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OPĚT NA STARTU.

S nezadržitelnou nutností odměřila ručička času období prázdnin a
tak nám nezbývá nic jiného, než o nich hovořit v čase minulém. Odpoutá
ní se od denních povinností a dočasné opuštění vyjeté koleje snad pro
každého z nás znamenaly příležitost k celkovému uvolnění a k načerpání
nových sil tolik potřebných k plnění budoucích úkolů. Jako ke všem
věcem, tak i k prázdninám je nutné zaujmout správný postoj. Ani Církev,
ani jednotlivý křestan nikdy nemá prázdniny ve smyslu "odpočinutí
si od Boha", protože právě On je předpokladem a podmínkou našeho
života a tedy i našeho odpočinku. Volné dny byly pro nás jen odlišnou
formou služby našemu Mistru.
Nyní však již naše myšlenky nesmí patřit minulýnm prožitkům, at
byly sebekrásnější, nýbrž je třeba po nich vystoupit skrze přítomnost
vzhůru do budoucnosti. Semináře na celém světě opět přivítaly "Své
obyvatele a ne jinak tomu bylo s naším seminářem Nepomucenským
- otevřel svou vlídnou náruč nejen svým starým známým, nýbrž přijal
pod svou střechu i nové příchozí. Za diecézi nitranskou zde začínají
svá studia Miro Varšo a Pavol Linet, oba v druhé teologii, diecézi spiš
skou reprezentují kněží František Navajovský s Jánom Dudou. Pražská
diecéze má svého zástupce v Romanu Cardalovi, který nastoupil do
první filosofie. Kromě toho uvítala naše kolej celou řadu nových přícho
zích z řad koviktorů nejrůznějších národností. Dá se říci, že je u nás
Církev v pravdě katolická. Jsou zde Italové, Francouzi, Američané,
Poláci, Ladínové a hosté z Afriky a jižní Ameriky. Po změněné situaci
doma není materielní zabezpečení koleje, která se vždy spoléhala na
své dárce, zrovna nejrůžovější a tak je pěkné a účelné, jeli celý dům
zaplněn.
Pro nás, nové studenty, je možnost studia v Římě beze sporu velikým
vyznamenáním, které sebou přináší své závazky. Řím je srdcem orga
nismu Církve. A jako se v živočišném organismu vrací krev žilami
do srdce, aby zde byla nasycena kyslíkem a znovu vypuzena mocným
stahem tepnami do celého organismu, a to až do té nejjemnější vlásečnice v nejzazší periferii těla, tak podobně i my jsme byli přitaženi do
srdce Církve, abychom byli po načerpání potřebného opět posláni tam,
kam je to právě třeba, i kdyby to měl být ten nejzazší kout země.
Takovéto analogie nám mnohdy mohou pomoci při překračování jevů
směrem k podstatnému. Zůstaňme tedy u analogických vztahů i nadále,
v souvislosti s duchovními cvičeními. Nejen koberce se musí po určité
době vyprášit, stejné pravidlo platí i pro náš vnitřní život. Obnova vnitř
ního života v určitých intervalech je stejně nezbytná jako pravidelná
regenerace fysických a duševních sil prostřednictvím stravy a spánku.
Vědomi si této nutnosti, přijali jsme s vděčností možnost týdenních
duchovních cvičení vedených zkušeným bratislavským exercitátorem,
Otcem Milanem Hromníkem S.J. Toto období intensivní modlitby a
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meditace prožíval ještě každý individuálně s ohledem na jedinečnou
strukturu vnitrního života každého z nás. Ovšem ve své podstatě šlo
u každého z nás o jediné, totiž o to uvědomit si před "tváří Boží",
že tu nejsem pouze "já", ale "my", a že tu jsme všichni pro oslavu
Pána a tím i pro naše trvalé naplnění. Šlo o to, stát se dětmi. Zda
exercicie přinesou své plody, ukáže se v našem nastávajícím každodenním
životě.
Brzy po duchovních cvičeních se na zářijovém kalendáři objevila dvacetosmička. Tento den je každoročně dnem vzpomínky na sv. Václava,
jako na syna Církve a vlasti, a zároveň s ním na kus slavné historie
jeho země. Rovněž však důraznou vzpomínkou nepomucenskému studen
tovi k oprášení aktovky a odložených učebnic. V podobném duchu k
nám také hovořil v promluvě slavné mše svaté královehradecký biskup
Karel Otčenášek. Připomněl nám to nejdůležitější - nutnost hlubokého
duchovního života a solidní vybavenost náležitými znalostmi pro budoucí
působení v naší zemi, která, ač zbavena rudé totality, zdaleka není
zbavena jejích následků.
Druhého října již z kateder zazněla první slova profesorů a nový školní
rok se doopravdy rozběhl. Na závažnost této skutečnosti poukázala
i mše svátá celebrovaná Sv. Otcem v chrámě sv. Petra krátce po zaháje
ní nového školního roku.
Nejen rozběh akademického roku budil značnou pozornost. Tu na sebe
nemalou měrou přitáhla i synoda o formaci kněžských povolání probíhající
v Římě po celý měsíc říjen. Jde o událost zatím nepředvídatelného
dosahu. Naše kolej tak měla čest přivítat jejího účastníka, světícího
biskupa pražského mons. Františka Lobkowicze. Během své pracovní
návštěvy se s námi o svůj čas rozdělil i spišský biskup mons. František
Tondra a nezapomněl na nás ani arcibiskup trnavský mons. 3án Sokol
a mons. Dominik Tóth, světící biskup trnavský. Oba do Říma přijeli
za účelem biskupského svěcení mons. Bukovského, jež se konalo 13.října
v bazilice sv. Petra. Otec 3án Bukovský SVD se tak stal arcibiskupem
a apoštolským nunciem v Rumunsku. A když už jsem při vyjmenovávání,
nezapoměňme ani na exalumna Nepomucena dr. 3osefa Zvěřinu, který
překročil práh tohoto světa letos právě zde v Římě. 3eho zásluha spočívá
ve věrnosti vůči Bohu, a necht je nám mladým, kteří svou cestu máme
ještě před sebou, dobrým a stále přítomným příkladem.
V našich zdech jsme rovněž na přechodnou dobu přivítali nového vel
vyslance naší země u Sv. Stolce, pana Františka Xavera Halase, syna
známého českého básníka. V Nepomucenu bude mít svou přijímací kance
lář, než se v Římě najdou prostory nové. Na sklonku roku k nám ještě
zavítali českobudějovický biskup mons. M.Vlk, spolu s P. Tomášem Halíkem, kterým nám svého času udělil cenné exercicie a nyní připravuje
v Praze setkání mladých z Taizé. 3iž ve skutečně předvánoční době
přijeli do Říma sídelní biskupové mons. Rudolf Baláž z Bánské Bystrice
a mons. A lojz Tkáč z Košic, který s námi slavil v Nepomucenu pohnutou
mši svátou.
Na závěr mi nezbývá nic jiného než popřát nám všem mnoho odvahy
a síly na cestě za naším Mistrem 3ežíšem Kristem, která se právě
nyní před námi otevřela, a k tomu požehnané, září z Betléma prosvětlené
vánoční svátky.
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CO RADÍ SV.TOMÁŠ ŠTUDENTOM, ABY MOHLI OSPESNE ŠTUDOVAŤ?

"Pretože si sa ma pýtal, môj milovaný v Kristu, akým spôsobom by ti bolo
vhodné študovať, aby si nadobudol poklad vedy — začína sv.Tomáš svoje "exhortatio" —
odporúčam Ti, aby si sa pridržal nasledujúcich rád:
L Rozhodni sa vstúpiť malými riečkmi a nie hneď do mora, pretože je
osožnejšie postupovať od vecí ľahších k tým, čo sú ťažšie.
2. Osvoj si teda túto moju radu: buď pomalým keď hovoríš i keď sa rozho
duješ niečo povedať.
3. Tvoje svedomie nech je vždy čisté.
4. Je nevyhnutné venovať sa modlitbe.
5. Napĺňaj svojou prítomnosťou svoju celu, ak chceš naplniť poznaním
svojho ducha.
6. Vystupuj priateľsky ku všetkým.
7. No nestaraj sa príliš do vecí druhých.
8. Ak chceš študovať, musíš sa vedieť utiahnuť, mnoho priatelstiev odvá
dza od štúdia.
9. Nezapletaj sa do povrchných problémov a rozhovorov ľudí čo žijú len
pre tento svet.
10. Utekaj od prázdnych rozhovorov.
11. Napodobuj vzory svätcov a vážených ľudí.
12. Nevenuj pozornosť človeku, ktorý hovorí — ale zver svojej pamäti
všetko to dobré, čo hovorí.
13. Všetko čo čítaš či počúvaš, snaž sa aj pochopiť a osvojiť si.
14. Over si body, ktoré nie sú ti jasné.
15. Usiluj sa uložiť si všetko čo len môžeš do trezoru svojej pamäti.
16. Nehľadaj veci, ktoré presahujú tvoje schopnosti.

"Ak budeš sledovať tieto rady, budeš perinášať bohaté strapce vo vinici Pána
zástupov po celý svoj život."

Snažte se hovořit o svých vnitřních problémech se vzdělanými osobami,
zvláště, když řádní zpovědníci navzdory své ctnosti nemají takovou úroveň.
Věda je velká věc, pomáhá vysvětlit všechno. A pak není to vyloučeno,
že najdete osobu jak vzdělanou tak cnostnou! Čím vznešenější projevy přízně
vám Bůh uděluje v modlitbě, tím více je zapotřebí, aby vaše modlitba i
skutky spočívaly na pevném základě. (Sv. Terezie od Ježíše)
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BOL SI STARÝ...

BUĎ NOVÝ!

(Duchovné cvičenia: zastavili sme sa, aby sme
si aj my vyhĺbili jamku...)

Každý z nás v niektorých Chvíľach svojho života cíti potrebu zastaviť sa. Nedá
sa stále náhlit, utékat... Je to niečo podobné ako v rozprávke o Ferdovi Mravcovi: Rozho
dol sa raz Ferdo usporiadat preteky. Každý sa pripravoval na štart. Najrýchlejšie bol
prichystaný Truhlík. Netrpezlivo čakal na znamenie k štartu a vôbec si nevšímal svet
okolo seba. Konečne všetci dokončili svoje prípravy. Ferdo dvihol ruky na znamenie —
připravit sa. 0 chvilu:

Pozóoor! Start!" všetci sa rozbehli —iba Truhlík ostal na štartovej

čiare. Pri štarte sa pošmykol a rozbil si nos. Keď sa poobzeral okolo seba, pochopil. Všetci
jeho priatelia si pred štartom vyryli jamku, aby sa mohli dobre odpichnúť. Odvtedy si
Truhlík navždy zapamätal, že chvíľa, počas ktorej sa pripravuje jamka na štart, nie je
vôbec stratou času. Tak aj v našom živote, každé úprimné zastavenie sa pre lepšie pozna
nie sveta okolo nás aj v nás samých, prináša ovocie.
Aj my sme sa pred začiatkom prednášok na univerzite za stavili na niekoľko
dní, aby sme vo svojom seminári, v Pápežskom kolégiu Nepomucene, prežili duchovné
cvičenia. V tomto roku nám ich dával slovenský jezuita P. Milan Hromník.
Dni ticha, modlitby a uvažovania nás viedli k hľadaniu odpovede na základné
otázky, ktoré teoreticky poznáme z malého katechizmu. Odpovedať dokážeme ihneď, ako
sa hovorí - máme ich v malíčku. Ale už po krátkom letmom nasmerovaní pohľadu na svoj
život si uvedomíme koľko je chvíľ, v ktorých tieto pravdy nežijeme. A tak sme hľadali
praktickú odpoveď na otázku ako tieto pravdy žiť. Okrem iného sme mali možnosť spoznať
praktické rady sv. Ignáca pre duchovný život. Tu sú niektoré z nich:
- V duši tých, čo sa horlivo usilujú očistiť od svojich hriechov a slúžiť Bohu,
postupujú od dobrého k lepšiemu, sa prejavuje pôsobenie dobrého ducha dodávaním chute
a sily, útechy, sĺz, vnuknuttí a pokoja, odstraňovaním všetkých prekážok, aby duša išla v
konaní dobra dopredu.
— Keď prežívame dobu neútechy — zatmenie duše, zmätok v nej, náklonnosť k
nízkym veciam, nepkoj, nelásku duševnú lenivosť, vlažnosť, odlúčenosť od Stvoriteľa —
nikdy neslobodno robiť nijakú zmenu, ale máme byť pevní a vytrvalí v predsavzatiach,
ktoré sme mali v predošlom období útechy. Veľmi osoží usilovne meniť seba — svoje
chovanie proti neúteche - modlitbou, rozjímaním...

- 6— Našou veľkou silou v pokušení je naša viera a dôvera v Boha. Sv. Peter
vraví: "Diabol ako ručiaci lev chodí a hľadá, koho by zožral" (lP t 5, 9). Treba teda, aby
sme svoju dušu utvrdili vo viere, že nám Boh poskytuje svoju pomoc i vtedy, keď to
necítime. Vo chvíľach, v ktorých si myslíme, že to už nedokážeme nás povzbudzuje sv.
Pavol slovami: "Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje” (Fil 4, 13).

Miro

Od prvého do desátého října probíhaly v našem semináři exercicie. Na závěr, při nedělní
mši svaté, k nám promluvil Otec Špidlík S.J. Rádi bychom se s vámi podělili o to, co
nám tento zkušený kazatel a věhlasný vědec řekl.
Co je život? Život není čas, život není prostor, ale život je setkání. S kým se setká
váme? Když se setkáváme s lidmi, je to život lidský. A když se setkáme s Bohem,
je to život věčný. Proto také Písmo svaté má jako hlavní téma setkání s Bohem. A
jak se to děje? Začneme už u Genese. Víme, že se kniha Genese dá tak nějak rozdělit.
Je tam prvních deset kapitol, kde se mluví o dějinách lidstva, člověk jako takový Adam. Bez rozdílu národností, bez rozdílu jazyků a tak dál. A potom ve dvanácté kapi
tole začíná historie vyvoleného národa od Abrahama. Poměrně krátká doba, nějakých
dva tisíce let. A předtím, ty obrovské věky, to je shrnuto v pouhých deseti kapitolách.
A mezi tím je podivuhodné vypravování. O babylonské věži. Je to jakoby ideologický
závěr dějin světa. Ta věž, kterou autor popisuje, co to vlastně bylo? Velký chrám.
Vystavit velký chrám. S jednou ideologií a sjednotit všechny lidi. Není to vypravování
o tom jak vznikly jazyky, to není možné. Protože to, co se tam vypravuje, to už by
byla pozdní doba kamenná, jak dělali cihly, a tenkrát už národy byly velmi rozdělené.
Ale mluví se o obyvatelích země, to je o semitech bydlících ve stanech. A přišla po
chopitelně idea, jak ty beduíny rozházené po zemi sjednotit v jednu ideologii, jeden
velký národ, v jednu říši. A výsledek je, že se to všechno rozpadlo. Nerozuměli jeden
druhému. "Mluvil každý cizím jazykem", jak se řekne hebrejsky. Nedokázali se dohodnout
na ideologii.
A teď začíná vyvolení národa. V osmadvacáté kapitole máme takovou podivuhodnou
scénu. Jakob utíká z Izraele. Bratři se pohádali, banální příhoda o dědictví. Jakub utíká,
spí na kameni a má sen. Malá věc a je to prorocký sen. Co vidí? Vidí jak andělé po
žebříku sestupují s nebe. Tedy úplně obráceně to, co bylo při babylonské věži. Při baby
lonské věži člověk chtěl vystoupit nahoru. A tu najednou Bůh sestupuje dolů, k někomu,
kdo vlastně o to ani nestál a neměl zájem. A říká: v tvém pokolení budou požehnána
všechna pokolení země. Ty jednou sjednotíš všecky ty národy.
Tedy je to obráceně. Z jedné strany se jde nahoru a je to zbytečné, a z druhé strany
sestupuje Bůh dolů a zakládá království Boží. Celá bible stojí na pojmu povolání. Bůh
volá - a sestupuje. A nyní, když se vrátíme k aktuální otázce. Dělali jsme exercicie,
co to je. Babylonská věž? Někdy by si to tak lidé představovali. Udělat týden, dva
týdny pořádné indoktrinace, jako to dělají všechny totalitární režimy; indoktrinovat
a teď běžte. To by byla babylonská věž. Musí Bůh sestoupit a musíme slyšet jeho hlas.
A cíl exercicií, co je? No nemůže to být indoktrinace. Nemůže to být ani vyrábění
předsevzetí, protože ty se nesplní. Musí to být něco, čím je slyšet Boží hlas. A tomu
se říká obrácení. Je však možné, aby se člověk každý rok obracel? Říká se, že cíl exercícií je vždy obrátit se. Když čteme o anglických mučednících, tak udělali exercicie
a pak zemřeli jako mučedníci. Nu a to se dá udělat jen jednou v životě. Po druhé už
ne.

-y Tak říkají, alespoň "miniobrácení", takové maličké. Po roce člověk najde takový sešitek
se předsevzetími a řekne si: ó jak by to bývalo krásné, kdybych to býval byl dodržel.
Co to tedy má být? Má to být obrácení nebo ne? Nu stojí to tak: exercicie mají být
obrácením - ale v jakém smyslu? Co to slovo obrácení znamená? To české slovo je
pěkné, obrátit se; jít po nějaké cestě a vrátit se zpátky. To odpovídá tomu hebrejskému
"šup"; tedy jít a vrátit se zpátky. To mohu udělat jednou, protože kdybych se pořád
vracel, tak budu chodit sem a tam - každý rok. Toto obrácení tedy není možné v exercíciích.
Nu říkají, nesmíte to brát tak materiálně. Všiměte si řeckého výrazu (vy
umíte řecký zrovna tak jako hebrejsky) "metanoia". Noia znamená myšlení a metanoia
znamená převrátit myšlení. Tak vysvětluje třeba protestanský slovník kázání Ježíše
na hoře. Všecko převrátit. My říkáme: blahoslavený člověk, který vyhrál v loterii. Kristus
Pán to převrátí a říká: blahoslavení chudí. My říkáme: jak jsi štastný, že se směješ.
Kristus Pán říká: blahoslavení plačící. Všechno převrátit. Převrátit myšlení. Nu to také
stále není možné. A kdyby člověk stále převracel myšlení, co by mu zbylo v hlavě?
Stejně to tam má už všelijak popletené. Ještě kdyby to stále převracel. Tedy co to
má znamenat? Tak si přece jen pomožme trochu s tou řečtinou. To "noia" znamená
myšlení a "meta"? Když Aristoteles po fyzice napsal metafyziku, neznamenalo to, že
chtěl převrátit fyziku naruby. Fyzika znamená, že vidíme věci z povrchu. A metafyzika,
že jdeme do hloubky a vidíme něco daleko hlubšího, co je za tím, vevnitř. A to je to
pravé obrácení. Víte, že klasický případ obrácení je sv. Pavel. Říkáme: úplně se změnil.
Nu není to tak pravda. On celé mládí s plným idealismem horlil pro zákon Boží. Starý
zákon, zákon Boží. A jednoho dne pochopil, že smysl toho zákona je Kristus. On se
neotočil, ale on šel dál. Takový druhý případ obrácení je sv. Augustin. Co hledal sv.
Augustin? Štěstí. Nejdříve ho hledal s děvčaty, potom v řečnické slávě a pak zjistil,
že jediné opravdové štěstí je v Bohu. Že se jde vlastně stále dál a dál.
A teď těžká otázka. Mohla se obrátit Panna Maria?’ Stojí: "Čiňte pokání, nebot se
přiblížilo království nebeské." Mohla se tedy Panna Maria obrátit? Nu v tom smyslu,
že by začala jinak myslet, to jistě ne. Že by dělala svou práci lepší než předtím, to
si také dokážeme těžko myslet. Ale jisté je, že její víra od okamžiku zvěstování až
do kříže musela úžasně růst. Rostla a stále hlouběji chápala. A to stále hlubší pochopení,
vidění toho, co jsme neviděli předtím, to je to pravé obrácení. A dnes je nutně potře
bujeme, nutně. Proč? Protože roste poznání zla. Když jsme byli mladí, tak jsme mysleli,
že jsou všichni hodní. Teď už nevěříme, že je hodný ani ten, kdo vedle mě sedí. Proč?
Protože to oběvujeme. A Církev svátá ? Já když jsem byl malý, tak byly krize v Církvi
a mně to vůbec nevadilo. Dnes vidím, že chybí povolání a tak dále. Přirozeně v člověku
roste poznání zla. A jestli neroste úměrně poznání dobra, tak se stane starým zatrpklým
dědouškem. Jde o vědomí, že roste a roste poznání dobra ve mně. A k tomu jsou exer
cicie a k tomu je celý život v semináři. To vědomí, že musíme dnešnímu světu ukázat,
že je úžasně mnoho dobra, uprostřed zla. Protože ta dvě poznání rostou současně. A
to dobro ukázat, to je vlastně povolání dnešní církve. Protože noviny, televize ukazují
stále to zlo. A my nemůžeme ukázat dobro, dokud je sami neuvidíme. Musíme jednou
uvidět tu velikou krásu, která existuje. Ptali se režiséra Tarkovského, když dělal film
Andrej Rublov, měl s tím tolik potíží, a on řekl: tolikrát mi přišlo, abych toho nechal.
Ale pak mne napadlo, že to nemohu nechat, že to nesmím nechat, protože musím lidem
ukázat, že za tou hroznou bídou a tím vším existuje krása Nejsvětější Trojice.
Ukázat, že existuje krása. Když to cítí umělec, tak to musí cítit kněz, protože kněz
a umělec musí jít světem a ukazovat tu krásu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svátého.
Amen.
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NEZABUDLI STE POSLAŤ LIST ?

Muž v náhlosti dopíja kávu a chystá sa
do práce. Manželka sa ho pýta:
- Môžeš mi prosím Ta podať cestou na pošte list?
- Samozrejme.
- Ale určite, nezabudni!
- Neboj sa...
Muž sa ponáhľa ulicami, plná hlava plánov. Zrazu sa ho okoloidúca pani spýta:
- Pane, a nezabudli ste podať list na pošte?
- Hm, nie, nie, ďakujem ... - pohundral si viacmenej sám pre seba a ponáhľal
sa ďalej. Onedlho podobná otázka z úst staršieho pána:
- Pane, nezabudnite na list...
Podivil sa, zabočil priamo k pošte a keď sa znova rýchlym krokom uberal k
pracovisku, pristaví ho školáčka:
- Ujo, už ste podali list na pošte?
- Hej, hej, samozrejme.
- Tak potom si môžte strhnúť ten lístok z kabáta...
Muž zahanbene siahol na chrbát a na kúsku papiera čítal: "Pripomeňte prosím
môjmu manželovi, aby nezabudol podat na pošte list."

Príhoda z bežného života? Nielen. I z duchovného. A možno ešte menej zriedka
vá. Nestane sa vám neraz , že končíte spoveď, rozjímanie, začínate ráno deň s pekným
predsavzatím, že ho myslíte naozaj vážne a úprimne... a že ani neviete ako a je tu zrazu
večer a až vtedy zistíte, že ste naň úplne zabudli...? I na pomoc blížnemu, i na modlitbu,
i na sebaovládanie... Ako si tu pomôcť? Taktiež môže poslúžiť vymyslieť si nejaký ten
"lístok na chrbát", akúsi poistku proti našej ľudskej slabosti a roztržitosti. Môže to byť
niečo nenápadnejšie, ale čo by nám pomohlo vytvoriť si určitý návyk, ktorý nás potom v
istej chvíli upozorní aj keď sme zaujatí celkom inými vecami. Napríklad prechádzate
denne tou istou križovatkou, čakáte na dopravu. Zvyknúť si v tom čase položiť si otázku:
aké mám na dnes predsavzatie? Co dobrého by som mohol urobiť? Spočiatku sa treba o to
vedome snažiť, postupne sa vytvorí zvyk, ktorý pôsobí sám, automaticky. Kostolné zvony
pripomínajú na poludnie veriacim modlitbu Anjel Pána. A nám sa zas chvíľa tejto modlit
by môže stať vhodnou príležitosťou spomenúť si aj na predsavzatie, s ktorým sme začínali
deň... Veľa podobných možností určite každému ukáže trocha fantázie. A ešte jedna
celkom konkrétna: keď pôjdete najbližšie s listom na poštu (a teraz pred Vianocami to
bude určite často), pripomenie vám to tento príbeh a otázku, či ste si už našli nejakú
"poistku" ako nezabúdať na svoje dobré predsavzatia? Možno na to využijete práve čakanie
pri poštovej priehradke.
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SPASITEĽSKÉ A VYKUPITEĽSKÉ
BOŽIE PÔSOBENIE

1.

"Jeden je Boh, ktorý je vo všetkých" (porov. EJ 4,6). Už takm

týždne prebiehajú práce Biskupskej synody na tému "kňazská formácia". Je tu zvláštny
súvis medzi touto témou, týmto zasadaním Synody a dnešnou inauguráciou.
Všetci vieme, aký význam majú semináre a univerzity pre kňazskú formáciu,
výchovu a vzdelanie. Keď sme sa dnes zišli - ako každý rok - na zahájenie školského
roku v Pápežských rímskych ateneách, vlastná blízkosť biskupskej synody nám dáva motív
zjednotiť sa so všetkými oblasťami v Cirkvi, ktoré slúžia kňazskej formácii.
2.

Jediný Boh, ktorý pôsobí a je prítomný vo všetkých.

Naša inaugurácia sa stáva modlitbou. Túžime dosiahnuť stretnutie s Bohom, ktorý pôsobí
vo všetkých.
Toto pôsobenie Boha je predovšetkým stvořitelské. Sme pred Ním ako pred
Stvoritelom a Otcom. Stvoriac človeka na svoj obraz a podobu, Boh kladie pred neho
rôzne úlohy. Zverujúc mu ako poslanie "premenu" sveta pre dobro človeka a jeho "poľud
štenie", Boh mu dáva súčasne i úlohu byť skutočne človekom. Premena a formácia idú
ruka v ruke spolu. Jedna i druhá sú zakorenené v stvoriteľskom pôsobení Boha. V ňom
nachádzajú svoj počiatok.
Dnešná inaugurácia chce znamenať zvláštnu

účasť na tomto stvoriteľskom

počiatku.
3.

"Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetko a je vo

všetkých" ( Ef 4,6).
Toto pôsobenie Boha je vykupiteľské. Nielen stvoriteľské, ale aj vykupiteľské.
Vykúpenie vstúpilo do samého srdca stvorenia, aby ho oslobodilo od skazy, od hriechu a
vrátilo mu Boží rytmus.
Práve preto Koncil pripomína, že Kristus zjavil človeka človekovi (porov. LG
22). Zjavil mu dôstojnosť, ktorú má človek od počiatku a ku ktorej je neprestajne povolá
vaný.
"Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, - píše Apoštol Efezanom — aby ste žili
dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo" (E f 4,1).
Tieto slová nás uvádzajú do najhlbšej podstaty ľudskej, kresťanskej, kňazskej
formácie.
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Formácia je tvorivá účast na vykupiteľskom pôsobení Boha. Je to vstup s
dušou a

bo

srdcom do školy Ježiša Krista: "so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavos

ťou, znášajte sa navzájom v láske" (E f 4,2). Apoštol dáva poznať týmito slovami, akým je
on Kristovým učeníkom a akým
4.

muBÍ

byť každý učeník.

"Vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete?"

( Lk 12,56), pýta sa evanjelista. Otázka je dnes ešte viac aktuálna, ako keď bolo napísané
Evanjelium. Človek našich čias pozná iste plnším spôsobom realitu vesmíru. Stal sa určitým
spôsobom špecialistom v tomto odbore. Ale zároveň často "nevie posúdiť" tento čas, tento
Boží kairos, ktorý trvá v dejinách. Nespoznáva Božie stvoriteľské pôsobenie, nespoznáva
ani ono vykupiteľské. A tak mu uniká správna miera formácie a premeny.
"Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povola
nia" (E f 4,4).
5.

Naša inaugurácia sa stáva modlitbou. Je to eucharistická modlitba, v ktorej

vykupiteľské pôsobenie Boha pretrváva a obnovuje sa ako Sviatosť Kristovho Tela a Krvi.
V tejto sviatosti pôsobí Duch, ktorého prijali apoštoli ako prvotiny nového
Božieho ľudu. Duch Svätý, Tešiteľ, Duch Pravdy, Ten, ktorý "skúma každú vec" (porov.
IKor 2,10). On, ktorý pozná Božie hlbiny, obnovuje tvár zeme.
Stvoriteľské a vykupiteľské pôsobenie Božie, závan Ducha "ktorý dáva život":
toto sú pramene našej existencie a ľudského správania sa.
Skloňme sa hlboko k tomuto prameňu živej vody, aby sme mohli z neho načer
pať.
Prosme Ducha Pravdy, aby sme mohli žiť dôstojne povolaniu, ktoré

B rn e

dostali.

Amen.

Skôr než ukončíme túto eucharistickú obetu, chcel by som srdečne pozdraviť
Veľkých Kancelárov a rektorov cirkevných univerzít, Ateneí, Pápežských seminárov,
profesorov, študentov a všetkých kňazov, ktorí sa zjednotili pri koncelebrá
cii.
Ďakujem vám za vašu účasť na tak dôležitom stretnutí modlitby, ako je vzývanie
svetla Ducha Svätého pre práce v novom akademickom roku.
Nie je bez významu fakt, že Prozreteľnosť vás zaviedla študovať do Ríma, kde
sa nachádzžajú pramene viery, ktorú chcete prehlbovať a žiť, aby ste ju mohli dosvedčo
vať pred svetom.
Želám vám, noví inauguranti, dobrý začiatok a dobrý štart do školských povin
ností na Inštitútoch a všetkým ostatným prajem, aby pokračovali s novým elánom a s
veľkou horlivosťou v štúdiách tak, aby ste mohli prísť k plnej zrelosti vlastnej teologickej
a asketickej formácie, majúc na vedomí, že od vás zvláštnym spôsobom závisí budúcnosť
Cirkvi a dobro duší.
Pripravil Pavol Linet
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načo

Št u d o v a ť

t e o l ó g iu

?

Odpoveď na túto otázku nám prišiel dať Svätý Otec vo štvrtok 15. októbra
1990, keď navštívil "svoju" - Pápežskú lateránsku univerzitu. Slová, ktorými sa nám
prihovoril nám ukázali zmysel a cieľ štúdia teológie. Nemusíme sa nijako zvlášť namáhať,
aby sme v nasledujúcich riadkoch našli tento zmysel nášho štúdia.
1.

Okolnosť vytvorenia niektorých nových priestorov na Pápežskej Lateránskej

Univerzite po päťdesiatich rokoch vystavania tejto budovy, mi poskytuje príležitosť
vykonať túto návštevu a vyjadriť vďaku všetkým, ktorí sa zúčastnili na realizácii prác
štedrým poskytnutím prostriedkov na rozvinutie tohto centra štúdií a duchovnú formáciu
kňazov i laikov prichádzajúcich z celého sveta.
Všetkých Vás pozdravujem: profesorov, študentov, správcov a všetkých ostat
ných, ktorí tu pracujú na rôznych postoch a zaručujú dobrý chod tohoto inštitútu. Zvlášť
pozdravujem Kardinála Veľkého Kancelára, Uga Polettiho a rektora, monsiňora Pietra
Rossanu, ktorí s veľkým úsilím riadili postup prác pri prestavbe.
Musím priznať, že sa všetci cítime veľmi poctení prítomnosťou Vašej Eminencie
Kardinála Štátneho Sekratára, ako aj pro-prefekta Kongragácie pre katolícku výchovu a
všetkých arcibiskupov a biskupov dnes tu prítomných.
Obnovenie "hmotnej stavby” iste slúži obnoveniu "duchovnej univerzity", ako sa
vyjadril Pápež Pius XI pri otvorení tejto inštitúcie pred päťdesiatimi rokmi. Toto šťastné
vyjdrenie môjho predchodcu mi privádza na myseľ povzbudenie Pavla, ktoré povedal
obyvateľom Efezu: "Musíte si obnovovať v duchu svoju myseľ a obliecť si nového človeka,
ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti" (Ef 4, 23—24). Každé
slovo tohto textu: "obnovovať sa", "duch", "myseľ", "nový človek", "spravodlivosť", "svä
tosť", "pravda", obsahuje program štúdia a formácie. Ak sa na tieto slová pozrieme ako
na jeden celok, poukážu nám na cieľ, ku ktorému smeruje Vaše duchovné napredovanie a
Vaše úsilie-formovať sa.
2.

Pre upevnenie základných smerníc duchovnej aktivity, ktorá sa inšpiruje kres

ťanskou vierou, chcel som dať pred nedávnom konštitúciou "Ex corde Ecclesiae", niečo
ako "magna charta" ohľadom vyučovania na katolíckych univerzitách. "Naša doba - zdôraz
nil som v tomto dokumente - nevyhnutne potrebuje túto formu nezištnej služby, ktorou
je ohlasovanie zmyslu pravdy - základnej hodnoty, bez ktorej je potlačovaná sloboda,
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spravodlivosť a dôstojnosť človeka. Pre určitý druh všeobecného humanizmu sa katolícka
univerzita celkom venuje hľadaniu všetkých aspektov pravdy v ich podstatnom vzťahu k
najvyššej pravde, ktorou je Boh" (Č.4.).
V rozsiahlom zozname katolíckych univerzít, cirkevné univerzity a zvlášť
Pápežské rímske, majú svoje špecifické poslanie - dôkladne sa venovať štúdiu Božieho
Slova pre hlbšie pochopenie jeho aplikácií, predstaviť ho nanovo v jeho dynamickej
účinnosti a pomáhať jeho inkarnácii do kultúry a do života každého človeka, aby bol
"svetlom pre naše nohy a vodcom na našich chodníkoch" (Ý 119, 105).
Ak celá Cirkev, ako zdôrazňuje II.Vatikánsky koncil v konštitúcii Dei Verbum,
"nábožne počúva Božie Slovo a s dôverou ho ohhlasuje" (č.l), toto sa musí prejaviť na
cirkevných univerzitách. Prvé miesto, odkiaľ teológia čerpá múdrosť, je Zjavenie. Analo
gicky sú pre teológiu živou tradíciou aj dejiny Cirkvi a svojím spôsobom aj skúsenosti
ľudí a sveta, ktorý nás obklopuje.
3.

Skutočne záväznou je Vaša úloha ľudskej, kresťanskej a kňazskej formácie

študentov. Ako som pripomenul pri sv. omši na začiatku nového akademickéhho roku na
Pápežských univerzitách: "Formácia je tvorivá spoluúčasť na spasiteľnom pôsobení Boha.
Je to vstúpenie do školy Ježiša Krista s dušou aj telom" (l’Osservatore Romano, 28.október
1990)
Keď pozeráme na náš uplynulý život, všetci si zachovávame spomienku na osobu
nejakého profesora, ktorý silne vplýval na náš intelektuálny i duchovný vývoj. Formácia
sa uskutočňuje v osobnom kontakte s učiteľmi, ktorých slová dostávajú svoju hhodnotu z
múdrosti a spôsobu ich života. Sú obrovským prínosom k rastu a duchovnému dozrievaniu
študentov. Ak toto platí vo všetkých školách a univerzitách sveta, zvlášť je to tak na
cirkevných univerzitách, kde objektom učenia a výskumu sú predovštkým "slová spásy
poslané ľuďom" (porov. Sk 13, 26).
Veru, cieľom teológie je neustále vovádzanie do hĺbky Božieho Slova, aby sa
stalo múdrosťou života a mohlo demonštrovať "jeho životnú silu (energeitai) vo vás
veriacich" podľa krásneho vyjadrenia svätého Pavla (porov. lSol 2, 13). V tomto svetle sa
ako prvotne dôležitá javí úloha učiteľa v odovzdávaní právd viery.
Ak na iných univerzitách je učenie nasmerované predovšetkým na výchovu
vedcov a profesionálov, tu, v teologickom prostredí, je všetko riadené "aby sa Božie
Slovo šírilo a oslávilo" medzi ľuďmi (Sol 3, 1). Z toho vyplýva, že úsilie sa zameriava v
prvom rade na prípravu kňazov a laikov, ktorí budú schopní roznášať a svedčiť o Evanje
liu medzi ľuďmi a kultúrami.
Ako som už povedal na minulej návšteve pred tromi rokmi, Vaše štúdium
smeruje k tomu, aby ste sa stali prostredníkmi a uskutočňovateľmi stretnutia sa pravdy
medzi via Dei ad homines a

via hominis ad Deum, Dnes viac ako kedykoľvek predtým sú

ľudia pútnikmi Božieho Slova a neprestajne ho hľadajú, niekedy akoby hmatom, podľa
vyjadrenia sv. Pavla v reči v Aeropágu (porov.Sk 17, 27). Ľudia sú uspôsobení pre stretnu
tie sa s pravdou a dobrom, týmito poslednými cieľmi ľudskej mysle a srdca.
Vaše štúdiá Vás volajú k tejto veľkej úlohe. Máte sa pripraviť na uskutočnenie
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tohoto stretnutia sa ľudí s pravdou a dobrom. Toto bude povznášajúce poslanie Vášho
života.
Pamätejte si však, že Vy, študenti, budete zajtra dobrými učiteľmi, ak ste dnes
výbornými študentmi. Ale na to sa vyžaduje z obidvoch strán od profesorov aj od ich
nasledovníkov zodpovedná spolupráca. Univerzitná formácia sa neuskutočňuje mechanicky,
obyčajným chodením do školy a čítaním kníh. Je nevyhnutné prebúdzať každý deň vo
Vás, vyučujúci, radostnú vôľu učiť a vo Vás, študenti, usilovnú vôľu naučiť sa.
To je prejav rozumného nepretržitého úsilia, v ktorom sa tvorivo prejavuje
pôsobenie Božieho Ducha vzývaného deň čo deň. Duch Svätý ktorý usmerňoval stvorenie
sveta, ktorý inšpiroval Písma, z ktorého vzišla Cirkev a ktorý vedie jej poslanie vo svete
, aby ju priviedol k "plnej pravde" (Jn 16, 13), je ten istý, ktorý otvára ľuďom mysle a
srdcia pre poznanie duchovných vecí: "Nikto nepozná Božie veci, iba Duch Boží, ako
nikto z ľudí nevie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom" (IKor 2, 11).
4.

Preto sme začali naše stretnutie so spevom a vzývaním Ducha Svätého.
V Jeho mene vyhlasujem tento akedemický rok za otvorený a udeľujem Vám

svoje požehnanie.
Preložil Miro Varšo

PREKONAŤ KAINA V NÁS...

V parku sa hrali deti.
Chlapci sa bavili tým, že prehadzovali cez plot šušky.
Jednému z nich to nevyšlo, šuška sa mu vyšmykla a zasiahla
kamaráta rovno do tváre. Chytil sa za líce a rozplakal sa.
Zaujímavé, čo spravil ten prvý. Len čo zbadal čo sa
prihodilo, spontánne sa rozutekal a skryl sa za strom. Ocitol sa
tam sám, s výčitkami. Nepokojne prestupoval z nohy na nohu.
Nevydržal to dlho. Po chvíli sa odvážil nakuknúť spoza stromu
a s váhaním ale i odvahou sa pobral k svojmu kamarátovi...
Zvláštne. To kainovské máme všetci v krvi. Po zlom čine
ujsť, skryť sa... Ale pokoj za tým svojim stromom nikdy nenáj
deme. Len odvahou priznať sa a vykročiť. K Bohu a k bratom.
A k podobnému vykročeniu nás pred Vianocami pozýva aj
Pán príležitosťou k svätej spovedi, kde nám chce darovať svoje
odpustenie.
Marián

- lír -

PRÍNOS KRESŤANSTVA PRE SPOJENÚ EURÓPU

Vladimír Solovjev sa vo svojej knihe "Duchovné základy
človeka" zaoberá aj problematikou kresťanského štátu a spoloč
nosti. Myšlienka "kresťanského štátu" je dnes v Európe všeobec
ne potlačená a v niektorej tlači, napríklad aj našej, ostro
napádaná a označovaná za * čiernu či hnedú totalitu *. Stav
európskej duchovnosti a vôbec civilizácie však vôbec nepodáva optimistický pohľad na
alternatívy, pre ktoré sa tie—ktoré európske národy, vrátane nášho, v priebehu svojich
súčasných dejín rozhodli. Svätý Otec a s ním celá Katolícka Cirkev, ktorá žije na tomto
kontinente, volajú po znovuobjavení kresťanských koreňov Európy ako jedinej ceste pre
skutočne pozitívny integračný proces * spojenej Európy *.
Ako sa má prejaviť toto znovuobjavenie kresťanských koreňov a ako tento návrat ku
kresťanstvu má zasiahnuť do budovania spojenej Európy, ak život viery je stále ešte
zatlačovaný do súkromnej roviny? Komunistický režim, ktorý neobmedzene vládol vo
veľkej východnej časti Európy to robil pod záštitou marxisticko-leninského učenia, podľa
ktorého kresťanstvo je "ópiom ľudstva" a treba ho z ľudu vykoreniť. Presadzoval to
najprv násilne a neskôr postupným "vymývaním mozgov" - totálnym (či totalitným) jednot
ným vplývaním na každého človeka i na všetky spoločenstvá. Demokratický režim, ktorý od
tohto roku zavládol i v našej vlasti to robí pod záštitou "slobody pre všetkých" a akejsi
obrany pred * novou totalitou *. Obnovu duchovného rozmeru človeka robí v mene bližšie
nedefinovaného humanizmu, v ktorom kresťanstvo má svoje miesto, ale - jedine ako
súkromná záležitosť každého občana. Aj on má na to svoje presadzovacie prostriedky,
tieto sú však oveľa elegantnejšie a takpovediac rafinovanejšie než predošlé komunistické;
takže dokonca sami kresťania sa stávajú ich nositeľmi a angažujú sa proti akémusi "príliš
nému zasahovaniu kresťanstva do politiky" a pod.
Vyvstáva tu podvedome otázka: Co sú to za sily, ktoré dokázali zjednotiť komunistickú
Európu s kapitalistickou a dnes i s tou * post—komunistickou * v tomto skrytom a predsa
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tak dômyselne vypracovanom jednotnom projekte? V projekte, podľa ktorého Európa sa
má stať zjednotenou, ekonomicky najsilnejšou svetovou veľmocou a jej kultúra má v
mene tohto nového, materialistického * euromesianizmu * najprv v sebe a potom znovu v
celom ostatnom svete vytlačiť kresťanstvo z jeho radikálnej dimenzie, zasahujúcej všet
kých ľudí a celého človeka, na úroveň folklóru či ľudovej tradície.
Prvým krokom tejto snahy - hlavne v kresťanských národoch domáhajúcich sa pokresťan
čenia celého spoločenského života - je téza, podľa ktorej treba zmeniť najprv samých
seba a potom sa všetko zmení.
Vráťme sa k Solovjevovi a vypočujme si, čo on hovorí na túto problematiku. Jeho slová,
vyslovené v dnes už zdanlivo ďalekej minulosti, sa stávajú - najmä u nás - pozoruhodne
aktuálnymi.

"Objavenie sa nového duchovného človeka v Kristovi je ústredným bodom svetových dejín.
Koncom alebo cieľom týchto dejín je objavenie sa duchovného ľudstva. Predošlý svet
tiahol k duchovnému človekovi, nový svet tiahne k duchovnému ľudstvu, t.j. k tomu, aby
sa Kristus zjavil vo všetkých. Tento cieľ sa dá dosiahnuť dvojako: cestou osobného
mravného zdokonaľovania sa a cestou zlepšenia spoločenských vzťahov. Keby ľudstvo bolo
jednoduchým súčtom rovnakých a samostatných jednotiek, bola by druhá cesta zbytočná:
mierou zdokonaľovania sa jednotlivcov zdokonaľovala by sa i spoločnosť, ktorú tvoria. V
skutočnosti však medzi osobnosťou a spoločnosťou existuje vzájomná závislosť. Spoločnosť
sa skladá z osobností ale i osobnosti žijú len v tomto spojení a osamote zomierajú:
ľudstvo je utvorené z ľudí ale nie ľuďmi. Základné spoločenské spojivá nezávisia na
osobnej ľubovôli, naopak osobný život je nimi podmieňovaný. Práve preto je nemožné
zlepšovať ľudstvo jednoduchým čiastočným, osobným pôsobením, čiže priamym pôsobením
priamym pôsobením na jednotlivé osoby; takisto ako je nemožné zahojiť chorý organizmus
pôsobením na každú jeho bunku alebo vlákno jednotlivo: chorý vo väčšine prípadov umrie
skôr než sa takáto liečba dostane o kúsok ďalej. Práve tak by mohlo ľudstvo zahynúť
skôr, než by každý človek dosiahol mravnej dokonalosti. Jediný muž pravdy, ktorý sám od
seba, osobne obsahoval dokonalosť a nemal žiadneho nedostatku všeobecnej pravdy, bol
ten, ktorý bol Bohom skôr než sa stal človekom. V ňom bola všetka pravda, my však si
túto pravdu nemôžme osvojiť osobne ale jedine spoločne ako celý svet. Bez tohto zjedno
tenia alebo solidárnosti nemohol by sa ani náš ľudský počiatok udržať a zachovať si
svoju samostatnosť uprostred prírody, tým menej by bolo možné Božsko—ľudské spojenie.
Kresťanstvo, ak má obrodiť celé ľudstvo, musí preniknúť nielen jeho individuálne ale i
spoločenské zložky. Božsko-ľudský zväzok musí byť obnovený nielen individuálne, ale i
spoločensky. Ako má božská zložka svoje spoločenské vyjadrenie v Cirkvi, tak má čisto

- 16 -

ľudská zložka svoje podobné vyjadrenie v štáte. Božsko-ľudský zväzok sa teda spoločensky
vyjadruje v slobodnom spojení Cirkvi a štátu, pričom sa tento javí ako kresťanský štát."

Potiaľto Solovjev. A čo hovorí Cirkev na to, ako má toto spojenie medzi Cirkvou a
štátom, resp. medzi vierou a politikou vyzerať? Ani vzájomné odcudzenie ani vzájomná
redukcia, ale autonómia. "Vzájomné interpelovanie medzi vierou a politikou pomáha neustá
le skúmať ako angažovanosť kresťanov v politike, magistérium, orientácia rôznych katolíc
kych hnutí a vzťah medzi štátom a Cirkvou aplikujú evanjeliové požiadavky lásky a
spravodlivosti." (Luigi Lorenzetti, Rapporto fede-politika nelľinsegnamento sociále delia
Chiesa, v: CREDERE OGGI č.50, 1989, str.50)
Toto je onen * kresťanský štát ». Nejde tu o žiadne násilné krstenie či dokonca upaľovanie
všetkých, čo ináč zmýšľajú! Takto ponímaná politika a takto ponímaná viera sú však, na
druhej strane, jedinou cestou k záchrane nielen európskeho kresťanstva, ale aj civilizácie,
ktorá popri prívlastku * európska * chce používať aj prívlastok * ľudská *. Je dôležité, aby
sme to najprv my, kresťania, pochopili a nebojovali proti tomu.
Stano Koše

TICHÁ OTÁZKA

To len vietor sa prechádza
v korunách stromov
a s každým lístkom si cinkne
na pozdrav.
Je pokoj, pokoj Boží,
a ticho ako po modlitbe.
Ako modlitba.
Pane, kto sa pýta
a kto odpovedá,
keď sa k Tebe modlím?
Mlčiac sa usmievaš
a prebývaš vo mne...

( Ig o r Giboda )
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Ešte by sme sa chceli podělit o pár
myšlienok z duchovnej obnovy, ktorú
nám dával otec Tomáš Halík.

Položme si otázku: kde som nezrelý, kde
som nedokončený? Práve toto je ten
priestor, kde sa odohráva spása.

Začal ju známym odporučením pre
príležitosti: vstúp celý, zostaň
vyjdi nový! a zastavil sa už pri
slove - celý - hovoril o úplnosti,
ľudskej a kňazskej
osobnosti.

Ešte pred Desatorom by sme si mali dať
jedno prikázanie: "Nebudeš si nič vymýš
ľať, nahovárať, ani pred sebou, ani pred
Pánom Bohom"! To znamená, nepotláčať
to, čo z nás vy-chádza, ale premieňať
to. Úsilie o sebapoznanie sa nedá oddeliť
od poznania Boha. Len pravdivosťou k
sebe a ponorením sa do Boha, vnútorným
sústredením a vnútorným odovzdaním sa
možno dôjsť k vyrovnanej plnosti.

takéto
sám a
prvom
celosti

Pojmy svätosť a zdravie spolu súvisia.
Človek, ktorý je neúplný, je nezdravý,
chorý.
Svätý je človek, ktorý je naplnený
Bohom, človek potrebuje Boha, aby bol
celý.
Viera je v podstate dialóg s Bohom, to
ponorenie sa pod povrch toho, ako sa
nám veci zdajú na prvý pohľad. Tam
zrazu všetky udalosti prehovoria. Duchov
ný život je schopnosť stíšiť sa a čítať
tieto Božie posolstvá. Človek nikdy nie
je vo svojom živote sám, je tu tento
dialóg, neustále. A potom je už všetko
iné. Do dialógu však patria i chvíle
mlčania.
Keď vstupujeme do kaplnky, vezmime so
sebou aj toho "pohana v nás", tú horšiu
časť nášho ja, to, čo sa v nás búri,
protestuje.
Nenechávajme
ho predo
dvermi. Nemáme len dobré vlastnosti, len
sväté myšlienky. Ale Pán Boh nás takých
to pozná a s takýmito s nami počíta. On
prišiel pre hriešnikov. Vnášajme do
modlitby tú plnú pravdu o sebe.

Dnešná pôstna prax pripúšťa rôzne druhy
odriekania, napríklad svojich záujmov.
Ale nie je správne podceňovať i telesný
pôst. Keď vyhladneme, objavia sa zrazu i
pokušenia - ale ak sme na ne pripravení,
ukážu nám miesta, kde sme zvlášť
zranitelní a čo by sme si možno inak ani
neuvedomili.
K plnosti patrí aj svet okolo nás, v
ktorom žijeme, udalosti v spoločnosti a v
Cirkvi. Ak chceme i tieto vidieť hlbšie,
plnšie, musíme sa naučiť pozerať na ne
očami modlitby. Viera dáva odvahu prijať
veci také aké sú.
Keď nám pri modlitbe či pri svätej omši
prichádzajú na mysel starosti každoden
ného života, nepotláčajme ich ako poku
šenia. Prijmime ich a zahrňme do modlit
by. To sa len hlásia o slovo, aby aj ony
boli prinesené na oltár...

O potrebe svätosti
Milí bratia,
ktosi skúsený povedal, že sa veľmi ťažko káže svätým
ľuďom - a ako vraví Pán Ježiš: "Nikto nie je prorokom vo
svojej otčine". Ale mám za to, že zatiaľ si nikto z nás o
sebe nemyslí, že by bol svätým, a teda kázať môžem.
Ten fakt, že zatiaľ svätí nie sme, nás nesmie uspávať v tom, že sa nimi nemu
síme stať. PRÁVE NAOPAK!
Zvlášť nám, kňazom i Vám, ktorí sa na kňazstvo pripravujete, sú adresované
slová dnešných čítaní, ktoré "tnú do živého"

-

i keď ich Malachiáš povedal kňazom
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starozákonným: "Vám, kňazi, dávam toto napomenutie: Ak neposlúchnete a nevezmete si k
srdcu, že máte vzdať úctu môjmu menu, hovorí Pán zástupov, postihnem vás kliatbou.
Zišli ste z cesty a svojou náukou zviedli ste mnohých, porušili ste moju zmluvu s hévim,
hovorí Pán zástupov. Preto aj ja vami opovrhnem a ponížim vás pred všetkým ľudom,
lebo ste nezachovali moje príkazy a robili ste výnimky v zákone." (Mal l,14b-2,10)
A v tomto kontexte nám znejú i slová Jeremiáša proroka: "Proroci prorokujú
klamstvo a kňazi vládnu na vlastnú päsť, ľud môj však má toto rád. Ale čo spravíte až
bude tomu koniec? (Jer 5,31)
A tiež nestačí, ako vraví ten istý prorok Jeremiáš v siedmej kapitole - spolie
hať sa na to, že sme služobníci chrámu. A u proroka Ezechiela čítame:

"Ak poviem

bezbožnému: bezbožný zomrieš a ty mu nebudeš dohovárať, aby sa odvrátil od svojej
cesty, on, bezbožný, zomrie pre svoju neprávosť, ale teba budem brať na zodpovednosť za
jeho krv. Ak však napomenieš aby sa odvrátil od svojich ciest a on sa neodvráti od
svojej cesty, zomrie pre svoju neprávosť, ale ty si život zachrániš." (Ez 33, 7-9)
Zdajú sa nám tie slová prísne, tvrdé, nás sa netýkajúce? To by bola chyba osudný omyl. To by sme zabudli i na slová Ježiša Krista, ktoré sme počuli v dnešnej
perikope a podobali by sme sa kňazom, o ktorých hovorí: "Zákonníci a farizeji si zasadli
na stolicu Mojžišovu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich
skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú... (Mt 23, 1-12). A toto určite nie je našim
ideálom!
Pevne verím, že naše ideály, nača služba a povolanie má korene zasadené inde.
Nie sú to korene, ktoré vyrastajú z plytkej pôdy márnej ľudskej slávy a pohodlia. Ale
aby sme tie korene nášho povolania, služby a obety trochu podporili, je užitočné niekedy
sa zastaviť, pozrieť, či tie korene majú ešte výživu, alebo žijú už len
č n o s t i

zo

z o t r v a 

?!
Pred mesiacom sme si vykonali duchovné svičenia. Položme si otázku, čo sa mi

z predsavzatí podarilo realizovať doteraz? Tu je vždy užitočné si uvedomiť, že sa máme
vrátiť k tej " p r- v e j

l á s k e " - k tomu prvotnému nadšeniu, ktoré nás priviedlo k

Pánovi, ktoré nás priviedlo k myšlienke na zasvätený život pre Boha - lebo toto je
zmysel našej služby - vyčleniť sa totálne, darovať sa s nerozdeleným srdcom Bohu.
Nezabudnime na slová Pána Ježiša: "Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone" (Lk 16,133)
Teda tým, že sme kladne odpovedali na Božie volanie, platia i pre nás slová sv.
Pavla v liste Kolosanom: "Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosr
denstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť... a vo vašich srdciach nech vládne
Kristov pokoj! ... Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva (Kol 3, 12-17)
Toto je naše povolanie a poslanie - naplniť sa bohatstvom Božieho slova. Naše
duchovné úkony, sv. omše, rozjímania, modlitby... toto nie sú len prázdne praktiky, ale
smerujú k tomu, aby sa dennodenne napĺňali Božím slovom, ktorého rozdávateľmi sa
stanete. Neuspokojujme sa s tým, že si nás Boh povolal - je potrebná i spolupráca z
našej strany.
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Aby nejaká správa, zvesť bola prijatá i je ohlasovateľ musí byť hodnoverný.
Teda ak blahozvesť, ktorú sme povolaní hlásať, má byť prijatá, aj my, ako ohlasovatelia,
rozdávatelia blahozvesti, máme byť hodnoverní - svedkovia, máme svedčiť svojim životom
o Kristovi — Vtelenom Večnom Slove. Máme sa svojim životom najviac priblížiť k Tomu,
ktorého zvestujeme.
A tu sme pri koreni — musíme sa stať podobnými Jemu, teda s t a ť

sa

s

v ä t ý mi !
Bratia, neľakajme sa toho slova!
Svätosť, to nie sú oči vyvrátené k nebu, zošpúlené pery a zopnuté ruky... toto
sú možno umelé predstavy na starých obrazoch. Ale svätosť, to je ž i v o t ! Ýiť, konať
ako Kristus, ako sa o tom učíme v škole, ako o tom čítame a rozjímame... Stačí si ešte
raz prečítať dnešný text druhého čítania: "Bratia, tak nežne sme vás milovali, že by sme
vám dali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastný život - takí drahí ste nám!” (lS o l 2,7-9,13)
Bratia, ešte raz, neľakajme sa svätosti! - tej ozajstnej. Do vysviacky sa každý
z Vás mározhodnúť TOTÁLNE nasledovať Krista. Nemožno zostať na polceste! Jeremiáš
hovorí - dokedy budete pokuľhávať na dve strany? —a ešte raz Kristov výrok —nemôžete
slúžiť aj Bohu aj mamone! - Vieme, čo to znamená pre každého z nás! Rozmnožme rady
svätých kňazov

- Pia X., Jána Boska, M. Kolbeho, J. Vianeya, čochvíľa možno P. Pia a

ďalších — každý z nich mal svoju vlastnú cestu k svätosti — aj každý z nás má svoju —
nebojme sa po nej kráčať!
Istý misionár pôsobil niekoľko rokov medzi indiánmi. Jedného dňa oznámil po
sv. omši, že na niekoľko mesiacov musí odísť. Aké však bolo jeho prekvapenie, keď sa na
’

druhý deň ráno prebudil a vo svojej izbe, v oknách, dverách i pred chatrčou uvidel
zhromaždený celý kmeň. Situáciu vysvetli náčelník celkom jednoducho: "Vieš, Čierny
Kabát, ty si nám často vravel, že máme žiť ako Kristus a že ty sa snažíš žiť tak, ako žil
On. Prišli sme preto abyx sme tvoj život videli celý deň — od rána až do večera..."
Bratia, tu si položme pár otázok - ako vážne beriem svoju úlohu byť svätým - mám svoje
osobné predsavzatie, ktoré mi v tom pomáha - snažím sa ho denne naplniť - prehlbujem
sa v duchovnom živote — viem si pohovoriť so Sviatostným Kristom o svojom povolaní viem, sa za dar povolania poďakovať?
Milovaní bratia, spomenul som pár svätých kňazov, aj to, že každý z nich mal
svoju vlastnú cestu k svätosti - ale bol tu i jeden spoločný bod - úcta k Panne Márii.
Každý z nich ju mimoriadne synovský miloval, každý z nich ju úpenlivo prosil, aby mu
pomáhala v jeho úsilí o svätosť. Ona je i pre nás príležitosť, vzor.
Sme z krajiny, kde má mariánska úcta tisícročnú tradíciu - čerpajme z toho
pokladu. Oprime sa v ťažkostiach a zdieľajme radosti sspolu s Matkou - určite to pôjde
s ňou ľahšie!
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No a na záver Vám ešte chcem prečítať úryvok z listu, ktorý som dostal tento
týždeň a ktorý bol aj inšpiráciou pre dnešnú kázeň - po sviatku Všetkých svätých:
"... modlíme sa za Vás... držte sa nám tam a urobte reklamu svätosti pre Sloven
sko a "nakazte" svätosťou celý svet,s ktorým sa tam stretnete..."
Nuž, verím, bratia, že sa nám to všetkým podarí! Amen.
( Homília o.Františka Novajovského o potrebe svätosti)

BOH

MEDZI

NAMI

Je nedeľa, krásne slnečné ráno. Zvony sviatoč
ne vyzváňajú a ľudia sa zo všetkých strán uberajú
ku kostolu.
Prečo prichádzajú?
Pretože sa tu deje niečo zvláštne, niečo veľmi
zvláštne.
Boh prichádza medzi nás ľudí. Chce byť medzi
nami, chce prežívať naše radosti a bolesti.
Dokážeme pochopiť hĺbku tejto udalosti?
Boh je tu, a ja sa tak často cítim sám.
Som hlupák, ktorý zomiera smädom vedľa oázy.
Prečo?
Pretože ho nepoznám alebo preto, že Ježiš sa
prejavuje ináč ako ľudia.
On kvôli mne, kvôli nášmu priateľstvu:
- sa v chudobe narodil
- v chudobe žil medzi nami
- prejavoval nám svoju lásku tým, že potešoval
zarmútených, trpiacim dával nádej a vracal im
radosť, uzdravoval chorých, sýtil hladných, bezrad
ným dával zmysel života,
- zomrel za nás na kríži v hrozných bolestiach,
- ustanovil sviatosť oltárnu, aby mohol byť
stále s nami.
Teraz už mlčí a čaká. Nevnucuje sa. To nie je
jeho spôsob. Teraz je rad na mne. Stojí mi za to,
aby sme boli priatelia? On zasvätil celý svoj život
nášmu priateľstvu. Priniesol preň veľké obete.
A čo ja?
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DUCHOVNÁ OBNOVA PRE KŇAZOV VO VATIKÁNE

Mal som šťastie zúčastniť sa v septembri t.r. na II. Medziná
rodnej duchovnej obnove pre kňazov, ktorá sa konala v Aule
Pavla VI. vo Vatikáne. Zorganizovalo ju spoločenstvo EVANJELIZÁCIA 2000 pre 6000 kňazov zo 143 krajín celého sveta.
Témou duchovnej obnovy bolo "Povolaní ohlasovať evanjelium"
a päťdňový program bol rozdelený podlá tém jednotlivých dní:

CALLED TO
EVANGELIZE

"Ježiš Kristus, radostná zvesť", "Ohlasovanie evanjelia, nové vo svojej horlivosti", "Ohla
sovanie evanjelia, nové vo svojom vyjadrení", "Ohlasovanie evanjelia, nové vo svojich
metódach" a "Povolanie k novej evanjelizácii". Ako relátori vystúpili rôzne osobnosti
Katolíckej Cirkvi, od kardinálov až po laikov. Na záver mali účastníci spoločnú koncelebrovanú Svätú omšu so Svätým Otcom, ktorý uzavrel duchovnú obnovu. Všetci hovorili nie
ako rečníci ale ako svedkovia a v tom bolo každé ich slovo obzvlášť hodnotné. Na opísa
nie mimoriadne silného zážitku, ktorý som z tejto udalosti mal, by nestačil ani celý tento
časopis. A tak ponúkam čitateľom radšej slovo jedného z protagonistov: Arcibiskup Nicho
las de Jesús Lépez Rodriguez, podpredseda Latinskoamerickej biskupskej konferencie z

Dominikánskej republiky, hovoril hneď v prvé ráno na tému: "Ježiš, vzácna perla, náš
Spasiteľ'. Z jeho príhovoru som si urobil nasledovné poznámky.

My sme vo svete odbleskom Ježiša Krista. Preto sa musíme neustále vracať k počiatkom
nášho povolania, k dôvodom svojho celoživotného rozhodnutia pre Krista, aby sme mohli s
novým elánom vykročiť do každodenného života.
1. V podobenstve, v ktorom Pán Ježiš pripodobňuje Božie Královstvo ku vzácnej perle,
hovorí, že onen kupec "predal všetko, čo mal", aby kúpil túto perlu. (Mt 13,45n). Kupec
urobil radikálne rozhodnutie, aby kúpil vzácnu perlu: predal všetko. Pán Ježiš nás upozor
ňuje, že Božie Královstvo je najvyššou hodnotou. Hodnotou, vzhľadom ku ktorej všetko
je relatívne. To neznamená negovať hodnotu ostatných vecí, ale uznať relativitu (vzťažnosť) všetkého vzhľadom k "perle", uznať funkciu prostriedku u každej inej hodnoty.
2. Kupec, hoci

Ba

podujíma na veľké riziko (predáva všetko kvôli jednej perle), koná s

radosťou.
3. Nekupuje ju, aby ju znovu výhodne predal, ale preto že táto perla naplňuje všetky
jeho túžby.
4. Aít 6,19—21: Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Naše rozhodnutie nasledovať
Krista je vo svojej podstate "vecou srdca".
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5. Aby sme dobre pochopili dôležitosť toho "predal všetko", Evanjelium nám ponúka
porovnanie s bohatým mladíkom. "Choď, predaj všetko, čo máš, potom sa vráť a nasleduj
ma." Mladík odišiel smutný, hoci ináč žil dobrým životom. Toto "predať všetko" sa stáva
podmienkou sine qua non.
6. Hodnoty, ktoré nám Pán dáva k dispozícii, majú nám slúžiť na to, aby sme za ne
kúpili "perlu", hodnotu najvzácnejšiu.
7. Všeobecná tendencia k pohodlnosti, slabá ochota k obetiam, nedostatočná kristologická
a ekleziologická formácia, pomýlené teologické názory, neposlušnosť voči svojmu biskupovi
— to sú dnes najväčšie nebezpečenstvá pre kňaza.
8. Navyše je dnes všeobecným zvykom žiť na úkor iných, žiť z toho, čo nám druhí
ponúkajú. Sme zovšadiaľ bombardovaní množstvom informácií a chýba nám vôľa študovať
a uvažovať.
9. Toto vedie k priemernému kňazskému životu, ktorý je nepresvedčivý tak pre ľud Boží
ako pre samého kňaza.
10. Treba nám byť pozorní k znameniam časov. Medzi mnohými chcem spomenúť ako
príklad pozornosť voči mládeži. Mládež si dnes žiada bohatšiu duchovnú službu. Mnohí
kňazi sa k tomu však stavajú s nedôverou. Prečo? Nie je to azda preto, že svedectvo
tejto mládeže privádza do úzkych náš kňazský život, ktorý sme "zrutinovali", v ktorom
sme už zanechali prejavy zbožnosti i tie najelementárnejšie praktiky duchovného života?
11. V Evangelii Nuntiandi (ďalej EN) sa píše, že Cirkev, kým ohlasuje evanjelium, je ona
sama evanjelizovaná. Ide tu o nepretržitú konverziu v duchu Mk 1,15. My, kňazi, konver
tovali sme skutočne na to evanjelium, ktoré ohlasujeme?
12. V Ex 15 sa píše: "Moja sila je Pán, on sa mi stal záchrancom". Treba nám uznať
Ježiša za svojho Spasiteľa, cítiť sa spasený, aby táto spása bola vo mne činná (v mojich
slovách a skutkoch). Na tom stojí a padá vierohodnosť môjho ohlasovania. Ináč nám
dnešný človek ťažko uverí. Pavol VI. povedal: "V dnešných časoch je veľa učiteľov ale
chýbajú svedkovia."
13. V najvyspelejších štátoch cítiť nostalgiu po duchovnom svete. To hovorila už Gaudium
et Spes (ďalej GS): Ľudskému srdcu nestačí vedecký a technický pokrok.
Musíme cítiť našu zodpovednosť za tento svet, ktorý je v kríze. Ježiš bol potešiteľom a
my musíme byť Jeho nasledovníkmi. K tomu je nám treba naučiť sa počúvať, a to tak pri
sviatosti zmierenia ako i pri iných príležitostiach. Správny prístup spovedníka veľmi
výstižne opisuje apoštolská exhortácia Jána Pavla II. Reconciliatio et poenitentia.
14. Ale predovšetkým máme ohlasovať v svojom živote Božiu lásku. Svet je chorý z
nedostatku lásky. Treba ľuďom pomôcť, aby spoznali, že Boh ich miluje a že ich v Ježišovi
Kristovi vykúpil.
15. Sv.Pavol v Liste Galaťanom píše, že evanjelium, ktoré ohlasuje, dostal prostredníctvom
Božieho zjavenia. Pavlovo rozhodnutie je podobné kupcovi, ktorý kúpil perlu: Pavlova
odpoveď na Božie zjavenie je radikálna a totálna.
16. Pán nás povolal a dúfa v našu spoluprácu — s ním i medzi sebou.
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17. Svet nás potrebuje, a to napriek tomu, že mnohí by sa chceli bez nás zaobísť. Ale
tak rozhodol Pán — hoci poznal našu slabosť. Ježišovi apoštoli neboli o nič lepší od nás,
ale na trpezlivé Kristovo vedenie (formáciu) odpovedali otvorenosťou voči Jeho Duchu.
Len tak sa prepracovali k stavu, v ktorom už nik nedokázal zastaviť ich ohlasovanie
evanjelia (porov. Sk).
18. Prichádzame s posolstvom, ktoré odporuje svetu, v ktorom žijeme. Ale tak na tom boli
aj apoštoli. Oni však boli -vždy presvedčení o pôsobení Ducha Svätého v nich. My, naopak,
sa často viac spoliehame na svoje schopnosti (plány, projekty, iniciatívy) než na spásonos
né dielo Ducha Svätého. A tak Pán niekedy dopustí naše zmätenie.
Prosme o túto milosť; aby sme sa dokázali podrobiť pôsobeniu Ducha Svätého.

Stano Koše

Celý október sme prežívali na pozadí najvýznamnejšej cirkevnej udalosti tohto
mesiaca: biskupskej synody, ktorá, ako viete, bola tento krát zameraná práve na kňazskú
formáciu, teda niečom, čo sa aj nás bezprostredne dotýka. Na záver synody, počas sláv
nostnej ďakovnej sv.omše v Svätopeterskej bazilike prednielsi slávnostne "Posolstvo syno
dálnych otcov Božiemu fudu". K seminaristom sa synodálni otcovia prihovorili týmito
slovami:
Drahí seminaristi!
Vydali ste sa na cestu ku kňazstvu, počúvajúc hlas Boha, ktorý volá a posiela.
Sme vám vďační za vieru, ideály a velkodušnost, ktoré vás napĺňajú. Povzbudzujeme vás,
aby ste sa stále viac darovali Pánovi, tak ako Panna z Nazareta, ktorú si Boh vyvolil,
aby sa stala Matkou Spasiteľa.
Dávate tak Bohu prvú pozitívnu odpoveď, disponujete sa v pokore prijať pravdu,
ktorá od neho pochádza a všetkými silami sa pripravujete, aby ste ju mohli odovzdávať
ľuďom. Nezabúdajte, že kňazská formácia, to je celoživotná cesta.
2iť v seminári, v škole Evanjelia, znamená žiť a nasledovať Krista ako apoštoli,
znamená to nechať sa ním uviesť do služby Otcovi a ľuďom, pod vedením Ducha Svätého,
znamená to nechať sa stvárniť podľa Krista, dobrého Pastiera pre dobrú kňazskú službu v
Cirkvi a vo svete. Pripravovať sa na kňazstvo znamená zvyknúť si dávať osobnú odpoveď
na základnú Kristovu otázku: "Miluješ ma?" Odpoveď budúceho kňaza nemôže byť iná, ako
úplný dar celého života.
Počas Synody sme uvažovali nad darmi, ktorými nás Ježiš Kristus zahrnul tým
že nám dal účasť na veľkonočnom tajomstve svojho Kňazstva. Snažili sme sa znova
upřesnit prostriedky, spôsob ako plodnejšie žiť toto tajomstvo. Pozývame vás prijať ho
ako dar, ktorý isteže presahuje ľudské sily, ale
bohaté ovocie v Cirkvi a vo svete."

ktoré vďaka Božiemu pôsobeniu prináša
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- je názov i obsah správy, ktorú na 23. generálnej kongregácii Synody 20.
októbra 1990 predniesol arcibiskup Mons.Pio LAGHI, pro-prefekt "Kongregácie pre katolíc
ku výchovu". Z rozsiahlej správy prinášame skrátený obsah:
Stav povolaní za posledných dvadsať rokov predstavuje táto trojitá charakteris
tika:
- Namáhavé znovuožívanie v krajinách s tzv. "dospelým katolicizmom" (Európa,
Sev.Amerika, Austrália),
- plynulý vzrast v krajinách s "rozrastajúcim sa katolicizmom" (Afrika, Juhový
chodná Ázia),
- vzrast v krajinách s "konsolidovaným katolicizmom"
(Stredná a Južná
Amerika).
Európa, Sev.Amerika a Austrália majú problémy s novými povolaniami — nové
vysviacky nestačia prerásť úbytok a zmenšuje sa pomer povolaní k počtu obyvateľov.
Afrika a Juhových.Ázia majú problémy so štruktúrami a personálom pre formáciu, v
Strednej a Južnej Amerike je veľmi dobre rozbehnutá pastorálna starostlivosť o povolania.
- Stály vzrast povolaní možno pozorovať v krajinách v ktorých je Cirkev v
menšine (napr.India, Kórea) alebo kde je prenasledovaná či obmedzovaná v slobode,
- vzrast povolaní je silný v krajinách s nízkou životnou úrovňou, tam kde sú
farnosti živými komunitami a kde sa vynakladá intenzívne misionárske úsilie,
- v krajinách s vysokou životnou úrovňou je vzrast počtu povolaní veľmi
pomalý (príčinou je hlavne nízka pôrodnosť).
1. CELKOVÝ POHLAĎ

Celkový trend je pozitívny. Od roku 1979 do 1989 sa počet kňazov znížil o
16.505 (-5.761 diecéznych a -10.744 rehoľných). Avšak v januári 1988/89 už činil celkový
úbytok len 313 (+515 diecéznych, - 828 rehoľných) Vzrast bol v Ázii (+ 634), v Afrike
(+398), v Amerike (+145), zníženie v Oceánii (-21) a v Európe (-1469).
V desaťročí 1979—1989 počet kňazských diecéznych vysviacok vzrástol, řeholné
ubúdali do r. 1984, odvtedy začínajú pomaly vzrastať. Ako celok vzrastajú.
Počet seminaristov (vo veľkých diecéznych i rehoľných seminároch) celkove
vzrástol, najviac v Afrike. Od roku 1975 (vrchol krízy) dodnes možno zaznamenať vzrast
uchádzačov o teológiu a filozofiu o 30.000. V roku 1989 vzrástol oproti roku 1988 počet
seminaristov o 1.749, z toho najviac v Afrike (+1.164), nasleduje Ázia (+672), Amerika
(+415), zníženie v Oceánii (-15) a v Európe (-487).
2. ANALÝZA SITUÁCIE

Príčiny krízy sa spájajú s tromi okolnosťami:
- v rodine: zúženie výchovného pôsobenia, nedostatočná formácia v oblasti viery, zamera
nie rodičov na hmotné statky, svetská kultúra,
- v Cirkvi: časť kléru, hoci v menšine, nepochopila a nepriajala úlohu kňaza ako ju
predstavil Il.Vat.koncil, kňazi, prežívajúci krízu vytvorili obraz kňaza ako frustrovaného
človeka, čo odrádzalo nové povolania, uzatvorenie malých seminárov,
- v spoločnosti: okrem veľkých zmien k sekularizmu a materializmu, dnešná kultúra vedie
k zminimalizovaniu hodnoty obety a vytrvalosti v zverených úlohách, školy predstavujú
sekularizovanú antropológiu.
3. POZITÍVNE FAKTORY

U dnešných mladých ich vidno viacero: veľkorysosť, zvýšený záujem o humánne
a duchovné potreby sveta... Okrem toho Magistérium objasnilo náukové a pastorálne
aspekty povolania. Predkladanie cesty povolania je odvážnejšie a bolo včlenené do pravi
delnej pastorácie.
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4.

PERSPEKTÍVY

Všetky biskupské konferencie naznačili tieto "body nádeje":

- primát modlitby,

- včlenenie pastoračnej starostlivosti o povolania do všeobecnej pastoračnej
práce,
- väčšia odvaha v predkladaní ideálu povolania mladým,
- obnova života v seminároch a doplnenie malých seminárov napr. domami pre
duchovné stretnutia, zavedením "úvodných ročníkov".
- formačná úloha katolíckych škôl a vzrast misionárskeho ducha,
- cirkevné hnutia.
5.

OBNOVA A ROZVOJ PASTORAČNEJ STAROSTLIVOSTI O POVOLANIA

Podstatné body pastoračnej statostlivosti o povolania:
- prvoradá dôležitosť modlitby a katechézy,
- rodina a farnosť - privilegované miesta pastorácie povolaní,
- dôležitosť zaangažovania Cirkvi v napomáhaní ľudského a misionárskeho rastu
rastu kresťanských komunít,
- väčšia spolupráca medzi diecéznymi kňazmi, rehoľníkmi, rehoľníčkami a
zasvätenými laikmi,
- príprava tých, čo pracujú v pastorácii povolaní a vo formácii,
- väčšie uznanie skupinám, združeniam a hnutiam v podnecovaní a raste povola
ní.
(Zo "SYNODUS EPISCOPORUM" Marián Gavenda)

Bolettino Nr.33 -

20.X.1990 -

spracoval

SYNODUS EPISCOPORUM
NAŠ E

in t e r v ie w
s otcom biskupom Dominikom Hrušovským o VIII. celocirkevnej
biskupskej synode.

Dominik Hrušovský sa narodil l.júna 1926 vo Veľkej Máni. V novembri 1946
prišiel do Ríma, aby si tu dokončil teologické štúdiá. 23. decembra 1950 bol vysvätený sa
kňaza. Nasledovala dlhá rada pastoračných činnosti a skúseností ako kaplána a farára v
severotalianskej belunskej diecéze, profesora vo viterbskom seminári a misionára medzi
Slovákmi žijúcimi vo Francúzsku. V roku 1966 prichádza do Ríma a pracuje v Slovenskom
ústave sv. Cyrila a Metoda. V roku 1973 sa stáva jeho riaditeľom. V roku 1975 mu Svätá
stolica ako svojmu delegátovi zveruje pastorácia Slovákov v zahraničí. 6.januára 1983 ho
sv. Otec Ján Pavol II. vysvätil za biskupa. V apríli 1990 bol začlenený do Česko-slovenskej
biskupskej konferencie.
Ako už väčšina čitateľov iste vie, slávnostnou svätou omšou vo svätopeterskej
bazilike v Ríme sa v nedeľu 30.septembra začala VIII. celocirkevná biskupská synoda.Ukončila sa ďakovnou sv.omšou 28.októbra 1990. Biskupskú konferenciu Slovenska na zasadan

iach Synody zastupoval o.biskup Dominik Hrušovský. Využili sme možnosť rozhovoru s
ním a položili sme mu niekoľko otázok o priebehu Synody.
Otec biskup, mohli by ste stručne charakterizovať Synodu?

Biskupskú synodu ustanovil Pavol VI. ako poradný orgán, to nie je rozhodujúci
orgán. Boli tendencie, ktoré chceli urobiť zo Synody aj rozhodujúci orgán,

ale nakoniec

je to zakotvené v stanovách Synody tak, že môže mať rozhodujúce slovo iba v otázkach,
ktoré je j zverí Sv.Otec. On volí aj tému Synody. Témou tohoročnej Synody bola formácia
kňazov v dnešnom svete.
Ako prebiehajú také práce Synody?

Prvý deň, dva sú venované rôznym úvodným témam. Tak tohto roku to bola
spomienka na 25 rokov Synody,ktorú mal otec kardinál Tomko. Potom za každý kontinent
hovoril jeden zástupca a tam v takej kratšej prednáške uviedol, čo biskupská Synoda
znamená pre ten-ktorý kontinent. Bol to veľmi pekný prehľad o celej činnosti Synody. V
úvode generálny sekretár Synody, arcibiskup Schotte naznačil prečo a ako Svätý Otec
zvolil túto tému pre Synodu. Nie, že by Cirkev nevedela, ako formovať kňazov. Veď

-

n

-

Kongregácia pre katolícku výchovu", ktorá má na starosti aj semináre a katolícke univer
zity, vydala už celú sériu úprav, podľa ktorých sa má riadiť formácia kňazov. Ale ide
skôr o to, aby sme si uvedomili, aká je faktická situácia v celom svete, a ak sa nájdu
nejaké spoločné menovatele, poukázať na ne.
Celú diskusiu Synody uviedol kardinál Moreira Neves, brazílčan. V svojom
referáte zhrnul dokumenty, ktoré už predtým pripravil sekretariát Synody. Lebo celá
Synoda sa chystá už tie dva-tri roky vopred. Najprv vydajú takzvané "lineamenta", teda
prvý náčrt témy ktorý sa rozpošle biskupským konferenciám, možno ho dostať i v kníhku
pectvách, každý sa k nemu môže dostať a každý môže podať svoje návrhy a odpovede na
otázky, ktorými sa tieto

"lineamenta" končili. Keď sa všetky odpovede dostali naspäť do

Ríma, rada sekretariátu Synody o nich diskutovala a urobila základný pracovný dokument,
takzvaný ”instrumentum laboris”.
Ako prebieha na Synode diskusia?

Diskusia trvala jeden celý týždeň a mohol sa do nej prihlásiť každý synodálny
otec. To, čo sa v diskusii prednieslo, sa zaznamenávalo do počítačov aby sa videlo, ktorá
téma je najpálčivejšia a aké riešenia sa ukazujú v rôznych kútoch sveta. V tejto diskusii
vystúpilo 213 otcov, 16 podali svoje príspevky písomne. Na konci všetkých týchto ústnych
a písomných intervencií bol nový súhrnný referát, robil ho znovu kardinál Moreira Neves,
s pomocou viacerých odborníkov, ktorí mu boli k dispozícii. Táto druhá relácia sa končila
15 otázkami, o ktorých sa potom malo diskutovať v tzv. menších krúžkoch. Aby sa v nich
mohol viesť dialóg a aby sa tie myšlienky mohli vybrúsiť, tieto menšie pracovné krúžky
sa vytvorili podľa jazykových skupín. Mali sme 3 anglické, 3 španielske, 3 francúzske, 1
nemecký,1 latinsko—talianský, 1 talianský a 1 krúžok slovanských rečí. Takto vzniklo
spolu 13 krúžkov.
čo bolo náplňou práce krúžku slovanských jazykov?

V krúžku sme sa mali zaoberať tými 15 otázkami, ktoré boli dané v konečnej
relácii kardinála Moreira Nevesa. My sme preberali tieto otázky jednu za druhou a nako
niec krúžok mal o nich pripraviť reláciu. Tú sme robili po latinsky. Prakticky sa stalo, že
tú reláciu v latinčine som z väčšej časti vypracoval sám, a keďže som to mal akosi v
robote, tak ma potom prosili aby som to ako pomocný relátor aj predniesol.
Reláciu som predniesol v aule ako trinásty a môžem povedať toľko, že sv. Otec sám
veľmi pozorne počúval, a bola to jediná relácia, ktorá bola prijatá s potleskom. Trvala
dvadsať minút, lebo na to bol presne určený čas.
Keďže sme už mali celú problematiku pred sebou, teraz bolo potrebné utvoriť
takzvané "propositiones"- tézy, ktoré by vyjadrovali tú zkákladnú orientáciu, tie myšlien
ky, ktoré považojeme za najpotrebnejšie, aby sa dostali do konečného dokumentu, ktorý
má byť odovzdaný Sv.Otcovi ako materiál na prípadné zverejnenie alebo na prípadný ďalší
definitívny dokument, ktorý potom on sám vydá. Tieto "propositiones", tieto tézy utváral
každý krúžok sám. My v našom krúžku slovanských jazykov sme šli na to tak, že jeden
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po druhom každý povedal svoje myšlienky, tie sme potom zaznamenávali a nakoniec sme
utvorili myslím asi 25 téz. Ja som s radosťou videl, že viaceré z téz čo odovzdal náš
krúžok, boli priamo doslova prebraté do toho predbežného znenia všetkých téz a nakoniec
sa dostali aj do definitívneho znenia.
To bolo pre Vás iste zadosťučinením, uistením, Se ste sa nenamáhali nadarmo.
Co sa dialo so zostavenými tézami ďalej?

Keď už boli zostavené tézy, zišla sa komisia, zložená z relátorov, ktorí mali na
starosti vypracovať definitívne znenie týchto téz. Ja sám som na tej práci nebol pretože
medzitým ma zaradili do užšieho výboru, ktorý mal vypracovať konečné "Posolstvo" tejto
Synody. Tam nás pracovalo šesť.
O čo išlo v tomto Posolstve?

Vzniklo tak, že najprv sme sa stretli, a každý predkladal svoje myšlienky,
ktoré považoval za vhodné, z nich sa potom vykrištalizovali určité celky, z ktorých
nakoniec vzniklo 6 častí "Posolstva": prvá úvodná, potom slovo laikátu, celej Cirkvi,
potom slovo kňazom, ďalej bohoslovcom, mládeži a záver. Definitívne znenie "Posolstva"
bolo prečítané na poslednej pracovnej schôdzke pléna a to bolo potom aj definitívne
zredigované a prečítané počas záverečnej sv.omše v bazilike sv. Petra. Mne sa tam ušlo
čítať práve tú latinskú časť, lebo každý čítal to, za čo bol priamo zodpovedný.
Ako hodnotíte Synodu?

To hodnotenie sa teraz ešte nedá celkom dobre vystihnúť, pretože sme ešte
trošku blízko k tej udalosti. Ale keby som mal povedať svoj názor, tak azda toto: V
prvom rade osobne pre mňa to bola ohromná škola. Už som sa viackrát priznal tým, ktorí
ma poznajú, že teológii kňazstva a všetkým otázkam, súvisiacim s kňazstvom som sa
venoval už dlhé roky, odkedy som kňazom. A aj v mojej knižnici dosť veľká časť je
zabraná práve knihami, ktoré pojednávajú o kňazstve. Veľkým obohatením ďalej boli
všetky tie relácie a aj všetky tie prednášky, ktoré mali pre nás poslucháči Synody. Boli
to veľmi často naozaj objavné pohľady. Ďalší taký veľký prínos je ten spoločný život na
Synode. Stretali sme sa pri káve, obyčajne práce začínali o deviatej, o 10.30 bola polhodi
nová prestávka, no a vtedy sme šli na kávu a tam sa tie stretnutia a rozhovory ešte
viacej zosobňovali a prehlbovali. Veľmi hodnotnou bola pre mňa prednáška kardinála
Ratzingera, ktorá odznela vlastne ako prvá na celej Synode: o kňazstve. 2e kňazstvo má
svoj prvý prameň, základný prameň v Najsvätejšej Trojici, v Otcovej láske. Na to niektorí
namietali, že v tej Otcovej láske vlastne pramení všetko. To je pravda. Ale to poslanie
Synovo, to, že Syn bol poslaný od Otca aby vykúpil svet, to už je kňazská črta. A keďže
potom on, poslaný od Otca zomrel za nás, to je už výlučne kňazská črta, pretože obeta
na kríži, to je kňazský úkon Kristov, obeta na kríži opakovaná na našich oltároch vo sv.
omši, to je eminentne kňazský skutok, čiže tu sme už naozaj v plnej kňazskej identite
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ako ona vychodí z Najsvätejšej Trojice, lebo to všetko sa koná dielom Ducha Svätého. A
kňaz je sviatostným spôsobom začlenený do Kristovho kňazstva tým, že prijíma kňazskú
vysviacku, ktorú mu udeľuje duchovne, vnútorným spôsobom sám Duch Svätý, lebo Duch
Svätý to v nás spôsobuje svojou silou.Ciže je to otázka celej Najsvätejšej Trojice. Túto
myšlienku vyjadril kardinál Ratzinger a potom ju doplnili niektorí iní dislutéri.
bolo veľmi dôležité povedať - aj kňazom -

že ich služba v Cirkvi je

Ďalej

n e n a h r a d í

t e ľ n á. A to výslovne došlo z viacerých strán - toto treba kňazom povedať! Samozrej
me, my uznávame to všeobecné kňazstvo, ktoré má v sebe každý pokrstený človek, ale aj
kňazská služba, služobné kňazstvo, alebo sviatostné kňazstvo, to je v svätej Cirkvi nanahraditeľné.
Mnohí z novinárov, ktorí radi vytvárajú senzácie, hovorili o Synode najčastejšie
v súvise s celibátom, čo sa tam v skutočnosti hovorilo na túto tému?

Hlavný relátor, Moreira Neves v úvodnom referáte povedal jasne: o celibáte tu
nebude reč, aspoň nie v tom zmysle, či ho zachovať alebo nie, to je už dnes rozriešená
otázka. Je zachovaný a bodka. Skôr ide o to, aby sme pochopili jeho pozitívny význam. A
tu Synoda povedala naozaj veľmi mnoho a zdôraznila ako celibát je pozitívny tak pre
rast v čnostiach, ako aj pre to duchovné stotožnenie sa s Kristom—Ženíchom, ktorý za
svoju Nevestu-Cirkev dal svoj život a vylial svoju krv. Teda aj celibát si odtiaľto odnášal
nové ohodnotenie.
V ohlase, v tom "Poslostve", ktoré sme vypracovali, a ktoré Synoda prijala za
svoje, tam ten príhovor kňazom vyznel najmä v týchto troch základných bodoch:uznanie
ich kňazskej činnosti a povzbudenie, poukaz na kňazskú identitu a nakoniec zdôraznenie
tej prepotrebnej neustálej formácie — kňaz nikdy nesmie zastať so vzdelávaním, s duchov
ným rastom. Musí sa stále vzdelávať a stále rásť.
Seminaristom pripomenula Synoda najmä to, aby neodporoval božiemu hlasu a
aby sa nebáli prijať boží hlas. Lebo dnes sme svedkami takého zjavu, že bohoslovec sa
veľmi dlho rozhoduje. A to sa ukazuje aj v civilnom živote, napríklad mnohí mladí ľudia
žijú tak "na skúšku" a nevedia sa rozhodnúť urobiť definitívny krok a vstúpiť do manžel
ského stavu záväzne. Táto záväznosť je dosť ťažká. No a to pozorovať aj u mladých
bohoslovcov, v mnohých prípadoch sa nevedia rozhodnúť. Stále sa akosi kývajú medzi áno
a medzi nie. No a čo z toho vyjde nakoniec? Neistota. Preto ich Synoda vyzýva, aby sa
nebáli, lebo keď Pán Ježiš kladie isté nároky, keď volá, dá aj milosť.
Obdobnú myšlienku povedala Synoda aj mládeži: keď vás Pán bude volať, nebojte sa,
kňazstvo otvára veľké perspektívy, dáva veľké možnosti veľkodušnosti za krásne ideály,
teda nebáť sa toho a ísť za hlasom Pánovým.
Naši veriaci poznajú Sv.Otca väčšinou z audiencii či jeho apoštolských ciest,
čím sa vyznačovala jeho prítomnosť na Synode?

Sv. Otec sa zúčastnil všetkých verejných dislusií v pléne. Ale nehovoril. On iba
sem-tam povedal nejakú malú poznámku, a veľmi sústredene počúval, to bolo vidieť!
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Sem—tam si

robil aj nejaké písomné poznámky,

ale predovšetkým počúval. A pozoroval

poslucháčov. Keď bola prestávka a prechádzali sme popred predsednícky stôl na kávu, tak
tam sa každý pristavil pri sv.Otcovi, vždy sa on niečo spýtal, zas iní sa jeho pýtali, alebo
sa zastavil aj tak v krúžkoch so synodálnymi otcami, raz s jedným, raz s druhým. Mňa sa
často pýtal na pútnikov. Takže ukázal sa v tej plnej ľudskosti, tak ako ho vždy poznáme
aj z jeho stretnutí s ľuďmi, plný naozaj takej dobročinnosti, dobroty, láskavosti, to tak z
neho až srší. Keď skončili zasadnutia, a už sme vstávali, on sa modlil, aj predtým aj
potom, tam bolo vidieť ako bol sústredený v modlitbe a občas aj pri jednotlivých príspev
koch bolo vidieť že on sa modlí, že to premodlieva všetko v sebe.
Otec biskup, ďakujeme Vám za rozhovor i za námahu, ktorou ste za nás episko
pát prispel k dielu Synody a k dobru celej Cirkvi, Prajeme Vám hojné božie požehnanie
Vašich ďalších prác i osobných snažení.

Pripravil MARIAN GAVENDA

CO
NÁM
HOVORIA
O
VIANOC NAŠI SPOLUŽIACI?

A SÚ TU VIANOCE!

PREŽÍVANÍ

Na Kórei, v Indii, v Južnej Amerike,
Afrike spomínajú napríklad svorne ako
súčasť vianočných zvykov návštevu cho
rých a opustených. Student z Kolumbie
rozpráva, že u nich si takmer všetky
rodiny robia doma spoločnú deväťdňovú
pobožnosť. Rodičia i deti sa spolu modlia
a spievajú denne hodinu i viac... Aj na
Filipínach za začiatok Vianoc považujú
už 16. december, začiatok novény. Tu ju
vyjadrujú účasťou na sv.omši, ktorá býva
skoro ráno, už o štvrtej. V africkej
Nigérii sa samotné sviatky začínajú 20.
decembra. Veriaci sa každý večer schá
dzajú v kostole a modlitbami a spevmi
strávia celú noc. 24. decembra táto
slávnosť vrcholí. Po spoločnej večeri
doma odchádza do kostola kto len môže.
Na nosítkách alebo na chrbtoch zvierat
sem dopravia aj ťažko chorých. Modlitby
a spevy sa pretiahnu až do neskorého
rána. Potom sa rozídu domov, spoločný
obed je sviatkom rodinnosti, pri ňom si
vymieňajú dary, väčšinou zvieratá, ktoré
sú tu podmienkou ďalších dobier. No
hneď po obede nasledujú sviatky radosti,
na ktorých sa už zhromažďujú všetci,
veriaci i neveriaci, a trvajú až do 28.
decembra.
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VIANOCE - SVIATKY LÁSKY
To, čo je pre kresťanstvo najosobitejšie, je láska, * charitas *. Žiaľ, tento pojem
bol v dejinách najprv zredukovaný, nepochopený a nakoniec - zradený. A tak dnes sa pod
pojmom "charita" rozumie niečo celkom vonkajšie, almužna, charitatívne služby; a v
našich podmienkach dokonca ani to nie, ale iba vývarovne pre starých ľudí, prípadne
charitné domovy.
Slovo charitas pochádza zo slova "charis" — milosť. Vo svetle spásy láskou—cha
ritas je Boh sám, je to Jeho láska k nám a v nás. Charitas nie je "naša" vec. My nemilu
jeme svojou láskou, ale vyžarujeme lásku Božiu.
Láska-charitas je teda pre kresťana spôsobom bytia, nie len spôsobom konania.
Kresťan žije svoju lásku, ktorou je Boh, v trojičnom rozmere: so Synom Božím žijeme v
Duchu Svätom spoločenstvo s Bohom Otcom. Len v tejto perspektíve sa stretáme s Bohom
ako so svojím Otcom a s blížnymi ako s deťmi Božími -

našimi bratmi. Nie je totiž

možné stretnúť sa s Bohom Otcom bez toho, aby sme sa stretli s blížnymi ako s Jeho
deťmi.
Láska je teologálnou čnosťou nielen vtedy, keď sa ňou obraciame na Boha, ale
celá láska; presnejšie, je len jediná láska, ktorou milujeme!
Kto teda miluje skutočne, je stále v onej "ekonómii lásky", o ktorej píše sv.
Ján. Skutočná láska ateistická neexistuje. A to preto, lebo, kto je v láske, je v Bohu - či
to vie, alebo nie.
Táto láska-charita, však, hoci je jediná, oživuje mnoho vzťahov, ktoré nie sú
rovnaké, ale sú s te j istej lásky: rodinná láska, priateľská láska, spoločenská láska,
politická láska, láska k povolaniu, atď.
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O Vianociach hovoříme, že sú "sviatkami lásky". Vlastne, pravdu povediac, už
to ani veľmi nehovoríme, pretože sme si zvykli, že slovo "láska" má už dnes všetky
možné významy a je štrumentalizované všetkými možnými spôsobmi. Ak však my, kres
ťania, prestaneme hovoriť o láske, o čom inom chceme hovoriť? A ak ju prestaneme brať
do úvahy, nebudeme už viac sami sebou, lebo láska, ako sme povedali, je spôsobom nášho
bytia.
Tieto Vianoce, v porovnaní s minuloročnými, budú mať v sebe určitú horkosť a
ked si pomyslíme na nový rok, máme vážne obavy... Avšak možno práve teraz prichádza
naša chvíľa. Nič naša spoločnosť a náš národ nepotrebuje tak veľmi, ako spoznať ono
"TY", ktorým sa prejavuje láska. Láska, ktorá je vo svojej podstate darovaním sa druhému
a prijímaním druhého, dnes prežíva svoju negáciu. V skutočnosti prežívame obdobie
egoizmu (ako neschopnosti darovať sa) a pýchy (ako neschopnosti prijímať). Tu je terén,
pole pôsobnosti pre kresťanov! Nemáme nič viac, nič lepšie, a vlastne nič iné, čo by sme
ponúkli tomuto svetu, než práve lásku-charitas.
Nikto však nedá, čo sám nemá.
Preto nám Cirkev zaradila i do tohto liturgického roku Vianoce, ako spomienku
na Lásku, ktorá sa stala človekom, aby sa človek mohol stať láskou. Nie je to však len
spomienka: je to znovusprítomňovanie tohto príchodu. A preto tu je prameň našej lásky,
a tu je i cesta k obrode nášho národa, ktorá musí byť predovšetkým duchovná, až potom
ekonomická, sociálna a pod.
Stano Koše

Vianoce ako prvákova písanka.
Machule mlák a zalievanie dašäa.
Jak práčovňou sa krajom para valí.
Keby sa teraz Kristus narodil,
Pre hmlu by sme to> nezbadali.
I vyrastal by z betlémského blata
jak deti všetkých tesárov,
túlavé, hladné, veselé.
Herodes nemusel by vraždit nemluvňatá
a nebolo by trojkrátovej nedele.
Milan Rúfus začína týmto veršom svoje osobné zamyslenie. Tie isté slová môžu
však byť úvodom aj k inej úvahe o Vianociach. Živo totiž vyjadrujú dve dôležité pravdy.
Najskôr skúsenosť, že aj nám neraz nejaká nepríjemnosť v úvodzovkách "pokazí"
vianoce, ich sviatočnú náladu. Vyjadruje ten častý psychologický jav, že sa na niečo
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"vianoce ako prvákova písanka". A celkove, Vianoce berieme ako niečo pekné, rozprávkové,
čomu kontrastuje naša denná, nie príliš rozprávková skutočnosť. "Keby sa teraz Kristus
narodil, pre hmlu by sme to nezbadali". A on sa práveže teraz rodí — a my to neraz pre
hmlu nevidíme. Tou hlmlou je totiž často jeho "obyčajnosť" - že neprichádza a nepřebývá
medzi nami za hlaholu anjelov, doprevádzaný mimoriadnymi znameniami. Je tu — ticho, v
tých najbežnejších, najfudskejších potrebách našich blížnych, v tom každodennom usmer
ňovaní našich krokov, ktoré my väčšinou pripisujeme náhode, v tých najbežnejších daroch
života, chleba, blízkych ľudí, čo sa nám zdá ako celkom samozrejmosť... Je prirodzené, že
túžime oddýchnuť si trochu z nehostinnosti bežných dní a prežiť niečo sviatočné. Ak by
však boli Vianoce len rozprákou, to by bolo málo. Objaviť, že Kristus prichádza, že je tu,
on, živý, dnes - až to vnesie do Vianoc i do ostatných dní ozaj niečo sviatočné, hodnotné.
Vidieť ho v tom, v čom nás potešia a v čom nás potrebujú jeho celkom obyčajní ľudskí
bratia, v nenápadnom riadení našich krokov, za udalosťami, ktoré nás občas potešia a
niekedy aj zabolia.

A v sviatostnej sile, ktorú nám len on môže dať... Prajeme sebe i

vám stať sa šťastními betlehemčanmi, ktorí ho takto nájdu.

Doj ímavý

o d k az

Snívalo sa mi, že som s Pánom kráčal
po brehu mora
a na obrazovke neba som videl všetky dni
môjho uplynulého života.
Po každom dni sa objavili na piesku
dvoje stôp:
moje a Pánove.
Ale v niektoré dni som videl len jednu stopu,
bolo to práve v tie najťažšie dni môjho života.
Nuž povedal som: "Pane, rozhodol som sa,
že budem žiť len pre Teba a T y si mi sľúbil,
že zostaneš stále so mnou.
Prečo si ma nechal samého práve v tie
najťažšie dni?"
A On mi odvetil:
"Synku, vieš, že ťa milujem
a že som ťa nikdy neopustil.
Dni, v ktorých vidíš len jednu stopu na piesku
sú práve tie,
kedy som ťa niesol na rukách. "
(Modi, neznámeno Brazílčana)
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KONTEMPLÁCIA

UPROSTRED

DENNÉHO ŽIVOTA

Subjako, pekná jarná sobota.
Od starobylého benediktinského kláštora stúpame hore kamenistým, riedkymi
krami porasteným svahom. Okrem kláštora, učupeného v strmej skale, chceme si trochu
obzrieť aj okolitú krajinu, ktorej stále širšia panoráma sa otvára pred našim zrakom za
každým ďalším vystúpeným metrom. Porast hustne, hľadáme v ňom chodník. Onedlho sa
napája na širší. Ponáhľame sa k tabulke, zavesenej na strome. "Ja som cesta,pravda a
život", ukazuje šípka. Po kúsku ďalšia: "Kto chce ísť za mnou, nech vezme sv oj k ríž..." a.
potom ešte mnohé podobné. "Boh je láska",

"Buďte dokonalí...","Viera bez skutkov je

mŕtva...", čítame si ich a ani si neuvedomujeme, ako nám cesta ubieha. Onedlho lúčinka,
stále v dosť strmom svahu, na nej drevená ohrada a za ňou malý domček. Zvedaví pristu
pujeme bližšie. Na bránke nápis: "Benvenuti" - nie "pozor zlý pes", ale "vitajte". Naberáme
odvahu a vstupujeme. "Môj dom je domom modlitby". A naozaj, otvoríme dvere a ocitáme
sa v útulnej malej kaplnke. Oltár z upraveného samorastu, aj svietniky i symbolický košík
na obetné dary. Pri svätostánku horí sviečka. Na zemi sú malé stolčeky alebo jednoduché
rohožky. Po krátkej poklone sa trochu zbližša rozhliadame po kaplnke. V zadu pri dverách
sú dve knihovničky a v nich žaltáre, texty liturgie hodín, spisy Otcov a iná duchovná
literatúra, pekné plagáty. Je práve poludnie, aj my sa modlíme Anjel Pána a "dvanástu".
Potom zostávame v tichej modlitbe. Onedlho spoza miestnosti, ktorá slúži asi ako sakristia
počuť spev. Nedá nám to a ideme sa pozrieť. Zídeme úzkymi schodmi a pred nami v
neveľkej jedálni skupina mladých, každý s čímsi v ruke. Zdá sa, že nie sú prekvapení ani
z nášho príchodu, ani z našich rozpakov. Len prerušia spev a ktosi z nich sympaticky
poznamená: a, výborne, práve sa chystáme obedovať. Budete s nami? Veselý smiech ostat
ných potvrzuje jeho pozvanie. Také niečo sa nedá odmietnuť. Nevychádzame z údivu. A to
ani potom nie, keď sme sa už spriatelili a vymieňame si navzájom zvedavé otázky... Je ich
deväť. Chlapci a dievčatá z Pescary. Boli tu s väčšou skupinou z farnosti na Silvestra.
Ticho a uzobranosť na nich tak zapôsobili, že opäť túžili prežiť niekoľko dní v modlitbe.
Máte aj nejaký program? - pýtal som sa ich. Nie. Kaplnka nám stačí. A byť spolu. Okrem
toho trochu pracujeme v záhrade (videl som, že niektorým to nešlo najlepšie, na manuálnu
prácu neboli zvyknutí, ale predsa robili s chuťou). Dom je k dispozícii pre takéto duchov
né ústrania, obnovy. Prísť môže hocikto. Ešte sa tu určite vrátime...
Čo to je? Spontánny návrat k Benediktovmu "Ora et labora"? Zdá sa, že hej.
My by sme si skôr mysleli, že pre temperamentných mladých Talianov "dobrý program"
znamená pohyb, šport, spev... A tu zrazu počujeme niečo celkom opačné: my už tých
senzácií máme dosť, sme nimi presýtení. Prišli sme stráviť pár dní v tichu, modlitbe,
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práci. Už aj pár takto strávených chvíľ ukáže, že okrem toho povrchného je tu ešte
celkom iný, vnútorný svet, neporovnatelné bohatší. A že len tu duša nájde pokoj a náplň,
po ktorej vždy túži. Celkový životný prúd, ktorý so sebou nesie väčšinu našich súčasní
kov, zameral túto túžbu na povrch. No ľudia, aj mladí, v ktorých vždy zostáva čosi z
toho prirodzene dobrého, neskazeného, začínajú objavovať, že len konzumné, materiálne
dobrá, to nie je všetko, že nedokážu uspokojiť srdce človeka. Hľadajú Boha, stíšenie,
modlitbu. A keď ju objavia, túžia po nej stále viac. Cítia potrebu z času na čas načerpať
duchovnú silu a sviežosť do dní rušného každodenného života.
No neraz začínajú narážať na rozpor: čo s dňami, ktorých je väčšina, ktoré
vypĺňajú čas medzi týmito niekoľkodňovým stíšením? S tými, v ktorých čakajú povinnosti,
všetky tie práce každodenného života? Začnú vystupovať ako niečo nepriateľské, niečo,
čo prekáža sústrediť sa na modlitbu, na tie "vyššie" túžby našej duše. Co tu robiť?
Nemôže sa predsa každý ztvoriť do kláštora, odísť navždy z každodenného života. No
nemožno ani žiť v tomto vnútornom rozpore.
Ponúka sa tu východisko.
Možnosť kontemplácie aj v ruchu každodenného života. Niečo, čo Caretto
naznačil svojou "Púšťou uprostred mesta." Je možné spojiť tieto dva zdanlivé rozpory? Je
to aktuálny problém. Pozrime sa naň zbližša.
Svätý František Saleský rozoznáva tri druhy extázy: extázu nazerania, extázu
citového zanietenia a extázu konania, a túto poslednú považuje za najvznešenejšiu. Hovorí:
"Extáza nazerania spočíva vo vytržení, v ktorom duša akoby vyšla zo seba,
povzniesla sa a vrhla sa do Božstva, ktoré je bezhraničným oceánom krásy a lásky.
Extáza citového zanietenia je vytržením lásky. Boh sa dotkne vôle svojou
príťažlivosťou. Ako magnetka, vysunutá z vlastnej polohy, hneď sa samočinne obráti k
svojmu pólu, tak aj vôľa sa zamieri k Bohu, opustí náklonnosť k zemi, a tak vstúpi do
vytrženia, ktoré spočíva nie v poznávaní, ale v požívaní, nie vo vede, ale v zážitku, nie
vo videní, ale v pôžitku a ochutnávaní. Extáza konania je čisté a úplné odovzdanie sa
Bohu a ľuďom; je to povznesenie, pri ktorom človek vyjde zo seba a povznesie sa nad
seba, aby sa bezpodmienečne a celkom daroval nebeskému Otcovi a pozemským bratom."
(Teotim, kniha VII. kap. 5.)
K dosiahnutiu "extázy nazerania" či "citového zanietenia" sú najvhodnejším
prostredím kontemplatívne kláštory. Tu myseľ nie je vyrušovaná, a plne obetovaný život,
systematické zdokonalovanie sa v čnostiach vytvárajú predpoklady k dosiahnutiu tohto
stavu. (I keď samozrejme závisí hlavne na Božej milosti, ktorá nás doň musí pritiahnuť!)
No ako vždy, i tu milosť predpokladá spoluprácu - a tá spočíva v prvom rade v odstráne
ní prekážky, ktorou je náš egoizmus. Ten nás uzatvára pred tým, k čomu nás volá Boh.
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Pri ceste k "extáze nazerania" sa náš egoizmus, naše ja búri v podobe výhrad,
ktoré kladie rozum. Božie pravdy ho presahujú. Len kto sa zbaví jeho námietok, môže sa
otvoriť týmto pravdám a samému Bohu. Aj pri extáze "citového zanietenia" sú prekážkou
najrozličnejšie formy nášho sebectva. Trojitá žiadostivosť. Práve v spôsobe kláštorného
života ju možno najúčinnejšie premáhať. Zanechaním sveta, cvičením sa v čnostiach
čistoty, chudoby a poslušnosti človek sa stáva schopný lásky, ktorou odpovedá na Božiu
lásku a rásť v nej až do miery vytrženia.
A či v bežnom živote vo svete možno žiť len "každodenne"?

Ci sa v ňom nedá

natoľko sústrediť myseľ a natoľko disponovať srdce, že by boli schopné plne sa otvoriť
Bohu a prežívať i tu jeho prítomnosť? Po dlhé storočia sa myslelo že nie. "Svet" a život
v ňom sa považoval za nepriateľa dokonalejšieho života. Sv. František protirečí. Hovorí:
"Okrem Božích prikázaní jestvujú aj nebeské vnuknutia, ktorých splnenie si
vyžaduje nielen to, aby nás Pán Boh pozdvihol nad naše sily, ale aj to, aby nás povzniesol
nad pudy a sklony našej prirodzenosti. Tieto vnuknutia totiž sa neprotivia ľudskému
rozumu, ale mnoho ráz ho presahujú, prevyšujú a sa ponad ním povznášajú, takže už
nežijeme iba občianskym, počestným a kresťanským životom, ale aj životom nadľudským,
nábožným a extatickým, teda životom, ktorý v každom ohľade presahuje a prevyšuje náš
normálny stav... Zanechať celé svoje imanie, obľúbiť si chudobu, za blaženosť a za blahoslavenstvo považovať potupu, pohŕdanie, zneváženie a mučeníctvo, zachovávať úplnú
čistotu a konečne na tomto svete a v tomto smrteľnom živote žiť v protivé s myšlien
kami a zásadami sveta, plávať — ako sa hovorí — proti prúdu tohto života, konajúc jedno
duché skutky oddanosti a prinášajúc osobné obete, hej, žiť nielen ľudsky, ale aj nadpriro
dzene, nežiť už uzavretí do seba, hľa, toto všetko je nad naše sily. A keďže nikto nemôže
vy jsť zo seba, ak ho nepriťahuje nebeský Otec, tento spôsob života nutne musí byť
ustavičným vytržením, nepretržitou extázou konania a podnikavosti."

( Teotim, kniha VII,

kap. 6.)
Ide o to, nebrať všetky tie starosti a požiadavky, ktoré nám prináša každodenný
život ani ako prekážku modlitby, ani ako náhodu, ale ako jednotlivé prejavy Božej vôle.
K jej splneniu je potrebná Božia sila, a k zachyteniu Božej vôle opäť zrieknutie sa
svojho egoizmu, podobne ako pri predchádzajúcich dvoch typoch extázy. Zrieknutie sa
chute mať veci podľa svojej vôle, zrieknutie klásť si normy podľa svojich síl, vyberať si
to, čo sa mne zdá užitočnejšie, správnejšie. Teda neustále zriekanie sa, pýtanie sa. Ale je
to istá cesta. Sv. František hovorí:
"Kedykoľvek vidíte nejakú osobu vo vytržení pri modlitbe, v ktorej vyjde zo
seba a vojde do Pána Boha, ale pritom nemá extázu v praktickom živote, čiže nepovznáša
a nedáva sa Bohu stálym zriekaním sa žiadostivosti, jednoduchosťou, poníženosťou a
predovšetkým ustavičnou láskou, nuž ver mi, Teotim, všetky také vytrženia sú veľmi
pochybné a nebezpečné; môžu priťahovať pozprnosť a obdiv ľudí, ale neposväcujú. Blaho-
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slavení sú tí, čo žijú nadľudským, extatickým životom, aj keď pri modlitbe neupadajú do
vytržení." (Teotim, kniha VII, kap. 7 )
Bežne sa myslí, že k extáze neodlučiteľné patria nebeské radosti a božské
slasti. Svätý František ináč myslí. Podľa neho extáza, ktorá je svätá a zároveň posväcujú
ca, vo svojom vrcholnom prejave zrieka sa každého osobného pôžitku, aby sa vžila do
radosti, ktorú svojou obeťou a snahou duša pôsobí svojmu Milovanému. Ak svätosť je
vlastne láska bez znečisťujúcich prímeskov, extáza je tým svätejšia, čím čistejšia je od
osobného zadosťučinenia, hoci by ono pochádzalo z neba.
Takže i každodenný život sa môže stať osnovou toho najdokonalejšieho života
v Bohu a pre Boha - a teda života hodnotného, plného i pestrého - po akom túži naša
duša.
Praktický problém je tento: ako sa naučiť čítať v tej sieti každodenných
udalostí, vidieť v nej Boží projekt, postupné Božie pôsobenie, "réžiu", ako preniknúť pod
povrch toho bežného diania? Naučiť sa kontemplácii! Kontemplácii každodenného života.
Na prvý pohľad sa možno zdá, že kontemplatívny život je tiež vyhradený tým, čo si
vybrali život v klauzúre. Práve naopak. V spiritualite východných i gréckych Otcov
"kontemplovať" znamená skutočne vidieť realitu, vidieť ju kresťanským spôsobom. Grécky
výraz theoria vysvetľujú ako zloženie slov Theos (Boh) a horao (vidieť). Kontemplácia
(theoria alebo aj gnosis) znamená teda trvalé úsilie vidieť Boha vo všetkom čo existuje.
Dokonalým spôsobom bol kontemplatívnym Adam v raji. Kontempláciou sa teda vraciame
do stavu človeka pred hriechom a zakúšame budúce šťastie.
Kontemplácia môže byť profánna a náboženská.
"Kontemplovať"

znamená "vidieť".

Prvé

"videnie", najspontánnejšíe,

možno

dosiahnuť telesnými očami, a celkove zmyslami. Týmto spôsobom nevidíme nič iné ako
povrch vecí: na ľuďoch pozorujeme ich telo; vo Svätom písme "písmená", vo viditeľnej
prírode tvary, farba atď.
Druhé videnie nadobúdame mysľou, intelektom. To zasahuje hlbšie. V ľuďoch
objavuje dary ich duše, vo Svätom písme študuje historické a filozofické súvislosti,
príroda sa stáva objektom prírodných vied. Týmto spôsobom možno študovať aj božie
pravdy, ale len ako tzv. "teologické vedy", čo ovšem samo v sebe nie je' modlitba.
Modlitba patrí do tretieho spôsobu videnia, (theoria spirituále) a dosahuje sa
čistým srdcom. "Blažení čistého srdca, lebo uvidia Boha." (Mt 5,8). Všetky veci stvoril
Boh, celý svet je posväcovaný Duchom Svätým: musí teda mať božský, duchovný zmysel.
Kontemplácia je hľadanie tohto zmyslu. Možno to aj inak povedať. Boh stvoril svet

svojim Slovom a svojou Múdrosťou. Kontemplatívni sú schopní počuť toto Slovo a obdivo
vať stopy božsej Múdrosti, to, čo nám Boh chce povedať prostredníctvom udalostí vo
svete.
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Stupne kontemplácie.
Evagrius rozlišuje päť stupňov theorier. 1) "prirodzená" kontemplácia, vecí
viditeľných; 2) vecí neviditeľných; 3) úsudku; 4) Prozreteľnosti; 5) Najsvätejšej Trojice.
Prirodzená kontemplácia sa cvičí v snahe vidieť v každej stvorenej veci symbol,
znak Božích skutočností. V tom duchu ako to načrtlo Evanjelium: "Pozrite na vtákov
nebeských... na poľné ľalie..." (Mt 6, 26). Svätá Katarína Sienská ako čítame v jej Živote
"prekladala" v duchovnom zmysle všetko čo videla: schody na dome jej pripomínali, že
musí neustále stúpať k Ježišovi, kvety krásu duše, atď.
Kontemplácia neviditeľných vecí je vždy zložitá. Ale možno sa v nej cvičiť
jednoduchým spôsobom. Neviditeľné sú naše myšlienky

a musíme ich "kontemplovať",

vedieť rozlišovať dobré od zlých a stále sa pre jednu z nich rozhodovať.
Úsudok kontempluje ten, kto si uvedomuje, že naše činy nesú so sebou dôsledky: každ
zlo, ktoré sme spravili sa skôr či neskôr vráti ako trest. Preto ak zakúšame nejakú
nespravodlivosť, máme sa skúmať kedy a ako sme my sami ublížili niekomu inému.
Kontemplácia Prozreteľnosti je typická pre Bibliu. Židia, uvažujúc nad svojimi
dejinami, pochopili, že ich nemožno vysvetliť

bez toho, aby ich spojili s Božou rukou,

ktorá ich riadi. Tak má i každý kresťan každodenne objavovať, ako Boh neprestajne
vstupuje do jeho života, pretože každý človek má svoje posvätné dejiny, dejiny svojej
duše.
"Teológia", kontemplácia Najsvätejšej Trojice je najvyšší stupeň theorie a
uskutočňuje sa zvlášť v mystických stavoch.
To je cesta ku každodennej kontemplácii, ako ju stručne zhrnul Tomáš Špidlík
v svojej "Preghiera semplice del cuore". (Ediz. PIEMME, 1989)
. V nej je východisko, odpoveď

na problém, ktorý sme si položili na začiatku.

Program, ktorý je aktuálny pre všetkých, lebo kvôli nemu

nie je potrebné utiecť zo

sveta. Učiť sa kontemplovať, vidieť v tých jednotlivých drobných, často i nudných a
nepríjemných udalostiach, ktoré vypľňajú väčšinu našich dní, Božiu stopu, ba viac, Božie
pôsobenie, Božiu prítomnosť. Tým nielenže naša činnosť nadobudne novú hodnotu a teda
naplní nás vedomím zmyslu života, hlbokým pokojom, ale náš život sa stane aj nepomerne
pestrejším, zaujímavejším, "nádherným dobrodružstvom", ako to ukazujú životopisy tých,
čo život takto prijímali. Esteticky pekné veci vedia povzbudiť, obohatiť, ale keď ich je
veľa, čoskoro unavia zmysly. Tuná ten zážitok vychádza spontánnejšie, prirodzenejšie z
hĺbky duše. Jednoduchšie. Ale pokoj a radosť sú ušte výraznejšie.
Marián Gavenda
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se nám narodil
Pán; bude
nazýván:
podivuhodný, Bůh, kníže pokoje, věčný
o te c; jeho království nebude
konce."

Vstupní antifona vánoční mše za svítání

Vánoce 1990
Opět putuji - a se mnou celé Nepomucenum - do Betléma. Svým přátelům
a věrným spojencům přeji, aby vtělené
boží Slovo je prozářilo novým světlem
a aby víra, která svítí v našich srdcích,
vyzařovala i z našich skutků v celém
novém roce. Na svém putování nemohu
zapomenout ani na svůj - na náš domov. Spolu s naším básníkem daném
Zahradníčkem přeji sobě a všem svým
spoluputujícím, aby naše rodná zem
se svými městy a osadami, se svými
lesy a řekami, se svými dějinami,
se svými nejistotami i se svou spěšně
přicházející budoucností se stala Betlé
mem. Odvažuji se přát naší zemi,
aby došla až k jesličkám Kristovým,
jsouc radosti a naděje plna i v smutku
a strádání svém. Přeji jí, aby už vyšla
ze zájezdní hospody, kde nebylo místa
pro Krista, ale kde bylo a doposud
je dost místa i času pro blouznivé
ideologie, vášnivé hádky a náruživé
pachtění po moci a slávě. Přeji své
a naší rodné zemi, aby svou svobodu
zakotvila v Kristu a aby betlémská
hvězda prozářila její srdce a její návrat
do Evropy.

Vánočně zdraví
Karel Vrána, rektor
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Keä som bol mladý,
modlil som sa k Bohu takto:
"Pane, daj mi silu, aby so zmenil svet".
Ked som bol v strednom veku, uvedomil som si,
že som neobrátil ani jednu dušu. Moja modlitba bola:
"Pane, daj mi milost, aby som zmenil tých,
s ktorými žijem, moju rodinu, priateľov".
Teraz, ked som už starý, modlím sa:
"Pane, daj mi milost, aby som zmenil seba samého".
A keby som sa od začiatku takto modlil,
nebol by som premárnil svoj žiyot.
(Indická modlitba)
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