plným vedomím a v tomto im Pán musí veľmi pomáhať“
(VII, 4, 2).
Keď hovorí o „hriechoch“, myslí na to, čo je
objektívne hriechom, ale nie subjektívne, lebo
hriechy sa nepáchajú premyslene.
Nemôžeme svätosť zmenšovať či zužovať,
naopak, musíme veriť, že život Ducha Svätého
v nás je nekonečne krajší, než si to vieme
predstaviť. Na druhej strane sa nemáme klamať, že sa staneme dokonalí a bezchybní. Aj
keď nemáme ustávať v snahe o dokonalosť,
musíme vedieť, že nikdy ju celkom nedosiahneme. Ale to nemá význam. Najpodstatnejšia je svätosť, t.j. ten zásadný postoj, ktorý
spôsobuje, že človek sa cíti Božím dieťaťom,
vie, že je milovaný a celý čas sa vracia k Ježišovi. Na to kládla hlavný dôraz sv. Terézia
z Lisieux, žila tým a zakrátko „sa posvätila“.
Ale nestala sa „dokonalou“. Na konci svojho
života si bola občas vedomá, že je svätá, ale
nikdy sa nepovažovala za dokonalú a pre
ňu to nemalo žiadny význam. „Vždy, keď sa
na seba pozriem, vidím svoju nedokonalosť
a teším sa z toho“, hovorievala.
Nič nás nemôže odlúčiť od Kristovej lásky.
Možno trpíme kvôli rôznym chorobám, bolestiam hlavy, únave, nesústredenosti, strachu, náladovosti... Ale je čímsi zázračným, že
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z týchto negatívnych stavov môžeme urobiť
pozitívne, premeniť prekážky na pomôcky.
„...vidím však steblá a kamienky, ktoré
by nám uškodili, keby sme ich nechali rásť.
Použime tieto chyby aspoň na to, aby sme si
jasnejšie uvedomili našu biedu. Nech nám
otvoria oči a upravia náš vnútorný zrak...
Keď vidíme čoraz výraznejšie veľkú nedokonalosť, ešte vrúcnejšie prosme Pána, aby
tieto slabosti dokázal použiť na naše dobro,
aby sme sa mu vo všetkom páčili“ (Vnútorný
hrad VI, 4, 11).
Terézia z Lisieux ide ešte ďalej než jej svätá
Matka a usudzuje, že nič nemožno robiť „nasilu“ a slabosť je veľkou milosťou: „Celkom
prosto chcem uvidieť, že Všemohúci urobil

s dieťaťom svojej Božskej Matky veľké veci
a najväčšou je tá, že mu ukázal, že je malé
a bezmocné“. V inom autobiografickom texte,
ktorý možno žiaden svätý pred ňou nemal
odvahu napísať, hovorí: „Ježiš, myslím, že
keby si našiel dušu slabšiu, menšiu ako je
moja, čo je nemožné, rád by si ju zahrnul ešte
väčšími milosťami, keby sa s celou dôverou
odovzdala tvojmu nekonečnému milosrdenstvu.“ Možno sme to počuli tisíckrát, ale
treba to počuť opäť. Niekedy, keď príde deň
milosti a budeme prežiarení Božím svetlom,
začneme žiť pravdivým životom.
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P. Wilfrid Stinissen, OCD
Zdroj: Karmelitánske zošity (Zeszyty karmelitańskie)
Preklad: br. Stanislav Jaloviar, OCD

V roku 1865 Miriam prichádza do Marseille,
kde spoznáva Sestry sv. Jozefa od Zjavenia.
Hoci má devätnásť rokov, pôsobí ako trinásťročná, má slabé zdravie a po francúzsky
hovorí veľmi zle. Napriek tomu ju prijmú do
noviciátu: je šťastná, že sa môže takto odovzdať Bohu. Ochotne vykonáva aj najťažšie
práce a väčšinu svojho času trávi v práčovni
alebo v kuchyni. Vo štvrtky a v piatky prežíva
Kristovo utrpenie: dostáva stigmy, no vo svojej
prostoduchosti ich považuje za prejav choroby. Začínajú sa u nej prejavovať rozmanité,
mimoriadne milosti. Niektoré sestry sú z toho
zmätené. Po dvoch rokoch noviciátu jej preto
neumožnia zložiť sľuby. V tom čase ju zhoda
okolností nasmeruje na Karmel v Pau.

Malá Arabka,
veľká kresťanka
(sv. Mária od Ukrižovaného
Ježiša, Miriam Baouardy)
Galilea: detstvo
Miriam Baouardy sa narodila 5. januára 1846
v malej galilejskej dedinke Abelin, na polceste medzi Nazaretom a Haifou. Jej rodičia
boli gréckokatolíci. Narodilo sa im dvanásť
synov, ktorí však zomreli jeden po druhom
v ranom detstve. Rodičia v hlbokom žiali, no
plní dôvery v Boha, sa preto rozhodli vykonať
púť do Betlehema a pri jasličkách prosiť o dar
dcéry. Takto prišla na svet Miriam a rok po
nej brat Boulos.
Miriam nedovŕšila 3 roky, keď jej zomiera
otec. Pred smrťou ju zveril pod ochranu sv.
Jozefa. Zakrátko umiera aj jej matka. Brata
Boulosa si adoptovala teta a Miriam strýko.
Z detstva stráveného v Galilei si zachovala
na jednej strane úžas nad krásou Stvoriteľa,
a na druhej strane hlboké vedomie, že všetko
je pominuteľné.
Istý zážitok ju poznačil na celý život: Keď
sa ako dieťa hrala s dvoma vtáčikmi a chcela
ich okúpať, vtáčiky sa neubránili a uhynuli jej
v rukách. Celá zarmútená počuje vnútorný
hlas: „Vidíš, všetko takto pominie, ak mi však
dáš svoje srdce, ja ti zostanem navždy.“
Ako osemročná pristupuje k prvému svätému prijímaniu. O krátky čas odchádza s celou strýkovou rodinou do Alexandrie.
Keď má Miriam 12 rokov, strýko ju chce
vydať. Ona sa však bráni, lebo je pevne rozhodnutá zasvätiť svoj život Pánovi. Jej rozhodnutím nedokáže nič otriasť – ani presvedčo-

■ Karmel v Pau
Sv. Miriam od Ukrižovaného Ježiša

vanie, ani hrozby, ani ponižovanie, ani tvrdé
zaobchádzanie. Po troch mesiacoch vyhľadá
bývalého strýkovho sluhu, moslima, a chce po
ňom poslať list bratovi, ktorý ostal v Galilei, aby
jej prišiel na pomoc. Keď sa sluha dozvedá,
ako Miriam pre svoju vieru trpí, nabáda ju, aby
kresťanstvo zanechala a prijala moslimskú
vieru. Miriam odmieta. Nahnevaný sluha
schytí šabľu a podreže jej hrdlo, polomŕtvu
ju nechá v tmavej uličke. Bolo to 8. septembra
1858. Miriam sa prebrala v jaskyni v prítomnosti mladej ženy, podobnej rehoľníčke. Tá sa
o ňu celý mesiac stará, živí a poúča ju. Keď
Miriam vyzdravie, žena (Panna Mária, ako neskôr vysvitne) ju vezme do kostola a zanechá
ju. Od toho dňa Miriam chodí z mesta do mesta
(Alexandria, Jeruzalem, Bejrút, Marseille...). Ako
slúžka pomáha v chudobných rodinách, no
keď si ju niekde priveľmi vážia, odíde. Mimoriadnym spôsobom bude svedkom „neviditeľného sveta“, ktorý intenzívne zakúša, a v ktorý
my iba veríme.
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Do Karmelu v Pau je Miriam prijatá v júni 1867.
Uprostred všetkých skúšok, ktorými bude
musieť prejsť, tu sa vždy stretne s láskou
a s pochopením. Opäť začína od noviciátu
a prijíma meno sestra Mária od Ukrižovaného
Ježiša. Rozhodne žiada, aby mohla byť iba
laickou sestrou, pretože je jej prirodzenejšie
slúžiť druhým, a pre ťažkosti s čítaním sa nedokáže ani modliť posvätné ofícium. Svojou
jednoduchosťou a veľkodušnosťou si získava
priazeň. Ovocie jej života je v slovách, ktoré
raz vyslovila na konci extázy: „ Kde je láska,
tam je aj Boh. Ak budete pamätať na dobro
voči blížnemu, Boh bude pamätať na vás. Ak
blížnemu kopete jamu, sami do nej padnete,
bude pre vás. Ale ak svojmu blížnemu chystáte nebo, bude pre vás...“
Dar proroctva, útoky diabla, extázy... Medzi
všetkými mimoriadnymi milosťami, ktorými
je Miriam obdarovaná, vyniká milosť presvedčenia, že pred Bohom nie je ničím. Keď hovorí
o sebe, nazýva sa „malé nič“, čo je skutočne
hlboké vyjadrenie jej bytosti. „Poníženosť sa
teší, že nič neznamená, k ničomu sa nepúta,
nikdy sa ničím neunaví. Je spokojná, šťastná,

vždy a všade, uspokojí sa so všetkým... Blahoslavení maličkí!“
V tom je zdroj jej odovzdanosti tak
uprostred najneobyčajnejších milostí, ako
aj najzložitejších pozemských udalostí.

■ Založenie Karmelu
v indickom Mangalore
O tri roky, t.j. v roku 1870, odchádza Miriam
s malou skupinou do Mangalore zakladať
prvý karmelitánsky kláštor v Indii. Plavba
loďou je hotovým dobrodružstvom: tri sestry
zomierajú ešte počas cesty. Skupinku však
prídu posilniť ďalšie sestry, a tak koncom roka
môžu začať život v klauzúre. Mimoriadne prejavy milostí u Miriam pokračujú, no nijako ju
neodvádzajú od najťažších prác a útrap, ktoré
sú vždy spojené s novým zakladaním. Počas
extáz ju možno vídať s rozžiarenou tvárou napríklad v kuchyni, inokedy je v duchu účastná
na živote Cirkvi, napríklad počas prenasledovania v Číne: občas je v zajatí zlého ducha (ale
iba navonok), pričom prežíva hrozné trápenia
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Ikona sv. Miriam

Téma čísla

Kláštor v Betleheme

a zápasy. Miriam začína obklopovať veľa nepochopenia, niektorí dokonca spochybňujú
pravosť toho, čo prežíva. Na konci noviciátu
– 21. novembra 1871 – síce môže zložiť sľuby,
no napätie vytvorené jej okolím napokon vyvrcholí tým, že Miriam v roku 1872 posielajú
späť do Karmelu v Pau.

Návrat do Pau
V Pau Miriam opäť žije jednoduchým životom
laickej sestry a vďaka láskavosti spolusestier
jej duša môže naplno dýchať. Hoci takmer
nevie ani čítať ani písať, niekedy počas extáz z veľkej vďačnosti voči Bohu skladá prekrásne básne plné sviežosti a orientálneho
pôvabu, v ktorých celé stvorenie ospevuje
svojho Pána, inokedy ju prudké vzplanutie

Krv zo stigiem sv. Miriam

lásky k Bohu v okamihu vynesie na vrcholec
stromu, ktorý by neudržal ani vtáčika...
„Všetci spia. A na Boha plného dobroty,
vznešeného a chvályhodného zabúdajú!...
Tak poďme a zobuďme celý svet!“ Za Miriam
prichádza mnoho ľudí hľadať útechu, rady
a modlitby; v stretnutí s ňou dostávajú svetlo
i posilnenie.

dostane gangrénu a o niekoľko dní, 26. augusta 1878, zomiera vo veku 32 rokov.

■ Založenie Karmelu v Betleheme

■ Miriam a Duch Svätý

Krátko po návrate z Mangalore začína Miriam
hovoriť o založení Karmelu v Betleheme. Prekážok je veľa, ale postupne sú prekonané,
dakedy napriek všetkým očakávaniam. Napokon prichádza povolenie z Ríma, a tak 20.
augusta 1875 sa skupinka karmelitánok vydáva na cestu. Pán osobne usmerňuje Miriam,
kde a ako stavať. Má to byť na „vŕšku oproti
Betlehemu“, ako jej Pán povedal v extáze, „nad
kolískou môjho otca Dávida.“ Keďže iba Miriam hovorí po arabsky, je osobitne poverená
dohliadnuť na stavbu, „zaborená do piesku
a vápna“. Komunita sestier sa môže usadiť na
mieste už 21. novembra 1878, aj keď niektoré
práce ešte pokračujú. Miriam leží na srdci aj
založenie Karmelu v Nazarete. V auguste 1878
sa tam vydáva spolu so sestrami, aby získali
pozemok. Na tejto ceste dostáva poznanie,
kde boli Emauzy a miesto potom odkúpi Berta
Dartigaux pre Karmel. Po návrate do Betlehema znovu preberá dozor nad stavbou za
dusných horúčav. Keď nesie piť robotníkom,
spadne na schodoch a zlomí si ruku. Zakrátko

Miriam nám otvára neviditeľný svet, ktorý je
nám celkom blízko a je milosrdenstvo samo.
Učí nás postaviť celý náš život na nepominuteľnom, na jedinom, čo zaváži, na samom Bohu.
Boj proti všetkým silám zla dnes zďaleka
nie je ukončený. Miriam, ktorú nazývajú aj
„patrónkou pokoja“ Svätej Zeme, je pre nás
povzbudením, aby sme sa nechali Pánom
premeniť. Miriam bola priťahovaná Duchom
Svätým. Hovorí: „Obráťte sa na Ducha Svätého, ktorý vnuká všetko.“ ... „Svet je stratený
kvôli sebeckému ja. Ľudia plní seba roznášajú
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Relikvie sv. Miriam v kláštore v Betleheme

so sebou smútok a strach. Nemôžeme mať
Boha aj svet súčasne.“
Duchu Svätý, odovzdávam sa ti...
Duchu Svätý, naplň ma,
Láska Božia, stravuj ma,
K pravej ceste priveď ma,
Mária, Matka, sleduj ma
a s Ježišom žehnaj ma.
Pred zlom, klamom, nebezpečím
uchráň ma.
Miriam bola citlivá na prejav Božej lásky,
jej povolaním bolo žiť v Božej prítomnosti,
neustále prežívať spojenie s Pannou Máriou,
Kráľovnou Karmelu.
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Katarína Luptáková, OCDS Detva

Svedectvo

Naša cesta
Rodina je v dnešnom svete ohrozeným druhom – povedané rečou biológa.
Prečo? Prečo my, ľudia, chceme urobiť niečo lepšie, krajšie, dokonalejšie
ako Ten, ktorý nás stvoril na svoj obraz? Mnohé zvrátené výmysly
„odborníkov“ sú len výsmechom slušných ľudí a samotného Boha.
Ale čo máme robiť, aby nás tieto smery neprevalcovali?
Aj preto sme sa rozhodli pre toto svedectvo, svedectvo
normálnych kresťanov žijúcich v dnešnej dobe a túžiacich
po šťastí, teda po spoločenstve s Bohom a ľuďmi.
Voláme sa Bea a Ján Horniakovci, máme
spolu 9 detí, 8 je žijúcich – Dominika, Samuel,
Filip, Dávid, Terézia, Jakub a dvojičky Dorotka
a Jozef. Tomáško sa narodil pre nebo ešte
v brušku Bejky.
Zoznámili sme sa pred 36 rokmi pod Mostom SNP v Bratislave. Bejkin brat bol mojím
spolužiakom na výške a spolu sme spievali
v zbore ešte za hlbokej totality. Raz Róbert
– Bejkin brat – povedal, že na nácvik príde
so svojou priateľkou. Ja som už čakal na ostatných pod mostom, keď som zrazu zbadal Roba, ako si vykračuje s nejakou „čajou“.
Myslel som si, že to je tá jeho priateľka. Ale
keď povedal, že to je jeho „sééégra“, spozornel som. Nemala ešte 17, ale niečo ma k nej
priťahovalo hneď od začiatku.
Zaujímavé to bolo aj z pohľadu Bejky.
Držala sa hesla, ktoré jej povedali rodičia:
„Hľadaj si chlapca medzi Róbertovými rovesníkmi...“ A ona tak, chvála Bohu, robila.
Aj ona si ma všimla, ale nebola si istá, či už
s niektorým dievčaťom zo zboru nechodím.
Cez rôzne zaujímavé situácie si nás Boh
pripravil na naše stretnutie, neskôr na chodenie, zásnuby a na deň, keď nás spojil navždy
– 7. 7. 1990.
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Most SNP

Mnohí mladí hovoria, že svadobný deň je
ten najkrajší v ich živote. (To sme síce hovorili
aj my, po tridsiatich rokoch spoločného života
však boli oveľa krajšie dni a chvíle...).
Dnes, s odstupom času, dovolíme si povedať, že svadobný deň je obrovský skok do
neznáma, ale v nádeji, že Boh nás neopustí
a hlavne my neopustíme jeho. Hneď od začiatku sme sa snažili pustiť Krista do nášho
vzťahu, teraz aj do manželstva. A bolo to
a stále je to dobré W!

Bea a Ján

Chodili sme takmer 6 rokov, s prestávkou
1 rok, keď som si musel s Bohom vyjasniť W
moje povolanie. Dokonca aj toto obdobie bolo
veľmi prospešné pre nás oboch. Mali sme duchovných vodcov, spovedníkov a veľa priateľov zo spoločenstiev, ktorí nám pomáhali
prejsť aj cez toto ťažšie obdobie nášho „chodenia“. No a do manželstva, myslíme si, sme
vstupovali s tým, že by nás nemali prekvapiť
nejaké zásadné otázky.
Boh nás obdaril deviatimi detičkami a sme
mu za to veľmi vďační. Nebolo to vždy ľahké,

ale s jeho pomocou, s pomocou Panny Márie,
rodičov a priateľov sme zvládli všetko, síce
nie na samé jednotky, ale tu o známky vôbec
nejde. Snažili sme sa a stále sa zo všetkých
síl snažíme vychovať z nich kresťanov, ktorí
budú jemu na slávu, nám na radosť a svetu
na osoh.
Boh sa postaral o to, že som mal prácu
stabilnú a zarobil dosť peňazí na to, aby Bejka
nemusela pracovať. Pri toľkých deťoch bola
vlastne nepretržite na materskej „dovolenke“.
O prvý byt sa nám postarali rodičia – za to
sme im všetkým veľmi vďační. Keď sme sa
po troch rokoch presťahovali do väčšieho
a krajšieho, boli sme veľmi šťastní. Ja som
pracoval na plné obrátky, práca ma bavila
a firma sa úspešne rozvíjala. Deti nám pribúdali, boli sme zdraví, mladí, krásni W. Keď sme
po Dominike opäť čakali bábo, nepredpokladali sme nejaké problémy. Ale Boh rozhodol
inak. Asi potreboval nášho malého Tomáška
do škôlky tam u seba, tak si ho zobral. Bola
to pre nás veľmi bolestná skúsenosť, ktorá

~ 17 ~

nás však úplne otvorila pre život. Určite vďaka
Tomáškovi a Bohu máme tak veľa detí.
Boh bol v našej rodine, ale ja som bol viac
v robote a duchovný život som nemal až taký
intenzívny. Stále sme hľadali niečo, kam by
sme sa zaradili, nejaké spoločenstvo...
Až raz nás naši minoriti zoznámili s jedným kňazom z Opus Dei. Pocítili sme, že to
by mohla byť naša cesta. A tak sme sa na ňu
vydali. Kráčali sme po nej vyše 20 rokov, za
čo sme Bohu veľmi vďační.

Keď nám bolo asi najlepšie, prišiel k nám
na pravidelnú návštevu náš milovaný dekan
Augustín Drška. Prišiel do nového bytu, porozhliadal sa a povedal pamätné slová: „Horniaci,
vzmáhate sa!“
Potom sme spolu večerali, rozprávali
a bolo nám dobre. Po jeho odchode sme
s Bejkou na seba pozreli a... obidvaja sme
povedali to isté: „Horniaci, vzmáhate sa!“
Tieto jeho slová nám otvorili oči a spôsobili,
že sme svoje životy ešte viac spojili s Bohom,
tušiac, že niečo príde.
Nechceme, aby sa to chápalo tak, že máme
žiť s Bohom zo strachu pred niečím zlým, čo
možno príde. Ale naša skúsenosť je konkrétne
taká. Tou vetou nás Boh začal pripravovať na
udalosti, ktoré nás čakali.
Po chybách, ktoré si musím uznať, som
začal mať problémy vo firme. Nesprávnym
odhadnutím ľudí a slepou dôverou som veľmi
oslabil firmu.
A 5 rokov po týchto udalostiach som ochorel na myelóm – zhubné ochorenie kmeňových buniek krvi.
A práve tu veľmi silno vnímame, ako blízko
bol a stále je Boh pri nás. Keď mi pani doktorka
oznámila diagnózu, za rohom bola kaplnka,
prišiel som za ním, padol na kolená a moje
ústa a duša sa začali modliť Magnifikat – Velebí moja duša Pána...! Niekto vám povie, že
máte rakovinu, dni máte spočítané a vy sa
začnete modliť túto modlitbu. Ani mne sa to
nezdalo normálne, ale bola to realita, ktorá
nám veľmi pomohla kráčať ďalej.
Chemoterapie, transplantácia kostnej
drene, ďalšie chemoterapie..., návrat domov,
izolácia od rodiny kvôli zníženej imunite, pravidelné kontroly do dnešného dňa, invalidný
dôchodok.
Pred šiestimi rokmi v nás dozrelo rozhodnutie firmu odpredať a ešte viac sa modliť,
aby sme mohli viac svedčiť o Bohu, o jeho
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veľkosti a nesmiernej dobrote a hlavne o jeho
milosrdenstve.
A aj vďaka Svätému Otcovi Františkovi sme
pochopili, že my – ako manželia – by sme
mohli byť „rodičmi“ mnohých dnešných mladých. Možno práve preto sme sa ocitli pred
necelými piatimi rokmi vo Vysokej nad Uhom,
v rodisku blahoslavenej Anky Kolesárovej. Tu
nám skutočne pribudlo neskutočné množstvo deťúreniec, ako hovorí Bejka.
Kňazi. To je ďalšia naša srdcovka. Aj tu nás
oslovil sv. Ján Pavol II. a tiež Svätý Otec František, keď povedali, že kňazi potrebujú rodiny
a rodiny kňazov. Vďaka blahoslavenej Anke
sme spoznali veľmi veľa úžasných kňazov,
rehoľníkov a sestier, ktorí zásadne ovplyvnili
a ovplyvňujú naše životy.

Začali sme prácu v tíme, ktorý tvorí a pripravuje Gifru – stretnutia františkánskej mládeže na Slovensku. Ďalšie deťúrence... ďalšie
nádherné vzťahy.
Minulý rok sme ukončili 3-ročné štúdium
Teológie tela sv. Jána Pavla II. Skúsenosť, ktorá
nám potvrdila našu cestu manželstvom
a poodhalila krásu jej symbiózy s Kristom.
Aj v tomto spoločenstve rodín a kňazov na
100 % platilo to známe: ...aj keby si mal všetko,
ale LÁSKU by si nemal... nemal by si nič, nebol
by si nikým, ničím...
Toľko lásky, toľko čistých ľudí, toľko sebadarovania, toľko obety, toľko zázrakov... Toľko
neba sme si užili v tomto spoločenstve. A tí
kňazi! Boží muži! Silní, láskaví, múdri, odvážni
– učia nevďačnú tému v dnešnej dobe, milosrdní, pokorní. Naši OTCOVIA! Pre nás všetkých
OBROVSKÝ, NEZASLÚŽENÝ DAR!
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Vianočná pohoda

Staré Hory

Ale aby nevyzeralo všetko také ideálne,
aj my máme svoje dni, chvíle, keď sa nám
nechce spolu komunikovať. Veľmi ťažko som
prijímal a stále mám problém prijať skutočnosť, že už nie som živiteľ rodiny, obmedzenia
spôsobili nemožnosť pracovať tak, ako by som
chcel. Navyše v novembri 2018 mi diagnostikovali rakovinu prostaty. Musel som podstúpiť
operáciu, pri ktorej mi odobrali celú prostatu
a lymfatické uzliny panvového dna. Chvála
Bohu aj táto etapa nášho života je za nami

– i keď dôsledky operácie budú ešte dlho doznievať – a môžeme naďalej svedčiť o Bohu,
ktorý sa o nás stará v každej chvíli života.
Bejka prežívala tieto ťažké obdobia v intenzívnom spojení s Bohom. To, že pomerne
náročná operácia prebehla hladko a rekonvalescencia tiež, a že histológia dopadla tiež
výborne – za to patrí obrovská vďaka Bohu
a Panne Márii. Hlavne Mamku Bejka neustále
„otravovala“ na Starých Horách, keďže ma
operovali v Banskej Bystrici. Vždy, keď som
jej volal, bola pri nej... Viete, aký je to úžasný
pocit mať takúto manželku? A keď prišla za
mnou na návštevu, smiechu a veselosti bolo
na celej izbe a chodbe! To je moje Slniečko,
moja Žabka – ako som ju začal volať, keď sme
spolu chodili.

šej stať. A naša odpoveď je: Ježiš, najväčšia
Láska, Spravodlivosť, Pokora, Milosrdenstvo
– a my sme ho ukrižovali. Úplne nespravodlivo! Zabili sme ho! Stalo sa to. Ale On vstal
z mŕtvych, premohol smrť a daroval nám
ŽIVOT. Z niečoho bolestného, ťažkého sa
zrodilo niečo, čo sme si vôbec nezaslúžili,
a síce: naše VYKÚPENIE!
A toto je ten dôvod, prečo si aj my myslíme,
že naša cesta mala byť, že je a dúfame, že aj

bude ušitá pre nás. Len pre nás. Ale len vtedy,
keď po nej budeme kráčať jedine s Kristom,
Máriou a Jozefom. Aby Nazaretská rodina bola
naším svetlom v tmách, ktoré určite prídu.
Takže nebojme sa života! Nebojme sa hľadať šťastie – ale to pravé, trvalé. A viete, kde
ho nájdeme?
V spoločenstve s Bohom.

Mnohí sa nás pýtajú, či vnímame niektoré
udalosti v našom živote tak, že sa nemali rad-
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Bea a Ján Horniakovci

Reportáž

Karmel v bavorskom kroji
Na začiatku februára 2016, krátko po putovaní relikvií sv. Terézie od
Dieťaťa Ježiša po Slovensku, otec provinciál ma poslal z Lorinčíka
do kláštora v obci Reisach v oblasti Bavorska. Mal som podporiť
troch spolubratov, ktorí tam pracovali. Prvý rok som strávil najmä
v kláštore nemeckých bosých karmelitánov v Mníchove, odkiaľ som
dochádzal na kurz nemčiny pre cudzincov pri miestnej univerzite.

Procesia

Kláštor a panoráma Álp

Karmelitánsky kláštor v Reisachu vybudovali
v 1. polovici 18. storočia; disponoval miestami
pre až 40 rehoľníkov a slúžil dlhé roky o. i. aj
ako noviciát. Patril ku kláštorom s najmalebnejším okolím na svete: obklopený nádhernou panorámou Álp, uprostred širokej doliny
rieky Inn, tvoriacej na tomto mieste hranicu
medzi Bavorskom a Tirolskom, resp. medzi
Nemeckom a Rakúskom. Nemeckí karmelitáni nemali dostatok povolaní, preto kláštor sprístupnili v roku 2012 karmelitánom
Krakovskej provincie. Práve vtedy tam prišli
traja pátri, ktorí predtým pracovali v mníchovských farnostiach v rámci tamojšej, od

roku 1997 existujúcej „finančnej misie” našej
Krakovskej provincie. Hlavnou úlohou nového
spoločenstva v Reisachu bola obsluha troch
okolitých farností, v rámci toho aj ich reorganizácia podľa požiadaviek diecézy do tzv.
Pfarrverband (federácie). Výraznou žiadosťou
biskupa však bolo aj to, aby sa sám kláštor
stal jedným z duchovných centier v diecéze,
prístupným nielen pre duchovenstvo, ale aj
pre laikov.

Bavorské farnosti
Pravidelné sv. omše sme slúžili týždenne
na ôsmich až jedenástich miestach. Čo sa
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týka obsluhy farností, išlo o početné pohreby,
prípravu na sviatosti (krst, prvé sv. prijímanie, manželstvo) a ich vysluhovanie, ale tiež
prácu vo farských kanceláriách a stretnutia s rôznymi skupinami (seniori, spevácke
chóry, bratstvá a združenia, miništranti, lektori, školáci aj predškoláci, rodičia aj osoby
zapojené do rôznych iniciatív, pracovníci
i spolupracovníci). Časovo náročné boli aj
dekanátne a diecézne kurzy a zhromaždenia,
ktoré okrem bežnej spolupráce slúžia na prípravu prognózovaných zmien v štruktúrach
a fungovaní nemeckej Cirkvi. Ide napr. o prispôsobenie sa očakávanej situácii, v ktorej do
roku 2030 poklesne v mníchovskej diecéze
výhradne kvôli dôchodkovému veku stav
kňazov o jednu tretinu.
Treba tiež pripomenúť početné a živé tradície miestnych bavorských dedín. „Roľnícky
kalendár”, ako aj pripomínanie historických
udalostí sú tam totiž silne spojené s náboženským rozmerom a oslavy prebiehajú spoločne aj v kostole s účasťou kňaza (napr. tradičné a osobitné pobožnosti, pestrofarebné
procesie, púte do miestnych svätýň, požehnanie hospodárstiev, domov, zvierat a nástro-

jov). Sú to dobré príležitosti ako nadviazať
osobné a pastoračné vzťahy, ktoré prinášajú
možnosť zapojiť ľudí do života farnosti, spájajú celé prostredia, umožňujú vytvárať nové
iniciatívy a sú otvorené aj na potreby iných.
Potvrdzuje to hojná a ochotná účasť na spoločnej oslave, práci, ale aj zábave, napr. na
„Klosterfeste” (kláštornej slávnosti) – dva razy
sa v priebehu leta zhromaždilo asi dvetisíc
osôb, najmä miestnych obyvateľov, „povinne”
v tradičnom bavorskom oblečení (miestni ho-
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zápasil o neho a čerpal z jeho duchovnej a bratskej ponuky.
Vzhľadom na umelecké hodnoty, veľkosť a výhodnú polohu
v kláštore pravidelne prebiehali
početné duchovné koncerty, konferencie s regionálnym dosahom,
ktoré popularizovali aktuálnu cirkevnú problematiku (napr. 2 cykly
Požehnanie motoriek klubu Karmelitos na začiatku sezóny
o náboženskom dialógu a ekumenizme, tiež o kresťanskej mystike),
rali v tom majú záľubu a dokážu oslavovať!); ba dokonca filmové festivaly v spolupráci
na požehnaní motoriek na začiatku sezóny s miestnou obcou. Sám kláštor ako historický
– čoraz populárnejšej iniciatíve našich spo- objekt spolu s pekným karmelitánskym koslubratov, ktorí založili Motorkový klub „Karme- tolom zasväteným sv. Terézii od Ježiša a sv.
litos”, pravidelne sa stretávajúci v priebehu Jánovi od Kríža, ako aj unikátnou kláštornou
roka; na početných charitatívnych dielach, knižnicou z 18. storočia, pravidelne navštev rámci nich aj na prijímaní utečencov. V jed- vovali skupiny pútnikov, turistov, školy atď.
nej z našich farností pôsobí najstaršie bavorské ľudové divadlo s vyše štyristoročnou
tradíciou, ktorého činnosť v období prenasledovania Cirkvi (sekularizácie v 19. storočí) bola
formou boja o kresťanské hodnoty a dodnes
ich pripomína. Hoci všeobecné zosvetštenie,
materializmus a zanikanie trvalejších medziľudských vzťahov výrazne poznačujú aj
tamojších obyvateľov, nechýbajú medzi nimi
zdravé, mnohodetné rodiny a mnohí ľudia
s otvoreným srdcom, pripravení nezištne
pomáhať a slúžiť aj v Cirkvi.

Kláštor Reisach

Sv. omša v záhrade kláštora

Nádherná, ale aj náročná príroda okolitých Álp
nielen privádza do úžasu, ale aj dvíha myseľ
k tomu, čo je hore, a tiež formuje veľkodušnosť, citlivosť na krásu, pracovitosť, solidaritu
a pokoru. Do tohto prostredia sa dokonale zapísal náš kláštor so svojím karmelitánskym
posolstvom. V priebehu takmer troch storočí
nielenže nastálo vrástol do okolia, ale stal
sa priam výrazom a symbolom totožnosti
tamojšieho ľudu, ktorý ho založil, staral sa
o jeho obyvateľov – rehoľníkov, keď bolo treba,

Ich sprevádzanie poskytovalo stálu príležitosť informovať aj o rehoľnom živote,
o charizme Karmelu a viesť dialóg so záujemcami. Pri kláštore vznikla a stretávala
sa nemecko-poľská skupina Svetského
Karmelu (OCDS). Vďaka úsiliu pátra Lukáša
Strzyža OCD, v súčasnosti prednášajúceho
v Tereziáne v Ríme, ktorý predtým pracoval
vo farnosti v Mníchove, mohli sme sústavne
ponúkať pravidelné Dni púšte („kláštorného

~ 24 ~

ticha”), priťahujúce osoby zďaleka
i zblízka, ktorých bývalo až 120 na
víkend (asi 60 osôb na deň). Jedno
z krídel kláštora, prispôsobené
na rekolekčný dom, umožňovalo
prijať (aj na dlhší pobyt) individuálne osoby, ako aj organizované
skupiny (do 20 osôb) na niekoľkodňové rekolekcie. Ako kláštor na
trase do Compostelly či Ríma vždy
sme ochotne privítali pútnikov či
iných hostí.
V knižnici z 18. storočia

Koniec misie?

Je jasné, že traja rehoľníci 1 (a to cudzinci) zapojení najmä do rozsiahlych farností, neboli
by schopní obsiahnuť toto všetko bez dobrých
vzájomných vzťahov a mnohých oddaných
spolupracovníkov. Svedčí to o potenciále
a životnosti miestnej cirkvi a jej otvorenosti,
ale aj o potrebách.
Výrazom komplikovanej a nestabilnej
situácie Cirkvi a nášho rádu v Nemecku
na príklade nášho kláštora v Reisachu je
však skutočnosť, že ani vekmi vytvorené
bohaté dedičstvo, ani v posledných rokoch
vyššie opísané sľubné úsilie ho neuchránili pred rozhodnutím vedenia nášho rádu
v dorozumení s diecézou, že ho definitívne
opúšťame. Toto rozhodnutie bolo verejne vyhlásené 23. mája 2019 a do platnosti vošlo
1. septembra. Je to výsledkom mnohoročnej
politiky vedenia nášho rádu v špecifickom
kontexte miestnej Cirkvi, ako aj istých aktuálnych organizačných ťažkostí, tie sa
však mohli prekonať pri minime dobrej vôle
a zaangažovaní zodpovedných osôb. Treba
zdôrazniť, že v žiadnom prípade neboli roz1 O. Ryszard Basta, zaslúžilý predstavený a farár,
prešiel v roku 2017 do diecézy v inom regióne.
2 Presnejšie: …iné priority, nedostatočné a niekedy aj nesprávne informácie, ako aj …nedostatok kresťanskej nádeje…

hodujúce pastoračné dôvody či materiálne
možnosti kláštora. Boli práve naopak, výnimočne priaznivé na to, aby pozdvihli zanikajúci Karmel v Nemecku a v susednom
Rakúsku, lenže z ohľadu na iné prítomné
priority 2 neboli vzaté do úvahy.
Od 1. 9. 2019 starostlivosť o naše tri farnosti
prebral nový farár – nemecký diecézny kňaz
a jeho kaplán, indický rehoľník, ale nie karmelitán. Do konca roku im ešte pomáha páter
Mateusz Bocheński (doterajší farár), ktorý do
vyznačeného termínu ako posledný karmelitán ešte môže bývať v bývalom kláštore, ktorý
náš rád formálne zrušil 9. júna tohto roku.
Všetky práva na budovy odovzdali nemeckí

Pohľad z kopca nad kláštorom na rieku Inn
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mojich bratov a sestry v miestnom Karmeli
o svetlo a podporu – a dostal som ich. Po
ukázali na sv. Františka z Assisi. V istom
období, keď videl, ako sa ničí Božie dielo,
ku ktorému ho Pán Boh povolal, v pravde,
že Boh existuje, získal vnútorný pokoj, silu
a radosť. – Pane, ak chceš, vybuduj môj rád
v Nemecku, ktorý, ako vidíš, spolu s tamojšou
Cirkvou mieri do záhuby!...
Miništranti
a miništrantky našich farností na púti v Ríme

Niekoľko poznámok o Cirkvi
v Nemecku: tiene a svetlá
nádeje

Slávnosť Božieho Tela

karmelitáni bavorskému štátu, ktorý s nimi
od 1. januára 2020 môže urobiť, čo chce... Vynakladá sa úsilie, a prináša už výsledky, aby
aspoň kostol nebol desakralizovaný a mohol
slúžiť veriacim.
Tým sa teda skončila moja tri a polročná
prítomnosť v Nemecku. Podobne ako pred odchodom zo Slovenska som poprosil veriacich,
aby ma vyslali na novú misiu – aby pamätali
a modlili sa, a tak mali účasť na jej plodoch.
Od 1. septembra je mojím novým miestom
karmelitánska farnosť v Rige v Lotyšsku.
Túžim sa na tomto mieste srdečne poďakovať všetkým veriacim na Slovensku, ktorí
mali účasť na našej misii v Nemecku! Som
si istý, že toto obdobie sme využili dobre, aby
sme, nakoľko to bolo možné, pripravili nám
zverených ľudí na to, aby dokázali čeliť terajšej, pre nich osobitne ťažkej skúške viery, nádeje a lásky. Prosím vás, aby ste nezabudli na
našich bratov a sestry v doline Innu, ktorých
sme opustili! Vidieť, že Pán Boh má s nimi iné,
nám ešte neznáme plány.

potenciálu, ako aj nesmierneho vplyvu na
dejiny sveta a Cirkvi, a teda aj zodpovednosti
voči nim, sú – podľa mňa – nevyhnutné, aby
sme pochopili súčasné procesy a tiež to,
k čomu môžu viesť. Umožní nám to následne
nájsť správnu odpoveď na otázky: Ako sa
v tejto skutočnosti nájsť ako kresťan? Aký postoj prijímať voči prebiehajúcim, nepochybne
významným premenám v srdci samej Cirkvi,
ktoré sa rovnako aj nás budú konkrétne týkať? A to najdôležitejšie: Čo od nás Pán Boh
v tejto situácii očakáva?
V priebehu osobných duchovných cvičení v auguste v Lisieux som prosil svätú
patrónku misií (sv. Teréziu z Lisieux) a tiež

Boh existuje!
Uvedomenie si neobyčajne bohatého, komplikovaného dedičstva histórie nemeckojazyč
ných národov, ich nesporných schopností,

Klosterfest
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Ešte niekoľko slov o Cirkvi v Nemecku na základe mojej krátkej skúsenosti ako rehoľníka
a kaplána.

■ Tiene:
1) Pre rozhodujúcu väčšinu obyvateľov
a v rámci nej aj tých, čo vyhlasujú, že sú kresťania a platia cirkevnú daň, má náboženský
rozmer prakticky okrajový význam.
2) Nemci, a to nezávisle od vyznania, majú
osobitný vzťah k protestantizmu. Vyplýva to
iste z podstatnej úlohy, akú odohrala reformácia pri vytváraní ich vedomia a národnej
totožnosti, ako vplývala na ich originálny prínos k svetovej kultúre, k svetovým a cirkevným dejinám. Autorita štátu a jeho inštitúcií
– v rámci neho aj médií – sa kladie vyššie (aj
u katolíkov) ako autorita rímskeho biskupa
a dobro katolíckej Cirkvi.
3) Katechéza – ak existuje – je obyčajne
nanajvýš pedagogická zábava alebo sociálna výchova. Náboženská nevedomosť
medzi praktizujúcimi a angažovanými katolíkmi dokáže zaskočiť. Ich chápanie niektorých právd viery, morálnych zásad a väčšiny
sviatostí formujú často aj samí pastieri (!) protestantsky a niekedy priam laicky a extrémne
liberálne, podľa mediálne vládnucich prúdov.
Preto napr. spoveď sa vníma nielen veľmi

plytko, ale priam sa od nej odrádza. Eucharistia je výrazom slobodnej voľby spoločenstva,
dostupná pre kohokoľvek, dennodenne sa vysluhuje hlavne z ohľadu na staršiu generáciu
a tradíciu. Účinne ju nahrádza pobožnosť Božieho slova, čoraz častejšie preferovaná – aj
preto, aby poskytla prácu čoraz početnejším
pracovníkom v laickej pastorácii. Kňazov je
však čoraz menej a čoraz ťažšie ich nájsť,
ale nejaké osobitné úsilie, aby ich získali, sa
však nevyvíja a nemotivuje...
4) Významné a čoraz viac rastúce percento
duchovenstva tvoria dnes cudzinci najmä zo
strednej Európy a Ázie, najmä rehoľníci na
„finančných misiách”, vysielaní, aby podporovali cirkevné projekty vo vlastných krajinách.
To obyčajne oni zabezpečujú ešte katolícke
formy pastorácie, hoci kvôli závislosti od
mimomiestnych štruktúr nezabezpečujú
stálosť. Príkladom je Kláštor Reisach.
5) Hlavnou témou „pastoračných debát” je
organizácia štruktúr a financie. Nové ideologické smernice sa prijímajú na fóre zvyčajne
nekriticky, ako samozrejmé, bez ohľadu na
smútok v zákulisí.
6) Preto sa na prácu v diecéze osobitne vyhľadávajú osoby s praxou manažéra a bankára. Kapitál je predsa veľký a akcionárov
výrazne ubúda...
7) Ak praktizujúci katolíci prichádzajúci
z iných krajín nenájdu vlastnú enklávu, vo
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Čo mi leží na srdci?

Moji drahí, vstávajte!

Bol som požiadaný, aby som napísal, čo mám na srdci, čo ma trápi. A musím
hneď na úvod povedať: prízemnosť ľudí. Prízemnosť ako pozemské šťastie, ako
klam. Mať kus chleba a mäsa, fľašu koňaku, škatuľku cigariet a občas nejakú
ženu na pomilovanie. Pretože nás to upokojí. Ono by to stačilo, keby človek
bol pes alebo mačka. Lenže človek je človek, má dušu, uvedomuje si seba.
Príde nuda, samota, prázdno... a lacné pôžitky zmiznú ako dym z cigariet.

všeobecnosti sa rýchlo stávajú menej praktizujúcimi, kňazov nevynímajúc...
8) A možno najväčší tieň, ktorý ma zmrazil
hneď na počiatku: pocit, že to nie je moja Cirkev..., v ktorej sa nachádzam bez problémov
ako „doma” všade, kde som. Chýba v nej autentická kresťanská nádej týkajúca sa dočasných
vecí... Ponúka plytké a iluzórne ľudské perspektívy aj prostriedky, už sa ani neusmieva.

■ Svetlá nádeje:
1) Seriózny a prioritný vzťah k osobe Ježiša,

k evanjelizačnej misii, cirkevnému učeniu
a tradícii, v rámci nej efektívnej starostlivosti
o kňazské a rehoľné povolania som však stretol v hnutiach a tzv. nových spoločenstvách,
napr. v Mládeži 2000, neokatechumenáte, ale
aj medzi obetavými kňazmi, zasvätenými
osobami, pustovníkmi, celými rodinami,
skupinami priateľov...
2) Nádherne možno spolupracovať s niektorými evanjelikmi – a medzi nimi aj s pastormi.
3) Početní mladí, celé rodiny, tak z exotických
krajov ako aj zo susedstva (napr. z bývalej
NDR), objavujú kresťanstvo, pýtajú sa na
našu vieru...
4) Nemecko je veľká krajina a podobne ako
susedné Rakúsko má neobyčajne bohaté
kresťanské dedičstvo a tiež stále veľký ľudský a duchovný potenciál.
5) Súrne však potrebuje reevanjelizáciu
s rešpektovaním súčasných spoločenských
podmienok.
6) Vyprosujme preňho múdrych, pokorných
a obetavých pastierov a evanjelizátorov!
7) Ľudia pôjdu za nimi, prídu k nim.
P. Paweł Bęben, OCD

Kláštor v Reisach so záhradou
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V ostatnej dobe sa zamýšľam nad Západom, nad naším snom spred tridsiatich rokov,
ktorý žltne ako lístie javora na jeseň. Čím viac
ho študujem, tým viac zisťujem, aké to bolo
klamné, že sme sa tam obracali. Sami sme si
pochovali a pochovávame európsku kultúru.
Odporcovia európskej kultúry a civilizácie obviňujú Európu z mnohých vecí. Obviňujú nás,
že sa staráme len o seba, čo nie je pravda.
Ani jedna civilizácia nebola taká otvorená,
ako sme my dnes, pre záchranu migrantov
(napr. 3. najbohatšou ekonomikou sveta je
Japonsko, a to neprijíma žiadnych utečencov
a nedávajú nijaké benefity. A v tej zlej Európe
ešte máme aké-také milosrdenstvo). Stali sme
sa konzumnými do takej miery, že nie sme
schopní ani sa brániť. To, čo ma bolí a trápi, je,
že európska kultúra v moderných liberálnych
demokraciách – hlavne západoeurópskych –
je prázdna, plytká a stratila svoj obsah. A bojím
sa, aby neprišla úplne k nám. To neznamená,
že náš život nemá vôbec zmysel. Ale nemá
vyšší zmysel. Nejaký účel našej existencie.
Kedysi sme boli kresťanská Európa. Dnes
ťažko hovoriť o kresťanstve. Prevažnú väčšinu
západnej Európy tvoria životaschopní moslimovia. Je to vidieť a cítiť uprostred Strasburgu,
vidieť a cítiť Európu vädnúcu a slabú. Znovu by
sme potrebovali Karola Veľkého. Stavať krstiteľnice, stavať kostoly, ktoré by sa naplnili
ľuďmi, ktorí by hľadali zmysel života a ktorí

by chránili Európu. Trápi ma, že neberieme
kresťanstvo a dôsledné nasledovanie Krista
vážne. Chýba nám radikalizmus Matky Terézie,
chuť do života sv. Jána Pavla II. alebo úprimná
láska sv. Terézie z Lisieux. Už sa bojíme zakričať na letisku alebo námestí, že Kristus žije.
A to je vädnúca a slabá Európa, ktorá zabudla,
pre koho vlastne žije. Vo svojej umiernenosti
a pohodlnosti sa veľmi vzdialila od života.
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Jedného dňa mi jedna pani povedala, ako
jej je ľúto detí v Indii alebo v treťom svete. Ja
som jej odpovedal, že o ne sa nemusíme báť.
Tie sa o seba postarajú. Ale či sa naše deti
postarajú o seba? Alebo kto sa o ne postará
v tom blahobyte?
Tretia vec, ktorá ma trápi, je feminizmus,
gender ideológia. Naša spoločnosť hovorí
o slobode, tolerancii, pritom je extrémne
netolerantná. Dnešné práva sú len pre privilegované menšiny a zároveň útoky sú
namierené výhradne proti kresťanom a obhajcovia ľudských práv zrazu mlčia. Zbabelo
mlčia i hlavné médiá.
Rakúska organizácia na sledovanie neznášanlivosti a diskriminácie za rok 2012
nazhromaždila viac než 700 prípadov proti
kresťanom. A všetko boli výpady proti kresťanstvu – katolicizmu. Potom ako môže spoločnosť tolerovať takéto jednostranné veci, keď
postihuje len katolíkov a mlčí nad skutkami

moslimov? Ako vôbec
ženy môžu niečomu
takému uveriť, že treba
vyriešiť problém týraných žien, akoby boli
len u katolíkov?
Práve ex-femi
nistka Sarah Winter
sa kedysi obnažovala
ako aktivistka hnutia
FEMEN. Dnes táto Sarah
žije v Brazílii. Kedysi
chodila polonahá po
námestiach ako bisexuálka, dnes sa pohla
opačným smerom. Vyhlásila vojnu potratom a feminizmu, ospravedlnila sa za svoje
útočné správanie, ľutuje, že vzala život svojmu
prvému dieťaťu. A postupne sa vyznáva zo
svojho rozčarovania z feminizmu a genderu.
O žiadnu bisexuálnu orientáciu nešlo. Teraz
sa vracia ku krížu. Táto Sarah hovorí o spôsobe nátlaku feministického hnutia, aby sa
prihlásila za bisexuálku. Práva bisexuálnych
a lesbických žien majú v hnutí väčšiu váhu.
A keď odmietala, bola napádaná, bitá a dostávala dávky kokaínu. „A preto som zanechala
toto hnutie, hoci v Brazílii som bola štyri roky
jeho symbolom.“
Posledná vec, čo chcem odporúčať:
Vráťme kresťanstvu hodnotu. V knihe Cesta
na Západ od Štefana Smolena je opísaných
veľa problémov kňazov hlavne na Západe. Nezbavujme kresťanstvo náročnosti, nechcime,
aby bolo „slobodnejšie“, nezatracujme sviatosti, modlievajme sa ruženec ako jednoduchí sedliaci z Bretónska. Dajme zbohom povrchnosti a znovu vezmime do rúk ruženec.
A tak sa odstráni prízemnosť. Zahľaďme sa
pravde do očí, aj keď nás to bude niečo stáť,
aby sme znovu vedeli žiť a neboli pripútaní
iba k tejto zemi. Amen.
P. Anton Červeň, SDB
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Tvorba

Svätý Jozef
v mojom živote
Stalo sa to pred siedmimi rokmi v apríli, keď sa
mi pri modlitbe natískala myšlienka: „Modli sa
k sv. Jozefovi za umierajúceho!“ Nevedela, nechápala som nič konkrétnejšie, koho sa to má
týkať. Bola vo mne len výzva k modlitbe a ja
som usúdila, že sa budem modliť o šťastnú
hodinu smrti pre toho, kto v našej rodine prvý
umrie. Pritom zostával v mojom vnútri pokoj,
aj keď išlo o takúto prosbu. Neustále ma však
fascinuje práca nášho Boha, ako sa prejavuje
v človeku, ako pohýna, vedie, ba tvorí skrze
človeka a dokážem si tie momenty uvedomovať, keď je vo mne a koná sám veľký Boh.
Toto je pre mňa zázrak. Asi po mesiaci modlitby na ten úmysel zomrel bratranec. Pýtala
som sa sama seba: „Modlila som sa za neho?“
Odpoveďou mi bolo: „Pokračuj!“ Tak som teda
pokračovala a – v januári zomrel môj brat.
Dostal infarkt, od rána do večera bol v nemocnici, umrel večer krátko po 21. hodine. Privolali
k nemu kňaza, ktorý sa tam práve pohyboval.
Môj brat totiž žil v neusporiadanom zväzku
s istou vdovou a tá, vďaka Bohu, keď videla
po chodbe nemocnice kráčať kňaza, využila
tú príležitosť a oslovila ho.
Nasledujúci deň sme sa dozvedeli, ako
brat odišiel z tohto sveta. Bola to pre mňa
nesmierna úľava a až potom som sa rozpamätala, že veď sme za to so sv. Jozefom
prosili. V tom konkrétnom čase sú to veľmi
dôležité momenty, keď sa striedajú smútok,
ale aj radosť a pokoj.
Bola som veľmi potešená, keď jedným
z bodov programu na kongrese Svetského
rádu (OCDS) v Čenstochovej bolo obnoviť
úctu k sv. Jozefovi. Cirkev nám ponúka bohatý výber pobožností a modlitieb k tomuto
vzácnemu svätcovi. Zaujala ma tiež výzva

Svätého Otca Františka, aby sme si uctievali
spiaceho sv. Jozefa, lebo vo sne sa mu zjavoval anjel a oznamoval mu posolstvá. Z jednej
cesty zo zahraničia mám doma takúto sošku.
Úcta k sv. Jozefovi sa v našej rodine stále udržiava nielen ako k patrónovi robotníkov, ale
aj patrónovi dobrej smrti.
Vďaka Bohu za tento veľký dar pre nás
putujúcich do večnosti, že máme tak veľa
vzácnych svätých.
Anna Mitterová, OCDS Detva

So srdcom na dlani

Zbadali hviezdy a zbadali balvany,
zbadali stromy a zbadali včely:
posledný zmysel svoj všetko má v Cieli,
či hne sa pomaly, či rázne trieli.
Chorálom vítajú Stredobod žiadaný.
Človeku odľahlo po dlhom zmáhaní:
Môže už konečne vystúpiť z cely.
So srdcom na dlani
o radosť vianočnú s druhmi sa delí.
Teofil Klas; zo zbierky Z noci sa kráča do svetla

Z našej vydavateľskej ponuky
NOVINKA

Cesta dokonalosti
2. časť autobiografie a cesty modlitby sv. Terézie Avilskej

Nájdete v kresťanských kníhkupectvách alebo na internete

