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Sv. Terézia Avilská po dvadsiatich troch rokoch krízy modlitby a po osobnom obrátení
našla jednoduchý prístup k Bohu. V každej
chvíli k nemu môže prísť a rozprávať sa
s ním o všetkom. Ba viac, môže byť pri ňom
a nič nehovoriť, jednoducho márniť preňho
čas, môže pri ňom sedieť a milovať ho. A tu je
kľúč k chápaniu modlitby. Terézia sa kedysi
pokúsila o jej definíciu a napísala: Pre mňa je modlitba ako rozhovor s dobrým
priateľom, ku ktorému často a ochotne prichádzam, lebo viem, že ma má rád.
Aby sme to lepšie pochopili, chcel by som použiť istý termín z duchovného
života. Ide o tzv. vnútornú modlitbu, ktorá nie je to isté, čo modlenie sa, ale ktorá
je podmienkou každej dobrej modlitby a je jej podstatou. Je to myslenie na Boha,
uvedomenie si jeho prítomnosti ešte pred modlitbou. Ide o stálu pripravenosť
vstúpiť do kontaktu s Bohom. Forma, v akej sa uskutočňuje, je však druhoradá.
Predstavme si strom. Na jeho konároch zapisujeme rôzne formy, v akých sa
môže vyjadriť naša modlitba. Môže ísť o modlitbu zapísanú do textu, recitovanú
či čítanú z knihy, modlitbu osamote či spoločnú. Môže to byť liturgická modlitba, najmä Eucharistia, každá forma pobožnosti, modlitba breviára. Môže ísť aj
o modlitbu chápanú ako rozjímanie či meditácia alebo modlitba mlčania. Alebo
rytmická modlitba, kde sa isté slová opakujú v rytme dýchania (napr. modlitba
Ježišova), ruženec alebo litánie. Konkrétne, jednotlivé formy priraďujeme k zodpovedajúcemu konáru nášho stromu. Vnútornú modlitbu však umiestňujeme
v okolí pňa a koreňov. Ona totiž nie je nejaký odlišný druh modlitby, netvorí ďalší
konár na strome. Týmto slovom charakterizujeme oveľa viac to, čo modlitbu robí
pravdivou modlitbou, to všetko, čo odlišuje samotnú modlitbu od jej recitácie
pomocou takých či iných foriem.
Všetky formy modlitby majú svoju vlastnú a súčasne takú istú hodnotu vyplývajúcu z môjho láskyplného vzťahu k Bohu. Jednému človeku môže vyhovovať
viac taká, druhému iná forma modlitby, s jednou môže mať menej problémov,
s inou zasa viac.
Ak teda akejkoľvek forme modlitby chýba vnútorná modlitba, vtedy jej chýba
„duša” aj srdce. Pripomeňme si Ježišove slová: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval
Izaiáš, ako je napísané: Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo
mňa.” Byť srdcom pri Bohu počas modlitby je vnútorná modlitba.
V skutočnosti je vnútorná modlitba jednoduchým a pre každého človeka ľahko
prístupným dielom duše. Ona mení čas venovaný recitácii Otčenáša na modlitbu,
zatiaľ čo v priebehu dňa umožňuje, aby sa život a práca stali spoločným dielom
mojím i Božím.
P. Stanislaw Miernik, OCD
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Téma čísla

Podstata
karmelitánskej modlitby
Karmelitánsky rád je modlitebným rádom. Srdcom Karmelu je vnútorná
modlitba. „Sine oratione iam nihil est Carmelus“ (Karmel bez modlitby nie je
ničím), povedal kedysi Svätý Otec nášmu generálnemu predstavenému.
Lenže Karmel je nielen modlitebným rádom, je to súčasne osobitný spôsob
modlitby, ktorým sa odlišuje napríklad od dominikánskeho rádu. Pokúsim
sa napísať niekoľko slov o tom, čo charakterizuje karmelitánsku modlitbu.

V Karmeli je vnútorná modlitba zameraná
na kontempláciu. Táto črta je najdôležitejšia. V Ceste dokonalosti sv. Terézia od Ježiša
hovorí: „Pozrite, že hovorím, aby sme sa o to
(kontempláciu) všetky snažili, lebo tu nie sme
pre nič iné“ (CD 18, 3). A vo Vnútornom hrade
máme veľmi pekný text: „My všetky, koľko nás
nosí tento svätý karmelitánsky habit, všetky
sme povolané k modlitbe a kontemplácii (to je
totiž náš počiatok, z toho rodu pochádzame,
od tých našich otcov z hory Karmel, ktorí v takej hlbokej samote, s takým pohŕdaním vecí
tohto sveta hľadali tento poklad, túto drahocennú perlu, o ktorej hovoríme)“ (5 VH 1, 2).

Z toho vyplýva, že v Karmeli modlitbu nechápeme staticky, ale dynamicky. Modlitba
sa vyvíja k čoraz väčšej pasivite. Terézia prirovnáva dušu k hradu, zámku, ktorý je zložený z príbytkov sústredených okolo stredu,
centra. Pokrok v modlitbe spočíva v tom, že
sa zostupuje čoraz hlbšie do hradu, až kým
nedôjdeme do stredu, v ktorom prebýva Ženích duše.
V Karmeli je vnútorná modlitba cieľom
sama osebe. Je nielen prostriedkom vedúcim
k dokonalosti, nie je iba „cvičením“ v duchovnom živote. Modlitba je duchovným životom,
ktorý čoraz viac preniká každý náš deň.
Tak teda cesta dokonalosti, ktorú Terézia
opisuje vo svojej knihe s rovnomenným názvom, nie je nič iné ako cesta modlitby. Je
to cesta, ktorú ona sama prešla. Jej osobný
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duchovný život bol vždy intímne spojený
s modlitebným životom. Dejiny jej duchovného života sú dejinami modlitebného života.
Terézia napredovala na ceste dokonalosti tak
dlho, pokiaľ bola verná modlitbe. Keď ju zanedbávala, začala sa chvieť. Cesta dokonalosti
je rozpravou o modlitbe.
Vnútorná modlitba je teda rozhodujúcim
činiteľom nášho duchovného života. Práve
podľa nej môžeme oceniť hodnotu všetkých iných cvičení. Duchovné čítanie má
sýtiť našu modlitbu. Náš apoštolát má byť
plodom modlitby: ide o prúd modlitby, ktorý
sa vylieva z brehov.
Z toho vyplýva, že v Karmeli sa osobitným
spôsobom zdôrazňuje príprava na modlitbu.
Zahŕňa celý život. Kniha sv. Jána od Kríža Výstup na horu Karmel opisuje, ako sa máme
pripravovať na modlitbu a kontempláciu. Vo
všeobecnosti možno povedať, že príprava
je procesom oslobodzovania sa: oslobodzujeme sa od všetkých prekážok, čiže
vlastného egoizmu. Odstrihávame všetky
nite, aby vták mohol vzlietnuť: „Naša duša
unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Slučka
sa roztrhla a my sme na slobode“ (Ž 124, 7).
Túto prípravu môžeme charakterizovať ako
uzatváranie pokoja so sebou samým alebo
ako úsilie o duchovné obnaženie a chudobu:
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je
nebeské kráľovstvo“ (Mt 5, 3).
Ján od Kríža napísal nádherný text, v ktorom hovorí o črtách samého vtáka:

1. Vyletí najvyššie – musí sa dostať nad
dočasné veci a nepriväzovať sa k nim.
2. Obracia zobáčik v smere vetra – má
nastavovať tvár na Ducha Svätého, čiže
odpovedať na jeho vnuknutia.
3. Má byť veľkým priateľom samoty a ticha.
4. Nemá presnú farbu – nemá svoju vôľu,
má žiť vo svätej ľahostajnosti (t. j. nepripútavať sa viac k jednej ako k druhej
veci).
5. Jemne spieva – má spievať jemne svojím
spôsobom života a lásky k Ježišovi.
V Karmeli má modlitba tendenciu rozširovať
sa. Modlitba zameraná kontemplatívne má
vždy tendenciu trvať celý deň. Modlitba sa
čoraz viac stáva nepretržitou.
Brat Vavrinec, rehoľný brat a dlhoročný
kuchár (žil v 17. storočí), píše, že preňho už
neexistuje žiaden podstatný rozdiel medzi
časom práce a časom modlitby. Lenže bolo
by veľkou chybou nevyhradiť si čas na vnútornú modlitbu pod zámienkou, že predsa
neustále zotrvávame na modlitbe. Možnosť
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mám zámer ani mi neprišlo na um, aby to,
čo tu poviem, bolo vyjadrené tak dôkladne
a výstižne, že by to malo slúžiť za neomylné
pravidlo; podobný nárok v ťažkých veciach
by bol absurdný. V duchovnom živote a úsilí
o dokonalosť sú rozličné cesty. Možno teda
o niektorej z nich dokážem povedať, čo by
niekoho presvedčilo a odpovedalo na potrebu tých, ktoré to budú čítať. A ak by tie,
ktoré by neboli na tejto ceste, nepochopili to,
čo poviem, je to teda dôkaz toho, že idú inou
cestou“ (Z 5, 1).

urobiť všeobecným pravidlom to, že práca
sa mení na modlitbu, existuje iba vtedy, keď
v priebehu dňa existujú intenzívnejšie, silné
modlitebné prvky, počas ktorých sa venujeme iba a výlučne modlitbe.
V Karmeli je modlitba skôr vecou srdca než
mysle. Karmelitán počas modlitby nerozjíma
o pravdách viery (čo asi nie je cudzie dominikánom). Vo Vnútornom hrade Terézia píše: „Ak
chceme na tejto ceste výrazne napredovať
a dôjsť do tých komnát, po ktorých túžime,
nemalo by nám záležať na tom, aby sme veľa
rozjímali, ale aby sme veľa milovali“ (4 VH 4,
7). V jej Knihe života nachádzame známu
definíciu modlitby: „Vnútorná modlitba totiž
nie je, podľa môjho názoru, nič iné, ako dôverný vzťah priateľstva, častý rozhovor medzi
štyrmi očami s tým, od ktorého vieme, že nás
miluje“ (KŽ 8, 5).
Ján od Kríža je rovnako kategorický. To
jediné, čo máme robiť na modlitbe, keď sme
už získali istú (modlitebnú) skúsenosť, je
praktizovať láskyplnú pozornosť (advertencia
amorosa). A teda žiadne myšlienky, žiadne
rozjímanie – iba láskyplný odpočinok v Bohu.

V Karmeli je teda modlitba vecou srdca, ale
to neznamená, že v nej pestujeme romantický a sentimentálny postoj k životu. Skôr
naopak! V Karmeli nie sme príliš fascinovaní
„citmi“ už kvôli samotnému faktu, že modlitba je celkom zameraná na kontempláciu,
ktorá neprebieha na úrovni citov, ale ducha.
Noc zmyslov je práve tou krízou rastu, keď
treba zanechať úroveň citov, aby sme o to
ľahšie našli úroveň ducha. City sú normálne
a dobré na začiatku, ale časom sa pomaly
strácajú. Nakoniec stačí, že sa pozriete na
veľkých karmelitánskych svätých, ktorí vôbec nie sú sentimentálni, naopak, ukazujú
nadpriemernú silu! Terézia z Lisieux tu vôbec
nie je výnimkou.
V Karmeli sa kladie veľký dôraz na totálnu
vernosť a poslušnosť duchovnému vodcovi,
Duchu Svätému. V kontemplácii iniciatívu
preberá Duch Svätý. Boh sa zjavuje sám,
my ho prijímame.
Inak povedané: v Karmeli nemáme príliš
radi pripravené metódy. Keď Terézia od Ježiša
chcela v Knihe o zakladaní podať niekoľko
rád na tému modlitby, začala takto: „Ne-
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Ján od Kríža nádherne písal o slobode, akú
musí spovedník zaručiť svojim penitentom.
Podľa neho je pravým duchovným vodcom
vždy Duch Svätý. Ľudia ako duchovní sprievodcovia sú iba na to, aby pomáhali iným
započúvať sa do Ducha Svätého. Najdôležitejšou zásadou je teda: Sequi flantem Spiritum Sanctum (Choď za Duchom Svätým,
ktorý veje, kedy chce).
Kresťanská tradícia vnímala premenenie
modliaceho sa Krista ako obraz kontemplatívneho života. Nie je náhodou, že práve Mojžiš a Eliáš boli s Ježišom, keď sa premenil na
vrchu. Mojžiš a Eliáš sú veľkými mystikmi
Starého zákona. Obaja videli počas svojho
života Božiu slávu. Eliáš, otec Karmelu, videl
Božiu slávu na vrchu Horeb. Poznáme opis
veľkej vízie z Prvej knihy kráľov. „Pán nebol
vo víchrici... Pán nebol v zemetrasení... Pán
nebol v ohni. A po ohni prišiel šum lahodného
vánku“ (1 Kr 19, 11-12). To bol Pán.

tým a Duch vyžaruje skrze jeho telo. Epileptik
je posadnutý nečistým duchom; váľa sa po
zemi a z úst mu vyteká pena.
Ježišovo premenenie nám ukazuje cestu
v našom modlitebnom živote. Máme byť skutočne „posadnutí“, ovládaní Duchom Svätým.
Duch Svätý, ktorého sme dostali v krste, má
byť taký živý, aby sme mohli vchádzať z jedného svetla do druhého, a tak mohli zakúsiť
niečo z Ježišovho premenenia.
Ježiš bol dokonale priezračný pre Ducha
Svätého. V jeho premenení sa tá priezračnosť stala viditeľnou aj pre iných. Nemáme
smerovať k vonkajšej priezračnosti, ale k vnútornej, ktorá spôsobí, že život Ducha Svätého
bude vedomým životom, že naša viera bude
osvietenou vierou (una fe illustradissima);
taká vnútorná priezračnosť je cieľom nášho
života. Všetko, čo je menšie ako ona, je menšie ako Božia vôľa pre nás.

V Ježišovom premenení nachádzame konkrétny obraz modlitby najvyššieho stupňa.
V Ježišovom premenení vidíme, kým budeme.
Je zaujímavé, že traja synoptici (Matúš, Marek
a Lukáš) hneď po podobenstve o premenení
opisujú uzdravenie epileptika, akoby chceli
ukázať kontrast medzi dvoma druhmi posadnutia. Ježiš je posadnutý Duchom Svä-
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P. Wilfrid Stinissen, OCD
Žiť v hlbokom vzťahu s Bohom (zborník), Krakov 2003
Z poľštiny preložil br. Stanislav Jaloviar, OCD

Téma čísla

Vnútorná modlitba – púť
neustáleho obrátenia
Návraty so zmenou mentality

Nie je ľahké podeliť sa o modlitbovú skúsenosť, najmä keď trvá už niekoľko
desaťročí. Je to bohatý poklad, z ktorého sa len sťažka vyberá to najpodstatnejšie.
Keď som hľadal kľúč, naskytla sa mi nasledujúca myšlienka: Vnútorná modlitba
je taká prostá a my s ňou máme toľko ťažkostí! Prečo? Lebo nie sme jednoduchí...
Písmo nás učí, že prvotný hriech narušil všetky vzťahy našich prarodičov: k Bohu,
k sebe samým, k blížnemu aj k prírode (porov. Gn 3, 8-19). Aby sme vedeli pestovať
vnútornú modlitbu, potrebujeme neustále obrátenie v zmysle návratu (hebr. šúb)
aj zmeny mentality (gr. metanoia).

1. Návrat k skutočnému Bohu
Porušenosť hriechom ti nahovára, že Boh je
ďaleko, možno aj nahnevaný, že ostáva v anonymite alebo o teba nestojí, skrýva sa, ako
keby nemal zaľúbenie v stretávaní sa s tebou.
Neustále obrátenie bude spočívať v tvojom
návrate k skutočnému Bohu, k Bohu Biblie.
Treba sa modliť k Otcovi, čo „tak miloval svet,
že dal svojho jednorodeného Syna“ (Jn 3, 16),
aby bol svet spasený, a svojím Duchom napĺňa srdcia všetkých, čo sú ochotní ho prijať
(porov. Sk 2, 4).
Ustavičné obrátenie spočíva aj v zmene
tvojej mentality; je potrebné prestať sa sústreďovať na to, čo pri modlitbe cítiš alebo
nie, zato sa oprieť o neochvejnú vieru, že
Otec a Syn sú v tvojom vnútri stále prítomní
v dare Ducha a nikdy ťa neopúšťajú. To skôr
ty niekedy opúšťaš ich!
So sv. Teréziou z Ávily ti preto radím, aby
si pestoval vnútornú modlitbu skutočne ako
„priateľské stretávanie“ s Ježišom v tvojom
vnútri (porov. KŽ 8, 5; 4, 7 a 9, 4). On ti chce byť

nielen Pánom, ale aj Priateľom (porov. Jn 15,
15), a v pravý čas ťa uvedie aj do tajomného
spoločenstva Trojice.
So sv. Jánom od Kríža ti radím, aby si si nenahováral, ako veľmi sa ti vnútorná modlitba
darí, keď dačo cítiš, alebo aby si nebol sklamaný len preto, že necítiš nič. Jednoducho,
vo viere hľadaj stále skrytého Boha, lebo On
sa istotne nachádza v tvojom vnútri (porov.
DP 1, 3-12).
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2. Návrat k pravdivému „ja“
Porušenosť hriechom ti vytvára ilúziu, že musíš na Boha „spraviť dojem“, alebo že svojím
nasadením v modlitbe môžeš (možno priam
máš!) zmeniť jeho vôľu podľa tvojej mienky.
A tak si nasadzuješ masky ako pokrytec (porov. Mt 6, 5; Lk 18, 11-13) a snažíš sa ho uhovoriť
množstvom slov (porov. Mt 6, 7).
Neustále obrátenie spočíva v tom, že sa
vždy vrátiš k svojmu pravdivému „ja“, že sa
nebudeš ničím klamať, len sa snažiť o stále
lepšie poznanie seba samého, a takto pravdivý vstupovať do modlitby.
Neustále obrátenie si žiada aj zmenu mentality: Začneš sa zriekať modlitby výkonu,
ktorá sa naivne pokúša ohúriť a presvedčiť
Boha (porov. 1Kr 18, 26-28), a budeš sa modliť
s dôverou, ale aj s odovzdanosťou v postoji
pokory (porov. 1Kr 18, 31-38; Lk 18, 13).
So sv. Teréziou z Ávily ťa teda vyzývam, aby
si nikdy neprestal usilovať sa o sebapoznanie

(porov. KŽ 13, 15 a 1 VH 2, 8nn), vrátane pokorného uznania, že nič dobré nemáme zo seba,
len od Boha ako dar (porov. KŽ 15, 14 a 6 VH 10,
7). Prichádzaj preto na modlitbu bez pretvárky,
ale aj bez obáv: Ježiš ťa miluje takého, aký si!
Takto „kráčaj v pravde“ v modlitbe aj v živote.
So sv. Teréziou z Lisieux ťa posmeľujem,
aby si nemal strach stáť pred Bohom s prázdnymi rukami (porov. Úkon obetovania sa), no
aj bez najmenších obáv, s dôverou odovzdaný
do jeho Milosrdnej Lásky!

3. Návrat k ozajstnému blížnemu
Porušenosť hriechom ťa klame aj ohľadom
ostatných ľudí, keď ti našepkáva, že môžeš
ísť k Bohu sám, alebo že blížny ti je priam
konkurentom v úsilí o Božiu priazeň (porov. Gn 4, 4nn). Vrcholom ilúzie je to, že ti

ho predstaví ako nepriateľa, ktorého treba
nenávidieť (porov. Mt 5, 43). A ak sa ti predsa
len pripomenie prikázanie lásky, miluješ abstraktných ľudí, nie brata a sestru, čo sú ti
po boku.
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Obrátenie spočíva v návrate k ozajstnému
blížnemu, ktorý ti azda ubližuje, ale nie preto,
že je zlý, lež preto, že je krehký ako ty (porov.
Mt 18, 21nn). Aj preto musíme k Bohu putovať
spoločne, v modlitbe aj v živote, a navzájom
si slúžiť, ako Kristus slúžil učeníkom (porov.
Jn 13, 12-17). Obrátenie sa prejaví aj zmenou
prístupu: nie sme povolaní žiť vedľa druhých,
ale v postoji skutočnej lásky jeden s druhým,
ba aj jeden pre druhého, v ochote dať svoj
život (porov. Jn 15, 12-14).
So sv. Teréziou z Ávily ťa teda povzbudzujem, aby si druhým odpúšťal a prosil ich
o odpustenie, ako nás to Ježiš učí v modlitbe
Otčenáš (porov. CD 36) a aby sme si v duchovnom živote pomáhali ako spojenci (KŽ 7, 20;

So sv. Alžbetou od Najsvätejšej Trojice ťa
povzbudzujem, aby si pred nádherou prírody, ktorá je plná Boha, zotrvával v mlčaní
a adorácii (porov. Listy 210 a 236) a stával sa
tak „ústami všetkého tvorstva pod nebom“
(porov. prefácia Štvrtej eucharistickej modlitby) na chválu slávy Najsvätejšej Trojice (NvV
32.42-44).

5. Návrat k reálnemu životu
16, 7). Žehnaj druhých (vyprosuj im dobro!)
a prihováraj sa za nich.
So sv. Jánom od Kríža ti radím, aby si v blížnych videl tých, čo pomáhajú Bohu s tvojím
očisťovaním (porov. Výstrahy 15; Rady 3), aj
vtedy, keď ich úmysly nie sú dobré.

4. Návrat k opravdivej symbióze
Porušenosť hriechom ti nahovára, že svet,
v ktorom žiješ, je zlý a krutý; nevidíš v ňom
Boží dar zverený ľuďom (porov. Gn 1, 28; 2, 7n;
15), ktorý ťa nielen udržuje pri živote, ale ti aj
zvestuje veľkosť Stvoriteľa a ukazuje sa ti ako
jeho „stopa“. To, čo je v ňom zlé, sú len dlhy,
narobené nami ľuďmi, nie prírodou (porov. Mt
6, 12; 18, 23nn).
Tvoje neustále obrátenie bude spočívať
v návrate k opravdivej symbióze so všetkým
tvorstvom a k vedomiu, že Božie vyvolenie
jedného neznamená vylúčenie ostatných:

vyvolené ľudstvo a Cirkev v ňom sú „bodom“,
v ktorom Boh k sebe priťahuje celý vesmír!
Ustavičné obrátenie sa prejaví aj postupným prechodom od mentality, ktorá sa sústredí len na človeka, k mentalite kozmickej,
kde si človek uchováva výnimočné postavenie, nie však jednostranný protagonizmus.
Ide o postoj jednoty a svornosti.
So sv. Teréziou z Ávily ti radím, aby si otvoril oči aj srdce na krásu prírody a nachádzal
Boha v tejto „knihe“ počas modlitby aj mimo
nej (porov. KŽ 9, 5; 4 VH 2, 2).

Hriešna porušenosť týchto základných vzťahov (k Bohu, k sebe, k blížnemu aj k stvoreniu) vedie aj k porušenosti vzťahu k životu:
vnútorná modlitba a všedný život sa ti javia
ako skutočnosti, ktoré sa neovplyvňujú ani
nijak nestretávajú: modlitba je oázou v púšti
života, do ktorej utekáš pred problémami, aby
si sa k nim následne nechtiac vracal naspäť
do života.
Tvoje obrátenie vyžaduje neustály návrat
k reálnemu životu, kde sa stretávaš s Bohom
rovnako ako v modlitbe: nie „po kútoch, ale
uprostred príležitostí“ k roztržitosti a hriechu
(Z 5, 15), ako aj pri činnosti, „medzi hrncami“
(tamtiež, 8). Aj keď sa nemôžeš vrátiť do záhrady Eden (porov. Gn 3, 23n), Boh ťa sprevádza všade (porov. Ž 23 a 139).
Toto obrátenie sa dokoná, keď sa od mentality

virtuálnej reality vrátiš k vtelenému prežívaniu svojho života: v pozornosti k svojmu telu,
v prostredí, kde sa nachádzaš, k historickej
situácii, do ktorej ťa Boh postavil. To všetko
v nádeji, že „stvorenie bude vyslobodené
z otroctva skazy“ (Rim 8, 21nn).
Preto ti so sv. Teréziou z Ávily radím, aby si
v modlitbe prinášal pred Pána to, čím práve
žiješ (porov. KŽ 12, 2) a ako to prežívaš (porov. KŽ 13,11); modli sa v tele aj telom, a maj
ohľad na jeho obmedzenosť a momentálny
stav (porov. KŽ 11, 16).
A so sv. Jánom ťa povzbudzujem, aby si
bol vytrvalý v modlitbe a nezanedbával ju
ani uprostred hmotných starostí (porov. Výstrahy 9).
K ozajstnému stretnutiu s Bohom, ba až
k láskyplnému zjednoteniu s ním v Ježišovi
Kristovi, môžeš dôjsť len vtedy, keď budeš
vnútornú modlitbu prežívať ako putovanie
spojené s neustálym obrátením. Iste dobre
vieš, aký je skutočný Boh, iste aspoň tušíš,
kým si ty sám, vieš, že máš byť otvorený
blížnemu, že máš žiť v harmónii s tvorstvom
a neodtrhávať sa od reálneho života. Problém je, že ti hriešna porušenosť (tak ako aj
mne!) vždy znovu nahovára niečo celkom
iné. A tieto ilúzie bránia napredovaniu, bránia rastu v modlitbe. Uč sa im nepoddávať
a rozhodne kráčať stále vpred!
jKg
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Karmel na Slovensku

Krátke resumé o Karmeli na Slovensku
(1995 – 2020)

Spoločenstvo sv. Jána od Kríža (OCDS)
v Bratislave bolo slávnostne erigované 14.
decembra 1994 počas sv. omše v Kostole
Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti), ktorú celebroval Mons. Dominik Tóth, pomocný biskup

Bratislavsko-Tnavskej arcidiecézy.
Spoločenstvo sv. Jána od Kríža má v súčasnosti 37 riadnych členov, 4 podporujúcich
a jedného kandidáta. Duchovným asistentom
je od r. 2015 P. Pawel Wojnowski, OCD.

1995 • Bratia bosí karmelitáni (OCD), Priechod

A čo je mladosť? – Dvadsaťpäť rokov?
Ružových tvárí hlaď jará?
Či údov sila? Či strmosť krokov?
Toto sa všetko zostará!

(Andrej Sládkovič: Marína)

Dvadsaťpäť rokov je u človeka najkrajší vek.
Má za sebou detstvo i prvé životné kotrmelce,
ale i závažné rozhodnutia. Takýmto obdobím
prechádza aj spoločenstvo, ktoré je stále na
ceste. A na tejto ceste je aj Karmel na Slovensku.
Oslavujeme 25 rokov. Príchody, odchody,
radosti, smútky, sabotáže, príchod povolaní,
aj ich bolestný odchod. Karmel na Slovensku obnovuje svoje pôsobenie po viac ako
200-ročnej prestávke. A po takej dlhej odmlke

vznikali aj rôzne predsudky (naozaj chodia
bosí karmelitáni bosí?), stavali sa bariéry,
ale aj prichádzali nové radostné veci, ktoré
nezažívajú ani krajiny, kde je dlhá tradícia
karmelitánskej spirituality (putovanie relikvií sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša). Poďme sa
spoločne pozrieť na cestu, ktorú Karmel na
Slovensku prešiel.

1994 • Svetský rád bosých karmelitánov (OCDS), Bratislava
Prvé kontakty s bosými karmelitánmi v Poľsku,
Čechách a v Nemecku nadviazali zakladajúce
členky OCDS (Margita Libantová, Silvia Bašová,
Jana Chalaniová) už v roku 1978. Samotné spoločenstvo OCDS v Bratislave sa pravidelne
začalo schádzať na spoločných modlitbách
a duchovných cvičeniach od roku 1992, pod
duchovným vedením P. Mariana Zawadu, OCD
z Krakova. Od začiatku sa pár sestier stretávalo na modlitbových stretnutiach v byte č.
3 v dome na Dobrovičovej 2, vďaka veľkej
ústretovosti dp. Michala Mikušku (1929 – 2010)
– majiteľa domu, farára v Dechticiach, ktorý
bol veľkým priaznivcom Karmelu a podporovateľom obnovenia činnosti Rádu bosých
karmelitánov na Slovensku. Stal sa tiež členom OCDS a po odchode do dôchodku v roku
2008 vstúpil do Rádu bosých karmelitánov.

Štatút Svetského rádu bosých karmelitánov na Slovensku potvrdil generálny
predstavený, P. Camillo Maccise, OCD, dňa 8.
júna 1994. Zriaďovacou listinou zo dňa 3. 11.
1994 povolil otec arcibiskup Mons. Ján Sokol
činnosť Svetského rádu bosých karmelitánov
na území Slovenska.
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Oficiálne účinkovanie bratov bosých karmelitánov na Slovensku sa začína 12. júna
1995 posvätením kláštora v Priechode. Na pozvanie o. biskupa Rudolfa Baláža prichádzajú
traja bratia – o. Pavol Párničan, P. Bogumil
Wiergowski, OCD, a br. Milan Ondrejka. Neskôr
sa k spoločenstvu pripájajú aj P. Karol Kraj,
OCD a P. Andrzej Szewczyk, OCD.
Od roku 2001 toto spoločenstvo prijalo
veľkú službu pre Banskobystrickú diecézu
v podobe dennej niekoľkohodinovej spovede
v katedrálnom chráme.

1995 • Sestry Bosé karmelitánky (OCD), Košice - KVP
Začiatky sestier Bosých karmelitánok na Slovensku nemôžeme spojiť iba s dňom 1. júla 1995,
ktorý je oficiálnym dátumom príchodu sestier na
Slovensko. Dejiny tohto kláštora začínajú ešte
v čase komunizmu, keď jedno z dievčat, ktoré
cítilo povolanie k takémuto spôsobu života,
požiadalo o vstup do kláštora v Zakopanom. Po
páde komunizmu sa však opäť prihlásila.

Sestry v Zakopanom vtedy dostali od generálneho predstaveného dovolenie prijímať Slovenky pod podmienkou, že sa založí

kláštor i na Slovensku. Ešte pred vstupom
dostali (kandidátky) za úlohu nájsť pozemok
pre nový kláštor. Tak sa s poverovacími listami vydali za otcom arcibiskupom Alojzom
Tkáčom (keďže boli z Košickej arcidiecézy).
Po mnohých pokusoch o nájdenie vhodného
pozemku ho našli v Košiciach, na sídlisku KVP.
Nasledovala príprava plánov a vybavovanie všetkých potrebných záležitostí, aby
stavba kláštora mohla začať. Zháňanie
peňazí na novú stavbu zverili sestry
svätému Jozefovi, ktorý sa skutočne
nedal zahanbiť a štedro otváral l‘udské
srdcia po celom svete.
Hlásilo sa čoraz viac dievčat
a úmerne k tomu rástla aj stavba kláštora. Hoci kláštor ešte nebol úplne dokončený, sestry v ňom začali bývať 23.
júna 1995. Na druhý deň – 24. júna – na
slávnosť svätého Jána Krstitel‘a, bolo slávnostné posvätenie Kláštora Nepoškvrneného
srdca Panny Márie a sv. Jozefa, ktoré vykonal
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otec arcibiskup Alojz Tkáč. O týždeň neskôr
sa sestry stretli aj so Svätým Otcom, dnes už

svätým Jánom Pavlom II., pri príležitosti jeho
návštevy v Košiciach.

1998 • Svetský rád bosých karmelitánov, Košice
Spoločenstvo svätého proroka Eliáša Svetského rádu bosých karmelitánov v Košiciach
začalo vznikať krátko po príchode sestier
bosých karmelitánok do Košíc v roku 1995.
Od 1. januára 1998 sa vo vonkajších priestoroch kláštora začala schádzať skupinka siedmich laikov, ktorí túžili spoznať a žiť spiritualitu tereziánskeho Karmelu.
Prvým duchovným asistentom bol
P. Andrzej Szewczyk, OCD, a v rokoch 19992003 P. Stanislav Miernik, OCD. Úlohu predstavenej prijala pani Emília Bíla z predchádzajúceho spoločenstva, založeného vďaka
pomoci P. Reinharda Körnera, OCD z nemeckého Birkenwerdenu pred rokom 1989, ktoré
ukončilo činnosť v roku 1997.
V decembri 2004 prví štyria členovia zložili
večné prísľuby do rúk vtedajšieho duchovného asistenta P. Miloša Viktorína, OCD.
Po splnení všetkých požiadaviek, vrátane súhlasu arcibiskupa Košickej arcidiecézy Mons. Alojza Tkáča, bolo spoločenstvo
svetského rádu oficiálne založené (erigo-

vané) 17. januára 2008. Slávnostnú sv. omšu
pri tejto príležitosti celebroval P. Albert Wach,
OCD, provinciál Krakovskej provincie Bosých
karmelitánov.
Po odchode P. Miloša Viktorína, OCD v roku
2009 na Staré Hory, úlohu duchovného asis-

pôsobenia v Nitre a 20. výročie príchodu na
Slovensko.

2006 • Bratia bosí karmelitáni,
Košice - Lorinčík
Dňa 5. júla 2006 o. arcibiskup Alojz Tkáč požehnal dočasné bývanie a pozemok na vybudovanie kláštora, ktorý bratia dostali od
veriacich, najmä z Poľova, ako dar. Stavať sa
začalo v roku 2010 a slávnostné požehnanie
kláštora zasväteného Panne Márii Karmelskej a sv. Jozefovi bolo v roku 2014. Za tento
čas bolo treba stihnúť niekoľko košických
maratónov:
1. maratón 2006 – 2009: od spolupodielnikov urbariátu získať súhlasy s vyňatím
pozemku z urbariátu a prekvalifikovať ho
na stavebný pozemok. Bolo pritom potrebných okolo 100 podpisov;
2. súbežný maratón: jeho súčasťou bola

modlitba počas získavania podpisov, aby
všetci spolupodielnici s návrhom súhlasili.
Tu sa prejavila veľká Božia pomoc, pretože keby sa našiel hoci len jeden spolupodielnik, ktorý by nesúhlasil, nemohli by
sme pokračovať v prípravách na stavbu
kláštora;
3. maratón 2010 – 2014: stavba kláštora

2007 • Sestry Bosé karmelitánky, Detva
tenta prevzal do roku 2014 P. Bernard Gor
czyński, OCD a následne P. Rudolf Bartal, OCD,
členovia komunity bosých karmelitánov v Košiciach-Lorinčíku.

2000 • Sestry karmelitánky Dieťaťa Ježiša
Sestry kongregácie karmelitánok Dieťaťa
Ježiša prišli na Slovensko v roku 2000. Na
prvom mieste v Rybanoch boli len dva roky
a niekoľko mesiacov. V roku 2003 prišli sestry
do Brezna – Mazorníkova na pozvanie vtedajšieho p. farára Dušana Mesíka. Keďže bývali
v panelákovom byte, modlili sa o vhodnejší
rehoľný dom. V čase horlivých modlitieb
a v snahe získať finančné prostriedky na zakúpenie domu pozval sestry o. biskup Viliam
Judák do Nitry. Po siedmich rokoch pôsobenia v Brezne sa v roku 2010 presťahovali
do Nitry, kde sú až do dnešného dňa. Sestry
v tomto roku slávia malé jubileá: 10. výročie
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Keďže kláštor v Košiciach, ktorý bol dcérskym
kláštorom Kláštora Bosých karmelitánok
v Zakopanom, bol už nedostačujúci, začalo
sa uvažovať o stavbe ďalšieho kláštora pre
sestry. Pôvodný plán bol postaviť tento kláštor priamo v Banskej Bystrici. Ale všetko sa
zmenilo, keď sa odhalili podvody stavebnej
firmy, a preto sa nový kláštor začal stavať
v Detve. Dňa 28. júla 2007 nový Kláštor Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu
posvätil Mons. Rudolf Baláž, biskup Banskobystrickej diecézy.

2008 • Svetský rád bosých karmelitánov, Detva
V septembri 2008 sa v budove kláštora
sestier na podnet p. Kataríny Ľuptákovej
(večné prísľuby zložila v spoločenstve OCDS
v Bratislave v r. 2006) začali schádzať laici,
ktorí cítili povolanie do spoločenstva s karmelitánskou spiritualitou. Na rok sa ho ujal

P. Andrej Valent, OCD, rodák z Detvy a člen
komunity v Banskej Bystrici. Veľkým krokom
vpred boli rady a usmernenia otca delegáta
pre OCDS Lukáša Kasperka, OCD z Krakova.
Postupne prichádzali noví záujemcovia
a dnes sa toto spoločenstvo skladá z osem-
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nástich členov: z desiatich členov s večnými
prísľubmi, troch s dočasnými prísľubmi, zo
štyroch novicov a jedného sympatizanta.
Od roku 2009 došlo k zmene a novým duchovným asistentom sa stal P. Miloš Viktorín, OCD.
Dňa 18. júna 2017 bolo spoločenstvo
Svetského rádu bosých karmelitánov –
Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej
Tváre v Detve slávnostne oficiálne založené
(erigované).

2017 • Spoločenstvo OCDS, Nitra
Vzniklo pomaly, odčlenením troch sestier
OCDS s večnými prísľubmi z bratislavského
spoločenstva a postupne rastie aj vďaka
veľkej pohostinnosti a otvorenosti sestier
z Kongregácie karmelitánok Dieťaťa Ježiša,
ktoré majú svoj kláštor v Nitre.

veľmi oslovuje, na otvorené stretnutia raz
za štvrťrok, vedené bratmi karmelitánmi zo
Starých Hôr či Banskej Bystrice, pravidelne
prichádza 15-20 záujemcov. Vďaka tomuto
apoštolátu a spolupráci karmelitánskych
sestier i bratov sa začala rodiť myšlienka

Spolupráca so sestrami karmelitánkami
Dieťaťa Ježiša a bratmi karmelitánmi na diele
šírenia karmelitánskej charizmy v tomto regióne má za sebou niekoľkoročnú históriu.
V priestoroch kláštora sestier sa od roku
2017 konajú otvorené modlitbové stretnutia
aj s prednáškami pre širšiu verejnosť s možnosťou prijať karmelitánsky škapuliar.
Karmelitánska spiritualita ľudí stále

a túžba po novom spoločenstve OCDS v Nitre,
aby mohli aj ďalší smädní po Bohu čerpať
z prameňov veľkých milostí, ktoré ponúka
Karmel členom svetského rádu. Duchovným asistentom spoločenstva sa stal P. Ján
Števkov, OCD, člen komunity zo Starých Hôr,
prichádzajúci raz mesačne na formačné
stretnutia svetského rádu.

2008 • Bratia bosí karmelitáni, Banská Bystrica
Zrekonštruovanú krížovú cestu a Kostol Povýšenia Svätého kríža, spolu s novým Kláštorom sv. Terézie Benedikty od Kríža (Edity
Steinovej), odovzdal do užívania bosým
karmelitánom o. biskup Mons. Rudolf Baláž
17. septembra 2008.
Samotná povaha miesta znamená, že
počas pôstu pripravujú bratia v spolupráci
s okolitými farnosťami tradičné krížové cesty.
Spoločenstvo prijalo toto miesto a prijalo aj
náročnú službu – celodenné spovedanie

v katedrále, kde sviatosti prijímajú ľudia
nielen z mesta, ale aj z mnohých častí celej
diecézy.
Pastoračný obraz komunity dopĺňa duchovná pomoc mladým ľuďom v UPC.

2010 • Bratia bosí karmelitáni,
Staré Hory
Asi 12 km od Banskej Bystrice v smere na Ružomberok, blízko hlavnej cesty, stojí Bazilika
Navštívenia Panny Márie, známe mariánske
a pútnické miesto Banskobystrickej diecézy.
Toto miesto je akoby mariánskym srdcom
celého Slovenska.
V budove zrekonštruovanej fary sídlia traja
pátri, ktorí okrem práce vo farnosti a vysluhovania sviatostí pre pútnikov vykonávajú
celotýždennú spovednú službu v banskobystrickej katedrále, pričom úzko spolupracujú
s banskobystrickou komunitou.
Správu mariánskeho pútnického miesta
Staré Hory a miestneho farského spoločenstva bratia prevzali od 1. júla 2010 po ukon-

čení pôsobenia vo farnosti Priechod neďaleko
Banskej Bystrice.
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P. Dušan Hricko, OCD

Karmel vo svete

Karmel za našimi východnými hranicami
V podmienkach postkomunistickej reality a vojny slúžia naši
poľskí karmelitánski spolubratia v Berdyčovskom sanktuáriu
na severozápade Ukrajiny. Tešia sa s tešiacimi, plačú s plačúcimi
a uprostred každodenných ťažkostí, vďaka živej viere, objavujú
znaky Božej prítomnosti, ktorá im pomáha naďalej slúžiť.

O deťoch
■ Viera plná gest
Jeden z prvých obrazov, aký mi utkvel v pamäti po príchode na Ukrajinu, sú deti počas
odpustovej slávnosti v Berdyčove. Je 11.00,
horúčava júlového slnka sa štedro rozlieva
na pútnikov, ktorí pricestovali. Liturgická procesia práve vyšla z kostola. Špalier biskupov
a niekoľkých desiatok kňazov z celej Ukrajiny
robí dojem na každého, kto prišiel na odpust
do Národnej svätyne. Tesne pred kňazmi ceremonár vyhradil miesto pre štyroch vyvolen-

cov, ktorí na svojich ramenách nesú zázračnú
ikonu Matky Božej Škapuliarskej. Procesia sa
majestátnym krokom prediera cez stotisícový
dav pútnikov zhromaždených na námestí,
mieri k poľnému oltáru, všetko sa odohráva
v atmosfére ohromného očakávania, radosti
a slávnosti. Po obidvoch stranách procesie
sa tisíce očí vpíja do tváre Matky Božej s Dieťatkom. Taká blízkosť trochu zneisťuje. Ikona,
ktorá je každodenne umiestnená na hlavnom
oltári karmelitánskeho kostola, sa nachádza
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na dosah ruky. Pekná Madona so zlatou korunou pozerá každému do očí. Deti, ktoré sa
ešte pred chvíľou hrali, behali a kreslili prstom
po zemi, teraz tichučko sedia v náručí svojich
rodičov, aby uvideli, ako bude Ona prechádzať. Asi dvadsiatka mužov-organizátorov
nedovoľuje pristúpiť k nej bližšie, ale deťom
to neprekáža. Len čo ju už zďaleka zbadajú,
načahujú ruku smerom k nej. Akoby sa jej
chceli dotknúť.
Toto gesto ma udivilo. Ani v Poľsku, ani
v západnej Európe som ani raz nevidel, aby
ľudia takým spôsobom vyjadrovali svoju
vieru. Samozrejme, ukrajinské deti kopírujú
toto gesto od svojich rodičov a starých rodičov. Ale súčasne, sotva zdvihnú svoju ruku
k Berdyčovskej Madone, ich gesto sa stáva
osobné, neobyčajne pravdivé a vychádzajúce
zo srdca.
Viera stelesnená, vyjadrená, vnímateľná.
Práve to charakterizuje katolíkov na Východe. Ľudia tu majú väčšiu potrebu spojiť
vieru s gestom, dotykom, poklonou, bozkom,
s požehnaním, s častým znakom kríža. Mám
dojem, že od raného detstva sa títo ľudia
zúčastňujú na kurzoch z teológie Vtelenia,

kde hlavná pravda znie: Slovo sa stalo Telom,
a teda naučme sa ho dotýkať.

■ Deti a vojna
Pamätám si ešte iný obraz z detského sveta
na Ukrajine. Niekedy na začiatku októbra
osemročná Sofia víta svojho ocka vracajúceho sa z vojny na východe krajiny. Vrhá sa
mu do náručia a objíma ho zo všetkých síl.
Plače od radosti, že sa vrátil živý a zdravý.
A keď sa jej niekto po chvíli pýta,
ako sa cíti, odpovedá: „Môj ocko je
hrdinom.”
Vojenský konflikt na východe
Ukrajiny pretrváva, to je skutočnosť. Na vlnách prvého progranu
rádio stále opakuje oznamy o tom,
koľko striel vyslal nepriateľ, koľko
ukrajinských vojakov padlo, koľko
je ranených. V tom istom období si
v iných oblastiach tisíce detí spolu
s mamami a starými rodičmi kladú
otázku, či medzi nimi sú aj ich otcovia? A trpezlivo čakajú na sms-ku
s oznamom: „Som v poriadku, žijem.” A tak to ide každý deň. Možno
si zvyknúť alebo sa zblázniť.
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voľno, lebo do mesta priviezli
telo padlého vojaka. Deti so
školskými taškami na chrbtoch a s kvetmi v ruke stoja
pozdĺž cesty, po ktorej má
ísť smútočný sprievod. Celé
mesto sa chce rozlúčiť s ďalším ockom-hrdinom.

■ Deti a Cirkev

Otec Ivan, jeden z vojenských kňazov, mi
hovoril, že preňho nie sú najťažšie obrazy
krvi a bojov, aké videl na východe. „Pre mňa
je na každom pohrebe najťažšie to, že mám
pozerať na deti stojace vedľa truhly svojho
otca. Často majú iba 8, 10, 12 rokov. Sú iba
deti, ale už natoľko dospelé, aby pochopili,
že v ich živote bude odteraz otec chýbať. Ja
dodnes nemám odpoveď na otázku, čo im
mám povedať, ako ich potešiť, ako zahojiť
ich rany. Trpím spolu s nimi.”
Modlitba za mier sa nastálo usídlila na
perách ukrajinských detí. Keď si prišli dať
požehnať školské tašky, prosia za mier. Keď
prežívajú svoj deň prvého sv. prijímania, prosia za mier. Keď končia katechézu o Mojžišovi
a dekalógu, prosia za mier. Keď sa stretnú
miništranti, prosia za mier. Keď sa končí tréning farského futbalového mužstva, v šatni
počuť modlitbu za mier. Tento úmysel sa
hlboko vryl do ich pamäti. Nechcú už viac
prežívať dni, keď riaditeľ vyhlasuje riaditeľské

Na ukrajinských deťoch
prichádzajúcich do našej
farnosti si všímam dôveru.
To je azda dobré slovo na
opísanie ich vzťahu k Cirkvi,
ku kňazom, k rehoľným
sestrám. Kňaz môže často
v priebehu roka začuť z ich
úst spontánne „Máme vás
radi”, často sa nám vrhajú do
náručia. Gestá, ktoré sú v mnohých krajinách
západnej Európy zakázané, nemilo videné či
podozrivé. Mám dojem, že tu sa deťom dovoľuje, aby boli spontánne.
A to pôsobí aj opačne. Ja ako kňaz, bosý karmelitán, cítim ich dôveru a to mi dáva krídla
v snahe byť zodpovedný. Asi na to myslel Kristus, keď povedal: „Dovoľte deťom prichádzať
ku mne” (Mk 10, 14). Vari mu išlo iba o čisto ľudské gesto objať deti a dať im cukrík? Možno to
bol čas na katechézu na kolenách, na vštepovanie viery už od detstva? Práve vtedy Pán
povedal, že „takým patrí Božie kráľovstvo”.
V našej farnosti často deti prichádzajú do kostola pred dospelými. Najprv pravoslávni rodičia súhlasia, aby ich dieťa mohlo navštevovať
krúžky v našom sociálnom stredisku. Ale život
ukázal, že krúžok poľštiny alebo divadelný krúžok je iba prvý krok pred tým, ako sa dieťa pripája k skupinke detí pripravujúcich sa na prvé
sv. prijímanie. A keď rodičia vidia, čo všetko
ratolesti dostávajú v katolíckom kostole, často
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sami prejavujú záujem o živý vzťah s Bohom.
Rodinná atmosféra farnosti fascinuje. Možno

povedať, že Ježišove kolená deti stále priťahujú, len im v tom netreba brániť.

O mladých
■ Sviežosť je šancou
Keď si spomínam na moje prvé stretnutie
s katolíckou mládežou Ukrajiny, mám pred
očami Sašu. Mladá študentka, konvertitka,
ktorá však od Pravoslávnej cirkvi nedostala
okrem krstu nič. Ani rodičia ani kňazi ju nepriviedli k hlbšiemu vzťahu s Ježišom a so
spoločenstvom veriacich. Duchovne sa prebudila až v dvadsiatich rokoch. Niekto z jej
známych ju priviedol do nášho karmelitánskeho kostola v Berdyčove a v jednej chvíli sa
v nej čosi pohlo. Neskôr pribudla katechéza
a príprava na plnú účasť v živote farnosti. Desiatky otázok spojených s Bibliou, životom
a Cirkvou pomaly vytvorili celok. Jej vnútorná
katedrála potrebovala ešte kupolu – skúšku.
Rodičia a starí rodičia nemohli prijať, že ich
dcéra a vnučka „zmenila vieru”. Na tvárach
mnohých priateľov uvidela nepochopenie,
a dokonca ľútosť. Našťastie neústupná hľadačka pokladu (porov. Mt 13, 44) sa nevzdala.
Až jej dôslednosť a duchovná premena, aká
sa nedala nevidieť, nakoniec presvedčili blízkych, že také dôsledné nasledovanie Krista
je dobrá cesta.

■ Katolík neznamená Poliak
Desaťročia prevládal zjednodušený pohľad,
že Pravoslávna či Gréckokatolícka cirkev je
ukrajinská a Rímskokatolícka cirkev je poľská. Také mylné spájanie viery s národnosťou
má samozrejme svoje historické opodstatnenie. Stačí tu spomenúť najmä fakt, že od
roku 1991 sa do obnovy Cirkvi pustilo poľské
duchovenstvo. Liturgickým jazykom bola po
dlhé roky poľština. Breviár dodnes nie je preložený do ukrajinčiny.

Na pomoc nám prišli Svetové dni mládeže
v Krakove. V našej berdyčovskej skupine
skoro všetci mladí prekračovali hranice svojej
domoviny po prvý raz. Pamätám sa, ako sme
sa 26. augusta pohli z miesta nocľahu do centra mesta na otváraciu sv. omšu. Jedna z prvých skupín, ktorú sme stretli, bola z Južnej
Kórey. Šikmooká, usmiata mládež, spontánne
vytiahli ruky a tľapli si do dlane s našou mládežou. Hneď potom sa jedno dievča obrátilo
na mňa a povedalo: „Otče, dotkla som sa kresťana z druhého konca sveta!”

■ Ostať či vycestovať?
Ešte jedna dôležitá téma, ktorú nemôžem
obísť, keď opisujem dnešnú ukrajinskú mládež, a to je masová migrácia. Miestne médiá
informujú, že v súčasnosti žije za hranicami
asi 6 miliónov obyvateľov, a z nich polovica
má menej ako 35 rokov. Mnohí z nich opustili
krajinu v priebehu posledných troch rokov.
Hlavné príčiny: vojna, ekonomická kríza
a korupcia. Mládež chce ísť na univerzity
a pracovať za hranicami. Podľa posledných prieskumov až dve tretiny Ukrajincov
vo veku 14 – 35 rokov chce vycestovať, lebo
stratili vieru v zmenu k lepšiemu. A tento
trend má rásť.
Na slávnosť Svätej rodiny ukrajinskí biskupi napísali list o migrácii. Konečne! Obracajú sa v ňom aj na mladých a povzbudzujú
ich, aby plánovali svoju budúcnosť v krajine,
ktorú im zveril Boh. „Prosíme vás, hneď po
skončení štúdia sa vráťte na Ukrajinu! Vždy
hľadajte, pýtajte sa s pokorou, aká je Božia
vôľa. Naozaj Boh chce, aby ste opustili Ukrajinu a svoju rodnú zem? Na vás záleží, čo tu
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bude, či budeme opakovať
slová: Chceli, aby bolo čo najlepšie, a skončilo sa to ako
vždy, alebo či sa všetko zmení.
My vieme, že to môže byť aj
inak, lebo Kristus dáva sily na
iný život. Kristus na vás čaká,
nepodliehajte pokušeniu výhod
a kariéry, život je niečo viac!”
Podľa mňa je to zásah do čierneho. Netreba odchádzať, aby
sme našli pravý poklad.

O manželoch
■ Ekumenizmus je možný
Pri práci s mladými som si nevšimol nejaké
neobyčajné nutkanie, aby si chlapci a dievčatá vo farnosti hľadali za každú cenu svoju
polovičku iba medzi katolíkmi. Život ich naučil,
že vierovyznanie nemá rozhodujúci význam
pre šťastné manželstvo. U svojich rodičov,
starkých, susedov či známych videli, že láska
môže kvitnúť v zátiší ekumenického domu,
kde sa slávia Vianoce v súlade s katolíckym
a neskôr s pravoslávnym kalendárom. Ľudia,
ktorí často nemajú ani páru o rozdieloch medzi katolíckou, pravoslávnou či protestantskou
teológiou, si denne trikrát sadajú k jednému
stolu, aby splnili Ježišovu vôľu z Večeradla.
Raňajky – „aby boli jedno”; obed – „aby boli
jedno”; večera – „aby boli jedno”. Každodenné
manželské rozhovory sú, zdá sa, silnejším
tmelom medzi bratskými cirkvami než teologické dišputy v seminároch. Môže byť vari
lepší kvas k jednote kresťanov než šťastné
ekumenické manželstvá?

■ Kde zapustiť korene?
Ukrajinskí biskupi napísali pri príležitosti
sviatku Svätej rodiny (30. decembra) list na
veľmi dôležitú tému – o migrácii. Nechýbali

v ňom pohľady na manželstvo, čiže nadviazali na situáciu, keď pri hľadaní lepších
zárobkov jeden z manželov opúšťa druhého,
alebo obaja zanechávajú deti doma. A také
prípady u našich východných susedov môžeme počítať na desiatky a možno stovky tisíc. „Chápeme,” napísali biskupi, „ako ťažko
nájsť na Ukrajine prácu, najmä takú, ktorá
umožní uživiť rodinu, ale treba pamätať, že
každé trvalé odlúčenie je oslabením rodiny.
Aj keď si obaja manželia uchovajú vzájomnú
vernosť, po návrate je často veľmi ťažké nájsť
predchádzajúcu, prvotnú jednotu, a niekedy
je to priam nemožné.”
List biskupov vôbec neodsudzoval mladých manželov, ustarostených o živobytie
pre svojich najbližších, a svoj list zakončili
múdrou výzvou na osobné spytovanie svedomia: „Spýtajte sa: Je to skutočne Božia vôľa?
Naozaj Boh chce, aby som opustil(a) svoju
rodinu? Skutočne je to nevyhnutné? Ak uveríte Bohu, on vás bude žehnať a podporovať
vašu rodinu aj tu na Ukrajine.” Vycestovať
vtedy, keď to bude chcieť Boh, a nie preto,
že to robia všetci, a že tak to bude jednoduchšie. Nie je jednoduché použiť to v praxi. Ale
kto povedal, že to bude jednoduché? Soren
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Kierkegaard mal pravdu, keď konštatoval:
„V každom manželstve nie je ťažká cesta,
ale ťažkosti sú cestou.”

■ Všetko sa vracia
na svoje miesto
Dňa 11. februára som bol svedkom pekného
jubilea. Niekoľko stovák manželov z celej
krajiny sa zišlo do kostola v mestečku Gwardijskie, aby oslavovali 25. výročie založenia
hnutia Svetlo-Život na území Ukrajiny. Mňa
osobne najviac oslovil pohľad na kostol zaplnený do polovice mužmi. Zvykol som si,
že v cirkevných spoločenstvách najčastejšie dominujú ženy. Tam to neplatilo. Uvidel
som mužov, stojacich v kostole vedľa svojich
žien a nie schovávajúcich sa pod chórom či
postávajúcich pred kostolom. Videl som mužov, že sa stali vodcami a vzali zodpovednosť
za to, čo sa má stať; mužov, ktorí žartovali
a smiali sa svojím hrubým basovým hlasom;

mužov, ktorí ďakovali kňazom za ich službu,
ale nebáli sa napomenúť ich, aby sa občas
nesprávali príliš vážne. Aké milé bolo vidieť
takú Cirkev aj s mužskými črtami.
Potvrdením toho, čo som si všimol, boli slová
o. Jaroslava Gąsiorka, súčasného vedúceho
hnutia Svetlo-Život, ktorý na začiatky „Domácej cirkvi“ spomínal takto: „V prvých krúžkoch
sme si v našej diecéze všimli očividné pravidlo,
že do kostola chodili výlučne ženy, a muži iba
raz za čas. Takých manželstiev bolo v našom
hnutí veľa. Lenže prebývanie v spoločenstve
všetko kládlo na svoje miesto. Čím ďalej, tým
viac muži začali objavovať svoju úlohu hlavy
rodiny a zodpovednosť za spásu členov rodiny.“
Je pravdou, ešte veľa chýba, aby sa v rámci
Katolíckej cirkvi na Ukrajine v manželstvách
všetko vrátilo na svoje miesto, aby muži boli
novými Adamami a ženy novými Evami. Napriek tomu si obraz z mestečka Gwardijskie
zapamätám ako prorocký a plný nádeje.

O senioroch
■ Úcta ku kňazom
Zvykli sme hovoriť, že „niečo si ceníme až
vtedy, keď to stratíme”. Pre mňa sú tieto slová
kľúčom k pochopeniu, prečo si mnohí starí
ľudia tak vážia kňazov. Niekoľko desaťročí nemohla Katolícka cirkev na Ukrajine slobodne
pôsobiť a oživovať vieru. Kostoly a semináre
boli zatvorené, kňazi a biskupi prenasledovaní a nemohli ohlasovať evanjelium. Ľudia
nemali možnosť pristúpiť k sv. spovedi a sv.
prijímaniu, nemohli slobodne odovzdávať
svoju vieru nasledujúcim generáciám. Pre
odvážnych a hlboko veriacich zákazy komunistických vlád nezničili živý vzťah s Bohom.
Praktizovanie viery sa prenieslo z kostolov
a kaplniek do rodinných domov. Keď sa v 90.
rokoch začali obnovovať štruktúry Katolíckej cirkvi na Ukrajine, otvorili sa hranice pre

kňazov misionárov z Poľska. Kňazi, ktorí prišli
slúžiť, od začiatku zažívali zo strany ľudí neobyčajnú úctu. Ľudia dokázali vnímať v každom kňazovi, aj v tom slabom a hriešnom,
človeka poslaného od Boha, ktorý ich môže
vyučovať Sväté písmo a orodovať za nich,
môže im dať milosť rozhrešenia aj milosť
sv. prijímania. A to je predsa najdôležitejšie.
Keď kňaz z Poľska či západnej Európy príde
na Ukrajinu, hneď si všimne tú vieru v Boha
skrytého v kňazských dlaniach. Zažil to aj
náš karmelitánsky spolubrat zo Španielska,
o. Miguel, ktorého sme pozvali na slávnosť
Matky Božej Škapuliarskej v júli 2015. Do Berdyčova každý rok prichádza veľa pútnikov.
Nášho španielskeho hosťa som poprosil
o mariánsku prednášku počas noci bdenia. Ľudia pozorne načúvali a boli vďační, že
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kňaz kvôli nim prišiel až tak zďaleka. Dohodli
sme sa, že po prednáške otec pôjde spať,
lebo nasledujúci deň nás čakalo veľa práce.
Lenže keď o 23.00 vychádzal z kostola, jedna
staršia žena ho poprosila, aby na ňu položil
ruky a pomodlil sa. Trochu ho to zaskočilo,
ale súhlasil, vzbudil si vieru a začal modlitbu
príhovoru. Keď otvoril oči, za ženou už stáli
ďalšie osoby. Pri zadnom stĺpe kostola sa náš
hosť modlil skoro tri hodiny. Dodnes, keď sa
stretneme, spomína na ľudí z východnej Európy a na tú neobyčajnú potrebu fyzického
kontaktu s Božou milosťou cez ruky kňaza.
Záver prichádza sám: niečo si ceníme až
vtedy, keď to stratíme.

■ Návšteva u „šeptušky”
Dlhé roky komunizmu však zanechali stopu.
Stali sa úrodnou pôdou pre miešanie sa kresťanskej viery s poverami či mágiou. Počas
mojich kňazských stretnutí so starými ľuďmi
v Berdyčove prežívam aj takéto skúsenosti.
Napríklad pohreby. Keď sa v dome zhromaždí
celá rodina na modlitbu za zosnulého, na
jednej strane sa číta Sväté písmo a vzýva
sa milosrdenstvo Najsvätejšej Trojice, a na
druhej strane rodina panicky prežíva, aby
pred vložením do hrobu nezabudli rozviazať
zosnulému nohy alebo aby pri vychádzaní
z dvora potriasli truhlou, aby sa zosnulý už
nevrátil. Prinášanie jedla a alkoholu na hroby
zosnulých tiež nepatrí k zriedkavým zvykom.
Starší pátri spomínajú, že v 90. rokoch bolo
týchto povier oveľa viac, ale vďaka katechizácii
a čítaniu duchovnej literatúry sa viera očisťuje.
Mám aj iný príklad. Nezriedka som stretával
ľudí, ktorí počas ťažkých situácií, napríklad
choroby, hľadajú pomoc u tzv. „šeptušky”,
čiže veštice-bylinkárky. Nie som zaskočený,
keď od mladej osoby počúvam, že „keď som
bola malá a ochorela som, tak babka ma zaviedla k ´šeptuške´, aby zo mňa sňala čary
vajíčkom.” Presvedčenie, že je to hriech proti

prvému prikázaniu, nemá silné účinky. Ľudia
postupne prijímajú argumentáciu Cirkvi, ale
čo sa v mladosti naučíš...

■ Štafeta pokolení
Prednedávnom «L’Osservatore Romano» citovalo úvahy jedného z talianskych filozofov,
ktorý konštatoval: „V epoche technológií, inovácií a spotreby samotné slovo staroba akoby
bolo nepatričné. V kráľovstve vecí treba to, čo
je staré, vymeniť za nové a nepotrebné zahodiť.” Autor presviedčal, že ak taký postoj
súčasnej kultúry budeme vzťahovať nielen
na veci, ale aj na ľudí, bude to mať vážne dôsledky napríklad v oblasti eutanázie či detí
narodených s postihnutím. Mnohí dnes hovoria, že pre slabých a starých niet na tomto
svete miesta.
Keď sa zamýšľam nad mojou skúsenosťou s Cirkvou na Ukrajine, mám pred očami
starých ľudí, ktorí uchovávali v hlinených
nádobách poklad viery. Práve oni prevzali
štafetu živej viery, dobehli do konca svojho
úseku, zachránili to, čo je dobré, cenné a odovzdali to ďalej. Ak nejaké pokolenie nestráži
zverené dedičstvo, vzniká nebezpečenstvo,
že múdrosť pokolení sa zmení na detskú hru
„hluchý telefón”. To, čo odovzdajú svojim deťom, nebude mať nič spoločné s múdrosťou
stáročí, a bude iba experimentom desaťročia.
V starých ľuďoch, ktorí k nám chodia na
sv. omšu, a pravidelne ich navštevujem na
prvé piatky, vnímam tých, čo odovzdali to, čo
mali odovzdať. S hrdosťou rozprávajú, ako
ich viera viedla k riskantným rozhodnutiam
„áno-áno, nie-nie”. Aj keď život sa s nimi
nemaznal, aj keď veriť znamenalo ísť proti
prúdu, urobili to, čo mali urobiť. Zachránili
poklad a odovzdali ho ďalšej generácii. Lebo
ako hovorí Abraham Lincoln: „Koniec koncov
v živote nejde ani tak o počet rokov, ako o počet života v tých rokoch.”
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P. Józef Kucharczyk, OCD

Rozhovor

Zasvätená vdova zasvätene
o vnútornej modlitbe
Prvá zasvätená vdova v plzenskej diecéze aj v Čechách –
– Marie Ventová z Plzne – prešla dlhú cestu ľudského i duchovného
dozrievania, kým začala v spolupráci s bosým karmelitánom
P. Vojtěchom Kohutom viesť kurzy o vnútornej modlitbe.
Narodili ste sa v polovici 20. storočia
v Plzni, v období, keď sa v Českoslo
vensku dostal k moci komunizmus.
Jeho hlavným nepriateľom bola
Cirkev. Boli Vaši rodičia kresťania?
A zasiahla ich nejakým spôsobom
vtedajšia proticirkevná atmosféra?
Moji rodiče byli hluboce věřící katoličtí křesťané. Proticírkevní atmosféru ve společnosti
určitě vnímali. Sami by se jistě byli kromě
bohoslužeb rádi účastnili i jiných církevních
a náboženských akcí a aktivit, které se však
v té době nemohly konat. Kromě tohoto omezení však žádné vážné osobní potíže neměli.
Ještě bych chtěla dodat, že moji rodiče sledovali, co se děje, a i když sami neprožívali
nic drastického, zajímali se o vše, co zvlášť
v padesátých letech zakoušeli jiní křesťané,
zvlášť kněží.

Dokázali Vám rodičia sprístupniť
vieru v Boha takým príťažlivým spô
sobom, aby ste ju počas dospievania
alebo neskôr pod tlakom v zamest
naní nezanechali?
Jsem vděčná Pánu Bohu za dar křtu a jsem
vděčná i mým rodičům, že mi křest zprostředkovali. Jsem jim vděčná za to, že mě

vedli k Bohu. Jejich život mi byl přes různé
slabosti vzorem. Dokud to bylo možné, chodila jsem na náboženství, které učila paní
katechetka ve škole. Důležitým a přitažlivým
prostředníkem pak byly dobré knihy, které
jsme doma měli. Od malička jsem ráda četla
a z knih čerpala poučení, přemýšlela jsem
o poznaném a tím ve mně rostla osobní láska
k Bohu, k Ježíši. Rozuměla jsem si s tatínkem,
chodili jsme spolu na procházky a povídali
si. O víře, o smyslu života, o světě. Byla jsem
na to, že jsem věřící, nějak hrdá, v dospívání
ani v zaměstnání a v těžkostech v manželství, v rodině jsem víru neztratila, naopak, byla
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Pre väčšinu veriacich sa môže stav
zasvätenej vdovy spájať s pomocou
rodinám, napr. vo farnosti by ste
mohli pripravovať snúbencov na
manželstvo, alebo pomáhať osa
melým starým či chorým osobám.
O Vašej láske ku Karmelu už vieme,
ale konkrétna služba vo forme vede
nia kurzov vnútornej modlitby nie je
bežnou činnosťou zasvätených vdov.

mi oporou. Oporou mi byl živý osobní vztah
k Bohu. Vím, že je to dar a často za něj děkuji.

Museli ste čeliť strate najbližšieho
človeka, manžela, a čeliť novým
situáciám, ako uživiť a vychovať deti
bez neho. Ako to ovplyvnilo Váš vzťah
s Bohom?
Já jsem opravdu nezažila krizi víry, pokud
nepočítám několikaleté období, kdy jsme
s manželem bydleli na okraji Plzně a někdy
jsme vynechali nedělní mši svatou. Měli jsme
tehdy malou dcerku, zaměstnaní jsme byli
oba v operním orchestru J. K.Tyla, takže zvlášť
neděle byly pro nás pracovní. To období bych
spíš nazvala obdobím jakéhosi zvlažnění.
Asi jsem ani moc nečetla, už nevím... V roce
1971 jsme byli na dovolené už i s druhou dcerkou. V té době mi nebylo dobře, myslela jsem
i na vážnou nemoc. Byli jsme v místě, kde
bydlela a pracovala moje sestra, a já jsem si
od ní vypůjčila katechismus. Jako bych nově
navázala na živou víru. Po návratu jsme za-

čali kupovat dobré knihy, které vycházely, a já
jsem jakoby znovu nastartovala... Ale za krizi
bych tu dobu asi nepovažovala.
Krizi víry jsem neprožívala ani po ztrátě
manžela. Od toho roku 1971 jsem byla silně
přitahována k Pánu, zažila jsem Jeho velkou
blízkost, citelné milosti. Až po manželově odchodu mě napadlo, že to byla příprava na tu
ztrátu... Krizi víry jsem mohla prožívat pak při
výchově dcer (7 a 12 let), která byla hodně těžká
a bolestná. Věřila jsem, že se mému manželovi vede dobře, že už netrpí, ale výchova dcer,
jejich dospívání i dále, to bylo opravdu velmi
těžké... Ale i tehdy jsem měla velkou důvěru,
že Pán doplní, co já nezvládám. Kolikrát jsem
šla večer do divadla a doma bylo něco nevyřešeného a já jsem si cestou říkala: „Pane
Bože, i kdybys mě zabil, já Ti důvěřuji!“ Můj
zpovědník, který už zemřel, jednou říkal, že
neprožil žádnou krizi víry. Psala jsem si s karmelitánem P. Metodějem Minaříkem, úžasným, věřím, že svatým člověkem. Slyšela jsem
pak, že před smrtí jej přepadly pochybnosti
a spolubratr jej těšil... Tak kdo ví...
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Nejdůležitější v životě zasvěcené vdovy je
její vztah s jejím Snoubencem Pánem Ježíšem. Její služba se pak naplňuje podle potřeb
Církve a také podle darů, které vdova od Pána
obdržela. Na prvním místě je však modlitba
za diecézi, za všechen Boží lid. Při obřadu
biskup říkal: „Pamatuj, Bože, i na sestru,
která ti dnes byla zasvěcena; dej, ať ve víře
a lásce vytrvale slouží tobě i lidem modlitbou,
postem a dobrými skutky...“ U mě se už léta
schází společenství terciářů a také společenství přímluvné modlitby. Takže způsob
mojí služby je už nějak dán, dalo by se říci
„od nepaměti“. A když pak přišla nabídka od
P. Vojtěcha doprovázet Kurzy vnitřní modlitby,
přijala jsem to s radostí i s třesením, ale jako
by to nějak navazovalo na moji dosavadní
službu. A že je to jakási mimořádná, neobvyklá služba zasvěcené vdovy? Zkrátka je
to tak a myslím, že tím Pán spojil dar zasvěceného vdovství, který potvrzuje výlučnou lásku ke Kristu, s darem příslušnosti ke
Karmelu, kde je vnitřní modlitba jako vztah
ke Kristu, který se postupně rozvíjí, důležitou součástí života a tak to krásně splývá.
Ve farnosti o mně vědí, máme krásné farní
společenství a často mě lidé prosí o modlitbu,
když potřebují. Já jsem chodila k nemocným,
starým lidem už před lety, i do nemocnic, teď,
když mi zdraví tolik neslouží, mi Pán dává
jinou službu. Jiné vdovy, které znám, které
jsou zasvěcené zatím soukromě, také slouží,

většinou se starají o kostel, o výzdobu. Protože jsou už většinou starší, i nemocné, spíš
návštěvy přijímají.

Srdcom Karmelu je vnútorná
modlitba. Vy vediete kurzy MITEMu,
t. j. Mystagogickej iniciácie do tere
ziánskej modlitby. Ako by ste vysvet
lili čitateľom jej podstatu a ciele?
Modlitba je královská cesta k Bohu. Účastníci
Kurzu (Školy) vnitřní modlitby jsou postupně
vedeni po této cestě, od modlitby ústní až
po její další stupně, nakolik je toho člověk
schopen. Jde o kurz praktický a návody
v něm uvedené je možné rozvíjet a uplatňovat
v denním životě každého, kdo chce modlitbu
praktikovat.
První cyklus Kurzu (Školy) si klade za cíl
povzbudit účastníky, aby se nebáli před Boha
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předstoupit, vždyť jde o setkání dvou přátel
– podle slov svaté Terezie. Úplný začátek je
věnován návodu, jak se na modlitbu připravovat, jak vybrat vhodné místo, jak disponovat tělo k modlitbě. Obsahem rozhovoru
s Ježíšem pak může být náš život nebo život
Ježíšův. Nejde ani tak o slova jako o lásku,
která mezi Ježíšem a námi proudí. Důraz je
kladen na svobodu, vytrvalost a pevnost.
Zmiňovány jsou i ty překážky v modlitbě,
které trápí každého z nás – roztržitost, vyprahlost. Modlitba vyžaduje svůj čas, protože
vztah se rozvíjí především v čase. Pokud se
někdo chce vážně zabývat modlitbou, nepotřebuje snad nic dalšího; kurz a materiály na
něm získané jsou tak bohaté, že ho mohou
vést po celý život. Ohledně roztržitostí si
můžeme říci spolu se svatou Terezií, že nás
budou provázet v celém našem modlitebním
životě. Ona sama roztržitostmi trpěla i na
mystickém stupni své modlitby. Podle ní si
jich nemáme všímat. Není to lehké a musíme
se tomu učit. Podrobněji se o tom bude mluvit
právě v 1. cyklu Kurzu (Školy). Vyprahlosti pak
jsou běžnou součástí vývoje vnitřní modlitby
a Boží pedagogiky – nemáme se zneklidňovat ani nemáme zanechávat vnitřní modlitby
kvůli nim.
Druhý cyklus je věnován rozvoji vnitřní
modlitby, tedy rozvoji vztahu mezi člově-

kem a Bohem, protože modlitba je otázka
vztahu. Jako v lidském přátelství nezůstává
vztah stejný, je tomu tak i ve vztahu člověk
– Bůh, Ježíš. V tomto cyklu nám Terezie předkládá svoje zkušenosti s rozvojem modlitby,
představuje čtyři stupně vnitřní modlitby jako
čtyři způsoby zalévání zahrady (v knize Život)
a pokrok ve vnitřní modlitbě přirovnává také
k procházení vnitřním hradem duše (Vnitřní
hrad).
Tématem třetího cyklu Kurzu (Školy) vnitřní
modlitby je uvedení do trojičního života. Je to
jakési prohloubení vnímání smyslu našeho
poslání, které nespočívá v ničem jiném, než
abychom žili čím dál více s Bohem uvnitř,

v jeho společensví. To uvedení do trojičního
života se pokoušíme rozvinout smyslem pro
Trojici právě ve vnitřní modlitbě. Aby Bůh nebyl pro nás jednoduše Bůh, ale jsme vedeni
ke konkrétnosti tří božských osob, které se
vzájemně milují. Tento cyklus je asi nejnáročnější, ale zároveň pro mnohé účastníky
nejkrásnější. (Také pro mě.)
Za (e-mailový) rozhovor ďakuje br. Stanislav Jaloviar, OCD
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Čo mi leží na srdci?

Učiť sa v tomto čase
srdCOm VIDieť
Všetko zlé je na niečo dobré – zvykneme hovorievať a otestovali sme
si to (a stále testujeme) v súvislosti s pandemickou krízou, ktorá sa
dotýka všetkých oblastí života, teda aj duchovného života. Jednou
z tých vecí, k čomu toto svetové nešťastie môže slúžiť, je aj to, že
si ako veriaci ľudia viac premeditujeme tajomstvo Vtelenia. Toto
veľké tajomstvo viery totiž hovorí o Bohu, ktorý sa stal človekom,
takže Božie sa tajomným spôsobom spojilo s ľudským.
Toto spojenie Božieho a ľudského určitým
spôsobom prežíva každý veriaci človek. Vyznávame duchovné hodnoty, modlíme sa, konáme náboženské úkony, žijeme sviatostný
život, ale zároveň sme stále „z mäsa a kostí“
a o toto pozemské telo sa potrebujeme s úctou aj starať. Boh ho posvätil, keď si také
isté telo vzal Boží Syn. Sme na tomto svete
a zároveň nie sme z tohto sveta. Myslíme na
večnosť, ale zároveň musíme žiť prítomnosť,
lebo bez dobrých skutkov konaných tu na
zemi by sme sa nedostali do Božieho kráľovstva. A často sú to také dobré skutky, ktoré
napomáhajú, zveľaďujú alebo aj zachraňujú
ľudský pozemský život. Božie a ľudské jednoducho nemôžeme od seba diferencovať.
A práve v tomto spojení je krása nášho života.
V čase pandemickej krízy sme sa mohli
stretnúť s rôznymi názormi a pohľadmi na
to, ako sa všetky opatrenia dotýkali života
viery, predovšetkým liturgických aktivít.
Aj liturgia je spojením Božieho a ľudského.
Je to ľudské telo, prostredníctvom ktorého
konáme rôzne liturgické úkony a zároveň
zveľaďujeme ducha. Práve pre túto ľudskú
dimenziu liturgického sveta, ktorá sa riadi prirodzenými zákonmi, muselo byť nariadením

štátnych autorít konanie verejných bohoslužieb dočasne pozastavené. A tu sme sa stretli
aj s postojmi, ktoré oscilujú okolo krajností
a akoby nedokázali nájsť krásu zjednotenia
Božieho i ľudského, duchovného i telesného.
Jedným z tých pohľadov je názor, ktorý
zohľadňuje len to nadprirodzené a na prirodzené skutočnosti a zákonitosti sa pozerá
s dešpektom. Ide hlavne o to, keď niektorí
prezentujú rozhorčenie nad tým, že nikdy
nebolo treba vzdať sa verejného slávenia
bohoslužieb argumentujúc, že ide o službu
Bohu, ktorý je mocnejší ako všetko zlé. Niekedy tieto pohľady zachádzajú až tak ďaleko,
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že sa spoliehajú na to, že prirodzené zákonitosti v spojení s Božím konaním prestávajú
platiť (napríklad prenos infekcie telesným
dotykom, fyzickou blízkosťou, spoločným
používaním liturgických predmetov a pod.).
K tomu možno priradiť aj mnohé kritické výstupy voči prijímaniu Eucharistie na ruku, čo
je niektorými považované až za znesvätenie
Sviatosti oltárnej.
Boh sa stal človekom, vzal si telo, aké
máme my, a prijal tie isté prirodzené zákonitosti aj limity, aké majú všetci ľudia, a tým
ľudskú telesnosť pozdvihol a posvätil. I tu
je dôvod, prečo si máme ľudské telo vážiť,
chrániť si ho a taktiež chrániť ľudský život
druhých. Aký by to bol Boh, keby vyžadoval
také liturgické úkony, ktoré by v sebe niesli
priame či nepriame riziko ohrozenia života?

Spomeňme si na príbeh o obetovaní Izáka (Gn
22, 1-19). Boh si nežiada také obety, ktoré by
ohrozovali, ba dokonca brali ľudské životy.
Samozrejme, z Božej perspektívy by sme
mohli pripustiť aj nadprirodzené dianie, ktoré
by zázračným spôsobom uchránilo ľudskú
prirodzenosť tak, že by prestali platiť prirodzené zákonitosti. Určite, ale to nechajme
na Božej prozreteľnosti. Boh vie, kedy a ako
zázračne pôsobí. To nemôžeme ľahkovážne
vyžadovať, ba priam vynucovať. Boh vie písať aj na krivé riadky, ale človek má urobiť
všetko pre to, aby mu ponúkal rovné riadky.
Môžeme prosiť a aj prosme o zázraky, ale najprv urobme všetko, čo je v našich silách. A ak
ľudsky bránime šíreniu nejakého nešťastia,
to neznamená, že máme slabú vieru. Práve
naopak. Silná viera je hybnou silou mnohých
činov zachraňujúcich ľudské životy. V tomto
zmysle bolo obdobie bez verejných bohoslužieb príležitosťou viac prehlbovať meditáciu
o Vtelení, kde i Božie i to ľudské má svoje neodmysliteľné miesto.
To isté platí o spôsobe prijímania Eucharistie. Diskusie o tom niekedy zachádzajú
tak ďaleko, že sa musíme pýtať, ktorá časť
ľudského tela je hriešnejšia – ruky alebo jazyk. No veru, s pokorou musíme priznať, že
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často je to práve jazyk. Ten dokáže narobiť
veľmi veľa zla. Ale nejde len o to. Možno by
i v tejto argumentácii mohla zaznieť „teológia
tela“, a ak si to okolnosti takto vyžadujú, mali
by sme sa viac snažiť, aby i naše ruky boli
ako Ježišove ruky – slúžiace, pomáhajúce
a nakoniec aj prebodnuté. Nikdy nebudeme
dokonalí, ale vždy sa môžeme posväcovať,
a to platí aj o celom ľudskom tele.
Je tu však aj pohľad z druhej strany, teda
pohľad, ktorý by chcel zohľadňovať iba prirodzený rozmer a ignoroval by nadprirodzenú
rovinu života. Kresťanstvo totiž nemožno profanizovať, a to ani v čase svetovej pandémie.
Kresťanská viera je skutočnou iba vtedy, keď
je živým vzťahom ku Kristovi. Preto pri argumentácii o otváraní a zatváraní kostolov
nemožno zbehnúť do vyjadrení, ktoré kresťanstvo budú považovať iba za nejakú tradíciu, za nejakú kultúrnu inštitúciu či kultúrnu
aktivitu a nebodaj za nejaké podnikanie so
zámerom dosiahnuť zisk. To by sme sa stavali
do pozície zlodejov a zbojníkov, ktorí sa spomínajú v obraze Dobrého pastiera v Jánovom
evanjeliu (Jn 10, 1-10).
Cirkev žije z Eucharistie a pre každého
úprimne veriaceho človeka je slávenie liturgie bytostne dôležité. Odtiaľ čerpáme silu.
Preto nemožno slávenie Eucharistie dávať na
roveň divadelných predstavení alebo sledovania filmov v kinách alebo nakupovania
v obchodných centrách. V našom prípade
ide o stretnutie so živým Kristom. Z tohto
živého vzťahu čerpajú mnohí starí, chorí,
opustení, ale aj tí, ktorí sa obetujú v starostlivosti o druhých a pre záchranu tohto sveta.
V tomto zmysle bolo legitímne a adekvátne
v úplnej poslušnosti vyjadriť aj naliehanie
a silnú túžbu po istom čase znova otvoriť
brány kostolov.
V tomto čase rád pozorujem rôzne pohľady
a názory a uvedomujem si, že i tu platia slová
Simeona, ktoré povedal Márii: „...a tvoju dušu

prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie
mnohých sŕdc“ (Lk 2, 35). Každého viac alebo
menej bolestivo preniká toto kritické obdobie
a pritom vychádza najavo, kto a ako uvažuje
vo svojom srdci. Je to teda aj čas pravdy.

V dejinách spásy bolo každé kritické obdobie príležitosťou hlbšie vstúpiť do tajomstiev viery. I tieto dni, týždne a mesiace sú
príležitosťou byť otvorenými, mať čisté oči
svojho srdca a hľadať, čo dobré môže priniesť zlo, ktoré na nás číha. Osobne sa mi
zdá tento bezprecedentný čas príležitosťou
na uvažovanie o tajomstve Vtelenia a o jeho
prežívaní v nás samých. Myslime na večnosť,
ale zároveň žime prítomnosť, lebo bez dobrých skutkov konaných tu na zemi by sme sa
nedostali do Božieho kráľovstva. A často sú to
také dobré skutky, ktoré napomáhajú, zveľaďujú alebo aj zachraňujú ľudský pozemský
život. Jednoducho Božie a ľudské nemôžeme
od seba diferencovať. A práve v tomto spojení
je krása nášho života. A tú často možno vidieť
iba srdcom.
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Mons. Marek Forgáč, pomocný košický biskup

Premeny podkrovia

Požehnanie podkrovia kláštora
v sobotu 26. 9. o 11.00 h.
Aktuálne informácie na: www.lorincik.bosikarmelitani.sk

