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Milí zasvätení bratia a sestry, 
ale i tí, ktorí stojíte pri nás v našom zasvätení a podporujete nás 
svojimi modlitbami a obetami,

máme radosť, že môžeme uviesť túto publikáciu, ktorá ob-
sahuje dokumenty vydané pri príležitosti Roka zasväteného 
života, zosumarizované v slovenčine. Sú tu zachytené výzvy 
a duchovný odkaz pápeža Františka a Kongregácie pre inštitú-
ty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života adre-
sované všetkým nám – zasväteným po celom svete. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave. Našou túžbou je, 
aby tieto vzácne dokumenty „nezapadli prachom“, ale boli 
pre každého z nás vždy novým impulzom na našej ceste po-
volania a aby sme sa k nim mohli kedykoľvek vrátiť, či už 
v prvotnej alebo v permanentnej formácii.

Pápež František na úvod Roka zasväteného života povedal: 
„Vaše žiarivé svedectvo života bude ako lampa postavená na svietnik, 
aby dávala svetlo a teplo celému Božiemu ľudu.“ Nech sa tieto slová 
Petrovho nástupcu odrážajú v našej každodennosti, aby sme na-
ozaj boli v Cirkvi tými, kým máme byť: stále viac Božími mužmi 
a ženami, ktorí dokážu mať kurzor správne nastavený nielen po-
čas Roka zasväteného života, ale po celý život, a nezabúdať na tri 
centrálne skutočnosti: evanjelium, proroctvo a nádej, tak ako to 
často zaznieva aj v tejto publikácii. 

Nech nám v tom Pán mocne pomáha a nech sa za nás 
prihovára aj Mária, prvá zasvätená!

 
Sr. Jana Kurkinová FMA, 

predsedníčka Konferencie vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku (KVPŽR)

P. Václav Hypius CSsR, 
predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRP)
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Drahí zasvätení a zasvätené!

Píšem vám ako Petrov nástupca, ktorému Pán Ježiš zveril úlo-
hu utvrdzovať svojich bratov vo viere (pozri Lk 22, 32), a pí-
šem vám ako váš brat, zasvätený Bohu ako vy. 

Spoločne ďakujeme Otcovi, ktorý nás povolal, aby sme 
nasledovali Ježiša v plnom stotožnení sa s jeho evanjeliom 
a v službách Cirkvi, a vlial do našich sŕdc Ducha Svätého, 
ktorý nám dáva radosť a umožňuje nám vydávať vo svete sve-
dectvo o jeho láske a milosrdenstve.

Vzhľadom na to, čo mnohí z vás vnímajú, a vzhľadom na to, 
čo vníma Kongregácia pre zasvätený život a spoločnosti apoštol-
ského života, berúc do úvahy 50. výročie dogmatickej konštitúcie 
Lumen gentium o Cirkvi, ktorá v 6. kapitole hovorí o rehoľnom 
živote, a majúc na zreteli aj dekrét Perfectae caritatis o obnove re-
hoľného života, rozhodol som sa vyhlásiť Rok zasväteného ži-
vota. Začne 30. novembra tohto roku, v Prvú adventnú nedeľu, 
a skončí 2. februára 2016, na sviatok Obetovania Pána. 

Po tom, čo som si vypočul návrhy Kongregácie pre zasvä-
tený život a spoločnosti apoštolského života, určil som pre 
tento rok tie isté tri ciele, ktoré svätý Ján Pavol II. predložil 
Cirkvi na začiatku tretieho milénia, inšpirujúc sa tým, čo naz-
načil v exhortácii Vita consecrata: „Nemáte len spomínať a roz-
právať o slávnej minulosti, ale aj budovať nové veľké dejiny! 
Hľaďte do budúcnosti, ku ktorej vás vedie Duch, aby znovu 
s vami konal veľké diela“ (110).
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I. 
 

Ciele Roka zasväteného života

1. Prvý cieľ: s vďačnosťou sa pozerať na minulosť. Každý náš 
inštitút pochádza z bohatých charizmatických dejín. Pri ich 
vzniku vidno, že pôsobil Boh, ktorý vo svojom Duchu povo-
láva niektorých ľudí, aby zbližša nasledovali Krista, premenili 
evanjelium na osobitnú formu života, očami viery čítali zna-
menia doby, tvorivo odpovedali na potreby Cirkvi. Skúsenosť 
začiatkov čoraz viac rástla a rozvíjala sa, pričom zapojila aj 
iných členov v nových zemepisných oblastiach a vytvorila 
nové spôsoby, nové iniciatívy a prejavy apoštolskej lásky, kto-
rými možno charizmu prenášať do života. Je to ako semeno, 
ktoré sa stane stromom so svojimi košatými vetvami. 

V tomto Roku zasväteného života bude dobré, ak si každá 
charizmatická rodina pripomenie svoje začiatky a svoj histo-
rický rozvoj a bude ďakovať Bohu, že ponúkol Cirkvi také 
veľké množstvo darov, vďaka ktorým je krásna a pripravená 
konať každé dobré dielo (pozri Lumen gentium 12).

Aby sme mohli udržiavať svoju totožnosť stále živú, posil-
niť jednotu rodiny a zmysel spolupatričnosti jej členov, nevy-
hnutne treba hovoriť o našich dejinách. To neznamená, že sa 
máme venovať archeológii alebo pestovať zbytočné nostalgie. 
Máme sa predovšetkým znovu vrátiť k cestám, ktorými prešli 
minulé generácie, a objaviť v nich inšpirujúcu iskru, ideály, 
projekty, hodnoty, ktoré boli ich hybnou silou, počnúc zakla-
dateľmi a zakladateľkami, ako aj prvými komunitami. 

Týmto spôsobom si členovia inštitútu môžu uvedomiť, 
ako sa charizma prežívala v minulosti, akú tvorivú silu zo se-
ba vydala, akými ťažkosťami musela prejsť a ako ich dokázala 
prekonať. Možno pritom objavia aj nezrovnalosti, ktoré súvi-
sia s ľudskou slabosťou, a možno že sa niekedy aj pozabudlo 
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na niektoré základné aspekty charizmy. Zo všetkého sa mož-
no poučiť a každá vec sa môže stať výzvou ku konverzii. Ho-
voriť a vyrozprávať svoje dejiny znamená vzdať chválu Bohu 
a ďakovať mu za všetky jeho dary. 

Bohu sme osobitne vďační za posledných 50 rokov 
po Druhom vatikánskom koncile, ktorý bol pre celú Cirkev 
opravdivým vanutím Ducha Svätého. Vďaka nemu zasvätený 
život prešiel plodnou cestou obnovy, ktorá bola – so svojimi 
jasnými i temnými stránkami – časom milosti, poznačená prí-
tomnosťou Svätého Ducha. 

Nech sa tento Rok zasväteného života stane tiež príležitos-
ťou pokorne a súčasne s veľkou dôverou v Boha – Lásku ( pozri 
1 Jn 4, 8) vyznať svoju krehkosť a prežívať ju ako skúsenosť 
s milosrdnou láskou nášho Pána; nech sa stane príležitosťou 
silne „kričať“ svetu a radostne dosvedčovať svätosť a vitalitu 
veľkej časti tých, ktorí boli povolaní nasledovať Krista formou 
zasväteného života. 

2. Okrem toho Rok zasväteného života nás pozýva zanietene 
prežívať prítomnosť. Vďačnosť za minulosť nás pobáda, aby 
sme pozorne počúvali, čo dnes Duch hovorí Cirkvi, a mohli 
tak čoraz hlbšie uskutočňovať konštitutívne prvky nášho za-
sväteného života. 

Od začiatkov prvého mníšstva až po súčasné „nové spo-
ločenstvá“ každá forma zasväteného života vznikla vďaka 
povolaniu Ducha Svätého nasledovať Krista, ako nás učí 
evanjelium (pozri Perfectae caritatis 2). Pre zakladateľov a zakla-
dateľky absolútnou regulou bolo evanjelium, každá iná regula 
chcela byť iba prejavom evanjelia a prostriedkom, ktorým ho 
možno žiť v plnosti. Ich ideálom bol Kristus, úplné stotožne-
nie sa s ním, aby bolo možné povedať so svätým Pavlom: „Pre 
mňa žiť je Kristus“ (Flp 1, 21); sľuby mali zmysel, pretože ich 
prostredníctvom mohli túto svoju zanietenú lásku uskutočniť. 



Listy zasväteným

12

V Roku zasväteného života sme povolaní odpovedať 
na otázku, či a ako sa necháme osloviť evanjeliom; či je evan-
jelium skutočne „príručkou“ pre náš každodenný život a pre 
rozhodnutia, ktoré máme urobiť. Evanjelium je náročné a žia-
da, aby sme ho žili radikálne a úprimne. Nestačí ho len čítať 
(aj keď čítanie a štúdium sú veľmi dôležité), nestačí ho len 
meditovať (radostne to robíme každý deň). Ježiš od nás žiada, 
aby sme ho uskutočňovali, aby sme jeho slová žili. 

Musíme sa tiež spýtať, či je Ježiš skutočne našou prvou 
a jedinou láskou, ako sme si to stanovili, keď sme skladali na-
še rehoľné sľuby. Iba vtedy, ak je Ježiš skutočne našou prvou 
a jedinou láskou, môžeme a musíme milovať v pravde a milo-
srdenstve každého človeka, ktorého stretneme na svojej ceste, 
pretože od Ježiša sa naučíme, čo je to láska a ako milovať: 
budeme totiž vedieť milovať, pretože budeme mať jeho srdce. 

Naši zakladatelia a zakladateľky cítili v sebe súcit a milo-
srdenstvo, ktoré cítil Ježiš, keď videl zástupy ako roztratené 
ovce bez pastiera. Ako Ježiš, ktorý – vedený a pobádaný tým-
to súcitom – vedel osloviť svojím slovom, uzdraviť chorých, 
darovať chlieb, aby druhých nasýtil, obetovať svoj vlastný ži-
vot, podobne aj naši zakladatelia sa dali do služieb ľudstva, 
ku ktorému ich Duch Svätý posielal v tých najrozmanitejších 
formách: modlitba, ohlasovanie evanjelia, katechéza, vyučo-
vanie, služba chudobným, chorým… Fantázia lásky nepoz-
nala ohraničenia a vedela vytvoriť nespočetné cesty, aby bolo 
možné zaniesť vanutie evanjelia do kultúr a do najrozličnej-
ších spoločenských prostredí.  

Rok zasväteného života nás pobáda zamyslieť sa nad vernos-
ťou poslaniu, ktoré nám bolo zverené. Zodpovedajú naše služby, 
diela, naša prítomnosť tomu, čo Duch žiadal od zakladateľov 
a zakladateliek? Sú vhodné na to, aby dosiahli svoje ciele v sú-
časnej spoločnosti a Cirkvi? Existuje niečo, čo musíme zmeniť? 
Máme to isté zanietenie pre náš ľud? Sme mu skutočne nablízku 
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do takej miery, že máme podiel na jeho radostiach a bolestiach, 
skutočne chápeme jeho potreby a môžeme mu ponúknuť svoj 
príspevok ako našu odpoveď? „Tá istá veľkodušnosť a obetavosť, 
ktoré pobádali zakladateľov,“ žiadal už svätý Ján Pavol II., „majú 
pobádať aj vás, ktorí ste ich duchovnými deťmi, udržiavať vaše 
charizmy živé. Tieto totiž vďaka tomu istému Duchu, ktorý ich 
vzbudil, sú čoraz bohatšie a prispôsobujú sa okolnostiam bez to-
ho, aby stratili svoju rýdzu črtu, a môžu sa dať do služieb Cirkvi 
a priviesť k plnosti príchod Božieho kráľovstva.“1

Keď si spomíname na naše začiatky, tak do popredia sa 
dostáva aj ďalšia zložka projektu zasväteného života. Zaklada-
telia a zakladateľky boli očarení jednotou Dvanástich okolo 
Ježiša, ich hlbokým spoločenstvom, ktoré bolo charakteristic-
kou črtou prvej komunity v Jeruzaleme. Keď založili vlastnú 
komunitu, každý z nich sa usiloval reprodukovať tieto evan-
jeliové vzory, byť jedným srdcom a jednou mysľou, tešiť sa 
z prítomnosti Pána (pozri Perfectae caritatis 15).

Žiť prítomnosť zanietene znamená stať sa „odborníkmi 
hlbokého spoločenstva“, teda „svedkami a tvorcami toho 
‚projektu spoločenstva‘, ktoré je na vrchole dejín človeka pod-
ľa Boha“.2 V konfliktnej spoločnosti, v ktorej je ťažké spo-
lunažívanie rôznych odlišných kultúr, v ktorej vidno násilie 
na najslabších a nerovnoprávnosť, sme povolaní ponúknuť 
konkrétny vzor komunity, v ktorej (tým, že uznáme dôstoj-
nosť každého človeka a možnosti deliť sa s darom, ktorého je 
každý nositeľom) možno žiť bratskými vzťahmi. 

1 JÁN PAVOL II., Los caminos del Evangelio [Cesta evanjelia] rehoľníkom 
a rehoľníčkam Latinskej Ameriky pri príležitosti päťstého výročia evan-
jelizácie Nového sveta (29.  júna 1990).

2 Kongregácia pre rehoľníkov a sekulárne inštitúty, Rehoľníci a ľudské 
povznesenie (12. augusta 1980), č. 24. In: L’Osservatore Romano, Suppl., 
12. novembra 1980, s. I – VIII. 
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Buďte teda mužmi a ženami hlbokého spoločenstva, buď-
te odvážne prítomní tam, kde existujú odlišnosti a napätia. 
Buďte dôveryhodnými znameniami prítomnosti Svätého Du-
cha, ktorý vlieva do sŕdc zanietenie, aby sa všetci stali jedno 
(pozri Jn 17, 21). Žite mystikou stretnutia: ide o „schopnosť 
vnímať, načúvať iným ľuďom; schopnosť spoločne hľadať 
cestu, hľadať spôsob…“3; nechajte sa osvietiť vzťahom lásky, 
ktorý pulzuje medzi božskými osobami (pozri 1 Jn 4, 8), ako 
vzorom každého medziľudského vzťahu. 

3. Uchopiť budúcnosť s nádejou chce byť tretím cieľom tohto 
roka. Poznáme ťažkosti, ktorými musí prechádzať zasvätený 
život vo svojich rôznorodých formách: zmenšený počet po-
volaní a zostarnutie, predovšetkým v západnom svete, ekono-
mické problémy ako dôsledok vážnej celosvetovej finančnej 
krízy, výzvy internacionálnosti a globalizácie, osídla relativiz-
mu, odsúvanie zasväteného života na okraj spoločnosti a je-
ho spoločenská bezvýznamnosť… Práve v týchto neistotách, 
ktoré prežívame spolu s našimi súčasníkmi, sa uskutočňuje 
naša nádej, výsledok viery v Pána dejín, ktorý nám opakovane 
hovorí: „Neboj sa… Ja som s tebou“ (Jer 1, 8). 

Nádej, o ktorej hovoríme, sa nezakladá na počtoch alebo 
dielach, ale na tom, do ktorého sme vložili svoju nádej (pozri 
2 Tim 1, 12) a pre ktorého „nič nie je nemožné“ (Lk 1, 37). 
Toto je nádej, ktorá nesklame a umožní zasvätenému životu 
aj naďalej „písať“ veľké dejiny v budúcnosti, na ktorú má byť 
zameraný náš pohľad, pretože sme si vedomí, že k nej nás 
pobáda Duch Svätý, aby s nami aj naďalej konal veľké veci. 

3 FRANTIŠEK, Stretnutie v Aule Pavla VI. s rektormi a študentmi 
pápežských kolégií a konviktov so sídlom v Ríme, Rím (12. mája 2014).
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Nepodľahnite pokušeniu čísel a účinnosti, a tým menej 
pokušeniu opierať sa o svoje vlastné sily. V pozornom bdení 
skúmajte horizonty svojho života a súčasnú chvíľu. S Bene-
diktom XVI. vám opakujem: „Nepridávajte sa k tým, ktorí 
prorokujú skazu alebo nezmyselnosť zasväteného života 
v Cirkvi našich dní. Skôr si oblečte Krista a pripášte si zbrane 
svetla – ako vyzýva svätý Pavol (porov. Rim 13, 11 – 14) – 
a buďte bdelí a pozorní.“4 Pokračujme v našej ceste a vždy 
na ňu vykročme dôverujúc Pánovi. 

Obraciam sa predovšetkým na vás, mladí. Vy ste prítomnos-
ťou, pretože už teraz aktívne žijete v rámci svojich inštitútov, 
ponúkajúc určitý príspevok s čerstvosťou a veľkodušnosťou va-
šej voľby. Súčasne ste aj ich budúcnosťou, pretože veľmi rých-
lo budete povolaní prebrať do rúk vedenie animácie, formácie, 
služby, poslania. Tento Rok zasväteného života vás uvidí ako 
protagonistov dialógu s generáciou, ktorá je pred vami. V hlbo-
kom bratskom spoločenstve sa môžete aj vy nechať obohatiť jej 
skúsenosťou a múdrosťou a súčasne jej môžete ponúknuť ideá-
ly, ktoré poznala pri svojich začiatkoch, predložiť rozlet a čer-
stvosť vášho nadšenia a spolu vypracovať nové spôsoby, ktorý-
mi možno prežívať evanjelium, a predložiť aj odpovede, ktoré 
zodpovedajú požiadavkám súčasného svedectva a ohlasovania. 

Som spokojný, keď viem, že vy mladí z rôznych inštitútov 
máte viaceré možnosti navzájom sa stretnúť. Nech sa každé 
stretnutie stane bežnou cestou hlbokého spoločenstva, vzá-
jomnej opory a jednoty.

4 BENEDIKT XVI., Homília na sviatok Obetovania Pána, Rím (2. feb-
ruára 2013).
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II. 
 

Očakávania od Roka zasväteného života

Čo zvlášť očakávam od tohto milostivého Roka zasväteného 
života? 

1. Aby bolo čoraz pravdivejšie to, čo som už raz povedal: 
„Kde sú rehoľníci a rehoľníčky, tam je radosť.“ Sme povolaní 
zažiť a preukázať, že Boh dokáže naplniť naše srdce a urobiť 
nás šťastnými bez toho, aby sme svoje šťastie vyhľadávali nie-
kde inde; že autentické bratstvo, ktorým žijeme v našich ko-
munitách, živí našu radosť; že naše úplné darovanie sa službe 
Cirkvi, rodinám, mladým, starým, chudobným nám umožňu-
je realizovať sa ako osoby a dáva plnosť nášmu životu. 

Aby medzi vami nebolo vidno smutné tváre, nespokojné 
a rozčarované osoby, pretože „nasledovanie, ktoré je smutné, 
je smutným nasledovaním“. Aj my, ako všetci ostatní ľudia, 
prežívame ťažkosti, noci ducha, znechutenia, choroby, ubú-
danie síl z dôvodu staroby. Práve v týchto situáciách by sme 
mali nájsť „dokonalú radosť“, naučiť sa rozpoznať Kristovu 
tvár, ktorý sa stal podobným nám vo všetkom, a teda zažívať 
radosť z poznania, že sme podobní tomu, ktorý z lásky k nám 
neváhal vziať na seba ťarchu kríža. 

V spoločnosti, ktorá okázalo uprednostňuje kult účinnos-
ti, prehnaného zdravia, úspechu, a pritom vytláča na okraj 
chudobných a „prehrávajúcich“, môžeme svojím životom 
dosvedčovať pravdivosť slov Svätého písma: „Keď som slabý, 
vtedy som silný“ (2 Kor 12, 10).

Môžeme veľmi vhodne aplikovať na zasvätený život to, čo 
som napísal v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium, citujúc 
kázeň Benedikta XVI.: „Cirkev sa nešíri prozelytizmom, ale 



 List Svätého Otca Františka

17

príťažlivosťou“ (14). Áno, zasvätený život nerastie, ak organi-
zujeme peknú kampaň o povolaní, ale rastie vtedy, keď pri-
ťahujeme chlapcov a dievčatá, ktorí sa s nami stretávajú, pre-
tože nás vidia, že sme ako ľudia šťastní! Podobne apoštolská 
účinnosť zasväteného života nezávisí od účinnosti a sily jeho 
prostriedkov. To, čo má hovoriť, je váš život, z ktorého prýšti 
radosť a krása z prežívania evanjelia a z nasledovania Krista. 

Aj vám opakujem to, čo som nedávno povedal počas tu-
ríčneho bdenia cirkevným hnutiam: „Hodnota Cirkvi v pod-
state spočíva v tom, že žije evanjeliom a vydáva svedectvo 
o svojej viere. Cirkev je soľ zeme, je svetlo sveta, je povolaná 
sprítomniť v spoločnosti kvas Božieho kráľovstva a robí to 
v prvom rade svojím svedectvom, svedectvom bratskej lásky, 
solidarity, vzájomného delenia“ (18. mája 2013). 

2. Očakávam, že „prebudíte svet“, pretože charakteristickou 
črtou zasväteného života je proroctvo. Generálnym predsta-
veným som povedal, že „evanjeliová radikálnosť nepatrí len 
rehoľníkom: vyžaduje sa od všetkých. Ale rehoľné osoby na-
sledujú Pána osobitným, prorockým spôsobom“. Toto je prio-
rita, ktorá sa dnes žiada. „Byť prorokmi, ktorí svedčia o tom, 
ako Ježiš žil na tejto zemi… Rehoľná osoba sa nikdy nemá 
zriecť proroctva“ (29. novembra 2013).

Prorok dostáva od Boha schopnosť skúmať dejiny, v ktorých 
žije, schopnosť interpretovať udalosti: je ako strážca, ktorý bdie 
v noci a vie, kedy príde brieždenie (pozri Iz 21, 11 – 22). Pozná 
Boha a pozná ľudí, ktorí sú jeho bratmi a sestrami. Dokáže 
rozlišovať a odsúdiť zlo hriechu a nespravodlivosť, pretože je 
slobodný. Nemusí sa zodpovedať iným pánom, iba Bohu; ne-
má iné záujmy, iba tie Božie. Prorok je zvyčajne na strane chu-
dobných a bezbranných, pretože vie, že na ich strane je Boh. 

Očakávam teda, že nebudete udržiavať pri živote „utó-
pie“, ale že budete vedieť vytvoriť „iné miesta“, kde sa žije 



Listy zasväteným

18

evanjeliovou logikou daru, bratstva, prijatia, odlišnosti, vzá-
jomnej lásky. Kláštory, komunity, strediská spirituality, cen-
trá, školy, nemocnice, rodinné domy a všetky tie miesta, ktoré 
vznikli vďaka láske a charizmatickej tvorivosti a teraz vznikajú 
aj ďalšie s novou tvorivosťou, majú sa čoraz viac stať kvasom 
spoločnosti, inšpirované evanjeliom, „mestom na návrší“, 
ktoré hovorí o pravde a moci Ježišových slov.  

Niekedy, ako v prípade Eliáša a Jonáša, môže prísť pokuše-
nie utiecť, vyhnúť sa úlohe proroka, pretože je príliš náročná, 
pretože sme unavení a znechutení výsledkami. Lenže prorok 
vie, že nikdy nie je sám. Aj nás, ako Jeremiáša, Boh uisťuje: 
„Neboj sa… Ja som s tebou, aby som ťa vyslobodil“ (Jer 1, 8).

3. Rehoľníci a rehoľníčky v rovnakej miere ako všetci ostatní 
zasvätení sú povolaní byť „odborníkmi spoločenstva“. Oča-
kávam teda, že „spiritualita spoločenstva“, na ktorú poukázal 
svätý Ján Pavol II., stane sa skutočnosťou a že vy budete v prvej 
línii a dokážete zodpovedať „veľkým očakávaniam“ v tomto 
novom miléniu: „Urobiť z Cirkvi dom a školu spoločenstva.“5 
Som presvedčený, že v tomto Roku zasväteného života bude-
te seriózne pracovať, aby ideál bratstva, o ktorý sa usilovali 
zakladatelia a zakladateľky, narastal v najrôznejších rovinách, 
akoby v koncentrických kruhoch. 

Hlboké spoločenstvo sa vytvára predovšetkým v rámci jed-
notlivých komunít inštitútu. V tomto zmysel vás pozývam, 
aby ste si znovu prečítali moje časté príhovory, v ktorých ne-
únavne opakujem, že kritiky, klebety, prejavy závisti a žiarli-
vosti, antagonizmy sú postoje, ktoré obývajú naše domy ne-
oprávnene. Musíme si uvedomiť, že cesta lásky, ktorá sa pred 
nami otvára, je skoro nekonečná, pretože sa treba usilovať 

5  JÁN PAVOL II., Novo millennio ineunte 43.
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o vzájomné prijatie a byť k sebe pozorní, uviesť do praxe spo-
ločenstvo materiálnych a duchovných dobier, bratské a sester-
ské napomenutie, úctu k najslabším… Ide o „‚mystiku‘ spolu-
nažívania“, ktorá mení náš život „na svätú púť“6. Musíme sa 
pýtať aj na vzťah medzi ľuďmi rôznych kultúr, berúc do úva-
hy, že naše komunity sa čoraz viac stávajú medzinárodnými 
komunitami. Ako umožniť, aby sa každý mohol vyjadriť, aby 
bol prijatý so svojimi osobitnými darmi a stal sa v plnej miere 
zodpovedným? 

Okrem toho očakávam nárast hlbokého spoločenstva me-
dzi členmi jednotlivých inštitútov. Nemohol by sa Rok zasvä-
teného života stať príležitosťou odvážnejšie vyjsť z „hraníc“ 
svojho inštitútu s cieľom spoločne vypracovať na miestnej 
a celkovej rovine spoločné projekty formácie, evanjelizácie 
a sociálnej pomoci? Týmto spôsobom možno totiž účinnejšie 
ponúknuť skutočné prorocké svedectvo. Hlboké spoločenstvo 
a stretnutie rôznych chariziem a povolaní je cestou nádeje. 
Nikto nemôže budovať budúcnosť tým, že sa bude izolovať 
a spoliehať sa len na vlastné sily, ale má sa „vidieť“ v pravde 
hlbokého spoločenstva, ktoré je vždy otvorené stretnutiu, dia-
lógu, počúvaniu, vzájomnej pomoci a chráni nás pred choro-
bou autoreferenčnosti. 

Súčasne povolaním zasväteného života je pracovať na úp-
rimnej synergii medzi všetkými povolaniami v Cirkvi, počnúc 
presbytermi a laikmi, aby sa rozvíjalo „hlboké duchovné spo-
ločenstvo najmä v ich vnútri, potom tiež v cirkevnom spolo-
čenstve a mimo neho“7.

6 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 87.
7 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 51.
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4. Od vás očakávam to, čo žiadam od všetkých členov Cir-
kvi: vyjsť zo seba s cieľom ísť do životných periférií. „Choďte 
do celého sveta“ boli posledné slová, ktorými sa Ježiš obrá-
til na svojich učeníkov a ktorými sa dnes obracia aj na nás 
všetkých (porov. Mt 16, 15). Očakáva vás celé ľudstvo: ľudia, 
ktorí stratili každú nádej; rodiny v ťažkostiach; opustené deti; 
mladí, ktorým je zahataná každá budúcnosť; chorí a opustení 
starí ľudia; boháči nasýtení každým dobrom, ale prázdneho 
srdca; muži a ženy hľadajúci zmysel života a túžiaci po bož-
ských veciach…

Nezamerajte sa na seba samých, nenechajte sa premôcť 
malými komunitnými hádkami, nebuďte väzňami svojich 
problémov. Tieto sa riešia, ak vyjdete von a budete pomáhať 
iným riešiť ich problémy a ohlasovať radostnú zvesť. Nájdete 
život, keď dáte svoj život, nájdete nádej, keď dáte nádej, náj-
dete lásku, keď budete milovať. 

Očakávam od vás konkrétne gestá – že prijmete utečencov, 
že budete blízki chudobným, tvoriví v katechéze, v ohlasova-
ní evanjelia, v uvádzaní do života modlitby. Očakávam teda, 
že vaše štruktúry budú pružnejšie, že použijete svoje veľké do-
my v prospech aktivít, ktoré budú viac zodpovedať súčasným 
požiadavkám evanjelizácie a charitatívnej lásky, že prispôsobí-
te diela novým potrebám. 

5. Očakávam, že každá forma zasväteného života si položí 
otázky ohľadom toho, aké sú dnes požiadavky Boha a ľudstva.

Kláštory a skupiny kontemplatívneho rázu by sa mohli 
stretnúť alebo sa spojiť rôznymi spôsobmi a vymeniť si skú-
senosti o živote modlitby, o tom, ako možno rásť v hlbokom 
spoločenstve s celou Cirkvou, ako podporovať prenasledo-
vaných kresťanov, ako prijať a sprevádzať tých, ktorí hľadajú 
intenzívnejší duchovný život alebo potrebujú morálnu či ma-
teriálnu podporu.
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To isté budú môcť robiť charitatívne inštitúty, zamerané 
na vyučovanie, rozvoj kultúry, tí, ktorí sa venujú ohlasova-
niu evanjelia alebo osobitnej pastoračnej službe. To isté môžu 
robiť aj sekulárne inštitúty svojou všestrannou prítomnosťou 
v spoločenských štruktúrach. Obrazotvornosť Svätého Ducha 
vzbudila také odlišné spôsoby života a diela, že ich nemožno 
ľahko zaradiť alebo včleniť do vopred stanovených schém. Je 
teda pre mňa nemožné vymenovať každú osobitnú charizma-
tickú formu. Nikto by sa však nemal v tomto Roku zasvätené-
ho života vyhnúť serióznej previerke o svojej prítomnosti v ži-
vote Cirkvi a o tom, ako odpovedá na volanie chudobných 
a na trvalé a nové otázky vznikajúce okolo nás. 

Iba pri tejto pozornosti na potreby sveta a v podriadenosti 
podnetom Svätého Ducha sa Rok zasväteného života zmení 
na autentický kairos, na Boží čas bohatý na milosti a premeny. 
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III. 

Horizonty Roka zasväteného života

1. Týmto svojím listom sa obraciam nielen na zasvätených, ale 
aj na laikov, ktorí sa s nimi delia o ideály, ducha a poslanie. 
Niektoré inštitúty majú za sebou v tomto zmysle starobylú tra-
díciu, iné skôr nedávnu tradíciu. De facto okolo každej rehoľ-
nej rodiny, ako aj okolo spoločností apoštolského života a sa-
motných sekulárnych inštitútov je prítomná širšia rodina, teda 
„charizmatická rodina“, zahŕňajúca viacero inštitútov, ktoré sa 
vidia v tej istej charizme. Do tejto rodiny patria aj kresťanskí 
laici, ktorí sa cítia byť povolanými mať účasť na tej istej chariz-
matickej skutočnosti práve vďaka svojmu laickému stavu. 

Aj vás laikov povzbudzujem, aby ste tento Rok zasvätené-
ho života prežívali ako milosť, vďaka ktorej si budete môcť 
viac uvedomiť, aký dar ste prijali. Slávte ho s celou „rodinou“, 
aby ste v súčasnej spoločnosti spolu rástli a odpovedali na vo-
lania Svätého Ducha. Pri niektorých príležitostiach Roka za-
sväteného života, keď sa zasvätení rôznych inštitútov medzi 
sebou stretnú, urobte všetko, aby ste aj vy mohli byť prítomní 
ako prejav jediného Božieho daru. Tak budete môcť spoznať 
skúsenosti iných charizmatických rodín, iných laických sku-
pín a navzájom sa obohatiť a podporiť. 

2. Rok zasväteného života sa netýka len zasvätených osôb, ale 
celej Cirkvi. Obraciam sa preto na celý kresťanský ľud, aby si 
bol čoraz viac vedomý daru, akým je prítomnosť toľkých za-
svätených mužov a žien, dedičov veľkých svätcov, ktorí tvorili 
históriu kresťanstva. Čím by bola Cirkev bez svätého Bene-
dikta a svätého Bazila, bez svätého Augustína a svätého Ber-
narda, bez svätého Františka a svätého Dominika, bez svätého 
Ignáca z Loyoly a svätej Terézie z Avily, bez svätej Angely 
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Merici a svätého Vincenta de Paul? Mohli by sme urobiť ne-
konečný zoznam až po svätého Jána Bosca či blahoslavenú 
Teréziu z Kalkaty! Blahoslavený Pavol VI. povedal: „Bez toh-
to konkrétneho znamenia by existovalo riziko, že láska, ktorá 
živí celú Cirkev, ochladne, spásonosný paradox evanjelia sa 
otupí, ‚soľ‘ viery sa rozriedi vo svete, ktorý sa ocitol v sekula-
rizačnej etape“ (Evangelica testificatio 3).

Pozývam teda všetky kresťanské spoločenstvá, aby Rok za-
sväteného života prežívali v prvom rade tak, že budú zaň ďa-
kovať Pánovi a vďačne spomínať na prijaté dary, ktoré aj teraz 
prijímame prostredníctvom svätých zakladateľov a zakladate-
liek, a ďakovať aj za vernosť toľkých zasvätených svojej cha-
rizme. Pozývam všetkých vás, aby ste sa zomkli okolo zasväte-
ných a spolu s nimi sa radovali, mali účasť na ich ťažkostiach, 
všemožne s nimi spolupracovali, aby boli verní svojej službe 
a svojmu dielu. Tie sú v podstate tie isté, ktoré koná celá Cir-
kev. Prejavte im lásku a srdečnosť celého kresťanského ľudu. 

Zvelebujem Pána za šťastnú zhodu Roka zasväteného ži-
vota so Synodou o rodine. Rodina a zasvätený život sú po-
volania, ktoré obsahujú bohatstvo a milosť pre všetkých, sú 
priestorom humanizácie pri budovaní životodarných vzťa-
hov a miestom evanjelizácie. Je možné navzájom si pomáhať. 

3. Týmto svojím listom si dovolím obrátiť sa aj na zasväte-
ných a na členov bratstiev a spoločenstiev, ktoré patria do cir-
kví odlišnej tradície od tej katolíckej. Mníšstvo je dedičstvom 
nerozdelenej Cirkvi, ktoré je dodnes veľmi živé či už v orto-
doxných cirkvách alebo v samotnej Katolíckej cirkvi. Ním, 
ale aj ďalšími následnými skúsenosťami v čase, keď západná 
Cirkev bola jednotná, sa inšpirujú podobné iniciatívy, ktoré 
vznikli v rámci cirkevných spoločenstiev protestantskej refor-
my, v ktorých potom vznikali ďalšie prejavy bratských spolo-
čenstiev a gestá konkrétnej služby. 
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Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti 
apoštolského života naplánovala iniciatívy, pri ktorých sa stret-
nú členovia patriaci do skúseností zasväteného a bratského ži-
vota rôznych cirkví. Úprimne podporujem tieto iniciatívy, aby 
tak rástlo vzájomné poznanie, úcta a spolupráca. Týmto spô-
sobom bude môcť ekumenizmus zasväteného života pomôcť 
širšej ceste, smerujúcej k jednote medzi všetkými cirkvami. 

4. Nemôžeme potom zabudnúť, že fenomén mníšstva a iných 
prejavov rehoľných bratstiev je prítomný vo všetkých veľkých 
náboženstvách. Nechýbajú konsolidované skúsenosti medzim-
níšskeho dialógu medzi Katolíckou cirkvou a niektorými veľkými 
náboženskými tradíciami. Je mojím prianím, aby sa Rok zasväte-
ného života stal príležitosťou zhodnotiť prejdenú cestu, aby za-
svätení boli v tejto oblasti citlivejší, aby sme sa pýtali, aké kroky 
treba urobiť, aby sme sa navzájom hlbšie poznali a spolupracovali 
v mnohých spoločných oblastiach v službe ľudskému životu.

Kráčať spoločne je vždy obohatením a môže otvoriť nové 
cesty a vytvoriť nové vzťahy medzi národmi a kultúrami, kto-
ré sa v tejto dobe zdajú byť poznačené mnohými ťažkosťami. 

5. No a nakoniec sa osobitným spôsobom obraciam na svo-
jich bratov v episkopáte. Nech sa pre vás Rok zasväteného 
života stane príležitosťou srdečne a radostne prijať zasvätený 
život ako duchovný kapitál, ktorý prispieva k dobru celého 
Kristovho tela (pozri Lumen gentium 43), a nie len rehoľných 
rodín. „Zasvätený život je darom pre Cirkev, vzniká v Cir-
kvi, rastie v Cirkvi, je úplne zameraný na Cirkev.“8 Keďže je 
darom pre Cirkev, nie je izolovanou alebo okrajovou sku-

8 J. M. BERGOGLIO, Príspevok na Synode o zasvätenom živote a o jeho 
poslaní v Cirkvi. 16. generálne zhromaždenie (13. októbra 1994).
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točnosťou, ale intímne k nej patrí, je v samotnom srdci Cirk-
vi ako rozhodujúci prvok jej poslania, nakoľko vyjadruje 
hlbokú prirodzenosť kresťanského povolania a smerovanie 
celej Cirkvi – Nevesty k jednote s jediným Ženíchom. Teda 
zasvätený život „nepochybne patrí k jej životu a svätosti“ 
(Lumen gentium 44).

V tomto zmysle vás, pastieri partikulárnych Cirkví, po-
zývam, aby ste sa osobitne snažili vo svojich spoločenstvách 
podporiť rôzne charizmy, či už tie historické alebo nové. Pod-
porte, animujte, napomáhajte rozpoznávanie, vyjadrite nežne 
a láskavo svoju blízkosť tým zasväteným, ktoré sa ocitnú v ne-
jakom utrpení alebo sa nechali premôcť dajakou slabosťou, 
no predovšetkým poúčajte Boží ľud o hodnote zasväteného 
života, poukážuc na jeho krásu a svätosť v Cirkvi. 

Tento Rok zasväteného života zverujem Márii, Panne 
načúvania a rozjímania, prvej učeníčke svojho milovaného 
Syna. Na ňu, milovanú dcéru Otca, odetú všetkými darmi 
milosti, hľaďme ako na neprekonateľný vzor nasledovania 
v láske k Bohu a v službe blížnemu.

Už teraz som spolu s vami vďačný za dary milosti a svetla, 
ktorými nás Pán bude chcieť zahrnúť. Všetkých vás sprevá-
dzam svojím apoštolským požehnaním.

Vatikán, 21. novembra 2014, 
sviatok Obetovania Panny Márie.

František





KONGREGÁCIA PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA  
A SPOLOČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA

Radujte sa
Okružný list zasväteným

Z učenia Svätého Otca Františka

„Chcel som vám povedať
jedno slovo,

a to slovo je radosť.
Kde sú zasvätení,

tam je vždy radosť.“

Svätý Otec František
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Drahí bratia a sestry!

1. „Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa 
stretávajú s Ježišom. S Ježišom Kristom sa neustále znovu 
a znovu rodí radosť.“1 

Začiatok Evangelii gaudium znie v kontexte magistéria pápe-
ža Františka s prekvapujúcou vitalitou, ktorá sa dovoláva po-
divuhodného tajomstva radostnej zvesti: keď ju človek prijme 
do srdca, pretvára mu život. Vyrozpráva nám podobenstvo 
o radosti: stretnutie s Ježišom zapaľuje v nás tú pôvodnú krá-
su, krásu tváre, ktorá žiari Otcovou slávou (pozri 2 Kor 4, 6) 
v ovocí radosti.

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti 
apoštolského života pozýva zamyslieť sa nad časom milosti, 
ktorý prežívame ako dar, a nad osobitným pozvaním, ktorým 
sa pápež obracia na zasvätený život.

Prijať takéto učenie znamená obnoviť svoju existenciu 
podľa evanjelia, ale nie s radikálnosťou chápanou ako vzor 
dokonalosti a často oddelenosti od druhých, ale ako priľnutie 
toto corde k udalosti spásonosného stretnutia, ktorá pretvára ži-
vot: „Ide o potrebu zanechať všetko kvôli nasledovaniu Pána. 
Nie, nehovorím radikálne. Evanjeliová radikálnosť nie je len 
tá rehoľná; požaduje sa od všetkých. Ale rehoľníci nasledujú 

1  FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 1.
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Pána zvláštnym, prorockým spôsobom. Očakávam od vás ta-
kéto svedectvo. Rehoľníci musia byť mužmi a ženami schop-
nými prebúdzať svet.“2

V ľudskej konečnosti a ohraničenosti, v každodenných ná-
mahách prežívajú zasvätení a zasvätené svoju vernosť, a tak 
zdôvodňujú radosť, ktorá v nich prebýva; stávajú sa žiarivým 
svedectvom, účinným ohlasovaním, blízki ženám a mužom, 
ktorí s nimi zdieľajú dejiny a hľadajú Cirkev ako otcovský 
dom.3 Keď František z Assisi prijal evanjelium ako formu ži-
vota, „podnietil vzrast viery, obnovil Cirkev; a zároveň ob-
novil aj spoločnosť, ktorá sa stala bratskejšou práve pomocou 
evanjelia a svedectva. Neustále hlásajte evanjelium, a ak je to 
potrebné, aj slovami!“4

Pri počúvaní slov pápeža nám napádajú mnohé veci, ale 
osobitným spôsobom nás oslovuje absolútna jednoduchosť, 
s ktorou Svätý Otec František predkladá svoje učenie, ako sa 
prispôsobuje odzbrojujúcej rýdzosti evanjelia. Slovo sine glossa 
rozosieva širokým gestom dobrého rozsievača, ktorý dôveruje 
a nerobí rozdiely v pôde.

Je to výzva z kompetentného miesta, ktorá sa nám adresuje 
s ľahkosťou dôvery; je to pozvanie zanechať inštitucionálne 
argumentácie a osobné ospravedlnenia; je to provokujúce slo-
vo, ktoré kladie otázky nášmu spôsobu života, niekedy otu-
peného a ospalého, často len nedbalo reagujúceho na výzvu: 

2 ANTONIO SPADARO, „Prebuďte svet!“, rozhovor pápeža Františka 
s generálnymi predstavenými mužských reholí, in: La Civiltà Cattolica, 
č. 165 (2014/I), 5.

3 Porov. FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 47.
4 FRANTIŠEK, Ohlasujte evanjelium, ak treba, slovami; vyjadrením svätého 

Františka pápež zveruje svoje posolstvo mladým, zhromaždeným v Santa 
Maria degli Angeli [Stretnutie s mladými Umbrie, Assisi (Perugia), 4. ok-
tóbra 2013], in: L’Osservatore Romano, 6. októbra 2013, CLIII (229), s. 7.
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„Keby ste mali vieru ako horčičné semienko“ (Lk 17, 5). Je 
to pozvanie, ktoré nám dodáva odvahu rozhýbať ducha, aby 
sme dosvedčovali Slovo, ktoré prebýva medzi nami, a Ducha, 
ktorý neustále utvára a  obnovuje svoju Cirkev.

A to je dôvod tohto listu. Chce navodiť spoločné uva-
žovanie ako jednoduchý prostriedok úprimnej konfrontácie 
nášho života s evanjeliom. Toto dikastérium preto navrhuje 
spoločne sa zamyslieť na osobnej či bratskej úrovni, alebo aj 
v rámci celého inštitútu na ceste k roku 2015, ktorý Cirkev 
venuje zasvätenému životu. Chce nás povzbudiť k odvahe 
urobiť evanjeliové rozhodnutia, ktoré prinesú ovocie obnovy, 
plodné v radosti: „Prvenstvo Boha dáva ľudskej existencii pl-
ný zmysel a radosť, lebo človek je stvorený pre Boha a nebude 
spokojný, kým v ňom nenájde pokoj.“5

5  JÁN PAVOL II., Vita consecrata 10.





TEŠTE SA, JASAJTE, RADUJTE SA

„Tešte sa s Jeruzalemom, jasajte v ňom všetci,  
čo ho milujete, 

radujte sa s ním všetci, čo ste nad ním trúchlili… 
Lebo takto hovorí Pán:  

„Hľa, obrátim k nemu pokoj ako rieku, 
ako rozvodnený potok slávu národov. 
Budete sať, v náručí vás budú nosiť  

a na kolenách láskať. 
Ako keď niekoho utešuje matka, tak vás ja poteším; 

 v Jeruzaleme nájdete útechu. 
Až to uvidíte, zaraduje sa vám srdce  
a vaše kosti oživnú ako svieža tráva. 

Pánova ruka sa ukáže na jeho služobníkoch…“ 

(Iz 66, 10. 12 – 14, NVg)
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V načúvaní

2. Termínom radosť (po hebrejsky: šimhâ/šamah, gyl) Sväté 
písmo vyjadruje mnohorakosť kolektívnych i osobných skúse-
ností, osobitne spojených s náboženským kultom a sviatkami, 
a označuje zmysel pre prítomnosť Boha v dejinách Izraela. 
V Biblii sa nachádza trinásť rôznych slovies a podstatných 
mien na opísanie radosti z Boha v dialógu spásy – radosti 
osôb, ale aj stvorenia.

V Starom zákone – v Knihe žalmov a u proroka Izaiáša sa 
veľakrát opakuje tento výraz. V tvorivých, originálnych jazy-
kových variáciách je mnoho výziev k radosti, proklamuje sa 
radosť z Božej blízkosti, radosť z toho, čo Boh stvoril a urobil. 
V žalmoch sú stovky najpôsobivejších vyjadrení, ktoré na jed-
nej strane ukazujú, že radosť je ovocím dobroprajnej Božej 
prítomnosti a ňou vyvolaných radostných zvolaní; na druhej 
strane sú potvrdením veľkého prísľubu, ktorý načrtáva budú-
ce udalosti v Božom ľude. V prorokovi Izaiášovi je to najmä 
druhá a tretia časť zvitku, popretkávaná častými zvolaniami 
radosti (je ich 15), zameranej na budúcnosť: bude rozhojne-
ná (porov. Iz 9, 2), nebo, pustatina a pláň zajasajú radosťou 
(Iz 35, 1; 44, 23; 49, 13), oslobodení väzni sa vrátia do Jeruza-
lema kričiac od radosti (Iz 35, 9; 51, 11).

V Novom zákone sa tento privilegovaný výraz viaže na ko-
reň slova char (cháirein, chará), ale nachádzajú sa tu aj iné ter-
míny ako agalliáomai, euphrosyne, a zvyčajne vyjadrujú jasanie, 
ktoré zahŕňa minulosť aj budúcnosť. Radosť je mesiášskym da-
rom par excellence, ako to sľubuje Ježiš: „Aby vo vás bola moja 
radosť a aby vaša radosť bola úplná“ (Jn 15, 11; 16, 24; 17, 13). 
A Lukáš už od udalostí pred narodením Spasiteľa signalizuje 
jasavú radosť (porov. Lk 1, 14. 44. 47; 2, 10; porov. Mt 2, 10), 
ktorá neskôr sprevádza šírenie sa radostnej zvesti (porov. Lk 10, 
17; 24, 41. 52) a je typickým znakom prítomnosti a vzmáhania 
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sa kráľovstva (porov. Lk 15, 7. 10. 32; Sk 8, 39; 11, 23; 15, 3; 
16, 34; porov. Rim 15, 10 – 13; atď.).

Podľa Pavla je radosť ovocím Ducha (porov. Gal 5, 22) 
a trvalým typickým znakom kráľovstva (Rim 14, 17); upevňu-
je sa aj napriek súženiam a skúškam (1 Sol 1, 6). V modlitbe, 
v dobročinnosti, v ustavičnom vzdávaní vďaky treba nachá-
dzať zdroj radosti (1 Sol 5, 16; Flp 3, 1; Kol 1, 11): v súžení sa 
apoštol národov cíti byť naplnený radosťou a má účasť na slá-
ve, ktorú všetci očakávame (2 Kor 6, 10; 7, 4; Kol 1, 24). Ko-
nečný triumf Boha a Baránkova svadba dopĺňajú každú radosť 
a jasanie (Zjv 19, 7) kozmickým „Aleluja!“ (Zjv 19, 6).

Vhĺbme sa do zmyslu textu: „Tešte sa s Jeruzalemom, ja-
sajte v ňom všetci, čo ho milujete, radujte sa s ním všetci“ 
(Iz 66, 10). Ide o záver tretej časti proroka Izaiáša a treba si 
všimnúť, že kapitoly Iz 65 a 66 sú úzko spojené a navzájom 
sa dopĺňajú, ako je to zrejmé v závere druhej časti Izaiáša (ka-
pitoly 54 – 55).

V oboch kapitolách sa niekedy minulosť predstavuje krutý-
mi obrazmi, ale Boh pozýva  zabudnúť na ňu, lebo chce, aby 
zažiarilo nové svetlo, dôvera, ktorá vylieči nevernosť i podstú-
pené ukrutnosti. Prekliatie ako ovocie nezachovávania Zmlu-
vy pominie, pretože Boh práve robí „z Jeruzalema plesanie 
a z jeho ľudu radosť“ (porov. Iz 65, 18). Dôkazom toho je 
skúsenosť, že Boh odpovie prv, než vyslovia vrúcnu prosbu 
(porov. Iz 35, 24). Toto je kontext, ktorý pokračuje aj v prvých 
veršoch 66. kapitoly; znaky, ktoré poukazujú na tuposť srdca 
a uší vzhľadom na Pánovu dobrotu a jeho slovo nádeje, tu 
a tam sa objavujú aj neskôr.

Sugestívna je tu podobnosť Jeruzalema s matkou, ktorá sa 
inšpiruje prísľubom Iz 49, 18 – 26 a 54, 1 – 3: krajina Júdu sa 
nečakane naplní tými, ktorí sa po predchádzajúcom ponížení 
vracajú z diaspóry. Akoby rozruch „oslobodenia“ vložil Sio-
nu zárodok nového života a nádeje, a Boh, Pán života, bez 
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námahy umožní zrod nových synov. Tak sa matka – Sion ob-
klopí novým potomstvom a stane sa veľkodušnou a nežnou 
živiteľkou všetkých. Je to obraz plný sladkosti, ktorý fascino-
val už svätú Teréziu z Lisieux a našla v ňom rozhodujúci kľúč 
na interpretáciu vlastnej spirituality.6

Nahromadenie veľmi silných výrazov: radujte sa, tešte sa, 
jasajte, ale aj útecha, potešenie, hojnosť, rozkvet, nežnosť, atď. Osla-
bil sa vzťah vernosti a lásky a dostavil sa smútok a neplod-
nosť; teraz však Božia moc a svätosť znovu dá zmysel a plnosť 
života a šťastia; vyjadruje ich termínmi, ktoré patria k citovým 
koreňom každej ľudskej bytosti a prebúdzajú jedinečné pocity 
nežnosti a istoty.

Delikátny, ale verný profil Boha, ktorý udivuje materský-
mi záchvevmi a intenzívnymi citmi. Radosť srdca (porov. 
Iz 66, 14), pochádzajúca od Boha – materská tvár a ruka, 
ktorá pozdvihuje –, sa šíri medzi ľudom, zlomeným tisícimi 
poníženiami pre krehkosť svojich kostí. Je to darovaná pre-
mena, ktorá nadobúda rozmery nových nebies a novej zeme (po-
rov. Iz 66, 22), aby všetci ľudia spoznali slávu Pána, verného 
a vykupiteľa.

6 S viacerými citáciami: porov. SVÄTÁ TERÉZIA Z LISIEUX, Opere 
complete, LEV – Ed. OCD, Città del Vaticano – Roma, 1997: Rukopis 
A,6v°; B,1r°; C,3r°; List 196.
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Toto je tá krása

3. „Toto je tá krása zasvätenia: radosť, radosť…“7 Radosť, že 
môžeme všetkým prinášať Božiu útechu. To sú slová pápeža 
Františka počas stretnutia so seminaristami, novicmi a novic-
kami. „V smútku nie je svätosť!“8 pokračuje Svätý Otec; „ne-
buďte smutní ako tí, ktorí nemajú nádej,“ píše svätý Pavol 
(1 Sol 4, 13).

Radosť nie je neužitočná ozdoba, ale požiadavka a základ 
ľudského života. Všetci ľudia v každodennom lopotení túžia 
po radosti a chcú v nej spočinúť celým svojím bytím.

Vo svete je často deficit radosti. Nemusíme konať hrdinské 
skutky ani zvučnými slovami proklamovať pravdy, ale sme 
povolaní svedčiť o radosti, ktorá vychádza z istoty, že sme 
milovaní, a z dôvery, že budeme spasení.

Naša krátka pamäť a naša chabá skúsenosť nám často brá-
nia znovu nachádzať „krajinu radosti“, v ktorej by sme si 
mohli vychutnať obraz Boha. Máme tisíce dôvodov zotrvať 
v radosti. Jej koreň sa živí vytrvalým počúvaním Božieho slo-
va, plným viery. V škole Učiteľa počujeme: „aby vo vás bola 
moja radosť a aby vaša radosť bola úplná“ (Jn 15, 11) a precvi-
čujeme si lekcie dokonalej radosti.

„Smútok a strach musia ustúpiť radosti: ‚Tešte sa… a ple-
sajte… radujte sa‘ – hovorí prorok (66, 10). Je to veľké po-
zvanie k radosti. […] Všetci kresťania, a predovšetkým my, 
sme povolaní šíriť toto posolstvo nádeje, ktoré prináša pokoj 
a radosť: Božiu útechu, jeho nehu, nehu voči všetkým. Ale 

7 FRANTIŠEK, Autentickí a opravdiví, [Stretnutie so seminaristami, no-
vicmi a novickami, Rím, 6. júla 2013], in: L’Osservatore Romano, 8. – 9. 
júla 2013, CLIII (155), s. 6.

8 Tamže.
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môžeme byť jej nositeľmi, len ak my ako prví zakusujeme 
radosť z jeho útechy, z toho, že nás miluje. Občas som sa 
stretol so zasvätenými, ktorí mali strach z Božej útechy a trá-
pili sa preto, že majú strach z tejto Božej nežnosti. Ale ne-
majte strach. Nemajte strach, Pán je Pánom útechy, Pánom 
nežnosti. Pán je otcom a hovorí, že bude s nami zaobchádzať 
s nežnosťou, ako mama so svojím bábätkom. Nemajte strach 
z Pánovej útechy.“9

Keď vás povoláva

4. „Keď vás Boh povoláva, hovorí vám: ‚Si pre mňa dôležitý, 
mám ťa rád, počítam s tebou.‘ Ježiš to hovorí každému z nás! 
Z toho pramení radosť! Radosť z okamihu, keď sa na mňa 
pozrel Ježiš. Chápať to a preciťovať je tajomstvo našej radosti. 
Cítiť sa byť Bohom milovaní, cítiť, že pre neho nie sme čísla, 
ale osoby; cítiť, že je to on, ktorý nás volá.“10

Pápež František obracia náš zrak k duchovným základom 
ľudskej prirodzenosti, aby sme si uvedomili, čo sme dostali 
bez zásluhy od slobodnej Božej zvrchovanosti a slobodnej 
ľudskej odpovede: „Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: 
‚Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chu-
dobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj 
ma!‘“ (Mk 10, 21).

Pápež poznamenáva: „Ježiš sa pri poslednej večeri obrátil 
na apoštolov slovami: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som 

9 FRANTIŠEK, Evanjelizácia sa robí na kolenách, [Homília pri svätej omši 
pre seminaristov, novicov a novicky, Rím, 7. júla 2013], in: L’Osservatore 
Romano, 8. – 9. júla 2013, CLIII (155), s. 7.

10 FRANTIŠEK, Autentickí a opravdiví, s. 6.
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si vyvolil vás“ (Jn 15, 16), ktoré pripomínajú všetkým, nielen 
nám, kňazom, že povolanie je vždy Božia iniciatíva. Je to 
Kristus, ktorý vás povolal nasledovať ho v zasvätenom živote, 
a to znamená neustále uskutočňovať ‚exodus‘ zo seba samých, 
aby ste zamerali svoju existenciu na Krista a jeho evanjelium, 
na Božiu vôľu, zbavovaním sa vlastných plánov tak, aby ste 
mohli povedať so svätým Pavlom: ‚Už nežijem ja, ale vo mne 
žije Kristus‘ (Gal 2, 21).“11

Pápež nás pozýva na spätné peregrinatio, na putovanie 
múdrosti, aby sme sa ocitli na cestách Palestíny alebo v blíz-
kosti loďky pokorného galilejského rybára; pozýva nás kon-
templovať začiatok cesty alebo skôr udalosti, ktorú navodil 
Kristus a ktorá znamenala zanechať na brehu siete, na okraji 
cesty mýtnicu a ambície horlivca pochovať medzi zámermi 
minulosti. Zanechať všetky nevhodné prostriedky, aby sme 
mohli byť s ním.

Pozýva nás nastúpiť akúsi vnútornú púť, pričom sa máme 
dlho zdržať práve pri prvej hodiny, ktorej priestor je plný 
tepla priateľských vzťahov, rozum sa ochotne otvára tajom-
stvu a kde sa prijíma rozhodnutie, že je dobré nasledovať 
Učiteľa, ktorý jediný „má slová večného života“ (porov. 
Jn 6, 68). Pozýva nás z celej našej „existencie urobiť púť pre-
meny v láske“12.

Pápež František nás vyzýva zastaviť sa a upriamiť svoju 
myseľ na obraz nastúpenia na cestu, na „radosti okamihu, 

11 FRANTIŠEK, Prejav k účastníkom plenárneho zhromaždenia Medziná
rodnej únie generálnych predstavených ženských reholí (Rím, 8. mája 2013), 
in: AAS 105 (2013), 460 – 463, 22.

12 FRANTIŠEK, Vystúpiť na vrch dokonalosti, Posolstvo pápeža karmeli-
tánom z príležitosti ich generálnej kapituly, in: L’Osservatore Romano, 
6. septembra 2013, CLIII (203), s. 7
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v ktorom sa Ježiš na mňa pozrel“13, aby sme sa v duchu vrátili 
k zmyslu a požiadavkám, ktoré sú základom nášho povolania: 
„Je to odpoveď na volanie lásky.“14 Byť s Kristom si vyžaduje 
zdieľať s ním život, rozhodnutia, poslušnosť viery, blahosla-
venstvo chudobných, radikálnosť lásky.

Treba sa znovu narodiť pomocou povolania. „Pozývam 
všetkých kresťanov […] obnoviť si dnes svoje osobné stret-
nutie s Ježišom Kristom, alebo aspoň sa rozhodnúť, že mu 
umožním, aby sa on stretol so mnou, a neustále ho hľadať 
deň čo deň.“15

Pavol nás vovádza do tejto základnej vízie slovami: „Nik 
nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený“ 
(1 Kor 3, 11). Termín povolanie označuje túto nezaslúženú 
danosť ako rezervoár života, ktorý neustále obnovuje ľudstvo 
a Cirkev v hĺbke ich bytia.

V skúsenosti povolania je jeho tajomným subjektom práve 
Boh. My počujeme hlas, ktorý nás volá k životu a učeníctvu 
pre kráľovstvo. Keď to pápež František pripomína slovami 
„ty si pre mňa dôležitý“, používa priamy dialóg v prvej oso-
be, aby tak zdôraznil vedomie. Chce, aby som pochopil tú-
to myšlienku, zvážil ju, žeby ma tým povzbudil ku konaniu 
v súlade s mojím vedomím, s povolaním, ktoré vnímam ako 
mne adresované, ako moje osobné povolanie: „Chcel by som 
povedať tomu, kto sa cíti ľahostajný voči Bohu, voči viere, 
kto je vzdialený od Boha alebo ho opustil, a aj nám, s naši-
mi ‚vzdialeniami‘, s našimi ‚opusteniami‘ vzhľadom na Boha, 
možno malými, ale je ich toľko v našom každodennom živo-
te: pozri sa do hĺbky svojho srdca, pozri sa do svojho vnútra 

13 FRANTIŠEK, Autentickí a opravdiví, s. 6. 
14 Tamže.
15 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 3.
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a polož si otázku: Máš srdce, ktoré túži po niečom veľkom, 
alebo srdce uspaté vecami? Je v tvojom srdci nepokoj hľada-
nia, alebo si ho nechal udusiť vecami, ktoré napokon spôsobia 
jeho odumretie?“16 

Vzťah k Ježišovi Kristovi je potrebné neustále živiť nepoko-
jom hľadania. Len v tomto nepokoji si budeme uvedomovať, 
že dar povolania sme dostali zadarmo, a znovu si pripomenie-
me motívy prvého rozhodnutia, ktoré v nás pretrvávajú vďaka 
vytrvalosti: „Dovoliť Kristovi, aby sa nás zmocnil, znamená 
byť vždy zameraní na to, čo je pred nami, na cieľ, ktorým je 
Kristus (porov. Flp 3, 14).“17 Tieto otázky sú akýmisi súradni-
cami neustáleho počúvania Boha, ony majú udávať rytmus 
nášmu každodennému životu.

Pre toto nevýslovné tajomstvo, ktoré nosíme vo svojom 
vnútri a ktoré je účasťou na nesmiernom tajomstve Boha, 
existuje jediná možnosť vysvetlenia, a tým je viera: „Viera je 
odpoveď Slovu, ktoré sa obracia na nás osobne; je odpoveďou 
veľkému Ty, ktoré nás volá po mene“18 a „keďže ide o od-
poveď na Slovo, ktoré nás predchádza, bude vždy úkonom 
pamäti. No táto pamäť sa neviaže na minulosť, ale keďže je 
to spomienka na prisľúbenie, otvára sa do budúcnosti, osve-
cuje naše kroky na životnej ceste.“19 „Viera obsahuje práve 
spomienku na príbeh Boha s nami, spomienku na stretnutie 
s Bohom, ktorý vychádza v ústrety prvý, tvorí a prináša spásu, 

16 FRANTIŠEK, S nepokojom v srdci [Homília na začiatku generálnej kapi-
tuly Rádu svätého Augustína, Rím, 28. augusta 2013], in: L’Osservatore 
Romano, 30. augusta 2013, CLIII (197), s. 25. 

17 FRANTIŠEK, Tvorivé cesty zakorenené v Cirkvi [Homília zo svätej omše 
v Chiesa del Gesù z príležitosti sviatku svätého Ignáca z Loyoly, Rím, 31. jú-
la 2013], in: L’Osservatore Romano, 1. augusta 2013, CLIII (175), s. 8. 25.

18 FRANTIŠEK, Lumen fidei 8.
19 Tamže.
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premieňa; viera je spomienka na jeho slovo, ktoré zohrieva 
srdce, na jeho spásonosné činy, ktorými nám daruje život, 
očisťuje nás, stará sa o nás, živí nás. […] Kto v sebe nosí spo-
mienku na Boha, nechá sa ňou viesť v celom svojom živote 
a dokáže ju prebúdzať v srdciach druhých.“20 Spomienku, že 
Boh nás povoláva tu a teraz.

Nájdení, získaní, premenení 

5. Pápež žiada, aby sme si znovu prešli svoj osobný príbeh 
a preskúmali ho vzhľadom na pohľad lásky Boha, pretože ak 
je povolanie vždy jeho iniciatívou, z našej strany je potrebné 
slobodne priľnúť k božsko-ľudskému plánu ako k životnému 
vzťahu v agapé, ako k ceste učeníctva, ako k „svetlu na ces-
te Cirkvi“21. Život v Duchu nepozná zavŕšenie, ale neustále 
sa otvára tajomstvu, rozlišuje a spoznáva Pána, skutočnosť 
vníma vzhľadom na neho. Keď nás Boh povoláva, dáva nám 
vstúpiť do svojho pokoja a chce, aby sme spočinuli v ňom: je 
to neustály proces spoznávania sa v láske; pre nás znie slovo 
„staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci“ (Lk 10, 41). Vo via 
amoris napredujeme v znovuzrodení: staré stvorenie sa znovu 
rodí v novej podobe. „Kto je teda v Kristovi, je novým stvore-
ním“ (2 Kor 5, 17).

Pápež František dáva tomuto znovuzrodeniu meno, keď 
hovorí: „Táto cesta má svoje meno, svoju tvár: tvár Ježiša 

20 FRANTIŠEK, Spomienka na Boha [Homília na svätej omši na Deň kate-
chétov, Rím, 29. septembra 2013], in: L’Osservatore Romano, 30. septem-
bra – 1. októbra 2013, CLIII (224), s. 7.

21 FRANTIŠEK, Prejav k účastníkom plenárneho zasadania Medzinárodnej 
únie generálnych predstavených ženských reholí (Rím, 8. mája 2013), in: AAS 
105 (2013), 460 – 463.
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Krista. On nás učí, ako sa stať svätými. On nám v evanjeliu 
ukazuje cestu: cestu blahoslavenstiev (pozri Mt 5, 1 – 12). To-
to je cesta svätých: tých, čo milovali Boha a nekládli mu v ži-
vote žiadne podmienky.“22

Zasvätený život má vteľovať radostnú zvesť, má nasledovať 
Krista ukrižovaného a vzkrieseného, má si osvojiť „existen-
ciu a konanie Ježiša ako vteleného Slova pred tvárou Otca 
a bratov“23. Konkrétne napodobňovať jeho spôsob života, 
jeho vnútorné postoje, nechať sa preniknúť jeho duchom, 
prispôsobiť sa jeho prekvapivej logike a jeho rebríčku hodnôt, 
zdieľať jeho riziká a jeho nádeje: „Vedení pokornou a šťast-
nou istotou ľudí, ktorých Boh našiel, získal a premenil Pravdou 
– Kristom, nemôžu ju neohlasovať.“24

Zotrvávanie v Kristovi nám umožňuje zachytiť prítomnosť 
tajomstva, ktoré v ňom prebýva, a je schopné rozšíriť naše 
srdce v miere jeho synovského srdca. Kto zotrváva v jeho lás-
ke tak, ako je ratolesť spojená s viničom (porov. Jn 15, 1 – 8), 
vstupuje do dôverného vzťahu s Kristom a prináša ovocie: 
„Zotrvávať v Ježišovi! To znamená byť s ním spojený, byť 
v ňom, s ním, zhovárať sa s ním.“25

„Kristus je pečaťou na čele a je pečaťou v srdci: na čele, aby 
sme ho neustále vyznávali; v srdci, aby sme ho milovali; je 

22 FRANTIŠEK, Nie superľudia, ale Boží priatelia [Anjel Pána, Rím, 1. novembra 
2013], in: L’Osservatore Romano, 2. – 3. novembra 2013, CLIII (252), s. 8.

23 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 22.
24 FRANTIŠEK, Na križovatke ciest [Homília pri svätej omši za účasti bis-

kupov, kňazov, rehoľníkov a seminaristov z príležitosti 28. svetových 
dní mládeže, Rio de Janeiro, 27. júla 2013], in: L’Osservatore Romano, 
29. – 30. júla 2013, CLIII (173), s. 4.

25 FRANTIŠEK, Povolanie katechétu [Príhovor k účastníkom Medzinárod-
ného kongresu o katechéze, Rím, 27. septembra 2013], in L’Osservatore 
Romano, 29. septembra 2013, CLIII (223), s. 7.
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pečaťou na ramenách, aby sme stále konali skutky.“26 Zasvätený 
život je totiž neustálym povolávaním nasledovať Krista a pri-
podobňovať sa mu. „Celý Ježišov život, jeho postoj k chudob-
ným, jeho skutky, jeho priamočiarosť, jeho každodenná jedno-
duchá veľkodušnosť a napokon jeho úplné sebadarovanie, to 
všetko je vzácne a prihovára sa nášmu osobnému životu.“27

Stretnutie s Pánom nás uvádza do pohybu, pobáda nás 
vyjsť zo seba.28 Vzťah s Ježišom nie je statický ani intimis-
tický: „Kto postaví do centra svojho života Krista, odpútava 
sa od seba, ‚decentruje sa‘! Čím viac sa zjednotíš s Ježišom 
a on sa stane stredom tvojho života, tým viac ti umožní vyjsť 
zo seba, odpúta ťa od seba a otvorí ťa voči druhým.“29 „Nie 
sme stredom, sme takpovediac ‚odsunutí‘, sme v službe Krista 
a jeho Cirkvi.“30

Kresťanský život definujú slovesá pohybu, aj keď ho pre-
žívame v mníšskej či kontemplatívno-klauzúrnej podobe. Je 
neustálym hľadaním.

„Nemožno vytrvať v nadšenej evanjelizácii, ak nie sme 
na základe vlastnej skúsenosti presvedčení, že nie je to isté 
poznať Ježiša a nepoznať ho; nie je to isté kráčať s ním a tápať 
v neistote; nie je to isté môcť ho počúvať a nepoznať jeho slo-
vo; nie je to isté kontemplovať ho, adorovať, spočívať v ňom 
a nemôcť toto všetko robiť. Nie je to isté snažiť sa budovať 
svet jeho evanjeliom a robiť to len na základe vlastného roz-
umu. Vieme dobre, že život s Ježišom sa stáva omnoho pln-
ším; s ním je oveľa ľahšie nájsť zmysel všetkých vecí.“31

26 AMBRÓZ, De Isaac et anima, 75: PL 14, 556 – 557. 
27 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 265.
28 Tamže, 8.
29 FRANTIŠEK, Povolanie katechétu, s. 7. 
30 FRANTIŠEK, Tvorivé cesty zakorenené v Cirkvi, s. 8. 
31 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 266.
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Pápež František povzbudzuje k nepokoju hľadania, ako to-
mu bolo u Augustína z Hippa: „Nepokoj srdca, ktorý ho pri-
vádza k osobnému stretnutiu s Kristom, dáva mu pochopiť, 
že Boh, ktorého hľadal ďaleko od seba, je Boh blízky každej 
ľudskej bytosti, Boh blízky nášmu srdcu; je nám bližší, ako 
sme si my sami.“ Je to hľadanie, ktoré pokračuje: „Augustín sa 
nezastavuje, neuviazne v pohodlí, neuzatvára sa do seba ako 
človek, ktorý prišiel do cieľa, ale pokračuje v ceste. Nepokoj 
hľadania pravdy, hľadania Boha, stáva sa nepokojom túžby 
poznávať ho čoraz lepšie a vychádzať zo seba, aby sme ho 
umožnili poznať iným. Je to naozaj nepokoj lásky.“32

V radosti verného áno

6. Kto sa stretol s Pánom a nasleduje ho s vernosťou, je pos-
lom radosti Ducha. 

„Iba vďaka tomuto stretnutiu a ďalším stretnutiam s Božou 
láskou, ktorá sa premieňa na šťastné priateľstvo, sme uchránení 
od nášho izolovaného povedomia a od zameranosti na seba.“33 
Boh povoláva osobu k nej samej, to jest k schopnosti jestvovať. 
Možno nie je bezdôvodné povedať, že kríza zasväteného života 
vychádza aj z neschopnosti spoznať toto hlboké volanie do-
konca zo strany tých, ktorí už žijú svoje povolanie.

Prežívame krízu vernosti, ktorú chápeme ako vedomé 
priľnutie k volaniu; ako cestu, ktorou kráčame od jej tajomné-
ho začiatku až po jej tajomný koniec.

Možno sme aj v kríze humanizácie. Prežívame celkový 
nedostatok jednotiaceho princípu, zranení neschopnosťou 

32 FRANTIŠEK, S nepokojom v srdci, s. 8.
33 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 8.
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viesť v čase život ako všetko zjednocujúce povolanie a verné 
napredovanie.

Každodenná osobná i bratská cesta, poznačená nespokoj-
nosťou, horkosťou, ktorá nás vedie k ľútosti, k takmer neustálej 
nostalgii za nepreskúmanými cestami a nenaplnenými snami, 
stáva sa osamotenou cestou. Náš život, povolaný ku vzťahu 
v uskutočňovaní lásky, sa tak môže zmeniť na neobývanú pu-
statinu. V každom veku sme pozvaní vstupovať do hlbokého 
stredu osobného života, tam, kde sa nachádza zmysel a pravda 
motivácií nášho života učeníkov a učeníčok s Majstrom. 

Vernosť je povedomie lásky, ktorá nás neustále dynamicky 
orientuje k „ty“ Boha a ku každej ľudskej osobe, a my skusu-
jeme život Vzkrieseného: „Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, 
sú oslobodení do hriechu a smútku, od vnútorného prázdna 
a izolácie.“34

Verné učeníctvo je milosťou a uplatňovaním lásky, služ-
bou obetavej dobročinnosti: „Keď kráčame bez kríža, keď 
budujeme bez kríža a keď vyznávame Krista bez kríža, nie 
sme Pánovými učeníkmi: sme zosvetštení, sme biskupi, kňazi, 
kardináli, pápeži, ale nie Pánovi učeníci.“35

Vytrvať až po Golgotu, skusovať trýzeň neistoty a zrady, 
s úžasom sa tešiť z Veľkej noci až po slávu Turíc a po evan-
jelizáciu národov, to sú etapy radostnej vernosti, pretože je 
kenotická, po celý život pociťovaná aj ako znak mučeníctva 
a takisto ako účasť na vzkriesenom živote Krista: „Lebo z krí-
ža, z najvyššieho činu milosrdenstva a lásky sa rodíme ako 
nové stvorenie (porov. Gal 6, 15).“36

34 Tamže, 1.
35 FRANTIŠEK, Homília zo svätej omše s kardinálmi (Rím, 14. marca 2013), 

in: AAS 105 (2013), s. 365 – 366.
36 FRANTIŠEK, Evanjelizácia sa robí na kolenách, s. 7.
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V tom teologálnom mieste, v ktorom sa Boh zjavuje, zja-
vuje nám seba samých; Pán nás teda žiada, aby sme hľadali 
znovu, fides quaerens: „Usiluj sa o spravodlivosť, vieru, lásku 
a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána“ (2 Tim 2, 22).

Vnútorné putovanie sa začína modlitbou: „Prvou vecou 
učeníka je byť s Majstrom, počúvať ho, učiť sa od neho. A to-
to platí stále, je to cesta, ktorá trvá celý život. […] Ak v našom 
srdci nie je teplo Boha, jeho lásky, jeho nežnosti, ako môžeme 
my, úbohí hriešnici, zohrievať srdcia iných?“37 Táto cesta trvá 
celý život a Svätý Duch nás v pokore modlitby presviedča 
o Kristovom panovaní v nás: „Pán nás denne pozýva nasle-
dovať ho s odvahou a vernosťou; dal nám veľký dar, že si nás 
vybral za svojich učeníkov; vyzýva nás, aby sme ho ohlasovali 
s radosťou ako Zmŕtvychvstalého, ale žiada, aby sme tak robili 
slovom a svedectvom života v každodennosti. Pán je jediný, 
jediný Boh nášho života a pozýva nás zbaviť sa mnohých bô-
žikov a klaňať sa len jemu.“38

Pápež označuje modlitbu za zdroj plodnosti poslania: 
„Pestujme kontemplatívny rozmer aj vo víre najsúrnejších 
a najťažších úloh. A čím viac vás poslanie povoláva ísť na pe-
riférie existencie, tým viac nech je vaše srdce spojené s Kristo-
vým, plným milosrdenstva a lásky.“39

Zotrvávanie s Ježišom formuje človeka, aby sa pozeral 
na dejiny kontemplatívnym spôsobom, všade videl a cítil prí-
tomnosť Ducha a privilegovaným spôsobom spoznával jeho 
prítomnosť tak, aby prežíval všetky okamihy ako Boží čas. 
Keď chýba pohľad viery, „život postupne stráca zmysel, tvár 

37 FRANTIŠEK, Povolanie katechétu, s. 7.
38 FRANTIŠEK, Súvis medzi slovom a životom, [Homília na eucharistickú 

slávnosť v Bazilike svätého Pavla za hradbami, Rím, 7. júla 2013], in: 
L’Osservatore Romano, 15. – 16. apríla 2013, CLIII (88), s. 8.

39 FRANTIŠEK, Evanjelizácia sa robí na kolenách, s. 7.
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bratov sa zastiera, a nie je možné objavovať v nich tvár Krista; 
dejinné udalosti sa stávajú nejasnými, ba zbavenými nádeje“40. 

Kontemplácia vedie k prorockému postoju. Prorok je člo-
vek „ktorý má prenikavý zrak a ktorý počúva a hovorí Božie 
slová; […] človek troch časov: prísľubu minulosti, kontem-
plácie prítomnosti a odvahy vyznačiť cestu do budúcnosti“41. 

Vernosť učeníctva napokon nadobúda formu a overuje sa 
skúsenosťou bratstva, teologického miesta, na ktorom sme po-
volaní navzájom sa podporovať v radostnom „áno“ evanjeliu: 
„Je to Božie slovo, ktoré vzbudzuje vieru, živí ju, obrodzuje 
ju. Je to Božie slovo, ktoré sa dotýka sŕdc, obracia ich k Bohu 
a k jeho logike, ktorá je taká odlišná od našej; je to Božie slo-
vo, ktoré neustále obnovuje naše spoločenstvá.“42

Pápež nás pozýva obnovovať si povolanie a robiť ho účin-
ným práve radosťou a zanietením; celostný akt lásky je totiž 
neustály proces, „dozrieva, dozrieva, dozrieva“43 v trvalom 
vývoji, v ktorom „áno“ našej vôle jeho vôli zjednocuje vô-
ľu, rozum a cit; „lásku nikdy nemožno zavŕšiť, nikdy nie je 
úplná; počas života sa mení, dozrieva, a práve preto zostáva 
verná sebe samej“44. 

40 KONGREGÁCIA PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 
A SPOLOČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA, Inštrukcia Vychádzať 
z Krista. Obnovený záväzok zasväteného života v treťom tisícročí (19. mája 
2002), č. 25, in: Ench Vat 21, 372 – 510.

41 FRANTIŠEK, Človek s prenikavým zrakom, ranná meditácia v kaplnke 
Domu svätej Marty (16. decembra 2013), in: L’Osservatore Romano, 
16. – 17. decembra 2013, CLIII (289), s. 7.

42 FRANTIŠEK, Tá príťažlivosť, ktorá dáva vzrast Cirkvi, stretnutie s kňaz-
mi, rehoľníkmi a rehoľníčkami v katedrále San Ruffino [Stretnutie k klé
rom, zasvätenými osobami a členmi pastoračných rád, Assisi (Perugia), 4. ok-
tóbra 2013], in: L’Osservatore Romano, 6. októbra 2013, CLIII (229), s. 6. 

43 FRANTIŠEK, Autentickí a opravdiví, s. 6.
44 BENEDIKT XVI., Deus caritas est 11.





POTEŠUJTE, POTEŠUJTE MÔJ ĽUD

„Potešujte, potešujte môj ľud,
vraví váš Boh.

Hovorte k srdcu Jeruzalema.“

(Iz 40, 1 – 2, NVg)
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V načúvaní

7. Proroctvá druhej časti Izaiáša (Iz 40 – 55) so štylistickou 
osobitosťou (porov. Iz 51, 17; 52, l: Prebuď, prebuď sa!) vy-
zývajú pomôcť deportovanému Izraelu, ktorému hrozí, že sa 
pohrúži do prázdna zabudnutej spomienky. Historický kon-
text jasne patrí k fáze dlhého babylonského zajatia (587 – 538 
pred Kristom) so všetkým ponížením, ktoré z toho vyplývalo, 
a s pocitom bezmocnosti dostať sa z neho. No rozpad Asýrskej 
ríše pod tlakom novej perzskej moci pod vedením rodiacej sa 
hviezdy, ktorou bol Kýros, napovedá prorokovi, že je možné 
nečakané oslobodenie. A tak sa aj stalo. Bohom inšpirovaný 
prorok hovorí verejne o tejto možnosti, pričom interpretuje 
politické a vojenské vzbury ako činnosť, ktorú tajomne riadi 
Boh cez Kýra. Vyhlasuje, že oslobodenie je blízko, ba už sa 
začína uskutočňovať návrat do zeme otcov. 

Slová, ktoré Izaiáš používa: „Potešujte… hovorte k srdcu,“ 
častejšie sa opakujú v Starom zákone, a osobitnú hodnotu ma-
jú na miestach, kde ide o dialóg nežnosti a lásky. Napríklad 
keď Rút hovorí, že Bóz ju „potešil a hovoril k jej srdcu“ ( porov. 
Rút 2, 12); alebo známy úryvok z Ozeáša, ktorý oznamuje 
svojej žene (Gomera), že ju zvábi na púšť a „prehovorí k jej 
srdcu“ (porov. Oz 2, 16–17); nastane nové obdobie vernosti. 
Sú tu však aj iné podobné paralely: dialóg v Sicheme, Ka-
morov syn, ktorý sa zamiloval do Diny (porov. Gn 34, 1 – 5) 
alebo keď sa levita z Efraimu prihovára svojej vedľajšej žene, 
ktorá ho opustila (porov. Sdc 19, 3).

Ide teda o jazyk, ktorý treba interpretovať v horizonte lás-
ky, nielen povzbudzovania: čin a slovo idú ruka v ruke, sú 
jemné a podnecujúce a pripomínajú intenzívne puto lásky 
s Bohom, „ženíchom“ Izraela. A potešovanie treba chápať ako 
prejav vzájomnej spolupatričnosti, hru intenzívnej empatie, 
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dojatia a životného puta. Nie sú to povrchné sladké slová, ale 
milosrdenstvo a veľká starostlivosť, objatie, ktoré dáva silu, 
a trpezlivá blízkosť, ktorá vzbudzuje dôveru.

Prinášať Božie objatie

8. „Dnes ľudia potrebujú aj slová, ale predovšetkým naše 
svedectvo o milosrdenstve a nežnosti Pána, ktoré zohrievajú 
srdcia, prebúdzajú nádej. A tá priťahuje k dobru. Radosť z pri-
nášania Božej útechy!“45 

Pápež František zveruje zasväteným poslanie nachádzať 
Pána, ktorý nás potešuje ako matka, a na základe tejto skúse-
nosti potešovať Boží ľud.

Z radosti zo stretnutia s Pánom a z jeho povolania pramení 
služba v Cirkvi, poslanie: prinášať ľuďom našich čias útechu 
Boha, svedčiť o jeho milosrdenstve.46 

V Ježišovej vízii je útecha darom Ducha, Parakléta, Ute-
šiteľa, ktorý nás potešuje v skúškach a zažína v nás nádej, 
ktorá nesklame. Tak sa kresťanská útecha stáva posilou, po-
vzbudením, nádejou: je činnou prítomnosťou Ducha (porov. 
Jn 14, 16 – 17) a „ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zho-
vievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“ 
(Gal 5, 22 – 23).

Vo svete, kde vládne nedôvera, skleslosť, depresia, v kultú-
re, v ktorej ľudia podliehajú krehkosti a slabosti, individualiz-
mu a osobným záujmom, sa od nás žiada vnášať dôveru, že 
pravé šťastie je možné, že je možná nádej, ktorá sa neopiera 
výlučne o talenty, schopnosti, o poznanie, ale o Boha. Každý 

45  FRANTIŠEK, Evanjelizácia sa robí na kolenách, s. 7.
46  Porov. FRANTIŠEK, Autentickí a opravdiví, s. 6.
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má možnosť stretnúť sa s ním, stačí ho hľadať s úprimným 
srdcom.

Ľudia našich čias očakávajú slová útechy, možnosť odpus-
tenia a pravej radosti. Sme povolaní prinášať všetkým objatie 
Boha, ktorý sa k nám skláňa s nežnosťou matky: zasvätení 
majú byť znameniami plnej ľudskosti, sprostredkovateľmi mi-
losti, nie tými, čo nad ňou vládnu; preto sa na znak útechy 
skláňajú k nohám ľudí.47

Nežnosť nám robí dobre

9. Ako svedkovia spoločenstva, presahujúc naše spôsoby 
uvažovania a svoje obmedzenia, sme teda povolaní prinášať 
úsmev Boha; a bratstvo je prvým a najuveriteľnejším evanje-
liom, aké môžeme vyrozprávať. Žiada sa od nás humanizovať 
naše komunity: „Pestujte medzi sebou priateľstvo, rodinnosť, 
lásku. Aby kláštor nebol očistcom, ale rodinou. Problémy sú 
aj budú, ale tak, ako sa to robí v rodine s láskou, usilujte sa aj 
vy riešiť ich s láskou; nerušte jedno, aby ste vyriešili druhé; ne-
súťažte. Starajte sa o život komunity, lebo keď je v komunite 
rodinnosť, je v nej Svätý Duch; vždy veľkodušne. Nechať tak 
(nepodstatné), nevychvaľovať sa, všetko zniesť, usmievať sa zo 
srdca. A znakom tohto všetkého je radosť.“48

Radosť sa posilňuje skúsenosťou bratstva ako teologálneho 
miesta, kde je každý zodpovedný za vernosť evanjeliu a za rast 
ostatných. Keď sa bratstvo živí tým istým Ježišovým telom 

47  Porov. FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 47.
48  FRANTIŠEK, Za klauzúru veľkej ľudskosti [Slová klauzúrnym mníškam, 

Assisi (Perugia), 4. októbra 2013], in: L’Osservatore Romano, 6. októbra 
2013, CLIII (229), s. 6.
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a krvou, zhromažďuje sa okolo Božieho Syna, aby zdieľalo 
cestu viery pod vplyvom Slova, zjednocuje sa s ním, je brat-
stvom v spoločenstve, ktoré zakusuje darovanú lásku a preží-
va slobodné, radostné slávenie, plné odvahy.

„Bratstvo bez radosti je bratstvo, ktoré zanikne. […] Brat-
stvo bohaté na radosť je pravým darom neba bratom, ktorí 
vedia oň prosiť a ktorí sa dokážu navzájom prijímať, angažujú 
sa za bratské spolunažívanie s dôverou v pôsobenie Ducha.“49

V čase, keď rozdrobenosť spôsobuje hromadný sterilný 
individualizmus a krehkosť vzťahov rozbíja a narúša starost-
livosť o ľudskosť, sme pozvaní humanizovať bratské vzťahy, 
aby sme napomohli spoločenstvo ducha a sŕdc podľa evanje-
lia, pretože „jestvuje spoločenstvo života medzi tými, čo pat-
ria Kristovi. Spoločenstvo, ktoré sa rodí z viery“ a ktoré robí 
„Cirkev v jej najhlbšej pravde spoločenstvom s Bohom, rodin-
nosťou s Bohom, spoločenstvom lásky s Kristom a s Otcom 
vo Svätom Duchu, ktoré pokračuje v spoločenstve bratov“50. 

Podľa pápeža Františka šifrou bratstva je nežnosť, „eucha-
ristická nežnosť“, pretože „nežnosť nám robí dobre“. Pod jej 
vplyvom bude mať bratstvo „obrovskú silu spájať. […] Brat-
stvo je i popri všetkých možných rozdielnostiach skúsenosťou 
lásky, ktorá je nad konfliktami“51. 

49 KONGREGÁCIA PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 
A SPOLOČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA, Inštrukcia Bratské 
spolunažívanie v komunite. Congregavit nos in unum Christi amor (2. februá-
ra 1994), č. 28, in: Ench Vat 14, 365 – 537.

50 FRANTIŠEK, Jedna veľká rodina medzi nebom a zemou [Generálna audien
cia, Rím, 30. októbra 2013], in: L’Osservatore Romano, 31. októbra 2013, 
CLIII (250), s. 8.

51 ANTONIO SPADARO, „Prebuďte svet!“, 13.
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Blízkosť ako spoločenstvo

10. Na ceste adorovania a služby sme povolaní urobiť exo-
dus zo seba samých.52 „Vyjsť z dverí a usilovať sa o stretnutie! 
Majte odvahu ísť proti prúdu kultúry výkonnosti, kultúry vy-
raďovania. Stretnutie a prijímanie druhých, solidárnosť a brat-
stvo sú prvkami, ktoré robia našu civilizáciu naozaj ľudskou. 
Byť služobníkmi spoločenstva a kultúry stretnutia! Chcel by som 
vás mať skoro posadnutých v tomto zmysle. A robiť tak bez 
domýšľavosti.“53

„Treba prekonať vidinu rehoľného života chápaného ako 
útek a útechu vzhľadom na ťažký a zložitý vonkajší svet.“54 Pá-
pež nás povzbudzuje „vyletieť z hniezda“55, aby sme žili s ľuď-
mi našej doby a seba samých odovzdali Bohu a blížnemu. 

„Radosť sa rodí z veľkodušnosti stretnutia! […] A radosť 
zo stretnutia s ním a z jeho povolania nás nabáda neuzatvá-
rať sa, ale otvoriť sa; vedie nás k službe Cirkvi. Svätý Tomáš 
hovoril: ‚Bonum est diffusivum sui.‘ Dobro sa šíri. A aj radosť sa 
šíri. Nemajte strach prejaviť radosť, že ste odpovedali na Páno-
vo volanie, na jeho vyvolenie z lásky, a svedčiť o jeho evanje-
liu v službe Cirkvi. A radosť, tá pravá, je nákazlivá; nakazí… 
a káže ísť vpred.“56

52 Porov. FRANTIŠEK, Prejav k účastníkom plenárneho zhromaždenia Medzi
národnej únie generálnych predstavených ženských reholí (Rím, 8. mája 2013), 
in: AAS 105 (2013), 460 – 463.

53 FRANTIŠEK, Na križovatke ciest, s. 4.
54 ANTONIO SPADARO, „Prebuďte svet!“, 10.
55 Porov. tamže 6.
56 FRANTIŠEK, Autentickí a opravdiví, s. 6.
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Mnohí, ktorí uvidia nákazlivé svedectvo radosti, pokoja, 
plodnosti, svedectvo nežnosti a lásky, pokornej dobročinnosti 
bez tendencie ovládať, pocítia potrebu „ísť a vidieť“57. 

Pápež František viackrát poukázal na cestu príťažlivosti a nákaz-
livosti ako na cestu, ktorou rastie Cirkev, cestu novej evanjelizá-
cie. „Cirkev musí byť príťažlivá. Prebuďte svet! Buďte svedkami 
odlišného spôsobu života, konania, správania! Je možné inak žiť 
na tomto svete. […] Očakávam od vás takéto svedectvo.“58

Keď nám pápež František zveril úlohu prebúdzať svet, po-
báda nás poznávať príbehy dnešných ľudí vo svetle dvoch 
pastoračných kategórií, ktoré majú koreň v novosti evanjelia: 
blízkosť a stretnutie, dva spôsoby, pomocou ktorých sa Boh zja-
vuje v dejinách až po Vtelenie. 

Tak ako Ježiš s učeníkmi na ceste do Emáuz, aj my robíme 
každodennú spoločnosť radostiam a bolestiam ľudí, venujeme 
im „teplo srdca“59, s nežnosťou sa staráme o unavených, slabých, 
aby spoločné putovanie nadobudlo v Kristovi svetlo a význam.

Naša cesta „dozrieva smerom k pastoračnému otcovstvu, 
pastoračnému materstvu; a keď kňaz nie je otcom spoločen-
stva, keď rehoľná sestra nie je matkou všetkých, s ktorými 
pracuje, stávajú sa smutnými. Toto je problém. Preto vám ho-
vorím: koreňom smútku v pastoračnom živote je nedostatok 
otcovstva a materstva, spôsobený nesprávnym prežívaním za-
svätenia, ktoré treba priviesť k plodnosti“60. 

57 Porov. FRANTIŠEK, Pokora je silou evanjelia. Z rannej homílie v kaplnke 
Domu svätej Marty (1. októbra 2013), in: L’Osservatore Romano, 2. ok-
tóbra 2013, CLIII (225), s. 8.

58 ANTONIO SPADARO, „Prebuďte svet!“, s. 5. 
59 Porov. FRANTIŠEK, Za Cirkev, ktorá sprevádza človeka domov, [Stret-

nutie s brazílskym episkopátom, Rio de Janeiro, 27. júla 2013], in: 
L’Osservatore Romano, 29. – 30. júla 2013, CLIII (173), ss. 6 – 7. 

60 FRANTIŠEK, Autentickí a opravdiví, s. 6.
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Nepokoj lásky

11. Poďme ako živé ikony materstva a blízkosti Cirkvi k tým, 
ktorí očakávajú slovo útechy a skláňajme sa s materskou lás-
kou a otcovským duchom k chudobným a slabým.

Pápež nás vyzýva, aby sme neprivatizovali lásku, ale s ne-
pokojom hľadajúceho „neustále, bez prestania sa usilovali 
o dobro druhého, o dobro milovanej osoby“61. 

Kríza zmyslu moderného človeka, ekonomická a morálna 
kríza západnej spoločnosti a jej inštitúcií nie je epizódou čias, 
v ktorých žijeme, ale je historickým momentom mimoriadnej 
dôležitosti. Sme teda povolaní tak ako celá Cirkev ísť do geo-
grafických, mestských a existenčných periférií – kde je tajom-
stvo hriechu, bolesti, nespravodlivosti, biedy –, na skryté miesta 
duše, kde každý človek skusuje radosť a utrpenie života.62 

„Žijeme v kultúre zrážok, rozdrobenosti, vyraďovania […], 
ktorá si nevšimne, keď kvôli zime zomrie bezdomovec,“ a predsa 
„chudoba je teologálna kategória, lebo Boží Syn sa ponížil, aby 
kráčal našimi cestami. […] Chudobná Cirkev pre chudobných 
začína tým, že ide ku Kristovmu telu. Keď ideme ku Kristovmu 
telu, začíname niečo chápať; chápať, čo je táto chudoba, chudoba 
v Pánovi.“63 Žiť blahoslavenstvo chudobných znamená byť zna-
kom, že nad úzkosťou z osamotenia a obmedzenia zvíťazila ra-
dosť toho, kto je skutočne slobodný v Kristovi a naučil sa milovať.

Počas svojej návštevy v Assisi pápež František položil 
otázku, čoho sa musí Cirkev zbaviť. A odpovedal: „Každej 

61 FRANTIŠEK, S nepokojom v srdci, s. 8.
62 Porov. FRANTIŠEK, Vigília Turíc s hnutiami, novými spoločenstvami, 

združeniami a laickými zoskupeniami (Rím, 18. mája 2013), in: AAS 105 
(2013), 450 – 452. 

63 Tamže.
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činnosti, ktorá nie je pre Boha, ktorá nie je Božia; strachu ot-
voriť brány a vyjsť v ústrety všetkým, najmä najchudobnejším, 
núdznym, vzdialeným, a to bez meškania; zaiste nie preto, 
aby sme sa stratili v troskách sveta, ale aby sme s odvahou 
prinášali Kristovo svetlo, svetlo evanjelia, aj v tme, kde nevid-
no a kde sa môže stať, že sa potkneme; zbaviť sa zdanlivého 
pokoja, aký nám dávajú štruktúry, zaiste potrebné a dôležité, 
ale ktoré nikdy nezatienia jedinú opravdivú silu: tú Božiu. On 
je naša sila!“64 

Znie to pre nás ako pozvanie „nebáť sa novosti, ktorú Svä-
tý Duch spôsobuje v nás, nebáť sa obnovy štruktúr. Cirkev 
je slobodná. Vedie ju vpred Svätý Duch. Tak nás učí Kristus 
v evanjeliu: slobodu potrebujeme preto, aby sme vždy mohli 
nachádzať novosť evanjelia vo svojom živote a aj v štruktú-
rach. Slobodu voliť si pre túto novosť nové mechy“65. Sme 
pozvaní byť nebojácnymi mužmi a ženami, ľuďmi na hranici: 
„Naša viera nie je viera-laboratórium, ale viera-cesta, historic-
ká cesta. Boh sa zjavil ako história, nie ako súhrn abstraktných 
právd. […] Netreba si hranicu nosiť do domu, ale žiť na hra-
nici a byť nebojácni.“66

Povedľa výzvy blahoslavenstva chudobných pápež vyzý-
va navštevovať hranice myslenia a kultúry, napomáhať dia-
lóg, a to aj na intelektuálnej úrovni, a potvrdzovať tak nádej 

64 FRANTIŠEK, Za Cirkev zbavenú svetáckosti, [Stretnutie s chudobnými, 
nezamestnanými a imigrantmi, ktorým pomáha Charita, Assisi (Peru-
gia), 4. októbra 2013], in: L’Osservatore Romano, sobota 5. októbra 2013, 
CLIII (228), s. 7. 

65 FRANTIŠEK, Obnova bez strachu. Z rannej homílie v kaplnke Domu 
svätej Marty (6. júla 2013), in: L’Osservatore Romano, 7. júla 2013, CLIII 
(154), s. 7. 

66 ANTONIO SPADARO, Interview s pápežom Františkom, in: La Civiltà 
Cattolica, 164 (2013/III), 474. 
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na základe etických a duchovných kritérií kladením si otázky, 
čo je dobré. Viera nikdy nezmenšuje priestor rozumu, ale ot-
vára ho integrálnej vízii človeka a skutočnosti a chráni pred 
nebezpečenstvom redukovať človeka na „ľudský materiál“67. 

Ak je kultúra, povolaná trvalo slúžiť ľudstvu v akýchkoľ-
vek podmienkach, autentická, otvára nepreskúmané možnos-
ti, prahy, ktoré vzbudzujú nádej, spevňujú zmysel života, strá-
žia spoločné dobro. Autentický kultúrny proces „dáva vzrast 
integrálnej humanizácii a kultúre stretnutia a vzťahov; toto 
je kresťanský spôsob napomáhania spoločného dobra, radosť 
zo života. A tu sa zbieha viera a rozum, náboženský rozmer 
s rôznymi aspektmi ľudskej kultúry: umenie, veda, práca, 
literatúra“68. Autentické hľadanie v oblasti kultúry sa stretá 
s dejinami a otvára cesty k hľadaniu Božej tváre.

Miesta, na ktorých sa vypracováva a odovzdáva poznanie, 
sú aj miestami, na ktorých možno vytvárať kultúru blízkosti, 
stretnutia a dialógu aj tým, že redukujeme obhajobu, otvára-
me brány a staviame mosty.69

67 Porov. FRANTIŠEK, Apokalypsa, ktorá nepríde, [Stretnutie so sve-
tom kultúry, Cagliari, 22. septembra 2013], in: L’Osservatore Romano, 
23. – 24. septembra 2013, CLIII (218), s.7.

68 FRANTIŠEK, Dialóg a stretnutie v ohrození, riadiacim pracovníkom Bra-
zílie [Stretnutie s vedúcimi činiteľmi Brazílie, Rio de Janeiro, 27. júla 2013], 
in: L’Osservatore Romano, 29.–30. júla 2013, CLIII (173) s. 4.

69 Porov. FRANTIŠEK, Ľudia na hranici [Príhovor k pracovníkom La 
Civiltà Cattolica, Rím, 14. júna 2013], in: L’Osservatore Romano, sobota 
15. júna 2013, CLIII (136), s. 7.
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Na zamyslenie

12. Svet ako globálna sieť, v ktorej sme všetci spojení, kde 
žiadna miestna tradícia nemôže ašpirovať na monopol prav-
dy, kde sa účinky moderných technológií dotýkajú všetkých, 
stavia výzvu evanjeliu a tým, ktorí prežívajú svoj život evanje-
liovým spôsobom.

V tomto hodnotení situácie ako historického momentu 
pápež František vytvára živú hermeneutiku dialógu medzi 
Bohom a svetom pomocou rozhodnutí a foriem života. Vo-
vádza nás do istého druhu múdrosti, postavenej na evanjeliu 
a eschatológii ľudského života, pričom registruje pluralizmus, 
hľadá rovnováhu, vyzýva, aby sme si vypestovali schopnosť 
byť zodpovednými za zmenu, aby sa čoraz účinnejšie odo-
vzdávala pravda evanjelia, i keď sa pohybujeme „v obmedze-
niach a okolnostiach“70. Práve vo vedomí týchto obmedzení 
sa každý z nás stáva „slabým so slabými… a … všetkým pre 
všetkých“ (1 Kor 9, 22).

Sme pozvaní pestovať nie jednoducho administratívnu, ale 
životodarnú dynamiku, aby sme zachytili duchovné udalosti 
prítomné v našich spoločenstvách a vo svete, pohyby a mi-
losti, ktorými Duch pôsobí v každom jednotlivom človeku, 
na ktorého pozerá ako na osobu. Sme pozvaní deštrukturali-
zovať modely bez života, aby sme predstavili to ľudské, po-
značené Kristom, čo sa nikdy nezjavilo v slovnom vyjadrení 
alebo v spôsoboch v absolútnej miere. Pápež František nás po-
zýva k múdrosti, ktorá je znakom pružnosti, schopnosti zasvä-
tených hýbať sa podľa evanjelia, konať a rozhodovať sa podľa 
evanjelia bez toho, žeby sa stratili v odlišných sférach života, 
jazyka, vzťahov zachovávajúc si zmysel pre zodpovednosť, 

70 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 45.
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pre súvisy, ktoré nás spájajú, pre naše vlastné hranice, pre ne-
spočetné možnosti, akými sa vyjadruje život. Misionárske srd-
ce je srdce, ktoré pozná radosť Kristovej spásy a delí sa s ňou 
ako s útechou, vedomé si ľudských hraníc: „Vie, že ono samé 
musí rásť v chápaní evanjelia a v rozlišovaní ciest Ducha, a tak 
nezanedbáva dobro, ktoré môže vykonať, aj keď riskuje, že sa 
zašpiní blatom ulice.“71 

Prijímajme, čo nám pápež naliehavo odporúča – pozrieť sa 
na seba samých a na svet Kristovými očami a vzbudiť v sebe 
nepokoj.

Otázky pápeža Františka

•  Chcel som vám povedať jedno slovo, a tým slovom je ra-
dosť. Kde sú zasvätení, seminaristi, rehoľníci a rehoľníčky, 
mladí, tam je radosť, vždy je tam radosť! Je to radosť zo 
sviežosti, radosť z nasledovania Ježiša; radosť, ktorú nám 
dáva Svätý Duch, nie radosť sveta. Jestvuje radosť! Ale kde 
sa radosť rodí?72 

•  Zahľaď sa do hĺbky svojho srdca, pozri sa do svojho vnútra 
a polož si otázku: Máš srdce, ktoré túži po niečom veľkom, 
alebo srdce uspaté vecami? Je v ňom nepokoj hľadania, 
alebo si ho nechal udusiť vecami, ktoré napokon spôso-
bia jeho odumretie? Boh ťa čaká, hľadá ťa: ako odpovieš? 
Všimol si si túto situáciu svojej duše? Alebo spíš? Veríš, že 
Boh na teba čaká, alebo to považuješ len za „slová“?73 

71 Tamže.
72 FRANTIŠEK, Autentickí a opravdiví, s. 6. 
73 FRANTIŠEK, S nepokojom v srdci, s. 8.
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•  Sme obete kultúry provizória. Chcel by som, aby ste uva-
žovali nad otázkou: Ako môžem byť slobodný, ako mô-
žem byť slobodná od tejto kultúry provizória?74 

•  Toto je zodpovednosť predovšetkým dospelých, formátorov: 
dať mladším príklad opravdivosti. Chceme, aby boli mladí 
opravdiví? Buďme opravdiví my sami. Ak tomu tak nebude, 
Pán o nás povie to, čo platilo o farizejoch: „Robte, čo vám 
hovoria, nie to, čo robia!“ Opravdivosť a autentickosť!75 

•  Môžeme sa pýtať: Som znepokojený kvôli Bohu, kvôli to-
mu, aby som ho ohlasoval, umožňoval ho poznať? Alebo sa 
nechávam opantať duchovným zosvetštením, pod vplyvom 
ktorého robím všetko z lásky k sebe? My, zasvätení, myslí-
me na osobné záujmy, na fungovanie diel, na karierizmus. 
Nuž, na veľa vecí môžeme myslieť… Usadil som sa pohodl-
ne v kresťanskom, kňazskom, rehoľnom živote, v živote ko-
munity, alebo si chránim silu znepokojenia pre Boha, pre 
jeho slovo, ktoré ma podnecuje vychádzať k druhým?76 

•  Ako sme na tom s nepokojom lásky? Veríme v lásku k Bo-
hu a k druhým? Alebo sú to pre nás len pomenovania? 
Nie abstraktne, nejde tu len o slová, je tu predsa konkrétny 
brat, ktorého stretáme, brat, ktorý stojí vedľa nás! Nechá-
me sa vyrušiť jeho potrebami, alebo zostávame uzavretí 
do seba, do svojich komunít, ktoré sú v mnohých prípa-
doch pre nás „komunitou pohodlia“?77 

74 FRANTIŠEK, Autentickí a opravdiví, s. 6.
75 Tamže.
76 FRANTIŠEK, S nepokojom v srdci, CLIII (197), s. 8. 
77 Tamže.
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•  Toto je krásna, prekrásna cesta k svätosti: nehovoriť zle 
o druhých! „Ale, otče, sú tu problémy…“ Povedz to pred-
stavenému, povedz to predstavenej, povedz to biskupovi, 
tým, čo môžu veci pomôcť. Nie tam, kde v tom druhí ne-
môžu pomôcť. Dôležitá skutočnosť: bratstvo! No povedz: 
Hovoríš niekedy zle o svojej mame, otcovi, súrodencoch? 
Nikdy. A prečo to robíš v zasvätenom živote, v seminári, 
v kňazskom živote? Len toľko: rozmýšľajte, rozmýšľajte… 
Bratstvo! Bratská láska!78 

•  Mária je pod krížom ženou bolesti, ale zároveň bedlivého 
očakávania tajomstva, väčšieho ako bolesť, tajomstva, kto-
ré sa práve uskutočňuje. Zdá sa, akoby sa všetko skončilo; 
možno povedať, že pohasla akákoľvek nádej. Aj ona by si 
pri spomienke na zvestovanie mohla povedať: Nesplnilo sa, 
bola som oklamaná. Ale nepovedala to. Ona, blahoslavená, 
ktorá uverila, v tejto svojej viere vidí, ako sa rodí nová bu-
dúcnosť, a s nádejou očakáva Boží zajtrajšok. Niekedy si po-
myslím: Vieme my očakávať Boží zajtrajšok? Alebo chceme 
dnešok? Boží zajtrajšok je pre ňu ranný úsvit Veľkej noci, 
prvého dňa týždňa. Radi v kontemplácii myslíme na obja-
tie syna a matky. Jedinou lampou, ktorá svieti na Ježišovom 
hrobe, je nádej matky, ktorá je v tom okamihu nádejou celé-
ho ľudstva. Pýtam sa seba i vás: Svieti ešte v kláštoroch táto 
lampa? Očakáva sa v kláštoroch Boží zajtrajšok?79 

78 FRANTIŠEK, Autentickí a opravdiví, s. 6.
79 FRANTIŠEK, Tí, čo vedia čakať [Slávenie vešpier s komunitou bene-

diktínskych kamaldulských mníšok, Rím, 21. novembra 2013], in: 
L’Osservatore Romano, 23. novembra 2013, CLIII (269), s. 7.
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•  Nepokoj lásky nás neustále pobáda vyjsť v ústrety dru-
hému, nečakať, že druhý vyjadrí svoju potrebu. Nepokoj 
lásky nás obohacuje darom pastoračnej plodnosti a my sa 
musíme pýtať, každý z nás: Ako je to s mojou duchovnou 
plodnosťou, s mojou pastoračnou plodnosťou?80 

•  Autentická viera vždy v sebe zahŕňa hlbokú túžbu zmeniť svet. 
A teda musíme si položiť otázku: Máme aj my veľké vízie, sme 
plní elánu? Sme aj my smelí? Máme veľké sny? Stravuje nás 
horlivosť (porov. Ž 69, 10)? Alebo sme polovičatí a uspokoju-
jeme sa so svojím laboratórnym plánovaním apoštolátu?81 

Zdravas, Matka radosti

13. „Raduj sa, plná milosti“ (porov. Lk 1, 28), „anjelov po-
zdrav Márii je pozvaním k radosti, k hlbokej radosti, oznamu-
je koniec smútku. […] Je pozdravom, ktorý poznačuje začia-
tok evanjelia, radostnej zvesti.“82 

Od Márie sa radosť šíri ďalej: Syn, ktorého nosila v lone, 
je Boh radosti, nákazlivej veselosti, ktorá nás zasahuje. Mária 
otvára brány srdca a beží k Alžbete.

„Radostná v spĺňaní svojej túžby, jemná vo svojej povinnosti, 
starostlivá vo svojej radosti ponáhľala sa do hôr. Kam, ak nie k vr-
cholcom, musela starostlivo smerovať tá, ktorá bola plná Boha?“83

80 FRANTIŠEK, S nepokojom v srdci, s. 8.
81 Tamže.
82 BENEDIKT XVI., Tichá sila, ktorá víťazí nad hlukom moci, úvaha pá-

peža počas generálnej audiencie v aule Pavla VI. [Generálna audiencia, 
Rím, 19. decembra 2012], in: L’Osservatore Romano, štvrtok 20. decem-
bra 2012, CLII (292), s. 8.

83 AMBRÓZ, Výklad Evanjelia podľa Lukáša, II, 19: CCL 14, s. 39.
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Ponáhľa sa (Lk 1, 39), aby priniesla svetu radostnú zvesť, 
neudržateľnú radosť, ktorú hostí jej lono: Ježiša, Pána. Po
náhľa sa: nie je to len rýchlosť, s akou sa Mária hýbe. Ponáhľa-
nie nám hovorí aj o jej svedomitosti, o praktickej zbožnosti, 
s akou sa vyberá na cestu, o jej nadšení.

„Hľa, služobnica Pána“ (Lk 1, 38). Pánova služobnica beží, 
ponáhľa sa, aby sa stala služobnicou ľudí.

V Márii je celá Cirkev, ktorá kráča spoločne: v činorodej láske 
toho, kto sa približuje k tým najkrehkejším; v nádeji toho, kto 
vie, že nebude na tejto ceste sám, a vo viere toho, kto má osobit-
ný dar, s ktorým sa môže deliť. V Márii každý z nás, poháňaný 
vanutím Ducha, žije svoje povolanie byť v pohybe, kráčať!

Hviezda novej evanjelizácie,
pomôž nám zažiariť vo vydávaní svedectva o spoločenstve,
o službe, o horlivej a veľkodušnej viere,
o spravodlivosti a láske k chudobným,
aby radosť evanjelia došla až do končín zeme
a žiadna periféria nebola ukrátená o jeho svetlo.
Matka živého evanjelia,
prameň radosti maličkých,
oroduj za nás.
Amen. Aleluja.84 

V Ríme 2. februára 2014
Sviatok Obetovania Pána

João Braz Kard. de Aviz
Prefekt

X José Rodríguez Carballo OFM
sekretár

84 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 288.





KONGREGÁCIA PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA  
A SPOLOČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA

Skúmajte
Zasväteným mužom a ženám  

na ceste Božích znamení

„Buďte vždy na ceste s čnosťou pútnika: 
a tou je radosť.“ 

Svätý Otec František
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Drahí bratia a sestry!

1. S radosťou pokračujeme v ceste smerom k Roku zasvätené-
ho života, aby naše kroky už boli časom konverzie a milosti. 
Svätý Otec František svojím slovom i životom stále prejavuje 
radosť z ohlasovania a plodnosti života podľa evanjelia a sú-
časne nás vyzýva, aby sme šli dopredu, teda aby sme boli 
„Cirkev, ktorá vychádza“1, ktorá sa riadi logikou slobody. 

Pobáda nás vystríhať sa „zosvetštenej Cirkvi, ktorá sa ukrý-
va pod duchovným a pastoračným závojom“, aby sme mohli 
dýchať „čerstvým závanom Ducha Svätého, ktorý nás oslobo-
dzuje od toho, aby sme sa koncentrovali len na seba a scho-
vávali sa v predstieranom náboženstve, v ktorom niet Boha. 
Nedajme si ukradnúť evanjelium“2. 

Zasvätený život je znamením budúcich dobier v ľudskom 
meste, pričom kráča svojím exodom po cestách dejín. Zasväte-
ný život prijíma výzvu zmerať si sily s provizórnymi istotami, 
s novými situáciami, s neustále sa meniacimi provokáciami, 
s túžbami a vášnivými výkrikmi súčasného ľudstva. V tom-
to bdelom putovaní sa usiluje hľadať Božiu tvár, nasleduje 
Krista, necháva sa viesť Duchom Svätým, aby mohol žiť lás-
kou k Božiemu kráľovstvu s tvorivou vernosťou a činorodou 

1 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 20 – 24. 
2 Tamže, 97. 
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radosťou. Identita pútnika a modlitba patria intímne k zasvä-
tenému život in limine historiae – od začiatku dejín. 

Túžbou tohto listu je odovzdať všetkým zasväteným 
mužom a ženám toto vzácne dedičstvo a povzbudiť ich, 
aby zostali verní Pánovi, ako si zaumienili v srdci (pozri 
Sk 11, 23 – 24), a pokračovali po tejto ceste milosti. Spoločne 
chceme v skratke „čítať“ kroky, ktoré sa urobili za posledných 
päťdesiat rokov. Pri spomienke na Druhý vatikánsky koncil 
absolútne prvé miesto patrí obnove zasväteného života. Páno-
va výzva je aj pre nás aktuálna: „Postojte na cestách a zamysli-
te sa. Skúmajte staré chodníky, hľadajte dobrú cestu, kráčajte 
po nej a nájdete osvieženie pre svoje duše“ (Jer 6, 16, Nvg). 

V tomto zastavení každý môže rozpoznať semená života, 
ktoré boli zasiate do dobrého a veľkodušného srdca (Lk 8, 15) 
a stali sa plodnými, alebo aj tie, ktoré padli vedľa cesty, na ska-
lu alebo do tŕnia a úrodu nepriniesli (pozri Lk 8, 12 – 14). 

Vzniká tak možnosť odvážne a bdelo pokračovať v ceste, 
aby sme sa odhodlali zvoliť si veci a robiť rozhodnutia, ktoré 
by zvýraznili prorocký rozmer našej totožnosti ako „osobitnej 
formy účasti na prorockej úlohe Krista, ktorú Svätý Duch 
udeľuje celému Božiemu ľudu“3, a aby sa dnes prejavila „ne-
obyčajná veľkosť moci Krista Kráľa a nekonečná sila Ducha 
Svätého, ktorý obdivuhodne účinkuje v Cirkvi“4.

Treba teda skúmať horizonty nášho života a našej doby 
pri „pozornom bdení“; skúmať noc a rozpoznať oheň, ktorý 
osvecuje a vedie; skúmať nebo, aby sme rozpoznali znamenia, 
ktoré sú pre naše suchopárnosti predzvesťou požehnania; pev-
ní vo viere pozorne bdieť a v modlitbe sa prihovárať za iných.

3 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 84.
4 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, Lumen gentium 44. 
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Prežívame čas, v ktorom sme povolaní prijať Ducha Svä-
tého, ktorý všetko pretvára: „V našom osobnom, súkromnom 
živote,“ pripomína Svätý Otec, „Duch Svätý nás naozaj núti 
vydať sa cestou, ktorá je viac evanjeliová. Neklaďme odpor 
Duchu Svätému. Milosť, ktorú by sme si všetci mali prosiť 
od Pána, je poslušnosť, poddajnosť Svätému Duchu, Duchu, 
ktorý k nám prichádza a pobáda nás ísť vpred cestou svätosti, 
cestou svätosti Cirkvi, ktorá je taká krásna. Vyprosujme si teda 
milosť poslušnosti, poddajnosti Svätému Duchu.“5

Dôvodom tohto listu je spomienka na hojnosť milosti, 
ktorou žijú zasvätení muži a ženy. Tento list je aj výzvou 
k rozlišovaniu. Pán pôsobí v našich dejinách a je v nich živo 
prítomný; pozýva nás k spolupráci a spoločnému rozlišova-
niu, aby sme mohli prežívať nové prorocké obdobia v službe 
Cirkvi, majúc na zreteli blížiace sa Božie kráľovstvo. 

Vyzbrojme sa teda zbraňami evanjeliového svetla, slobody 
a odvahy, aby sme skúmali horizont, rozpoznali Božie zname-
nia, boli im poslušní a odvážili sa robiť evanjeliové rozhod-
nutia a voľby štýlom toho, ktorý je tichý a pokorný [srdcom]. 

5 FRANTIŠEK, Svätého Ducha nemožno skrotiť. Z rannej homílie v kaplnke 
Domu svätej Marty, Rím (16. apríla 2013). 





POSLUŠNÝ EXODUS

„Keď sa oblak od stánku zdvihol,  
putovali synovia Izraela na ďalšie stanovište;  

a keď sa oblak nezdvihol,  
nehýbali sa až do dňa, keď sa zdvihol.  

Cez deň nad svätostánkom spočíval Pánov oblak  
a v noci oheň pred očami všetkých Izraelitov  

po celý čas ich putovania.“ 

(Ex 40, 36 – 38, NVg)
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Postoj počúvania

2. Život viery nie je jednoducho nejaký proces, ale cesta, na kto-
rej sú jasné prechody a temné tunely, otvorené horizonty a kľu-
katé a neisté chodníky. Z tajomného uponíženia sa Boha sme-
rom k nášmu životu a našim záležitostiam, podľa Písma, vzniká 
údiv a radosť, Boží dar, ktorý napĺňa život zmyslom a svetlom 
a nachádza plnosť v mesiášskej spáse, ktorú uskutočnil Kristus. 

Prv, ako by sme sa sústredili na udalosti Druhého vatikán-
skeho koncilu a jeho účinky, necháme sa viesť biblickou iko-
nou, aby sme si živo a s vďačnosťou pripomenuli pokoncilový 
kairos [čas, obdobie] a jeho inšpirujúce hodnoty.

Veľký epos exodu vyvoleného národa z egyptského otroc-
tva smerom k zasľúbenej zeme je sugestívnou ikonou, ktorá 
pripomína naše moderné stop and go [zastavenie a vykročenie], 
trpezlivosť a podnikavosť. Posledné desaťročia boli obdobím 
rozletov a pádov, nadšenia a sklamaní, skúmania a nostalgic-
kého uzavretia sa.

Interpretačná tradícia duchovného života, rôznymi for-
mami prepojená s formou zasväteného života, často našla vo 
veľkej paradigme exodu izraelského národa z Egypta suges-
tívne symboly a metafory: horiaci ker, prechod cez Červené 
more, putovanie po púšti, teofánia na vrchu Sinaj, strach zo 
samoty, dar zákona a zmluvy, oblačný a ohnivý stĺp, manna, 
voda vyvierajúca zo skaly, šomranie a nostalgia. 

Zoberme ako príklad oblačný stĺp (po hebrejsky ´ānān6), kto-
rý tajomným spôsobom sprevádzal cestu vyvoleného národa: 

6 Slovo ´ānān sa v Starom zákone vyskytuje 87 ráz, z toho 20 raz v Knihe 
Exodus a ďalších 20 v Knihe Numeri. Iba raz sa vyskytuje výraz „ohnivý 
a oblačný stĺp“ (Ex 14, 24); zvyčajne sa hovorí „oblačný stĺp“ alebo 
„ohnivý stĺp“. Oba výrazy opisujú zjavenie Božej prítomnosti. 
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niekedy sa aj dlhšie zastavil, vzbudiac tak nepokoj a túžbu 
po minulých veciach, inokedy sa zdvihol a pohyboval sa, ur-
čujúc rytmus putovania pod vedením Boha. 

Započúvajme sa do toho, čo hovorí Božie slovo: „Keď sa 
oblak od stánku zdvihol, putovali synovia Izraela na ďalšie 
stanovište; a keď sa oblak nezdvihol, nehýbali sa až do dňa, 
keď sa zdvihol. Cez deň nad svätostánkom spočíval Pánov 
oblak a v noci oheň pred očami všetkých Izraelitov po celý čas 
ich putovania“ (Ex 40, 36 – 38, Nvg). 

Niečo nové a zaujímavé prináša paralelný text v Knihe 
Numeri (pozri Num 9, 15 – 23), najmä keď hovorí o rôznych 
zastaveniach a opätovnom vydaní sa na cestu: „Ak zasa ob-
lak ostal dva dni alebo mesiac alebo dlhší čas nad stánkom, 
aj Izraeliti ostávali s táborom stáť a nedávali sa na pochod“ 
(9, 22). 

Z textu jasne vyplýva, že tento štýl Božej prítomnosti a je-
ho vedenia si vyžadoval neustálu bdelosť: či už keď bolo treba 
odpovedať na nepredvídateľný pohyb oblaku, alebo chrániť 
vieru v Božiu ochraňujúcu prítomnosť vtedy, keď zastavenia 
boli dlhšie a cieľ zostával v nedohľadne. 

V symbolickom jazyku biblickej rozpravy tento oblak bol 
Božím anjelom, ako tvrdí Kniha Exodus (14, 19). V nasledujúcej 
interpretácii oblak sa stane privilegovaným symbolom Božej 
prítomnosti, dobroty a jeho aktívnej vernosti. Totiž proroc-
ká, žalmistická a múdroslovná tradícia sa často vráti k tomuto 
symbolu a rozvinie aj ďalšie aspekty, ako je napríklad skrýva-
nie sa Boha vinou ľudu (pozri Nár 3, 44), alebo vznešenosť 
sídla Božieho trónu (pozri 2 Krn 6, 1).

Nový zákon podobnou rečou tiež používa tento symbol 
v teofániách: panenské počatie Ježiša (pozri Lk 1, 35), preme-
nenie (pozri Mt 17, 1 – 8); Ježišovo vystúpenie do neba (pozri 
Sk 1, 9). Svätý Pavol používa oblak ako symbol krstu (pozri 
1 Kor 10, 1) a symbolika oblaku je vždy súčasťou predstavy 
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o slávnom návrate Pána na konci vekov (pozri Mt 24, 30; 
26, 64; Zjv 1, 7; 14, 14). 

Súhrnne možno teda povedať, že dominujúcou per-
spektívou, prítomnou už v symbolike exodu, je oblak ako 
znak božského posolstva, aktívnej prítomnosti Pána Boha 
uprostred svojho ľudu. Izrael musí byť neustále pripravený 
pokračovať v ceste, ak sa pohne aj oblak, uznať a prejaviť 
svoju vinu a opovrhovať ňou, keď sa jeho horizont zatiahne, 
a trpezlivo čakať, keď sú zastavenia dlhšie a cieľ sa zdá byť 
nedosiahnuteľný. 

K symbolu oblaku, ktorého používanie a význam vo Svä-
tom písme je komplexné, treba pridať aj hodnoty neprístup-
nosti Boha, jeho zvrchovanosti, ktorá nad všetkým bdie, jeho 
milosrdenstva, ktoré preniká nebesia a zostupuje prinášajúc 
život a nádej. Lásku a poznanie Boha možno nadobudnúť iba 
keď kráčame a nasledujeme Boha, keď sme slobodne ochotní 
zanechať rôzne obavy a nostalgie. 

Posvätný pisateľ Knihy Múdrosti, vzdialený stáročia od exo-
du a tak blízko k príchodu Vykupiteľa, pripomenie dobro-
družnú epopeju izraelského národa, vedeného oblakom a oh-
ňom, pamätnou vetou: „Dal si im stĺp ohňom blčiaci ako 
vodcu na neznámej ceste“ (18, 3). 

Vedení oblakom

3. Oblak svetla a ohňa, ktorý viedol ľud podľa rytmov, ktoré 
si vyžadovali úplnú poslušnosť a pozornú bdelosť, je pre nás 
veľmi významný. Môžeme v ňom vidieť, akoby v zrkadle, in-
terpretačný vzor pre zasvätený život našej doby. Zasvätený 
život kráčal dopredu aj vďaka podnetom Druhého vatikánske-
ho koncilu, niekoľko desiatok rokov akoby sa riadil a nasledo-
val znamenia Pánovho oblaku. 
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V srdciach tých, ktorí mali milosť „vidieť“ začiatok kon-
cilovej cesty, zaznieva echo slov svätého Jána XXIII.: Gaudet 
Mater Ecclesia – Matka Cirkev plesá radosťou z úvodu príhovoru 
pri otvorení koncilu (11. októbra 1965).7 

V duchu hlbokej radosti a novosti ducha koncil vyzval za-
svätený život, aby pokračoval vo svojej ceste uprostred ľud-
ských dejín: „V súčasnej situácii ľudských udalostí, do ktorých 
sa zdá, že ľudstvo vstupuje v novom poriadku vecí, mali by 
sme svoju pozornosť zamerať predovšetkým na tajomné plá-
ny Božej Prozreteľnosti, ktorých realizácia prebieha v násled-
ných etapách ľudskej činnosti a často aj bez ohľadu na očaká-
vania ľudí. Tie tajomné Božie plány všetko vedia nasmerovať, 
dokonca aj negatívne ľudské udalosti pre dobro Cirkvi […]. 
Je nevyhnutné, aby jasné a nemenné učenie, ktoré musí byť 
verne rešpektované, bolo prehĺbené a predstavené takým spô-
sobom, ktorý by zodpovedal požiadavkám našich čias. Totiž 
niečo iné je depositum fidei – poklad viery, to jest pravdy, ktoré 
obsahuje naša ctihodná doktrína, niečo iné je spôsob, akým 
sú ohlasované vždy v tom istom smere a v tom istom chápa-
ní. Treba dať veľkú dôležitosť tejto metóde, a ak je potrebné, 
treba ju trpezlivo aplikovať […]“8

Svätý Ján Pavol II. označil koncil ako „veľkú milosť, z kto-
rej mala Cirkev v 20. storočí veľký úžitok: ponúkol nám to-
tiž bezpečný kompas, aby sme sa ním orientovali v začína-
júcom sa storočí“9. Svätý Otec František zdôraznil, že koncil 
„bol nádherným dielom Ducha Svätého“10. To isté môžeme 

7 JÁN XXIII., Príhovor pri otvorení koncilu Gaudet Mater Ecclesia. Rím 
(11. októbra 1962). 

8 Tamže, 4.6. 
9 JÁN PAVOL II., Novo millennio ineunte 57. 
10 FRANTIŠEK, Svätého Ducha nemožno skrotiť. Z rannej homílie v kaplnke 

Domu svätej Marty, Rím (16. apríla 2013). 
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povedať aj o zasvätenom živote: bolo to obdobie plné svetla 
a rozlišovania, námah a veľkých radostí. 

Aj zasvätené osoby prešli opravdivou „cestou exodu“11. 
Bolo to obdobie nadšenia a odvahy, vynaliezavosti a tvorivej 
vernosti, ale aj obdobie krehkých istôt, improvizácií a hor-
kých sklamaní. Na základe neskoršej reflexie možno konštato-
vať, že „sa oblak v očiach všetkých skutočne javil ako oheň“ 
(Ex 40, 38) a že Duch Svätý de facto viedol život a plány za-
svätených mužov a žien po „neznámych“ cestách, po chodní-
koch Božieho kráľovstva. 

Zdá sa, že nadšenie z tejto cesty v posledných rokoch 
ochablo. Zdá sa, že oblak je zahalený väčšmi temnotou než 
ohňom, ale v ňom stále prebýva oblak Ducha. Aj keď niekedy 
kráčame v tmách a suchopárnosti, ktoré by mohli znepoko-
jovať naše srdce (pozri Jn 14, 1), viera v nás prebúdza istotu, 
že Pán je stále prítomný v oblaku: napriek temnotám jeho 
prítomnosť je „žiarou blčiaceho ohňa v noci“ (Iz 4, 5, Nvg). 

Ide o to, že sa vždy treba znovu vydať s vierou „na nezná-
mu cestu“ (Múd 18, 3) ako otec Abrahám, ktorý „išiel a ani 
nevedel, kam ide“ (Hebr 11, 8). Ide o cestu, ktorá si vyžaduje 
radikálnu poslušnosť a dôveru, ku ktorým sa možno dopraco-
vať iba prostredníctvom viery a iba vo viere ich možno obno-
viť a upevniť.12

Živá spomienka na exodus

4. Niet pochýb o tom, že zasvätení muži a zasvätené ženy 
na konci koncilových prác horlivo a so širokým súhlasom 

11 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 40. 
12 Porov. BENEDIKT XVI., Audiencia, Rím (23. januára 2013).
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prijali rozhodnutia koncilových otcov. Bolo možné vnímať, 
že milosť Svätého Ducha, ktorého vzýval Ján XXIII. s cie-
ľom vyprosiť pre Cirkev nové Turíce, skutočne pôsobila. Sú-
časne bolo možné vidieť harmóniu myšlienok, ašpirácií, vý-
sledkov hľadania, ktoré prešli procesom aspoň desaťročného 
vyzrievania. 

V roku 1947 apoštolská konštitúcia Provida Mater Ecclesia 
uznala, že zasvätenie možno prežívať aj sekulárnou formou 
prostredníctvom troch evanjeliových rád. „Bolo to v Cirkvi 
revolučné gesto.“13 Úradné uznanie predišlo teologickú refle-
xiu, ktorá mala načrtnúť osobitný horizont sekulárneho zasvä-
tenia. Toto uznanie určitým spôsobom vyjadrilo usmernenie, 
ktoré sa neskôr stalo srdcom Druhého vatikánskeho koncilu: 
sympatia voči svetu, ktorá plodí nový dialóg.14 

Toto dikastérium pod patronátom Pia XII. zvolalo v roku 
1950 Prvý svetový kongres stavov dokonalosti. Učenie pápe-
žov otvára cestu k accomodata renovatio – primeranej obnove, vý-
raz, ktorý koncil použil v dekréte Perfectae caritatis. Po tomto 
kongrese nasledovali ďalšie v rôznych kontextoch a na rôzne 
témy, čím v päťdesiatych rokoch a začiatkom šesťdesiatych 
vznikla nová teologická a duchovná reflexia. Do tohto pri-
praveného poľa koncil zasial dobré semeno učenia a bohat-
stva konkrétnych usmernení, ktoré ešte aj dnes prežívame ako 
vzácne dedičstvo. 

Pred päťdesiatimi rokmi Druhý vatikánsky koncil schvá-
lil dogmatickú konštitúciu Lumen gentium (21. novembra 
1964). Ide o udalosť, ktorá má vysokú teologickú a ekleziálnu 

13 Porov. FRANTIŠEK, Audiencia účastníkov stretnutia, ktoré zorganizo-
vala Talianska konferencia sekulárnych inštitútov, Rím (10. mája 2014).

14 Porov. PAVOL VI., Slávnostný prejav na poslednom verejnom zasadnutí 
Druhého vatikánskeho ekumenického koncilu, Rím (7. decembra 1965). 
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hodnotu: „Celá Cirkev sa javí ako ‚ľud zhromaždený jedno-
tou Otca a Syna a Ducha Svätého.‘“15 Dokument uznáva, že 
Boží ľud má ústredné postavenie medzi národmi, že je vykú-
pený Kristovou krvou (pozri Sk 20, 28), naplnený Duchom 
pravdy a svätosti a poslaný všetkým ľuďom ako svetlo sveta 
a soľ zeme (pozri Mt 5, 13 – 16).16 

Týmto spôsobom bola načrtnutá identita, pevne založená 
na Kristovi a jeho Duchu, a súčasne sa hovorí o Cirkvi, ktorá je 
otvorená voči všetkým kultúrnym, sociálnym a antropologic-
kým situáciám: „Majúc sa rozšíriť do všetkých krajín vstupuje 
do dejín ľudstva, pričom presahuje trvanie a hranice národov. 
A tak Cirkev napreduje uprostred pokušení a prenasledovaní, 
posilňovaná silou Božej milosti, ktorú jej prisľúbil Pán, aby 
sa napriek krehkosti tela nespreneverila dokonalej vernosti, 
ale aby zostala dôstojnou nevestou svojho Pána a pôsobením 
Ducha Svätého sa neprestávala obnovovať, kým skrze kríž ne-
príde k svetlu, ktoré nepozná súmrak.“17 

Lumen gentium venuje rehoľníkom a rehoľníčkam celú 
6. kapitolu.18 Po tom, čo dokument potvrdil teologický prin-
cíp „univerzálneho povolania k svätosti“19, Cirkev spomedzi 
rôznych ciest k svätosti uznáva dar zasväteného života, ktorý 
prijala od svojho Pána a chránila v každom čase s pomocou 
jeho milosti.20 Podľa učenia Pavla VI. sa s radosťou zdôrazňu-
je krstný základ zasvätenia a ďalej sa poukazuje na štýl života, 
ktorý sa žije nasledovaním Krista – sequela Christi ako trvalé 
a účinné sprítomnenie formy života, ktorú Boží Syn prijal vo 

15 Lumen gentium 4. 
16 Porov. tamže, 9. 
17 Tamže.  
18 Porov. tamže, 43 – 47.  
19 Porov. tamže, V. kapitola.  
20 Porov. tamže, 43. 
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svojej pozemskej existencii. Zasvätený život je v konečnom 
dôsledku označený ako znamenie pre Boží ľud pri uskutoč-
ňovaní všeobecného kresťanského povolania a prejav milosti 
zmŕtvychvstalého Pána a moci Ducha Svätého, ktorý pôsobí 
divy v Cirkvi.21 

Tieto tvrdenia preukázali v priebehu rokov svoju životo-
darnú účinnosť. Zmenou, ktorej ovocie dnes môžeme vidieť, 
je čoraz väčší ekleziálny zmysel, ktorý určuje identitu a ani-
muje život a dielo zasvätených.

Po prvý raz v prácach ekumenického koncilu bol zasvätený 
život definovaný ako živá a plodná súčasť života hlbokého 
spoločenstva a svätosti Cirkvi, a nie ako prvok, ktorý potrebu-
je „reformné dekréty“. 

V podobnom duchu vznikol aj dekrét Perfectae caritatis, 
ktorého 50. výročie schválenia (28. októbra 1965) si budeme 
čoskoro pripomínať. V ňom jednoznačne zaznieva radikál-
nosť výzvy: „Keďže najvyššou normou rehoľného života je 
nasledovanie Krista podľa evanjelia, všetky inštitúty ju mu-
sia pokladať za najvyššie pravidlo.“22 Toto tvrdenie sa zdá byť 
samozrejmé a všeobecné, de facto však spôsobilo radikálne 
očistenie devočných spiritualít a identít, sústredených pre-
dovšetkým na primát cirkevných a sociálnych služieb, s po-
svätnou úctou zameraných na napodobňovanie predsavzatia 
zakladateľov. 

Nič nemôžeme uprednostniť pred centrálnosťou radikálne-
ho nasledovania Krista. Koncilové učenie potvrdilo, že môžu 
vzniknúť rôzne formy zasväteného života. Apoštolské inštitú-
ty po prvý raz mohli konštatovať, že v takej dôležitej rovine 
je jasne uznaný princíp, podľa ktorého ich apoštolská činnosť 

21 Porov. tamže, 44.  
22 Perfectae caritatis 2.  
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prináleží samotnej prirodzenosti zasväteného života.23 Laický 
zasvätený život vznikol a bol uznaný ako „sám osebe úplný 
stav zachovávania evanjeliových rád“.24 Sekulárne inštitúty 
sa čoraz viac dostávajú do popredia svojou konštitutívnou 
osobitosťou sekulárneho zasvätenia.25 Pripravuje sa opätovné 
zrodenie Ordo virginum – rádu zasvätených panien a pustov-
níckeho života ako osobných foriem zasväteného života.26 

Evanjeliové rady sú predstavené s inovatívnymi prvkami 
ako existenciálny projekt, ktorý človek prijme za svoj vlast-
ným spôsobom a osobitnou radikálnosťou pri napodobňova-
ní Krista.27 

Do popredia sa dostali aj dve témy svojou novou rečou, 
ktorou boli podané: bratský život v spoločenstve a formácia. 
Prvá nachádza svoju biblickú inšpiráciu v Skutkoch apoštolov, 
ktoré stáročia animovali úsilie dosiahnuť cor unum et anima 
una – jedno srdce a jednu dušu (Sk 4, 32). Kladné uznanie 
rôznorodosti vzorov a štýlov bratského života dnes tvorí je-
den z najvýznamnejších výsledkov inovačného vanutia konci-
lu. Okrem toho dekrét Perfectae caritatis nielenže kladie dôraz 
na všeobecný dar Ducha Svätého, ale súčasne žiada, aby boli 
zanechané triedy a kategórie a vytvorili sa komunity s brat-
ským štýlom, s rovnakými právami a povinnosťami s výnim-
kou tých, ktoré vyplývajú z posvätného rádu.28 

Hodnota a potreba formácie sú základom obnovy: „Prime-
raná obnova inštitútov závisí predovšetkým od formácie ich 

23 Tamže, 8.  
24 Tamže, 10. 
25 Porov. tamže, 11.  
26 Kódex kánonického práva, ktorý schválil Ján Pavol II. (15. januára 1983), 

kán. 604 a 603. 
27 Porov. Perfectae caritatis 12 – 14.  
28 Porov. tamže, 15. 
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členov.“29 Tento princíp svojou podstatou fungoval ako zá-
kladný vzorec: z neho vyšiel trvalý itinerár usilujúci sa o nové 
skúsenosti a rozlišovanie, do ktorého zasvätený život investo-
val intuície, štúdium, bádanie, čas a prostriedky. 

Radosti a námahy cesty

5. Vychádzajúc z koncilových podnetov zasvätený život 
prešiel dlhou cestou. Pravdu povediac, exodus nepobádal 
k úlohe vyhľadávať iba horizonty, o ktorých hovoril Druhý 
vatikánsky koncil; zasvätení muži a zasvätené ženy sa stretá-
vajú a konfrontujú s novými prvkami spoločenskej a kultúr-
nej skutočnosti: všímajú si znaky čias a miest, odpovedajú 
na naliehavú výzvu Cirkvi uviesť do života koncilový štýl, 
hľadajú odpoveď a reinterpretáciu zakladateľských chari-
ziem, reagujú na rýchle zmeny v spoločnosti a kultúre. Nové 
scenáre si vyžadujú nové a spoločné rozlišovanie destabili-
zujúc modely a štýly, ktoré sa často opakovali, neschopné 
vytvárať dialóg ako evanjeliové svedectvo s novými výzvami 
a možnosťami.

V konštitúcii Humanae salutis, ktorou svätý Ján XXIII. otvá-
ral koncilové stretnutie, sa možno dočítať: „Sledujúc napome-
nutia Krista Pána, ktorý nás povzbudzuje, aby sme interpre-
tovali znaky čias (Mt 16, 1), medzi toľkými temnými mrakmi 
vnímame viacero náznakov, ktoré sa zdá, že vyjadrujú nádej 
v lepšiu dobu pre Cirkev a ľudstvo.“30 

Encyklika Pacem in terris, adresovaná všetkým ľuďom dob-
rej vôle, uviedla ako teologický kľúč „znaky čias“. Spomedzi 

29 Tamže, 18. 
30 JÁN XXIII., Humanae salutis 4. 
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nich svätý Ján XXIII. vníma tieto: silnejúci ekonomicko-sociál-
ny rozmer robotníckej triedy; vstup ženy do verejného života; 
vytváranie nezávislých štátov; ochrana a podporovanie práv 
a povinností občanov, ktorí sú si čoraz viac vedomí vlastnej 
dôstojnosti31; presvedčenie, že konflikty majú svoje riešenie 
prostredníctvom vyjednávania a bez použitia zbraní.32 Medzi 
tieto znaky zaradil aj Všeobecnú deklaráciu práv človeka, ktorú 
schválila Organizácia spojených národov.33 

Zasvätené osoby obývali a interpretovali tieto nové hori-
zonty. Ako prví ohlasovali a svedčili svojím životom o evan-
jeliu, ponúkajúc pomoc a solidárnosť každého druhu a spo-
lupracujúc na rôznych úlohách v duchu kresťanskej blízkosti 
a zapájajúc sa do danej historickej chvíle. Neoplakávali mi-
nulé obdobia, ale usilovali sa oživiť sociálny rozmer a jeho 
požiadavky so živou ekleziálnou tradíciou, odskúšanou počas 
stáročí v dejinných udalostiach, opierajúc sa o hodnotu viery 
a kresťanskej nádeje. 

Šlo o úlohu pre zasvätený život, od ktorého historický 
horizont ku koncu 20. storočia žiadal smelosť a odvážnu vy-
naliezavosť. Preto tento epochálny prechod treba hodnotiť 
ako prorocky motivovaný krok: mnoho zasvätené osoby sa 
seriózne angažovali – a niekedy s veľkým rizikom – v novom 
evanjeliovom povedomí, že treba stáť na strane chudobných 
a posledných, deliac sa s nimi o hodnoty a obavy.34

31 Porov. tamže, 45 – 46.  
32 Porov. tamže, 67.  
33 Porov. tamže, 75. 
34 Porov. JÁN PAVOL II., Carta Ap. a lo religiosos y religiosas de Améri-

ca latina con motivo del V centenario de la evangelización del Nuevo 
Mundo Los caminos del Evangelio (29 junio 1990), 19, 21; IDEM: Vita 
consecrata 82, 86, 89 – 90. 
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Zasvätený život sa otvoril obnove nie preto, že chcel sledo-
vať samostatné iniciatívy, alebo preto, že túžil po novotách, 
alebo žeby sa pod tlakom sociologických požiadaviek zameral 
iba na seba, ale predovšetkým z dôvodu zodpovednej posluš-
nosti či už tvorivému Svätému Duchu, ktorý hovoril „ústami 
prorokov“ (porov. Apoštolské vyznanie viery)35, alebo preto, 
že sa otvoril podnetom Magistéria Cirkvi, vyjadreného vo 
veľkých sociálnych encyklikách, ako sú Pacem in terris (1963), 
Populorum progressio (1967), Octogesima adveniens (1971), La
borem exercens (1981), Caritas in veritate (2009). Ak sa vrátime 
k symbolu oblaku, tak šlo o vernosť Božej vôli, ktorá sa preja-
vila v dôveryhodnom hlase Cirkvi.

Vízia charizmy, ktorá má svoj pôvod v Duchu Svätom 
a ktorej cieľom je pripodobniť sa Kristovi, má svoj komunitný 
ekleziálny rámec a dynamický rozvoj v Cirkvi; táto vízia cha-
rizmy totiž motivovala každé rozhodnutie obnovy. Postupne 
vznikla aj teológia charizmy, ktorá sa po prvý raz priamo týkala 
zasväteného života.36 

Pavol VI. prvý raz úradne použije tento pojem v apoštolskej 
exhortácii Evangelica testificatio. Píše: „Koncil právom nástojí 
na povinnosti rehoľníkov a rehoľníčok byť vernými duchu 
svojich zakladateľov, ich evanjeliovým zámerom, príkladu 
ich svätosti, vidiac v tomto jeden z princípov prebiehajúcej 

35 Úradne Magistérium Cirkvi začalo používať pojem „prorocký“ v doku-
mente: POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE REHOĽNÍKOV A SEKU-
LÁRNE INŠTITÚTY, Religiosi e promozione umana (po latinsky: Optiones 
evangelicae) (12. augusta 1980) – úvod a čísla 2, 4, 24, 27, 33. V dokumente 
Vita consecrata, okrem dvoch osobitných paragrafov (84 – 85), tento po-
jem zaznieva asi 30-krát; asi stokrát, keď počítame podobné výrazy. 

36 POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE REHOĽNÍKOV A SEKULÁRNE 
INŠTITÚTY – POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE BISKUPOV, Sme-
rodajné kritériá ohľadom vzťahov medzi biskupmi a rehoľníkmi v Cir-
k vi Mutuae Relationes (14. mája 1978), 12, 19, 51.  
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obnovy a jedno z najistejších kritérií toho, čo by mal prípadne 
každý inštitút urobiť.“37

Táto kongregácia, svedkyňa tejto cesty, sprevádzala rôzne 
etapy obnovy stanov inštitútov. Bol to proces, ktorý zmenil 
dlhodobé rovnováhy a prekonané tradičné praktiky38, kým 
na základe novej hermeneutiky interpretoval duchovné de-
dičstvo a otvoril nové štruktúry, určiac nové plány a obnove-
né spôsoby prítomnosti inštitútov. V tejto obnove, ktorá bola 
súčasne verná i tvorivá, nemožno mlčať o niektorých kon-
frontačných dialektikách, napätiach a dokonca o bolestných 
odchodoch. 

Cirkev proces nezastavila, ale ho sprevádzala svojím uče-
ním a rozvážnou bdelosťou. Podľa nej základom všetkého 
je primát duchovného života, s ktorým úzko súvisí sedem 
hlavných prvkov: pôvodná charizma, život v Duchu živený 
Božím slovom (lectio divina), bratský život v spoločenstve, za-
čiatočná a permanentná formácia, nové formy apoštolátu, au-
torita riadenia, pozornosť voči rôznym kultúram. Zasvätený 
život sa počas posledných päťdesiatich rokov musel s týmito 
prvkami seriózne konfrontovať a ich prehĺbiť. 

Návrat k tzv. „listu“ koncilu – teda k jeho dokumentom – 
umožňuje „objaviť jeho autentického ducha“ a vyhnúť sa tak 
mylným interpretáciám.39 Sme povolaní spoločne si pripome-
núť živú udalosť, v ktorej sme – my Cirkev – spoznali svoju 
najhlbšiu totožnosť. Pavol VI. na záver Druhého vatikánske-
ho koncilu s vďačnou mysľou a srdcom medziiným povedal: 
„Cirkev sa zhromaždila vo svojom duchovnom povedomí, 

37 PAVOL VI., Evangelica testificatio 11.  
38 Porov. Perfectae caritatis 3.
39 Porov. BENEDIKT XVI., Homília, svätá omša pri otvorení Roku viery, 

Rím (11. októbra 2012).  
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[…] aby v Duchu Svätom znovu v sebe objavila Kristovo slo-
vo a do hĺbky skúmala tajomstvo, to jest plán a prítomnosť 
Boha v nej a mimo nej a oživila v sebe vieru, ktorá je tajom-
stvom jej istoty a múdrosti, ale aj lásku, ktorá ju núti spie-
vať Božie chvály: ‚Cantare amanti est,‘ hovorí svätý Augustín: 
‚Spievať je vecou toho, kto miluje‘ (Serm. 336; PL 38, 1472). 
Z koncilových dokumentov, najmä z tých o Božom zjavení, 
liturgii, Cirkvi, kňazoch, rehoľných osobách, laikoch, jasne 
vyplýva tento priamy a prvoradý náboženský úmysel a sú dô-
kazom o čistom, čerstvom a bohatom duchovnom prameni, 
ktorý pri kontakte so živým Bohom vytryskne v lone Cirkvi 
a z nej sa šíri smerom k vyprahnutým hrudám našej zeme.“40

Ten istý čestný prístup ku koncilu ako ekleziálnej udalosti 
a modelu štýlu od nás žiada, aby sme sa do budúcnosti po-
zerali s dôverou. Sme si istí, že Boh nás vedie po našej ceste?

V bohatstve slov a gest nás Cirkev usmerňuje interpretovať 
náš osobný a komunitný život v rámci celého plánu spásy, po-
chopiť, akým smerom sa máme vydať, akú budúcnosť si máme 
predstaviť v súlade s krokmi, ktoré sme doteraz urobili, pozýva 
nás znovu objaviť jednotu medzi confessio laudis, fidei et vitae. 

Memoria fidei nám ponúka korene kontinuity a vytrvalosti: 
silnú totožnosť, aby sme vnímali, že sme súčasťou istej uda-
losti, dejín. Keď v duchu viery interpretujeme cestu, ktorou 
sme už prešli, nemáme sa zastaviť pri veľkých udalostiach, 
ale interpretovať osobné dejiny v ich jednotlivých účinných 
úsekoch. 

40 PAVOL VI., Záverečný prejav pri príležitosti posledného verejného zasada-
nia Druhého vatikánskeho ekumenického koncilu, Rím (7.decembra 1965). 



BDIEŤ POZORNE 

„Eliáš vyšiel na vrchol Karmelu.  
Skrčil sa k zemi, tvár si vložil medzi kolená… 
‚Vidím, ako od mora vystupuje malý obláčik  

ako mužská dlaň.‘“ 

(1 Kr 18, 42. 44, Nvg)





Skúmajte

93

Počúvať

6. Hľadajme svetlo aj v biblickej symbolike, aby sme našli in-
špiráciu pre našu cestu proroctva a hľadania nových horizon-
tov zasväteného života, o ktorých chceme teraz v tejto druhej 
časti hovoriť. Zasvätený život je totiž svojou prirodzenosťou 
vnútorne povolaný k službe svedectva, vďaka ktorému je 
v Cirkvi znamením – signum in Ecclesia.41 

Je to úloha každého kresťana, ale v zasvätenom živote 
jej charakteristickým prvkom je radikálne nasledovanie Krista 
a primát Boha; k nemu súčasne patrí aj poslanie (misia), ktoré 
zasvätená osoba prežíva tvorivo a odvážne a je súčasťou evan-
jelizácie Cirkvi. Svätý Ján Pavol II. oprávnene hovorí: „Pro-
rocké svedectvo […] sa vyjadruje aj pranierovaním všetkého, 
čo sa protiví Božej vôli, a hľadaním nových ciest uskutočňo-
vania evanjelia v dejinách v úsilí o Božie kráľovstvo.“42 

V patristickej tradícii smerodajným biblickým vzorom 
mníšskeho života je prorok Eliáš, či už svojím životom v sa-
mote a askézou, zanietenosťou pre zmluvu a vernosťou Pá-
novmu zákonu, alebo aj odvahou brániť práva chudobných 
(pozri 1 Kr 17 — 19; 21). Zmieňuje sa o tom aj apoštolská 
exhortácia Vita consecrata, keď hovorí o prorockej povahe 
a úlohe zasväteného života.43 V mníšskej tradícii sa plášť, kto-
rý Eliáš symbolicky nechal padnúť na Elizea vo chvíli, keď 
bol vzatý do neba (pozri 2 Kr 2, 13), interpretuje ako prechod 
prorockého ducha z otca na učeníka a aj ako symbol zasväte-
ného života v Cirkvi, ktorý žije vždy zo spomienky a proroc-
tva, ktoré sú stále nové. 

41 Lumen gentium 44. 
42 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 84.
43 Tamže. 
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Eliáš sa zrazu zjaví na scéne severného kráľovstva s hroz-
bou: „Nebude v týchto rokoch ani rosy, ani dažďa, iba ak 
na moje slovo“ (1 Kr 17, 1). Je hlasom vzbury náboženské-
ho vedomia proti mravnému úpadku ľudu, ku ktorému ho 
násilne vedie kráľovná Jezabel a ľahostajnosť kráľa Achaba. 
Prorocký výrok, ktorý násilne zatvorí nebo, je otvorenou výz-
vou Bálovi, ktorý mal dominantné postavenie spolu s ďalšími 
božstvami; im sa pripisovali plodnosť a úrodnosť, dážď a bla-
hobyt. Od tejto chvíle možno vidieť akoby v pravidelných 
oblúkoch Eliášovu činnosť, ktorá sa prejavuje v udalostiach: 
tieto ani tak nehovoria o historických faktoch, ale skôr vy-
jadrujú dramatickosť situácie a sú veľkou inšpirujúcou silou 
(1 Kr 17 — 19; 21; 2 Kr 1 — 2). 

Eliáš prežíva v každom následnom kroku svojej proroc-
kej služby in crescendo: pozná chvíle očisťovania a osvetlenia, 
ktoré charakterizujú jeho biblický profil, až kým nedosiahne 
vrchol stretnutia s Bohom, ktorý prechádza v jemnom a ti-
chom vánku na vrchu Horeb. Tieto skúsenosti sú inšpiráciou 
aj pre zasvätený život. Aj zasvätený musí vyjsť z osamotenej 
skrýše pokánia „pri potoku Karit“ (1 Kr 17, 2 – 7) a solidárne 
sa stretnúť s chudobnými, ktorí bojujú o život, ako vdova zo 
Sarepty (1 Kr 17, 8 – 24); poučiť sa z geniálnej Eliášovej od-
vahy, ktorú predstavuje výzva priniesť obetu na vrchu Karmel 
(1 Kr 18, 20 – 39), a z prihovárania sa za izraelský národ, su-
žovaný suchom a kultúrou smrti (1 Kr 18, 41 – 46), až po ob-
ranu práv chudobných, ktoré mocní tohto sveta neuznávali 
(1 Kr 21), a upozorňovať na formy modloslužby zneucťujúce 
sväté Božie meno (2 Kr 1). 

Mimoriadne dramatickou udalosťou je smrteľná depresia 
Eliáša na púšti neďaleko Bersaby (1 Kr 19, 1 – 8): tu mu však 
Boh ponúkne chlieb a vodu a jeho útek taktne zmení na púť 
k vrchu Horeb (1 Kr 19, 9). Ide o príklad aj pre naše temné 
noci, ktoré, ako v prípade Eliáša, predchádzajú krásu teofánie 
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jemného vánku (1 Kr 19, 9 – 18) a pripravujú nové obdobia 
vernosti, ktoré sa stávajú príbehmi nového povolania (ako 
v prípade Elizea: 1 Kr 19, 19 – 21), ale vlievajú aj odvahu 
zakročiť proti nespravodlivosti (pozri vraždu roľníka Nabota: 
1 Kr 21, 19 – 29). Nakoniec nás dojíma láskyplný pozdrav 
s komunitami prorockých synov (2 Kr 2, 1 – 7), ktorý pripra-
vuje záverečný výstup za Jordánom smerom k nebu na ohni-
vom voze (2 Kr 2, 8 – 13). 

Pritiahnuť by nás mohli Eliášove senzačné gestá, jeho zú-
rivé protesty, smelé a odvážne obžaloby, až po spor s Bohom 
na vrchu Horeb, keď Eliáš obžaluje vyvolený národ z de-
štrukčných a hrozivých plánov. My si však myslíme, že v tejto 
historickej chvíli môžu nám viac napovedať niektoré menšie 
prvky, ktoré sú akýmisi malými znameniami. Sú inšpiráciou 
pre naše kroky a podujatia, ktoré chceme konať novým spô-
sobom v tejto súčasnej dobe, v ktorej sa zdá, že Božie stopy 
sa vytrácajú v šíriacej sa púšti bez zmyslu pre náboženstvo.44

Biblický text ponúka početné „menšie“ symboly. Môže-
me niektoré naznačiť: nedostačujúce zdroje pre život pri potoku 
Karit s krkavcami, ktorým Boh prikázal, aby prorokovi nosili 
chlieb a mäso ako gesto milosrdenstva a solidarity; veľkoduš
nosť vdovy zo Sarepty, ktorá riskujúc vlastný život daruje pro-
rokovi posledné priehrštie múky a trochu oleja (1 Kr 17, 12); nemo
húcnosť proroka pred zomretým chlapcom a jeho vyjadrená 
pochybnosť spojená so zúfalým objatím chlapcovho tela, čo 
vdova interpretuje teologickým spôsobom ako zjavenie tvá-
re milosrdného Boha; dlhý boj proroka, ktorý – po hlučnom 
a trochu teatrálnom konflikte s Bálovými prorokmi na vrchu 
Karmel – prosí o dážď pre národ vyčerpaný trestom sucha. 
V akejsi hre Eliáša, sluhu, ktorý vystupuje a zostupuje z vrchu, 

44 Porov. FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 86. 
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a Boha, ktorý je jediným pánom dažďa (a nie Bál), prichádza 
konečne odpoveď v obláčiku veľkom ako mužská dlaň (pozri 
1 Kr 18, 41). Ide o maličkú odpoveď Boha, ktorá sa však zmení 
na výdatný a oblažujúci dážď, ktorý zachráni vysilený národ.

Chudobnou, ale účinnou odpoveďou bude o niekoľko dní 
neskôr podpopolný chlieb a krčah vody pri hlave proroka, ktorý 
na púšti upadol do smrteľnej depresie: „Posilnený týmto po-
krmom šiel štyridsať dní a štyridsať nocí až k Božiemu vrchu 
Horeb“ (1 Kr 19, 8, Nvg). V jaskyni, do ktorej sa uchýlil a ešte 
stále je naštvaný na neverný ľud, ohrozujúci aj jeho život, 
budú rozptýlené jeho predstavy moci a hrozby: Pán nebol… 
vo veľkom a prudkom vetre, v zemetrasení, v ohni, ale v hlase 
tichého a lahodného šumu (1 Kr 19, 12).45

Ide o vznešenú stránku v mystickej literatúre, o vertikál-
ny pád z dôvodu posvätného „hnevu“ proroka: musí nanovo 
rozpoznať Božiu prítomnosť odhliadnuc od každej tradičnej 
predstavy o Bohu, ktorej bol väzňom. Boh je šum a vánok, 
nie je výsledkom našej potreby istoty a úspechu, nezanechá-
va viditeľné stopy (pozri Ž 77, 20), ale je opravdivo a účinne 
prítomný. 

Eliáš svojím hnevom a emóciami bol v takom stave, že by 
bol skoro všetko zničil, pretože žil v ilúzii, že len on zostal 
jediný verný Bohu. Lenže Boh veľmi dobre vedel, že existo-
valo ešte ďalších sedemtisíc verných, prorokov a kráľov, ktorí 
boli ochotní ho poslúchať (1 Kr 19, 15 – 19), pretože Božie 
dejiny nebolo možné stotožniť so zlyhaním zdeprimovaného 

45 V hebrejčine: qôl demamáh daqqáh; preklad týchto slov nie je ľahký ani 
jednoznačný z dôvodu viacznačného významu každého slova. Qôl: zna-
mená hlas, zvuk, vietor, vánok, šum, šepot, šelest; demamáh: znamená 
ticho, prázdno smrti, prerušenie, bez dychu; daqqáh: znamená ľahký, 
jemný, hebký, lahodný, pokojný. Sedemdesiati ho preložili do gréčtiny: 
phonè aúras leptês; svätý Hieronym do latinčiny: síbilus aurae tenuis.  
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a výbušného proroka. Dejiny pokračujú, pretože sú v Božích 
rukách, a Eliáš sa na skutočnosť musí pozerať novým pohľa-
dom, nechať, aby v ňom Boh znovu zrodil nádej a dôveru. 
Sklonená Eliášova poloha tela na vrchu, keď prosí o dážď, 
sa podobá dieťaťu, ktoré sa nachádza v matkinom lone tes-
ne pred narodením. Túto polohu Eliáš symbolicky zaujme aj 
na vrchu Horeb, keď sa skryje do jaskyne, a teraz je doplnená 
novým narodením proroka, aby mohol vzpriamene ako zno-
vuzrodený kráčať po tajomných cestách živého Boha. 

Na úpätí vrchu ľud ešte bojoval proti životu, ktorý už ne-
bol životom, proti religiozite, ktorá bola zneuctením zmlu-
vy a novým modloslužobníctvom. Prorok musí tento boj 
a túto zúfalosť zobrať na seba, musí „sa vrátiť svojou cestou“ 
(1 Kr 19, 15), ktorá je teraz už len Božou, musí prejsť púšťou, 
ktorá teraz zakvitla novým zmyslom, aby tak mohol zvíťaziť 
život a aby noví proroci i vodcovia verne slúžili zmluve.

Proroctvo života v súlade s evanjeliom

7. Čas milosti, ktorý práve prežívame, keď Svätý Otec Fran-
tišek nástojí, aby sme do centra postavili evanjelium a to, čo 
je v kresťanstve podstatné, je pre zasvätených mužov a ženy 
novým povolaním k bdelosti, aby sme boli pripravení na Bo-
žie znamenia. „Naša viera má pred sebou výzvu vycítiť víno, 
na ktoré môže byť premenená voda.“46 Bojujme s očami, ktoré 
podliehajú spánku (pozri Lk 9, 32), aby sme nestratili schop-
nosť rozlišovať pohyby oblaku, ktorý vedie našu cestu (pozri 
Nm 9, 17), a vedeli rozpoznať v malých a krehkých zname-
niach prítomnosť Pána života a nádeje. 

46 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 84.  
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Koncil nám zveril konkrétnu metódu: metódu uvažovania 
o svete a ľudských záležitostiach, o Cirkvi a kresťanskej exis-
tencii počnúc Božím Slovom, Bohom, ktorý sa zjavuje a je 
prítomný v dejinách. Oporou tejto metódy je dar počúvania, 
smerujúceho k dialógu a obohacujúceho cestu k pravde. Tre-
ba sa znovu vrátiť k ústrednému postaveniu Krista a Božieho 
slova, ako nás nástojčivo vyzvali koncil47 a následné učenie 
Cirkvi48, nástojac na biblickom a teologickom základe. Tento 
krok môže byť zárukou autentickosti a kvality budúcnosti náš-
ho života zasvätených.

Ide o počúvanie, ktoré nás mení a umožňuje nám stať sa 
svedkami Božích zámerov v dejinách a jeho účinnej činnosti 
pre spásu človeka. V súčasných potrebách vráťme sa k evanje-
liu, zahasme smäd vo Svätom písme, ktoré je „čistým a nevy-
sychajúcim prameňom duchovného života“49. Totiž, ako op-
rávnene hovorieval svätý Ján Pavol II., „niet pochýb, že tento 
primát svätosti a modlitby je mysliteľný len pri obnovenom 
počúvaní Božieho slova“50. 

47 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, Perfectae caritatis 5; IDEM: Dei Ver
bum 21.  

48 Porov.: JÁN PAVOL II., Vita consecrata 84; IDEM: Novo millennio ineun
te 16 – 41; BENEDIKT XVI., Deus caritas est 12 – 18; KONGREGÁ-
CIA PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA A SPOLOČNOSTI 
APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA, Znovu začať u Krista. Obnovený záväzok 
zasväteného života v treťom tisícročí. Inštrukcia (19. mája 2002). 

49 Dei Verbum 21. 
50 JÁN PAVOL II., Novo millennio ineunte 39. 
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Evanjelium ako najvyššie pravidlo

8. Jedna z charakteristických čŕt koncilovej obnovy zasvätené-
ho života bol návrat k radikálnemu nasledovaniu Krista (sequela 
Christi): „Hneď od začiatku boli v Cirkvi muži a ženy, ktorí 
si zaumienili zachovávaním evanjeliových rád slobodnejšie 
nasledovať Krista a zbližša ho napodobňovať a viedli – každý 
svojím spôsobom – život zasvätený Bohu.“51 

Nasledovanie Krista, ako ho navrhuje evanjelium, je „naj-
vyššou normou rehoľného života“ a „najvyšším pravidlom“52 
všetkých inštitútov. Jedno z prvých mien, akým bol pomeno-
vaný mníšsky život, je „evanjeliový život“. 

Viaceré formy zasväteného života svedčia o tejto evanjelio-
vej inšpirácii, počnúc Antonom, iniciátorom samotárskeho 
života v púšti. Jeho príbeh začína tým, že poslúchol Kristove 
slová: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj 
chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasle-
duj ma!“ (Mt 19, 21). 

Počnúc svätým Antonom mníšska tradícia urobí zo Svä-
tého písma regulu vlastného života: prvé reguly sú jednodu-
chými praktickými normami bez nároku na duchovný obsah, 
pretože jedinou regulou mnícha je Sväté písmo; žiadna iná 
regula nie je prípustná: „Usilujme sa čítať a pochopiť Sväté 
písmo,“ píše Orsies, Pachomiov učeník a nástupca, „a neustá-
le nad ním meditovať […]. Je to Sväté písmo, ktoré nás vedie 
do večného života.“53 

51 Perfectae caritatis 1. 
52 Tamže, 2. 
53 Porov.: Pacomio e i suoi discepoli. Regole e scritti a cura di L. Cremaschi. 

Magnano 1988, s. 409.  
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Keď svätý Bazil, veľký učiteľ východného mníšstva, písal 
dielo Asceticon54, ktoré sa potom stalo príručkou mníšskeho 
života, odmietol ho nazvať Regulou. Riadi sa predovšetkým 
Moraliou55, zbierkou biblických textov, ktoré komentoval 
a aplikoval na životné situácie in santa koinonia (vo svätom spo
ločenstve). V Bazilovom systéme správanie mníchov vždy urču-
je prítomné Božie slovo, teda Boh, ktorý skúma vnútro i srdce 
(pozri Zjv 2, 23). Táto trvalá prítomnosť pred Pánom, memoria 
Dei, je azda najšpecifickejším prvkom Bazilovej spirituality. 

Na západe cesta vedie tým istým smerom. Regula svätého 
Benedikta je poslušnosťou Božiemu slovu: „Počúvajme Bo-
ží hlas, ktorý sa nám denne prihovára…“56 Počúvaj, synu57 je 
ouvertúrou Benediktovej Reguly, pretože práve počúvaním sa 
stávame deťmi a učeníkmi; prijímaním Slova my samy sa stá-
vame slovom. 

V 12. storočí Štefan z Mureta, zakladateľ rehole z Grand-
mont, účinne vyjadruje toto zakorenenie sa v evanjeliu: „Ak 
sa vás niekto spýta, z akej profesie ste, alebo akú regulu máte, 
alebo z akého rehoľného rádu pochádzate, tak povedzte, že 
ste z prvej a hlavnej reguly kresťanského náboženstva, to zna-
mená z evanjelia, z prameňa a princípu všetkých regúl; okrem 
evanjelia iná regula neexistuje.“58 

Vznik žobravých rádov spôsobil, že návrat k evanjeliu bol 
ešte silnejší. 

54 BASILII, Moralia (PG. 31, s. 692 – 869); IDEM: Regulae fusius tractate 
(PG, 31, s. 889 – 1052). 

55 IDEM: In Regulas Brevius tractatae (PG, 31, s. 1052 – 1305).  
56 BENEDIKT, Regula, Prológ, 9. 
57 Tamže, 1.  
58 Regole monastiche d’Occidente. Magnano 1989, s. 216 – 217. 
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Svätý Dominik „sa v slovách, ako aj v skutkoch kdekoľ-
vek prejavil ako evanjeliový muž“59: on bol živým evanjeliom, 
schopným ohlasovať to, čo žil, a chcel, aby aj jeho kazatelia 
boli „evanjeliovými ľuďmi“60. Podľa Františka z Assisi regula 
je „život evanjelia Ježiša Krista“61; podľa Kláry z Assisi „forma 
života Rádu chudobných sestier […] je nasledujúca: ‚Zacho-
vávať sväté evanjelium nášho Pána Ježiša Krista‘“62. V regule 
karmelitánov základný príkaz je „dňom i nocou rozjímať nad 
Pánovým zákonom“ a potom ho uviesť do konkrétnej činnos-
ti: „Všetko, čo musíte urobiť, robte v Pánovom slove.“63 Tento 
základ sa stal spoločným pre všetky rehoľné rodiny a zostal 
nezmenený po celé stáročia.

59 Libellus 104, in: P. LIPPINI, San Domenico visto dai suoi contemporanei. 
Edizioni Studio Domenicano. Bologna 1982, s. 110. 

60 Prime costituzioni [prvé konštitúcie] o „Consuetudines“, 31. Toto je dô-
vod, prečo „často či už hlasom alebo písmom napomínal a povzbu-
dzoval bratov z rádu, aby neustále študovali Nový a Starý zákon. […] 
On vždy so sebou nosil Matúšovo evanjelium a Pavlove listy a tak ich 
často študoval, až sa ich naučil naspamäť“. (Deposizione di Fra Giovan-
ni di Spagna, in: Domenico di Gusmán. Il carisma della predicazione. Úvod 
P. Lippini. EDB 1993, s. 143).  

61 Regola non bollata, Titolo: FF 2, 2. Regola bollata začína tým istým tónom: 
„Regula a život menších bratov je nasledovná – zachovávať sväté evan-
jelium nášho Pána Ježiša Krista“ (I, 2: FF 75).  

62 Regola I, 1 – 2: FF 2750. 
63 Regola del Carmelo, 10. a 19. kap.: porov. B. SECONDIN, Una fraternità 

orante e profetica in un mondo che cambia. Rileggere la Regola del Carmelo oggi. 
Perugia 2007, s. 8 a 11.
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V našich časoch Giacomo Alberione tvrdil, že paulínska 
rodina „túži integrálne žiť podľa evanjelia Ježiša Krista“64, 
kým malá sestra Madeleine: „My musíme vybudovať novú 
vec, ktorá je však starobylá, a ňou je autentické kresťanstvo 
prvých Ježišových učeníkov. Potrebné je, aby sme sa slovo 
za slovom vrátili k evanjeliu.“65 Každá charizma zasväteného 
života je zakorenená v evanjeliu. V mnohých nových komu-
nitách, ktoré dnes prekvitajú v celej Cirkvi, je zanietenie pre 
biblické slovo evidentné a veľmi užitočné. 

Vrátiť sa k evanjeliu je dnes pre nás výzvou (provokáciou) 
a súčasne povolaním (provocatione), ktorá nás vedie k prame-
ňu každého života zakoreneného v Kristovi. Ide o silnú výzvu 
vrátiť sa ku koreňom, na miesto, kde náš život nadobúda for-
mu, tam, kde každá regula a predpis nachádzajú svoju logickú 
opodstatnenosť a hodnotu. 

Svätý Otec František nás často povzbudil, aby sme dôve-
rovali a oddali sa tejto životodarnej dynamike: „Pozývam vás, 
aby ste nikdy nepochybovali o dynamizme evanjelia a ani 
o tom, že je schopné obrátiť srdcia k zmŕtvychvstalému Kris-
tovi a viesť ľudí po ceste spásy, po ktorej túžia v najhlbšej časti 
svojho vnútra.“66 

64 G. ALBERIONE, „Abundantes divitiae gratiae suae“. Storia carismatica del
la Famiglia Paolina. Rím 1977, č. 93. 

65 PICCOLA SORELLA MAGDELEINE, Il padrone dell´impossibile, Casale 
Monferrato 1994, s. 201. 

66 FRANTIŠEK, Príhovor k členom Biskupskej konferencie Madagaskaru, 
ktorí boli na návšteve ad limina apostolorum, Rím (28. marca 2014). 
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Formácia: evanjelium a kultúra

9. Formovať k evanjeliu a jeho požiadavkám je základná po-
treba. Z tejto perspektívy sme predovšetkým pozvaní prehod-
notiť formačný model, ktorý sprevádza zasvätených na ich 
ceste životom. Naliehavo sa treba venovať najmä duchovnej 
formácii, ktorá často pozostávala iba z akéhosi jednoduchého 
psychologického sprevádzania alebo z odriekania štandard-
ných modlitieb.

Chudobný, všeobecný a stále rovnaký obsah blokoval kan-
didátov v rovine infantilnej a závislej ľudskej zrelosti. Boha-
tá rôznorodosť ciest, ktoré sledovali a navrhovali duchovní 
autori, zostávala často neznáma z dôvodu, že ich diela ne-
boli čítané alebo s nimi existoval iba čiastočný a útržkovitý 
kontakt. Nevyhnutne treba bdieť, aby sa dedičstvo inštitútov 
nezredukovalo iba na urýchlené schémy, ktoré majú veľmi 
ďaleko od vitálneho náboja pôvodných čias zakladateľa a ne-
umožňujú osobám nadobudnúť kresťanskú a charizmatickú 
skúsenosť.

Vo svete, v ktorom sekularizácia pristupuje k nadpriro-
dzenu so selektívnou slepotou a ľudia stratili Božie stopy67, 
máme znovu objaviť a študovať základné pravdy viery.68 Kto 
vykonáva službu autority, má podporovať u všetkých zasvä-
tených snahu s láskou sa venovať štúdiu, aby mohli do hĺbky 

67 Porov. JÁN PAVOL II., Vita consecrata 85. 
68 Možno si prečítať ohľadom tohto bodu Katechizmus Katolíckej cirkvi, ktorý 

predkladá systematickú a organickú syntézu. V nej možno vidieť bohatstvo 
učenia, ktoré Cirkev prijala, chránila a ponúkala. „Katechizmus ponúka tr-
valú pripomienku mnohých spôsobov – od Svätého písma po cirkevných 
otcov, od učiteľov teológie po svätých v jednotlivých storočiach –, ako Cir-
kev uvažovala o viere a rozvíjala svoje učenie, aby poskytla veriacim istotu 
v ich živote viery“ (BENEDIKT XVI., Porta fidei 11). 
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a koherentne poznať kresťanskú vieru. Ján Pavol II. povzbu-
dzoval: „Aj uprostred zasväteného života sa musí obnoviť láska 
k aktívnosti na poli kultúry, k horlivému prehlbovaniu štúdia.“69 
Škoda, že táto požiadavka nie vždy bola prijatá a ešte menej 
vnímaná ako požiadavka radikálnej reformy zasvätených, pre-
dovšetkým zasvätených žien. 

Oblasť formácie trpí slabosťou a krehkosťou, a preto treba 
silne zdôrazniť, že ak chceme žiť autentickým životom v Du-
chu a byť mentálne otvorení a koherentní na ceste rastu a ver-
nosti, potrebná je trvalá formácia.70 Samozrejme, že v zásade 
nechýba formálny súhlas s touto naliehavosťou a badať široký 
záujem vedecky prehĺbiť túto tému, no pravdupovediac prax 
je krehká, slabá a často nekoherentná, zmätočná, bez serióznej 
angažovanosti. 

„Svedok evanjelia,“ pripomína Svätý Otec František, „je ten, 
kto sa stretol s Ježišom Kristom, ktorý ho spoznal, lepšie pove-
dané, ktorý cítil, že ho Ježiš pozná, uznáva, rešpektuje, milu-
je, odpúšťa mu a toto stretnutie sa ho hlboko dotklo, naplnilo 
ho novou radosťou, novým významom pre život. Všetko toto 
z človeka vyžaruje, komunikuje, odovzdáva sa iným.“71 

Božie slovo, jedinečný zdroj spirituality72, z ktorého mož-
no čerpať „vznešenosť poznania Ježiša Krista“ (Flp 3, 8), má 
sa stať súčasťou nášho každodenného života. Iba tak sa bude 
môcť jeho moc (pozri 1 Sol 1, 5) včleniť do ľudskej krehkos-
ti, prekvasiť a budovať miesta spoluužívania, usmerniť myš-
lienky, city, rozhodnutia, dialógy, ktoré vznikajú v bratskom 

69 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 98. 
70 Porov. tamže, 71.  
71 FRANTIŠEK, Príhovor členom Apoštolského hnutia slepých a Malému 

poslaniu pre hluchonemých, Rím (29. marca 2014). 
72 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, Dei Verbum 25; JÁN PAVOL II., 

Vita consecrata 94; BENEDIKT XVI., Verbum Domini 86. 



Skúmajte

105

živote. Podľa príkladu Panny Márie počúvanie Božieho slova 
sa má stať dychom života v každej chvíli našej existencie.73 
Týmto spôsobom náš život smeruje k jednote myslenia, na-
dobúda silu pre pravidelnú obnovu a prináša ovocie v apoš-
tolskej tvorivosti.74 

Apoštol Pavol žiadal od učeníka Timoteja, aby sa usilo
val o vieru (porov. 2 Tim 2, 22) s takou vytrvalosťou, akú mal 
od útleho detstva (2 Tim 3, 15), v prvom rade zostanúc pevný 
v tom, čo sa naučil, teda pevný vo Svätom písme: „Celé Pís-
mo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usved-
čovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol 
Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo“ 
(2 Tim 3, 16 – 17). Vnímame, že táto výzva je určená aj nám, 
aby sa nikto nestal lenivým vo viere (Hebr 6, 12). Ona je spo-
ločníčkou života a umožňuje nám vždy s novým pohľadom 
vnímať divy, ktoré Boh pre nás koná a usmerňuje nás, aby 
naša odpoveď bola poslušná a zodpovedná.75 

Evanjelium, ideálna norma Cirkvi a zasväteného života, 
musí sa ako norma, ako štýl a spôsob života uskutočňovať 
v praxi. Toto je výzva, na ktorú kladie dôraz pápež František. 
Tým, že nás vyzýva znovu nájsť rovnováhu medzi Cirkvou 
ako hierarchickým telom a Cirkvou ako Kristovým telom, ponúka 
nám prvky, ktorými môžeme tento cieľ dosiahnuť, a to iba 
v živom tele Cirkvi, to jest v nás a prostredníctvom nás. Evan-
jelizovať neznamená prinášať uznávané posolstvo, ktoré je pre 
svet užitočné, ani to nie je prítomnosť, ktorá sa dokáže presa-
diť, ani viditeľnosť, ktorá uráža, ani nádhera, ktorá oslepuje, 

73 Porov. BENEDIKT XVI., Verbum Domini 27.  
74 Porov. KONGREGÁCIA PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVO-ÉHO ŽIVO- ŽIVO-

TA A SPOLOČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA, Znovu začať 
u Krista 22.  

75 Porov. BENEDIKT XVI., Porta fidei 15. 
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ale je to ohlasovanie Ježiša Krista, ktorý je v nás nádejou (porov. 
Kol 1, 27 – 28), slovami plnými milosti (porov. Lk 4, 22), vzor
ným správaním sa medzi ľuďmi (porov. 1 Pt 2, 12) a vierou, kto-
rá pôsobí prostredníctvom lásky (Gal 5, 6). 

Proroctvo bdelosti

10. Na záver koncilových prác sa Svätý Otec Pavol VI. s poh-
ľadom proroka lúčil s biskupmi, zhromaždenými v Ríme, spo-
jac tradíciu a budúcnosť: „V tomto všeobecnom zhromažde-
ní, v tomto privilegovanom bode času a priestoru sa v tej istej 
chvíli stretajú minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Minulosť: 
tu je totiž zhromaždená Kristova Cirkev so svojou tradíciou, 
dejinami, koncilmi, učiteľmi, svojimi svätcami… Prítomnosť: 
zanechávame seba, aby sme šli smerom k súčasnému svetu, 
ktorý ma svoje neduhy, bolesti, hriechy, ale aj svoje slávne 
víťazstvá, hodnoty, čnosti… Budúcnosť: ide o naliehavú vý-
zvu národov k väčšej spravodlivosti, keď sa usilujú o pokoj 
a vedome alebo nevedome túžia po lepšom živote, po takom, 
ktorý môže a chce im dať Ježiš Kristus.“76

Svätý Otec František nás zanietene pobáda, aby sme postu-
povali rýchlymi a radostnými krokmi po našej ceste: „Sme ve-
dení Duchom Svätým, nemáme byť strohí a uzavretí, ale vždy 
otvorení Božiemu hlasu, ktorý hovorí, otvára, vedie a pozýva 
nás kráčať smerom k horizontu.“77

76 PAVOL VI., Posolstvo cirkevným otcom pri príležitosti ukončenia Dru-
hého vatikánskeho koncilu v Ríme (8. decembra 1965).  

77 FRANTIŠEK, Homília na sviatok Obetovania Pána, Rím (2. februára 
2014). 
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Aké územia obývame a ktoré horizonty máme skúmať?
Svätý Otec František nás vyzýva, aby sme prijali Boží dne-

šok a jeho novoty, apeluje na nás, aby sme na základe vernosti, 
bez strachu a odporu vedeli prijať „Božie prekvapenia“78 a boli 
„svedkami o tom, ako Ježiš žil na tomto svete, svedkami, ktorí 
ohlasujú, aké bude Božie kráľovstvo vo svojej dokonalosti. 
Rehoľná osoba sa nikdy nemá zriecť svojho proroctva“79.

Ide o výzvu, aby sme ako zasvätení pokračovali v ceste 
a nosili v srdci očakávania sveta. Cítime jeho ľahkosť i ťarchu, 
kým skúmame nepredvídateľný príchod malého obláčika. Ide 
o pokorný púčik Zvesti, ktorú nemožno zamlčať.

V súčasnosti zasvätený život prežíva obdobie náročných 
zmien a nových požiadaviek. Kríza je stav, v ktorom sme 
povolaní k evanjeliovému rozlišovaniu; je to príležitosť 
s múdrosťou si vybrať ako zákonník, ktorý vyberá zo svojej 
pokladnice veci nové i staré (Mt 13, 52); na druhej strane pri-
pomíname, že pokušením dejín je zachovať to, čo by sa jed-
ného dňa mohlo ešte použiť. Riskujeme tak, že si uchováme 
posvätné „spomienky“, ktoré skôr sťažujú východ z jaskyne na-
šich istôt. Pán nás miluje večnou láskou (porov. Iz 54, 8): táto 
jeho dôvera nás pozýva k slobode. 

78 FRANTIŠEK, Homília počas Veľkonočnej vigílie, Rím (30. marca 2013): 
„Bojíme sa Božích prekvapení! On nás vždy prekvapí! Pán je takýto! 
Bratia a sestry, neuzatvárajme sa pred novosťami, ktoré Boh chce vniesť 
do nášho života!“  

79 A. SPADARO, „Prebuďte svet!“, s. 7. 
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Zjednotení skúmame horizont

11. Nášho ducha niekedy oslabuje zastretá duchovná znechute
nosť – acedia (ἀκηδία); ona nám totiž zahmlieva pohľad, osla-
buje rozhodnutia, spomaľuje jednotlivé kroky, spájajúc v úz-
kom horizonte identitu zasväteného života so zastaraným 
modelom, ktorý je zameraný skôr na seba samého: „Rozvíja sa 
psychológia hrobu, ktorá krok za krokom premieňa kresťanov 
na múmie z múzea.“80 Pred touto nehybnosťou ducha a kona-
nia, pred touto demotiváciou, ktorá nás robí smutnými a zháša 
našu dušu i vôľu, nás vystríhal už Benedikt XVI.: „Nepridávajte 
sa k tým, ktorí prorokujú skazu alebo nezmysel zasväteného 
života v Cirkvi našich dní. Skôr si oblečte Krista a pripášte si 
zbrane svetla – ako vyzýva svätý Pavol (porov. Rim 13, 11 – 14) 
– a buďte bdelí a pozorní. Svätý Chromácius z Aquileje píše: 
‚Vzdiaľ od nás, Pane, toto nebezpečenstvo, aby sme sa nikdy 
nenechali zmoriť snom nevernosti; ale daruj nám svoju milosť 
a milosrdenstvo, aby sme boli vždy bdelí vo vernosti jemu. Na-
ša vernosť totiž môže bdieť v Kristovi‘ (Sermone 32, 4).“81

Zasvätený život prechádza cez plytčinu, ale nemôže v nej 
zostať natrvalo. Sme povolaní prejsť cez brod – „Cirkev, ktorá 
vychádza“ je jedným z typických pojmov Svätého Otca Františ-
ka. Je to kairos [milostivý čas], ktorý od nás vyžaduje zrieknuť 
sa, zanechať všetko, čo poznáme, a vydať sa novou a nie ľahkou 
cestou ako Abrahám, ktorý šiel do Kanaánu (Gn 12, 1 – 6), ako 
Mojžiš do tajomnej zeme, spojenej s patriarchami (Ex 3, 7 – 8), 
ako Eliáš do Sarepty: všetci smerom k tajomným oblastiam, kto-
ré z diaľky videli iba prostredníctvom viery. 

80 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 83.  
81 BENEDIKT XVI., Homília na sviatok Obetovania Pána, Rím (2. februá-

ra 2013).
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Nejde o to, aby sme odpovedali na otázku, že či to, čo ro-
bíme, je dobré: naše rozlišovanie sa má totiž pozerať smerom 
k horizontom, ktoré Duch Svätý vnuká Cirkvi; má interpre-
tovať pohyb ranných hviezd, nepočítajúc s bezpečnostnými 
východmi a ani s improvizovanými skratkami, necháva sa 
viesť k veľkým veciam prostredníctvom malých a krehkých 
znamení, vložiac ho hry slabé zdroje. Sme povolaní k spoloč-
nej poslušnosti, ktorá sa stáva vierou dneška, aby sme kráča-
li spoločne a mali „odvahu hodiť siete ‚na jeho slovo‘ (porov. 
Lk 5, 5), a nielen na základe ľudských pohnútok“82. 

Povolaním zasväteného života, ktorý sa živí nádejou 
v prisľúbenia, je pokračovať v ceste a pritom sa nenechať 
obmedzovať tým, čo necháva za svojimi plecami: „Ja si ne-
namýšľam, že som sa už [ cieľa] zmocnil. Ale jedno robím: 
zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo 
mnou“ (Flp 3, 13 – 14). Nádej nevzniká na základe našich 
síl a čísel, ale na daroch Svätého Ducha: sú to viera, hlboké 
spoločenstvo ducha a poslanie (misia). Zasvätené osoby sú ľu-
dom, ktorý sa stal slobodným vďaka profesii evanjeliových 
rád; sú ochotné pozerať sa s vierou ponad prítomnú chvíľu 
a sú vyzvané „rozširovať perspektívu, aby sme spoznali väčšie 
dobro, ktoré prinesie ovocie nám všetkým“83. 

Horizont príchodu tejto cesty je poznačený rytmom Svä-
tého Ducha, nie je neznámou zemou. Pred našimi krokmi sa 
otvárajú nové horizonty, nové skutočnosti, iné kultúry, rôzne 
potreby, periférie. 

82   KONGREGÁCIA PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 
A SPOLOČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA, Služba autority a po
slušnosť. Faciem tuam, Domine, requiram, 11. 

83 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 235.  
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Napodobňujúc spoločné kroky proroka Eliáša a jeho sluhu 
musíme sa sústrediť v modlitbe, ktorej súčasťou je zaniete-
nosť a súcitné milosrdenstvo pre dobro ľudu, ktorý sa v ur-
čitých chvíľach stráca a prežíva bolestné chvíle. Naliehavá je 
aj veľkodušná a trpezlivá služba sluhu, ktorý vychádza, aby 
skúmal nebo smerom k moru a zahliadol malé „znamenie“ 
nových dejín, „úrodného dažďa“. Ten ľahký vánok dnes mož-
no stotožniť s nepokojnými túžbami našich súčasníkov, ktorí 
hľadajú múdrych spoločníkov, trpezlivých spolucestujúcich 
k novým obdobiam bratstva a spásy, schopných vo svojom 
srdci bezpodmienečne prijať kohokoľvek, pomocníkov, a nie 
kontrolórov milosti.84 

Vodca, ktorý kráča „za ľudom“

12. Takisto je potrebné, aby sa exodus konal spoločne. Ten, 
kto slúži ako autorita pri hľadaní Pánovej tváre ako prvej vôle, 
má ho viesť jednoducho a jasne. Povzbudzujeme všetkých, 
ktorí sú povolaní k tejto službe, aby ju odvážne a vytrvalo vy-
konávali v poslušnosti Duchu Svätému, aby sa tak k zložitosti 
a prechodnému obdobiu pristupovalo zodpovedne a jednotli-
vé kroky sa nespomalili alebo aby sa nezastavil krok. 

Povzbudzujeme k takému vedeniu, ktoré nenechá veci 
v takom stave, v akom sa nachádzajú85, ktoré odmietne „poku-
šenie nechať veci, aby šli svojím tokom, a každé úsilie o zlep-
šenie situácie pokladať za zbytočné. Pre autoritu sa tak rysuje 
nebezpečenstvo, že veci a záležitosti bude spravovať rutinne, 
zvykne si na priemernosť, vnútorne bude zablokovaná, keď 

84 Porov. tamže, 47.  
85 Porov. tamže, 25.  
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má rozhodnúť, nebude mať odvahu predkladať autentické 
ciele zasväteného života, bude vystavená riziku, že sa z nej 
postupne vytratí pôvodná láska a túžba vydávať o nej osobné 
svedectvo“86. 

Nachádzame sa v čase malých vecí, pokory, ktorý dokáže 
ponúknuť niekoľko chlebov a dve ryby na Božie požehnanie 
(pozri Jn 6, 9), dokáže v obláčiku malom ako ľudská dlaň spo-
zorovať blížiaci sa dážď. Nie sme povolaní stať sa ustaroste-
ným a administratívnym vedením, ale sme povolaní k službe 
autority, ktorá s evanjeliovou jasnosťou určí cestu, po ktorej 
treba spoločne a v jednote srdca kráčať v rámci krehkej prí-
tomnosti. V tejto má totiž budúcnosť svoje korene. Preto ne-
potrebujeme „jednoduchú administráciu“87, ale vedenie, ktoré 
„kráča za ľudom – preto, aby pomohlo tým, ktorí zaostali, 
a tiež preto, lebo aj samotné stádo má čuch na hľadanie no-
vých ciest“88. 

Potrebné je také vedenie, ktoré prijme a povzbudí s láska-
vou empatiou pohľady bratov a sestier, a najmä tých, ktorí 
chcú, aby sa svižnejšie kráčalo, alebo i tých, ktorí krok spoma-
ľujú, a pomôže im prekonať uponáhľanosť, obavy i postoje 
rezignácie. Môže sa stať, že niekto sa vracia do minulosti, iný 
s nostalgiou podčiarkuje odlišnosti, ďalší sa v tichosti zaoberá 
svojimi myšlienkami alebo vyjadruje pochybnosti v súvislosti 
s nedostatkom prostriedkov, zdrojov a osôb. „Nezostávajme 
zakotvení v nostalgii štruktúr a zvykov, ktoré v dnešnom svete 
už nemajú v sebe život.“89 

86 KONGREGÁCIA PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 
A SPOLOČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA, Služba autority a po
slušnosť. Faciem tuam, Domine, requiram, 28. 

87 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 25. 
88 Tamže, 31.
89 Tamže, 108. 
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Môžeme zachytiť echo Eliášovho sluhu, ktorý opakuje 
skúmajúc horizont: „Nie je tam nič!“ (1 Kr 18, 43, Nvg). Sme 
povolaní k milosti trpezlivosti; teda čakať, ale aj skúmať nebo 
sedem ráz, toľko, koľko je potrebné, aby sa cesta všetkých neza-
stavila z dôvodu nedbalosti niektorých: „Pre slabých som sa stal 
slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všet-
kým, aby som zachránil aspoň niektorých. A všetko robím pre 
evanjelium, aby som mal na ňom podiel“ (1 Kor 9, 22 – 23). 

Kiežby sme vedeli nasmerovať našu bratskú cestu k slobo-
de podľa Božieho rytmu a jeho času. Spoločne skúmať nebo 
a bdieť znamená, že sme všetci povolaní – jednotlivci, komu-
nity, inštitúty – k poslušnosti; to znamená, že máme „vstúpiť 
do ‚iného‘ poriadku hodnôt, zachytiť nový a odlišný zmysel 
skutočnosti, veriť, že Boh prechádza naším životom, aj keď 
nezanechal viditeľné stopy, ale my sme ho vnímali ako hlas 
počuteľného ticha, ktorý nás pobáda zažiť nepredstaviteľnú slo-
bodu a priblížiť sa k prahu tajomstva: ‚Lebo moje myšlienky 
nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú mojimi cestami, ho-
vorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú 
moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi 
myšlienkami‘ (Iz 55, 8 – 9, Nvg)“90. 

V tomto exode, pred ktorým má naša ľudská logika strach, 
zaznieva otázka: Kto posilní naše „chvejúce sa kolená“ 
(Iz 35, 3, Nvg)? 

V zložitých a zablokovaných situáciách Duch Svätý pôso-
bí v srdci ako ten, ktorý zjednodušuje a poukazuje na priority 
a ponúka rady, aby sme kráčali k cieľom, ku ktorým nás chce 
priviesť. Vždy je dobré začať od vanutia radosti, daného Du-
chom Svätým, totiž „sám Duch sa prihovára nevysloviteľnými 

90 KONGREGÁCIA PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA A SPO-ÉHO ŽIVOTA A SPO- ŽIVOTA A SPO-
LOČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA, Služba autority a poslušnosť, 7.  
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vzdychmi […] za svätých, ako sa páči Bohu“ (Rim 8, 26 – 27). 
„Niet však väčšej slobody, než je tá, keď sa dáme viesť Duchom 
Svätým; keď sa vzdáme prepočítavania a kontrolovania a keď 
mu dovolíme, aby nás osvetľoval, viedol, smeroval a poháňal 
tam, kam on chce. On dobre vie, čo je v každej dobe a v každom 
okamihu potrebné. Toto znamená byť tajomne plodnými!“91

Mystika stretnutia 

13. „Sme ‚strážcami‘, ktorí udržujú vo svete živú túžbu po Bo-
hu a dokážu ju znovu prebudiť v srdci toľkých ľudí túžiacich 
po nekonečne“92; no súčasne sme povolaní stať sa hľadačmi 
a svedkami viditeľných a životodarných evanjeliových projek-
tov; byť mužmi a ženami silnej viery, ktorí dokážu byť empa-
tickí, blízki, tvoriví; byť mužmi a ženami, ktorí neohraničia 
ducha a charizmu do strnulých štruktúr a do strachu, že ich 
budú musieť opustiť. 

Svätý Otec František nás vyzýva žiť „mystikou stretnutia“: 
ide o „schopnosť vnímať, načúvať iným ľuďom; schopnosť 
spoločne hľadať cestu, hľadať spôsob… znamená to aj nedesiť 
sa, nebáť sa vecí“93. 

„Ak sa každý z vás obetuje pre druhých,“ pokračuje Svätý 
Otec, „tak je to vzácna príležitosť stretnúť sa s Bohom, zno-
vu objaviť zodpovednosť, že sme ako komunita proroctvom, 
že pokorne a trpezlivo hľadáme zmysluplné slovo, ktoré mô-
že byť darom pre druhých, a potom ho s jednoduchosťou 

91 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 280.  
92 FRANTIŠEK, Príhovor členom Biskupskej konferencie Mexika, ktorý 

boli na návšteve ad limina apostolorum, Rím (19. mája 2014).  
93 FRANTIŠEK, Stretnutie v Aule Pavla VI. s rektormi a študentmi pápež-

ských kolégií a konviktov so sídlom v Ríme, Rím (12. mája 2014).  
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dosvedčovať. Vy ste ako antény pripravené zachytiť náznaky 
novoty, ktoré vzbudil Duch Svätý, a môžete pomôcť cirkev-
nému spoločenstvu, aby nadobudlo tento pohľad dobroty 
a našlo nové a odvážne cesty osloviť všetkých.“94

Jedným z hesiel, ktorými sa riadil Druhý vatikánsky koncil, 
bolo starostlivosť o svet a človeka. Keďže je človek (no nie člo-
vek abstraktný, ale konkrétny) „prvou cestou, po ktorej musí ísť 
Cirkev pri plnení svojho poslania“95, naša angažovanosť v pros-
pech mužov a žien našej doby zostáva pre nás prvoradou úlo-
hou. Angažovanosť je stále tá istá, ale s obnovenou fantáziou: 
vo výchove, zdravotníctve, katechéze, v trvalom sprevádzaní 
človeka s jeho potrebami, ašpiráciami a odchýlkami. Človek 
vo svojej telesnej existencii, vo svojej spoločenskej skutočnosti 
je cestou evanjelizácie. Zasvätený život sa posunul na periférie 
miest, prešiel doslovným „exodom“ k chudobným a opuste-
ným. Musíme na jednej strane uznať príkladnú veľkodušnosť, 
ale na druhej strane treba povedať, že nechýbali ani napätia 
a riziká ideológií, najmä v prvých pokoncilových rokoch. 

„Starobylý príbeh so Samaritánom,“ povedal Pavol VI. 
v príhovore na záver koncilu, „bol základným vzorom, para-
digmou koncilovej spirituality. Celý bol preniknutý nesmier-
nou sympatiou. Skutočnosť objavovania ľudských potrieb 
(tieto sú tým väčšie, čím viac sa robí väčším syn zeme) upúta-
vala pozornosť našej synody. Vy, moderní humanisti, ktorí ste 
sa zriekli nadprirodzenosti najvyšších vecí, uznajte jej zásluhy 
v tejto oblasti a spoznáte náš nový humanizmus: aj my, viac 
ako všetci ostatní, sme ctiteľmi človeka.“96 

94 FRANTIŠEK, Audiencia účastníkov stretnutia, ktoré zorganizovala 
Talianska konferencia sekulárnych inštitútov, Rím (10. mája 2014).

95 JÁN PAVOL II., Redemptor hominis 14. 
96 PAVOL VI., Príhovor pri poslednom verejnom zasadnutí Druhého vati-

kánskeho koncilu v Ríme (7. decembra 1965). 
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Naše poslanie je súčasťou tejto „sympatie“ v perspektíve 
ústredného miesta osoby, ktorá dokáže vychádzať z toho, čo 
je ľudské. Dôležité je podčiarknuť bohatstvo a pravdu ľud-
stva, s ktorými pri stretnutí s Kristom treba počítať, a súčasne 
nám pomáha pochopiť, že cirkevné zdroje sú dôležité, preto-
že sú zdrojom pravej ľudskosti a ľudského rozvoja.97 Akého 
však muža či ženu máme dnes pred sebou? Na aké výzvy musí 
dnes reagovať zasvätený život a aké postoje musí pestovať, ak 
chce žiť duchom koncilu, to jest v postoji dialógu a solidari-
ty, hlbokej a autentickej „sympatie“ s ľuďmi a ženami dneška 
a ich kultúrou, ich hlbokým vnútorným citom, s ich sebave-
domím a mravnými kritériami? 

Vedení Duchom Svätým sme povolaní uznať to, čo je sku-
točne ľudské. Naše pôsobenie sa v opačnom prípade zameria 
iba na sociálnu identitu, podobnú humanitárnej organizácii, 
ako viac ráz opakoval Svätý Otec František98, ktorá sa usilu-
je vybudovať spravodlivejšiu, ale sekularizovanú spoločnosť, 
uzavretú voči nadprirodzenu, ale aj menej spravodlivú. Cie-
le ľudského rozvoja však majú byť súčasťou horizontu, ktorý 
zvýrazní a bude chrániť svedectvo Božieho kráľovstva a prav-
du o všetkom, čo je ľudské. 

V našej dobe, v ktorej prevláda všade prenikajúca a globál-
na komunikácia a súčasne neschopnosť autenticky komuni-
kovať, je zasvätený život povolaný byť znamením, že ľudské 
vzťahy sa môžu stať otvorenými, transparentnými a úprimný-
mi. Cirkev vo svojej slabosti a odcudzujúcej a autoreferenčnej 
ľudskej samote počíta s bratstvami, ktoré sú bohaté na „radosť 

97 POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE REHOĽNÍKOV A SEKULÁRNE 
INŠTITÚTY, Rehoľníci a ľudský rozvoj, Rím (7.decembra 1965)

98 FRANTIŠEK, Homília počas svätej omše s kardinálmi, Rím (14. marca 2013). 
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a Ducha Svätého“ (Sk 13, 52).99 Zasvätený život – „specialis 
caritatis schola (osobitná škola lásky)“100 so svojimi rôznorodými 
formami bratstva stvárňuje Duch Svätý, pretože „tam, kde je 
komunita, tam je aj Boží Duch, a kde je Boží Duch, tam je 
komunita a každá milosť“101.

Bratstvo si vážime ako bohaté miesto tajomstva a „teolo-
gálny priestor, v ktorom možno skusovať mystickú prítom-
nosť zmŕtvychvstalého Pána“102. No na druhej strane možno 
vnímať akýsi rozpor medzi týmto tajomstvom a každoden-
ným životom: sme povolaní prejsť od formy spoločného ži-
vota k milosti bratstva; od formy communis [spoločnej formy] 
k ľudskému vzťahu v evanjeliovej forme vďaka sile Božej lás-
ky, ktorú do našich sŕdc vlieva Duch Svätý (porov. Rim 5, 5). 

Svätý Otec František nás napomína: „V niektorých kres-
ťanských spoločenstvách, ba dokonca aj medzi zasvätenými 
osobami vidím, že dávajú priestor nenávisti, rozdeleniu, kle-
betám, ohováraniu, pomste, žiarlivosti, túžbe presadiť vlastné 
myšlienky za akúkoľvek cenu, dokonca aj za cenu prenasledo-
vania, ktoré vyzerá ako neúprosný hon na čarodejnice. Koho 
chceme evanjelizovať takýmto správaním? […] Nik sa nespasí 
sám a nik sa nespasí iba svojimi silami. Boh nás povoláva s oh-
ľadom na komplexnú sieť medziľudských vzťahov, ktoré sú 
súčasťou života v ľudskom spoločenstve.“103

Sme teda povolaní byť bratstvom, ktoré je otvorené kom-
plementárnosti, pretože ide o stretnutie a spolunažívanie roz-
dielností s cieľom dosiahnuť jednotu: „Okrem toho človek, 
ktorý si uchová vlastnú osobnosť a neskrýva vlastnú identitu,“ 

99 Porov. JÁN PAVOL II., Vita consecrata 45.  
100 GULIELMO DU SAINT-THIERRY, De Natura er dignizaie amoris, 9, 27. 
101 IRENEJ Z LYONU, Contro le eresie III, 24, I. 
102 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 42; porov. Perfectae caritatis 15. 
103 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 100, 113. 
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hovorí Svätý Otec František, „keď sa srdečne včleňuje do ne-
jakého spoločenstva, nestráca seba samého, ale získava nové 
podnety na vlastný rozvoj.“104 Dialóg „je omnoho viac než len 
komunikácia o nejakej pravde. Uskutočňuje sa vďaka radosti 
z rozprávania a vďaka konkrétnemu dobru, odovzdávanému 
prostredníctvom slov medzi tými, ktorí sa majú navzájom ra-
di. Je to dobro nespočívajúce vo veciach, ale v osobách, ktoré 
sa navzájom dobrovoľne darujú v dialógu“105. Treba pripome-
núť, že „atmosférou dialógu je priateľstvo, ba služba“106. 

Nech sa naše bratské a sesterské spoločenstvá stanú mies-
tom, v ktorom sa tajomstvo ľudskosti dotýka Božieho ta-
jomstva v rámci evanjeliovej skúsenosti. Existujú dve miesta, 
v ktorých sa evanjelium privilegovaným spôsobom prejavuje, 
nadobúda konkrétnosť, rozdáva sa: je to rodina a zasvätený 
život. V prvom prípade evanjelium vstupuje do každoden-
ného života rodiny a má schopnosť zmeniť každodennosť 
v horizonte lásky. Druhé znamenie – zasvätený život, ikona 
budúceho sveta, ktorý relativizuje každé dobro tohto sveta, je 
komplementárnym miestom tohto sveta, keď v predstihu po-
ukazuje na splnenie cesty života a všetky ľudské skúsenosti, aj 
tie najvydarenejšie, sa vo vzťahu k Bohu stávajú relatívnymi.107 

Stávame sa „evanjeliovým miestom“, keď zaistíme pre seba 
a pre všetkých čas pre Boha, keď nedovolíme, aby bol celý 
čas zaplnený vecami, aktivitami, slovami; stávame sa „evan-
jeliovým miestom“, keď sa stávame mužmi a ženami, ktorí 

104 Tamže, 235; porov. 131. 
105 Tamže, 142, preklad upravený. 
106 PAVOL VI., Ecclesiam suam (6. august 1964), 94; porov.: FRANTI-

ŠEK, Audiencia účastníkov stretnutia, ktoré zorganizovala Talianska 
konferencia sekulárnych inštitútov, Rím (10. mája 2014).

107 Porov. 13. generálne zhromaždenie synody biskupov: Posolstvo Božiemu 
ľudu, 7. – 28. október 2012, 7. 
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vedia čakať a túžiť po stretnutí, vzájomnej jednote a vzťahu. 
Preto je dôležité, aby sa rytmus nášho života, prostredia nášho 
bratského a sesterského spolunažívania a všetky naše aktivity 
stali priestorom, v ktorom si chránime určitú „neprítomnosť“, 
v ktorej je prítomný Boh. 

„Komunita podporuje celý apoštolát. Často je v rehoľ-
ných komunitách napätie, s rizikom individualizmu a roz-
ptýlenosti, pričom je, naopak, potrebná hlboká komunikácia 
a autentické vzťahy. Poľudšťujúca sila evanjelia je dosved-
čovaná prežívaným bratstvom v komunitách, v prijímaní, 
úcte, vzájomnej pomoci, pochopení, zdvorilosti, odpustení 
a radosti.“108 Komunita sa tak stáva domovom, v ktorom sa 
prežíva evanjeliová odlišnosť. Evanjeliový štýl, ktorý je ľudský 
a striedmy, sa prejavuje v úsilí o premenu, prejavuje sa v celi-
báte pre Božie kráľovstvo, v hľadaní a počúvaní Boha a jeho 
slova: ide o poslušnosť, v ktorej sa prejavuje kresťanská odliš-
nosť; ide o veľavravné znamenia vo svete, ktorý znovu začína 
hľadať to, čo je podstatné. 

Komunita, ktorá si sadá za stôl a spoznáva Krista pri lá-
maní chleba (Lk 24, 13 – 35), je aj miestom, v ktorom kaž-
dý uznáva svoju krehkosť. Bratské spoločenstvo nevytvára 
dokonalé vzťahy, ale prijíma ohraničenosť všetkých, v srdci 
a v modlitbe ju nosí ako ranu, ktorá bola spôsobená prikáza-
niu lásky (Jn 13, 31 – 35); komunita je aj miestom, v ktorom 
veľkonočné tajomstvo spôsobuje uzdravenie a posilňuje jed-
notu. Ide o udalosť milosti, ktorú bratia a sestry vzývali a pri-
jali: spolunažívajú nie preto, že si to sami zvolili, ale preto, že 
sú povolaní k tomuto štýlu života, v ktorom sa odzrkadľuje 
prítomnosť zmŕtvychvstalého Krista. 

108 FRANTIŠEK, Príhovor účastníkom generálnej kapituly Saleziánskej 
spoločnosti svätého Jána Bosca (Saleziáni), Rím (31. marca 2014). 
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Proroctvo sprostredkovania

14. Rehoľné rodiny vznikli, aby boli inšpiráciou nových 
ciest, ponúkli nemysliteľné kroky alebo pohotovo odpove-
dali na ľudské potreby a na potreby ľudského ducha. Môže 
sa stať, že inštitucionalizáciou rehole alebo inštitútu časom 
vzniknú „prekonané predpisy“109 a spoločenské požiadavky 
zmenia evanjeliové odpovede do takej miery, že sa zamerajú 
na účinnosť a „podnikovú“ racionálnosť. Zasvätenému životu 
sa môže stať, že stratí svoju evanjeliovú dôveryhodnosť, cha-
rizmatickú odvážnosť a priebojnosť, pretože sa nechá pritiah-
nuť svetlami, ktoré sú cudzie jeho totožnosti.

Svätý Otec František nás pozýva k tvorivej vernosti, k Bo-
žím prekvapeniam: „Ježiš Kristus dokáže tiež prelomiť nudné 
schémy, v ktorých sa ho niekedy pokúšame uväzniť, a vie nás 
prekvapiť svojou neustálou Božou tvorivosťou. Vždy keď sa 
snažíme vrátiť k prameňu a obnoviť pôvodnú čerstvosť evan-
jelia, ukážu sa nové cesty a kreatívne metódy, rôzne vyjadro-
vacie formy, výrečnejšie symboly, slová naplnené obnoveným 
významom pre dnešný svet. Každá autentická činnosť evanje-
lizácie je skutočne vždy ‚nová‘.“110

Na križovatkách sveta

15. Duch Svätý nás pobáda stvárňovať servitium caritatis [služ-
bu lásky] podľa toho, ako spolucítime s Cirkvou. Láska „slúži 
na budovanie ‚ľudského mesta‘ podľa práva a spravodlivosti. 
Na druhej strane, láska prevyšuje spravodlivosť a dopĺňa ju 

109 Perfectae caritatis 3.
110 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 11. 
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v logike daru a odpustenia. ‚Ľudské mesto‘ nerastie len na vzťa-
hoch práv a povinností, ale ešte viac a ešte skôr na vzťahoch 
nezištnosti, milosrdenstva a spoločenstva“ a Magistérium Cir-
kvi nás vovádza do širšieho pochopenia: „Nebezpečenstvo 
našich čias spočíva v skutočnosti, že vzájomnej faktickej zá-
vislosti ľudí a národov nebude zodpovedať etická spolupráca 
svedomí a myslí, bez ktorej nemôže vzniknúť skutočný ľud-
ský rozvoj. Len s láskou, osvetľovanou svetlom rozumu a vie-
ry, možno dosiahnuť ciele rozvoja, ktoré budú mať ľudskejšiu 
a humanizujúcejšiu účinnosť.“111 

Ďalšie koordináty ducha nás povolávajú posilniť miesta, 
v ktorých myšlienka a štúdium môžu strážiť ľudskú totožnosť 
a jej tvár milosti v rámci digitálnych spojení a svetov sietí net
worku, ktoré vyjadrujú skutočný a duchovný stav súčasného 
človeka. Technológia vtláča a súčasne komunikuje potreby 
a podnecuje túžby, ktoré človek prechováva od nepamä-
ti: sme povolaní obývať tieto nepreskúmané oblasti, aby sme 
v nich hovorili o evanjeliu: „Dnes, keď siete a nástroje ľud-
skej komunikácie dosiahli neslýchaný stupeň vývoja, cítime 
výzvu objaviť a sprostredkovať tajomstvo spoločného života; 
schopnosť stretávať sa, objať sa, podoprieť sa navzájom a byť 
účastnými na tomto trochu nesúrodom prílive, ktorý sa môže 
premeniť na opravdivú skúsenosť bratstva, na karavánu soli-
darity, na svätú púť.“112

Podobne sme pozvaní postaviť ľahké stany na križovat-
ky „neprechodených chodníkov“. A stáť na prahu ako pro-
rok Eliáš, ktorý zo zemepisnej periférie urobil zdroj zjavenia: 
smerom k severu v Sarepte, smerom na juh k vrchu Horeb, 
na východ za Jordánom, kde bude v samote konať pokánie 

111 BENEDIKT XVI., Caritas in veritate 6. 
112 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 87. 
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a nakoniec bude vzatý do neba. Prah je miesto, kde Duch Svä-
tý „vzdychá“, tam, kde my už nevieme, čo povedať, a nedo-
kážeme usmerniť ani svoje očakávania; tam totiž Duch pozná 
Božie zámery (pozri Rim 8, 27) a odovzdáva ich nám. Niekedy 
však existuje riziko, že cestám Ducha Svätého pripíšeme svoje 
už dávno zhotovené mapy. Svätý Otec Benedikt XVI. pred-
kladal víziu Cirkvi, ktorá rastie svojou príťažlivosťou113, kým 
Svätý Otec František sníva „o misijnej rozhodnosti schopnej 
všetko premeniť tak, aby sa zvyky, štýly, jazyk a všetky cirkev-
né štruktúry stali vhodnými prostriedkami na evanjelizáciu 
súčasného sveta – viac než prostriedkami sebazáchovy […]; 
a pestovala postoj ‚vychádzania‘ a pomáhala tak každému, ko-
mu Ježiš ponúka svoje priateľstvo“.114 

Evanjeliová radosť od nás žiada, aby sme sa spiritualite 
venovali ako umeniu hľadania, ktoré objavuje alternatívne 
metafory, nové obrazy a vytvára nevídané perspektívy. Treba 
znovu pokorne začať od Krista a jeho evanjelia, to jest od skú-
senostnej a často bezbrannej múdrosti, akú mal napríklad 
Dávid pred Goliášom. Sila evanjelia, ktorú my zakusujeme 
ako spásu a radosť, umožňuje nám rozvážne používať obrazy 
a symboly vhodné pre dnešnú kultúru, ktorá pohlcuje uda-
losti, myšlienky, hodnoty a ponúka ich ako príťažlivé ikony. 
Ide o „echo hlbokej nostalgie po Bohu, ktorá sa prejavuje 
rôznym spôsobom a vzbudzuje v ľuďoch postoj úprimného 
hľadania“115. 

113 BENEDIKT XVI., Homília počas svätej omše pri príležitosti otvorenia 
Piatej generálnej konferencie biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku pri 
svätyni v Aparecide, Brazília (13. máj 2007). 

114 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 27. 
115 BENEDIKT XVI., List kardinálovi Kurtovi Kochovi, predsedovi Pápež-

skej rady pre jednotu kresťanov, pri príležitosti XII. medzinárodného 
sympózia (Solún, 2. september 2011), s. 2. 
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V minulosti jednou z najživších tém duchovného života 
bol symbol cesty alebo vystupovania: nie v priestore, ale v stre-
de duše. Tento mystický proces, ktorý je základom života 
ducha, sa dnes stretáva s inými hodnotovými ustanovizňami 
(ako sú iné náboženstvá či cesty ducha), ktorým ponúka svet-
lo a význam. Modlitba, očistenie, žité čnosti vytvárajú vzťah 
k solidarite, inkulturácii, duchovnému ekumenizmu, novej 
antropológii a vyžadujú si novú hermeneutiku a podľa patris-
tickej tradície nové mystagogické kroky. 

Zasvätení, odborníci na veci Ducha a vedomí si existen-
cie vnútorného človeka, v ktorom prebýva Kristus, sú vyzvaní 
kráčať po týchto cestách, bojujú proti všetkému, čo je diabol
ské (čo delí, rozdeľuje), a uprednostňujú to, čo je symbolické 
(teda primát zväzku a vzťahu prítomný v zložitej stvorenej 
skutočnosti), čiže plán obnoviť v Kristovi všetko, čo je na nebi 
aj čo je na zemi (pozri Ef 1, 10). 

Kde budú zasvätení? Slobodní od zväzkov z dôvodu evan-
jeliovej formy života, ktorú zasvätení vyznávajú, budú sa ve-
dieť postaviť ako strážcovia v okrajových situáciách, teda tam, 
kde je pohľad jasnejší, prenikavejší a myslenie pokornejšie? 
Bude vedieť zasvätený život prijať výzvu otázok, ktoré prichá-
dzajú z križovatiek sveta? 

Skúsenosť chudobných, medzináboženský a medzikultúr-
ny dialóg, komplementárnosť muža a ženy, ekológia v chorom 
svete, eugenika bez zábran, globálna ekonomika, planetárna ko-
munikácia, symbolická reč sú nové hermeneutické horizonty, 
ktoré nemožno jednoducho len vymenovať, ale treba sa v nich 
pohybovať, treba ich obývať a preniknúť svojím kvasom pod 
vedením Svätého Ducha, ktorý vo všetkom „vzdychá“ (porov. 
Rim 8, 22 – 27). Ide o epochálne kroky, ktoré vedia spochybniť 
systémy hodnôt, reči, priority, antropológie. Milióny ľudí pre-
chádzajú cestou cez viaceré svety a civilizácie, destabilizujúc stá-
ročné totožnosti a podporujúc zmiešanie kultúr a náboženstiev. 
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Bude sa vedieť zasvätený život stať otvoreným spoloč-
níkom a dokáže prijať „onú nostalgiu po Bohu, ktorá stále 
znepokojuje ľudské srdce“116? Dokáže ísť, ako to urobil svätý 
Pavol, na námestie Atén a hovoriť o neznámom Bohu poha-
nom (pozri Sk 17, 22 – 34)? Dokáže živiť horlivosť myšlienky, 
aby mohol v pokojnom spolunažívaní znovu oživiť hodnotu 
rozdielnosti a etiku odlišnosti? 

Zasvätený život je na týchto križovatkách už prítomný so 
svojimi rozličnými formami. Už celé stáročia v prvom rade 
kláštory, komunity a bratstvá v hraničných oblastiach vydáva-
jú tiché svedectvo. Sú to miesta evanjelia, dialógu a stretnutia. 
Takisto mnohí zasvätení muži a zasvätené ženy obývajú kaž-
dodennosť dnešných ľudí a majú účasť na ich radostiach i bo-
lestiach, animujúc časný poriadok s múdrosťou a odvahou, že 
„nájdu nové a odvážne cesty, aby mohli dosiahnuť všetkých“ 
v Kristovi117 a „mohli ísť, ak je potrebné, ešte ďalej, tam, kde 
ide o všetko“118.

Zasvätení sú povolaní vytvoriť priestor, ako v dávnych 
časoch, keď sa klčoval les na založenie mesta. Svätý Otec 
František podčiarkuje, že dôsledky takejto voľby sú neisté 
a nepochybne nás nútia vyjsť z centra smerom k perifériám, 
preskupiť sily, v ktorých neprevláda snaha zachovať status quo 
a hodnotiť profit, ale proroctvo evanjeliových volieb. „Cha-
rizma nie je fľašou destilovanej vody. Treba ju žiť presvedčivo 
a interpretovať ju aj v kultúre.“119 

116 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 103. 
117 FRANTIŠEK, Audiencia účastníkov stretnutia, ktoré zorganizovala 

Talianska konferencia sekulárnych inštitútov, Rím (10. mája 2014).
118 Tamže. 
119 SPADARO A., „Prebuďte svet!“, s. 8. 
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V znamení malých vecí

16. Pokračujme v našej ceste spriadajúc ďalšie úvahy v duchu 
evanjeliovej pokory: „Nikdy nestraťte nadšenie kráčať po ces-
tách sveta. Sme si vedomí, že kráčať je vždy lepšie, aj keď je 
krok neistý alebo krívame, ako zostať stáť, uzavretí do vlast-
ných otázok alebo istôt.“120

Ikony, nad ktorými sme rozjímali (počnúc oblakom, ktorý 
sprevádzal exodus, až po udalosti proroka Eliáša), nám zjavu-
jú, že Božie kráľovstvo sa medzi nami prejavuje v znamení 
malých vecí. „Veríme evanjeliu, ktoré hovorí, že Božie kráľov-
stvo je už vo svete prítomné, že sa rozvíja tu i tam rozličný-
mi spôsobmi: ako malé semienko, ktoré sa dokáže premeniť 
na veľkú rastlinu (pozri Mt 13, 31 – 32), ako hrsť kvasu, ktorý 
prekvasí celé cesto (pozri Mt 13, 33), a ako dobré semeno, 
ktoré rastie aj uprostred kúkoľa (pozri Mt 13, 24 – 30) a môže 
nás vždy príjemne prekvapiť.“121

Komu vystačí len autoreferencia, často vidí a pozná iba 
seba samého a vlastný horizont. Kto sa zameria na prebývanie 
na periférii, môže vytušiť a podporovať pokornejší a duchov-
nejší svet. 

Nové itineráre viery vznikajú dnes v skromných miestach 
v znamení Božieho slova, ktoré, ak ho počúvame a podľa 
neho žijeme, prináša vykúpenie. Inštitúty zasväteného ži-
vota a spoločnosti apoštolského života, ktoré sa rozhodujú 
na základe malých znamení, interpretovaných z pohľadu viery 
a proroctva, ktoré dokáže vytušiť to, čo je ponad, stávajú sa 
miestom života, kde žiari svetlo a zaznieva výzva, aby všetci 
nasledovali Krista.

120 Tamže. 
121 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 278. 
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Pestujme taký štýl diel a  prítomností, malých a skromných 
ako evanjeliové horčičné zrnko (porov. Mt 13, 31 – 32), v kto-
rých má neohraničene žiariť intenzita znamenia: odvážne 
slovo, radostné bratstvo, počúvanie hlasu slabých, pripomí-
nanie prebývania Boha medzi ľuďmi. Treba sa pozerať „kon-
templatívnym pohľadom alebo pohľadom viery schopným 
objaviť Boha, ktorý býva v jeho domoch, na jeho uliciach 
a námestiach. Božia prítomnosť sprevádza úprimné hľadanie 
jednotlivcov alebo celých skupín túžiacich nájsť oporu a zmy-
sel vlastného života. On žije medzi obyvateľmi a podporuje 
solidaritu, bratstvo, túžbu po dobre, po pravde a po spravod-
livosti. Táto jeho prítomnosť však nesmie byť vyfabrikovaná, 
treba ju odhaliť, objaviť“122. 

Zasvätený život nachádza svoju plodnosť nielen v tom, že 
svedčí o dobre, ale že ho vie rozpoznať a poukázať naň najmä 
tam, kde ho zvyčajne nevidíme, v „neobčanoch“, „polovič-
ných občanoch“ či „mestských odpadoch“123, v tých, ktorí sú 
zbavení dôstojnosti. Prejsť od slov solidarity ku gestám, ktoré 
prijímajú a uzdravujú: zasvätený život je povolaný práve k tej-
to pravde.124

Už Svätý Otec Benedikt nás povzbudzoval: „Pozývam vás 
k takej viere, ktorá dokáže rozpoznať múdrosť slabosti. V ra-
dostiach a starostiach našich čias, ktoré nám dávajú pocítiť 
tvrdosť a ťažkosť kríža, nepochybujte o tom, že Kristovo ke
nosis je už veľkonočným víťazstvom. Práve v ľudských ohra-
ničeniach a slabostiach sme povolaní žiť pripodobnenie sa 
Kristovi takým úplným úsilím, ktoré anticipuje – v miere do-
siahnuteľnej v čase – eschatologickú dokonalosť. V kultúrach 

122 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 71. 
123 Tamže. 
124 Porov. tamže, 207.
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charakterizovaných úspechom a výkonom sa váš život, po-
značený ‚menšinou‘ a slabosťou malých, empatiou s tými, čo 
nemajú hlas, stáva evanjeliovým znakom protirečenia.“125 

Vyzývame vrátiť sa k evanjeliovej múdrosti malých (pozri 
Mt 11, 25): „Je to radosť, ktorú prežívame uprostred každoden-
ných vecí ako odpoveď na láskyplné pozvanie Boha, nášho Ot-
ca: ‚Synu, ak máš z čoho, dopraj si a Bohu prinášaj obetu, ako sa 
sluší… Nepripusť, aby ti unikol radostný deň‘ (Sir 14, 11. 14). 
Koľko nežnej otcovskej lásky cítiť z týchto slov!“126

Súčasná slabosť zasväteného života pochádza aj z toho, že 
stratila radosť z „malých vecí života“127. V živote konverzie 
zasvätení by mohli objaviť, že prvé povolanie (pripomenuli 
sme to v prvom liste Radujte sa!) je povolaním k radosti, ktorá 
spočíva v prijatí malých vecí a vyhľadávaní dobra: „Iba dnes 
budem šťastný v istote, že som bol stvorený pre šťastie nielen 
v budúcom svete, ale aj v tom pozemskom.“128 

Svätý Otec František nás vyzýva, aby sme sa nechali „viesť 
Duchom; keď sa vzdáme prepočítavania a kontrolovania 
a keď mu dovolíme, aby nás osvetľoval, viedol, smeroval 
a poháňal tam, kam on chce. On dobre vie, čo je v každej 
dobe a v každom okamihu potrebné“129.

125 BENEDIKT XVI., Homília zo sviatku Obetovania Pána, Rím (2. februá-
ra 2013).

126 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 4.
127 Tamže.
128 JÁN XXXIII., Decalogo della felicità. In: Il Giornale. Lev, Vatikán 2014, s. 217. 
129 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 280.
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Spoločne v modlitbovom zastavení

17. Horizont je otvorený, kým my sme vyzvaní bdieť v mod-
litbe a orodovať tak za svet. V tomto bdení dokážeme vní-
mať malé znamenia predpovedajúce hojný, blahodarný dážď 
na našu suchopárnosť, tichý šepot vernej modlitby.

Cesta, na ktorej nasledujeme oblak, nie vždy je ľahká; roz-
lišovanie si niekedy vyžaduje dlhé čakanie, ktoré unavuje; ľah-
ké a príjemné jarmo (pozri Mt 11, 30) sa môže stať ťažkým. 
Púšť je aj miestom samoty, prázdna; je to miesto, kde chýba 
to, čo je základné pre život: voda, vegetácia, prítomnosť iných 
ľudí, teplo priateľa, dokonca samotný život. Každý sa v púšti 
v tichu a samote dotkne svoj najpravdivejšej tváre: vie odhad-
núť seba a nekonečno, svoju krehkosť ako púštne zrnko a pev-
nosť skaly ako tajomstvo Boha. 

Izraeliti zostávali na mieste, kým oblak spočíval nad sta-
nom. Znovu sa vydávali na cestu, keď sa oblak zdvihol a po-
hol. Zastaviť sa a znovu sa vydať na cestu: život, ktorý usmer-
ňuje, vedie, sprevádza oblak Ducha Svätého. Ide o život, ktorý 
žijeme v pozornom bdení. 

Eliáš, vnútorne skrčený a prigniavený bolesťou a nevernos-
ťou svojho ľudu, nosí na svojich pleciach a vo svojom srdci 
utrpenie a zradu. On sám sa stane modlitbou, prosbou, pro-
siacim lonom. Vedľa neho a namiesto neho sluha skúma ne-
bo, aby zistil, či z mora vychádza znamenie odpovede na Bo-
žie prisľúbenia. 

Ide o vzor duchovnej cesty každého z nás, prostredníctvom 
ktorej sa človek skutočne stane priateľom Boha, prostriedkom 
jeho spásneho božského plánu a uvedomí si svoje povolanie 
a poslanie v prospech všetkých slabých zeme. 

Zasvätený život v tomto čase je povolaný prežívať s oso-
bitou intenzitou statio – zastavenie príhovoru. Uvedomujeme 
si svoju ohraničenosť a konečnosť, kým náš duch prechádza 
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púšťou a zakúša potešenie, keď hľadáme Boha a znamenia 
jeho milosti, s jeho svetlami a temnotami. V tomto modlit-
bovom zastavení je v hre búriaca sa poslušnosť proroctva za-
sväteného života, ktorý sa stáva zanieteným hlasom ľudstva. 
Plnosť a prázdnota – ako hlboké vnímanie tajomstva Boha, 
sveta a človeka – sú skúsenosti, ktoré rovnako intenzívne pre-
žívame počas našej cesty. 

Svätý Otec František na nás apeluje: „Zápasíš s Pánom 
za svoj ľud? Tak ako zápasil Abrahám (pozri Gn 18, 22 – 33)? 
Ide o odvážnu modlitbu príhovoru. My hovoríme o apoštol-
skej odvahe a pritom máme na mysli pastoračné plány (a je to 
dobré), ale tá istá odvaha je potrebná aj v modlitbe.“130

Príhovor sa stáva hlasom ľudskej chudoby, adventus [prí-
chod] a eventus [udalosť]: príprava na odpoveď milosti, 
na plodnosť vyschnutej zeme, na mystiku stretnutia v zname-
ní malých vecí.

Schopnosť sadnúť si do „chóru“ umožňuje zasväteným 
nestať sa samotárskymi prorokmi, ale mužmi a ženami hlbo-
kého spoločenstva, spoločného počúvania Slova, schopných 
spoločne vypracovať nové významy a znamenia, premyslené 
a vytvorené aj počas prenasledovania a mučeníctva. Ide o ces-
tu smerom k hlbokému spoločenstvu odlišností, o znamenie Du-
cha, ktorý vštepuje do sŕdc zanietenie, „aby všetci boli jedno“ 
(Jn 17, 21). Týmto spôsobom sa prejavuje Cirkev, ktorá sediac 
na hostine, po ceste plnej pochybností a smutných a bezná-
dejných dišpút, spoznáva – preniknutá podstatou evanjelia 
– svojho Pána pri lámaní chleba (Lk 24, 13 – 35). 

130  FRANTIŠEK, Príhovor správcom rímskych farností, Rím (6.marec 2014). 
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Na uvažovanie

18. Provokácie Svätého Otca Františka

•  „Keď nám Pán chce zveriť poslanie, misiu, poveriť nás ne-
jakou prácou, tak si nás pripravuje, aby sme ju robili dobre, 
ako pripravoval Eliáša.“ Nie je dôležité „to, že sa stretol 
s Pánom“, ale dôležitá je „celá prípravná etapa smerujúca 
k poslaniu, ktorú mu Pán zveruje. A to je rozdiel medzi 
apoštolským poslaním, ktoré nám Pán zveruje, a nejakou 
ľudskou, čestnou a dobrou úlohou“. Teda „keď Pán zve-
rí nejaké poslanie, misiu, vždy v nás spustí proces očis-
ťovania, proces rozlišovania, proces poslušnosti, proces 
modlitby“.131 

•  „Sú tichí a pokorní? Alebo pretrvávajú v tej komunite 
hádky o moci, závisti? Ohovára sa? Tak potom nekráčajú 
po ceste Ježiša Krista.“ Pokoj v komunite je totiž „veľmi 
dôležitou osobitosťou. Takou dôležitou, že diabol sa nás 
vždy usiluje rozdeliť. On je otcom rozdelenia; zo závisti 
rozdeľuje. Ježiš nám však predkladá cestu pokoja a lásky 
medzi nami“.132

•  Je dôležité, aby sme nadobudli „zvyk žiadať milosť spomien-
ky na cestu, ktorou prešiel Boží ľud“; milosť „osobnej spo-
mienky: Čo Boh so mnou urobil v mojom živote, ako mi 

131 FRANTIŠEK, Z rannej homílie v kaplnke Domu svätej Marty, Rím 
(12. august 1980).

132 FRANTIŠEK, Z rannej homílie v kaplnke Domu svätej Marty, Rím 
(29. apríla 2014).
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umožnil kráčať?“ Treba vedieť „prosiť o milosť nádeje, ktorá 
nie je optimizmom. Ona je niečím iným“; „prosiť o milosť 
každý deň obnoviť zmluvu s Pánom, ktorý nás povolal“.133

•  Toto „je podstata kresťanského života: kráčať vo svetle 
prisľúbení istí, že sa jedného dňa stanú skutočnosťou. Je 
pekné čítať jedenástu kapitolu z Listu Hebrejom, kde sa ho-
vorí o ceste Božieho ľudu k prisľúbeniam: ako tento ľud 
veľmi miloval tieto prísľuby a vyhľadával ich aj za cenu 
mučeníctva. Vedel, že Pán bol verný. Nádej nikdy neskla-
me. […] Toto je náš život: veriť a vydať sa na cestu“ ako 
Abrahám, ktorý „dôveroval Pánovi a kráčal aj v ťažkých 
situáciách“.134 

•  „Nikdy nestrácajte nadšenie kráčať po cestách sveta; lep-
šie je totiž kráčať, aj keď je niekedy náš krok neistý ale-
bo krívame, ako zostať stáť, uzatvorení do svojich otá-
zok alebo vlastných istôt. Misijné zanietenie, radosť zo 
stretnutia s Kristom, ktorá vás pobáda podeliť sa s inými 
s krásou viery, vzďaľuje riziko, že zostaneme zablokovaní 
v individualizme.“135 

•  „Rehoľné osoby sú prorokmi. Sú tými, ktorí si zvolili nas-
ledovať Ježiša, napodobňovať jeho život v poslušnosti Ot-
covi, chudobe, čistote a komunitnom živote. […] Rehoľné 
osoby sú v Cirkvi osobitne povolané byť prorokmi, ktorí 

133 FRANTIŠEK, Z rannej homílie v kaplnke Domu svätej Marty, Rím 
(15. mája 2014).

134 FRANTIŠEK, Z rannej homílie v kaplnke Domu svätej Marty, Rím 
(31. marca 2014).

135 FRANTIŠEK, Audiencia účastníkov stretnutia, ktoré zorganizovala Ta-
lianska konferencia sekulárnych inštitútov, Rím (10. mája 2014).



Skúmajte

131

svedčia o Ježišovom živote na tejto zemi a ohlasujú, ako 
bude Božie kráľovstvo vyzerať vo svojej dokonalosti. Re-
hoľná osoba sa nikdy nemá zrieknuť proroctva.“136 

•  „Toto je kresťanský postoj: bdelosť. Bdieť nad sebou sa-
mým: Čo sa to deje v mojom srdci? Pretože kde je moje 
srdce, tam je aj môj poklad. Čo sa tam deje? Východní 
cirkevní otcovia hovoria, že treba dobre vedieť, či je moje 
srdce rozbúrené alebo pokojné. […] Čo urobím? Usilujem 
sa pochopiť, čo sa deje, ale vždy musím zostať pokojný, 
pochopiť v pokoji. Keď sa vráti pokoj, môžem začať dis
cussio coscientiae [spytovanie svedomia]. Keď som vnútor-
ne pokojný, niet žiadnej rozbúrenosti: ‚Čo sa dnes stalo 
v mojom srdci?‘ Toto je bdelosť. Bdieť neznamená ísť 
do mučiarne, nie! Znamená pozrieť sa na srdce. My máme 
byť pánmi svojho srdca! Čo cíti moje srdce, čo hľadá? Čo 
ma dnes urobilo šťastným a čo ma urobilo nešťastným?“137 

•  „Bohu vďaka, vy nežijete a nepracujete ako izolovaní in-
dividualisti, ale ako komunity: buďte Bohu za to vďační! 
Komunita podporuje celý apoštolát. Často je v rehoľných 
komunitách napätie, ktoré vytvára riziko individualizmu 
a rozptýlenosti, pričom je, naopak, potrebná hlboká ko-
munikácia a autentické vzťahy. Poľudšťujúca sila evanje-
lia je dosvedčovaná prežívaným bratstvom v komunitách, 
v prijímaní, úcte, vzájomnej pomoci, pochopení, zdvori-
losti, odpustení a radosti.“138

136 SPADARO A., „Prebuďte svet!“, s. 3 – 17.
137 FRANTIŠEK, Stretnutie v Aule Pavla VI. s rektormi a študentmi pápež-

ských kolégií a konviktov so sídlom v Ríme, Rím (12. mája 2014).
138 FRANTIŠEK, Príhovor účastníkom generálnej kapituly Saleziánskej 

spoločnosti svätého Jána Bosca (Saleziáni), Rím (31. marca 2914).
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•  „Ste kvasom, z ktorého môže byť dobrý chlieb pre mno-
hých, ten chlieb, o ktorý je veľká núdza: vedieť počúvať 
potreby, túžby, sklamania, nádeje. Ako tí, čo vás predišli 
v povolaní, aj vy môžete vliať mladým nádej, pomôcť sta-
rým, otvoriť cesty do budúcnosti, šíriť lásku na každom 
mieste a v každej situácii. Ak sa tak nestane, ak je váš kaž-
dodenný život bez svedectva a proroctva, tak vám znovu 
hovorím: Potrebné je čím skôr sa obrátiť!“139

•  „Namiesto toho, aby sme boli iba Cirkvou, ktorá prijíma 
tým, že má dvere otvorené, snažme sa byť Cirkvou, ktorá 
nachádza nové cesty, ktorá je schopná vyjsť zo seba a ísť 
k tomu, kto do nej nepatrí, odišiel alebo je indiferentný. 
Ak niekto odišiel, tak to niekedy urobil z nejakých dôvo-
dov, ktoré ak dobre pochopíme a zhodnotíme, môžu vy-
ústiť do návratu. Potrebná je však odvaha, odvaha.“140

•  „Aj v zasvätenom živote prežívame stretnutie mladých so 
starými, poslušnosti a proroctva. Nepozerajme sa na to ako 
na dve protichodné skutočnosti! Skôr dovoľme, aby Duch 
Svätý oživoval obidve, znamením čoho je radosť: radosť 
zo zachovávania, z kráčania podľa životnej regule; ale aj 
radosť, že sme vedení Duchom, nie strohí a uzavretí, ale 
vždy otvorení hlasu Boha, ktorý hovorí, ktorý otvára, ktorý 
vedie, ktorý nás pozýva kráčať smerom k horizontu.“141 

139 FRANTIŠEK, Audiencia účastníkov stretnutia, ktoré zorganizovala Ta-
lianska konferencia sekulárnych inštitútov, Rím (10. mája 2014).

140 SPADARO A., „Prebuďte svet!“, s. 3 – 17.
141 FRANTIŠEK, Z homílie na sviatok Obetovania Pána v Bazilike sv. Petra 

vo Vatikáne (2. februára 2014).
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Zdravas, Žena novej zmluvy!

19. Kráčať sledujúc Božie znamenia znamená zakusovať ra-
dosť a obnovené nadšenie zo stretnutia s Kristom142, stredobo-
dom života a zdrojom rozhodnutí a skutkov.143 

Stretnutie s Pánom sa dennodenne obnovuje v radosti vy-
trvalej cesty. Preto Svätý Otec František hovorí: „Buďte vždy 
na ceste s čnosťou pútnika: a tou je radosť.“144

Naša doba hovorí o tom, že potrebujeme bdieť: „Bdieť zna-
mená pozerať sa na srdce. My máme byť pánmi svojho srdca. 
Čo cíti moje srdce, čo hľadá? Čo ma dnes urobilo šťastným 
a čo nešťastným? […] Iba takto môžeme spoznať stav svojho 
srdca, svojho života, toho, ako kráčam po Pánovej ceste. Pre-
tože ak nie sme schopní bdieť, srdce hocikde odíde a obrazo-
tvornosť ju nasleduje. To nie sú staré a vyriešené veci!“145 

Zasvätená osoba sa stáva memoria Dei [Božou spomienkou], 
pripomína Pánovo pôsobenie. Čas, ktorý nám je daný, aby 
sme kráčali za oblakom, si od nás vyžaduje vytrvalosť, vernosť 
a bdelé skúmanie, ako by sme videli neviditeľného (Hebr 11,  27). 
Je to čas novej zmluvy. V dňoch, keď si môžeme nakrátko 
vydýchnuť a máme k dispozícii trochu času, sa od nás žia-
da, aby sme ako Eliáš neúnavne bdeli, skúmali, či sa objaví 
obláčik ako ľudská dlaň, chránili si odvahu vytrvalosti a jasnú 
víziu večnosti. Naša doba zostáva časom exilu, púte, bdelým 
a radostným očakávaním eschatologickej skutočnosti, v ktorej 
Boh bude všetko vo všetkých. 

142 Porov. BENEDIKT XVI., Porta fidei 2.
143 Porov. Znovu začať od Krista 22.
144 FRANTIŠEK, Audiencia účastníkov stretnutia, ktoré zorganizovala Ta-

lianska konferencia sekulárnych inštitútov, Rím (10. mája 2014).
145 FRANTIŠEK, Stretnutie v Aule Pavla VI. s rektormi a študentmi pápež-

ských kolégií a konviktov so sídlom v Ríme, Rím (12. mája 2014).
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Panna Mária je „novou archou zmluvy, pred ktorou srdce 
plesá radosťou. Božia Matka predstavuje svetu, že túto Božiu 
prítomnosť neskrýva pre seba, ale poskytuje ju iným, sprostred-
kujúc tak Božiu milosť. A tak, ako to vyjadruje modlitba, Mária 
je skutočne ‚causa nostrae laetitiae‘ (príčina našej radosti) – archa, 
v ktorej je skutočne prítomný Spasiteľ uprostred nás“.146 

Zdravas’, Mária, Žena novej zmluvy, hovoríme ti, že si 
blahoslavená, pretože si uverila (pozri Lk 1, 45) a vedela si 
„rozpoznať stopy Ducha Svätého vo veľkých udalostiach, ale 
aj v tých, ktoré sa zdajú nepatrné“147! 

Buď nám oporou v nočnom bdení až po prvé ranné lú-
če, keď očakávame nový deň. Obdaruj nás proroctvom, ktoré 
hovorí svetu o radosti evanjelia, blahoslavenstve tých, ktorí 
skúmajú horizonty novej zeme a neba (pozri Zjv 21, 1) a anti-
cipujú ich prítomnosť v ľudskom meste. 

Pomáhaj nám vyznávať plodnosť Svätého Ducha v tom, čo je 
podstatné a malé. Daj, aby sme vykonali odvážne gesto ponížené-
ho, keď Pán zhliada na pokorného (Ž 138, 6), ktorému sú tu a te-
raz zjavené tajomstvá Božieho kráľovstva (pozri Mt 11, 25 – 26). 

Amen. 

Vatikán, 8. septembra 2014
Na sviatok Narodenia blahoslavenej Panny Márie 

João Braz Kard. de Aviz
Prefekt 

X José Rodríguez Carballo OFM
Sekretár

146 BENEDIKT XVI., Homília na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, 
Castelgandolfo (15. augusta 2011).

147 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 288.
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A SPOLOČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA

Kontemplujte
„Ty, ktorého z duše milujem“ (Pies 1, 7)

Zasväteným mužom a ženám  
kráčajúcim po stopách Krásy

„Autentická láska je vždy kontemplatívna“

Svätý Otec František
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Drahí bratia a sestry! 

1. Rok zasväteného života – vzácna a požehnaná cesta – už pre-
kročil svoj zenit, pričom hlasy zasvätených mužov a žien z kaž-
dej časti sveta vyjadrujú radosť z povolania a vernosť svojej to-
tožnosti v Cirkvi, dosvedčovanej niekedy aj mučeníckou smrťou. 

Dva listy, Radujte sa a Skúmajte, ktoré ponúkla naša kon-
gregácia, mali za úlohu podnietiť spoločnú, serióznu a dôle-
žitú úvahu predložením viacerých podnetných otázok nášmu 
osobnému životu a našim rehoľným inštitútom. V tejto úva-
he by sme teraz mali pokračovať zameraním nášho pohľadu 
na to, čo je srdcom nášho nasledovania Krista. 

Pokúsime sa teda pozrieť do hĺbky nášho života, zdôvod-
niť naše putovanie pri hľadaní Boha. Budeme sa zaoberať 
kontemplatívnym rozmerom našich dní, aby sme spoznali ta-
jomstvo milosti, vďaka ktorému sme vnútorne súdržní, ktoré 
živí naše zanietenie a vnútorne nás premieňa. 

Svätý Otec František nás nástojčivo vyzýva, aby sme ob-
rátili pohľad svojho života na Ježiša a súčasne mu dovolili 
pozerať sa na nás, a tak „každý deň nanovo spoznať, že máme 
k dispozícii dobro, ktoré nás robí ľudskejšími a pomáha nám 
žiť novým životom“1. Pozýva nás zaostrovať pohľad nášho 
srdca, pretože „autentická láska je vždy kontemplatívna“2.

1 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium (24. novembra 2013) 264. 
2 Tamže, 199. 
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Či už teologálny vzťah zasvätenej osoby s Pánom (confessio 
Trinitatis), alebo bratské spoločenstvo s tými, ktorí sú povola-
ní žiť tou istou charizmou (signum fraternitatis), alebo poslanie 
ako zjavenie milosrdnej lásky Boha v ľudskej spoločnosti (ser
vitium caritatis), všetko je zamerané na hľadanie nevyčerpateľ-
nej Božej tváre, na poslušné počúvanie jeho slova, čím máme 
dospieť ku kontemplácii živého a pravého Boha. 

Rôzne formy zasväteného života – forma pustovnícka 
a panenská, mníšska a kánonická, konventuálna a apoštolská, 
sekulárna a nové spoločenstvá – pijú z prameňa kontemplá-
cie, z neho čerpajú nové sily a občerstvenie. V tomto prameni 
sa stretajú s tajomstvom, ktoré v nich prebýva a vďaka ktoré-
mu môžu žiť evanjeliovým duchom zasvätenia, spoločenstva 
a poslania.

Tento list, ktorý pokračuje v línii inštrukcie Kontemplatív
ny rozmer rehoľného života (1980), posynodálnej apoštolskej 
exhortácie Vita consecrata (1996), apoštolského listu Novo mil
lennio ineunte (2011), inštrukcií Znovu začať od Krista (2002) 
a Faciem tuam, Domine, requiram (2008), k vám tak prichádza 
ako otvorená výzva nahliadnuť do Božieho tajomstva, kto-
ré je základom celého nášho života. Táto výzva otvára nikdy 
nedosiahnutý a nie celkom preskúmaný horizont: náš vzťah 
s tajomstvom živého Boha, primát života v Duchu, spoločen-
stvo lásky s Ježišom, stredobod života a trvalý prameň každej 
iniciatívy3, živú skúsenosť, ktorá žiada, aby sa s ňou človek 
podelil.4 Zaznieva túžba: „Pritisni si ma na srdce ako prsteň“ 
(Pies 8, 6, NVg). 

3 Porov. KONGREGÁCIA PRE ZASVÄTENÝ ŽIVOT A SPOLOČ-
NOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA, Znovu začať od Krista (19. mája 
2002) 22. 

4  Porov: JÁN PAVOL II., Vita consecrata 16. 



Kontemplujte

141

Duch Svätý, ktorý sám pozná a hýbe naším vnútrom, inti
mior intimo meo [je nám bližší viac ako naše vlastné vnútro]5, 
nech nás sprevádza pri previerke, budovaní, premene nášho 
života, aby sme vedeli prijať a tešiť sa z Prítomnosti, ktorá 
nás obýva, po ktorej túžime a ktorú milujeme, opravdivé con
fessio Trinitatis v Cirkvi a ľudskej spoločnosti: „Budeme tým 
schopnejší prijať túto veľkú vec, čím úprimnejšie v to veríme, 
pevnejšie dúfame a vrúcnejšie po tom túžime.“6

„Ty si najkrajší z ľudských synov“ (Ž 45, 3) – tento mystický 
výkrik vyjadruje skutočnosť, že Milovaný mocou svojou lásky 
robí Cirkev plodnou a spája v jeden celok stratené fragmenty 
Krásy.

5  Porov. SVÄTÝ AUGUSTÍN, Vyznania, III, 6, 11. 
6  SVÄTÝ AUGUSTÍN, Epistola 130, 8, 17.





PROLÓG

„Po uliciach a námestiach 
budem hľadať toho, ktorého miluje moja duša.“

(Pies 3, 2, NVg)
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Postoj načúvania 

2. Kto miluje, je preniknutý dynamizmom, jeho život dýcha 
veľkonočným tajomstvom, prijíma riziko, že bude musieť 
 vyjsť zo seba, aby sa mohol stretnúť s iným človekom (nie-
len v materiálnom priestore, ale aj vo svojom vnútri), a ob-
javí, že jeho vlastné dobro spočíva v tom, že prebýva v dru-
hom a že ho prijíma takého, aký je. Láska sa na iného pozerá 
novým, osobitne hlbokým pohľadom, vďaka ktorému ten 
druhý už nepatrí do sveta ideí, nezostane iba pri prahu, ale 
vstúpi do môjho vnímavého mikrokozmu, dokonca sa stane 
tým, ktorého „miluje moja duša“ (Pies 3, 2), ktorého „budem 
hľadať“. 

Týmto dynamizmom je preniknutá celá Pieseň piesní 
(po hebrejsky šîr haššîrîm). Ide o výnimočnú knihu, ktorú nie-
ktorí nazývajú „najsvätejšia zo svätých“ kníh Starého zákona. 
Je to prvý z piatich zvitkov (meghillôt), ktorý má pre židov 
osobitnú liturgickú dôležitosť: číta sa práve počas slávenia 
Veľkej noci. Tento ušľachtilý spev oslavuje príťažlivú krásu 
a silu lásky medzi mužom a ženou, ktorá vzniká v rámci ich 
vzťahu. Jeho súčasťou je túžba, hľadanie, stretnutie, ktoré sa 
mení na exodus, na chodenie po námestiach a uliciach (Pies 3, 2), 
zapaľujúc vo svete oheň Božej lásky. Ak tento posvätný spis 
predstavuje ľudskú lásku ako božské plamene (Pies 8, 6: šalhe
betyâ), žiar ohňa Yah, tak preto, že ide o najvznešenejšiu cestu 
(1 Kor 12, 31), to jest ide o skutočnosť, bez ktorej človek je 
ničím (1 Kor 13, 2), o skutočnosť, vďaka ktorej sa človek môže 
väčšmi priblížiť k Bohu. Láska je odozvou a ovocím samotnej 
Božej prirodzenosti. Bytosť, ktorá miluje, sa stáva ľudskejšou, 
no súčasne prežíva v sebe proces zbožštenia, pretože Boh je 
láska (1 Jn 4, 10. 16). Stvorená bytosť, ktorá miluje, smeruje 
k plnosti a pokoju, k šalom. Tento pokoj je predpokladom 
hlbokého spoločenstva ako v prípade manželov z Piesne piesní, 
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ktorí šalom nosia vo svojich menách: Šelōmōh (on) a Šûlammît 
(ona). 

Pieseň piesní treba interpretovať nielen doslovne, ako oslavu 
sily ľudskej lásky medzi mužom a ženou, ale aj alegoricky, ako 
tomu bolo vo veľkej židovskej a kresťanskej tradícii, ktorá ho-
vorí o vzťahu medzi Bohom a Izraelom, Kristom a Cirkvou. 
Kniha však nachádza svoju oporný bod v manželskej dynami-
ke lásky (robí to formou podobenstva, ktoré pomáha posunúť 
sa do inej roviny, v ktorej sa hovorí živou rečou zaľúbených 
– táto ich totiž uzdravuje zo samoty, uzatvárania sa do seba 
a egoizmu) a poukazuje na našu súčasnosť sugerujúc nám, že 
život nespočíva v príkazoch, nezakladá sa na pravidlách, ale sa 
opiera o silu extázy, o čaro, o údiv, ktorý pomáha človeku vy-
jsť zo seba, dáva veci do pohybu a dejiny človeka interpretuje 
z hľadiska vzťahu, spoločenstva a lásky agapé.

Túto lásku, ktorá má snúbenecký charakter, dotýka sa 
všetkých zmyslov a je inšpiráciou jednotlivých krokov, mô-
že ľudská bytosť prežívať nielen vo vzťahu k inému člove-
ku, ale aj voči Bohu. Takú lásku prežíva ten, kto sa zasvätí 
Bohu v rámci múdroslovného horizontu a plodnej atmosféry 
evanjeliových rád, ktorých prvoradým cieľom je deklamovať 
primát vzťahu s Bohom. Z tohto zorného uhla je Pieseň piesní 
svietnikom, ktorý môže poskytnúť svoje svetlo a usmerniť za-
svätené osoby. 

Pieseň piesní, nazývanej aj pieseň jednotiacej mystiky, mož-
no chápať tiež ako cestu srdca smerujúceho k Bohu, ako život-
nú púť na stretnutie sa s Bohom, ktorý sa stal telom a miluje 
nás snúbeneckou láskou. Knihu môžeme chápať ako symfóniu 
o manželskej láske, ktorá vie, čo je nepokoj z hľadania milova-
ného (dôd), a čo je stretnutie, ktoré napĺňa srdce a umožňuje 
dlhodobý pôžitok z vyvolenia a vzájomnej spolupatričnosti. 

Zasvätený život sa vo svetle Piesne piesní javí ako povola-
nie k láske, ktoré žízni po živom Bohu (Ž 42, 3; 63, 2), vo 
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svete podnecuje hľadať skrytého Boha (1 Krn 16, 11; Ž 105, 4; 
Iz 55, 6; Am 5, 6; Sof 2, 3) a stretáva ho v tvári svojich blížnych 
(Mt 25, 40). V ňom Boh nachádza priestor, aby tam postavil 
svoj stánok (Zjv 21, 3), v modlitbe alebo v hĺbke srdca, kde 
Boh rád prebýva (Gal 2, 20). Zasvätení muži a ženy smerujú 
ku Kristovi, aby sa stretli s jeho slovami, ktoré sú duch a život 
(Jn 6, 63), hľadajúc ho na posvätných miestach, ale aj na uliciach 
a námestiach (Pies 3, 2), poverení pretvoriť osobné stretnutie s je-
ho láskou na zanietenosť, ktorá zasahuje do ľudských dejín. 

Zasvätený život, statio orante v srdci dejín

3. Svätý Otec František v Apoštolskom liste zasväteným píše: 
„Očakávam, že každá forma zasväteného života si položí otáz-
ku ohľadom toho, aké sú dnes požiadavky Boha a ľudstva. 
(…) Iba pri tejto pozornosti na potreby sveta a v podriadenos-
ti podnetom Svätého Ducha sa Rok zasväteného života zmení 
na autentický kairòs, Boží čas bohatý na milosti a premeny.“7 

Táto otázka zaznieva v každom z nás. Svätý Otec ponúka 
aj prvú odpoveď hovoriac, že máme „zažiť a preukázať, že 
Boh dokáže naplniť naše srdce a urobiť nás šťastnými bez to-
ho, aby sme svoje šťastie vyhľadávali niekde inde“8. 

Túžime po plnosti, sme hľadačmi šťastia, sme zanietení 
a nikdy nenasýtení radosťou – toto je nespokojnosť, ktorá nás 
všetkých spája.

Hľadáme opravdivú radosť (porov. Jn 15, 11) „v dobe, keď 
je zvykom zabúdať na Boha, v dobe, v ktorej sa základný akt 

7 FRANTIŠEK, Apoštolský list Všetkým zasväteným, pri príležitosti Roku 
zasväteného života (21. november 2014), II, 5. 

8 Tamže, II, 1. 
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ľudskej osobnosti usiluje o svoju absolútnu slobodu, zba-
viac sa každého nadprirodzeného zákona; v dobe, v ktorej 
prejavy ducha dosahujú vrchol iracionálnosti a beznádeje; 
no a nakoniec v dobe, v ktorej dokonca vo veľkých etnic-
kých náboženstvách vidno otrasy a úpadky, ktoré sa doteraz 
nevyskytovali“9. 

Sú to slová blahoslaveného Pavla VI., ktoré povedal 
na poslednom verejnom zasadaní Druhého vatikánskeho 
koncilu. Charakteristickou črtou našej doby (oveľa viac ako 
pred koncilom) sú zmeny a ich rozpoznávacími znakmi sú 
rýchlosť, relativita a zložitosť. Všetko sa mení oveľa rýchlej-
šie ako v minulosti, čo spôsobuje dezorientovanosť a nepo-
koj u tých, ktorí zotrvávajú zakorenení v dávnych istotách 
a skutočnosti interpretujú starým spôsobom. Toto zrých-
lenie spôsobuje, že prítomnosť sa stáva unikajúcim okami-
hom: prítomnosť je miestom emócií, stretnutí, provizór-
nych rozhodnutí, pričom namiesto toho dnes je potrebná 
stabilita a pevné body, na ktoré by bolo treba klásť v živote 
väčší dôraz. 

Z množstva udalostí, komunikácií a skúseností je ťažké 
urobiť syntézu a vedieť veci rozlíšiť, preto sa mnohým nedarí 
hľadať zmysel a žiť danú chvíľu tak, aby sa stala laboratóriom 
pochopenia, hlbokého spoločenstva a podelenia sa. 

Dôsledkom súčasnej kultúry, najmä tej západnej, zame-
ranej prevažne na prax, prácu a tovar, je, že ako protiváhu 
nevedome vyhľadáva ticho, počúvanie a kontempláciu. Tieto 
dva protichodné smery však riskujú, že spôsobia ešte väčšiu 
povrchnosť. Tak aktivizmus, ako aj niektoré formy kontem-
plácie môžu predstavovať akýsi únik od seba samého alebo 

9 PAVOL VI., Príhovor pri príležitosti posledného verejného zasadania 
ekumenického Druhého vatikánskeho koncilu (7. december 1965). 
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od skutočnosti, akési neurotické túlanie sa, ktorého výsled-
kom je podradný a rozlietaný život. 

Práve v tomto kontexte „sa niekedy zmäteným spôsobom 
znovu vynára jedinečná a rastúca túžba po spiritualite a nad-
prirodzene. Je to znak nepokoja, ktorý sa zahniezdil do ľud-
ského srdca, neochotného otvoriť sa nadprirodzenému Bo-
žiemu rozmeru. Bohužiaľ, práve Boha toľkí ľudia vylúčili 
zo svojho horizontu; a keď sa reč o Bohu nestretne s indife-
rentnosťou, uzatvorením alebo odmietnutím, tak sa o ňom 
hovorí iba v rámci subjektívneho vnímania, zredukovaného 
na vnútornú a súkromnú záležitosť, ktorú verejnosť odsúva 
na okraj spoločnosti“10.

4. Zasvätený život, ktorého trvalou charakteristickou črtou 
je hľadanie Boha a neustále objavovanie svojej totožnosti, 
je pretkaný inštanciami a kultúrnou atmosférou tohto sveta. 
Dnešný svet, keďže stratil vedomie o Bohu a jeho účinnej 
prítomnosti v dejinách, riskuje, že nerozpozná sám seba. Svet 
dnes prežíva nielen určité rozčarovanie, disharmóniu a indi-
ferentnosť, ale aj stratu zmyslu. Pre mnohých je to doba po-
blúdenia, keď sa nechajú premôcť neochotou hľadať význam 
vecí – sú stroskotancami ducha. 

Cirkev je v tejto dobe – a v nej aj samotný zasvätený ži-
vot – povolaná svedčiť, že „Boh JE, JE skutočný, JE živý, JE 
osobný, JE starostlivý, JE nekonečne dobrý; on je naším Stvo-
riteľom, našou Pravdou, naším Šťastím do takej miery, že sna-
ha zamerať svoj zrak a svoje srdce na neho, čomu hovoríme 
kontemplácia, stáva sa najvyšším a najplnším skutkom ducha, 

10 BENEDIKT XVI., Príhovor k zhromaždeniu Biskupskej konferencie Talian
ska, Vatikán (24. máj 2012).
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skutkom, ktorý ešte aj dnes môže a musí zoradiť do správnej 
hierarchie nesmiernu pyramídu ľudskej činnosti“11.

Touto úlohou je poverený zasvätený život: svedčiť v našej 
dobe, že Boh je šťastie. Vďaka tomu, že upriamime naň svoj 
pohľad a svoje srdce, môžeme žiť v plnosti. 

V každodennej reči sa pojem kontemplácie používa, aby 
označil dlhšie pozeranie sa na niečo, pozorné pozorovanie 
niečoho, čo spôsobuje údiv alebo obdiv: pohľad na peknú 
prírodu, hviezdnaté nebo, obraz, pomník, panorámu. Ten-
to pohľad, ktorý dokáže zachytiť krásu a nechať sa ňou pre-
niknúť, môže ísť ďalej ako je to, čo práve kontemplujeme, 
môže nás pobádať hľadať autora krásy (pozri Múd 13, 1 – 9; 
Rim 1, 20). Je to pohľad, ktorý v sebe obsahuje niečo, čo vidí 
ďalej ako dokážu oči: pohľad matky na svoje dieťa, ktoré spí 
v jej náručí, alebo pohľad dvoch starších ľudí, ktorí prežili 
spolu celý život a stále si prejavujú lásku. Je to pohľad, ktorý 
intenzívne komunikuje, vyjadruje vzťah, hovorí o tom, čo je-
den pre druhého znamená. 

Ak je pravda, že slovo kontemplovať pochádza z gréčtiny 
(theorein/theoria) – označuje intuíciu rozumu, ktorá v rôznoro-
dosti toho, čo možno vidieť, vie sa dopracovať k jednotnému 
celku, dokáže vnímať prostredníctvom fragmentu celok ako 
taký a hlbokú podstatu vecí tohto javu –, tak je ešte väčšou 
pravdou, že biblický človek má v podstate kontemplatívneho 
ducha. V údive a vo vedomí, že ako stvorená bytosť dostal 
svoje bytie a existenciu vďaka slobodnému a nezištnému skut-
ku Boha, nachádza utíšenie každého nepokoja svojho srdca. 
Žalmy sú preniknuté týmto pohľadom vďaky a úžasu nad člo-
vekom a vecami. 

11 PAVOL VI., Príhovor pri príležitosti posledného verejného zasadania 
ekumenického Druhého vatikánskeho koncilu (7. december 1965).
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5. Biblický človek si je vedomý láskavej iniciatívy a hojnosti 
Boha aj v inom rozmere: je ním dar Slova. Iniciatíva Boha, 
ktorý sa obracia na svoje stvorenie, spriada s ním dialóg, vťa-
huje ho do osobného a vzájomného vzťahu, ktorý je zmluvou 
– Ja pre teba a ty pre mňa –, nie je samozrejmosťou, na ktorú 
sa dá zvyknúť. Ide o prekvapujúce zjavenie, pred ktorým treba 
jednoducho „zotrvať“ v postoji prijatia a uznania. 

Dôležitými svedkami tohto postoja sú proroci. Úvo-
dom k desiatim slovám, ktorými je spečatená zmluva (pozri 
Ex 34, 48), je Počúvaj, Izrael (Dt 6, 4). Prvý hriech, alebo lepšie 
povedané, koreň každého hriechu pre Izrael spočíva v tom, že 
zabúda na Slovo: ako na počiatku, keď sa prvý človek doža-
doval samostatnosti od Boha (pozri Gn 3, 3 – 6), tak aj Moj-
žiš a proroci prísne napomínali ľud pre zanechanie zmluvy. 
„Božie slovo nevyhnutne vyjavuje aj dramatickú možnosť 
zo strany ľudskej slobody odstúpiť od tohto dialógu zmluvy 
s Bohom, pre ktorého sme boli stvorení. Božie slovo totiž 
odhaľuje aj hriech, ktorý prebýva v ľudskom srdci.“12 

V plnosti času iniciatíva Boha dosiahne svoje naplnenie: 
Slovo sa skondenzovalo až do takej miery, že sa stalo telom 
a prebývalo medzi nami, dokonca sa „skrátilo“ až tak, že za-
tíchlo v rozhodujúcej hodine Paschy; stvorenie ustupuje vy-
kúpeniu, ktoré sa stáva novým stvorením.

Slovo kontemplácia sa v Novom zákone vyskytuje iba raz. 
Jediný text, ktorý sa odvoláva na terminológiu kontemplácie, 
sa vzťahuje na ľudský pohľad a srdce zamerané na Ježiša Kris-
ta ukrižovaného, na toho, ktorý hovoril ľuďom o Bohu (pozri 
Jn 1, 18). Hneď po Ježišovej smrti stotník pod krížom zvolá: 
„Tento človek bol naozaj spravodlivý!“ (Lk 23, 47). Evanjelis-
ta Lukáš poznamenáva: „Celé zástupy tých, čo sa zišli na toto 

12 BENEDIKT XVI., Verbum Domini (30. september 2010) 26. 
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divadlo (po grécky theoría; po latinsky spectaculum) a videli, čo 
sa deje, bili sa do pŕs a vracali sa domov“ (Lk 23, 48). Lu-
kášova stať hovorí o jednote medzi vonkajškom a vnútrom, 
pohľadom a ľútosťou. Gesto pohľadu a gesto bitia sa v prsia 
naznačujú hlbokú jednotu osoby, ktorá tajomne vzniká pred 
Kristom. Pojem theoría (kontemplácia) označuje teda „kon
krétne divadlo… Ježiša z Nazaretu, ukrižovaného ‚židovského 
kráľa‘“13: stredobodom kresťanskej kontemplácie je ukrižova-
ný Kristus. 

Kontemplácia je teda „pohľad viery upretý na Ježiša“14, ako 
povedal svojmu svätému farárovi sedliak z Arsu: „Ja sa dívam 
na neho a on sa díva na mňa.“15 Svätá Terézia od Ježiša po-
dobne vysvetľuje: „Dve osoby na zemi, ktoré sa veľmi milujú 
a majú zodpovedajúcu chápavosť, sa bez akýchkoľvek znakov 
dokážu medzi sebou dorozumieť jednoduchým pohľadom. 
Také iste musia byť aj nebeské rozhovory – aj keď tu ich nedo-
kážeme vidieť ani pochopiť –, pri ktorých sa dve zamilované 
osoby na seba priamo dívajú okom nemihnúc. Je to podobné 
tomu, keď sa ženích prihovára neveste v Piesni piesní, čo vlast-
ne – ako sa mi zdá, že som počula – treba chápať o spoločen-
stve v nebi.“16

Kontemplácia je teda pohľad človeka na Boha a na dielo 
jeho rúk (pozri Ž 8, 4). Ako hovorí blahoslavený Pavol VI., je 
„úsilím zamerať pohľad a srdce na neho, […] čo je najvyšší 
a najplnší čin ducha“17. 

13 G. DOSSETTI, L´esperienza religiosa. Testimonianza di un monaco. In: AA. 
VV.: L´esperienza religiosa oggi. Vita e pensiero, Milano, 1986, s. 223. 

14 Katechizmus Katolíckej cirkvi 2715. 
15 Tamže. 
16 SVÄTÁ TERÉZIA Z AVILY, Kniha života II, 10. 
17 PAVOL VI., Príhovor pri príležitosti posledného verejného zasadania 

ekumenického Druhého vatikánskeho koncilu (7. december 1965).
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6. Zasvätené osoby sú povolané (azda viac ako kedykoľvek 
predtým) stať sa prorokmi, mystikmi a kontemplatívnymi 
ľuďmi, povolané objaviť znamenia Božej prítomnosti v kaž-
dodennom živote, stať sa rozvážnymi mužmi a ženami dialó-
gu, ktorí dokážu rozpoznať otázky, ktoré Boh a ľudstvo kladú 
do brázd našich dejín. Veľkou výzvou je schopnosť aj „naďa-
lej očami viery ‚vidieť‘ Boha vo svete, ktorý už nevníma jeho 
prítomnosť“18.

Miestom našej kontemplácie sa má stať samotný život ako 
taký. Venovať sa vnútornému životu neznamená žiť životom, 
ktorý sa nachádza medzi nebom a zemou, v extáze a osvie-
tení, ale životom, ktorý v pokornej blízkosti s Bohom a úp-
rimnej empatii voči blížnemu tvorí a v dejinách uskutočňuje 
očistenú a premenenú existenciu. 

Dietrich Bonhoeffer používa obraz cantus firmus19, aby 
vysvetlil, ako stretnutie s Bohom umožní veriacemu hľadieť 
na svet, ľudí, zverené úlohy v postoji kontemplácie, ktorý mu 
umožňuje vidieť, žiť, vychutnávať vo všetkom tajomnú prí-
tomnosť Najsvätejšej Trojice. 

Kontemplatívna osoba počas dlhého procesu postupne 
spája prácu pre Boha a citlivosť, akou ho vníma zmyslami: 
vníma ozvenu Božích krokov v udalostiach každodenného 
života, stáva sa znalcom na tichý, lahodný šum (1 Kr 19, 12) 
v každodennosti, v ktorej Pán zjavuje svoju prítomnosť. 

V Cirkvi sa kontemplatívny a aktívny rozmer navzájom 
prelínajú bez toho, aby sme ich mohli oddeliť. Konštitúcia 
Sacrosanctum concilium podčiarkuje teocentrickú prirodzenosť 
Cirkvi, ktorá „je zároveň ľudská i božská, viditeľná i obdarená 

18 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 68.
19 D. BONHOEFFER, Lettera a Renata ed Eberhard Bethge. In: Opere di Dietrich 

Boenhoeffer, 8. zv.: Resistenza e resa. Queriniana, Brescia, 2002, s. 412. 
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neviditeľnými skutočnosťami, horlivá v činnosti i oddaná 
kontemplácii, prítomná vo svete, a predsa putujúca; a to ta-
kým spôsobom, že to, čo je v nej ľudské, je zamerané na bož-
ské a podriaďuje sa mu; čo je viditeľné, je zamerané na nevi-
diteľné; čo je činnosťou, je zamerané na kontempláciu; a čo 
je prítomné, je zamerané na budúce mesto, ktoré hľadáme“20.

Vyzývame vrátiť sa k začiatku a základu celého nášho ži-
vota: ku vzťahu s Tajomstvom živého Boha, k primátu života 
v Duchu Svätom, k hlbokému spoločenstvu lásky s Ježišom, 
„ktorý je stredobodom života a trvalým zdrojom každého 
podujatia“21, skúsenosťou, s ktorou sa treba deliť.22 

My, zasvätené osoby, by sme si mali pamätať, že žiadna 
cirkevná činnosť nie je evanjeliovo plodná, ak nebudeme in-
tímne spojení s Kristom, ktorý je vinič (pozri Jn 15, 1 – 11): 
„Lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5). Kto nezos-
táva v Kristovi, nič nebude môcť dať svetu, nebude môcť nič 
urobiť, aby zmenil štruktúry hriechu. Možno sa bude na-
máhať v mnohých veciach, ktoré sú azda aj dôležité, ale nie 
podstatné (pozri Lk 10, 38 – 42), riskujúc, že jeho beh bude 
zbytočný. 

Svätý Otec František nás povzbudzuje: „Ježiš chce, aby 
evanjelizátori ohlasovali dobrú zvesť nielen slovami, ale 
predovšetkým životom premeneným Božou prítomnosťou. 
[…] Treba vždy kultivovať vnútorný priestor, ktorý poskytne 
kresťanský zmysel všetkým úlohám a aktivitám. Bez dlhších 
chvíľ adorácie, modlitbového stretnutia so Slovom a úprim-
ného dialógu s Pánom naše úlohy ľahko stratia svoj význam; 

20 Sacrosanctum concilium 2. 
21 KONGREGÁCIA PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 

A SPOLOČNOSTI APOŠTOLSKĚHO ŽIVOTA, Znovu začať u Kris
ta 22. 

22 Porov. JÁN PAVOL II., Vita consecrata 16. 
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zoslabneme pod vplyvom únavy alebo ťažkostí a náš zápal 
vyhasne. Cirkev sa nezaobíde bez pľúc modlitby.“23

7. Bratia a sestry, žijúci v Cirkvi, ktorá je cantus firmus [„zá-
kladný hlas], výlučne kontemplatívnym životom, sú znakom 
„výlučného spojenia Cirkvi-nevesty s nadovšetko milovaným 
Pánom“24, ale tento list nie je venovaný len im. Vyzývame 
spolu s nimi prehĺbiť v srdci sveta kontemplatívny rozmer, 
ktorý je základom každého zasväteného života a opravdivým 
prameňom ekleziálnej plodnosti. Kontemplácia vyžaduje 
od zasväteného života, aby sa prejavoval prostredníctvom no-
vých foriem ducha. Zasvätené osoby sa majú usilovať využí-
vať nové duchovné možnosti, napríklad:

– Nový spôsob vytvárania vzťahu k Bohu, k sebe samému, 
k iným, k stvoreniu, ktoré je obrazom Boha.25 Kontempla-
tívna osoba prekonáva každú prekážku, aby dosiahla sa-
motný prameň, teda Boha; kontemplácia jej otvára oči 
srdca, aby mohla pozorovať, uvažovať a kontemplovať Božiu 
prítomnosť v ľuďoch, dejinách a udalostiach.

– Osobné stretnutie s Bohom dejín, ktorý v osobe svojho 
Syna prišiel medzi nás (pozri Jn 1, 14) a je prítomný aj 
v dejinách každého človeka, v každodenných udalostiach 
a v obdivuhodnom diele stvorenstva. Kontemplatívna oso-
ba sa nepozerá na život ako na prekážku, ale ako na zrkad-
lo, ktoré je mystickým obrazom Zrkadla.26 

23 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 259; 262. 
24 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 59. 
25 Porov. SVÄTÝ FRANTIŠEK Z ASSISI, Piesne na stvorenstvo, 4. 
26 Porov. SVÄTÁ KLÁRA, Štvrtý list blahoslavenej Agneške Českej. In: 

FF, 2901 – 2903. 
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– Skúsenosť viery, ktorá je čímsi viac ako len ústnym recito-
vaním Kréda, lebo umožňuje, aby v ňom obsiahnuté prav-
dy boli pretlmočené do života. Kontemplatívna osoba je 
v prvom rade veriacou osobou, je človekom viery, vtelenej 
viery, a nie viery-laboratória.27

– Priateľské spoločenstvo, tratar de amistad28, ako tvrdí pr-
vá žena učiteľka Cirkvi, svätá Terézia od Ježiša; je darom 
Boha, ktorý chce do hĺbky komunikovať s človekom ako 
opravdivý priateľ (pozri Gn 15, 15). Kontemplovať zname-
ná tešiť sa z Pánovho priateľstva, z intimity Priateľa. 

– Zanietené hľadanie Boha, ktorý býva s nami a neustále vy-
hľadáva človeka na jeho cestách. Kontemplatívna osoba 
chápe, že osobné „ja“ je dištanciou medzi Bohom a ňou 
samou, a preto neprestáva byť žobrákom Milovaného, vy-
hľadávajúc ho na správnom mieste, v hĺbke svojho ja, svä-
tyne, v ktorej prebýva Boh. 

– Otvorenosť voči zjaveniu a spoločenstvu živého Boha 
skrze Krista v Duchu Svätom.29 Kontemplatívna osoba sa 
necháva preniknúť Božím zjavením a mení sa vďaka hl-
bokému spoločenstvu s Bohom, stáva sa žiarivou ikonou 
Najsvätejšej Trojice a vo svojej ľudskej krehkosti vníma 
„úžas nad krásou Boha a túžbu po ňom“30. Deje sa to v ti-
chu života, kde slová mlčia, aby mohol hovoriť pohľad, 
plný údivu dieťaťa; aby mohli hovoriť otvorené ruky, po-
dobajúce sa gestu matky, ktorá nič neočakáva za výmenu; 

27 SPADARO A., Interview so Svätým Otcom Františkom. In: Civiltà Cattolica 
164 (2013/III), s. 474. 

28 SVÄTÁ TERÉZIA Z AVILY, Životopis 8, 5.
29 Porov. KONGREGÁCIA PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVO-

TA A SPOLOČNOSTI APOŠTOLSKĚHO ŽIVOTA, Kontemplatívny 
rozmer rehoľného života (1980) 1. 

30 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 20. 
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aby mohli hovoriť nohy posla (pozri Iz 52, 7), schopné pre-
kročiť hranice a ohlasovať evanjelium. 

Kontemplácia teda neospravedlňuje priemerný, unudený 
a opakujúci sa život. „Iba Boh stačí“ pre tých, ktorí nasledujú 
Ježiša: ide o vnútorný a nevyhnutný rozmer tejto voľby. Kon-
templatívni a mystickí ľudia kráčali v dejinách kresťanstva so 
„srdcom, ktoré bolo nasmerované na Pána“31. Pre zasvätené 
osoby je nasledovanie Krista vždy kontemplovaným nasledova
ním a kontemplácia je plnosť nasledovania, ktoré mení človeka. 

31 Porov. SVÄTÝ FRANTIŠEK Z ASSISI, Regola non bollata 19.25.
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Postoj načúvania 

8. Milovať znamená byť pripravený každodenne sa venovať 
hľadaniu. Dynamika hľadania dosvedčuje, že nikto si nevysta-
čí sám, že je potrebné vydať sa cestou exodu do hĺbky seba sa-
mého, pritiahnutý „svätou zemou iného človeka“32, a splynúť 
tak v jedno hlboké spoločenstvo. Iný je však tajomstvom, je 
vždy ďalej ako sú naše túžby a očakávania, nie je predvídateľ-
ný, nežiada, aby sme ho vlastnili, ale sa mu venovali, mali oň 
záujem, vytvorili mu priestor, v ktorom by mohla prekvitať 
jeho sloboda. Ak to platí pre ľudskú bytosť, oveľa viac to platí 
pre Boha, tajomstvo najvyššej slobody, dynamického vzťahu, 
veľkosti, ktorá nás všetkých prevyšuje, ktorého slabosť, preja-
vená na kríži, nás odzbrojuje. 

Láska v Piesni piesní je boj a námaha, práve tak, ako je ňou 
smrť (māwet – Pies 8, 6). Nie zidealizovaná, ale ospevovaná 
s vedomím jej kríz a poblúdení. S hľadaním súvisí námaha, 
vyžaduje si, aby človek vstal a vydal sa na cestu, prijal za svoju 
„temnosť noci“. Noc je neprítomnosť, odstup alebo vzdialenie 
sa od toho, ktorého srdce miluje, a izba snúbenice sa z miesta 
odpočinku a snov mení na väznicu a miesto mory a trápení 
(pozri. Pies 3, 1). Snúbenica, hlavná protagonistka drámy, hľa-
dá svojho milovaného, lenže on je neprítomný. Treba ho hľa-
dať, vyjsť na „námestia a ulice“ (Pies 3, 2). Snúbenica napriek 
nebezpečenstvám noci a preniknutá túžbou objať ho kladie 
večnú otázku: „Nevideli ste toho, ktorého moja duša miluje?“ 
(Pies 3, 3, NVg). Je to otázka, ktorá zaznieva uprostred noci, 
ktorá vzbudzuje radosť zo spomienky na neho, obnovuje ra-
nu neznesiteľnej neprítomnosti. Snúbenica nikdy neprepadne 
spánku. 

32 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 169. 
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Noc sa znovu dostáva do popredia v 5. kapitole Piesne pies
ní: mladé dievča sa nachádza vo svojej izbe, jej milý klope 
a prosí, aby mohol vstúpiť, no ona otáľa a on odchádza preč 
(Pies 5, 2 – 6). Ide o dynamiku nepochopenia medzi nimi dvo-
mi alebo o sen, ktorý sa zmení na hroznú moru? Text pokra-
čuje novým hľadaním a je poznačený nielen emotívnou a ci-
tovou skúškou, ale aj fyzickou, pretože nevestu, ktorá sama 
vyjde do noci, zbijú strážcovia, zostane zranená a bez svojho 
plášťa (Pies 5, 7). Láska sa vie postaviť proti noci a jej nebez-
pečenstvám, je oveľa väčšia ako každý strach: „V láske niet 
strachu, a dokonalá láska vyháňa strach“ (1 Jn 4, 18). 

Žena, hľadajúca svojho ženícha, spozná svoje osobné poci-
ty. Skúma svoje vnútro a zistí, že je „chorá od lásky“ (Pies 2, 5; 
5, 8). Táto choroba vyjadruje „premenu“ jej stavu, skutočnosť, 
že vďaka stretnutiu s milovaným cíti, že je nenávratne po-
značená, premenená, to jest že sa stala „inou“, je zasvätená 
inému, ktorý naplní zmysel jej dní. To je stav každého, kto 
skutočne miluje. 

Iba ten, kto prekoná trýzeň noci s menom milovanej oso-
by na perách a s jej tvárou vrytou do srdca, istý puta, ktoré ich 
spája, môže si vychutnať čerstvú radosť zo stretnutia. Oheň 
lásky je základom vrúcneho vzťahu dvoch zamilovaných 
osôb, ktoré si opustiac chlad zimy vychutnávajú jar hlbokého 
spoločenstva: poeticky a zanietene navzájom súťažia v osla-
vách krásy toho druhého. 

Každodenné učenie sa v hľadaní

9. „‚Faciem tuam, Domine, requiram – Pane, ja hľadám tvoju 
tvár‘ (Ž 27, 8). Človek – pútnik, ktorý hľadá zmysel života a je 
zahalený do veľkého tajomstva, ktoré ho obklopuje, de facto 
hľadá, aj keď často nevedomky, Pánovu tvár. ‚Ukáž mi, Pane, 
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svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch‘ (Ž 25, 4): nikto 
nikdy nebude môcť odstrániť zo srdca človeka snahu hľadať 
toho, o ktorom Sväté písmo hovorí: ‚Boh je všetko‘ (porov. 
Sir 43, 29), a nebude môcť odstrániť ani snahu hľadať cesty, 
ktorými ho možno dosiahnuť.“33 

Hľadanie Boha spája všetkých ľudí dobrej vôle: aj tí, ktorí 
sa vyhlasujú za neveriacich, prechovávajú túto túžbu vo svo-
jom srdci. 

Svätý Otec František pri rôznych príležitostiach povedal, 
že kontemplatívny rozmer života možno pripodobniť vstu-
pu do tajomstva. „Kontemplácia zahŕňa inteligenciu, srdce, 
kolená“34; je to „schopnosť žasnúť, kontemplovať; schopnosť 
načúvať tichu a vnímať šepot jemne rezonujúceho ticha, 
v ktorom sa prihovára Boh (pozri 1 Kr 19, 12). Vstúpiť do ta-
jomstva si od nás žiada nemať strach z reality: neuzatvárať sa 
do seba, neutekať pred tým, čomu nerozumieme, nezatvárať 
oči pred problémami, nepopierať ich, nezamedzovať vynára-
niu sa otázok… […], prekročiť vlastné pohodlné istoty, leni-
vosť a ľahostajnosť, ktoré nás brzdia, a pátrať po pravde, kráse 
a láske; hľadať zmysel, ktorý nie je lacný, a nebanálnu odpo-
veď na otázky, ktoré vystavujú kríze našu vieru, našu vernosť 
a náš rozum“35. 

33 KONGREGÁCIA PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 
A SPOLOČNOSTI APOŠTOLSKĚHO ŽIVOTA, Inštrukcia Služba auto
rity a poslušnosť. Faciem tuam, Domine, requiram (2008) 1.  

34 FRANTIŠEK, Intelligenza, cuore, contemplazione. Z rannej homílie v ka-
plnke Domu svätej Marty, 22. októbra 2013, In: L’Osservatore Romano 
(23. októbra 2013). 

35 FRANTIŠEK, Homília na Veľkonočnú vigíliu vo vatikánskej bazilike 
(4. apríl 2015). 
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10. Vstúpiť do tajomstva znamená neustále hľadať, mať po-
trebu ísť stále ďalej, nezatvárať oči, hľadať odpovede. Ľudská 
bytosť sa neustále usiluje o zlepšenie, neustále je na ceste, ne-
ustále hľadá. Riskuje však, že bude pod vplyvom silných emó-
cií žiť v trvalej nespokojnosti. Preto je naša doba dobou stros-
kotaní a pádov, indiferentnosti a straty záujmu. Nevyhnutne 
si treba byť vedomí tejto nepohody, ktorá nás nahrýza; mali 
by sme zachytiť zvuky postmodernej duše a znovu prebudiť 
v rámci ľudskej krehkosti silu koreňov, aby sme vo svete boli 
pripomienkou prorockej vitality evanjelia.

Kresťanský život „si vyžaduje premenu, očistenie, morálne 
a duchovné pozdvihnutie človeka; vyžaduje si totiž bádanie, 
úsilie, keď ide o osobný vnútorný stav citov, myšlienok, zmýš-
ľania, ako aj o vonkajší stav správania sa, a milosť jednoty 
a darov, ktoré nazývame dokonalosťou“36. Uprednostňujeme 
príležitostné ciele, žijeme konzumným životným štýlom, na-
háňame sa za módou a mocou, chceme uspokojiť svoje chúťky 
a pobádaní nútením opakovania vyhľadávame nové pôžitky, 
ktoré doteraz neboli uspokojené: ľudia našej doby, naháňajú-
ci sa za iluzórnym svetom, niekedy dosiahnu až okraj zúfal-
stva, ktoré život uzatvára a zhasína. 

Už svätý Augustín určil konkrétnu diagnózu zdôrazniac, 
že ľudia nie sú vždy schopní urobiť míľový krok, ktorý by ich 
primäl ísť ešte ďalej, umožnil im hľadať nekonečno, pretože 
„sa prispôsobujú tomu, čo môžu, a s tým sú veľmi spokojní. 
Po tom, čo nemôžu, netúžia natoľko, aby mohli“37. 

V tejto hmle svedomia a citov súčasná skúsenosť člove-
ka, ktorá je niekedy tragická, hovorí, že potrebujeme zažiť 
oslobodzujúce stretnutie so živým Bohom; sme povolaní stať 

36 PAVOL VI., Generálna audiencia. Vatikán (7. augusta 1968). 
37 Porov. SVÄTÝ AUGUSTÍN, Vyznania X, XXIII, 33. 
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sa múdrymi a trpezlivými spoločníkmi týchto „nevysloviteľ-
ných vzdychov“ (Rim 8, 26 – 27), aby nezhasla naša nostalgia 
po Bohu, ktorá tlie pod povrchom indiferentnosti. 

Vzhľadom na opísanú situáciu vyhľadávanie posvätna dos-
táva čoraz jasnejšie kontúry. Nemožno ignorovať, že dokonca 
aj medzi tými, ktorí sa vyhlasujú za kresťanov, viera je zre-
dukovaná na krátke náboženské chvíle, ktoré sa nedotýkajú 
každodenného života. Viera sa javí cudzia životu. Boh nie je 
potrebný, nie je prítomný v živote tak, ako sú v ňom prítomní 
rodina, priatelia, najosobnejšie city, práca, dom, ekonomika. 
Táto odcudzenosť sa môže týkať aj zasväteného života. 

Pútnici do hĺbky

11. „Ak je človek v podstate pútnikom, znamená to, že kráča 
k cieľu, o ktorom môžeme súčasne povedať, že ho protirečivo 
vidí aj nevidí. Nepokoj je práve akousi vnútornou vzpruhou 
tejto cesty“38, ale v dobe technickej moci a jeho ideálov „človek 
môže stratiť tento podnet a potom znehybnie a zahynie“39.

Iba Boh v nás môže vzbudiť nepokoj a dôležité otázky, ale 
aj nespavosť, ktorá predchádza chvíľu, keď máme vstať a vy-
dať sa na cestu. On je totiž hybnou silou našej cesty: nepo-
koj vyplývajúci z otázok pobáda človeka, aby sa vydal na púť 
hľadania. 

Základom kresťanského života je dynamika viery: vydať 
sa na cestu za Ježišom Kristom s cieľom zamerať svoj život 
na neho. Ide o exodus, ktorý umožňuje poznať Boha a jeho 

38 G. MARCEL, Homo viator. Prolégomènes à une métaphysique de l´espérience. 
Aubier: Paríž, 1944, s. 26. 

39 Tamže. 
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lásku, o púť, ktorej cieľ je známy. Ide o radikálnu zmenu, kto-
rá nás z kočovníkov mení na pútnikov. Byť pútnikom pripo-
mína pohyb, činnosť, záväzok. S cestou však súvisí aj riziko, 
neistota, otvorenosť novotám, nečakané stretnutia. 

Pútnikom nie je ten, kto sa premiestňuje z jedného mies-
ta na druhé, ale ten, kto neodkladá hľadanie cieľa, vie, kam 
chce prísť, má pred sebou métu, ktorá priťahuje jeho srdce 
a podporuje ráznosť krokov. Neživí v sebe iba neurčitú túžbu 
po šťastí, ale pozerá sa na presný bod, ktorý pozná alebo ho 
aspoň zďaleka vníma, o ktorom má správy a pre ktorý sa roz-
hodol vydať sa na cestu. Pre kresťana je cieľom Boh. 

Quaerere Deum

12. Svätý Benedikt, vytrvalý hľadač Boha, konštatuje, že mní-
chom nie je ten, kto našiel Boha, ale ten, kto ho hľadá po ce-
lý život. Vo svojej Regule žiada, aby sa preskúmali motivácie 
mladého mnícha s cieľom zistiť na prvom mieste, či skutočne 
hľadá Boha – „si revera Deum quaerit“40. 

Toto je paradigma života každého kresťana, každej zasväte-
nej osoby: hľadať Boha – si revera Deum quaerit. Význam latin-
ského slova quaerere nie je iba hľadať, niečo vyhľadávať, vložiť 
sa do veci s cieľom niečo dosiahnuť, ale aj žiadať, položiť si 
otázku. Ľudská bytosť je bytosť, ktorá žiada a neustále hľadá. 
Hľadať Boha teda znamená nikdy sa neunaviť žiadať podobne 
ako snúbenica v Piesni piesní: „Nevideli ste toho, ktorého moja 
duša miluje?“ (Pies 3, 3, NVg). 

Zlatú niť príbehu Piesne piesní tvorí práve téma láskypl-
ného hľadania, vychutnanej prítomnosti zažitej po horkej 

40 SVÄTÝ BENEDIKT, Regula, 58, 7. 
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neprítomnosti, prijatej zory, ktorá prichádza po noci, seba-
obety, ktorá sa prijíma ako podmienka, na základe ktorej mož-
no nájsť Iného. 

Prvým stupňom lásky je láska, ktorá hľadá. Túžba a hľa-
danie sú dominantnými skúsenosťami; iný je vnímaný ako 
neprítomná Prítomnosť. Snúbenci z Piesne piesní sa javia ako 
žobráci lásky, ako horliví hľadači milovanej osoby. 

Hľadať Boha znamená vytvoriť s ním vzťah a umožniť, 
aby táto Prítomnosť oslovila našu ľudskosť. To znamená, že 
nikdy nie sme spokojní s tým, čo sme dosiahli. Boh sa nás ne-
ustále pýta: „Kde si?“ (Gn 3, 9). Hľadať Boha si vyžaduje po-
koru: naša pravda je zjavená svetlom Svätého Ducha a v ňom 
uznávame, že Boh prvý hľadá nás. 

„Nespokojné srdce je srdce, ktoré sa koniec-koncov neus-
pokojí s niečím, čo je menšie ako Boh, a práve tak sa stane 
srdcom, ktoré miluje. […] No nielen my, ľudské bytosti, sme 
vo vzťahu k Bohu nespokojní. Aj Božie srdce je nespokoj-
né vo vzťahu k človeku. Boh nás očakáva, vyhľadáva nás. Aj 
on je nespokojný, kým nás nenájde. Boh je vo vzťahu k nám 
nespokojný, vyhľadáva ľudí, ktorí sa nechajú osloviť jeho ne-
spokojnosťou, jeho láskou k nám. Ľudí, ktorí majú vo svojom 
srdci skúsenosť z hľadania Boha a súčasne umožňujú, aby ich 
hľadajúci Boh v ich srdci oslovil.“41

Dôvod nášho hľadania nás vedie k Láske, ktorá nás prvá 
hľadala a dotkla sa nás. My všetci spoznávame jej „pečať“. 
Môže sa však stať, že keď sa zriekneme hľadania, stíchne 
v nás hlas, ktorý volá po naplnení; môže sa stať, že sa zasta-
víme tešiť sa z pôžitkov, ktoré nás oslepujú, pretože sa uspo-
kojíme chlebom, ktorý nasýti hlad na jeden deň, pričom sa 

41 BENEDIKT XVI., Kázeň počas svätej omše na slávnosť Zjavenia Pána, 
Vatikánska bazilika (6. januára 2012).  
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v nás zopakuje prvotné rozhodnutie márnotratného syna (pozri 
Lk 15, 11 – 32). 

Môže sa stať, že sa horizont zúži, keď srdce už viac nebude 
očakávať toho, ktorý prichádza. Lenže Boh vždy prichádza až 
do chvíle, kým primát Lásky nezačne vládnuť v našom živote. 
Opakuje sa tak dynamika Piesne piesní, hra hľadania: nemôže-
me si myslieť, že Boha možno nájsť raz a navždy. 

Hľadanie v noci

13. „Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, ktorého 
moja duša miluje. Hľadala som ho, ale nenašla“ (Pies 3, 1, 
NVg). Čítanie Piesne piesní ponúka idylu lásky ako zo sna, no 
súčasne poukazuje aj na konkrétne a opakujúce sa utrpenie za-
milovanej duše. Láska (skúsenosť, ktorá premieňa, a nie nejaké 
prechodné a krátke stretnutie) nás pozýva prežívať možnosť, 
že milovaný človek je neprítomný, že sa cítime ako vo vy-
hnanstve, že nás trápi prerušenie a odlúčenosť. Z takejto mož-
nosti vzniká očakávanie, vzájomné a trvalé vyhľadávanie, ne-
utíchajúci výkrik duše. Pieseň piesní nás stavia zoči-voči kríze, 
prehodnoteniu, chvíli, počas ktorej sa môžeme lepšie spoznať 
a prijať sa po vyhasnutí ohňa a vášne prvotného nadšenia. 
Od tej chvíle sa miluje ináč. Vzdialenie sa mení sa na vyhľadá-
vanie, kým clivota, ktorá sužuje a zraňuje, sa stáva nevyhnut-
ným pokrmom lásky. 

Túžba

14. Láska k Bohu nevyhnutne udržuje túžbu. Boh je nevi-
diteľný, vždy sa nachádza nad všetkým, naše hľadanie jeho 
nikdy nie je ukončené, jeho prítomnosť je náznaková. „Boh 
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je ten, ktorý nás hľadá a súčasne sa nechá hľadať. On je ten, 
ktorý sa zjavuje a súčasne sa skrýva. On je ten, o ktorom platia 
slová žalmu: ‚Pane, ja hľadám tvoju tvár‘ (Ž 26, 8) a toľké iné 
slová zo Svätého písma, ako tie, ktorá v Piesni piesní vyslovuje 
snúbenica: ‚Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, 
ktorého moja duša miluje. Hľadala som ho, ale nenašla. Vsta-
nem a mesto pochodím: po uliciach a námestiach budem hľa-
dať toho, ktorého miluje moja duša. Hľadala som ho, ale ne-
našla‘ (Pies 3, 1 – 3, NVg). […] Pobádaní slovami Piesne piesní 
‚hľadala som ho, ale nenašla‘ zamýšľame sa nad problémom 
ateizmu alebo lepšie nad nevedomosťou o Bohu. Nikto z nás 
nie je ďaleko od tejto skúsenosti: v nás je prítomný potenciál-
ny ateista, ktorý každý deň kričí a šepká svoje ťažkosti veriť.“42

„Se comprehendis, non est Deus,“43 píše svätý Augustín, to 
jest: „Keby bol pre nás pochopiteľný, nebol by Bohom.“ Ka-
tegória hľadania chráni vzdialenosť medzi hľadajúcou stvore-
nou bytosťou a Stvoriteľom: ide o podstatnú vzdialenosť, pre-
tože Stvoriteľ nie je predmetom, ale on sám je aj subjektom, 
ba on je skutočným subjektom, pretože on nás prvý hľadal, 
povolal, miloval, vzbudil túžbu v našom srdci.

Naše hľadanie je povolaním k pokore, pretože uznávame, 
že sme „potencionálnymi ateistami“, boríme sa s ťažkosťami 
uveriť, uznávame, že v sebe prechovávame sebestačnú a nie-
kedy aj arogantnú pýchu, ktorá nás od iných odďaľuje a od-
sudzuje nás. Hľadať Boha si vyžaduje prejsť nocou a niekedy 
v nej aj dlhšie zotrvať, objaviť silu a krásu cesty viery, ktorá 
dokáže zastaviť sa pred temnotou pochybností, nenároku-
júc si právo za každú cenu predkladať možné riešenia. Takto 

42 C. M. MARTINI, La tentazione dell´ateismo. In: Il Corrieredella Sera, 
16. november 2007. 

43 SVÄTÝ AUGUSTÍN, Sermo 52, 16. 
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prežívaná viera nám umožní svedčiť o Kristovi pokornou re-
čou toho, kto sa naučil urobiť noc svojím príbytkom a preží-
vať jej otázky.

Podľa Svätého písma noc je časom súženia, vnútorného 
boja a duchovného zápasu, ako v prípade Jakuba pri brode 
Jabok (Gn 32, 25). Je noc, keď Nikodém potajomky a zo stra-
chu pred židmi príde k Ježišovi (Jn 3, 2); je noc, keď sa Judáš 
stratí a odmietne životodarné priateľstvo s Kristom vyjdúc 
z večeradla (Jn 13, 30); je noc, keď sa Mária Magdaléna vydá 
na cestu k hrobu (Jn 20, 1) a dokáže rozpoznať hlas Milova-
ného (Jn 20, 11 – 18) podobne ako snúbenica v Piesni piesní. 
Noc je aj časom túžby, ktorá sa mení na stretnutie, ak sa ňou 
prechádza nepochybujúcou láskou. 

Pokorná viera spôsobuje, že tajomný prechod k svita-
niu neznamená prechod od hľadania k vlastneniu, ale vedie 
od roztrieštenosti, ktorá ducha rozptyľuje, k jednotiacej skú-
senosti so Zmŕtvychvstalým. Život nadobúda smer, zmysel, 
kým deň za dňom, modlitba za modlitbou, skúška po skúške 
sa uskutočňujú v putovaní, ktoré vedie k definitívnej odpove-
di, k odpočinku a uspokojeniu, k pokoju duše. 

Niekto by mohol v našej dobe, poznačenej krehkosťou 
a neistotou, vyhľadávať kontempláciu bez toho, aby sa za-
korenil vo viere, a chápať ju jedine ako miesto pokoja, odpo-
činutia, ako citový priestor, ako uspokojenie z hľadania seba 
samého, ktoré sa stráni každého záväzku a utrpenia. Božie 
slovo a čítanie niektorých skúseností svätosti, poznačených 
utrpením alebo „nocou viery“, nám pomáhajú vyhnúť sa po-
kušeniu strániť sa tvrdosti ľudskej cesty. 
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Nádej

15. Noc, temný a tmavý symbol, sa stáva obrazom plný ná-
deje v rámci biblickej a kresťanskej spirituality. Dejiny Du-
cha sú preniknuté nocou, ktorá pripravuje príchod žiarivého 
a jasného dňa, dňa plného svetla. Prechod temnou nocou je 
poznačený zničením našich istôt, aby sme sa mohli narodiť 
do nového života. K svetlu sa prichádza cez temnoty, k živo-
tu cez smrť, ku dňu cez noc: vyžaduje si to život viery. Je to 
čas, keď tí, čo hľadajú, sú vyzvaní prejsť od skúsenosti, že sú 
milovaní Bohom, ku skúsenosti, že milujú Boha jednoducho 
preto, že on je Boh. 

Svätý Ján z Kríža definoval temnú noc ako duchovnú skú-
senosť, v ktorej sa striedajú stratenie sa, suchopárnosť, nemo-
húcnosť, bolesť a zúfalstvo; ako noc ducha a zmyslov, ako 
prechod k dokonalej jednote lásky s Bohom. Svätá Terézia 
z Avily počas svojho najväčšieho angažovania sa v reforme 
Karmelu rozpráva: „Zabúdala som na prijaté milosti, na ktoré 
som si spomínala ako na vzdialený sen, ktorý len posilňoval 
moje utrpenie. Môj rozum bol čoraz viac zatemnený a ja som 
bola čoraz viac zahalená tisícmi pochybností a úzkostí. Zdalo 
sa mi, že nechápem správne to, čo sa vo mne dialo, zdalo sa 
mi, že sú to len moje predstavy. A tak som si myslela: Prečo by 
som aj iných mala oklamať? Nestačí, že som sa sama klamala? 
Vo vlastných očiach som sa stala takou zlou, že som verila, 
že všetky zlá a herézy, ktoré spustošili svet, boli dôsledkom 
mojich hriechov.“44 

Máme aj iné príklady počnúc od Františka z Assisi až 
po Teréziu z Lisieux, od Gemmy Galganiovej až po Bernar-
detu Soubirousovú, od pátra Pia po Teréziu z Kalkaty, ktorá 

44 SVÄTÁ TERÉZIA Z AVILY, Životopis 30, 8.
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píše: „V mojej duši je plno protirečení: hlboká túžba po Bo-
hu, že ma to niekedy až bolí, trvalá bolesť a s ňou aj pocit, 
že Boh ma neprijíma, odmieta, že som prázdna, bez viery, 
lásky, horlivosti. Nebo pre mňa nič neznamená, zdá sa mi, že 
je prázdnym miestom.“45 Temno sa stáva miestom skúšanej 
lásky, vernosti a tajomnej Božej blízkosti. 

O vere beata nox, „naozaj požehnaná noc“46, spievame vo 
Veľkonočnom chválospeve a zvestujeme zmŕtvychvstanie 
a víťazstvo Pána. Noc sa stáva časom a cestou príchodu Že-
nícha, ktorý nás spája so sebou a mení našu dušu, ako spieva 
španielsky mystik: 

„Ty, noc, si ma viedla,
ty si milšia ako ranná zora.
Ó, noc – ty si zjednotila
Milovaného s milovanou,
milovanú v Milovaného
premenenú.“47

45 MATKA TERÉZIA: Poď, buď mojím svetlom. Minor: Bratislava, 2009.
46 Rímsky misál. 
47 SVÄTÝ JÁN Z KRÍŽA, Básne, V, Temná noc, 5 – 8. 
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„Môj milý je môj a ja som jeho“ 

(Pieseň piesní 2, 16)
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Postoj načúvania

16. Sledujúc niť hľadania a nájdenia možno povedať, že Pieseň 
piesní sa stáva harmonickým zjavením vzájomného stretnu-
tia a kontemplácie podľa presného lingvistického registra: je 
to register chvály. Chvála zapojí celé telo, konkrétne miesto 
vzťahov s iným: pery, zuby, líca, krk, vlasy, prsia, ruky, nohy 
a predovšetkým oči, ktoré vysielajú signály lásky, takže sú čas-
to prirovnané k holubiciam (Pies 1, 15; 4, 1; 5, 12). 

Plnosť srdca sa vyjadruje prostredníctvom oslavujúcej reči 
ľudských tiel. Ospevovanie krásy tela sa deje rečou prírody, 
tvorby, zlatníckeho umenia, emócií. Celý vesmír sa zbieha 
v tele toho, koho milujeme, a milovaná osoba sa javí prí-
tomná v celom vesmíre. Slovo sa zasväcuje láske a objavu-
je sa slovník hlbokého spoločenstva. Láska sa stáva trvalým 
a živým dialógom, ktorý zahŕňa všetku krásu a ju oslavuje. 
Za chválou ženícha: „Aká si krásna, priateľka moja, aká spani-
lá!“ (Pies 1, 15) hneď nasleduje chvála nevesty: „Aký si krásny, 
milý môj, aký pôvabný!“ (Pies 1, 16). Tieto „blaho-slaviace“ 
slová uzdravujú rany, ktoré spôsobila reč obvinenia, znejúca 
medzi mužom a ženou po prvom hriechu (pozri Gn 3, 12), 
a umožňujú znovu vytvoriť rovnosť, reciprocitu a vzájomnú 
prináležitosť: „Môj milý je môj a ja som jeho“ (Pies 2, 16; 6, 3), 
„Ja patrím svojmu milému a jeho túžba za mnou nesie sa“ 
(Pies 7, 11); zdá sa, že tieto výrazy ukončujú Boží trest, ktorý 
zaznel v Knihe Genezis (3, 16). Reč chvály a obdivu spôsobu-
je harmóniu vzťahov, ktorá sa odzrkadľuje aj v stvorenstve, 
ktoré nikdy nie je oddelené od ľudských záležitostí (pozri 
Rim 8, 22 – 23) a zosúlaďuje sa s oslavujúcim srdcom človeka 
prostredníctvom jasotu farieb, vôní, chutí a zvukov.

Aj Boh, očarený svojím stvorením, zahrnie ho kompli-
mentmi, ako v prípade Panny Márie, keď ju pozdraví výrazom 
„milosti plná“ (kecharitoméne, Lk 1, 28), vyhlásiac ju za veľdielo 
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krásy. Stvorená bytosť odpovedá Magnifikatom (Lk 1, 46 – 55), 
vložiac do dejín silu chvály, ktorá rozširuje srdce človeka a vo-
vádza ho do autentického vzťahu s Bohom.

17. Slovo, ktoré chce byť vyjadrením lásky, sa usiluje o kon-
takt, jednotu. Pieseň piesní sa otvára na tóny hľadania, kto-
ré kvitnú na perách nevesty, hlavnej protagonistky drámy, 
a prejavuje túžbu po kontakte s milovaným, ktorý je vzdia-
lený, no prítomný v srdci a myšlienkach. Jeho pery sa stanú 
prameňom, z ktorého sa možno nasýtiť a opojiť: „Zľúbaj ma 
bozkami svojich úst, bo láska tvoja lepšia je nad víno. Dobrá 
je vôňa tvojich olejkov; jak olej rozliaty je tvoje meno. Zato 
ťa dievčence majú tak rady“ (Pies 1, 2 – 3). Bozky a nežné 
prejavy Ženícha (dodîm) sú definované ako tôbîm, „dobré“, to 
jest predstavujú konštitutívnu kvalitu všetkého, čo vyšlo z Bo-
žích rúk (pozri Gn 1, 2 – 3) a je v súlade s pôvodným Božím 
plánom. Predstavujú liturgiu hlbokého spoločenstva, prístup k dy-
chu iného človeka, radosť, ktorá prevyšuje opojenosť z vína: 
„Budeme jasať a z teba sa tešiť a ľúbosť tvoju vynášať viac ako 
víno“ (Pies 1, 4). Milovanému nemožno odporovať, pretože 
láska je neodvratná a mocná skutočnosť, ktorú možno pripo-
dobniť iba smrti (pozri Pies 8, 6), je skutočnosť neuveriteľnej 
príťažlivej sily, ktorá z dvoch vytvára jedno. 

18. Platí to či už pre manželský život (pozri Gn 2, 24), ale aj 
pre zasvätený život, ktorý analogickým spôsobom žije dyna-
mizmus snúbeneckej lásky s Kristom (pozri 1 Kor 6, 17). Za-
svätený život totiž prekvitá v rámci lásky, takej lásky, ktorá vie 
očariť, zachytáva najhlbšie otázky, vie sa dotknúť prameňov, 
podnecuje túžbu darovať sa. Vzniká ako odpoveď lásky Bohu, 
ktorý sa bezpodmienečne daruje, ako odpoveď na nezištnú 
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lásku, ktorú nemožno vlastniť, iba prijímať: „Táto láska sa 
vzťahuje na celú osobu, na jej dušu i telo, či už je to muž, 
alebo žena, na ono ‚osobné ja‘, ktoré je jedinečné a neopako-
vateľné. Ten, čo sa naveky dal Otcovi a ‚dáva‘ samého seba 
v tajomstve vykúpenia, ten osobne povolal človeka, aby sa aj 
on celý dal do osobitnej služby v diele vykúpenia tým, že sa 
včlení do určitej komunity uznanej a schválenej Cirkvou.“48

Táto dynamika hľadania a zjednotenia je dlhodobý proces, 
ktorý sa nikdy celkom neskončí. Povolaná osoba má pred se-
bou cestu obrátenia a modlitby. Na nej sa túžba stáva transfor-
máciou a očistením, chválou a formou Krásy, ktorá priťahuje 
a zjednocuje, tajomstvom, v ktorom možno prebývať. „Toto 
vrúcne a hlboké poznávanie Krista sa uskutočňuje a prehlbuje 
deň čo deň pomocou života osobnej, komunitnej a liturgickej 
modlitby.“49 

Formou Krásy

19. Srdcom kresťanskej totožnosti a silou, ktorá stvárňuje jej 
formu, je Božie zjavenie skrze stvorenie a spásu; nádhera, kto-
rá sa raz navždy zjavila v Kristovi a v jeho Pasche. V Syno-
vi a v jeho pozemskom živote Boh uskutočňuje svoj zámer, 
podľa ktorého sa stvorená bytosť predstavuje sebe samej a ob-
javuje seba samú: „Boh nás poznačil Duchom Svätým. Ako 
umierame v Kristovi, aby sme mohli vstať z mŕtvych, tak sme 
poznačení aj Duchom Svätým, aby sme mohli byť nositeľ-
mi jeho nádhery, obrazu a milosti.“50 Zaznieva tak nanovo 

48 JÁN PAVOL II., Redemptionis donum (1984) 3. 
49 Tamže, 8.
50 SVÄTÝ AMRÓZ, Duch Svätý I, 6, 79. 
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vzájomné uznanie počiatkov. Boh vyjadruje ľudskej bytosti 
svoju zaľúbenosť: „A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo 
to veľmi dobré“ (Gn 1, 31). Vytvára s ňou puto lásky, ktoré 
vyjadruje uznanie, ale aj vracia krásu: „Aká si krásna, priateľka 
moja, aká spanilá!“ (Pies 1, 15); je to láska absolútna a neod-
strániteľná: „Ja patrím svojmu milému a jeho túžba za mnou 
nesie sa“ (Pies 7, 11). 

Pozastavme náš kontemplatívny pohľad pri tajomstve Krá-
sy, ktorej sme formou. Západná i východná kresťanská tradí-
cia nám približujú a umožňujú pochopiť kresťanskú formu 
krásy, jej jedinečnosť a konečný zmysel. Augustínovo dojem-
né zvolanie: „Neskoro som ťa začal milovať, Krása taká sta-
rá a taká nová,“51 je vlastne výkrikom ľudskej duše všetkých 
čias. V ňom zaznieva potreba takého prístupu a cesty, ktoré 
budú viesť od krásy ku Kráse, od predposledného k Posledné-
mu s cieľom znovu nájsť zmysel a mieru všetkého, čo existuje 
v základoch každej krásy: „Ty si bol vnútri, ja vonku, a tam 
som ťa hľadal, tam v tvojich krásnych stvoreniach som ťa hľa-
dal, ja ošklivý. (…) Volal si a kričal, tak si prehlušil moju hlu-
chotu. Skvel si sa, žiaril si, tak si zahnal moju slepotu.“52 

20. Keď sa Cirkev v Pôstnom období a počas Veľkého týždňa 
modlí vešpery, uvádza 45. žalm dvoma vetami zo Svätého pís-
ma, ktoré si na prvý pohľad protirečia. Prvá interpretačná veta 
chápe Krista ako najkrajšieho spomedzi ľudí: „Ty si najkrajší 
z ľudských synov. Z tvojich perí plynie milota“ (Ž 45, 3). Mi-
losť, ktorá je prítomná na jeho perách, poukazuje na vnútor-
nú krásu jeho slova, na slávu Pravdy, na krásu Boha, ktorá nás 

51 SVÄTÝ AUGUSTÍN, Vyznania X, 27, 38.
52 Tamže. 
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priťahuje a spôsobuje v nás ranu Lásky. Je to on, ktorý nám 
v Cirkvi-Neveste umožňuje smerovať k Láske, ktorá do nás 
vtlačila svoju podobu. Žijeme formou lásky nie nostalgicky, 
ale ako prepojenie s Pravdou, ktorá nás obýva: „Boh ti bude 
tvojou ozdobou“ (Iz 60, 19; porov. Múd 8, 2). 

Druhý text Svätého písma nás pozýva čítať ten istý žalm 
s iným interpretačným kľúčom, prepojac ho s prorokom 
Izaiáša: „Nemal podoby ani krásy, aby sme naň hľadeli; ani 
výzor nemal, aby sme po ňom túžili“ (Iz 53, 2 NVg). Ako 
možno tieto dve interpretácie zosúladiť? Najkrajší z ľudských 
synov má taký zúbožený vzhľad, že sa naň nemožno pozerať. 
Pilát ho predstaví zástupu hovoriac: „Ecce homo [Hľa, člo-
vek]“ (Jn 19, 5), aby vzbudil ľútosť nad znetvoreným a zbitým 
Človekom. Človekom bez tváre. 

21. „Škaredý a znetvorený Ježiš? Krásny a vznešený viac než 
ktorýkoľvek človek? Áno, oznamujú to dve poľnice, ktorých 
zvuk síce znie odlišne, ale ich pôvodcom je ten istý Dych. 
Prvá poľnica hovorí: On je najkrajší z ľudských synov; a druhá 
s Izaiášom hovorí: Nemal podoby ani krásy, aby sme naň hľadeli, 
ani výzor nemal… Obe si vypočuj, usiluj sa do nich započúvať 
a pochopiť ich.“53 Svätý Augustín tieto protiklady, no nie pro-
tirečenia, vkladá do seba poukazujúc na nádheru opravdivej 
Krásy, tej istej Pravdy. Kto verí v Boha, ktorý sa zjavil ako 
láska „do krajnosti“ (Jn 13, 1) v zmučenom a ukrižovanom 
Kristovom tele, vie, že krása je pravda a pravda je krása. Pred-
sa však v trpiacom Kristovi vníma, že krása pravdy zahŕňa aj 
urážku, bolesť až po temné tajomstvo smrti. Prijímaním boles-
ti, nie jej ignorovaním, sa môžeme stretnúť s Krásou aj vtedy, 

53 SVÄTÝ AUGUSTÍN, Komentár k Prvému listu svätého Jána 9, 9.
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keď sú naše slabé oči alebo srdce zranené zlom a neschopné 
zachytiť jej tajomné a plodné pôsobenie.54 

22. Cesta, ktorá vedie ku konečnej Kráse, je vtelené Slovo: 
„Na zem zostúpil sám Život náš, vzal na seba našu smrť a zničil 
ju plnosťou svojho života. (…) Stratil sa spred našich očí, aby 
sme sa obrátili k svojmu srdcu a tam ho našli.“55 Slovo Ježiš 
nás vedie k prameňu spásy, priťahuje nás putom lásky: „Aký si 
krásny, milý môj, aký pôvabný!“ (Pies 1, 16). Krása však sleduje 
aj druhý pohyb: je to odpoveď lásky, ktorá sa prejavuje ako mi-
losť a sloboda. Jej pohyb smeruje ku stretnutiu a kontemplácii. 

Sme povolaní vydať sa na stretnutie a zotrvať v ňom, kde 
nám Boh prinavracia našu pôvodnú krásnu totožnosť: „Keď 
Mojžiš zostupoval z vrchu (…), nevedel, že mu koža na tvári 
žiari, pretože sa rozprával s Pánom“ (Ex 34, 29, NVg).

23. Mníšska tradícia ochraňuje krásu v tichosti, nemá v úmys-
le ju narušiť. Cesta krásy si vyžaduje exodus, stiahnutie, zjed-
nocujúce napätie. Toto je niť, ktorá spája mníšsku teológiu 
s prekvitajúcim obdobím mystiky medzi neskorým stredove-
kom a začiatkom modernej doby. 

Pseudo-Dionýz Areopagita hovorí: „Eros má očarujúci 
náboj aj v Bohu, nakoľko nedovoľuje, aby milujúci patrili 
sami sebe, ale iba milovanému… Preto aj svätý Pavol, zanie-
tený Božím erosom a keďže má na ňom účasť v sile extázy, 
hlása inšpirovaným hlasom: ‚Už nežijem ja, ale vo mne žije 

54 Porov. J. RATZINGER, La corrispondenza del cuore nell´incontro con la Be
lezza. In: 30 Giorni, č. 9, september 2002, s. 87. 

55 SVÄTÝ AUGUSTÍN, Vyznania IV, 12, 19
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Kristus.‘ Hovorí ako opravdivý milenec, ako ten, ktorý od-
hodlane vyšiel zo seba, vošiel k Bohu a nežije už vlastným 
životom, ale životom nekonečne milovaného.“56 Zbožštenie 
človeka začína už na zemi, ľudská bytosť je premenená a Bo-
žie kráľovstvo je inaugurované: Božia sláva v ekleziálnej for-
me ordo amoris horí vo všetkom, čo je ľudské, ako existencia 
a nový štýl života. „Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo 
viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého 
za mňa“ (Gal 2, 20). 

24. Krása priťahuje. Dosiahne ju iba ten, kto sa vie „stratiť“, 
kto sa rozhodne vydať sa po vnútornej ceste, ktorá paradoxne 
vedie mimo vlastného ja v dynamickej láske: „Môj milý je môj 
a ja som jeho“ (Pies 2, 16; 6, 3). Túžená a vyhľadávaná skú-
senosť, ktorá nás spája s Pánom, sa stáva teologálnym mies-
tom, v ktorom sa duša spoznáva a nachádza svoje bývanie: 
„Môj Bože, kontemplujem ťa v nebi svojej duše a ponáram sa 
do teba.“57 V tejto priepasti, kde sa každá vec rieši v jednote 
a pokoji, prebýva tichý a tajomný, nevysloviteľný, úplne iný 
Boh: „Boh, od ktorého je krásne všetko to, čo je krásne, a bez 
ktorého nič nemôže byť krásne.“58 

Svätá Mária Magdaléna de Pazzi hovorí o svojej mystickej 
skúsenosti, v ktorej spoznala nádheru Boha a stvorenej by-
tosti vo vzťahu k Bohu: duša spojená so Slovom passus et glo
riosus [ktoré trpelo a bolo oslávené] vníma naštepenie ľudského 
do božského, zapojenie do trojičného života, nové oddanie 
sa poriadku lásky.

56 PSEUDO-DIONÝZ AREOPAGITA, De divinis nominibus 4, 13. 
57 Blahoslavený ELIA DI SAN CLEMENTE, Scritti. Rím: OCD, 2006, s. 431. 
58 ACARDO DI SAN VITTORE, De unitate Dei et pluralitate creaturarum I, 6. 
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Zraňujúca Krása

25. Krása nás povoláva k extáze, kým jej láskavá činnosť v nás 
spôsobuje, že sa stávame vedomí vecí, nášho putovania, že 
spoznávame a prijímame svoju zraniteľnosť.

Krása vie „vraziť“ do človeka, vie ho zraniť a práve tým mu 
dáva krídla, vyzdvihuje ho takou silnou túžbou, že dokáže 
oveľa viac túžiť, ako sa na človeka patrí: „Týchto ľudí zasiahol 
samotný Ženích; on vložil do ich očí žiarivý lúč svojej krá-
sy. Šírka rany zjavuje, aký je šíp, a intenzita túžby umožňuje 
vytušiť, kto je ten, kto strelu vystrelil.“59 Takto hovorí Nico-
las Cabasilas o zraňujúcej kráse; v nej vidí či už prítomnosť 
Krista, alebo aj vulnus [zranenie], ktoré v nás kričí ako túžba 
po naplnení. Je to zranenie, ktorá nám pripomína náš defini-
tívny údel a naše poslanie. Svätý Otec František hovorí: „Kto 
chce kázať, musí sa najskôr dať pohnúť Slovom a dovoliť mu, 
aby sa vtelilo do jeho konkrétnej skúsenosti. […] Musí ako 
prvý prijať zranenie od Slova, ktoré má zraniť aj druhých.“60 

26. Keď kráčame po ceste, ktorá nás pripodobňuje Synovi, 
všetci sme povolaní uvedomiť si možné deformácie pôvod-
ného obrazu, ktorý je v nás, ako aj deformáciu povolania na-
rodiť sa zhora. Toto vedomie treba prežívať v každodennom 
živote počítajúc s rizikom požadovačného pohľadu, ktorý sa 
neuspokojí so zúženou víziou, ale usiluje sa vidieť a zjavovať 
krásu kresťanskej formy. Od nás sa žiada, aby sme cvičili svoj 

59 N. CABASILAS, La vita in Cristo. Città Nuova, Rím 1994, in: J. RATZIN-
GER, La corrispondenza del cuore nell´incontro con la Bellezza. In: 30 Giorni, 
č. 9, september 2002, s. 89. 

60 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 150. 
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pohľad, teda aby sme ho urobili jednoduchým, čistým a pre-
nikavým. To je to každodenné hľadanie, aby sme mohli „obý-
vať“ stretnutie a tiež rozpoznať tie zvyklosti, ktoré ho môžu 
sfalšovať, a tie prejavy lenivosti, ktoré môžu spôsobiť našu 
duchovnú hluchotu: „Tu počuť čosi. Môj milý klope: Otvor 
mi, sestra moja, priateľka moja“ (Pies 5, 2). 

Svetlo Ducha sa nás dotýka mnohorakým spôsobom a je-
ho návšteva otvára v nás hlbokú ranu postaviac nás do „pre-
chodného“ stavu. Pobáda nás stotožniť sa s požiadavkami 
a spôsobmi Milovaného. Toto svetlo skruší naše istoty. Nie 
je ľahké bývať uprostred črepín toho, čo milosť rozbila. Po-
kušenie nás pobáda znovu budovať, znovu robiť to isté. Ako 
zasvätené osoby niekedy nachádzame v misijnom aktivizme 
balzam, ktorým tlmíme bolesť zo zranenia, spôsobeného 
v nás Božou milosťou. My síce vnímame kroky, ktoré treba 
urobiť, ale sa ich obávame: „Vyzliekla som si už odev, bu-
dem si ho znova obliekať? Už som si nohy umyla, mám si 
ich zas vari zamazať?“ (Pies 5, 3). Potrebné je však s ranou 
spolunažívať, pestovať postoj trvalého obrátenia (doslova 
bývať v obrátení). 

27. Duch Svätý nám pomáha žiť v trvalej konverzii (metanoeìn 
= šub), obracia nás. Pojem metanoeìn zdôrazňuje obrátenie ho-
re nohami a zjavuje, že otras prežíva naše noùs, to jest hĺbka 
nášho ducha, najtajnejšia hlbina srdca. Trvalo prebývať v kon-
verzii je kontemplatívnym postojom, prekvapením, ktoré sa 
každý deň obnovuje a v Ježišovi Kristovi nepozná koniec. 

Ak sa odcudzíme konverzii, odcudzíme sa aj láske. Aj pre 
nás zasvätených zaznieva výzva k pokore, ktorá uznáva, že sa-
mi sa nemôžeme dopracovať ku konverzii. Ona nie je výsled-
kom dobrých predsavzatí, ona je prvým krokom lásky: „Hlas 
môjho milého! Hľa, on prichádza!“ (Pies 2, 8).
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Môže sa stať, že ponorení do rôznych činností prestane-
me volať, ako to robili proroci (Nár 5, 21; porov. Jer 31, 18), 
a počúvať hlas, ktorý pozýva: „Hor’ sa, priateľka moja, krásava 
moja, a poď!“ (Pies 2, 10, NVg). Naše vzťažné body – myš-
lienky, chvíle modlitby, rozhodnutia, činnosti – už nema-
jú „chuť“ očakávania, túžby, nového počúvania. Ich miesta 
v nás obsadia iné prvky a požiadavky, ktoré sa už neodvoláva-
jú na Krista a na pripodobenie sa jemu. Udalosť Zebedejových 
synov, ktorú opisuje evanjelista Matúš (20, 17 – 28), je em-
blematická. Hovorí o dvoch učeníkoch poznačených tieňom 
jemnej drzosti, ktorí by chceli mať miesto v blízkosti Pána 
Ježiša. Nasledovali, podobne ako aj my, Majstra, lenže ich srd-
ce stvrdlo. Pomalým, niekedy nepozorovateľným procesom 
srdce stvrdne, nedokáže v biblickej múdrosti interpretovať; 
usadí sa a stvrdne stratiac kontemplujúci pohľad. Nie je to 
tvrdosť srdca neverca, je to tvrdosť srdca apoštolov, ktorú im 
– ako poznamenáva Marek – Ježiš často vyčíta: „Ešte nechápe-
te a nerozumiete? Máte otupené srdce? Máte oči, a nevidíte? 
Máte uši, a nepočujete?“ (Mk 8, 17 – 18). 

Aj my, čo nasledujeme Pána Ježiša v duchu evanjelia, sme 
pod vplyvom tohto procesu postupného otupenia srdca. Aj 
keď sme formálne verní, predsa vychádzajú z nás na povrch 
svetské záujmy, uvažovania, hodnotenia. Kontemplácia zhas-
ne, krása zosivie. 

28. Svätý Otec František neustále pranieruje životný postoj, 
ktorý definuje ako svetský: „Treba sa zrieknuť každého du-
chovného zosvetštenia: ide o pokušenie, ktorému sú všetci vy-
stavení; zrieknuť sa každej činnosti, ktorá nesmeruje k Bohu 
alebo nie je Božím dielom. Zrieknuť sa vonkajšej spokojnosti, 
ktorú poskytujú štruktúry. Sú, samozrejme, potrebné a dôleži-
té, ale nikdy nemajú zatemniť jedinú pravú silu, ktorú v sebe 
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obsahujú: silu Boha.“61 V encyklike Evangelii gaudium upozor-
ňuje: „Duchovné zosvetštenie, ktoré sa môže skrývať v pozadí 
zdanlivej nábožnosti, ba dokonca aj lásky k Cirkvi, spočíva 
v hľadaní ľudskej slávy a osobného blahobytu namiesto Pá-
novej slávy. Práve toto Pán vyčítal farizejom: ‚Ako môžete 
veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú 
dáva len Boh?!‘ (Jn 5, 44). Ide tu o ľstivý spôsob hľadania 
‚vlastných záujmov, nie záujmov Ježiša Krista‘ (Flp 2, 21).“62 

29. Duchovná cesta nepozná žiaden pokrok, ak sa neotvorí 
činnosti Božieho Ducha prostredníctvom namáhavej askézy 
a najmä duchovného boja. „Náš Pán dodáva, že cesta dokona-
losti je úzka. Týmto výrazom nás chce naučiť, že duša, ktorá 
túži pokročiť na tejto ceste, musí nielen vstúpiť cez úzku brá-
nu zbaviac sa materiálnych dobier, ale sa uspokojiť, nevlastniť 
a úplne sa zbaviť aj duchovných dobier. […] Keďže ide o zá-
väzok, v ktorom hľadáme a získavame iba Boha, treba vyhľa-
dávať a získať si iba Boha.“63 Treba otvoriť dvere a vyjsť, žiadať, 
aby sme mohli nájsť bez obáv z bitky: „Hľadala som ho, ale 
nenašla, volala som ho, ale sa mi neozval. Stretli ma strážcovia, 
čo boli v meste na obchôdzke. Zbili ma, aj poranili – i plášť mi 
zorvali strážcovia mestských hradieb“ (Pies 5, 6 – 7). 

Zaznieva trvalá výzva: „Povolanie, ktorého sa dostalo za-
sväteným osobám, je totiž predovšetkým výzvou na úplné ob-
rátenie, to znamená zrieknutie sa seba samých a život výlučne 
pre Pána, aby Boh bol všetkým pre všetkých. Ak sú povolaní 

61 FRANTIŠEK, Príhovor pri príležitosti stretnutia s chudobnými, ktorým sa ve
nuje Katolícka charita, Assisi (4. októbra 2013). 

62 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 93; porov. 93 – 97. 
63 SVÄTÝ JÁN Z KRÍŽA, Výstup na horu Karmel, 2, 7, 3. 
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kontemplovať ‚o premenenej‘ Kristovej tvári a vydávať o nej 
svedectvo, sú povolaní aj na premenený život.“64 Srdce zakúša 
zranenie a prežíva ho, kým Duch Svätý v našom hlbokom 
vnútri nás otvára kontemplatívnej modlitbe. 

Znovu tvoriaca Krása

30. Modlitba má svojej miesto medzi našou slabosťou a Du-
chom Svätým. Vyviera z toho, čo je v nás ľudské (túžba, hľa-
danie, cvičenie sa, cesta), ako z rany, ktorá nám bola daná 
ako prejav milosti. Ako prameň živej vody prenáša, tlačí, pre-
hlbuje, vyviera (pozri Jn 4, 10), umožňuje rozkvet. Modlitba 
je vnútorným preporodením: sme si vedomí života, ktorý je 
v nás prítomný, potichu klíči a rastie. Podľa mystikov modliť 
sa znamená vnímať našu najhlbšiu skutočnosť, bod, v ktorom 
dosahujeme Boha, kde sa nás Boh dotýka a nanovo tvorí: 
posvätné miesto stretnutia. Miesto nového života: „Veď už 
je po zime, dážď prestal, pominul. Na zemi sa zjavili kvety, 
prišiel čas veselého spevu, hrkútanie hrdličky počuť v našom 
kraji, figovník vydáva svoje plody, vinič roznáša vôňu v roz-
kvete“ (Pies 2, 11a. 12a. 13a, NVg). K tomuto miestu treba 
smerovať vôľou a vernosťou toho, kto miluje: „Povedz mi 
ty, ktorého z tej duše milujem, kde pásavaš, kde odpočívaš 
cez poludnie, aby som sa nemusela potĺkať od stáda ku stádu 
druhov tvojich“ (Pies 1, 7). Na freske stvorenia, ktorú obdivu-
jeme v Sixtínskej kaplnke, Michelangelo nám umožňuje kon-
templovať prst Boha Otca, ktorý sa skoro dotýka Adamovho 
prstu: obraz nám sugeruje, že tu ide o tajomstvo. Počiatočné 
hlboké spoločenstvo sa nikdy neskončí. 

64 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 35. 
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31. Modlitbová kontemplácia je pečaťou Milovaného: je čis-
tou milosťou v nás. Jediným [prijateľným] postojom je očaká-
vanie ako výkrik. Biblická reč a reč cirkevných otcov používala 
slovo hypoménein, byť dolu, skrčiť sa a nehýbať sa, čakajúc, že 
sa nám niečo stane. Volanie o pomoc: „Z hlbín volám k tebe, 
Pane!“ (Ž 130, 1) sa odvažuje vyjadriť pred tvárou Boha moje 
zúfalstvo, moju túžbu kontemplovať jeho Tvár. Mnísi ako pr-
ví začali používať Ježišovo meno ako prosbu: „Ježišu, pomôž 
mi! Ježišu, zachráň ma! Ježišu, milosrdenstvo!“ Duša roz-
prestrie stan a prebýva v Mene, prebýva v láske. Kontempluje. 

32. Modlitba nás tak privádza do stredu našej bytosti, odo-
vzdáva nás Ježišovi, súčasne uzdravuje naše ja, pracuje na na-
šej jednote: „Božský Majster je v hĺbke našej duše tak, ako 
na dne Petrovej loďky… Niekedy sa zdá, že spí, ale vždy je 
tam; je pripravený zachrániť nás, pripravený vypočuť našu 
požiadavku.“65 

Svätý Ján z Kríža hovorí: „Čo chceš naviac, ó, duša, a pre-
čo hľadáš mimo seba, veď máš v sebe svoje bohatstvo, svoje 
záľuby, svoje uspokojenie, svoju hojnosť a svoje bohatstvo, to 
jest Milovaného, po ktorom túžiš? Raduj sa a teš sa s ním vo 
svojom vnútornom sústredení, pretože ho máš nablízku! Tu 
môžeš po ňom túžiť, adorovať ho bez toho, aby si ho inde 
hľadala, pretože by si sa rozptýlila a unavila: nemohla by si 
ho nájsť ani sa z neho rýchlejšie a istejšie tešiť, ani ho nemať 
bližšie pri sebe.“66 Byzantská tradícia používa symbolický ob-
raz: myseľ (noûs) zostupuje do srdca. Inteligencia zanecháva 

65 Blahoslavený CHARLES DE FOUCAULD, Opere spirituali. Rím: San 
Paolo edizioni, 1997, s. 144. 

66 SVÄTÝ JÁN Z KRÍŽA, Duchovný hymnus B, strofa I, 8. 
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svoje vlastné vznešené myslenie a spája sa so srdcom, ktoré 
volá: „Pritisni si ma na srdce sťa prsteň, ako pečať na svoje 
rameno, lebo láska je mocná ako smrť a vášeň tvrdá ako pod-
svetie. Jej páľa – to ohňa plápoly a božské plamene“ (Pies 8, 6, 
NVg). Celá bytosť vstupuje do Boha, je uzdravená, integro-
vaná vďaka činnosti Svätého Ducha: Láska jej znovu vracia 
krásu. Kontemplácia sa stáva zranením Milovaného, ktorý nás 
znovu tvorí, prítomnosťou, ktorá nás obýva:

„Ó, živý oheň lásky,
ktorý láskavo zraňuješ
v mojej duši najhlbší stred!
Keďže už nie si bolestný,
ak chceš, tak dokonči;
strhni závoj sladkým úderom.“67

Konať to, čo je pravdivé

33. Krása je „nádherou pravdy“, „rozkvetom a vykonávaním 
bytia“, tvrdí staroveká filozofia, ktorú prebral svätý Tomáš, 
to jest je prejavením skutočnosti života, ktorú každý nosí vo 
svojom vnútri: toho, čo je pravdivé. Tajomstvo bytia sa pred-
stavuje nášmu vedomiu ako krása, ktorá vzbudzuje údiv, čaro. 
Nedotkne sa nás až tak to, čo dokážeme pochopiť, ale to, čo 
je mimo dosahu nášho pochopenia, nie kvantitatívny aspekt 
prírody, ale jej kvalita; nie to, čo sa šíri mimo času a priesto-
ru, ale opravdivý zmysel, prameň a cieľ bytia: inými slovami 

67 Tamže: Fiamma viva d´amore B, Prológ, 4. 
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to, čo je nevyjadriteľné.68 Je to život, ktorý žiari, prejavuje sa, 
prekypuje napriek závojom, ktoré ho kryjú a chránia. Aby sme 
mohli vytušiť nevyjadriteľné a zachytiť jeho podstatu, treba, 
aby naše srdce kontemplatívnym spôsobom obývalo tajom-
stvo a súčasne obývalo dejiny. 

Náš život nazývame konsekrovaným, preto sa pýtame, 
či toto prídavné meno nestratilo živý lesk tajomstva, ktoré 
v ňom prebýva a prejavuje sa v ňom každodennou formou. 
Náš zasvätený život totiž vyjadruje istý štýl, spôsob prítom-
nosti vo svete: jeho úloha je súčasne heuristická (nájde, obja-
ví, zviditeľní) i hermeneutická (interpretuje, vysvetľuje, umož-
ňuje pochopiť). 

Svätosť, ktorá prijíma

34. Kresťanská tradícia si uvedomuje svoju osobitosť, oso-
bitosť svojho štýlu, svojej formy: objavuje v sebe schopnosť 
stotožniť sa s požiadavkami dejín a kultúr s inteligenciou vie-
ry, ktorá je jej lonom. Jednota, ktorá existuje medzi poslaním 
Krista a jeho životom, sa vteľuje, zviditeľňuje v kresťanskom 
štýle, v kresťanskej forme v každej chvíli ľudských dejín.

Kontemplujme Kristov štýl. Vyjadruje Ježišovu jedinečnú 
schopnosť prebývať v Otcovi v láske Ducha Svätého, pričom 
sa zároveň prispôsobuje každému jednotlivcovi a každej situá-
cii (pozri Mk 1, 40n; 5, 30; 7, 27 – 29). Táto schopnosť nie 
je znakom slabosti, ale autority, sily, svätosti. Kristus je plný 
svetla, pretože v ňom sa modlitba, myšlienky a skutky zjedno-
cujú a vyjadrujú prostotu a jednotu jeho bytia. Jeho sláva ako 

68 Porov. A. J. HESCHEL, L´uomo alla ricerca di Dio, Edizioni Qiqajon, 
Comunità di Bose, 1995. 



Listy zasväteným

190

Syna Otca neoslepuje, ale sa k nám diskrétne približuje, ča-
ká naboku k dispozícii každému. Okolo seba vytvára priestor 
slobody komunikujúc samotnou prítomnosťou blahosklonnú 
blízkosť. Pri tomto stretnutí sú osoby v stave objaviť svoju 
najhlbšiu totožnosť. Uznávajú pravdu o sebe: tajomstvo, že 
sú Božími synmi a dcérami. 

Ježišov štýl hovorí, že sa pozerá očami Boha lásky. Tí, kto-
rí sa stretli s Ježišom, môžu znovu kráčať po svojej životnej 
ceste, pretože objavili a teda aj spoznali podstatu vlastnej exis-
tencie. Človek Ježiš z Nazaretu učil o Bohu a v ňom „teles-
ne prebýva celá plnosť božstva“ (Kol 2 ,9). Je to človek Ježiš 
z Nazaretu, ktorého sú zasvätené osoby povolané nasledovať 
v osobnom a komunitnom živote, aby bol v prvom rade živo-
tom ľudským a poľudšťujúcim. 

Kristus „nás vychováva, aby sme žili v tomto veku triez-
vo, spravodlivo a nábožne“ (Tít 2, 12). V takomto štýle naša 
ľudskosť, očistená a oživovaná požiadavkou kontemplácie, je 
denne zbavená klamu, aby sa mohla stať ľudským a svätým 
miestom, ktoré prijíma, echom a rozprávaním Ježišovho ži-
vota napriek všetkým ohraničeniam a časovosti. Naučme sa 
takému štýlu, ktorý Didaché nazýva „Pánovými spôsobmi“69. 
Sequela Christi, pripomína nám Svätý Otec František, nachá-
dza vo svätej Kristovej ľudskosti model vlastnej ľudskosti 
s cieľom dosvedčovať, ako on „žil na tejto zemi“70. 

69 Didaché 11, 8. 
70 A. SPADARO, „Prebuďte svet!“, s. 7. 
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Počúvanie, ktoré vidí

35. S Kristovým štýlom sa možno stotožniť na základe počú-
vania. Sme povolaní angažovať sa v kontemplatívnom štýle, 
v ktorom má Slovo žiariť predovšetkým v našom živote ako 
mužov a žien: v myšlienkach, v modlitbovom tichu, v brat-
stve, v našich stretnutiach a službách, v miestach, v ktorých 
bývame a v ktorých hlásame milosť milosrdenstva, v rozhod-
nutiach, vo formačných procesoch, ktoré trvale a s úžitkom 
predkladáme.

Zasvätená osoba nachádza v počúvaní Božieho slova mies-
to, v ktorom sa stavia pred Pánov pohľad a od neho sa učí po-
zerať na seba, na iných a na svet. List Hebrejom (4, 13) účinne 
poukazuje na stretnutie týchto dvoch pohľadov: „Niet tvora, 
ktorý by bol preň [t. j. pre Božie slovo – lógos toû theoû] nevi-
diteľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, kto-
rému sa budeme zodpovedať (ho lógos).“ Slovo nás vidí, pozerá 
sa  na nás, dotýka sa nás, apeluje na nás a priťahuje nás, jeho 
oči sú „ako plameň ohňa“ (Zjv 19, 12). 

Kresťanská kontemplácia vzniká a rastie v cvičení sa v po-
slušnom neprerušovanom počúvaní (obaudire). Keďže Boh 
je ten, čo hovorí, veriaci je potom človek povolaný počúvať 
a kontemplatívny človek je ten, ktorý počúva nepretržite. Pros-
tredníctvom počúvania vidíme, že sa buduje vzťah zmluvy, na-
plnenia, radosti. Ide o aktívnu činnosť, o lásku a túžbu po tom, 
čo je pravdivé: „Počúvajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy 
budete mojím ľudom. Kráčajte vždy po ceste, po ktorej som 
vám prikázal ísť, aby vám dobre bolo“ (Jer 7, 23, NVg).

36. Táto syntéza medzi počúvaním a videním „sa stáva mož-
nou vďaka konkrétnej Ježišovej osobe, ktorú možno vidieť 
a počuť […] a v tomto zmysle svätý Tomáš hovorí o oculata 
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fides apoštolov – o viere, ktorá vidí! – pri telesnom videní 
vzkrieseného Ježiša. Videli vzkrieseného Ježiša na vlastné oči 
a uverili, mohli totiž preniknúť do hĺbky toho, čo videli, aby 
mohli vyznávať Božieho Syna, ktorý sedí po pravici Otca. […] 
Len ak sa pripodobňujeme Ježišovi, dostávame zrak, schop-
ný ho vidieť“71. Sme povolaní počúvať ho, a preto pestujeme 
„pozorné srdce“ (1 Kr 3, 9) a prosíme o múdrosť a inteligenciu 
(pozri 1 Kr 3, 12), aby sme mohli rozpoznať, čo pochádza 
od Boha a čo je jeho opakom. 

Počúvanie Slova predpokladá bdelosť (pozri Hab 2, 1 – 3), 
pozornosť na to, čo sa počúva (pozri Mk 4, 24), vedomie 
o tom, koho sa počúva (pozri Jer 23, 16) a ako sa počúva (po-
zri Lk 8, 18). Terézia z Avily pripomína: „Nenazývam modlit-
bou modlitbu toho, kto neberie do úvahy toho, s kým hovorí, 
toho, kto hovorí, čo žiada a od koho to žiada.“72

Toto cvičenie sa umožňuje presvetliť chaos vlastného ja 
prijmúc milosrdný a súcitný, no niekedy vyžadujúci pohľad 
Krista Pána, ktorý vedie zasvätenú osobu k reálnemu pohľadu 
na seba samu: „Svoj pohľad zameraj iba na neho […]. Ak tvoj 
pohľad spočinie na ňom, tak v ňom nájdeš všetko.“73 

37. Benedikt vo svojej Regule urobil z mýtnika z Lukášovho 
podobenstva (pozri Lk 18, 9 – 14) vzor mnícha, exemplum.74 
Nechce mať mníchov, ktorých pohľad by smeroval k nebeským 
výšinám, ale ktorých oči by sa pozerali na zem. Mních nehlása 

71 FRANTIŠEK, Lumen fidei 30 – 31.
72 SVÄTÁ TERÉZIA Z AVILY, Vnútorný hrad I, 7. 
73 SVÄTÝ JÁN Z KRÍŽA, Výstup na horu Karmel II, 22.  
74 Krátka modlitba mýtnika bola definovaná ako „dokonalá a trvalá 

modlitba“: A. LOUF, À l‘école de la contemplation, Lethie lleux, Paris 
2004, s. 22.
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svoju blízkosť Pánovi, uznáva vlastný odstup; nevyslovuje vy-
umelkovanú modlitbu, ale vyznáva vlastný hriech. Bože, zmiluj 
sa nado mnou hriešnikom. Izák z Ninive píše: „Ten, komu bolo 
umožnené vidieť seba samého, je väčší od toho, komu bolo 
umožnené vidieť anjelov. […] Ten, kto je citlivý na svoje hrie-
chy, je väčší ako ten, kto vzkriesi mŕtvych svojou modlitbou.“75 
Pápež František tvrdí s jemným realizmom: „Ak niekto nehreší, 
nie je človek. Všetci sa pomýlime a musíme si vedieť priznať 
svoju slabosť. Rehoľník, ktorý si prizná, že je slabý a hriešnik, 
nie je v rozpore so svedectvom, ktoré má vydávať; naopak, táto 
skutočnosť ho posilňuje a je na osoh všetkých.“76 

Quies, requies, otium

38. Aby sme mohli v sile Ducha Svätého prebývať vo vzťahu 
k Bohu, na to je potrebný čas a miesto, kráčajúc aj proti prú-
du. Súčasná kultúra neverí životným procesom a zmenám, aj 
keď vedecky ich kladie za základ vlastnej vízie. Hodnotu má 
to, čo sa deje rýchlo, čo sa okamžite začína a rýchle sa pohy-
buje. Koniec nie je dôležitý: každá dynamika žiari a je užitá 
v prítomnej chvíli. 

Čas v kresťanskom štýle nie je lacným obchodným tova-
rom, ale znamením, ktoré nám zjavuje, že Boh je tu a teraz 
prítomný. Potrebné sú primerané priestory a čas, ako aj mies-
ta, ktoré treba obývať bez ponáhľania sa. 

Aby mníšska západná tradícia definovala kontemplatív-
ny život, často používala pojmy, ktoré označujú vnútornú 

75 IZÁCCO DI NINIVE, Un umile speranza. Antologia a cura di S.Chialà, 
Ed. Qiqajon, Comunità di Bose 1999, s. 73. 

76 SPADARO A., „Prebuďte svet!“, s. 5. 
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aktivitu, čas venovaný iba Bohu – vacare Deo; nájsť oddych 
v Bohu – quies, requies; zdržať sa pracovnej činnosti, aby bolo 
možné pracovať v duši – otium negotiosum. Tieto pojmy hovo-
ria o odpočívaní a pokoji. V skutočnosti však predpokladajú 
námahu práce a vnútorného boja: „Záhaľka škodí všetkým, 
[…] ale nič tak nepotrebuje pracovať ako duša.“77 

Vnútorný život si vyžaduje askézu času a tela, potrebné je 
ticho ako rozmer, v ktorom možno prebývať; ďalej je potreb-
ná samota ako podstatná chvíľa osobného očistenia a integ-
rácie; povoláva ku skrytej modlitbe kvôli stretnutiu s Pánom, 
ktorý býva skrytosti, a kvôli vytvoreniu vnútornej cely zo svoj-
ho srdca (pozri Mt 6, 6), veľmi osobitného a nenarušiteľného 
miesta, v ktorom možno adorovať (pozri 1 Pt 3, 15): „Keby 
prišiel milý môj do svojej záhrady a keby požíval jej znameni-
té ovocie!“ (Pies 4, 16). 

39. Často môžeme žiť mimo seba, mimo nášho vnútorné-
ho hradu, ako povrchní ľudia, pretože máme strach z dobro-
družstva hĺbky a pravdy. Dávame prednosť uisťujúcim, aj keď 
ohraničeným vedomostiam a nechávame bokom výzvu, ktorá 
nás posúva ďalej, ako je náš pohľad: „Áno, vieme, že máme 
dušu, pretože sme to počuli a tak nás to učí viera, ale tak vše-
obecne je pravda, že málokedy myslíme na bohatstvo, ktoré 
obsahuje, na jej veľkú vznešenosť a na toho, ktorý v nej prebý-
va. A to vysvetľuje našu veľkú nedbalosť zachovať jej krásu.“78

Niekedy nenachádzame dostatočnú silu vydať sa smerom 
do nášho vnútra, aby sme sa aj prostredníctvom svojich ohra-
ničení a hriechu dopracovali ku konečnej pravde, ktorá nás 

77 SVÄTÝ JÁN ZLATOÚSTY, Omelie sugli Atti degli Apostoli, 35, 3. 
78 SVÄTÁ TERÉZIA Z AVILY, Vnútorný hrad I, 3. 
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obýva: „Svoju dušu môžeme pokladať akoby za hrad, vytvore-
ného z jediného diamantu alebo z veľmi priezračného krištá-
ľu, v ktorom je mnoho príbytkov, ako ich je mnoho aj v nebi. 
[…] Čím je duša spravodlivého, ak nie nebom, v ktorej má 
Pán svoje zaľúbenie? Aký bude teda príbytok, ktorý si obľúbil 
taký mocný, taký múdry, taký čistý, taký bohatý Kráľ? Nie, 
neexistuje nič, čo by sa dalo prirovnať veľkej kráse duše a jej 
nesmiernej schopnosti.“79

Nevyjadriteľná spomienka

40. Cesta slova je prvou cestou, po ktorej nám Pán kráča v ús-
trety a je „prítomný uprostred nás, keď nás jeho láska zhro-
mažďuje a ako kedysi učeníkom otvára nám Písma a láme 
chlieb“80. Slovo, evanjelium: otvorená pokladnica, vznešený 
poklad, Boží príbeh.81 Stretnutie s niekým vždy prebieha pros-
tredníctvom slova, vďaka ktorému máme účasť ma jeho živo-
te a zjavuje nám niečo z nás samých. 

To Ježiš, Boží Baránok, neviditeľná tvár Krista, Boží Syn sa 
vo svete zjavuje najjednoduchším a súčasne nevyjadriteľným 
spôsobom, zjavuje sa v tajomstve svojho tela a krvi. Cirkev 
odpovedajúc na túžbu ľudí každej doby, ktorí chcú „vidieť 
Ježiša“ (Jn 12, 21), opakuje gesto, ktoré sám Kristus vykonal: 
láme chlieb a obetuje kalich s vínom: „Hľa, Kristus v omr-
vinke chleba: hľa, Nestvorený v kúsku stvorenej matérie; hľa, 
Neviditeľný vo chvíli viditeľného.“82 

79 Tamže, I, 2.  
80 Rímsky misál, Eucharistická modlitba v omšiach za rozličné potreby.
81 Porov. FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 93; porov. 174 – 175. 
82 P. MAZZOLARI, Il segno dei chiodi. Bologna: Dehoniane, 2012, s. 73 – 78. 
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Tu sa oči toho, kto ho hľadá s úprimným srdcom, otvoria: 
pohľad srdca spoznáva v Eucharistii Ježiša. Svätý Ján Pavol II. 
pripomína: „Kontemplovať Krista zahŕňa vedieť ho spoznať 
všade tam, kde sa prejavuje, v rozmanitých podobách jeho 
prítomnosti, no najmä v živej sviatosti jeho tela a krvi. Cir-
kev žije z eucharistického Krista, ním sa živí, on ju osvecuje. 
Eucharistia je tajomstvo viery a zároveň ‚tajomstvo svetla‘. 
 Vždy, keď ju Cirkev slávi, veriaci môžu istým spôsobom zno-
va prežiť skúsenosť dvoch emauzských učeníkov: ‚Otvorili sa 
im oči a spoznali ho‘ (Lk 24, 31).“83 

Eucharistia nás dennodenne vovádza do tajomstva lásky, 
do „významu zásnubnej lásky Boha. Kristus je Ženíchom Cir-
kvi ako Vykupiteľ sveta. Eucharistia je sviatosťou nášho vykú-
penia. Je sviatosťou Ženícha a Nevesty“84. Eucharistia hovorí 
nášmu srdcu o tom, že Boh je Láska. 

41. Žiť kontemplatívnym rozmerom zasväteného života zna-
mená žiť eucharisticky, štýlom Syna, ktorý sa za nás obetoval. 
Eucharistia živí Jesu dulcis memoria – spomienku na milého Je-
žiša. Pre nás, Bohu zasvätených ľudí, je to výzva, aby Ježišova 
spomienka v sile Ducha Svätého (pozri Jn 14, 26) pretrvávala 
v duši, myšlienkach, túžbach ako súčasť kontemplácie, ktorá 
mení náš život a posilňuje našu radosť. „Odvtedy teda, ako 
som ťa poznal, zostal si v mojej pamäti a vždy ťa tam nájdem, 
keď si na teba spomínam a radujem sa v tebe,“85 tvrdí svätý 
Augustín, kým grécki cirkevní otcovia hovoria o trvalej Ježi-
šovej spomienke ako o duchovnom ovocí Eucharistie. V nej 

83 JÁN PAVOL II., Ecclesia de Eucharistia (17. apríla 2003), č. 6.
84 JÁN PAVOL II., Mulieris dignitatem (15. augusta 1988), č. 26.
85 SVÄTÝ AUGUSTÍN, Vyznania X, 8-24.
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prekvitajú myšlienky miernosti a blahosklonnosti, kým Boh 
začne prebývať v duši a zmocní sa jej mocou Ducha Svätého. 

42. Vzývanie a modlitba, počúvanie Božieho slova a duchov-
ný boj, sviatostné slávenie obnovujú otvorenosť voči darom 
Ducha Svätého: „Modlitba, pôst, bdenia a iné kresťanské 
praktiky, i keď sa nám zdajú neviem ako dobré, nie sú cieľom 
kresťanského života, aj keď pomáhajú sa k nemu dopracovať. 
Skutočným cieľom kresťanského života je nadobudnúť Sväté-
ho Ducha Božieho.“86 

Benedikt XVI. poukazoval na vzácnu nerozlučiteľnosť svä-
tého prijímania a kontemplácie: „Hlboké spoločenstvo a kon-
templáciu nemožno oddeliť, pretože kráčajú spolu. Aby som 
mohol skutočne komunikovať s iným človekom, musím ho 
poznať, vedieť stáť v tichu vedľa neho, počúvať ho, s láskou sa 
naňho pozerať. Pravá láska a pravé priateľstvo vždy žijú z tej-
to vzájomnosti pohľadov, intenzívneho a význačného ticha, 
plné rešpektu a úcty, aby sme vzájomné stretnutie prežívali 
hlboko osobne, a nie povrchne. Žiaľ, ak tento rozmer chýba, 
aj sväté prijímanie sa môže z našej strany stať iba povrchným 
gestom. Ale v skutočnom prijímaní, ktorému predchádza dia-
lóg v modlitbe a rozhovor o živote, môžeme dôverne pove-
dať Pánovi: ‚Pane, som tvoj sluha, som tvoj sluha a syn tvojej 
služobnice. Ty si mi putá rozviazal: obetu chvály ti prinesiem 
a budem vzývať meno Pánovo‘ (Ž 116, 16 – 17).“87

86 I. GORAINOFF, Serafino di Sarov: vita, colloquio con Motovilov, scritti spi
rituli. Turín: Gribaudi 2006, s. 156. 

87 BENEDIKT XVI., Homília počas slávnosti Najsvätejšieho Kristovho tela 
a krvi v Ríme, v Bazilike sv. Jána v Lateráne (7. júna 2012). 
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„Na srdce si ma pritlač jak prsteň.“ 

(Pieseň piesní 8, 6)
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Postoj načúvania

43. Slová Piesne piesní hovoria o láske, zameranej na decen-
tralizovaný vzťah medzi osobami, usilujúci sa kontemplovať 
tvár milovaného a počuť jeho hlas (pozri Pies 2, 14): „Ten, kto 
miluje, musí prekonať bariéru vlastných ohraničení. Preto sa 
o láske hovorí, že roztápa srdce: to, čo je roztopené, už neza-
držiavajú vlastné ohraničenia.“88 

Prekonávať vlastné ohraničenia a hranice znamená vojsť 
do dynamizmu kontemplácie, v ktorej sa nám prihovára iba 
krása a sila lásky. Kontemplácia nedovolí, aby zjednotenie zna-
menalo nejaké všeobecné a vágne splynutie, pretože podporu-
je inakosť druhého a vedie k sebadarovaniu. Kontemplácia je 
extázou, keď stojíme „pred svätou zemou druhého človeka“89; 
kontemplovať znamená zotrvať v priestore prijatia a delenia sa, 
ktorý druhá osoba ponúka, aby mohla byť rozpoznaná vo svo-
jej jedinečnosti: „Jediná je holubička moja“ (Pies 6, 9) alebo: 
„Môj milý je bielunký a rumenný, vyniká medzi desaťtisícmi“ 
(Pies 5, 10). Aby sme mohli zotrvať v tejto epifánii, musíme 
svoje oči a srdce očistiť. Iba takto dokážu zakúsiť krásu ako 
tajomstvo, ktorá nás preniká a do všetkého zapája. 

44. Jedno z prídavných mien, ktoré Pieseň piesní často pou-
žíva, je práve prídavné meno yāpâ – krásna a yāfeh – krásny. 
Vo Svätom písme krásny je hlas proroka (Ez 33, 32), krásna je 
žena (Sára, Abrahámova manželka v Gn 12, 11), krásny na po-
hľad je strom v Edene, a preto všetci po ňom túžia (Gn 3, 6); 

88 SVÄTÝ TOMÁŠ AKVINSKÝ, Commento alle Sentenze di Pietro Lombar
do III XXV, I, 4 m. 

89 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 169. 
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Juditine sandále pritiahnu zrak Holofernesa a jej krása sa 
zmocní jeho srdca (Jdt 16, 9); krásne sú kamene jeruzalemské-
ho chrámu (Lk 21, 5). Biblická krása zahŕňa nielen telesnú, ale 
aj vnútornú krásu: krásne je víno, ktoré Ježiš daruje svadobča-
nom v Káne Galilejskej (Jn 2, 10); krásny je pastier, ktorý dáva 
svoj život za svoje ovce (Jn 10, 11. 14), krásne je gesto, ktoré 
vykoná žena, keď pomaže Ježiša a prijme jeho pochvalu, ktorá 
jej garantuje večnú spomienku (Mt 26, 10). 

Krása je teda vo Svätom písme ako „podpis“ božskej a ľud-
skej nezištnosti a v Piesni piesní sa predstavuje ako prvok, ktorý 
prekonáva samotu, ako skúsenosť jednoty. Dve osoby, ktoré 
sa milujú, cítia sa byť zjednotené ešte predtým, ako sa spoja, 
a túžia, aby ich vzájomná jednota pretrvávala. Nechcú sa ob-
darovávať prechodnými citmi, ale vychutnávať závan večnosti 
prostredníctvom pečate (hôtâm) na srdci a na tele (Pies 8, 6), 
ktorá by všetko interpretovala z Božej perspektívy – navždy. 
Tento znak na tele je zranením, ktoré večne túži po láske, 
po ohni, ktorý ani veľké vody nemôžu uhasiť (Pies 8, 7): „Ty, 
večná Trojica, si hlboké more; čím viac sa do neho ponáram, 
tým viac ťa nachádzam, a čím viac ťa nachádzam, tým viac ťa 
hľadám. Duša sa tebou nemôže nasýtiť, pretože keď sa vrhne 
do tvojej hlbiny, nenasýti sa úplne – neprestáva po tebe ne-
ustále hladovať a žízniť, večná Trojica, a so svetlom ťa túži 
vidieť v tvojom svetle.“90 

Keď dozrievame v našom vzťahu s Bohom, umožňujeme 
mu, aby náš očistil a učil nás pozerať sa tak, ako sa on pozerá, 
milovať, ako on miluje. Samozrejme, že takýto nový spôsob 
pohľadu a lásky je pre človeka náročný, pretože si vyžaduje 

90 SVÄTÁ KATARÍNA SIENSKÁ, Il dialogo della Divina Provvidenza. Sie-
na, Cantagalli, s. 402 – 303 [náš preklad: Svatá Kateřina Sienská: Dialóg 
s Boží Přozretelností. Praha: Krystal OP, 1998, s. 348]. 
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(Benedikt XVI. to nazýva „pozornosť srdca“91) radikálnu pre-
menu srdca, tú, ktorú cirkevní otcovia nazývali puritas cordis 
– čistota srdca, ktorú možno dosiahnuť na dlhej ceste formácie. 

Štýlom krásy

45. Keď ide o ľudí, komunity a najmä dynamiku inštitútu, za-
svätený život by mal dnes v rôznorodosti kultúrnych situácií 
a vzorov života formácii nielen dôverovať, ale venovať jej aj 
väčšiu a osobitnú pozornosť: to znamená vovádzať, sprevá-
dzať, podporovať kontemplatívny rozmer a jeho každodennú 
prax, teda návyk. Dnes si musíme položiť viaceré otázky oh-
ľadom nášho života a spôsobov nazerania na formačný ethos: 
pretože „jej účinnosť závisí od primeranej metódy, bohatej 
na duchovnú a pedagogickú múdrosť, ktorá postupne vedie 
tých, ktorí sa chcú zasvätiť Kristovi, osvojiť si jeho myslenie 
a cítenie. Formácia je významný proces, pomocou ktorého sa 
človek v hĺbke svojej existencie obracia k Božiemu slovu“92. 
Potrebujeme prostredníctvom trvalej formácie znovu objaviť 
dych tajomstva, ktorý nás obýva a presahuje: „Ako strom vy-
korenený zo zeme, ako rieka odrezaná od svojho prameňa, 
tak aj ľudská duša zahynie, ak zostane oddelená od toho, čo 
je od nej väčšie. Bez svätosti dobro sa javí chaotickým; bez 
dobra krása sa stáva doplnkom.“93 Dobro a Krása však naplno 
žiaria, keď hovoria jedným hlasom.

91 BENEDIKT XVI., Deus caritas est 31. 
92 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 68. 
93 A. J. HESCHEL, L´uomo alla ricerca di Dio. Ed Quiqajon. Comunità di 

Bose, 1995, s. 141. 



Listy zasväteným

204

46. Aký štýl vyjadruje bezprostredne a jednoducho zasväte-
ný život v každodennom živote? O čom „hovoria“ zasväte-
né osoby – odhliadnuc od vieroučnej hermeneutiky, pomoci 
Magistéria, regúl a tradícií – v Cirkvi a ľudskej spoločnosti? Sú 
skutočne podobenstvom evanjeliovej múdrosti a prorockým 
i symbolickým podnetom pre „iný“ svet? Vyzývame preto cie-
lene a pravdivo prehodnotiť štýl každodenného života, aby 
vejačka múdrosti oddelila plevu od pšenice (pozri Mt 3, 12), 
aby sa prejavilo to, čo je pravé v našom živote, a vynikla Krá-
sa, ktorá nás mení. 

Súhrnne teraz predkladáme niektoré podnety, ktoré by 
mohli pomôcť nášmu uvažovaniu. Ak ich zapojíme do svo-
jich plánov a do našej formačnej praxe, môžu sprevádzať živo-
todarný proces, ktorý od povrchnosti vedie k hlbokým citom, 
tam, kde sa Kristova láska dotýka koreňa nášho bytia.94

Mystagogická pedagogika

47. Povedali sme, že Božie slovo (prvý prameň každej kres-
ťanskej spirituality, ktorý živí osobný vzťah so živým Bohom 
a s jeho spásnou a posväcujúcou vôľou95) a Eucharistia (v kto-
rej je prítomný ten istý Kristus, naša Pascha a živý Chlieb, 
srdce ekleziálneho a zasväteného života96) sú miestom, v kto-
rom treba s pokorou ducha prebývať, aby sme boli nimi for-
movaní a posvätení. K milosti týchto tajomstiev sa možno 
priblížiť pozornou pedagogikou a sprevádzaním. Cirkevní ot-
covia s obľubou dávali prednosť mystagogickej komunikácii, 

94 Porov. JÁN PAVOL II., Vita consecrata 18. 
95 Tamže, 94.
96 Porov. tamže, 95. 
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ktorou bolo možné v živote objaviť a zvnútorniť vo svetle 
Svätého písma miazgu pravdy, vyjadrenú v slávenom tajom-
stve. Týmto spôsobom, ako hovorí aj samotný grécky pojem 
mystagoghía, homiletická a liturgická činnosť mohla vovádzať, 
sprevádzať a priviesť k tajomstvu. Mystagogická komunikácia 
môže prospešne voviesť novicov a novicky našich inštitútov 
a trvale sprevádzať formáciu zasvätených mužov a žien, najmä 
v liturgickom živote. 

Samotná liturgia je mystagógiou (nakoľko je komuniká-
ciou prostredníctvom slov, činnosti, znakov, symbolov biblic-
kého charakteru), ktorá vovádza do životodarnej prospešnosti 
tajomstva (mystérion). Kategória premeny, s ktorou je zasvätený 
život úzko spätý, môže byť pevne ukotvená v srdci mysta-
gogickej cesty. Musí vedieť evokovať v živote nás veriacich 
veľkonočné tajomstvo, naše určenie pre zmŕtvychvstanie.97 
Jediným opravdivým mystagógom, pripomína Gregor Na-
zianzský, je sám Kristus a podmetom všetkého v liturgii je on, 
zmŕtvychvstalý a prítomný Pán [Kýrios]. 

48. Mystagogická komunikácia je výsostne kristologická čin-
nosť, pretože samotná inteligencia kresťana, liturgické obra-
dy a gestá nestačia na pochopenie tajomstva a plodnú účasť 
na nich. Autentická kresťanská liturgia bez mystagógie ne-
existuje. Ak v liturgii neexistuje mystagogická reč, môže prísť 
k tomu, čo sa stalo, ako hovorí Origenes, levitom, ktorí nosili 
na pleciach archu zmluvy prikrytú plachtami a záclonami. Aj 

97 Porov. Benedikt XVI., Sacramentum caritatis 64: „Najlepšia katechéza 
o Eucharistii je dobre slúžená samotná Eucharistia. Už svojou povahou 
má totiž liturgia svoj pedagogický vplyv pri privádzaní veriacich k po-
znaniu sláveného tajomstva.“
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nám zasväteným sa môže stať, že nosíme na pleciach Božie ta-
jomstvá ako ťarchu bez toho, aby sme vedeli, čo sú zač, a teda 
bez toho, aby sme z nich mali nejaký úžitok.98

Preto je potrebné reálne prehodnotiť naše spoločné sláve-
nia, ako sú liturgia hodín, každodenná a nedeľná Eucharistia, 
rôzne modlitbové stretnutia položiac si otázku, či sú živým 
a plnohodnotným stretnutím s Kristom, s „prameňom ob-
novenej túžby po sebadarovaní“99. Ide o výzvu zodpovedne 
premyslieť mystagogickú pedagogiku našich itinerárov perma-
nentnej formácie. 

Veľkonočná pedagogika

49. Mystická cesta, ktorá je základom nášho kresťanského ži-
vota a na ktorej osobitným spôsobom nasledujeme Krista, ve-
die cez umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána. Táto 
cesta si vyžaduje osobitné a vytrvalé úsilie nechať sa „formovať 
veľkonočnou udalosťou a pripodobniť sa ukrižovanému Kris-
tovi, ktorý vo všetkom plní Otcovu vôľu“100 a rovnaké úsilie 
dať jej primeranú dôležitosť a účinnosť v bratskom a misionár-
skom živote. Schopnosť kontemplovať sa živí zahalenou krá-
sou kríža. Slovo, ktoré bolo pri Otcovi, zavesené na konároch 
stromu, ktorý spája nebo so zemou, sa stáva vrcholom pohor-
šenia, pred ktorým si treba zahaliť tvár. Z krížov sveta dnes 
visia iné uponížené obete násilia, akoby iní kristovia, zatiaľ čo 
slnko zatemnieva, more sa stáva horkým a ovocie sveta, ktoré 
vyzrelo, aby nasýtilo hlad všetkých, si delia iba daktorí, ktorí sa 

98 Porov. ORIGENES, Omelie sui Numeri 5, 1. 
99 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 24. 
100 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 70. 
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nechávajú ovládať lakomosťou. Preto je potrebné očistiť svoj 
pohľad, aby sme mohli kontemplovať živé a pôsobiace veľko-
nočné tajomstvo vo svete a v našom každodennom živote. 

Môže sa stať, že v dnešnej dobe a v našich spoločenstvách 
a komunitách, ponorených do súčasných kultúr (tie sú často 
prchavým obchodným tovarom), nedokážeme pohľadom za-
svätených osôb rozpoznať krásu veľkonočného tajomstva: nedo-
kážeme ju teda rozpoznať v odzbrojujúcej a bezbrannej slušnos-
ti, ktorú vidno na tvárach nám blízkych bratov a sestier, ale aj 
na tvárach toľkých kristov, ktorých súčasná spoločnosť odmieta 
a ktorých stretávame pri našej charitatívnej službe. Sú to tváre, 
ktoré často nemajú „podoby ani krásy, aby sme hľadeli na nich, 
a nemajú výzoru, aby sme po nich túžili“ (porov. Iz 53, 2). 

50. „Scenár“ ľudského utrpenia každý deň ukazuje svoju kru-
tú tvár. Preto žiadne riešenie nemožno použiť a ani pochopiť 
bez pohoršenia bolesti. Toto tajomstvo prechádza ľudskými 
dejinami ako obrovská vlna a je pre nás výzvou k zamysle-
niu. Málokto pochopil tak ako Dostojevskij podstatu otázky, 
ktorá „sužuje“ ľudské srdce: bolesť, zbavenie sa zla, víťazná 
spása nad smrťou. Dostojevskij poukázal na prepojenie medzi 
krásou a tajomstvom bolesti pýtajúc sa na jej dôvod. Mladý 
Ippolit na smrteľnej posteli položí dôležitú a hroznú otázku 
kniežaťu Myškinovi, hlavnej postave románu Idiot, záhadnej 
postave Krista – Nevinného, ktorý trpí z lásky ku všetkým: 
„Knieža, je to pravda, vraj ste raz hovorili, že svet spasí ‚krása‘? 
Aká krása spasí svet?“101 

Otázka zla sa denne dotýka inteligencie, srdca a pier toľkých 
našich bratov a sestier. Iba ak sa Boh stotožní s nekonečnou 

101 F. DOSTOJEVSKIJ, Idiot. Bratislava: Tatran, 1989, s. 410. 
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bolesťou sveta prepusteného zlu, iba ak on vstúpi do najväč-
ších temnôt biedy, bolesť bude vykúpená a smrť porazená. 
Toto sa udialo na kríži Božieho Syna. Utrpenie Krista dokáže 
vysvetliť tragédiu ľudstva rozšíriac ju na božstvo Božieho Sy-
na. V trpiacom Kristovi možno nájsť jedinú možnú odpoveď 
na otázku utrpenia. Ku kontemplácii, ku poznaniu Krásy, kto-
rá nás obýva a presahuje, možno prísť iba prostredníctvom 
kríža, k životu sa možno dostať cez smrť. 

51. Vstúpiť do veľkonočnej múdrosti a usilovať sa vidieť vo 
všetkom, čo je zdeformované a ukrižované, premenenú tvár 
zmŕtvychvstalého Krista, je pre nás, zasvätené osoby, dôležitý 
aspekt viery. Cesta kontemplácie je veľkonočnou cestou. Kris-
tova pascha, dôvod našej nádeje, kladie nároky na náš bratský 
život a na každé poslanie, ktoré sú niekedy zovšednené pre 
povrchné vzťahy, pre rutinu, ktorej chýba nádej, pre službu 
už len ako funkciu, pre zlenivené očí, ktoré už nedokážu roz-
poznať tajomstvo. V našich komunitách Krása býva zahalená. 
Sme nechápaví a ťarbaví srdcom (pozri Lk 24, 25), aby sme ži-
li veľkonočnou pedagogikou. Môže sa stať, že si nepamätáme, 
že účasť na trojičnom tajomstve môže zmeniť ľudské vzťahy; 
že sila zmierenia odstraňuje deštrukčné dynamiky ľudského 
srdca a spoločenských vzťahov. Iba týmto spôsobom môžeme 
ľuďom ukázať či už krásu bratského spoločenstva, alebo cesty, 
ktoré k nej konkrétne vedú.102 

102  JÁN PAVOL II., Vita consecrata 41. 
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Pedagogika krásy

52. V priebehu stáročí zasvätený život hľadal stopy krásy ako 
bdelý a plodný strážca jej posvätnosti vypracovávaním svojho 
pohľadu na ňu, tvoriac diela, ktoré boli vyjadrením svetla viery 
a mystiky v architektúre, vede a rôznych druhoch umenia, ako 
je maliarstvo, literatúra, hudba, usilujúc sa o nové prejavy Krásy. 

Súčasná reflexia, ktorá často váha medzi oduševnením prí-
rody a estetizáciou pocitov, napokon zanedbala poznávaciu 
a formujúcu hodnotu krásy, jej význam pre pravdu, vyhostiac 
ju do dvojznačného úzadia alebo ju zaradiac do toho, čo je 
prechodné a nepodstatné. Treba obnoviť životodarné spojenie 
medzi starobylým a stále novým významom krásy ako viditeľ-
ného miesta, citlivého na nekonečné tajomstvo Neviditeľné-
ho. Obývať toto miesto oddialenia je ako načierať z prameňa 
krásy. Ak náš život nemá konkrétnu účasť na tomto tajomstve, 
krása zostáva de facto nezachytiteľná, stráca sa v prázdnote 
nezmyslu a prázdnote ako takej.103 Bolestnejšie je, že zostá-
vame bez nej. Keď bol Svätý Otec František ešte kardinálom 
v Buenos Aires, v texte Krása vychová svet ponúkol pedagogiku 
krásy ako formačného modelu, v ktorom sa na ľudskú osobu 
pozerá ako na nositeľku večnosti. Človek je povolaný k živo-
tu, ktorý sa rozvíja v úcte a počúvaní, v integrácii myšlienok, 
emócií, citov, ktorá má viesť k celkovej zrelosti. 

Vzniká tak potreba formovať ľudský ethos dvojakým spô-
sobom: „Skutočné poznanie znamená nechať sa zasiahnuť 
šípom krásy, ktorá človeka zraňuje, nechať sa dotknúť skutoč-
nosťou, osobnou prítomnosťou samotného Krista, ako sa hovorí. 
Byť zasiahnutým a nechať sa získať Kristovou krásou je oveľa 

103 Porov. N. BERDJAEV, Il senso della creazione. Milano: Jaca Book, 1994, 
s. 300n. 
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reálnejšie a hlbšie poznanie ako jednoduchá racionálna de-
dukcia. Musíme podporovať stretnutie človeka s krásou vie-
ry. Stretnutie s Krásou sa môže stať zásahom šípa, ktorý raní 
dušu. Týmto spôsobom jej otvorí oči, takže na základe tejto 
skúsenosti nadobúda nové kritériá, ktorými môže korektne 
posudzovať a hodnotiť rôzne záležitostí a argumenty.“104 

Skutočná a večná krása sa dotýka vnútorného človeka pros-
tredníctvom tzv. duchovných „zmyslov“, o ktorých svätý Au-
gustín hovorí v analógii so zmyslami tela: „Čo však milujem, 
keď teba milujem? (…) Milujem akési svetlo, akýsi hlas, akúsi 
vôňu, akýsi pokrm, akési objatie, keď milujem svojho Boha: 
svetlo, hlas, vôňu, pokrm, vnútorné objatie, kde mojej duši žia-
ri to, čo neobsiahne nijaký priestor, kde zaznieva, čo nijaký čas 
neodnesie, kde vonia, čo nijaký vietor neodveje, kde chutná, 
čo sa jedením nespríkri, kde sa ešte vmestí, čo nijaké nasýtenie 
nevylúči. Toto je, čo milujem, keď svojho Boha milujem.“105 

53. My ako kresťania a zasvätené osoby potrebujeme rozpoz-
nať na našej ceste stopy Krásy, teda cestu, ktorá vedie k Nad-
prirodzenému, k poslednému Tajomstvu, k Bohu, pretože 
práve tieto stopy otvárajú a rozširujú horizonty ľudského ve-
domia, poukazujú mimo toto vedomie a stavajú ho na okraj 
priepasti Nekonečného. Sme povolaní kráčať po ceste krásy 
(via pulchritudinis), ktorá je „umeleckou“ a estetickou cestou, 
cestou viery a teologického bádania. 

Benedikt XVI. videl v klasickej hudbe skutočnosť, ktorá 
mala aj teologický rozmer a bola odpoveďou viery, ako to viac 

104 J. RATZINGER, La corrispondenza del cuore nell´incontro con la Bellezza. In: 
30 Giorni, č. 9, september (2002), s. 87. 

105 SVÄTÝ AUGUSTÍN, Vyznania X, 6, 8.
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ráz povedal komentujúc hudobné koncerty, ktorých sa zúčast-
nil: „Kto počúval túto hudbu, vie, že viera je skutočná.“106 
Krása, vyjadrená hudobnou geniálnosťou, bola interpretova-
ná ako propedeutika viery: „V tejto hudbe bolo možné vní-
mať mimoriadnu silu prítomnej Skutočnosti, ktorú si bolo 
možné uvedomiť nie dedukciou, ale dotykom srdca. Ona 
nemohla vzniknúť z ničoho, ale iba vďaka sile Pravdy, ktorá 
sa sprítomňuje inšpiráciou skladateľa.“107 Azda sa preto veľkí 
mystici venovali poézii a hymnom (potvrdzuje to aj samotná 
literatúra), aby vyjadrili niečo z božského, s ktorým sa stretli 
vo vlastnej duši. 

Okrem hudby aj poézia i próza, ale tiež figuratívne ume-
nia môžu slúžiť ako propedeutické prvky, ktorými sa možno 
dostať ku kontemplácii: od stránok literatúry po ikony, mi-
niatúry; od fresiek po obrazy, sochy. Všetko nám „teda touto 
vnútornou cestou, cestou prekročenia seba, očistenia pohľa-
du, ktoré je vlastne očistením srdca, zjavuje Krásu alebo aspoň 
nejaký ten jej lúč. Takýmto spôsobom nám pomáha vytvárať 
vzťah so silou pravdy.“108 

V dokumente Evangelii gaudium Svätý Otec František pod-
čiarkuje prepojenie medzi pravdou, dobrom a krásou: treba sa 
usilovať „o obnovenie úcty ku kráse, prostredníctvom ktorej 
možno zasiahnuť ľudské srdce tak, aby sa v ňom odzrkadlili 
pravda a dobro Vzkrieseného“109. 

106 J. RATZINGER, La corrispondenza del cuore nell´incontro con la Bellezza. In: 
30 Giorni, č. 9, september (2002), s. 89. 

107 Tamže. 
108 Tamže. 
109 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 167.
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54. Preto sme povolaní k harmonickej ceste, ktorá nám doká-
že vštepovať pravdu, dobro, krásu tam, kde sa zdá, že povin-
nosť, ako zle pochopená etika, má prevahu. 

Nová digitálna kultúra a nové komunikačné zdroje sú ďal-
šou výzvou, keď vyzdvihujú reč obrazov ako neustály tok bez 
možnosti meditácie, bez cieľa a často bez hierarchie hodnôt. 
Mali by sme sa usilovať kultivovať reflexívny pohľad, ktorý 
vidí ďalej ako len to, čo je bezprostredné, a vyhýbať sa bulímii 
nemateriálnych kontaktov – toto je naliehavá výzva, ktorá nás 
môže voviesť do Tajomstva a stať sa jeho svedkom. Mali by 
prejsť formačnými itinerármi, ktoré by nám pomohli inter-
pretovať podstatu vecí, mali by sme ísť cestou duše, na ktorej 
by sme sa mali usilovať prejsť od foriem pominuteľnej krásy 
k harmónii najvyššej Krásy. Týmto spôsobom uskutočníme 
„skryté umelecké dielo, ktoré je dejinami lásky každého z nás 
s Bohom a s blížnymi, dejinami radostí i ťažkostí pri nasledo-
vaní Ježiša Krista v každodennom živote“110.

Pedagogika myslenia

55. Preto je dôležité, aby sme v sebe formovali zmysel pre hĺbku 
a vnútornú cestu. Ide o nevyhnutnosť, ktorá zanikne iba smrťou.

Zasvätené osoby sú povolané stať sa ľuďmi „otvorenej 
mysle“: konfrontácia rôznych kultúr a hodnôt, ktoré sú sú-
časťou nášho života, nám pomáha prijať odlišnosti a vidieť 
v nich Božie znaky. Inteligentná a láskavá múdrosť kontem-
plácie pomáha dopracovať sa k takému pohľadu, ktorý vie 
hodnotiť, prijať, prepájať každú skutočnosť s Láskou. 

110 BENEDIKT XVI., Príhovor členom Pápežskej rady pre kultúru, Vatikán 
(15. júna 2007). 
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Benedikt XVI. v encyklike Caritas in veritate píše: „Pavol VI. 
jasne videl, že jednou z príčin zaostalosti je nedostatok múd-
rosti, reflexie, myslenia, ktoré by bolo schopné vypracovať 
orientujúcu syntézu, ktorá si vyžaduje ‚jasný pohľad na všet-
ky ekonomické, sociálne, kultúrne a duchovné aspekty‘.“111 
A zdôrazňuje: „Láska v pravde – caritas in veritate – je veľká vý-
zva pre Cirkev vo svete napredujúcej a čoraz širšej globalizá-
cie. Nebezpečenstvo našich čias spočíva v skutočnosti, že vzá-
jomnej faktickej závislosti ľudí a národov nebude zodpovedať 
etická spolupráca svedomí a myslí.“112 Svätý Otec František sa 
vracia k tejto životodarnej potrebe vo svojom príhovore gene-
rálnym predstaveným mužských inštitútov zasväteného živo-
ta 29. novembra 2013, keď hovoril o tom, akou výzvou je pre 
zasvätený život komplexnosť: „Aby sme ju mohli pochopiť, 
musíme sa ‚premiestniť‘, teda pozerať sa na realitu z viacerých 
a rôznych uhlov pohľadu. Musíme si zvyknúť premýšľať.“113

Preto treba trvalo a pozorne budovať každodenné, bratské 
prostredie spoločenstva, prvé prostredie formácie, napomáha-
júcej rozvoj pedagogiky myslenia. 

56. V tejto činnosti dôležité miesto zohráva služba autori-
ty. Trvalá formácia sa má usilovať o to, aby ten, kto animu-
je inštitúty a komunity, upriamil svoj pohľad v prvom rade 
na zasvätenú osobu a usmernil ju k zmysluplnému životu; 
aby ju viedol ku kultúre toho, čo je v nej ľudské, a privie-
dol ku kresťanskej plnosti; umožnil jej uvažovať o hodno-
tách; pomohol jej chrániť posvätnosť bytia, aby nepripisovala 

111  BENEDIKT XVI., Caritatis in veritate 31. 
112  Tamže, 9.
113  SPADARO A., „Prebuďte svet!“, s. 6.
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priveľkú dôležitosť kritériám účinnosti a užitočnosti; aby sa 
vyhla riziku zamieňania kresťanskej múdrosti za súlad služby 
a technickej kompetencie. Ten, kto vykonáva službu autority, 
má povzbudzovať a sprevádzať zasvätenú osobu pri hľada-
ní metafyzických základov situácie človeka (tam, kde Slovo 
ožaruje svojím Svetlom), aby „si pôsobením Svätého Ducha 
dôsledne chránila chvíle modlitby, mlčania a samoty, ako aj 
vytrvalej prosby o Boží dar múdrosti uprostred každodenných 
ťažkostí (porov. Múd 9, 10)“114. 

Aby sme mohli túto formačnú dynamiku podporovať, 
nestačí nejaké sporadické gesto alebo nejaké operatívne roz-
hodnutie. Treba podporovať permanentnú dynamiku, ktorá 
bude mať dosah na celý život komunity a jednotlivca. Preto sa 
treba zamerať a uviesť do života taký životný štýl, ktorý by dal 
formačnému prostrediu takú formu, ktorého bežná a zvyčaj-
ná atmosféra by podporovala rozvážny, pozorný a láskyplný 
pohľad na život a na ľudí; pohľad, ktorý by sa usiloval objaviť 
a prežívať možnosti ľudského a duchovného rastu; pohľad, 
ktorý by napomáhal vytvoriť nové idey, užitočné programy 
a podporoval sebareflexiu a otvorenosť voči svetu a ľuďom. 

57. Podporovať takýto kontemplatívny pohľad znamená aj 
to, že zasvätenú osobu treba podnietiť vhodnou reflexiou, 
aby posilnila vlastnú totožnosť. To znamená interpretovať 
a prerozprávať vlastný život ako „dobrý“ príbeh, pozitívnu 
myšlienku, vzťah spásy, ľudskú skúsenosť obnovenú v Ježišo-
vi Kristovi: „Ľudské ja možno vnímať tak, že interpretujeme 
stopy, ktoré zanecháva vo svete.“115 

114  JÁN PAVOL II., Vita consecrata 71.
115  P. RICOEUR, Il tempo raccontato. Milano: Jaca Book, 1998, s. 376. 
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Naše osobné dejiny spojené s dejinami toho, kto má po-
diel na našom životnom bratstve (semina Verbi [semená Slo-
va], rozsiate dnes vo svete), sú Božou stopou, ktorú treba spo-
ločne interpretovať; sú milosťou, ktorej si treba byť vedomý; 
semenom, ktoré má vyklíčiť ako nová myšlienka Ducha Sväté-
ho pre nás, aby sme vedeli kráčať cestou života. Keď sa Svätý 
Otec František prihováral spoločenstvu novinárov z časopisu 
Civiltà Cattolica, vyzval prítomných, aby objavili túto pedago-
giku: „Vašou úlohou je zozbierať a vyjadriť očakávania, túžby, 
radosti a drámy naše doby. Máte poskytnúť prvky, ktorými 
možno interpretovať skutočnosť vo svetle evanjelia. Veľké du-
chovné otázky sú dnes živšie ako kedykoľvek predtým, ale je 
potrebné, aby ich niekto interpretoval a pochopil. Pokornou 
a otvorenou inteligenciou ‚hľadajte a nájdete Boha vo všet-
kých veciach‘, ako napísal svätý Ignác. Boh pôsobí v živote 
každého človeka a v kultúre: Duch vanie, kam chce. Usilujte 
sa objaviť to, čo Boh vykonal a ako bude pokračovať jeho die-
lo […] A aby ste mohli hľadať Boha vo všetkých oblastiach 
vedy, umenia, politického, spoločenského a ekonomického 
života, potrebné sú štúdium, citlivosť, skúsenosť.“116 

Pestovať myslenie, formovať úsudok, cvičiť sa v múdrom 
pohľade a jemnosti citov v Kristovom štýle (pozri Gal 4, 19) 
sú cestami k propedeutike poslania.117 

116 FRANTIŠEK, Príhovor spoločenstvu novinárov časopisu Civiltà Cattoli
ca, Vatikán (14. júna 2013). 

117 Porov.: JÁN PAVOL II., Vita consecrata 103.
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Blízkosť milosrdenstva

58. Súčasťou cesty, ktorá vedie ku kontemplácii, je blízkosť. 
Ide o cestu stretnutia, na ktorej sa tváre vyhľadávajú a spoz-
návajú. Každá ľudská tvár je jedinečná a neopakovateľná. Mi-
moriadna odlišnosť tváre nielen umožňuje, aby nás iní mohli 
ľahko spoznať v zložitom spoločenskom prostredí, v ktorom 
žijeme, ale aj nám pomáha a uľahčuje spoznať a objaviť iného 
človeka. 

Ak sa spolunažívanie „začína od ty“118, to jest od toho, 
že tvári iného a blízkosti vzťahu sa pripíše hodnota, vtedy sa 
kresťanstvo javí ako náboženstvo tváre, t. j. náboženstvo blíz-
kosti a bezprostrednosti: „V spoločnosti paradoxne zranenej 
anonymitou a zároveň posadnutej podrobnosťami zo života 
druhých, v spoločnosti nehanebne podliehajúcej chorobnej 
zvedavosti Cirkev potrebuje mať blízky pohľad, aby mohla 
kontemplovať, prežiť dojatie a zastaviť sa pri druhom vždy, 
keď je to potrebné.“119 

Boh uzdravuje krátkozrakosť našich očí a nedovolí, aby 
sa zamerali iba na vonkajšie veci, na to, kde priemernosť, po-
vrchnosť a cudzota nachádzajú svoj domov: Boh „čistí, dáva 
milosť, obohacuje a vlieva svetlo duši správajúc sa ako slnko, 
ktoré svojimi lúčmi suší, otepľuje, skrášľuje a osvetľuje“120. 
Kontemplatívny človek sa usiluje pozerať sa na ľudstvo a stvo-
renú skutočnosť očami Boha do takej miery, že vidí neviditeľné 
(porov. Hebr 11, 27), to jest vidí činnosť a prítomnosť Boha, 
vždy neopísateľného a viditeľného iba prostredníctvom viery. 

118 Porov. E. LÉVINAS, Etica e infinito. Il volto dell´altro come alterità etica e 
traccia dell´infinito. Roma: Città Nuova, 1988.

119 FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 169.
120 SVÄTÝ JÁN Z KRÍŽA, Duchovný hymnus B, 32, 1.
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Svätý Otec František nás vyzýva k takej duchovnej inteligen-
cii a múdrosti srdca – sapientia cordis, ktorá umožňuje spoz-
nať skutočne kontemplatívneho kresťana podľa toho, že sa 
vie stať očami pre slepého, nohami pre krivého, slovom pre 
hluchonemého, otcom pre sirotu, blížnym pre toho, kto je 
osamotený, vidiac v nich Boží obraz.121 

Kresťania „sú v prvom rade mystici s otvorenými očami. 
Ich mystika nie je prirodzenou mystikou bez tváre. Skôr je 
mystikou, ktorá hľadá tvár, ktorá pomáha stretnúť sa s tr-
piacim, s tvárou nešťastných a ukrivdených ľudí. Otvorené 
a bdelé oči nás pobádajú, aby sme sa vzbúrili proti absurdite 
nezavineného a nespravodlivého utrpenia. Tieto v nás prebú-
dzajú hlad a smäd po spravodlivosti, po veľkej spravodlivosti 
pre všetkých a nedovolia nám, aby sme sa zamerali výlučne 
na nepatrné kritériá nášho sveta jednoduchých potrieb“122. 

59. Iba láska si dokáže všimnúť to, čo je skryté: sme povolaní 
k tejto múdrosti srdca, ktorá nikdy neoddeľuje Božiu lásku 
od lásky k iným, najmä chudobným, posledným, od lásky 
ku „Kristovmu telu“123, k tvári ukrižovaného Krista. Súčasný 
kresťan každé stretnutie prežíva s pozorným srdcom, preto 
s odbornou kompetenciou a plánovaním má ísť ruka v ruke 

121 Porov. FRANTIŠEK, Posolstvo na 23. Svetový deň chorých 2015: Sa
pientia cordis – „Očami som bol pre slepého a nohami pre chromého“ 
(Jób 29, 15), Vatikán (3. decembra 2015). 

122  J. B. METZ, Mistica degli occhi aperti. Per una spiritualità concreta e responsa
bile. Brescia, Queriniana, 2011, s. 65.

123 Napríklad: FRANTIŠEK, Príhovor pri príležitosti Svätodušného bdenia 
s hnutiami, novými komunitami, združeniami a cirkevnými spoločen-
stvami (18. mája 2003); Tiež: Homília pri príležitosti kanonizácie mu-
čeníkov Otrante a dvoch latinsko-amerických blahoslavených (12. mája 
2013); Idem: Anjel Pána (11. januára 2015). 
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formácia srdca, aby sa viera stala činorodou v láske (pozri 
Gal 5, 6): „Programom kresťana – programom milosrdného 
Samaritána, programom Ježiša – je ‚srdce, ktoré vidí‘. Toto srd-
ce vidí, kde je potreba lásky, a podľa toho koná. Iste, k spon-
tánnosti jednotlivca treba pridať aj plánovanie, predvídanie, 
spoluprácu s inými inštitúciami, lebo charitatívnu činnosť po-
važuje Cirkev za iniciatívu cirkevného spoločenstva.“124

Tento pohľad skvalitňuje nás spoločný život najmä tam, 
kde sa prejavujú nové zranenia, ktoré treba sprevádzať „zdra-
vým rytmom blízkosti“125. 

„Tak ako by niektorí chceli Krista len čisto duchovného, 
bez tela a bez kríža, existujú aj pokusy viesť vzťahy medzi 
osobami len prostredníctvom sofistikovaných zariadení, cez 
obrazovky a systémy, ktoré možno zapnúť a vypnúť ovláda-
čom. Evanjelium nás však pozýva nebáť sa riskovať stretnutie 
s tvárou druhého človeka; s jeho fyzickou prítomnosťou, kto-
rá je naliehavá; s jeho bolesťou a požiadavkami i s jeho ná-
kazlivou radosťou – v neustálom blízkom vzťahu. Autentická 
viera v Božieho Syna, ktorý sa stal človekom, je neoddeliteľná 
od daru seba samého; od príslušnosti k spoločenstvu, od služ-
by, od zmierenia s druhými. Boží Syn nás svojím vtelením 
pozval na revolúciu jemnosti.“126 

Tvár Otca v Synovi je Tvárou milosrdenstva: „Ježiš z Na-
zareta svojimi slovami, gestami i celou svojou osobou zja-
vuje Božie milosrdenstvo.“127 Každá zasvätená osoba je 
povolaná kontemplovať a svedčiť o tvári Boha ako toho, 
ktorý „chápe všetky naše slabosti“ (porov. Ž 103), aby vyliala 

124  BENEDIKT XVI., Deus caritas est 31.
125  FRANTIŠEK, Evangelii gaudium 169.
126  Tamže, 88.
127  FRANTIŠEK, Misericordiae vultus 1.
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balzam blízkosti na ľudské rany, bojujúc tak proti bezcitnosti 
ľahostajnosti. 

„Otvorme oči, aby sme videli biedu sveta, rany toľkých 
bratov a sestier zbavených ľudskej dôstojnosti, a nechajme sa 
vyprovokovať, aby sme vypočuli ich volanie o pomoc. Naše 
ruky nech chytia ich ruky, pritiahnime si ich k sebe, aby pocí-
tili teplo našej prítomnosti, priateľstva a bratstva. Nech sa ich 
volanie stane aj naším volaním, aby sme spoločne prelomili 
bariéru ľahostajnosti, ktorá často suverénne vládne, aby skryla 
pokrytectvo a egoizmus.“128 Kontemplácia Božieho milosr-
denstva mení našu ľudskú citlivosť a stáva sa súčasťou srdca, 
ktoré vidí. 

Tanec stvorenstva 

60. „Buď chválený, môj Pane, všetkými svojimi tvormi.“129 
Pieseň svätého Františka z Assisi aj naďalej zaznieva na za-
čiatku 21. storočia hlasom, ktorý nepozná únavu, pozýva 
nás k obdivu, uznáva pôvodnú krásu, ktorou sme poznačení 
ako bytosti. Vo svätom Františkovi z Assisi sa napĺňa doko-
nalá Kristova ľudskosť, v ktorej „všetky veci boli stvorené“ 
(Kol 1, 16), v ňom žiari Božia sláva, zviditeľňuje sa Nesmier-
nosť v nekonečne malom. 

Pán sa hrá v záhrade svojich stvorených bytostí. Môžeme 
zachytiť ozvenu tejto hry, keď sme sami počas hviezdnatej no-
ci; keď vidíme deti v situácii, že sú skutočne deťmi; keď vní-
mame lásku vo svojom srdci. V týchto chvíľach prebudenie, 
„novosť“, prázdnota a čistota pohľadu sú oveľa zrejmejšie, 

128 Tamže, 15.
129 SVÄTÝ FRANTIŠEK Z ASSISI, Pieseň stvorenia 1.
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umožňujú nám vidieť svetielko kozmického tanca v rytme ti-
cha, svadobnej muziky.130

My sme prítomní v tomto tanci stvorenstva ako pokorní 
speváci a ochrancovia. V prvom rade speváci: povolaní oživiť 
svoju totožnosť stvorenej bytosti vzdávame vďaky v nesmier-
nej symfónii vesmíru. A potom ako ochrancovia: povolaní 
bdieť nad krásou a harmóniou stvorenstva ako strážcovia oča-
kávajúci rannú zoru. Svätý Otec František nás žiada, aby sme 
si pamätali, že nie sme pánmi vesmíru, ale aby sme nanovo 
premysleli náš antropologický pohľad podľa pohľadu toho, 
ktorý hýbe nebom i zemou131, rešpektujúc našu osobitnú dôstoj-
nosť ľudských bytostí, stvorení z tohto sveta, ktoré majú prá-
vo na život a šťastie.132 

Moderný antropocentrizmus povyšuje technický roz-
mer nad skutočnosť tak, že umenšuje vnútornú hodnotu 
sveta, ktorá sa odzrkadľuje v komplementárnosti jeho po-
riadku a všetkých stvorených bytostí. Ľudská bytosť, pokra-
čuje Svätý Otec František, citujúc Romana Guardiniho, „už 
nevníma prírodu ani ako platnú normu svojho života, ani 
ako živé útočisko. Pristupuje k nej nezaujato, objektívne; je 
priestorom a hmotou pre jeho dielo, do ktorého dáva všet-
ko bez ohľadu na následky“133. Dnes žijeme v premrštenom 
antropocentrizme.

61. Nie je možný nový vzťah s prírodou bez nového srdca, 
schopného rozpoznať krásu každej stvorenej bytosti, osobitnú 

130 Porov. T. MERTON, Segni di contemplazione. Milano: Garzanti, 1953.  
131 DANTE ALIGHIERI, Božská komédia. Nebo, XXXIII, 145.
132 Porov.: FRANTIŠEK, Laudato si’ 43.
133 Tamže, 115.
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dôstojnosť všetkého, čo je ľudské, potrebu pestovať vzťahy, 
otvoriť sa pre „ty“, v ktorom každý spoznáva spoločný pôvod 
– božské Ty. Ako zasvätené osoby cítime, že sme povolané 
k vzájomným vzťahom; k otvoreniu srdca pre modlitbu zvele-
benia ako prejavu askézy, ktorá povoláva ku konverzii; k pre-
chodu od autoreferenčnosti, ktorá nás robí pyšnými a uzat-
vára do seba samých – a zároveň pokoruje ľudí i prírodu –, 
k pohostinnej svätosti Krista, v ktorom všetko – človek aj celé 
stvorenie – je prijaté, uzdravené a znovu nadobúda vlastnú 
dôstojnosť. 

Vďaka tomu, čo nám sugeruje inteligentná múdrosť srdca, 
vnímame, že sme povolaní robiť rozhodnutia, uskutočňovať 
konkrétne diela osobné, komunitné aj celého inštitútu, ktoré 
budú prejavom rozumného a správneho životného štýlu.134 
Spolu so všetkými bratmi a sestrami sme pozvaní prijať „veľkú 
kultúrnu, duchovnú a výchovnú výzvu, ktorej súčasťou budú 
dlhé procesy regenerácie“135.

Nová filokalia

62. Znovu je potrebné zdôrazniť nutnosť ďalšieho formač-
ného kroku – novej filokalie –, ktorý by v nás, zasvätených, 
utvrdzoval a aktivizoval kontemplatívny habitus: „Venovať 
pozornosť kráse a milovať ju nám pomáha vychádzať z utili-
taristického pragmatizmu. Keď sa nenaučíme zastaviť, obdi-
vovať a oceňovať krásu, nie div, že sa každá vec bez škrupúľ 
premení na predmet používania a zneužívania.“136 Svätý Otec 

134 Porov. tamže, 203 – 208.
135 Tamže, 202.
136 Tamže, 215.
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František nás vyzýva, aby sme boli zanietení a angažovaní vo 
výchove podľa ekologickej spirituality, ktorá vzniká „z pre-
svedčenia našej viery, pretože to, čo nás učí evanjelium, má 
vplyv na náš spôsob myslenia, cítenia a života“137.

Ide o spiritualitu, povolávajúcu ku konverzii, a teda k aské-
ze, prostredníctvom ktorej sa cvičíme vo vnútornej premene: 
„Vonkajšie púšte sa množia vo svete, pretože vnútorné púšte 
sa stali veľmi rozsiahlymi.“138 Aby sme mohli „oplodniť“ púšť, 
presádzame v našom osobnom, bratskom a misijnom živote 
semená starostlivosti, nežnosti, vďačnosti, nezištnosti, rados-
ti, ktorá sa vie tešiť z malých a jednoduchých vecí, túžbu stre-
tať sa, slúžiť, „zužitkovať vlastné charizmy v hudbe a umení, 
v kontakte s prírodou, v modlitbe“139. 

Keď Boh všetko tvoril, v siedmy deň stvoril oddych. Zdá 
sa, že túžba oddychovať sa nás netýka. Pracujeme síce s chvá-
lyhodnou usilovnosťou, ale tá sa často stáva vzorom, podľa 
ktorého prežívame svoj zasvätený život. Preto potrebujeme 
znovu objaviť v osobnom živote a v živote našich komunít 
deň Zmŕtvychvstalého. Je to deň, ku ktorému prichádzame 
a z ktorého nanovo vychádzame, ale najmä deň daný nám 
na to, aby sme mohli vychutnávať nádheru a krásu milovanej 
Prítomnosti.

63. „Pritisni si ma na srdce sťa prsteň“ (Pies 8, 6, NVg), žiada 
snúbenica z Piesne piesní, akoby chcela uzatvoriť lásku do pu-
ta vernosti. Dnes je potrebné, aby sa v našom osobitnom 

137 Tamže, 216.
138 BENEDIKT XVI., Homília pri slávnostnom uvedení do „Petrovej“ služ-

by, Vatikán (24. apríla 2005).
139 FRANTIŠEK, Laudato si’ 223. 
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zasvätení, ktoré je často ohrozované krehkosťou nášho života 
v Duchu (pozri 1 Sol 5, 17. 19), venovala väčšia pozornosť 
a starostlivosť zachovávaniu vernosti nasledovaniu Krista. Kon-
templatívny rozmer zasväteného života bude silnejší, ak mu 
dáme väčší priestor vo formačnom procese: jednotlivé kroky 
treba teda vybrať, zvoliť ich a uviesť do života. 

Preto musíme verifikovať naše Ratio fundamentalis, formač-
nú prax a skúsenosti; musíme verifikovať aj náš formačný ha
bitat v rôznorodosti foriem zasväteného života. Prehodnoťme 
teda náš každodenný a bratský život: spôsob, akým sa mod-
líme, rozjímame, študujeme, oddychujeme, správame sa vo 
vzťahoch a v apoštolskom živote. Schopnosť kontemplovať 
je kritériom pre naše prostredie a pre dynamiky každoden-
ného života: naše priority, rebríček hodnôt, nedostatky, me-
tódy a zvyky, pluralitu rozhodnutí, kultúry. Každú vec treba 
hodnotiť rozlišovaním a pozerať sa na ňu vo svetle krásy Ta-
jomstva, ktoré nás obýva. Toto Svetlo treba zvestovať ľudstvu 
a ľuďom: zasvätené osoby sú ako „mesto na návrší, ktoré ho-
vorí o pravde a moci Ježišových slov“140. 

140 FRANTIŠEK, List všetkým zasväteným (21. novembra 2014), 2.
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Postoj načúvania

64. Láska je skutočnosť, ktorá premieňa čas: vlieva mu silu, 
ktorá čím viac sa odovzdáva, tým viac sa obnovuje. Typickou 
črtou lásky je rozmer očakávania; láska nás učí čakať. 

Je to prípad Jakuba zamilovaného do Ráchel: „Jakub sa 
zamiloval do Ráchel a povedal: ‚Za tvoju mladšiu dcéru ti 
budem slúžiť sedem rokov.‘ … Tak Jakub slúžil za Ráchel se-
dem rokov a videlo sa mu to len niekoľko dní. Tak ju mal 
rád“ (Gn 29, 18. 20). Pre Jakuba sa láska k milovanej žene stala 
dôvodom jeho života, vďaka ktorej každá námaha práce a čas 
boli druhoradou záležitosťou. Zdá sa, že v Piesni piesní rozmer 
času mizne. Láska nielenže dokáže vymaniť človeka spod ty-
ranie času a vecí, ale nahrádza priestorové a časové súradni-
ce, či lepšie povedané dokáže ich oživiť v atmosfére slobody, 
ktorá uprednostňuje prebývanie, kontempláciu, prijatie pred 
činnosťou. 

Kto miluje, túži čím skôr uvidieť milovanú tvár; vie, že 
po radostnom stretnutí bude nasledovať nekonečná túžba. 
Výzva snúbenice milovanému ženíchovi utiecť „do voňavých 
hôr“ (Pies 8, 14) do poémy znovu vracia dynamiku túžby 
a hľadania. Je to spev oslavujúci milovanú krásu, ktorú nikdy 
nie je možné vlastniť a ak, tak iba uznaním jej inakosti, ktorej 
symbolom je telo. Hľadanie druhého sa začína preto, aby sa 
dve zamilované osoby mohli nepretržite privolávať nástojči-
vým volaním: Poď! Je to hlas, ktorý volá po recipročnej túžbe 
(Pies 2, 10. 13; 4, 8; 7, 12). Tento hlas sa tak usiluje prekonať 
vlastnú samotu a povoláva k hlbokému spoločenstvu. 

V snúbeneckej dynamike zasväteného života tento pohyb 
duše sa mení na neustálu modlitbu. Privoláva sa Milovaný 
ako činorodá prítomnosť vo svete, ako závan zmŕtvychvsta-
nia, ktoré potešuje, uzdravuje, dáva nádej (pozri Jer 29, 11). 
Prijmime za svoje zvolanie, ktoré uzatvára biblické zjavenie: 
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„Duch i nevesta volajú: ‚Príď!‘ Aj ten, čo počúva, nech volá: 
‚Príď!‘“ (Zjv 22, 17). 

Na vrchu ako znamenie plnosti

65. „‚Poďme, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho 
Boha! Nech nás poučí o svojich cestách‘ (Iz 2, 3, NVg). Po-
zornosť, vôľa, všetky úmysly, myšlienky, city prítomné v mo-
jom vnútri, poďte, vystúpme na vrch, na miesto, kde Pán vidí 
a kde ho aj iní uvidia.“141 

Ak je povolanie ku kontemplácii (to znamená „vystúpiť“ 
na Pánov vrch) povolaním samotnej Cirkvi a tomuto povola-
niu je podriadená každá iná činnosť, nadobúda trvalý zmysel 
a je neustále zdôrazňované v mníšskych a modlitbových ko-
munitách, úplne zameraných na kontempláciu podľa chariz-
my vlastnej každej rehoľnej rodine. 

Mníšsky život je prvou formou vzniku komunít zasvätené-
ho života v Cirkvi a ešte dnes predstavuje prítomnosť mužov 
a žien, zamilovaných do Boha: hľadajúcich jeho tvár a kon-
templujúcich Boha v srdci sveta. Klauzúrne komunity, ktoré 
žijú jednoduchým spôsobom života a sú ako mesto na návrší 
a lampa na svietniku (pozri Mt 5, 14 – 15), viditeľným spô-
sobom poukazujú na cieľ, ku ktorému smeruje celé spoločen-
stvo Cirkvi. Ono „kráča cestami času, zahľadené do budúce-
ho obnovenia všetkého v Kristovi“142. 

Čo môžu pre Cirkev a svet predstavovať muži a ženy, 
ktorí sa rozhodli žiť na vrchu prosieb a príhovorov? Aký vý-
znam môže mať komunita, ktorá sa venuje predovšetkým 

141  GUGLIELMO DI SAINT-THIERRY, La contemplazione di Dio, Prologo 1.
142  JÁN PAVOL II., Vita consecrata 59.
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modlitbe a kontemplácii, v kontexte evanjeliového spoločen-
stva a práce? 

66. Život kontemplatívnych osôb je formou lásky ľudí, ktorí 
s Kristom žijú skrytým životom v Bohu (pozri Kol 3, 3), obý-
vajú brázdy ľudských dejín, nachádzajú sa v samotnom srdci 
Cirkvi a sveta143 a „v mene všetkých zotrvávajú pred Bohom“144. 

Komunity modliacich sa mužov a žien nepredkladajú do-
konalejšiu realizáciu evanjelia, ale sú prvkom rozlišovania 
a rozpoznávania v službách celej Cirkvi: sú znakom, ktorý 
ukazuje cestu pripomínajúc celému Božiemu ľudu zmysel to-
ho, čo prežíva.145 Komunity kontemplatívnych osôb, zasväte-
ných plodnému príhovoru, sú obrazom nostalgie neba, Bo-
žieho zajtrajška, horlivého očakávania nevesty z Piesne piesní, 
„znakom výlučného spojenia Cirkvi – nevesty s nadovšetko 
milovaným Pánom“146. Kontemplatívne komunity sú povo-
lané žiť kategóriami už darovanej prítomnosti147 ako posla-
nie: sú si vedomé, že prítomnosť i večnosť nenasledujú jedno 
za druhým, ale sú medzi sebou intímne prepojené. „Mníšske 
povolanie spočíva práve v tomto napätí,“ povedal Svätý Otec 
František, „napätím vo vitálnom zmysle, v napätím vernosti. 
(…) Vaším povolaním je ísť na bojové pole, bojovať, klopať 
na Pánovo srdce za mesto, v ktorom žijete.“148 

143 Porov.: Lumen gentium 44; JÁN PAVOL II., Vita consecrata 3. 29.
144 E. STEINOVÁ, Lettera a Fritz Kaufmann. In: M. PAOLINELLI, „Stare 

davanti a Dio per tutti“. Il carmelo di Edith Stein. Rím: OCD, 2013. 
145 Porov.: Perfectae caritatis 5.
146 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 59.
147 Porov. BENEDIKT XVI., Spe salvi 9.
148 FRANTIŠEK, Príhovor zasväteným osobám Rímskej diecézy, Rím, Aula 

Pavla VI. (16. mája 2015).



Listy zasväteným

230

Mníšska stabilitas necháva priestor Bohu a s istotou ohla-
suje, že on je prítomný v udalostiach ľudského života, kde-
koľvek by to bolo: tam, kde býva človek, tam prišiel bývať aj 
Boh vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Prítomnosť komunít 
kontemplatívneho charakteru hovorí o mieste, ktoré obýva 
ten, kto neobchádza druhého ako levita alebo kňaz z evanje-
liového podobenstva; ten, kto vie trvalo prebývať, aby ho člo-
vek mohol stretnúť so svojimi otázkami, aby mohol vtiahnuť 
do svojho vzťahu s Bohom zranené ľudstvo. 

Vyjadriť Bohu svoju lásku a hovoriť ľuďom podobenstvo 
o nebeskom kráľovstve – toto je podstata kontemplatívneho 
života. Mnísi a mníšky majú ako horizont vlastnej modlitby 
svet: jeho zvuky, ale aj ticho jeho skľúčeností; jeho radosti 
a bohatstvá, nádeje a úzkosti; jeho púšte samoty a anonymné 
zástupy. 

Toto je cesta pútnikov, ktorí hľadajú pravého Boha; sú to 
dejiny každej kontemplatívnej osoby, ktorá je bdelá, keď sa 
nasledovanie Krista – sequela Christi – chápe ako pripodobne-
nie sa Kristovi. Stabilitas sa vždy javí ako cesta, možnosť vyjsť 
mimo hraníc času a priestoru a stať sa predvojom ľudstva: 
„Poďme zomrieť za nás národ,“ povie Edita Steinová sestre 
Rose, keď ju zatknú v kláštore v Eckt a odvezú do Auschwit-
zu, kde zomrie ako obeť holokaustu.149 

67. Mníšsky život, ku ktorému prejavujú väčšiu náklonnosť 
ženy, je zakorenený v životodarnom, plodnom tichu (silen-
tiu). „Dnes je veľmi náročné vnímať seba ako ženy modlitby,“ 
tvrdia mníšky; znamená to prijať tvorivý životný stav. 

149 Sú to posledné slová Edity Steinovej – svätej Benedikty od Kríža sestre 
Rose v kláštore v meste Eckt.
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Ženský mníšsky život je srdcom modlitby príhovoru; 
v ňom sa budujú a dosvedčujú opravdivé vzťahy, starostlivosť 
o osobu a jej uzdravenie: on je strážcom každej stopy života, 
schopným empaticky vytušiť skryté a trvalé súzvuky. Mníš-
ky vedia a môžu byť hlasom nezištnosti a plodných otázok 
nechajúc bokom vopred stanovenú idealizáciu: nechávajú sa 
stvárňovať silou evanjelia. Zjednotenie srdca (vlastné dyna-
mizmu mníšskeho života) si naliehavo vyžaduje, aby sme ho 
opätovne predstavili ako prejav empatie, laboratórium príbe-
hu o spáse, ako vedomú dispozíciu pre dialóg v rámci kultúry 
roztrieštenosti, zložitosti, dočasnosti, odmietajúc príťažlivosť 
vymysleného pokoja. 

Toto všetko si vyžaduje náročnú formáciu k životu viery, 
teda životu, ktorý je podriadený a poddajný Duchu; vyžaduje 
si aj schopnosť vedieť pozorne počúvať znaky čias v skutoč-
nom vzťahu s dejinami a Cirkvou v jej partikulárnej skutoč-
nosti, ktoré nepozostávajú iba z informácií a abstraktných 
vzťahov; vyžaduje si postoj príhovoru, ktorý dokáže zapáliť 
srdce človeka a angažovať celý život, ktorý sa stáva pôdou, 
na ktorej vyrastá proroctvo. 

68. Z hranice, ktorá sa dotýka všetkého, čo je ľudské, kontem-
platívne komunity sa dokážu pozerať ďalej, vidieť Ďalej. Es-
chatológia nie je daná ako vlasť tým, ktorí nechávajú bokom 
ľudský rozmer, ale tým, ktorí sa celý život angažujú v absolút-
nom hľadaní Boha, sú v kontakte s historickými udalosťami, 
aby mohli rozpoznať stopy Božej prítomnosti a slúžiť jeho 
zámerom. Steny, ktoré ohraničujú priestor kláštora, sú v služ-
bách bádania, počúvania, chvály, nie sú prejavom separácie či 
fóbie a ani prejavom nezáujmu či nepohostinnosti: vyjadrujú 
existenciálny pulz silnej lásky k Cirkvi a solidárneho milosr-
denstva k blížnym. 
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Úplne kontemplatívny život hovorí o harmónii medzi ča-
som a eschatológiou. Čas sa kráti. Nasledovanie a očakávanie 
kráčajú ruka v ruke. Nemôže obstáť výzva Krista učeníkom, 
aby ho nasledovali, bez parúzie, ktorá sa stáva v chórovej mod-
litbe výkrikom Cirkvi: „Príď, Pane Ježišu!“ (Zjv 22, 20). Cir-
kev Nevesta je oplodnená svedectvom tohto „ďalej“, pretože 
eschatologický rozmer zodpovedá požiadavkám kresťanskej 
nádeje. 

Kontemplatívna komunita, postavená na osamotenom ná-
vrší alebo medzi chaotickými a hlučnými mestskými blokmi, 
pripomína životodarný vzťah medzi časom a večnosťou. Ko-
munita, ktorá kontempluje, pripomína, že nemáme k dispo-
zícii nekonečný čas, večný návrat, homogénne continuum bez 
prípadných otrasov, a svedčí o možnej novej epifánii času. 
Dni nie sú prázdnou, roztrieštenou a rozriedenou večnosťou, 
v ktorom sa môže udiať všetko s výnimkou podstatnej udalos-
ti: žeby večnosť vstúpila do času a dala čas času. V kontempla-
tívnej komunite sa žije dynamikou plného času, naplneného 
večnosťou; žije sa kresťanská eschatológia nie ako nehybný 
fragment v našich krátkych časových úsekoch, ale ako trva-
lý a žiarivý vývoj.150 Kontemplatívne osoby neprežívajú čas 
ako skutočnosť, ktorá je iritovaná očakávaním, ale ako trvalý 
tok Večného v každodennom čase. Ide o proroctvo života, 
ktorá trvale pripomína podstatné puto medzi nasledovaním 
a očakávaním. Nie je možné jednu z týchto dvoch zložiek 
odstrániť bez toho, aby to nemalo dosah aj na druhú zložku, 
nie je možné žiť bez dychu nekonečnosti, bez očakávaní, bez 
eschatológie. 

150 Porov.: J. B. METZ, Tempo di religiosità? Mistica e politica della sequela. 
Brescia: Queriniana, 1978.
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69. Táto evanjeliová kultúra, taká blízka kláštorom, v priebe-
hu stáročí dokázala, že kresťanská nádej, keď sa prežíva ako 
blízke očakávanie, sa prejavila ako opus Dei, ako Božie dielo, 
ktoré sa nevyhýba každodennému angažovaniu sa v spoloč-
nosti, ale vedie kontemplatívne osoby k zodpovednosti a vy-
tvára predpoklady pre zdravý humanizmus. V kultúre, ktorá 
vytvorila temnú eschatológiu nudy, čas bez času, ktorý sa vy-
hýba kontaktu s transcendentnom, môže a musí existovať čas 
kontemplatívnych osôb; čas tých, ktorí majú iným čo pove-
dať. Tie sa svojím prorockým, skromným a radostným živo-
tom vyhýbajú každej manipulácii a kompromisom a súčasne 
dosvedčujú krehkosť a prechodný charakter prevládajúcej kul-
túry, ktorá ohraničuje život. 

Kontemplatívne komunity, v ktorých muži a ženy žijú, 
a teda vyhľadávajú Božiu tvár a usilujú sa denne počúvať Bo-
žie slovo vo vedomí, že Boh zostáva nespoznateľným neko-
nečnom, sú ponorené do dialektiky už a ešte nie. Ide o logiku, 
ktorá sa netýka iba vzťahu časnosť – večnosť, ale aj vzťahu me-
dzi skúsenosťou so živým Bohom a vedomím jeho tajomnej 
nadprirodzenosti. Toto všetko prebieha v našom tele, v kon-
takte s vecami, v toku dní a udalostí. 

Kontemplatívne osoby sú bdelým ľudstvom, strážcami 
na návrší, ktorí skúmajú záblesky rannej zory (pozri Iz 21, 12), 
a ohlasovateľmi adventu Boha, ktorý zachraňuje. 
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Na cestách s cieľom chrániť Boha

70. „Hľadanie Božej tváre vo všetkých veciach, v každom člo-
veku, v každej chvíli, rozpoznajúc jeho ruku v každej veci, 
ktorá sa udeje – toto je kontemplácia srdca sveta,“151 píše bla-
hoslavená Terézia z Kalkaty.

Ak komunity, ktoré sa úplne venujú kontemplácii, osvetľu-
jú a usmerňujú našu cestu, potom celý život tohto osobitného 
zasvätenia má byť miestom, v ktorom sa uskutočňuje stretnu-
tie s Bohom a prebývanie s ním. 

Autenticky kresťanská kontemplácia musí brať do úvahy aj 
pohyb, ktorý smeruje k vonkajšku, musí teda vychádzať z ta-
jomstva Boha a všímať si svet. Takýto postoj sa má prejaviť v ak-
tívnom milosrdenstve. „Boha nikto nikdy nevidel“ (Jn 1, 18), 
ale poučil nás o ňom Ježiš, ten, ktorý je viditeľnou tvárou nevi-
diteľného Otca. Kontemplovať možno iba pod podmienkou, 
že sa necháme osloviť Kristom a jeho rozhodnutiami. Kto túži 
kontemplovať Boha, súhlasí, že bude žiť tak, aby ho umožnil 
spoznať ľuďom svojej doby. Tým, ktorí o ňom svedčia vo sve-
te, sa Boh Ježiša Krista zjavuje ako hosť a spoločník. 

Sme povolaní „vychutnávať“ tajomstvo „milostivého a lás-
kavého Boha, zhovievavého, veľmi milosrdného a verného“ 
(Ex 34, 6), Boha, ktorý „je láska“ (1 Jn 4, 16), a chrániť ho 
na ľudských cestách aj v mene bratského spoločenstva. 

Svätý Otec František takto vyzval zasvätené osoby v Kó-
rei: „Máte sa stať odborníkmi Božieho milosrdenstva pros-
tredníctvom komunitného života. Z vlastnej skúsenosti viem, 
že komunitný život nie vždy je ľahký, ale je to prozreteľný 

151  J. L. GONZÁLES BALADO (a cura di), I fioretti di Madre Teresa di Cal
cutta. Vedere, amare, servire Cristo nei poveri. Cinisello Balsamo (Mi): San 
Paolo, 1992, s. 62. 
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terén pre formáciu srdca. Je reálne očakávať konflikty: často 
vzniknú nepochopenia a bude im potrebné čeliť. No napriek 
týmto ťažkostiam práve v komunitnom živote sme povolaní 
rásť v milosrdenstve, trpezlivosti a dokonalej láske.“152 V ta-
komto pohľade musíme prehodnotiť náš život: je miestom 
milosrdenstva a zmierenia, alebo neúčinným priestorom 
a vzťahom, v ktorom sa dýcha nedôverou, posudzovaním 
a odsudzovaním? 

71. Kontemplovať možno vždy a na každom mieste, na osa-
motenom vrchu, ale aj na nehostinných cestách neľudských 
periférií. Takýto prístup je spásonosný. Komunity zasväte-
ných osôb bdejúcich v mestách a na hraniciach rozdeľujúcich 
národy sú miestom, kde bratia a sestry zaisťujú sebe samým 
a v prospech všetkých priestor, kde sa možno venovať Bohu. 
Preto sa komunity neustále majú usilovať byť modliacimi sa 
komunitami, v ktorých je prítomný Boh; pozorne treba bdieť 
aj nad časom, aby sme ho nezaplnili vecami, aktivitami, slo-
vami. Apoštolské komunity, bratstvá a jednotlivé zasvätené 
osoby pri každodennom kontakte a konfrontácii s kultúrami 
v rôznych formách chránia čas, ktorý Boh „venuje“ svetu, ale 
aj dôvody a radikálnosť evanjeliového štýlu: tieto komunity 
„sú miestami nádeje a odhaľovania ducha blahoslavenstiev – 
miestami, na ktorých sa má láska, čerpajúca silu z modlitby, 
zdroja hlbokého spoločenstva, stávať princípom života a pra-
meňom radosti“153. Sú znamením toho, ktorý neustále prichá-
dza, aby sa s nami stretol ako Žijúci.

152 FRANTIŠEK, Príhovor pri príležitosti stretnutia s rehoľnými komunita-
mi v Južnej Kórei, Soul (16. augusta 2014). 

153 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 51.
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Počas druhej svetovej vojny (1943) v meste Auschwitz, 
v ktorom všetko hovorilo, ba kričalo o smrti Boha a človeka, 
mladá židovka Etty Hillesumová vytuší kontemplatívnym po-
hľadom hlboké spojenie medzi osudom jedného i druhého, 
objaví v sebe pravdu o ľudskosti ako o mieste pre vzťahy spo-
lucítenia, v ktorom prežije Božia prítomnosť. Stanoví si kon-
krétnu úlohu: ochrániť ani nie tak svoj vlastný fyzický život, 
ale svoje najhlbšie vnútro. Ide o mystickú skúsenosť, ktorú 
zažívajú modliace sa osoby: „Bože môj, žijeme v dobe plnej 
úzkosti. Túto noc som po prvý raz nemohla usnúť a ležala  
som v tme s páliacimi očami, pričom sa v mojej predstavivosti 
premietali obrazy ľudskej bolesti. […] A skoro pri každom tl-
kote môjho srdca rástla vo mne istota: […] je na nás, aby sme 
ti pomohli brániť do posledných síl tvoj dom v nás. Existujú 
ľudia, ktorí sa na poslednú chvíľu usilujú zachrániť vysávač, 
strieborné vidličky a lyžičky namiesto toho, aby zachraňovali 
teba, môj Bože. […] Bože môj, urobil si ma veľmi bohatou, 
preto mi dovoľ rozdávať ťa plnými priehrštiami. Môj život sa 
stal neustálym nádherným dialógom s tebou.“154 

Keď náš duch pochopí, uvidí a spozná bohatstvo, ktorým je 
samotný Boh, tak ho vo svete rozsieva ako spásu a radosť: „Pán 
ťa bude neprestajne sprevádzať, i na miestach vyprahnutých 
ťa nasýti a tvoje kosti upevní; a budeš ako polievaná zá hrada 
a ako prameň, ktorého voda nevysýcha“ (Iz 58, 11, NVg). 

72. Verná kontemplácia, dôsledná v plnení poslania, pozýva 
zasvätených mužov a ženy až na hranice extázy, na ktorej dajú 
súhlas, aby „preliali vlastnú krv, čím sa úplne pripodobnili 

154 E. HILLESUM, Diario 1941 – 1943. Milano: Adelphi, 1996, 20. vyd., 
s. 169 – 170; 682. 
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ukrižovanému Kristovi“155. Je to extáza, ktorú predvídal páter 
Christian de Chargé, prior kláštora v Tibhirine, sťatý spolu so 
šiestimi spolubratmi v alžírskych vrchoch v máji 1996. Sied-
mi mnísi, ktorí sa rozhodli v tichu a samote, v každodennom 
sprevádzaní ľudí svedčiť o Bohu života.

„Zdá sa, že moja smrť dá za pravdu tým, ktorí ma veľ-
mi rýchlo pokladali za naivného alebo za idealistu: ‚Povedz 
teraz, čo si myslíš!‘ Tí však musia vedieť, že konečne bude 
uspokojená moja silná zvedavosť. Hľa, budem môcť, ak sa 
Bohu páči, ponoriť svoj pohľad do pohľadu svojho Otca, aby 
som spolu s ním kontemploval jeho deti tak, ako ich vidí on, 
úplne prežiarených Kristovou slávou, ovocím jeho umučenia, 
preniknutých darom Ducha, ktorého skrytou radosťou je tvo-
renie spoločenstva radovaním sa z odlišností. Za tento stra-
tený život, ktorý úplne patrí mne, ale aj im, vzdávam Bohu 
vďaky, ktorý ho chcel mať napriek všetkému celý pre uvedenú 
radosť.“156 

Život sa stáva piesňou chvály, kým kontemplatívna modlit-
ba splýva ako požehnanie, lieči a uzdravuje, otvára a zjedno-
cuje – napriek rôznym etnikám, náboženstvám a kultúram –, 
pričom vedie k budúcemu naplneniu.

„Moje telo je pre zem, 
ale, prosím, žiadnu bariéru medzi mnou a ňou.
Moje srdce je pre život,
ale, prosím, nič umelé medzi ním a mnou.
Moje ruky, stvorené pre prácu,

155 JÁN PAVOL II., Vita consecrata 86.
156 C. DE CHERGÉ, Testamento spirituale. In: C. DE CHERGÉ e gli  altri 

monaci di Tibhirine, Più forti dell´odio. Comunità di Bose: Qiqajon, 
2006, s. 219 – 220.
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zostanú jednoducho prekrížené.
A moja tvár?
Nech je odhalená,
nech nič neprekáža jej pobozkaniu 
a pohľadu na ňu: dovoľte obzerať si ju.“157

Budúce veci [eschaton] sú už prítomné v dejinách: je to 
semeno, ktoré treba priviesť k plnosti v piesni života, ktorý 
kontempluje a uskutočňuje nádej. 

157 Tamže.
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Na uvažovanie

73. Provokácie Svätého Otca Františka 

•  Môžeme si pomyslieť: Aký je dnes Ježišov pohľad na mňa? 
Ako sa Ježiš na mňa pozerá? S výzvou? S odpustením? 
S poslaním? […] Na ceste, ktorou Ježiš prešiel, sa na kaž-
dého z nás pozerá svojím pohľadom. On sa vždy na nás 
pozerá s láskou, žiada od nás niečo, odpúšťa nám niečo 
a zveruje nám svoje poslanie.158 

•  Je toľko problémov, s ktorými sa každodenne stretáva-
te! Tie vás vyzývajú, aby ste sa so zanietením pohrúžili 
do veľkorysej apoštolskej práce. Avšak všetci vieme, že sa-
mi nič nezmôžeme. […] Uprostred tých najnaliehavejších 
a najťažších úloh sa kontemplatívny rozmer nášho života 
stáva nevyhnutným. Čím viac nás naše poslanie pobáda ísť 
až k existenčným perifériám, tým viac naše srdce cíti vnú-
tornú potrebu byť zjednotený s Kristovým srdcom, plným 
milosrdenstva a lásky.159 

•  Pokračujte ďalej na ceste obnovy, začatej a do značnej mie-
ry realizovanej v posledných päťdesiatich rokoch, skúma-
júc všetko nové vo svetle Božieho slova a načúvajúc potre-
bám Cirkvi a súčasného sveta. Využite všetky prostriedky, 
ktoré múdrosť Cirkvi dáva k dispozícii, aby ste mohli 

158 FRANTIŠEK, Z rannej homílie v kaplnke Domu svätej Marty, Rím 
(22. mája 2015).

159 FRANTIŠEK, Príhovor počas vešpier s kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčka-
mi, seminaristami a laickými hnutiami, Tirana (21. septembra 2014). 
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napredovať na ceste svojej osobnej a komunitnej svätosti. 
A medzi týmito prostriedkami najdôležitejšia je modlitba, 
najmä modlitba nezištná, modlitba chvály a adorácie. My 
zasvätení sme povolaní slúžiť Pánovi a ostatným skrze Pá-
novo slovo. Povedzte novým členom, (…) že modliť sa 
neznamená strácať čas, adorovať Boha neznamená strácať 
čas, chváliť Boha neznamená strácať čas.160

•  Život je cesta smerujúca k plnosti Ježiša Krista, keď príde 
druhý raz. Je to cesta smerujúca k Ježišovi, ktorý sa vráti 
v sláve, ako to povedali anjeli apoštolom v deň jeho na-
nebovstúpenia. […] Som naviazaný na svoje veci, svoje 
názory, som uzavretý, uzavretá? Alebo som otvorený voči 
Bohu prekvapení? […] Som osobou nehybnou, či osobou, 
ktorá kráča? […] Verím v Ježiša Krista a v to, čo vykonal, to 
jest že zomrel, vstal z mŕtvych… Verím, že cesta pokračuje 
smerom k zrelosti, k zjaveniu Pánovej slávy? Som schopný 
chápať znamenia čias a byť verným Pánovmu hlasu, ktorý 
sa v nich prejavuje?161 

•  Toľko ráz sme pochybili, pretože sme hriešnici. No uzná-
vame, že sme sa pomýlili, prosíme o odpustenie a ponúka-
me odpustenie. Takýto prístup robí Cirkvi dobre: umož-
ňuje, aby v tele Cirkvi tiekla miazga bratstva. A dobre to 
robí aj celej ľudskej spoločnosti. Bratstvo však predpokladá 
Božie otcovstvo a materstvo Cirkvi a Božej Matky, Pan-
ny Márie. Každý deň sa musíme usilovať o tento vzťah 

160 FRANTIŠEK, Príhovor účastníkom plenárneho zasadnutia Kongregácie 
pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, Va-
tikán (27. novembra 2014). 

161 FRANTIŠEK, Z rannej homílie v kaplnke Domu svätej Marty, Rím 
(13. októbra 2014). 
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a môžeme to robiť prostredníctvom modlitby, Eucharistie, 
adorácie, ruženca. Takto denne obnovujeme svoje „byť“ 
s Ježišom a v Kristovi. Podobne budujeme vzťah aj s Ot-
com, ktorý je na nebesiach, a s našou svätou hierarchickou 
Matkou Cirkvou a Matkou Pannou Máriou. Ak náš život 
má svoje stále nové miesto v týchto základných vzťahoch, 
potom dokážeme budovať aj autentické bratstvo, bratstvo, 
ktoré dosvedčuje a priťahuje.162 

•  Boh pracuje, pokračuje v práci, a my sa môžeme pýtať, 
ako máme reagovať na toto Božie stvorenie, ktoré sa rodí 
z lásky, pretože on koná skrze lásku. […] Na „prvé stvore-
nie“ máme reagovať zodpovednosťou, ktorú nám Pán dá-
va: „Zem je vaša, vezmite si ju; podmaňte si ju; zveľaďte 
ju.“ […] Aj my máme dnes podiel na tejto zodpovednosti: 
sme povinní zveľaďovať zem, umožniť rozvíjať sa stvore-
niu, ochraňovať ho a rozvíjať ho podľa jeho zákonitostí. 
Sme správcami stvorenia, nie jeho pánmi.163

•  Máte každý deň žiť obyčajným životom človeka, ktorý žije 
vo svete, a súčasne sa máte venovať kontemplácii. Inými 
slovami: máte si chrániť kontemplatívny rozmer voči Pá-
novi a aj voči svetu, teda kontemplovať nad realitou, kon-
templovať nad krásou sveta a kontemplovať aj nad veľkými 
hriechmi ľudskej spoločnosti, nad deviáciami, nad všetký-
mi týmito vecami: žiť vždy v akomsi duchovnom napä-
tí… Z tohto dôvodu je vaše povolanie fascinujúce. Vaším 

162 FRANTIŠEK, Príhovor účastníkom národného zhromaždenia Talian-
skej konferencie vyšších rehoľných predstavených (CISM), Vatikán 
(7. novembra 2014).

163 FRANTIŠEK, Z rannej homílie v kaplnke Domu svätej Marty, Rím 
(9. februára 2015).
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povolaním je byť práve tam, kde ide nielen o záchranu ľu-
dí, ale aj o záchranu inštitúcií.164

•  A na prácu, ktorú v nás koná Duch Svätý, keď nám pri-
pomína Ježišove slová, keď nám vysvetľuje a umožňuje 
pochopiť to, čo Ježiš povedal, ako odpovedáme? […] Boh 
je osobou: osobou je Otec, osobou je Syn a osobou je 
Duch Svätý… A všetkým trom odpovedáme [svojím úsi-
lím] chrániť a napomáhať rast stvorenia, nechať sa zmie-
riť každý deň s Ježišom, s Bohom v Ježišovi, v Kristovi, 
a nezarmucovať Svätého Ducha, neodháňať ho preč: on 
je hosťom našich sŕdc, ktorý nás sprevádza a napomáha 
nášmu rastu.165

164 FRANTIŠEK, Príhovor účastníkom stretnutia organizovaného Talian-
skou konferenciou sekulárnych inštitútov, Vatikán (10. mája 2014).

165 FRANTIŠEK, Z rannej homílie v kaplnke Domu svätej Marty, Rím 
(9. februára 2015).



Kontemplujte

243

Zdravas, Žena odetá slnkom

74. Naša myseľ letí k Márii, Božej arche. Pri svojom Dieťati, 
tela z jej tela a počiatku, ktorý prichádza z výsosti, Mária je 
úzko spätá s Tajomstvom. Nevysloviteľné šťastie a nepreskú-
mateľné tajomstvo. Stáva sa chrámom ticha, bez ktorého ne-
vypučí semeno Slova, ani nezakvitne údiv pre Boha a pre jeho 
divy; miestom, v ktorom možno počuť chvenia Slova a hlas 
Ducha ako ľahký vánok. Mária sa stáva nevestou v pôvabe, 
ktorý adoruje. Božia udalosť, ktorá sa v nej udivujúcim usku-
točnila, je prijatá do lona jej života ženy:

Adorna thalamum tuum, Sion,
Virgo post partum, quem genuit adoravit.166

Mária sa stane truhlicou spomienok, týkajúcich sa Dieťa-
ťa, faktov a slov, ktoré predpovedali proroci (pozri Lk 2, 19), 
a v hĺbke svojho srdca rozjíma o nich vo svetle Svätého 
písma: starostlivo chráni všetko to, čo nedokáže pochopiť 
v očakávaní, že Tajomstvo bude zjavené. Lukášov opis Ježi-
šovho detstva je liber cordis [kniha srdca], vpísaná do srdca 
Matky Márie prv, než bola napísaná na pergameny. Na tom-
to mieste hĺbky každé Máriino slovo, každé slovo radosti, 
nádeje, bolesti sa stalo pamiatkou Boha vďaka kontempla-
tívnemu rozjímaniu.

V priebehu stáročí Cirkev postupne pochopila príklad 
a hodnotu Máriinej kontemplácie. Chápanie Matky Má-
rie ako ikony kontemplácie sa tiahne stáročiami. Dionýz 

166 Liturgia hodín: Sviatok obetovania Pána, Posvätné čítania, 1. responzó-
rium: „Sion, vyzdob svoju komnatu [a prijmi kráľa, Mesiáša: ktorého 
Panna počala, Panna porodila], ktorému sa Panna po pôrode klaňala.“
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Kartuzián hovorí o nej ako o summa contemplatrix [o najvyš-
šej kontemplatívnej osobe], „pretože ako jej bolo umožnené, 
aby sa jej prostredníctvom uskutočnili tajomstvá ľudskej spá-
sy, tak jej bolo umožnené, aby výsostným spôsobom mohla 
o nich kontemplovať“167. Od zvestovania ku zmŕtvychvstaniu 
(keď stála pod krížom, kde ako bolestivá a plačúca matka pochopí 
a prijme životnú múdrosť bolesti a sĺz) Mária neustále kon-
templovala Tajomstvo, ktoré ju obývalo. 

V Márii vnímame mystickú cestu zasvätenej osoby, ktorá 
si v pokornej múdrosti „vychutnáva“ posledné uskutočnenie 
tajomstva. Žena odetá slnkom sa zjaví ako nádherné zname-
nie na nebi: „Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena 
odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec 
z dvanástich hviezd“ (Zjv 12, 1). Ona, nová Eva, zasnúbená 
pod krížom, nová žena v Piesne piesní, vystupuje z púšte opre-
tá o svojho milovaného (pozri Pies 8, 5) a vo svete a v čase 
trieštenia a slabosti rodí Syna, ovocie všeobecnej spásy, radosť 
evanjelia, ktorá zachraňuje:

„Pôjdeš, tak ťa prosíme…
Budeš letieť pomedzi vežičky 
okolo kupol, 
vystúpiš spod klenieb kostolov 
a za lesom mrakodrapov,
v srdci kráľovského paláca
a uprostred stepi:

167 S. DE FIORES, Elogio della contemplazione. In: S. M. PASINI (ed.), Ma
ria modello di contemplazione del mistero di Cristo. Roma: Ed. Monfortane, 
2000, s. 21 – 22. 
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vyjdeš ako pútnička a hneď
a všade porodíš svojho Syna,
radosť a jednota vecí,
ó, večná naša Matka.“168

Vatikán, 15. októbra 2015 
Spomienka na svätú Teréziu z Avily, pannu a učiteľku Cirkvi

João Braz Kard. de Aviz 
Prefekt 

X José Rodríguez Carballo OFM 
   Sekretár

168 D. M. TUROLDO, O sensi miei… Poesie 1948 – 1988. Milano: Rizzoli, 
1990, s. 256. 
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