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Pohľad milovaného, hľadajúceho – milujú-
ceho... Pohľad strateného, ktorý sa necháva 
nájsť. Pohľad na tajomstvo, ktoré sa udeľuje. 
Na svätosť, ktorá posväcuje. Pohľad odo-
vzdaného, ktorý všetko prijíma od Neho. Po-
hľad obdarovaného, ktorý sa daruje. Pohľad 
na Život, ktorý sa rodí v skrytosti.

Skutočne extatický pohľad, lebo človek žije povznesený nad seba. Z Božej 
perspektívy pozerá oslobodený na seba. Syn, pozývaný do vnútra, kde prebieha 
hostina. Iba v tomto milujúcom pohľade môže objavovať svoju biedu, z ktorej 
vyrastá Kristov kríž. Hľadiaceho za roztrhnutú chrámovú oponu. Zmiereného 
s Bohom, ktorý šíri pokoj. Stretáva vykúpeného človeka, ktorý tiež môže prijať, 
alebo odmietnuť Boha. Aj toho, ktorý vo mne prebýva. A tak ho v tejto slobode 
v srdci objíma. Podobného Jemu, hoci aj znetvoreného, hľadajúceho lásku, aj 
keď nájdeného Láskou. Chrániaceho všetko stvorené, vyzutého na mieste, ktoré 
je sväté, v Božom chráme. Je priateľom teliatka, pozerajúceho na otvárajúce sa 
nové vrátka. Aj na hnoji sa teší, že Slnko svieti. Vyschnutý nenosí vodu, v nádeji 
čaká, až z Božej dobroty príde dážď. Nevie, ale objavuje Boha, ktorého nemôže 
uchopiť, ani pochopiť. Neprivlastňuje, chváli Stvoriteľa.

Nosiaceho Ježiša vo všetkých Jeho tajomstvách. Slovo, ktoré sa uskutočňuje 
v mojom živote. Prijíma premenu vlastného života v účasti na tých tajomstvách. 
Život, ktorý prestáva byť môj a vydáva sa, aby sa nechal premieňať na Boží. Stre-
táva sa a komunikuje s tým, v ktorom prebýva. Nezapaľuje vlastné svetlá. Pri-
jíma tmu, aby v nej zažiarilo Svetlo sveta. Okolnosti života – radostné, bolestné, 
slávnostné, ktoré sa približujú k Ježišovmu životu. Prijíma ho celý, jediný, teraz 
naplnený Ním. Vie, že iná večnosť nebola a ani nebude, že s Bohom ju už žije. 
Nenechá sa vtiahnuť do falošného, cudzieho života. Pohľad dieťaťa utíšeného 
v náručí mamy. Vďačnosť starej ženy, že ju ešte všetko bolí, nohy dovoľujú stáť 
a ruky sú schopné variť. Dôvera, že z Božích rúk je všetko dobré. Nádej, že viera 
bude stále milovaná.

P. Ján Števkov, OCD

Listy z Karmelu – časopis na prehĺbenie duchovného života
Redakcia: br. Stanislav Jaloviar, OCD (vedúci redaktor), br. Miroslav Bandík, OCD, br. Rudolf Bartal, OCD,  

br. Dušan Hricko, OCD, br. Andrej Valent, OCD, Katarína Luptáková, OCDS, Juliana Melková, OCDS (jazyková úprava)
Grafická úprava: Stanislav Andiľ

Foto: archívy kláštorov OCD, internet, pixabay.com, unsplash.com, Švaralovci
Kontakt na vedúceho redaktora: stanocd@gmail.com

Vydáva: Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík, Lorinčík 145, 040 11 Košice
Len pre vnútornú potrebu. | Vychádza dvakrát za rok. | Redakcia si vyhradzuje právo úpravy príspevkov. 

Imprimi potest č. 374/2020 zo dňa 24.11. 2020, P. Piotr Jackowski, OCD, provinciál.

Podporiť vydávanie časopisu môžete milodarom na účet: SK41 0200 0000 0026 4934 9054

Úvodník0bsah

Úvodník  --------------------------------------------------------------------  3

Kontemplatívny prístup k životu  ---------------------------------------  4

Amazonka na koni do Karmelu  ----------------------------------------  9

Od kontemplatívneho života k životu kontemplácie  --------------  13

Ako som zachraňoval úctu  --------------------------------------------  18

Tu ma máš, pošli mňa  --------------------------------------------------  21

Ale zajtra znovu vyjde slnko  ------------------------------------------- 22

Karmel s vôňou Baltiku  -------------------------------------------------  24

Sem prídeme bývať  ----------------------------------------------------- 29



preto, že sa usilujeme konať dielo, ktoré nám 
Otec nedal vykonať.

V tejto oblasti často žijeme vo veľkých ilú-
ziách. Predstavujeme si, že máme strašne 
veľa práce. A predsa, neraz sú to výlučne 
naše vlastné ambície, ktoré nás privádzajú 
ku konkrétnym prácam, a nie horlivosť o Bo-
žie kráľovstvo. Bolo by dobré, keby sme sa 
z času na čas spýtali seba samých: „Prečo to 
nevyhnutne chcem urobiť?“ a odpovedať si 
s celou – s akou sme schopní – úprimnosťou. 
Bolo by pekné, keby sme vždy ako Ježiš mohli 
odpovedať: „Ja nehľadám svoju slávu, ale je, 
kto ju hľadá a súdi“ (Jn 8, 50). Môže byť i tak, že 
potrebujeme napomenutie: „Ako môžete veriť 
vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte 
slávu, ktorú dáva len Boh?!“ (Jn 5, 44). Koľko 
konfliktov by prestalo a aké pokroky by sa 
v živote udiali, keby všetci, ktorí pracujú pre 
Cirkev, hľadali iba Božiu slávu a vykonávali 
všetko, čo im prikazuje Boh!

Keď sa cítime uponáhľaní, prvé, čo by sme 
mali urobiť, je rozoznať, či je skutočne Božou 
vôľou, aby sme konali to, čo robíme. Ale do-
konca i vtedy, ak môžeme povedať, že Boh si 
želá, aby sme sa zaoberali tou prácou či prá-
cami, to ešte neznamená, že je všetko v po-
riadku. Možno stojí pred nami úloha naučiť sa 
vykonávať ju iným spôsobom, poznačeným 
pokojom, miernosťou a rovnováhou.

Ako to však vykonať? Ponúka sa niekoľko 
spôsobov.

Otče, Tebe dôverujem
Takmer vždy je prvkom stresu strach: bojíme 
sa porážky, toho, že sme nedorástli na ne-
jakú úlohu, že ju nestihneme načas, alebo že 
nás niekto skritizuje. Strach a obavy môžeme 
prekonávať odovzdanosťou. Exegéti spočítali, 
že v Biblii sa to uistenie opakuje 366-krát. 
Keby sme chceli preveriť všetky tie miesta, 
mali by sme jeden text na každý deň, vrátane 
priestupného roku!

Nie sme sami. Boh je s nami. „Ja nie som 
sám, ale ja a Otec, ktorý ma poslal“ – vraví 
Ježiš (Jn 8, 16). Každý náš strach pochádza 
z toho, že žijeme oddelení od Boha, alebo – 
inakšie povedané – zdá sa nám, že nie sme 
s ním spojení. Táto klamlivá izolácia nám 
odoberá sily. Samozrejme, môžeme mať také 
pocity, že zverená úloha prekračuje naše sily, 
pretože sami sa pokúšame urobiť niečo, čo 
by malo byť vykonané spolu s Bohom, ale nie 
iba s Bohom, skôr tú úlohu chce vykonať Boh 
spolu s nami. On chce, aby sme mu boli k dis-
pozícii ako nástroj, ako jeho náradie. „Pane, 
daruješ nám pokoj, veď aj všetky naše diela 
si ty urobil!“ (Iz 26, 12).

Téma čísla

Kontemplatívny  
prístup k životu
Náš uponáhľaný čas, v ktorom sa vo veľkom tempe miešajú so sebou zážitky 
a pocity, nám neuľahčuje kontemplatívne prežívanie nášho života. Potoky slov 
a obrazov, ktorými sme obklopení, sú čoraz rýchlejšie a akonáhle im dovolíme, 
aby nás strhli, potápame sa v nich. Kto chce byť sám sebou, alebo – čo je 
takmer to isté – kto chce patriť Bohu, musí sa držať ďaleko od týchto prúdov.

Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil. (Ž 116, 7)

Nevyhnutnou podmienkou kontemplatívnej 
formy života je vnútorný a vonkajší pokoj. On 
je protikladom stresu. Stres je takmer ne-
omylným znakom, že nežijem život, ktorý 
by bol „skoncentrovaný v mojom vnútri“. 
Stres ma privádza k povrchnosti a vo veľ-
kej miere je príčinou, že strácam spred očí 
Boha a na svet hľadím v krivom zrkadle, pre-
tože na neho nehľadím očami viery. Stres je 
podľa definície slovníka „život v napätých 
a vyčerpávajúcich okolnostiach s typickým 
nedostatkom času“. Práve slová „nedostatok 
času“ sú typické pre stres a stoja v protiklade 

s postojom viery, ktorej podmienkou je dô-
vera a odovzdanosť seba samého.

Väčšina z nás má veľa práce. Predsa však, 
my jej nikdy nemáme príliš veľa. Vždy je čas 
na to, čo máme robiť. Keď nám Boh zveruje 
nejakú úlohu, tak nám na ňu poskytuje čas. 
Ak nemáme čas, tak úloha nepochádza od 
Neho. Keď sa tomu bližšie prizrieme, nikdy sa 
nedá vravieť o skutočnom nedostatku času. 
„Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, 
ktoré si mi dal vykonať“ (Jn 17, 4), vraví Ježiš 
svojmu Otcovi. Ak sa boríme s pocitom ne-
ustáleho nedostatku času, môže sa to diať 
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Ak nám chýba dôvera voči sebe, je možné, 
že je to tiež preto, že neveríme, že Boh chce 
pôsobiť, dávať a milovať skrze nás. Príliš často 
si myslíme, že sme neužitočnými nástrojmi. 
Ak si to myslíme výlučne, alebo v prvom rade 
takto, stávame sa skutočne neužitočnými. 
Sme odkázaní na našu vlastnú, povrchnú, 
ohraničenú moc, alebo – lepšie povedané – 
na našu „bezmocnosť“. Tak strácame našu 
skutočnú silu, tú, ktorú nachádzame vo 
svojom vnútri, kde prebýva Boh; Boh, ktorý 
je väčšmi mojím než čokoľvek iné, čo som 
doteraz pokladal za svoje; Boh, ktorý neustále 
opakuje: „Všetko moje je tvoje.“

Nebojme sa! V takej miere, v akej si bu-
deme uvedomovať náš strach, budeme si tiež 
vedomí našich možností. Postačí, aby sme 
pretrhli našu izoláciu a opätovne si vytvorili 
vzťah s Bohom.

Správny rytmus
Dôležité taktiež je, aby sme rozvíjali naše 
vnímanie rytmu, nášho osobného rytmu. 
Rytmus definujeme ako pravidelné, po sebe 
nasledujúce zmeny medzi obdobiami sla-
bými a silnými. Všetko, čo žije, má rytmus. 
Je teda pochopiteľné, že aj človek. Jeden 
ho má rýchlejší, niekto iný pomalší. Mnohé 
trápenia plynú z toho, že nerešpektujeme 
vlastný rytmus. Nemôžem byť sám sebou, 
ak nútim seba alebo iných, aby sa poddávali 
rytmu, ktorý je pre mňa (pre nich) cudzí. To 
ničí pracovníka, keď má neustále vykonávať 
viac, ako je schopný. Keď celý čas znásilňuje 
svoje osobné tempo, vtedy postupne prichá-
dza chaos. Na konci úplne strácame „zmysel 
pre tempo“. Nie sme schopní vyhodnotiť, či 
daná práca alebo spôsob jej vykonávania 
zodpovedajú našim fyzickým a psychickým 
možnostiam. Prestávame byť „vo forme“.

Udržať kontakt s Bohom si vyžaduje veľa 
námahy, ak nerešpektujeme svoj rytmus. 
Naše vlastné tempo je konkrétnym prejavom 

Božej vôle. Nežijem v súlade s Jeho vôľou, ak 
žijem rýchlejšie alebo tiež pomalšie oproti 
tomu, ako ma On stvoril. Zvyčajne nie je Božou 
vôľou to, čo nás privádza do stavu znervóz-
nenia alebo paniky. Obyčajne sú to iba naše 
vlastné ilúzie, ktoré nás tlačia urobiť toto či 
tamto, v takomto a nie v inom čase. „Všetko 
má svoj čas a svoju chvíľu – každé úsilie pod 
nebom“ (Kaz 3, 1).

Môžeme a máme rozvíjať zmysel pre 
vlastný rytmus, rešpektovať ho a odvážne 
vedieť niečo povedať vždy, keď ho chce nie-
kto znásilniť.

Základom toho je, že sa nepozeráme 
vpravo ani vľavo na to, koľko iní robia, tvoria 
či koľko vecí vybavia. Nie rytmus druhých 
ľudí má byť pre nás smerodajný, ale náš, 
môj vlastný. Každý má právo na to, aby bol 

Zdrojom stáleho pokoja je vedomie, že 
Boh je vždy prvou príčinou a ja sám som až 
tou druhou. „Rufín, nerob to tak, že bojuješ, 
ale adoruj,“ posmeľoval sv. František svojho 
spolubrata. „Pán bude za vás bojovať, vy sa 
budete len diviť“ (Ex 14, 14). Keď vieme, že Boh 
bojuje za nás, samočinne dochádza k tichu 
i pokoju.

„Keď si človek nemôže poradiť s nejakou 
úlohou, nech sa správa ticho, vtedy si úloha 
poradí s ním,“ píše bl. Henrich Suzo (14 stor.). 
Totiž strach, čiže nedostatok dôvery, je prí-
činou, že často konáme príliš nervózne, a to 
nás – pochopiteľne – následne blokuje.

Majster Eckhart (okolo r. 1300) si všíma: 
„Každá vnútorná búrka, každý nepokoj, každá 
nespokojnosť vždy pochádzajú z toho, že 
niečo chceme sami.“ Ide teda o to, čo najrých-
lejšie si uvedomiť vnútorný nepokoj, strach 
či nespokojnosť. Práve tieto pocity sa totiž 
môžu stať impulzom k tomu, aby sme viac 
dôverovali Bohu! „Pánovi zver svoje cesty 
a jemu dôveruj, on sa už postará“ (Ž 37, 5).

Dôvera k sebe samému a dôvera voči Bohu 
nie sú, ako sa nám často zdá, protikladmi. Je 
dobré mať dôveru k sebe samému. Čím viac 
dôverujem Bohu, tým viac dôverujem sebe. 
Vtedy totiž viem, že Boh pôsobí skrze mňa, 
že postupne môže odstrániť moje blokády, 

dá priestor mojim možnostiam. Nie je to tiež 
vôbec tak, že keď Boh pôsobí vo mne a skrze 
mňa, akoby vypínal moje vlastné sily. Naopak. 
On im dovoľuje, aby sa rozvíjali. Naše schop-
nosti sú stvorené na to, aby sa vďaka Bohu 
stávali aktívne, zduchovnené. „Bezo mňa 
nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5). Moje husle 
hrajú najkrajšie vtedy, keď na nich hrá Boh, 
ale v obidvoch prípadoch zvuk vydávajú 
husle. Boh a človek nie sú konkurenti. Boh 
nechce stavať človeka do tieňa, naopak, túži 
ho voviesť do svetla. Dôverovať Bohu nezna-
mená, že mám prestať dôverovať sebe, ale že 
dôverujem môjmu najhlbšiemu „ja“. Práve od 
tej chvíle začínam objavovať moju skutočnú 
silu. Keď som spojený(-á) s Bohom, vtedy ma 
nikto nemôže premôcť. Dôvera voči Bohu ma 
teda nezmenšuje, ale dodáva mi veľkosť. Boh 
nie je žiadnou cudzou silou, ktorá vo mne pô-
sobí. On ma neredukuje do úlohy pasívneho 
diváka. Boh pôsobí skrze mňa. On mi dovoľuje 
konať takým spôsobom, ktorý prerastá moje 
zvyčajné možnosti.
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Svätí Karmelu

Amazonka  
na koni do Karmelu
Zatiaľ jediná mimoeurópska karmelitánska svätá,  
vášnivo milujúca život, Ježiša i Máriu, mladučká rodáčka  
zo Santiaga de Chile – sv. Terézia od Ježiša z Los Andes.

 ■ Miláčik všetkých
Terézia od Ježiša, dcéra čilského národa, 
ktorá dostala z praktických dôvodov (na odlí-
šenie od svätej Terézie z Avily) 
prímenie z Los Andes, sa na-
rodila 13. júla 1900 v Santiagu 
de Chile. Pri krste jej vybrali 
meno Juana Jozefína od Naj-
svätejších Sŕdc. Bola piatym 
dieťaťom Michala Fernandeza 
Jaraguemadu a Lucie Solar Ar-
mstrong. Rodina patrila me-
dzi veľmi zámožné, najmä 
do smrti starého otca, ktorý 
umrel v roku 1907. Otec nedo-
kázal hospodáriť tak dobre, 
preto boli v neskorších rokoch 

bytové podmienky rodiny skromnej-
šie. Juana bola miláčikom starého 
otca, väčšinu času trávila v dedko-
vom dome v Santiagu, alebo na jeho 
majetku v blízkom Chacabucu. Tu si 
zamilovala prírodu, hľadala kontakt 
s horami a vodou. Dedkova následná 
smrť jej spôsobila veľkú bolesť. Bol pre 
ňu vzorom kresťana a naučil ju mnoho 
užitočných vecí.

 ■   Deň bez mrakov
Od útleho detstva sa Juana zúčast-
ňovala na náboženskom živote svojej 

rodiny, najmä matky a súrodencov. Matka 
ju brávala každý deň na svätú omšu. Bo-
lestne prijímala skutočnosť, že spolu s ňou 

nemohla chodiť na sv. pri-
jímanie. Brat Ľudovít ju ako 
sedemročnú naučil modliť 
sa ruženec, ktorý sa potom 
modlievala každý deň. Veľmi 
zahorela láskou k Panne 
Márii. Uvedomila si, že keď 
je Máriinou dcérou, tak by sa 
mala podobať na svoju matku, 
a snažila sa túto podobnosť 
prežívať nasledovaním Má-
riiných čností.

Deň svojho prvého svätého 
prijímania túžobne očakávala 

sám sebou a žil v súlade s vlastným rytmom. 
Kto je rýchly, ten sa musí naučiť čakať na 
pomalšieho, a pomalší musí zanechať ambí-
cie dobehnúť rýchlejšieho. Keď každý zostáva 
v harmónii so sebou, vzrastá tiež harmónia 
v celej skupine.

Ako môžeme vedieť, že sme našli svoj 
vlastný, osobný rytmus? Existuje istý zreteľný 
znak: práca prestáva byť príťažou, čoraz viac 
sa stáva „zábavou“.

Čo má toto všetko spoločné s kontemplá-
ciou? Všetko! V súlade so známou definíciou 
sv. Jána od Kríža, kontemplácia „nie je nič iné, 
ako pokojné (pacifica) a láskavé dávanie sa 
Boha“ (Temná noc 10, 6). Slovo kontemplá-
cia, zdá sa, poukazuje na ľudskú aktivitu, 
ale v súlade s tým, čo hovoria svätí, ona je 
skôr dielom Boha. To, čo človek môže urobiť, 
je jedine „dať priestor“. Kto sa stará o väčší 
vnútorný i vonkajší pokoj, kto sa usiluje do-
držiavať svoje tempo a tým istým spôsobom 
rešpektovať vlastné obmedzenia, ten veľmi 
konkrétnym spôsobom dáva miesto Bohu. 
Boh je slobodný a môže prísť, kedy bude 
chcieť. Obyčajne však prichádza vtedy, keď 
„estando ya mi casa sosegada (keď je môj 
dom utíšený)“. (Temná noc, 1. sloha).

P. Wilfrid Stinissen, OCD, Zdroj: CFD Gdyňa,  
preklad br. Stanislav Jaloviar, OCD

18-mesačná Juana
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 ■ V Karmeli
Rozvoj rehoľného povolania bol v živote Jua-
ny výsledkom rozvoja duchovného života. 
Myšlienka o povolaní karmelitánky sa v jej 
denníku objavuje prvý raz, keď mala 14 rokov, 
a spájala sa so zážitkom Kristovej prítom-
nosti v Eucharistii. Túži mu svojím životom 
zadosťučiniť za ľahostajnosť iných ľudí.

V roku 1915 so súhlasom spovedníka 
zložila dočasný sľub čistoty. Považovala 
sa za Kristovu snúbenicu a Máriinu dcéru. 
Až v kláštore sa však dozvedela, že Karmel 
je osobitným spôsobom spojený s Máriou. 
V apríli 1916 sa na základe vlastného roz-
hodnutia zdôverila mladšej sestre Rebeke, 

dôverníčke svojho srdca. „Myslím stále iba 
na Ježiša, on je mojím ideálom. Nesmiernym 
ideálom. Snívam o dni, keď vstúpim do Kar-
melu, aby som myslela iba naňho a žila iba 
preňho, milovala a trpela, aby som zachránila 
duše.“ Karmel pre ňu nebol cieľom, cieľom bol 
život pre Ježiša; Karmel bol zasa prostredím, 
ktoré taký život umožňovalo. Juana sa chcela 
stať Ježišovým príbytkom.

Bosé karmelitánky sa v Južnej Amerike 
usídlili veľmi skoro. Už v roku 1628 vznikol 
kláštor v argentínskej Cordobe. V Santiagu de 
Chile, hlavnom meste Čile, bol založený kláš-
tor v roku 1690. Nevieme, prečo Juana obišla 
tento kláštor a skontaktovala sa s nedávno 
založeným kláštorom v Los Andes (1898). 
V septembri 1917 došlo k prvému listovému 
kontaktu medzi karmelitánkami a Juanou. 
Vtedy, ako vieme, bola ešte v internáte. Až 
11. januára 1919 sa s mamou vybrala do Los 
Andes. Prijali ju veľmi srdečne. Porozprávala 
sa s predstavenou a s celým spoločenstvom. 
Ohromný dojem na ňu spravila kláštorná 
chudoba. Dohodli si podmienky pre vstup. 
Vstúpila 7. mája toho istého roku. Po piatich 
mesiacoch postulátu dostala rehoľný habit. 
Nemusela veľa meniť na spôsobe života. 
Už skôr žila ako karmelitánka. „V Karmeli sa 
všetko robí s radosťou, lebo všade máme 
nášho Ježiša, ktorý je našou nekonečnou 

radosťou.“ Tou to radosťou 
žila každý deň svojho novi-
ciátu. V marci 1920, na za-
čiatku pôstneho obdobia, 
povedala svojmu spoved-
níkovi, že do mesiaca zom-
rie. Na Veľký piatok dostala 
vysoké horúčky, nepomáhali 
jej žiadne lieky. Ochorela na 
veľmi ostrý druh týfusu. Dňa 
5. apríla poprosila o sviatosti, 
o dva dni neskôr zložila na 
smrteľnej pos teli rehoľné 

niekoľko rokov. Po dôkladnej 
príprave, ktorú vykonali rehoľ-
níčky, pristúpila v roku 1907 po 
prvýkrát ku sviatosti zmiere-
nia a 11. septembra 1910 – po 
generálnej spovedi – ku sv. 
prijímaniu. Bol to pre ňu „deň 
bez mrakov“ nielen v srdci 
prekypujúcom radosťou, 
ale taktiež v prírode, ktorá sa 
prispôsobila vnútornej nálade 
dieťaťa. „Nedokážem opísať, 
čo cítila moja duša po prijatí 
Ježiša. Tisíckrát som ho pro-
sila, aby si ma vzal, a po prvý-
krát som počula jeho milovaný hlas. Hovorila 
som mu: Ó Ježišu, milujem Ťa, zvelebujem Ťa! 
Modlila som sa za všetkých. Cítila som taktiež 
prítomnosť Panny Márie.“ Po dlhšiu dobu prijí-
mala svojho Pána každý deň. „Od toho prvého 
objatia ma Ježiš nepustil a ponechal si ma 
pre seba. Nie ja som žila, ale Ježiš žil vo mne.“

„Deň bez mrakov“ však netrval dlho. Nadišli 
časy vyprahnutosti, modlitba sa stala ťažkou, 
zdalo sa jej, že Ježiš ju opustil. Jej prirodzené 
sklony boli celkom opačné ako tie v evanjeliu. 
Bola pyšná, tvrdohlavá, so všetkými ľudskými 
chybami. Hľadala svetlo u karmelitánskych 
svätých, ale predovšetkým 
hľadela na kríž a v ňom na-
chádzala silu.

 ■ V rehoľnom 
internáte
Matka chcela pre Juanu to 
najlepšie, preto ju umiest-
nila v internáte sestier Tere-
ziánok, kde však vydržala iba 
mesiac. Matka však neopus-
tila svoj plán a v tom istom 
roku Juana začala dochádzať 
do internátu Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho. Veľmi sa bú-

rila, nevedela si zvyknúť na 
život bez rodiny, bez matky 
a otca, ktorých tak veľmi 
milovala. V tom čase však 
už myslela na rehoľný život, 
preto múdro dodáva: „Ale Boh 
žiada viac a ja musím ísť za 
Ježišom až na koniec sveta, 
ak to On bude chcieť. Iba On 
napĺňa moje srdce.“ A ďalej: 
„Hoci sa mi to nepáči, mala 
by som ďakovať Bohu, že mi 
dovoľuje pripraviť sa na život 
mimo rodiny pred vstupom do 
Karmelu.“ Veľakrát sa rozhodla 

odstrániť sebalásku, zaujať posledné miesto 
a slúžiť všetkým, byť pokornou, nehovoriť 
o sebe... V polovici augusta 1918 sa Juana vra-
cia do rodného domu a opúšťa internát. Teraz 
v denníku píše slová ľútosti, že ho musí opustiť.

 ■ Amazonka na koni
Napriek chybám, ktoré sme spomínali, Juana 
mala dobrý charakter: bola otvorená na pria-
teľstvá, radosť, nevinnú zábavu a žart. Ako de-
vätnásťročná napísala: „Ďakujem Bohu, že sa 
všade cítim dobre, všade, kde sa nachádzam, 
som šťastná.“ Voľný čas trávila s rovesníkmi 

na výletoch do hôr aj k moru. 
Od detstva vášnivo milovala 
jazdu na koni. Často išlo o ris-
kantné jazdy po strmých hor-
ských úbočiach, zliezala strmé 
svahy. Na veľký údiv ju jazda 
na koni neunavovala, volali 
ju „amazonkou“. Juana mala 
dobrý hudobný sluch, do-
siahla v tomto smere značné 
úspechy. V posledných rokoch 
pred vstupom do kláštora veľa 
času trávila doma a pomáhala 
mame. Napriek tomu nezane-
dbávala svoj duchovný život.

Juana a jej  
mladšia sestra Rebeka

Don Eulogio  
– starý otec Juany

Kláštor bosých karmelitánok v Los Andes

18-ročná Juana
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Téma čísla

Od kontemplatívneho života 
k životu kontemplácie
Mystická skúsenosť Terézie z Avily a Jána od Kríža
Súčasný človek väčšinou nemá rád definície a nechce si ujasňovať používané 
termíny. Ale už len spory obyčajného života, ku ktorým dochádza často len preto, 
že si nerozumieme, lebo používame slová v rôznych významoch, by nás mal 
presvedčiť, že upresňovanie významu slov nie je luxus, ale potreba.
Ešte viac to platí pre teológiu a duchovný život. Vyjadriť čokoľvek z Božieho 
tajomstva, ktoré je v zásade nevyjadriteľné, je veľmi ťažké. Preto sa oplatí venovať 
čas a námahu na ujasnenie užívaných pojmov.
V nasledujúcom príspevku ponúkam upresnenie jediného slova, hojne používaného 
v duchovnej literatúre, no často bez hlbšieho premyslenia a pochopenia. Ide 
o termín kontemplácia.

1. Túžba vidieť Boha
Ak chceme pochopiť, čo je kontemplácia, 
treba začať nie od latinského contemplatio, 
ale od gréckeho theoría. Tento termín, ktorý 
používame v slovenčine aj na vyjadrenie 
opaku praxe, totiž v prvom zmysle znamená 
„videnie Boha“.

V biblii, najmä v Starom zákone, je videnie 
Boha obávané aj vytúžené. Obávané pre roz-
šírené presvedčenie, že človek nemôže vidieť 
Boha a nezomrieť (porov. napr. Gn 32, 31; Ex 33, 
20; Sdc 6, 22; 13,22; Iz 6, 5). Vytúžené, lebo 
tí, čo ako Mojžiš žili s Bohom v priateľskom 
vzťahu (porov. napr. Ex 33, 11), ho aj tak túžili 
uvidieť (porov. Ex 33, 18). V Novom zákone sa 
táto túžba jedinečne uskutočňuje vo vtelení 
božského Slova v Ježišovi Kristovi (porov. napr. 
Jn 1, 18; 14, 9n).

Grécke slovo theoría bolo do latinčiny 
preložené ako contemplatio, zložené z pred-
ložky cum („s“) a slova templum („nebeský 

sľuby. To bola jej posledná pozemská radosť. 
Zomrela 12. apríla 1920.

O spojení s Bohom hovoria aj jej duchovné 
zápisky:

Len Ježiš je krásny. Iba On sám ma môže 
potešiť. Jeho vzývam, jeho oplakávam, jeho 
hľadám vo vnútri svojej duše. Túžim po tom, 
aby On žil vo mne. Môžeme myslieť na niečo 
dobré, pekné, čo by nebolo v Ježišovi? Múd-
rosť, pre ktorú neexistuje tajomstvo. Moc, 
pre ktorú nič nie je nemožné. Spravodlivosť, 
ktorá sa vtelila preto, aby zadosťučinila za 
hriech. Milosrdenstvo, ktoré nikdy neprestane 
odpúšťať. Dobrota, ktorá nepripomína previ-
nenia svojich detí.

On je mojím nekonečným bohatstvom, 
mojím šťastím, mojím nebom.

Túžim po tom, aby ma Ježiš tak vnútorne 
očistil, aby som sa stala čistou hostiou, v kto-
rej by On mohol spočinúť. Chcem byť smädná 
po láske, aby aj iné duše boli naplnené touto 
láskou. Aby som odumrela stvoreniam i sebe 
samej, aby On žil vo mne.

Teréziu od Ježiša z Los Andes za blaho-
slavenú vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol II. dňa 
3. apríla 1987 v Santiagu de Chile a 21. marca 

1993 ju ten istý pápež svä-
torečil. Jej telo je uložené 
vo svätyni na pútnickom 
mieste Auco-Rinconada 
v Los Andes. Prichádzajú 
sem tisícky pútnikov, aby 
našli duchovnú pomoc, 
svetlo a inšpiráciu pre svoju 
osobnú cestu nasledovania 
Krista.

Svätá Terézia z Los Andes 
je prvá svätica čilského pô-
vodu, je prvou neeurópskou 
svätorečenou karmelitán-
kou a je piatou kanonizova-
nou Teréziou v Karmeli – po 

svätej Terézii z Avily, svätej Terézii Margite 
Redi, svätej Terézii z Lisieux a sv. Terézii Be-
nedikte od Kríža. Jej spomienka sa v karme-
litánskom ráde slávi 13. júla. V tomto roku si 
pripomíname 100. výročie smrti tejto vzácnej 
svätice.

Katarína Ľuptáková, OCDS

Sv. Terézia z Los Andes

Bazilika sv. Terézie z  Los Andes v Auco-Rinconada
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sa ale zásadne líši od meditácie alebo uva-
žovania (porov. napr. 5 VH 7, 7; Z 4,8; 2 V 13 – 15; 
1 N 10; ŽP 3, 36)! Ján od Kríža definuje takto 
chápanú kontempláciu nasledovne: „Je to 
vliate láskyplné poznanie Boha, ktoré spo-
ločne osvecuje aj roznecuje dušu“ (2 N 18, 5). 
To, že ide o výlučný Boží dar, je zjavné jed-
nak z toho, že ide o poznanie „vliate“, a jednak 
z toho, že má nadzmyslový charakter (t. j. ne-
môže byť sprostredkované predstavivosťou) 
a je poznaním lásky Boha k človeku, ktoré 
je skrze túto lásku vliate do duše a vyvoláva 
tým lásku človeka k Bohu.

3. Mystika pre všetkých?
Práve prítomnosť a pôsobenie tohto daru 
vliatej kontemplácie rozhoduje o tom, či 
daný kresťan žije mystickým spôsobom 
alebo nie. Aj slová „mystika“ a „mystický“ 
sa totiž často bez premyslenia aplikujú 
na čokoľvek, čo je tajomné alebo skusované 
v živote veriacich.

Ale tak ako síce môžeme hovoriť o „dl-
hom, nekrvavom mučeníctve“ všedného 
života (porov. aj CD 12, 2), a predsa skutoč-
nými mučeníkmi sú len tí, čo pretrpia smrť pre 
nenávisť (nepriateľov) Krista, aj skutočným 
mystikom nie je každý, kto „dačo okúsi“, ale 

len ten, v ktorom pôsobí vliata kontemplácia.
A keďže tento dar „udeľuje Pán, kedy chce, 

ako chce a komu chce“ (4 VH 1, 2), je zrejmé, 
že nie všetci kresťania sa musia stať mys-
tikmi v tomto zmysle slova. Ak si majú pojmy 
„mystika“ a „(vliata) kontemplácia“ uchovať aj 
do budúcnosti uvedený význam, je nezmy-
selné chcieť spraviť mystikov zo všetkých 
veriacich, aj keby išlo o požiadavku teolo-
gických autorít. Známy výrok Karla Rahnera, 
že „veriaci 21. storočia bude alebo mystik, 
alebo vôbec nebude veriaci“, je teda veľmi 
zavádzajúci.

4. Kontemplácia a teologálny život
Tendencia „demokratizovať“ mystiku, „umož-
niť“ ju každému, vyrastá jednak z nepocho-
penia pojmu kontemplácie (aplikovaním 
Ignácovho ponímania), ako aj z falošnej 
predstavy o „elitárstve“ mystikov. Lenže mys-
tici nie sú vzhľadom na ostatných veriacich 
kresťanmi „vyššej kategórie“ alebo „kvality“, 
ale len skupinou veriacich, prežívajúcich svoj 
duchovný život mystickým spôsobom vďaka 
vliatej kontemplácii.

Použime ešte raz analógiu s mučeníc-
tvom: nie každý veriaci musí byť mučení-
kom, aby sa stal svätým, a predsa budú pre 

priestor“ i „svätyňa, chrám“). To samo už 
naznačuje význam, ale aj interpretáciu, 
kde je možné Boha zazrieť: človek ho môže 
uvidieť, ak je uvedený na sväté miesto alebo 
zaznamená svätosť miesta, na ktorom sa 
nachádza, ako patriarcha Jakub v Beteli 
(porov. Gn 28, 16n).

Nielen v biblických časoch, ale aj v deji-
nách Cirkvi nájdeme ľudí, ktorí túžia po in-
tímnom vzťahu s Bohom, a tým aj po videní 
Boha. Táto tradícia je veľmi silná aj v Karmeli, 
pre ktorý sa stalo ideálom blahoslavenstvo 
tých, čo majú čisté srdce. Prečo? Lebo práve 
„oni uvidia Boha“ (porov. Mt 5, 8).
V tomto duchu sa nesie aj anekdota z detstva 
sv. Terézie z Avily: Keď sa hájila pred rodičmi, 
prečo utiekla s bratom Rodrigom z domu, po-
vedala vraj: „Chcem vidieť Boha. A k tomu je 
potrebné zomrieť.“ Preto utiekli, aby sa v zemi 
Maurov stali mučeníkmi (porov. KŽ 1, 4).

2. Kontemplácia od Tomáša k Ignácovi, Terézii a Jánovi
Od najstarších čias sa preto v Cirkvi hovorí aj 
o kontemplácii, dlho však len v neupresne-
nom zmysle. Posun priniesol až stredovek 
s úsilím o presné vyjadrovanie. Sv. Tomáš 
Akvinský definoval kontempláciu – skôr fi-
lozoficky než teologicky – ako simplex intu-
itus veritatis („prostú intuíciu pravdy“). Tým 
sa otvorila cesta k chápaniu kontemplácie 
ako náhleho a prostého poznania, nie rozu-
mového uvažovania alebo premietania. Ak sa 
pritom veritas chápe ako „Pravda-Boh“, po-
tom sa kontempláciou rozumie jednoduché 
poznanie Boha, ktoré sa človeka „zmocňuje“.

V 16. storočí sa termín kontemplácia za-
čal používať v dvoch odlišných zmysloch: 
na jednej strane ako vnútorné nazretie urči-
tého predmetu, na strane druhej ako Bohom 
udelený dar nadzmyslového poznania. Prvý 
význam dosvedčuje sv. Ignác v Duchovných 
cvičeniach, druhý používajú vo svojich die-
lach sv. Terézia z Avily a sv. Ján od Kríža.

Pre Ignáca spočíva kontemplácia vo „vi-
dení pohľadom predstavivosti“ (porov. DC 47, 
3.5), či už je vizuálna (napr. Kristus vo svojej 
ľudskej prirodzenosti) alebo nevizuálna (napr. 
nazretie hriechu). Ako taká je dielom človeka 
(„cvičením“) a podobá sa meditácii alebo uva-
žovaniu (porov. DC 47, 2.5).

Pre Teréziu a Jána ide naopak o výlučné 
dielo Boha, takže ho nemôže vykonať človek, 
a to ani s pomocou všeobecnej milosti. Tým 
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kontemplácie, ale skôr kresťanom, ktorý sa 
snaží vidieť Boha za všetkým, čo prežíva (teda 
v Ignácovom zmysle „kontemplácie“).

Môže to ale znamenať ešte viac: ide o kres-
ťana, ktorý sa celým svojím životom (a teda aj 
ignaciánskym kontemplatívnym pohľadom!) 
disponuje na eventuálne prijatie daru vliatej 
kontemplácie. Takto je treba chápať uistenie 
sv. Terézie z Avily ohľadom povolaní bosých 
karmelitánok. Píše totiž: „Aj keď sme všetky, 
čo nosíme posvätný odev Karmelu, povolané 
k vnútornej modlitbe a kontemplácii, (...) len 
máloktoré sa disponujeme na to, aby sa nám 
Pán takto odhalil“ (5 VH 1, 2).

Kontemplatívny život je preto svojou 
schopnosťou vnímať Boha za všetkým iba 
nasmerovaný k možnosti mystického roz-
vinutia, ale len vlastný mystický život je ži-
votom vliatej kontemplácie.

Až budeme nabudúce čítať alebo sa s nie-
kým zhovárať o kontemplácii, o kontempla-
tívnom živote alebo kresťanskej mystike, 
namáhajme sa ozrejmiť si, v akom zmysle 
tieto termíny používame my aj druhí. Ušet-
ríme si tým veľa nepríjemných a možno aj 
zásadných nedorozumení.

jKg

nás mučeníci vždy veľkým vzorom, lebo z ich 
svätosti, ktorá je nasledovaním Krista až na 
smrť, čerpá inšpiráciu a silu každá forma 
kresťanskej svätosti.

Podobne je to u mystikov: Nemusíme sa 
nimi stať, aby sme došli k svätosti, ale ich 
príklad odovzdanosti Duchu Svätému a ži-
vého vzťahu s Bohom pre nás bude veľmi 
inšpirujúci. Preto sa budeme „hriať pri ohni“ 
ich spisov, aj keď nás Boh nepovedie mys-
tickou cestou.

Bod, v ktorom sa stretáva (a zároveň roz-
chádza!) bežný duchovný život s jeho mystic-
kým prežívaním, sú teologálne čnosti: viera, 
nádej a láska (porov. napr. 1 Sol 1, 2n; 5, 8; 1 Kor 
13, 13; Kol 1, 3n; Hebr 10, 22nn). Nik nepochy-
buje o tom, že sú pre život všetkých kresťanov 
zásadne dôležité. Ale práve tieto čnosti sú 
nám všetkým vliate pri krste, podobne ako 
Boh vlieva mystikom dar kontemplácie.

Sv. Ján od Kríža uisťuje, že teologálne 
čnosti sú blízkym prostriedkom k zjednote-
niu s Bohom (porov. napr. 2 V 6, 6; 9, 1; 21, 5; 
29, 6; 3 V 30, 4; 32, 4). To isté ale tvrdí aj o kon-
templácii (porov. napr. 2 N 10, 2; 23, 1; DP 39, 
13; ŽP 3, 50). Právom sa teda môže uvažovať 
o tom, že kontemplácia je len nadzmyslovo 
skúsenostným spôsobom prežívania teolo-
gálnych čností: viera sprostredkúva nadpriro-
dzené poznanie, láska ho napĺňa oddanosťou 
Bohu, a nádej vedie k ustavičnému rozvoju 
poznania aj vzťahu.

5. Kontemplatívny život a život kontemplácie
Dnes sa však veľmi často používa slovo „kon-
templácia“ v zmysle sv. Ignáca. Je to, pochopi-
teľne, v poriadku; aj súčasný pápež František 
ho najčastejšie uplatňuje v tomto chápaní. Je 
ale dôležité, aby sme v takom prípade neapli-
kovali danú výpoveď na mystické ponímanie 

kontemplácie u sv. Terézie a sv. Jána.
Ukážme si to na častom termíne „kontem-

platívny život“. Keď sa povie, že niekto žije 
„kontemplatívnym životom“ (napríklad člen/
ka „kontemplatívnej rehole“), nemyslí sa tým, 
že je mystikom, mystičkou s darom vliatej 
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A práve preto sa potrebujem nadýchnuť, na 
chvíľu sa vzdialiť od našej mozaikovej steny, 
nájsť všeobecný zmysel – potrebujem nad-
hľad.

 ■ Náboženské úkony majú tvoriť 
mozaiku
Skúsme si teda vysvetliť dve veci, lebo spolu 
so štátnymi opatreniami sa vyskytli aj dve 
opatrenia veľmi bolestne zasahujúce ve-
riacich.

Po prvé – obmedzenie v liturgii, a osobitne 
prakticky zákaz slávenia omše spolu s ve-
riacimi. Reakcie po ich vyhlásení boli naozaj 
rôzne – dakedy hnev spojený s agresiou, da-
kedy úľava, že „nemusím“, a konečne to, čo sa 
zdá najviac primeranou reakciou – obyčajný 
smútok. Všetko to má svoje opodstatnenie: 
hnev by mal brániť dočasný poriadok, úľava je 

pocitom slobody od tvrdých príkazov, a ko-
nečne smútok, ktorý prináša otázku, aký je 
správny postoj, ktorý mám zaujať?

Ide práve o smútok – smútim, ale bolo by 
dobré pozrieť sa na celú situáciu s nadhľa-
dom, aby som si uvedomil všetky pozitívne 
a negatívne veci, a ako ich zladiť. Smútok sa 
musí premeniť na očakávanie; a premena sa 
bežne uskutočňuje od toho, čo mám dnes, 
k tomu, čo by som chcel mať zajtra.

Čo mám dnes? A čo s tým môžem urobiť, 
aby zajtrajšok bol nádejný?

Dnes máme zatvorené dvere do kostola, 
máme praktický zákaz sv. omše; na druhej 
strane malé nádeje: možnosť prijímania po-
čas obradu, sv. omše v rozhlase a televízii, 
blízko sú ľudia, ktorí majú podobnú túžbu, 
čas a postoj srdca, ...a ktovie čo ešte.

Ťažko určiť, kto má vojsť do kostola pri ta-
kom počte osôb, ktoré si myslia, že by to mali 
byť práve ony; ťažko je naplánovať termín na 
obrad prijímania, aby si každý uprostred iných 
povinností našiel čas; je ťažké osloviť kňaza 
osobne s prosbou o spoveď, keď možno dnes 
nemá čas, je ťažké nájsť odvahu pokojne sa 
spýtať, či by mohol zajtra; je ťažké osloviť 
kamaráta či kamarátku, aby sa pomodlili so 
mnou desiatok ruženca, keď sa v tom všet-
kom cítim stratený a osamelý a potrebujem 
prítomnosť iného človeka; je ťažké začať 
študovať liturgiu bez účasti na liturgii, len 
s knižkou v ruke, aby som ju, ak príde čas, 
prežil hlbšie; ťažko je nám… áno, je to tak. Ale 
„ťažko“ nemôže byť poslednou inštanciou 
môjho života. Všetky tie slová „je ťažké“, čo 
som napísal, sú ponukou, ako postúpiť ďalej.

Čo mi leží na srdci

Ako som zachraňoval úctu
Ukladáme mozaiku
Vo všeobecnosti môžeme povedať, že človek, ktorý robí 
mozaiky, je len ten, kto ukladá kamienky. Hľadá správny 
kamienok, potom ho očistí, a nakoniec vloží do steny.

Keby sme tak mohli nášmu ukladačovi kamienkov pripraviť stoličku 
a postaviť ho pred nekonečnú stenu, taký človek by sa ani nemusel 
nikam pohnúť, najďalej na dĺžku ruky. Mohol by tam sedieť a ukladať, 
sedieť a ukladať... a po čase by sme zistili, aká „somarina“ sa mu 
podarila. Prečo „somarina“, keď vieme, že náš ukladač kamienkov 
pracuje veľmi čestne? Lebo sedieť len s nosom pri múre môže dakto, 
kto kladie dlažbu, ale nie ten, kto ukladá mozaiky. Naozaj skúsený 
ukladač mozaiky vie, že nemôže vynechať jeden dôležitý úkon.

Ide o nadhľad. Náš majster sa musí postaviť, vzdialiť sa na 
päť, desať či dvadsať krokov, a z tej diaľky sa pozrieť, či mu to 
ide. Obzrieť si to, čo už je urobené, a ako to pôjde ďalej.

Tento pohľad z diaľky je naša kontemplácia.

Tento pridlhý úvod nás má naladiť na jednu myšlienku. Keď som ponorený  
do nejakej emócie, ktorá ma ovláda, potrebujem si urobiť čas aj na nadhľad.

 ■ Svet je mozaika – nie dlažba
O čo mi ide?

Zdá sa, že situácia s koronavírusom pre-
kvapuje mnohých viac, ako by mala. Náhle 
nevedia, ako reagovať, raz sa hnevajú a o päť 
minút strácajú všetku chuť a zmysel pre čo-
koľvek. Je pravdou, že problém je nový, pri-
náša kopec otázok, ale dnes by sa všeobecný 
postoj dal zhrnúť do jednej túžby: Ako si za-
chovám dočasný životný štýl?

A ja neviem, či je taká snaha správna… Áno, 
zmeny sú často bolestné, ale neskrývajme 
pravdu, že niektoré zmeny môžu byť dobré. 
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Svedectvo z prvej línie

Tu ma máš, pošli mňa
To mi napadlo ako prvé, keď mi môj šéf telefonoval, že v Domove sociálnych 
služieb (DSS) v rámci našej charitatívnej organizácie potrebujú sily. Karanténa 
trvala kvôli koronavírusu v tomto zariadení dlho a potrebovali pomoc.

V bežnom živote pracujem ako vedúca zaria-
denia pre hendikepovaných. Roky predtým 
som pracovala ako sestra v nemocnici. Mo-
jím posledným pracoviskom bola geriatria. 
Vzhľadom na to, že pracujem celý svoj pro-
fesionálny život v pomáhajúcich profesiách, 
neváhala som ani chvíľu, pretože viem, že 
táto práca je veľmi náročná. Cítila som, že 
je čas vrátiť to, čo som za roky praxe v ne-
mocnici získala, a že to Pán ma pozýva do 
služby. Necítila som žiadny strach z nákazy, 
napriek tomu, že v médiách kolovali rôzne 
strašidelné informácie. Zverila som celý po-
byt do rúk Matky Božej a obetovala som to 
za kňazov a duše v očistci. Dôverovala som 
v pomoc orodovníkov „zhora“, ale aj v pomoc 
ľudí, ktorí sa za nás modlili.

Prvý deň na novom mieste, v karanténe 
DSS, som riešila len seba. Ako vydržať so všet-
kými ochrannými pomôckami na sebe a ešte 
k tomu aj niečo urobiť . Mala som pocit, že sa 

„varím vo vlastnej šťave“ a po pár hodinách 
nemôžem cítiť vlastný dych. Človek je tvor 
prispôsobivý, takže v ďalšie dni som to už ne-
riešila a konečne som začala vnímať a riešiť 
starkých – a nielen ich biologické potreby. 
Vnímala som, že napriek tomu, že dostávajú 
kvalitnú starostlivosť a majú ochotný a lás-
kavý prístup zo strany personálu, pociťujú so-
ciálnu izoláciu. Chýbala im rodina. Chýbalo im 
objatie, bozk a rozhovor s dcérou, synom... Aj 
keď telefóny fungujú..., v mnohých prípadoch 
starkí nepočujú dobre, takže aj tie rozhovory 
boli krátke a neosobné. Nemôcť sa zúčastniť 
na svätej omši v miestnej kaplnke bol ďalší 
krížik, ktorý si museli starkí niesť v karanténe. 
V jeseni ich života, keď si človek uvedomuje 
svoju konečnosť viac ako kedykoľvek pred-
tým a pripravuje sa na svoj prechod k Pánovi, 
bola absencia spoločného slávenia sv. omše 

 ■ Moja nábožnosť je mozaika
Keď som bol dieťa, hrali sme sa na obchod 
– žemľa z piesku, peniaze z lístia atď. Dakto 
mi minule povedal, že oni sa ako deti hrali… 
na omšu – na kňaza, na vznešené modlitby, 
na prijímanie. A verím, že v tej detskej liturgii 
bolo dačo posvätné. Prečo sa od tých detí 

nepoučíme? Vytvorme si takú detsko-dos-
pelú omšu ako našu mozaiku, poskladajme 
si omšu z našich kamienkov:
• prestaň nariekať a obetuj to Ježišovi ako 

úvod,
• nájdi si na stretnutie s Bohom cez deň 

čas (a nemilosrdne skráť ten, čo strácaš 
na ohováranie i fantazírovanie, alebo aj 
sebaľútosť),

• nájdi si tichý kútik, daj slúchadlá na 
uši, opri sa o radiátor, zavri oči, vypočuj 
omšu,

• inokedy zasa pozvi (pokojne, v slobode) 
kamaráta, manželku, rodičov, aby si 
nebol sám,

• to, čo začneš doma, doplň raz začas 
účasťou na obrade prijímania – to je 
ten krátky výňatok z omše vyhradený 
pre ťažké podmienky. Skús sa už dnes 
dozvedieť, kde a kedy je taká možnosť.

To je jedna z ponúk, malý recept z pro-
striedkov dostupných v každom dome, v srdci, 
v hlave. Úcta k sviatostiam začína oveľa skôr, 
v zachovaní úcty k sebe samému, a verím, že 
tie jednoduché veci pomôžu obom. Nech vy-
volajú pokoru a takú veľkú túžbu po Ježišovi, 
že k eucharistii budeme vždy pristupovať nie 
s „dôstojnosťou“, ale s horiacim srdcom.

 ■ Posledné povzbudenie
Ako kňaz som strávil istý čas v Taliansku. Jed-
nou z vecí, ktoré ma dosť oslovili, bola úcta 
veriacich k sv. prijímaniu. Talian sa pripraví, 
keď ešte osoba, ktorá je pred ním, prijíma, 
potom sa mierne ukloní, následne pokojne 
pristúpi, natiahne dlane naložené na seba 
na úrovni hrude, a na slová kňaza „Corpo 

di Cristo“ odpovie „Amen“. Potom odstúpi 
na dva-tri kroky doprava alebo doľava, aby 
neprekážal ostatným, a prijme. Nakoniec sa 
skloní a pokojne sa vráti do lavice. Urobí to aj 
muž aj žena, dospelý aj dieťa…, všetci rad-ra-
dom. Tí Taliani, ktorí mávajú rukami ako včela 
krídlami, ktorí vedia na ceste priemerne raz 
za dva týždne oškrieť auto, v kostole pri sv. 
prijímaní… robia dačo iné.

Prečo je to tak, ponechám už na vás.
P. Paweł Wojnowski, OCD
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či pohľad. Mnohí nechápu, prečo 
tí príbuzní neprišli: „Ja viem, že je 
corona, ale mohli prísť...“, to po-
čúvame často a vysvetľujeme, 
že vlastne chránime ich zdravie. 
Sú pacienti, ktorí sa nakazili co-
vidom, a pýtajú sa: „Prečo, veď 
nikam nechodíme“. A my sa im 
to snažíme trpezlivo vysvetľovať, 
no nie vždy sa nám to darí. Veľa-
krát nám pri tom množstve práce 
dochádzajú sily, ani nie tak fy-
zické ako psychické. Je to strach 
z toho, že ochorieme, veľký tlak 
zo strany nadriadených, dodržia-

vanie epidemiologických opat-
rení, požiadavky pacientov alebo 
ich blízkych. No z vlastnej skú-
senosti môžem povedať, že Pán 
Boh nám naloží len taký kríž, aký 
dokážeme uniesť. Od začiatku 
pandémie sa ráno pred začiat-
kom služby modlíme modlitbu 
za vyslobodenie z koronavírusu. 
Deň je pokojnejší, hoci pokušení 
je omnoho viac. Každý deň sa 
presviedčam o tom, aký je Pán 
úžasný, sú to maličkosti, detaily, 
ktoré momentálne ani neviem 
vymenovať, no práve v tomto čase 
pandémie si to vďaka mod litbe 

a eucharistii uvedo-
mujem stále viac. Aj 
to je zázrak, že mám 
možnosť denne pristú-
piť k eucharistii, ktorá 
je mojou silou a po-
vzbudením. Tak moju 
prácu zvládam, aj keď 
veľakrát som unavená. 
„Ale zajtra znovu vyjde 
slnko...“

Blanka

balvanom, ktorý mnohých ťažil.
Ošetrovateľská starostlivosť v karanténe 

bola zvládnutá na úrovni. Vďaka Bohu, žiadny 
z klientov nemal ťažký priebeh ochorenia 
s COVID-om, takže symptómy ako kašeľ a tep-
lota sme dokázali vyliečiť rýchlo. Ale odstrániť 
pocit samoty a pozdvihnúť dušu a ducha bolo 
najnáročnejšou úlohou nás všetkých, ktorí 
sme sa v karanténe starali o tých, ktorí nám 
boli zverení. Bez milosti od Pána by sme na 
to nemali sily. Napriek náročnej práci, počas 

12 hodín denne a v kolotoči pre-
baľovania, kŕmenia a kúpania 
som cítila, ako ma Pán sprevá-
dza svojou milosťou a dáva sa 
mi poznať v tvárach a potrebách 
tých, ktorým som slúžila. Mojou 
modlitbou bol každý úkon a sku-
tok, ktorý som robila Pánovi cez 
nich. Dovolil mi pohladiť ho, pri-
kryť ho, či zahnať smäd. Zároveň 
som prežívala radosť, ktorú ne-
viem opísať.

Počas celého pobytu mi prichádzala na 
myseľ pesnička Modlitba za ľudskosť, ktorú 
som si spievala, a to ma viedlo – vrátiť to, čo 
som dostala navyše, a byť ľudská. Išla som 
pomôcť a nakoniec som cítila, že Pán mi 
pomohol viac, ako som ja pomohla im. Po-
mohol mi otvoriť si srdce, zaprieť samu seba 
a dôverovať mu, že On sa o všetko postará.

Vďaka ti, Bože. A Pane, aj nabudúce pošli 
mňa. 

Jana

Ale zajtra znovu vyjde slnko
Myslím si, že prežívame veľmi ťažké obdobie, ktoré poznačilo každého 
človeka. Ľudia si vo všeobecnosti začali uvedomovať, čo je pre 
nich dôležité, no našli sa aj takí, ktorí aj k tejto vážnej situácii majú 
„svojský“ postoj. Stále myslia na seba, na svoj prospech. No vďaka 
Bohu máme medzi sebou aj ľudí, ktorým veľmi záleží na iných.

Som zdravotníčka a pracujem so starými 
ľuďmi, ktorí túžia po láske, milom slove, ob-
jatí, ktoré im v tomto čase pandémie veľmi 
chýba. Cítia sa sami a opustení. Sú zakázané 
návštevy a klienti a pacienti v sociálnych za-
riadeniach a nemocniciach nemajú umož-
nený kontakt s blízkymi. My – sestry – sa im 
to snažíme aspoň čiastočne vynahradiť, ale 
máme na to len veľmi málo času, je to, žiaľ, 
realita, ale pacienti sú vďační za každý úsmev 
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karmelitánsku duchovnosť 
paradoxne nevyšiel od nás, 
ale od zapálených karmeli-
tánskych laikov.

Prvou karmelitánskou 
vetvou, ktorá sa v roku 
1992 v Lotyšsku objavila, 
bolo spoločenstvo Svet-
ského rádu. Vtedy prišiel 
do Rigy prvýkrát P. Rein-
hard Körner, aby predniesol 
prednášku o karmelitánskej 
duchovnosti a prijal prvých 
sedem členov. Rok pred 
jeho návštevou totiž pani Inga Reinvalde 
v priebehu štúdií v Nemecku objavila kar-
melitánsku duchovnosť a zatúžila vstúpiť do 
Svetského rádu v Berlíne. Keď sa ukázalo, že 
pre veľkú vzdialenosť oddeľujúcu oba štáty 
je to nemožné, P. Reinhard – duchovný asis-
tent tamojšieho spoločenstva – jej navrhol, 
aby Svetský rád vznikol v Rige. V súčasnosti 
má spoločenstvo svetského Karmelu asi 
20 členov pochádzajúcich z rôznych kútov 
Lotyšska.

Ďalšou karmelitánskou rodinou, slúžiacou 
v Lotyšsku, sú sestry karmelitánky od Dieťaťa 
Ježiša. Svoj prvý kláštor v Rige otvorili v roku 
1999 pri Kostole Matky Bo-
žej Bolestnej a dnes sedem 
sestier pôsobí v dvoch do-
moch. Sústreďujú sa najmä 
na katechézu, pripravujú 
záujemcov na prijatie svia-
tostí a pomáhajú miestnym 
správcom farností riešiť naj-
naliehavejšie pastoračné 
úlohy.

Pri šírení karmelitánskej 
duchovnosti veľkú úlohu 
zohrali bosé karmelitánky 
a prvý kontemplatívny 

kláštor na území Lotyšska. Začiatky kláštora 
siahajú do roku 2002 a k sestre Eliáši Nehe-
movej, OCD z kláštora v nemeckom Essene. 
Po asi ročnom hľadaní vhodného miesta naj-
vhodnejšie podmienky na založenie kláštora 
spĺňala od Rigy 30 km vzdialená obec Ikškile. 
Práve tu totiž sv. Meinard zo Segebergu od-
slúžil prvú sv. omšu na území terajšieho 
Lotyšska. Tu vznikol prvý murovaný kostol, 
ktorého ruiny pretrvali dodnes a nachádzajú 
sa na ostrove v ústí rieky Džviny. Dnes v ta-
mojšom kláštore bosých karmelitánok žije 
šesť sestier, všetky po večných sľuboch.

Karmelitánsku duchovnosť sprítomňujú aj 
členovia Karmelitánskeho cirkevného hnutia 

Karmel vo svete

Karmel s vôňou Baltiku
Lotyšom slúži ku cti, že hoci sa na ich území stretávali záujmy i vojská 
križiacke, švédske, poľské i ruské, neprestali prehlbovať svoju národnú 
totožnosť a bojovať o štátnu nezávislosť. Až v roku 1918 mohli spolu s ostatnými 
pobaltskými štátmi oslavovať vybojovanú slobodu prvýkrát a po rozpade 
Sovietskeho zväzu definitívne. Svätý Otec František navštívil túto krajinu 
v roku 2018 a ocenil jej protestantsko-pravoslávno-katolícke spolužitie.

Keď sme po predchádzajúcich prípravách 
dorazili 9. septembra do Rigy, položenej pri 
ústí rieky Džviny, ktorá je hlavným mestom 
tohto neveľkého pobaltského štátu s nece-
lými dvoma miliónmi obyvateľov, ukázalo 
sa, že sme sa ocitli v ma-
riánskej krajine. Titulom 
Terra Mariana poctil no-
vopokrstenú krajinu Livó-
niu pápež Innocent III. na 
IV. Lateránskom koncile. 
Mariánsky kult je aj dnes 
v Lotyšsku veľmi živý. Hlav-
ným lotyšským duchovným 
strediskom zostáva bazilika 
Nanebovzatia Panny Márie 
v Anglone s milostivým ob-
razom Matky Božej, namaľo-
vaným na lipovej doske. Na 

slávnosť Nanebovzatia dodnes prichádzajú 
pešie púte z najvzdialenejších kútov nielen 
Lotyšska, ale aj mnohých európskych štá-
tov. V tomto roku kvôli epidémii koronavírusu 
počet pútnikov v Anglone nemohol prekročiť 
limit tritisíc osôb, preto mnohí pútnici pri-
chádzali v menších skupinách oveľa skôr aj 
pred slávnosťou, a na samotných oslavách 
už nezostávali.

Tak teda Mária, naša patrónka, Matka 
a Sestra, už tu na nás čakala. Čakali aj roz-
ličné karmelitánske skupiny, lebo práve na 
základe ich prosby sa vtedajší kardinál Janis 
Pujats obrátil na nášho generálneho predsta-
veného, aby do Lotyšska prišli bosí karmeli-
táni. Impulz prísť do Lotyšska a priniesť sem 
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spravuje farnosť v meste 
Plavinās. Istý čas v Diecéz-
nom seminári v Rige pred-
nášali po anglicky Sväté 
písmo kňazi z ružomberskej 
Katolíckej univerzity, medzi 
Misionárkami lásky v Rige 
pomáhala jedna sestra zo 
Slovenska a aj súčasťou 
nášho spoločenstva je nie-
koľko rokov P. Pawel Beben, 
OCD, autor zaujímavého sve-
dectva o bosých karmelitá-
noch v nemeckom Reisachu 
v jednom z predchádzajú-
cich čísel Listov z Karmelu.

Charakteristickou črtou miestnej cirkvi, 
jej veľkým bohatstvom a tiež veľkou výzvou 
je živý ekumenizmus, čiže spolunažívanie 
kresťanov rôznych vyznaní: katolíkov, lute-
ránov, pravoslávnych, metodistov, baptistov 
a iných. Takéto stretávanie sa a spoločná 
modlitba predstaviteľov rôznych vyznaní je 
niečo bežné, najviac viditeľné počas národ-
ných sviatkov. O dobrých vzťahoch svedčí 
okrem iného skutočnosť, že biskupská vy-
sviacka súčasného rižského arcibiskupa 
Zbigniewa Stankieviča, ako 
aj pomocného biskupa An-
drisa Kravalisa prebehli v lu-
teránskej katedrále. Zmestí 
sa v nej totiž viac veriacich 
a v jej suteréne sa nachá-
dza hrob prvého lotyšského 
biskupa, sv. Meinarda zo Se-
gebergu.

Praktickým plodom eku me-
nizmu sú aj mnohé mie šané 
manželstvá, čiže manželstvá 
medzi dvomi pokrstenými, 
z ktorých jeden partner patrí 
do Katolíckej cirkvi. Samo-

zrejme, veľmi často dochádza k náročným 
rozhovorom, napr. ohľadne náboženskej vý-
chovy detí, ale to už k takýmto situáciám 
patrí.

O živom ekumenizme, ktorý existuje v Lo-
tyšsku, hovoril aj Svätý Otec František počas 
ekumenického stretnutia v luteránskej ka-
tedrále v Rige v roku 2018. Teším sa, že sa 
môžem stretnúť s vami, v tejto krajine, pre 
ktorú je charakteristické, že uskutočňuje 
cestu úcty, spolupráce a priateľstva medzi 
rôznymi kresťanskými cirkvami, ktorým sa 

(Movimento Ecclesiale Carmelitano – MEC), 
naštepeného na lotyšský kresťanský strom 
benátskou provinciou bosých karmelitánov 
v spolupráci s pani Baibą Brūdere, preklada-
teľkou diel sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša do 
lotyštiny. Prví členovia boli prijatí v roku 2006, 
čím položili základy MEC-u v Lotyšsku. Z tohto 
hnutia pochádza v minulom roku vysvätený 
ženatý laik, stály diakon – Gatis Avotinš, slú-
žiaci vo svojej rodnej farnosti v Sigulde.

Keď ide o Karmel v Lotyšsku, nemôžeme 
zabudnúť na miestnych kňazov patriacich do 

karmelitánskeho hnutia No-
tre-Dame de Vie. Jeden z nich 
– Adris Kravalis – je v súčas-
nosti pomocným biskupom 
rižskej arcidiecézy.

A ako by sme mohli obísť 
živú pobožnosť posvätného 
škapuliara? Veľa kňazov ju 
v jednoduchej forme už 
oddávna praktizuje a rozši-
ruje. Našou hlavnou úlohou 
v tomto smere je ani nie tak 
rozširovať ako skôr prehlbo-
vať formáciu tých, čo ho už 
dlho nosia.

Miestnym veriacim slúžime dvomi spô-
sobmi: hlavne vyššie uvedeným karmelitán-
skym skupinám, osobitne bosým karmeli-
tánkam, tiež šírením našej karmelitánskej 
duchovnosti, spoločným vydávaním sve-
dectva o Kristovi podľa rehoľného spôsobu 
života. Druhý spôsob spočíva v pomoci 
miestnej cirkvi so stále nedostatočným poč-
tom kňazov, pričom ju obohacujeme našou 
duchovnosťou. Túto úlohu plníme spravujúc 
farnosť sv. Jozefa. Okrem toho navštevujem 
aj väzenie pre ženy na území našej farnosti.

Bývame a slúžime v krajine s počtom 
asi 400 tisíc katolíkov, ktorí 
tvoria 20 % všetkých lotyš-
ských obyvateľov. V rižskej 
arcidiecéze, zloženej zo 
75 farností, slúži 60 kňazov, 
z toho 19 zahraničných, 
okrem toho asi 100 rehoľ-
ných sestier. Asi by ste ne-
čakali, že aj Slovensko prišlo 
v rámci svojich možností 
na pomoc. Napríklad jeden 
z kňazov rižskej arcidiecézy 
Pētēris Alusiks pochádza zo 
Slovenska. Prišiel pomôcť 
miestnej cirkvi, v súčasnosti 
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Svedectvo

Sem prídeme bývať
Pane, ak je to tvoja vôľa, aby sme sem prišli, otváraj nám cestu. Ak nie, zataras 
ju... Týmito slovami sme sa obrátili na Pána sediac povyše chalúpky ponorenej 
v náručí lúk, vlniacich sa kopcov a jemne vznášajúcich sa oblakov. Peter, môj 
manžel, ja a naše tri deti. Hľadali sme 
miesto oddychu, ticha, samoty. Len 
víkendové. Ako doznievali slová našej 
modlitby, vysoko na oblohe nás zaujal 
zaujímavý úkaz. Kruh tvorený kŕdľom 
bocianov! Krúžili, krúžili, ale spočítať 
sa nám ich nepodarilo. Bociany a deti... 
blesková asociácia... Pousmiali sme 
sa a schádzajúc z kopca, ozval sa 
Petrov hlas... SEM PRÍDEME BÝVAŤ...

Počas tejto spoločne prežívanej chvíle sa 
nenápadne vkradol do môjho vnútra hlas, 
ktorý mi dal najavo, že tu budeme bývať, 
hovorí Peter. Tento nezmysel umlčali slová 
nášho rozhovoru s manželkou. Kráčali sme 
k miestu, kde sme mali zaparkované auto. Po 
chvíli sa nástojčivý hlas opäť ozval. Usmial 
som sa v duchu. Tento odkaz nebol prepo-
jiteľný s ničím, čo sme prežívali. A navyše, 
usadlosť mala veľkú rozlohu a niekoľko budov, 
ktoré nijako nespĺňali našu predstavu o ma-
lej útulnej chalúpke. Ale aj tak som z recesie 
nadhodil manželke, že sem prídeme bývať. 
Odpoveď znela ÁNO... V Bratislave – Vajnoroch 
sme po svadbe počas ôsmich rokov preží-
vali začiatok nášho spoločného životného 
príbehu. Založili sme rodinu, venoval som 
sa svojmu sochárskemu povolaniu a neskôr 
som ako živnostník všetok čas investoval do 
budovania malej firmy, ktorá, ako sa neskôr 
ukázalo, zohrala dôležitú úlohu v našom 
ďalšom smerovaní. Práve sme dokončo-

vali rekonštrukciu nášho starého domčeka. 
Fungujúca firma bola neďaleko, Filipkova 
cirkevná škola na 100 metrov a kostola sme 
sa mohli dotknúť rukou vystrčenou z okna. 
A navyše – celá rodina v Bratislave. Všetko 
toto sme prijímali ako dar od štedrého Darcu. 
Mali sme to v krátkom čase opustiť? Odpoveď 
znela ÁNO. Čo nás sem ťahalo? Ťažko slovami 
vyjadriť... Možno tušenie Božieho pozvania 
do väčšej intimity s Ním? Túžba po hlbšom 
prežívaní tajomstva rodiny? Zatiahnutie na 

podarilo vytvoriť jednotu a súčasne si udr-
žali bohatstvo typické pre nich, aj to, čo ich 
odlišuje – povedal Svätý Otec.

A ďalej v nadväznosti na jeden z najstar-
ších organov v Európe, ktorý sa nachádza 
v tejto katedrále a ktorý počas inaugurácie 
bol najväčší na svete, Svätý Otec pokračoval: 
Naša viera nemôže byť skrytá, ale mala by 
zaznievať v rôznych oblastiach života, aby 
všetci mohli obdivovať jej krásu. Nech medzi 
nami neprestane znieť hudba evanjelia – po-
vzbudzoval Svätý Otec.

V nadväznosti na púť Svätého Otca do 
Lotyšska by som ešte chcel 
poukázať na jeden z darov, 
ktoré tu pápež dostal a ktorý 
svedčí o ťažkých a kompli-
kovaných lotyšských deji-
nách. Tie sú často opiso-
vané plytko a subjektívne 
a nedajú sa pochopiť bez 
života a kontaktu s tunaj-
šími obyvateľmi. Tým da-
rom bola replika kompletu 
šachových figúrok kňaza 
Stanisława Szczurzana, od-
vlečeného za trest na Sibír 

počas druhej svetovej vojny. 
Je známe, že slúženie sv. 
omše bolo zakázané, a šach 
nevzbudzoval žiadne podo-
zrenie. V skutočnosti však 
šachovnica o. Szczurana 
bola tajným oltárom so všet-
kým potrebným na odslúže-
nie sv. omše.

Dejiny nášho pobytu v Lo-
tyšsku, našej služby, ako aj 
miestnej cirkvi, som ukázal 
veľmi skrátene, ale chcem 

tým naznačiť, že žatva je skutočne veľká. 
Možnosti slúžiť a šíriť karmelitánsku duchov-
nosť sú síce nesmierne, my však zápasíme 
s nedostatkom bratov v našom spoločenstve. 
Väčšinu času sme strávili vo dvojici. Napriek 
tomu som vďačný Pánu Bohu za čas štrnás-
tich rokov strávených v Lotyšsku, za všetky 
získané skúsenosti.

Celú karmelitánsku rodinu v Lotyšsku 
odovzdávam do vašich modlitieb, aby náš 
život bol výrazným svedectvom, ktoré bude 
priťahovať mladých ku karmelitánskej du-
chovnosti.

P. Jarosław Nędza, OCD, Riga
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na Jóba... Pán Boh dal, Pán Boh vzal. Nová vý-
zva! Postavili sme „Dom na skale“. Celoročne 
využiteľnú horskú chatu. Začali prichádzať 
celé rodiny, mladí, strední aj starší. Neveriaci, 
ale aj dosť veriacich. Prišli Saleziáni, zapá-
čilo sa im miesto a mali sme prvé duchovné 
cvičenia pre manželov. Potom ďalšie. Neskôr 
prišli viackrát študenti z katolíckeho gymná-
zia v Nitre, kam chodili naše tri deti, aby spojili 
duchovný program s oddychom a jazdením.

Mládežníci zo speváckeho zboru v Ma-
rianke sa stali našimi pravidelnými jarnými 
hosťami. Sväté omše sa slúžili stále častejšie. 
Ale osobitný priestor pre ne chýbal. Riešenie 
prišlo. Nevyužitý prístrešok spojený s chatou 
na ping-pong a spoločenské hry sme do-
budovali a kaplnka bola hotová. Vysvätil ju 

náš vtedajší (žarnovický) pán farár Branislav 
Koppal, ktorý po piatich rokoch už ako vikár 
prijal našu žiadosť o umiestnenie Eucharistie 
v priestoroch našej kaplnky. Odpoveď prišla: 
„Súhlasíme...“ Nepochopiteľné, nesmierne 
tajomstvo...! Zaznievali mi slová mojej obľú-
benej piesne. A tiež iné... Kto pre mňa opustí 
ľudí, veci..., dostane stonásobne viac. Peter: 
„Stalo sa tak. Naše deti vyrastali v tomto raji. 
Viaceré z nich už dospeli. Nedávno sme 
prežívali svadbu najstaršieho syna, tu na 
tomto mieste – na Farme sv. Františka. Ak 
dožijeme, čaká nás ešte sedem... Spomienky 
na začiatky, na tomto pre nás požehnanom 

mieste, pohltil čas. Všetko, čo sa nám podarilo 
vytvoriť, vyrástlo s požehnaním a my sme sa 
stali svedkami Božej prítomnosti a pomoci vo 
všetkých dielach, ktoré sme vybudovali. Stali 
sme sa správcami tohto miesta, na ktoré nás 
Pán pozval. Vytvorili sme priestor na pobyty 
pre všetkých, ktorí hľadajú pokoj a sú ochotní 
nechať sa zasiahnuť majestátom a nádhe-
rou okolitej prírody. Budovanie diela, ktorého 
stredobodom sú kone, ich výcvik a využitie 
v programe našej jazdeckej školy, je samo-
statný príbeh, ktorý svedčí o tajomstvách 
nášho Stvoriteľa, ktoré nám pripravuje bez 
ohľadu na to, či sme na to pripravení...“

Vďaka, Bože! Za všetko! Za otvorenú Cestu 
žitia s Tebou, za každý deň, každú chvíľu 
strávenú s Tebou, v kruhu najbližších, aj 
tých vzdialenejších... Koľko ich ešte bude? 
Odpoveď nie je pre nás dôležitá, ak nasledu-
jeme toho, ktorý je CESTA, PRAVDA a ŽIVOT...

Manželia Švaralovci

hlbinu? Obidvaja nezávisle od seba sme vní-
mali v istej chvíli obraz Noemovej archy. Ale 
presná odpoveď nám daná nebola...

Október 1997. Rodina Švaralovcov má 
novú adresu. Horné Hámre. Najstarší syn 
Filip nastupuje do 3. ročníka Základnej cir-
kevnej školy v Žarnovici. Peťko je predškolák 
a Klárka má 2 roky. A jedno bábo sa ešte do 
marca vozí v maminom brušku. S radosťou aj 
s istými obavami sme presunuli náš rodinný 
krb z Bratislavy (Vajnor) do samoty, asi 3 km 
od dediny. Najbližší susedia sú od nás vzdia-
lení asi 5 minút chôdze. Dni, mesiace, roky sa 
dali do pohybu. Ale vďaka kolotoču rodinných 
povinností naša adaptácia prebehla úplne 
spontánne. Čaro prostredia vyvážilo ťažšie 
stránky života mimo mesta. Rodina sa roz-
rástla na 10 statočných... piati synovia, tri 
dcéry a my dvaja. Nepamätám si, že by mi 
v tejto mozaike nových a nových darov niečo 
chýbalo. Azda len jedno také maličké sklíčko. 
Kostolík v blízkom susedstve... Ale ani tu Pán 
nešetril prekvapeniami...

K usadlosti, ktorú sme postupne prerábali, 
patrila aj murovaná maštaľ. Vo Vajnoroch sme 
mali jednu kozu. U susedov. A tu krásna maš-
taľka priamo vo dvore. Deti a zvieratá akosi 
patria k sebe a tak netrvalo dlho a prvý ná-
jomník bol ubytovaný. Kôň pre Filipka. Potom 
druhý pre ocina. A ako správni gazdovia, 
prikúpili sme k nim kravu. S kravou sme 
aké-také skúsenosti mali. Ale o koňoch sme 
nevedeli nič. A návod na použitie nepribalili. 
Nezostávalo nič iné, než zavolať trénera. A tu 

niekde sa naša vysnívaná „Samota“ pobrala 
na vandrovku. Prikúpili sme kone, vraj aby 
sa investície vrátili vozením hostí. A hostia 
pribúdali. Príbuzní aj nepríbuzní. Stávalo sa, 
že bol mesiac, v ktorom ani jeden víkend sme 
neboli sami. Rodiny s deťmi túžili prísť znova 
a znova... Asi len radostné očká našich ma-
lých hostí a vďačnosť rodičov nám dali silu 
neprivrieť večne otvorené dvere.

Nuž čo. Sochy nabok a budovalo sa.... Maš-
tale, malý domček pre piatich hostí, kruhová 
ohrada, jazdiareň a na našom modlitebnom 
kopci pod bocianmi (kde sme na pamiatku 
postavili kríž) stanový tábor so zrubom. Roz-
behli sme tábory... Šantenie, smiech, dupot 
detí okolo stanových chatiek sa ozýval celé 
leto. Až do dňa, keď nám veterná smršť roz-
metala stany po kopci. Smutný pohľad po ná-
vrate z krátkej dovolenky. Spomenula som si 
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