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Sme súčasťou 
mediálnej siete
V apríli sa zástupcovia Nového mesta zúčastnili medzinárod- 
ného stretnutia redakcií podobných časopisov a vydavateľ-
stiev v Ríme. Možno si poviete, že išlo o zákulisné podujatie, 
no v skutočnosti to bolo stretnutie, ktorého výsledky môžu byť 
zaujímavé aj pre našich čitateľov. 

Nové mesto je súčasťou medzinárodnej siete médií, 
a preto bolo dobré nanovo si uvedomiť, čo to znamená. To, 
že si tu nehrabeme na svojom malom piesočku, ale že sme, 
naopak, rozkročení v štruktúre, ktorá má širší rozmer, je 
našou najväčšou pridanou hodnotou a odlišuje nás od väčšiny 
médií, ktoré u nás pôsobia.

Plus tieto redakcie nespája nejaký spoločný biznismodel 
ani svetový oligarcha niekde v pozadí. Jediným spojivom ľudí, 
ktorí pracujú pre túto „sieť“, je ochota pracovať pre ideál, kto-
rému veria. A paradoxne nie z naivného idealizmu, ale z pre-
svedčenia, že malými krokmi vieme v našej spoločnosti niečo 
reálne zmeniť. Nechceme sa pridať k ufrflanému stádu, ktoré 
nad dnešnou spoločnosťou už zlomilo palicu. Poukazovaním 
na zmysluplné projekty, prinášaním hlbších zamyslení a kva-
litnými rozhovormi by sme radi stáli na strane kreatívnej 
pozitívnej menšiny, ktorá sa neuspokojí s málom, nebojí sa 
kriticky myslieť a rôznosť názorov považuje za výzvu.  

Pravda je, že mnohé redakcie Nové mesto vo svete pre-
chádzajú existenčnými problémami, niektoré zatvárajú,  
hľadali sme preto spolu spôsob, ako byť ekonomicky 
efektívni a ako prežiť.

Odkrývali sme tiež spoločnú ideu, ktorá by nás mala 
spájať. Nad všeobecnými pojmami ako autentický  
dialóg, jednota ľudskej rodiny sme objavili tú najpodstat-
nejšiu. Vyslovila ju Chiara Lubichová, keď na konci de-
väťdesiatych rokov navštívila argentínsku redakciu  
časopisu Nové mesto v Buenos Aires a spontánne pome-
novala povolanie novinárov, ktorí pre tieto médiá pracu-
jú: Prinášať všetkým Ježiša! Konkrétne, jasné povolanie. 
Odhaliť, ako ísť na to, už nechala na kompetencii jednot-
livých redakcií, naša motivácia práce by však mala mať 
tento cieľ. 

Po ujasnení si základnej idey sme len hľadali to naše 
plus, ktoré nás má odlíšiť od ostatného, čo sa na mediál-
nom trhu ponúka. Stavili sme na medzinárodnosť, ktorá 
nám otvára možnosti, o ktorých môžu iné redakcie iba 
snívať, hoci sme doteraz jej potenciál naplno nevyužívali. 
Dohodli sme sa, že založíme platformu na výmenu 
článkov, hlasov ľudí z lokálnych komunít, vzájomnú 
výmenu názorov. Aby sme svoje články nepísali už len 
od stola, ale pýtali sa ľudí, ktorí žijú tam, kde sa deje to, 
o čom píšeme, a ktorí majú čo povedať. 

Slovenské Nové mesto rozbehlo tento rok projekt 
mediálneho domu, ktorý pod jednu strechu skryje vy-
davateľstvo, webový magazín aj časopis. Projekt a jeho 
financovanie cez klub prispievateľov sme predstavili 
aj v Ríme, tento nápad mal veľký ohlas. Chceme, aby 
Nové mesto nezostalo len pri dobrých nápadoch, ale 
aby sme ich aj spolu dotiahli do konca. Po uvedomení 
si, že za chrbtom máme medzinárodnú mediálnu sieť, si 
vyhrnieme rukávy s oveľa väčším sebavedomím a je na 
nás, aby sme vás presvedčili, že je dobré, aby sme tu na 
Slovensku boli. 
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V Jeruzaleme vzniká Centrum pre jednotu a mier
spoznávania sa a na podporu 
autentických vzťahov.

Vo februári tohto roku urobila 
prezidentka Hnutia fokoláre Maria 
Voceová ďalší dôležitý krok. Vložila 
na toto miesto malú medailu Panny 
Márie, čo odštartovalo výstavbu centra. 
Projekt predstavuje polyfunkčnú 
budovu vhodnú na organizovanie 
podujatí a iniciatív rôzneho druhu na 
medzinárodnej a miestnej úrovni.

Na podporu výstavby centra je 
možné prispieť rôznymi spôsobmi, 
všetky potrebné informácie sú k dispo-
zícii na adrese: icupj.org (International 
Center for Unity and Peace Jerusalem).

              Stefania Tanesiniová
 

1    Chiara Lubichová, Duchovné spisy, 1: 
Atraktivita modernej doby, Città Nuova 
Editrice, s. 172-179.

nás spojil, aj keď sme ešte vzdialení 
pre naše viny, aby sme sa stali bratmi 
v tom najpevnejšom zväzku, ktorým je 
božská jednota“1.

Už vtedy si Chiara Lubichová 
želala, aby sa práve na tomto kúsku  
zeme zrodilo centrum pre dialóg 
a jednotu. V osemdesiatych rokoch 
minulého storočia došlo k význam-
nému obratu, naskytla sa príležitosť 
kúpiť pozemok v blízkosti rímskeho 
schodiska a tak začať s projektom, 
ktorý bol definitívne schválený v roku 
2016. Nedávno sa začalo s prípravnými 
a výkopovými prácami.

Budúce Centrum pre jednotu 
a mier dostalo od Chiary presný man-
dát: má to byť miesto spirituality,  
štúdia, dialógu a formácie. Miesto 
otvorené ľuďom rôzneho veku, kultúr,  
presvedčenia a vierovyznania, oriento-
vané na uskutočňovanie rôznych 
stretnutí so zámerom vzájomného  
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Vzniklo nové Centrum pre jednotu  
a mier. Nachádza sa na hranici medzi  
židovskou a arabskou časťou 
Jeruzalema. Bude miestom spirituality,  
štúdia, dialógu a formácie pre sväté 
mesto a pre celý svet.

Istý francúzsky historik napísal, že  
mesto Jeruzalem nepatrí len Jeruzale-
mu, ale je mestom, ktoré patrí celému  
svetu, mestom, v ktorom sa celý svet 
nepretržite stretáva, konfrontuje, po-
rovnáva. Je laboratóriom spolužitia  
alebo vojny, spolupatričnosti alebo vzá-
jomnej nenávisti. V skutočnosti je veľ-
mi ľahké upadnúť do pokušenia a vi-
dieť len to, čo nám o svätom meste 
takmer denne prinášajú správy: násilie 
medzi Židmi a Palestínčanmi, náročný 
život kresťanov na svätých miestach... 
Je Jeruzalem iba týmto? Je tu ešte 
priestor pre nádej a proroctvo, ktorým 
je toto mesto pre celý svet? 

Zakladateľka Hnutia fokoláre 
Chiara Lubichová bola o tom vždy 
presvedčená. Do Svätej zeme prišla 
prvý raz v roku 1956 a spomedzi svä-
tých miest, ktoré navštívila, ju veľmi 
oslovilo najmä jedno: bola to „Scaletta“, 
starobylé rímske schodisko z bieleho 
kameňa, ktoré sa nachádza hneď vedľa  
múrov starého mesta a vedie do Kos-
tola svätého Petra v Gallicante. Podľa 
tradície išiel tade Ježiš po poslednej 
večeri do Getsemanskej záhrady 
a práve na týchto kameňoch vyslovil 
modlitbu za jednotu: „Otče, aby všetci 
boli jedno.“

Vo svojom denníku Chiara Lubi-
chová opisuje silný dojem, ktorý mala 
z tohto miesta:

„Tu Učiteľ, cítiaci blížiacu sa smrť,  
so srdcom plným lásky k svojim učení-
kom, ktorí boli vyvolení nebom, ale 
stále boli krehkými a neschopnými 
porozumieť, povzniesol k Otcovi mod- 
litbu vo svojom mene i v mene všet-
kých, pre ktorých prišiel a za ktorých 
bol pripravený zomrieť: ,Svätý Otče, 
zachovaj vo svojom mene tých, ktorých 
si mi dal, aby boli jedno ako my.‘ Práve 
na tomto mieste Ježiš vzýva Otca, aby 

Centrum pre jednotu a mier v Jeruzaleme. Vizualizácia polyfunkčnej budovy určenej  
na organizovanie podujatí a iniciatív na medzinárodnej a miestnej úrovni
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Za čo najviac ďakujem Bohu

Divácku cenu Slnko v sieti získal film Niečo naviac

Pánovi: ,Môžu mi zakázať, aby som 
sa stal kňazom, no moje rehoľné 
povolanie je medzi tebou a mnou; mám 
ho v srdci, nemôžu mi ho vziať.‘ “

Na otázku, čo mu najviac pomáha-
lo v ťažkých časoch počas komunizmu, 
páter Janok medzi iným hovorí:

„Bola to veta z evanjelia: ,Lebo 
kde sú dvaja alebo traja zhromaždení 
v mojom mene, tam som ja medzi ni-
mi‘ (Mt 18, 20). Keď ma po vysviacke 
vyhnali do Čiech, dostal som sa medzi 
diecéznych kňazov fokolarínov, ktorí 
sa každý týždeň schádzali, a tam sme 
počúvali nahrávky Chiary Lubichovej. 
Boli medzi nami traja kňazi, ktorí 
študovali v Ríme a vedeli po taliansky, 
tak sa prekladalo priamo. V skupine 
s nami boli i Miloslav Vlk, neskorší 

ktorý si každý z nás nesie v sebe, ak 
mal niekedy možnosť sám objaviť, 
že v každodennom živote plnom 
zápasov, radostí, víťazstiev, prekážok, 

kardinál, František Radkovský, neskôr 
plzenský biskup, Jan Graubner, súčasný 
olomoucký arcibiskup, a iní. Bolo to  
pre mňa veľkým prínosom, lebo spolu-
bratia boli roztrúsení, niektorí sa aj báli  
stretávať sa, a títo kňazi sa nebáli a kaž-
dý týždeň – pokiaľ ma pustil môj farár, 
lebo v Liberci som bol len pomocný 
duchovný – som sa s nimi stretával. 
Teda druhou dôležitou vecou, ktorá mi 
vtedy pomáhala, bolo byť spolu.“

Mladým, ktorí ho prosili o radu 
pri hľadaní svojho povolania, povedal: 
„Proste, ,Pane daj mi silu‘, modlite sa, je 
dobré mať duchovného poradcu a tiež 
žiť v spoločenstve mladých.“

Zdroj: redemptoristi.sk, 
redakčne upravené

sklamaní… nakoniec vždy víťazí sila 
lásky. Tento film je bránou k nádeji.“

        Redakcia Nové mesto
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Slávnostný večer v bratislavskej Starej tržnici. Divácku cenu Slnko v sieti získal v on-line 
hlasovaní film Niečo naviac od režisérov Pala Kadlečíka a Martina Šenca. Vpravo hlavná 
aktérka Dorotka Vlčková.

Páter Ján Janok CSsR oslávil 2. mar- 
ca 2019 svoje deväťdesiate narodeniny. 
V prítomnosti veľkého počtu priateľov 
a známych slávil v Kostole sv. Cyrila 
a Metoda v Bratislave so svojimi spolu-
bratmi ďakovnú svätú omšu. 

Ján Janok sa narodil 2. marca 1929 
v obci Dlhé Klčovo. Rehoľné sľuby zlo- 
žil v roku 1947. Za kňaza bol vysvätený 
v roku 1971. Ako kňaz pôsobil v Liber-
ci, Košiciach a Bratislave. V Prahe 
vyštudoval Lekársku fakultu.

Pri viacerých príležitostiach, ako 
aj vo svojej autobiografickej knihe Pán 
ma viedol páter Ján vydáva svedectvo 
o chvíľach, keď po zakázaní rehoľnej 
činnosti komunistami vo vtedajšom 
Československu jeho vysvätenie za 
kňaza bolo neisté: „Vtedy som povedal 

Slovenská filmová a televízna akadémia  
vyhlásila laureátov národnej filmovej  
ceny Slnko v sieti za rok 2018. Slávnost-
ný večer v bratislavskej Starej tržnici 
ovládol film Tlmočník, ktorý získal šesť 
ocenení. Divácku cenu získal v on-line 
hlasovaní film Niečo naviac od režisérov 
Pavla Kadlečíka a Martina Šenca.

Títo dvaja mladí režiséri päť rokov  
podrobne sledovali život dievčaťa 
s Downovým syndrómom, príbeh 
Dorotky Vlčkovej a jej rodičov. Vo filme  
Niečo naviac sa striedajú vtipné scény zo 
života Dorotky, ktorá prechádza puber- 
tou tak ako každé iné dieťa, s vážnymi 
výpoveďami rodičov o jej narodení, 
o vyrovnávaní sa s jej diagnózou až 
po jej úplné prijatie. Film ukazuje, aké 
podstatné je pre rodiny v podobnej 
situácii mať okolo seba sieť podpory zo  
strany lekárov, sociálnych pracovníkov, 
učiteľov a kamarátov. Ak toto funguje, 
otázka voľby už prestáva byť témou. 

Taliansky publicista Tanino 
Minuta o ocenenom filme pre Nové 
mesto napísal: „Film Niečo naviac nie 
je len obyčajným filmom. Je to dar, 
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Nechcem, aby si ma 
ľudia pamätali len ako 
operného speváka

Mária Oravcová

      Jakub Šimoňák

SPOLOČNOSŤ

Rómovia robiť chcú, 
len ich to potrebujeme 
naučiť
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Alena Davidová je riaditeľkou 
rómskej školy v Kecerovciach pri 
Košiciach. Keď v tejto pozícii pred 
tromi rokmi začínala, všetci ju 
presviedčali, aby si zložila ružové 
okuliare a prestala chcieť zmeniť  
nemožné. Dnes sa ňou inšpirujú  
manažéri z hlavného mesta. 
Aký je jej pohľad na vzdelávanie 
Rómov, prečo ich má rada a čo je 
na tom najťažšie? 

 
Byť riaditeľom rómskej školy je zrej-
me odlišné od rovnakej pozície v „kla-
sickej“ štátnej základnej škole. Má va-
ša práca viac sociálny alebo riadiaci 
charakter? 

Škola je najmä inštitúcia, musíme 
ju viesť a dodržiavať zákony, musíme 
plniť všetky – niekedy až nezmyselné 
– plány, ktoré zákon vyžaduje. My 
sme typicky „extrémna“ škola, je tu 
všetko, čo len v škole môžete mať, či 
už je to dvojzmenná prevádzka, alebo 
problematickí zamestnanci, problémy 
s rodičmi, so žiakmi, zlé sociálne 
pomery, rozvody a zložité rodinné 
vzťahy. Človek sa tu naučí veľmi veľa, 
no zároveň je práve to najťažšie – keď 
vidím tie zložité rodinné prípady, 
problémy svojich zamestnancov. Už aj 
na nich dolieha náš sociálny systém, 
známa veta: „Prečo oni hej a my nie.“

 
Koľko percent vašich žiakov je 
Rómov?

Sto percent. Kecerovce majú 
približne 3500 obyvateľov, z toho je 
3000 Rómov, a okrem toho tu máme 
šesť spádových obcí, kde je takisto 
väčšina obyvateľov rómska. Je to ťažké,  
pretože vieme, že sú tu samé rómske 
deti, vieme, že sú chudobní – aj 
chudobní, no nielen –, a teraz napríklad 
nedostaneme z Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny dotácie na stravu 

a pomôcky pre celú školu. Smernica 
hovorí, že keď má škola nad 50 percent 
žiakov v hmotnej núdzi, dostanú 
všetci pomôcky a desiatu zadarmo. 
Z úradu však tvrdia, že nespĺňame 
túto podmienku, čo je úplne šialená 
vec, musíme bojovať o každého žiaka. 
Náročné je všetkých naraz preučiť, že 
si to musia zabezpečiť sami – a každé 
pero, ktoré im dáte, sa vám už nevráti. 
(Smiech) 

 
Ako je možné, že vám z roka na rok 
neuznali potrebné percentá žiakov 
v hmotnej núdzi? 

Nechápeme, nevieme, prečo nám 
príspevky neuznali. Veľa ráz sa nám 
stalo, že rodičia doniesli potvrdenie 
o hmotnej núdzi – a z úradu nám 
povedali, že sa ich kolegyňa musela 
pomýliť. Niekedy až žasnem, akoby 
vôbec za tým nevideli človeka.

 
Vráťme sa teraz trocha naspäť. Ako 
ste sa stali riaditeľkou? 

Boh si asi nejako vyberá ľudí, lebo 
inak to neviem vysvetliť. (Smiech) 
A potom vám pošle iných ľudí do cesty. 
Náhodou som sa stretla so starostom 
Keceroviec, práve potreboval s niečím 
pomôcť a ani neviem, ako som sa 
zamiešala do rozhovoru. Nakoniec 
sa ma spýtal, či nechcem prísť na 
výberové konanie na riaditeľa školy, 
že ma rád podporí. Prišlo výberové 
konanie a prešla som. Bol to náročný 
proces, ale vtedy som si povedala: Ak 
Pán Boh chce, aby som bola na tomto 
mieste, tak to vyhrám, a ak nie, tak tu 
nebudem. Pripravila som sa najlepšie, 
ako som vedela, no a v hlasovaní 
rozhodli ľudia. Teraz mi beží tretí 
školský rok.

 
Pokračuje dobrá spolupráca so sta-
rostom až dodnes? 

V školstve je utópiou chcieť fungo-
vať bez spolupráce so zriaďovateľom. Aj 
keď sme samostatný subjekt, rozpočet 
nám schvaľuje miestne zastupiteľstvo. 
A ak sa tam za vás nikto nepostaví, do-
stanete minimum peňazí, z čoho sa ne-
dá urobiť takmer nič. Počula som  

o viacerých prípadoch, keď riaditelia  
fungujú so starostami len písomnou 
formou, to je pre mňa nepredstaviteľná 
vec. Často potrebujeme niečo od obce  
a pán starosta úžasne spolupracuje. 
O tom to vlastne celé je, len vtedy  
môžete školu niekam posunúť, ak spo-
lupracuje škola, obec, rodičia, farnosť, 
celá komunita – to je podľa mňa kľúčo-
vé, zvlášť v takejto malej obci. S pánom 
starostom a pánom farárom si robíme 
stretnutia v trojici, kde si povieme  
potreby, a pán starosta už vidí, čo vie 
urobiť z obecných peňazí a podobne. 
Klobúk dole pred riaditeľmi, ktorí to 
dokážu bez takejto podpory – a to je 
problém väčšiny škôl na Slovensku.

 
Do školy v Kecerovciach chodí 880 
žiakov. Aké personálne obsadenie  
potrebuje takáto veľká škola?  

Mám tu celé „osadenstvo“: tri  
zástupkyne, všetky tri Márie – smejem  
sa, že to tu Panna Mária ochraňuje, 
kam sa pozriete, samá Mária. Ďalej tu 
mám personalistku, účtovníčku, hos-
podárku a 67 pedagógov. Pedagogický 
proces majú v podstate na starosti zá-
stupkyne, ony si väčšinu organizujú sa-
my a ja už potom riešim len tie najnut-
nejšie veci, ktoré vzniknú. Rozhodnutia 
však nakoniec musím vydávať ja. 
Dobré je riadiť, kým nemusíte niečo 
podpisovať, tú „zodpovednosť papiera“ 
je pre veľa ľudí náročné uniesť. Až vte-
dy si uvedomia, že „ja musím rozhod-
núť, dať to na papier a podpísať“, a nie 
každý to zvládne. Stáva sa mi, že učite-
lia nechcú podpísať niektoré dokumen-
ty, ktoré v podstate vypracovali oni. 
V tej chvíli sa zaseknú, vedia totiž, že to 
ide napríklad na prokuratúru, na Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny. Vediem 
ich k tomu, aby robili svoju robotu 
dobre, pretože vedia, že to ide „von“.

 
Snažíte sa viesť pedagógov a svojich 
zamestnancov k dôvere a otvorenosti  
voči vám, žiakom chcete ukázať, že 
pravidlá neslúžia na trestanie, ale na 
to, aby ste ich niečo naučili. Nie je to 
pri takom veľkom počte žiakov a za-
mestnancov utópia?
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Prvý rok ma celý pedagogický zbor 
presviedčal, že to, čo tu chcem uro-
biť, je nereálne, že som prišla z nejakej 
rozprávky a nech si už dám dole tie ru-
žové okuliare. Na porade som im vtedy 
povedala: „Nechajte mi moju rozpráv-
ku! Keď uvidím, že sa to tu naozaj ne-
dá, prídem a poviem vám to.“ Prvý rok 
bol asi najťažší, veľmi sme bojovali. Ja 
tu však vidím potenciál, sú tu chudob-
né rodiny, ktoré už nie sú až tak veľmi  
postihnuté generačnou chudobou, 
a s nimi treba pracovať, lebo oni to 
hľadajú. A takéto pole neorané je su-
per, lebo môžete robiť všetko a všetko  
je dobré. (Smiech) Tu nie je nič, nie 
ako na „profi“ školách, kde deti majú  
všetko, tu je vzácne čokoľvek, čo pre 
nich robíme. Začínali sme už len 
s tým, aby nám deti chodili do školy.

 
Nemáte niekedy chuť povedať si – 
a dosť!?

Občas sa mi stane, že sa mi ráno 
nechce vstať do práce. No potom ma 
donúti zodpovednosť – tí zamestnanci 
ma o siedmej ráno v škole čakajú! Keď 
som bola prednedávnom chorá a roz-
právala som s učiteľkami cez videoho-
vor, jedna z nich mi povedala: „Ale vy 
nám tu chýbate!“ Ženie ma zodpoved-
nosť.

 
Doma máte celkom rušno, keď sa 
stretnú povinnosti riaditeľky a vašich 
dvoch malých športovcov, ktorí pra-
videlne trénujú hokej. Ako to vyzerá 
u vás doma? Ako vás – ako riaditeľku 
– vníma váš manžel?

Vilko je piatak, Gregor tretiak. 
Snažia sa príliš ma netrápiť, ale sú to 
normálne deti, čiže učiť sa s nimi mu-
síte, musíte riešiť problémy v škole, 
niekedy to v tom hokejovom svete nie 
je jednoduché. Manžel je obchodným 
zástupcom jednej firmy, má na starosti 
celý východ od Liptovského Mikuláša 
až po hranice, pracovný čas má veľmi  
individuálny. Baví ho to a čo sa týka  
manažmentu, všetko ma naučil on. 
Predtým robil vo firme, kde mali dob-
re vybudovaný systém manažovania  
ľudí, a všetky prednášky, ktoré mal 

v riadiacej pozícii aj ako kouč, si po-
tom nonstop skúšal na mne! Robil to 
už od svojich dvadsiatich rokov, čiže 
teraz sa smejem, že vlastne on môže za 
to, že som riaditeľka. Občas máme do-
ma také „riadiace“ boje. (Úsmev) Vraj 
je ťažké sa so mnou hádať, lebo mám 
argument na všetko, takže to veľmi 
ani neskúša. Drží ma pri zemi, v tom-
to je super, má pragmatické myslenie. 
Každý vám povie, aby ste si neťahali 
prácu domov. To sa však u mňa nedá, 
ale minimálne mám v ňom oporu, že 
mu môžem všetko povedať. Zo spiritu-
ality Hnutia fokoláre som naučená ne-
rozhodovať sama, ale vždy si to s nie-
kým prejsť. S celou rodinou sa snažíme 
zharmonizovať sa, v práci nenocujem, 
poobede sa venujem deťom a potom si 
ešte robím nejakú prácu.

li, a deti to znova všetko zabudli, alebo 
že zasa nemajú ceruzky, nemajú pero. 
Pre zamestnancov je to únavné a vy ste 
tu potom na to, aby ste ich povzbudi-
li. Kde by som brala energiu potešovať 
ich? Musím ísť medzi nich s optimiz-
mom, nemôžem k nim prísť s kritikou 
a nakričať na nich.

 
Kde teda čerpáte posilu? 

Prečítam si nejaké zamyslenie od 
Chiary Lubichovej alebo mi pomáhajú 
už len drobné myšlienky z hnutia, ako 
„vidieť v druhom človeku každý deň 
niečo pekné a nové“ – to je tak nejako 
vo mne už od malička. Sama niekedy 
nechápem, že nemám strach, nemám 
predsudky. Ktorékoľvek dieťa príde 
a chce sa objímať, a môže byť z tej po-
slednej osady, a vy jednoducho musíte 
vidieť to, že sa dnes potrebuje postís-
kať, a nie to, či je špinavé. Spiritualitu, 
v ktorej som bola vychovávaná, vní-
mam dnes aj v tom, že chcem druhým 
pomáhať, chcem mať láskyplný pohľad 
na všetko. Človek nie je riaditeľom iba 
preto, lebo niečo vie a môže rozhodo-
vať, ale to, čo viem, im chcem dať s lás-
kou.

 
Možno podobne ako vo viere aj vo 
vnímaní spirituality Hnutia fokoláre 
musí človek dospieť do štádia, že sa 
pre ňu sám rozhodne, nielen na zá-
klade výchovy. Mali ste aj vy takýto 
zlomový bod v živote? 

Takúto krízu som nemala, skôr to 
bola kríza z krutej reality, ktorú som tu 
zažila počas prvého roka ako riaditeľ-
ka. Naozaj sa ma ľudia pýtali: „To od-
kiaľ si ty prišla?“ Prišli sem rôzni pod-
nikatelia, rôzne ponuky, a vy vidíte  
v tom druhom len to dobré! Nikto 
mi nepovedal, že si mám dávať pozor. 
Bolo to také precitnutie... Naozaj ne-
viem, čo by som robila, keby som ne-
bola vychovávaná v odpúšťaní a vo 
vnímaní Božej milosti, lebo zrazu 
si uvedomíte, že niektorí ľudia vám 
chcú zle. Dostala som trinásť anony-
mov a bolo tu trinásť kontrol za jeden 
rok, od Inšpektorátu práce po asistenta 
rómskeho vyslanca, čím som asi pre-

Kecerovce 
majú cca 3 500 
obyvateľov,  
z toho je 3 000 
Rómov.

 
Spomínali ste spiritualitu Hnutia fo-
koláre. Ako ju premieňate na kon-
krétne postoje vo svojom živote?  

Keby som nebola vychovaná 
v spiritualite, kde človek nerieši ra-
su či hmotné veci, asi by som to tu 
nezvládla. Tu môžete učiť len vtedy, 
keď máte cit pre komunitu, keď chce-
te podporovať sociálny život. „Začínať 
odznova“ je tu každodenná realita, čo 
ma tiež naučila spiritualita. Deti tu ve-
dia jedine to, čo ich naučíte – a kaž-
dý jeden deň odznova, o domácej prí-
prave môžeme iba snívať. Nevedela by 
som si predstaviť fungovať tu bez toho, 
aby som žila v hnutí. Týka sa to naprí-
klad aj myslenia ľudí. Prídem do zbo-
rovne a vidím, ako sú učitelia utrápení 
z toho, že sa konečne niekam posunu-
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konala rekord v kraji, bola tu aj tele- 
vízia. Potom som pochopila, že naozaj  
– keby som nemala vieru, spiritualitu  
jednoty a Chiaru, asi by ma to zložilo.  
Ja to inak nevidím a človek niekedy aj  
cíti, že to nie je jeho sila. Je to sila všet-
kých dievčat na stretku, ktoré sa za 
mňa vyslovene modlia, aby sme to 
zvládli. Prvý rok sa tu odohrala aj jed-
na scéna, chystala sa veľká bitka, 25 
chlapov z jednej osady, 25 z druhej. 
Vyšla som von a tam dve obrovské 
skupiny kričali na seba. Išla som medzi 
nich, zobrala som si niekoľkých nabok, 
vyriešili sme, čo bolo treba, dohodli sa 
a všetko sa dobre skončilo. Až keď to 
potom niekomu rozprávate, dôjde  
vám, čo sa stalo, keď sa vás opýtajú: 
„A to si sa nebála vojsť medzi nich,  
také dievčatko?“ No v tej chvíli som 
sa nad tým ani nezamýšľala, až spätne 
rozmýšľate: Kto vám dal silu? To ne-
môže byť z vás... Pán Boh povedal: „Tu 
si a rob všetko pre to, aby to bolo dob-
ré,“ a dá vám silu, lebo inak to neuro-
bíte, človek by sa tu zložil. Koľko ráz tu 
boli rodičia, ktorí sa mi vyhrážali,  

a musíte si s nimi poradiť. Naučilo ma  
to, že sa nemôžem s niekým rozísť 
v hneve, nikdy nevieme, čo sa stane. 
Takže ja tých rodičov držím, kým ne-
pochopia, v čom je problém a či ho vy-
riešiť viem alebo neviem. Máme tu cel-
kom temperamentné hádky. Boli situá- 
cie, keď som musela niekoho vyhodiť  
z kancelárie – napríklad prišiel pár, 
obaja sa správali agresívne, a tak bolo  
potrebné poslať ich von vychladnúť. 
Snažím sa vysvetľovať, kým to nepo-
chopia, aby nešli preč s hnevom. Oni 
v sebe majú veľmi silné emócie,  
dokážu v sekunde vybuchnúť pre úpl-
nú maličkosť a ja im to neberiem, len 
to potrebujeme potom vždy urovnať.

 
Majú Rómovia problém s tým, že nie 
ste „jedna z nich“? Rešpektujú vás?

Nemajú s tým problém, ako ani ja 
nemám problém s nimi. Musela som 
im ukázať, že hoci k nim nepatrím, ne-
pochádzam z nejakých bohatých po-
merov, s rodičmi sme žili skrom-
ne. Ľady sa prelomia, keď im poviete, 
že aj vy máte doma deti, aj vy ste ne-

Začínali sme  
už len s tým,  
aby nám deti 
chodili do školy.

Osobný kontakt je najdôležitejší.
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jako rástli. Keď vás spoznajú a vidia, 
že im chcete dobre – oni to všetko cí-
tia. Všetko ostatné im poviete postup-
ne. Mali sme tu jedného dedka, čo vy-
rába prútené metly. Prišiel to ukázať 
deťom na hodinu – tak som sa zapojila 
a vravím, že aj môj otec takéto vyrába 
a môj syn mu bol pomáhať v lete čistiť 
liesku. Myslel si, že to hovorím len tak. 
No keď uvidel fotku, normálne bo-
lo vidieť, ako sa mu zablyslo v očiach! 
„Váš otec naozaj toto robí?“ V tej chvíli 
nadobudne pocit, že vy ste jeho človek. 
A to sú tie obyčajné chvíle, keď som 
vďačná za svojich rodičov. Obyčajným 
ľuďom musím byť blízko, musia cítiť, 
že som to zažila. Doma sme mali kra-
vu aj husi, prasiatka, robila som aj na 
poli, človek si to musí zažiť „od kotol-
ne“ – vlastne aj to sme doma mali – 
a to je skúsenosť, ktorú ani neviete, ke-
dy využijete. Napríklad čo sa týka dre-
va, potrebovala som do školskej kotol-
ne objednať palivo, a keby ma otec ne-
bol naučil, ako sa drevo kubíkuje, bola 
by som dnes stratená. Šokovaní chla-
pi sa ma vtedy pýtali: „Vy ste niekedy 
kubíkovali drevo?“ A to je presne to, 

čo potrebujete k ľuďom, lebo tu človek 
stretne všetko – od obyčajných ľudí po 
vrcholových manažérov. Aj tí tu boli, 
prišli rovno z Bratislavy, že je vraj ne-
jaká pani riaditeľka, čo chce veci robiť 
úplne ináč a chce s komunitou niečo 
robiť, tak sa na ňu prišli pozrieť.

 
Riešenie rómskej otázky je v našej 
spoločnosti citlivá téma. Vidíte to te-
da skôr pragmaticky – vyhrnúť si ru-
kávy a systematicky s Rómami pra-
covať? 

Nemusíte ísť do Afriky, aby ste vi-
deli chudobných, príďte do Keceroviec 
pozrieť sa do osady. Chudoba je hneď 
za rohom a aký je rozdiel medzi 
Afričanom, ktorému išlo 500 zbierok, 
a človekom, ktorý je tu a tiež je chu-
dobný a potrebuje pomoc? Ono nás to 
dobehne, ak im nezačneme neprestaj-
ne vysvetľovať, že vzdelanie je dôleži-
té. U nich je škola naozaj na okraji zá-
ujmu. Musíme to robiť, veď Rómov je 
čím ďalej, tým viac, a čo ďalej? My sme 
taká trochu experimentálna škola, má-
me upratovačky Rómky a rómskych 
asistentov a postupne je tu majoritnej 

My sme taká 
trocha expe-
rimentálna 
škola, máme 
upratovačky 
Rómky a róm-
skych asistentov. 
Postupne je tu  
majoritnej 
populácie  
menej.

Vo vysvetľovaní treba byť neúnavný.
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populácie menej. Hoci si musíme vziať 
rómsku komunitu pod patronát, lebo 
sami by to asi ťažko zvládli, a musíme 
sa im venovať, posun naozaj vidno – 
ako sa postupne dostávajú z tej jedno-
duchosti myslenia „neviem, čo mám 
urobiť“ a „povedz mi“ do štádia „už 
viem sama, čo mám robiť“ a „nemu-
sia mi hovoriť“. Nájdu aj radosť z to-
ho, že sú užitoční. Oni chcú byť uži-
toční, chcú pracovať. Stále počúva-
me tie reči, že „oni nechcú“. Naopak, 
chcú, len je jasné, že ak nie je na to na-
učený, treba s ním trocha inak praco-
vať. Ale veď mu ukážme, ako si to my 
predstavujeme, a nielen povedať „ne-
viem“. Oni naozaj chcú, aj keď v každej 
populácii na svete sú ľudia, ktorí pra-
covať nechcú a majú skreslený pohľad 
na svet – rovnako ako my máme na 
svet skreslený pohľad. Niekedy je ťaž-
ké dať im príležitosť, lebo to stojí veľa 
úsilia. Manažéri v továrňach alebo na 
stavbách sú zvyknutí pracovať s chlap-
mi Rómami a vedia, že im musia všet-
ko vysvetliť a že to chce veľkú trpez-
livosť. Či je to už citlivá alebo neviem 
aká otázka, musíme to robiť! Čo bude  
ďalej?  
 
Vnímate teda, že ak im niečo zveríte 
do vlastných rúk, záleží im na tom? 

Záleží, chcú a vážia si každú po-
moc.

 
Ako podporujete svojich rómskych  
zamestnancov? 

Dbám na to, aby deti mojich róm-
skych zamestnancov chodili do školy  
a aby sa učili a robili domáce úlohy, 
normálne fyzicky kontrolujem, či je  
dieťa v škole. Učím aj ich, že vzdelanie 
je dôležité. Pomaly sa stáva tradíciou, 
že každý rok máme cez projekt na ško-
le osem ľudí z Úradu práce. V podsta-
te vplývate aj na nich, aby chodili do 
práce a starali sa o svoje deti, a hoci po 
pol roku odtiaľto odídu, aby vedeli, že 
mi záleží na nich, na ich deťoch, aby 
mali vzdelanie. Snažím sa budovať nie-
len školu, ale aj komunitu okolo, bu-
dovať vzťahy s ľuďmi z Keceroviec, aby 
boli ochotní pre školu pracovať, aby 

Evin Rudko chodil do školy a robil si 
tie úlohy! A potom chodí ku mne na 
kontrolu. Ako inak ich to všetko na- 
učíme? 
 
Aký potenciál vidíte vo vašich žia-
koch? Majú šancu dosiahnuť vyššie  
vzdelanie? V čom vidíte najväčšie 
možnosti zaradenia Rómov do slo-
venskej spoločnosti? 

Som presvedčená o tom, že 10 
percent našich žiakov by mohlo byť 
vysokoškolákmi. Máme tu pár žiakov, 
ktorí v testovaní dosiahli 60-percentnú 
úspešnosť. Aj keď ich nie je veľa, nieke-
dy až žasnem nad tým, ako to dokážu 
z toho „nič“, čo majú doma. Zmenili 
sme v podstate celú školu, disponibilné 
hodiny sme nastavili tak, aby sme ich 
učili praktickému životu. Vyrábame 
drevené ozdoby, hračky, robíme tr-
hy. Podali sme projekt na polytechnic-
kú triedu a dúfame, že sa to podarí – 
to bola pre mňa kľúčová vec, nastaviť 
školu na prax, aby deti videli a mohli 
si chytiť to, čo môžu sami vyrobiť. 
Tlačíme ich všetkými možnými silami, 
snažíme sa ich naučiť čítať a písať na 
prvom stupni, aby sa na druhom stup-
ni už dalo pokračovať. Teraz máme 
dve triedy žiakov v každom ročníku, 
ktorí by naozaj mohli ísť do deviate-
ho ročníka, čo by bolo super. Doteraz 
končilo v deviatke približne 12 žiakov 
z 880, čo máme na škole. Rómske ško-
ly sú v tomto špeciálne – v deviatke to-
tiž máte bežne tých najväčších grázlov. 
No u nás tam máte výber tých najlep-
ších žiakov. Sú to tí, ktorí naozaj chceli, 
mali potenciál a vedia sa správať.

 
Keď sme šli ráno sem do školy za 
vami, trvalo to z Košíc 45 minút. 
Vraveli sme si, že za tým kopcom  
už nič nebude – a zrazu je tu takýto  
kolos. 

Niekedy mám pocit, že na ten-
to kopček už Pán Boh zabudol. Raz do 
mesiaca chodím hrávať na svätú om-
šu do kostola, pán farár ma poprosil, 
lebo nemá kto. Ak sa sem nevrátia ši-
kovní ľudia, neviem si predstaviť, ako 
to tu bude vyzerať o 15 rokov. Rómska 

komunita tu nemá kostol, čo je veľká 
škoda, potrebovali by vlastný, ale to je 
v nedohľadne, pán farár to sám neu-
robí. Stačilo by už len to, keby sem na-
príklad chodili seminaristi hrávať fut-
bal s deťmi – a najmä pravidelne. Naša 
pani katechétka sa už pustila do roboty 
a chodí raz za mesiac na modlitby ma-
tiek s deťmi. Hovorí, že je to čím ďalej 
lepšie, aj keď je pre Rómov ťažké si za-
pamätať, kedy je prvá sobota v mesiaci, 
niekedy tam deti stoja každú sobotu. 
Potrebujeme, aby sa im tu niekto  
venoval pravidelne, tie deti sú naozaj  
vďačné napríklad za akýkoľvek výlet.  
Kiež by sa mi podarila nejaká letná 
škola. Tu je pole neorané – môžete ro-
biť všetko a všetko bude dobré! Len je 
potrebná pravidelnosť, nenechať deti 
tak. Čo sa budeme strachovať o to, čo 
bude potom?

Alena Davidová

Študovala učiteľstvo pre prvý 
stupeň základnej školy na na 
Katedre hudobnej a výtvarnej 
výchovy PF PU v Prešove.  
Neskôr tam absolvovala dok-
torandské štúdium. Štyri roky 
učila v Košiciach na Základnej 
umeleckej škole spev a hru 
na klavíri, potom na základnej 
škole anglický jazyk. Aktuálne 
pôsobí ako riaditeľka Základnej 
školy v Kecerovciach.  

Dvere sú 
otvorené, 
nevyhadzujem 
nikoho – aby 
verili, že som tu 
pre nich.
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Máte aj vy podobný príbeh zo života? Podeľte sa!
Svoje svedectvá nám môžete poslať na emailovú adresu casopis@nm.sk, radi ich uverejníme.

Červený dáždnik

Život v našej farnosti

Vracala som sa od lekárky z Bratislavy. Vlak stál na nástupišti, 
ktoré je bokom od staničnej budovy. Medzi ľuďmi som zbadala, 
ako do stredného vozňa „push-pullu“ nastupuje stará pani 
s taškami. Na zámkovej dlažbe nástupišťa som takmer stúpila 
na starý červený dáždnik, pekne uviazaný šnúročkou. Odložila 
som ho na nízky múrik, aby sa oň niekto nepotkol. Vtom mi 
napadlo, že ten dáždnik mohol vypadnúť z tašky starej panej. 
Našla som ju pekne usadenú hneď pri dverách stredného 
vagóna. Keď som sa jej opýtala, či náhodou nestratila dáždnik, 
hneď preľaknutá prisvedčila, že áno. Vybehla som von, vzala 
som ho z múrika a ešte som sa s ním do odchodu vlaku stihla 
vrátiť. Veľmi sa potešila a ďakovala mi. Keď zbadala, že si idem 
sadnúť inde, naznačila, aby som si prisadla k nej. 

Bola veľmi zhovorčivá – bývalá učiteľka –, a keď zistila, že 
cestujem do Šale, hneď porozprávala, koho tam pozná a že 
ide do Veče k hrobu svojho brata. Keď sme v cieľovej stanici 
vystúpili, odviedla som ju na autobus a ešte som sa s ňou po 
„moju“ zastávku zviezla. Za celý ten čas som sa o nej dozvedela 
veľa vecí. Srdečne sme sa rozlúčili a ja som ju v duši obdivovala, 
čo všetko za svojich osemdesiatpäť rokov života prežila. Ako 
milovala svojich z rodiny a ako dokázala byť milosrdná – 
manžel ju po šestnástich rokoch manželstva opustil a napokon 
sa k nej chorý vrátil a ona ho doopatrovala.V jej spomienkach 
nebolo ani trochu zatrpknutosti. To stretnutie bolo pre mňa 
darom a povzbudením. 

      A. N.

Pred nejakým časom ma oslovila suseda, matka ôsmich detí, 
aby sme v našej obci založili modlitbové spoločenstvo Modlitby 
matiek (MM). Túžila po tom, aby mladé rodiny z našej farnos-
ti držali spolu, aby sa stretávali a duchovne rástli. Na nedeľnej 
svätej omši sedávali vpredu s malými deťmi a po svätej omši 
vždy družne debatovali. Bolo to radostné ich takto vidieť. 

Jej nápad sa mi celkom zapáčil. Mohla by to byť vhodná 
forma duchovného rastu nielen pre mladé, ale veľkou oporou 
aj pre staršie mamičky, ktoré majú problémy so svojimi dospe-
lými deťmi. S touto novou spiritualitu som sa už stretla a zdalo 
sa mi, že jej myšlienky sú zhodné s tým, čo som žila aj v Hnutí 
fokoláre. 

Suseda mala utkvelú predstavu, aby som toto spoločen-
stvo viedla ja – že je to Božia vôľa. V tom som s ňou nemohla 
súhlasiť. Veď ani ja často neviem, čo je Božia vôľa, ako to mô-
že s takou istotou tvrdiť ona! Snažila som sa jej vysvetliť, že je-
diné, o čo sa snažím, je dobre žiť prítomný okamih. Bola som 
ochotná pomôcť, ale potom nechať mamičky, aby si už všet-
ko riadili samy. Využila som získaný kontakt na diecéznu ko-
ordinátorku a s naším kňazom som dohodla ďalšie detaily 
o návšteve trnavskej skupinky MM v našej farnosti. Mamičky 
z Trnavy nám ukázali, ako a čo sa treba modliť, a v našej far-
nosti sa naozaj vytvorila živá skupinka matiek. 

Na prvé stretnutie mala prísť aj diecézna koordinátorka  
a všetkým členkám vysvetliť pravidlá. Bola som presvedčená,  
že moja úloha sa týmto skončila. Jedna z mladých mamičiek – 

bývalá spolužiačka môjho staršieho syna – sa ma sklamane spý-
tala: „A vy neprídete?“ Nemohla som povedať nie. Boli by skla-
mané aj staršie matky, ktoré som práve ja pozvala. A tak som 
si povedala, že medzi mamičky budem chodiť, až kým nebu-
dú samostatné. Aby sme mali k sebe bližšie, navrhla som tyka-
nie – bez ohľadu na to, či sme staršie alebo mladšie. Bývalú spo-
lužiačku môjho syna som poprosila, aby našu skupinku viedla 
ona. Cítila som aj zodpovednosť za čistotu novej spirituality.

V modlitbách je jedna z častí venovaná chválam a jedna 
časť venovaná čítaniu Svätého písma. Naša skupinka sa pod-
ľa návrhu diecéznej koordinátorky venovala viac chválam. 
Časom jedna z mamičiek, učiteľka na hudobnej škole, prišla  
s návrhom založiť farský spevácky zbor pozostávajúci z detí  
a rodičov. Niektoré mamičky zo skupiny odišli, lebo nestíhali  
oboje. Teraz ideme viac do hĺbky s čítaním Svätého písma. 
Každá z prítomných mamičiek môže povedať, čo ju oslovilo. 
Vďaka Chiare Lubichovej mám vždy čo povedať: prežitú skúse-
nosť alebo ako sa snažím slová z evanjelia uvádzať do praxe.  
Jedna z mladých mamičiek sa vyjadrila, že je vďačná za nás 
staršie, lebo že mnoho ráz si nevie správne vysvetliť slová 
z evanjelia, ale že my staršie tam často prinesieme svetlo.

Dnes je už skupinka samostatná, a predsa rada prídem 
medzi ne. Mám príležitosť odovzdávať svoje deti do Ježišových 
rúk a osobne milovať každú z prítomných mamičiek.
      I. S.

ZO ŽIVOTA
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Byť deťmi jedného Otca
Bývam v Košiciach na Pereši. Domčeky sú na malom kopci 
a oproti je neveľké letisko. Aj keď tam bývam už dva roky, na 
letisku som ešte nebola.

Nedávno ráno som sa ponáhľala na autobus, ktorým cho-
dievam do práce. Keď som sa už skoro blížila k prechodu pre 
chodcov, zrazu na ceste za mnou zastalo auto. 

Pýtali sa ma, či neviem, kde je letisko, že zablúdili. „Ja 
som Košičan,“ hovorí asi osemdesiatročný pán za volantom, 
„ale nejako som sa tu zamotal.“ Nečudo, ono to na Pereši nie 
je také jednoduché – treba to tam poznať.

O chvíľu vystúpil z auta ďalší pán, asi päťdesiatnik, a vzá-
pätí mladá slečna.Vysvetľovala som im, že je potrebné podísť  
štvorprúdovú cestu a dostať sa na opačnú stranu a potom ich 
tam ukazovatele zavedú. Slečna bola zjavne rozrušená. Bála 
sa, že to nestihnú. „A vy náhodou nešoférujete?“ opýtala  
sa ma, „nám to totiž odlieta do Anglicka o necelú hodinu.“ 
Nastúpila som na miesto šoféra. Auto bolo veľmi staré, ale 
funkčné. Malo kožené poťahy a bolo vzorne čisté. Starý pán si 
sadol dozadu. Bol veľmi pokorný. Slečna z auta telefonovala – 
hovorila anglicky so zaujímavým prízvukom. Zdalo sa mi, že 
niekomu vysvetľuje, že to asi stihnú.

Na letisko sme dorazili o desať minút. Všetci sme vystúpili 
z auta. Pán stredného veku ma objal, aj slečna a veľmi mi ďa-
kovali. Odišla som od nich a snažila som sa pochopiť, ako sa 
dostanem do mesta. 

Žiadny autobus nebol v dohľade. Taxikár mal síce na 
dverách auta napísané 2,99 €, ale povedal, že do mesta to 
bude stáť 10 eur, čo sa mi zdalo priveľa. Oslovila som štyroch 
mladých slušne vyzerajúcich rómskych mužov, ktorí dorazili 
na letisko po nás, ale šofér mi povedal, že on do mesta nejde. 
Ďalší oslovený vodič mi nerozumel – hovoril iba po maďarsky.

Starý pán sa medzitým s autom otočil, čakal a trochu 
ma pozoroval. Vrátila som sa k nemu. Povedal, že ma rád 
odvezie na zastávku ku Kauflandu – odtiaľ už šlo do mesta 
viacero autobusov. Cestou v aute mi povedal: „Musel som 
im pomôcť, sú mi rodina – pracujú v Anglicku.“ Na zastávke 
som vystúpila a on zamieril do neďalekej rómskej osady 
v Košiciach. 

Do práce som prišla neskoro, ale mala som zvláštnu 
radosť. Nanovo som pochopila, že čierni alebo bieli – všetci 
sme deťmi jedného Otca.
      M. V.

POZVÁNKA NA MARIAPOLI

SLOVENSKO-UKRAJINSKÉ 
MARIAPOLI 
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27. – 30. jún 2019

CELOSLOVENSKÉ 
MARIAPOLI

Ľubovnianske kúpele 

11. – 14. júl 2019

EURÓPSKE 
MARIAPOLI 

Tonadico, Taliansko

28. júl – 4. august 2019 
turnus pre Slovensko

REGISTRÁCIA
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www.focolare.sk

REGISTRÁCIA
1. máj – 30. jún 2019

www.focolare.sk

VIAC INFORMÁCIÍ
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Apoštoli dialógu
Chiara Lubichová

Aby stretnutie medzi dvomi alebo viacerými partnermi prinieslo 
plody, predpokladá sa miera, na ktorú poukázal Ježiš: „Ako ty, Otče, 
vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno“ (Jn 17, 21). 

Štýl dialógu, typický pre charizmu jednoty a tak veľmi 
požadovaný Pavlom VI. (Ecclesiam suam, 60-121), ktorý prebieha vo 
vzájomnej láske, a teda „v komunikácii Boha vo mne s Bohom  
v bratovi“, v ktorom je všetok priestor dávaný Duchu Svätému, 
vytvára z Hnutia fokoláre protagonistu dialógu.

Dialóg medzi novými a staroby-
lými charizmami 

Dialóg medzi novými a starobylými  
charizmami sa nezačal po „Turícach 
1998“ a stretnutím s františkánskou ro-
dinou v Assisi v roku 2000, aj keď tieto 
udalosti znamenajú jeho oficiálny zrod, 
ale bola to živá skutočnosť už od polovi-
ce štyridsiatych rokov. 

  
Vzájomné objatie

V roku 1998, keď už nové charizmy  
boli uznané za novú jar v Cirkvi, Ján 
Pavol II. vyjadril želanie sláviť sviatok 
Turíc na Námestí svätého Petra spolu so 
zakladateľmi a členmi cirkevných hnutí 
a nových komunít a vytvoriť tak nový 
vzťah medzi všetkými. Chiara takto 
spomína na túto udalosť.

Z príhovoru ku cirkevnej komunite 
v Tridente, Katedrála sv. Vigília,  

2. júna 2001
 

Už od začiatku sme všade vypozorovali, 
že sám Duch Svätý pripravil túto hodinu 
v Cirkvi. Skutočne všade nachádzame  
neuveriteľné očakávanie tohto spoločen- 
stva, veľké nadšenie, popud, ktorý môže  
byť len nadprirodzený. Pokračuje spon- 
tánne priateľstvo, ktoré rozkvitlo v Ríme,  
ako sme všetci videli, najmä keď pápež 
povedal: „Dnes sa z tohto večeradla na 
Námestí svätého Petra zdvíha mocná 
modlitba: Príď, Duchu Svätý, príď a ob-
nov tvárnosť zeme. Príď so svojimi sied-
mimi darmi! Príď, Duchu života, Duchu 
pravdy, Duchu spoločenstva a lásky! 

Cirkev a svet ťa potrebujú. Príď, Duchu 
Svätý, a urob charizmy, ktoré si nám da-
roval, ešte plodnejšími.“ Po tejto výzve 
sme už neboli takí ako predtým: každá 
vzájomná ľahostajnosť sa vytratila, kaž-
dá zábrana zmizla, každá nevôľa sa roz-
plynula. Medzi nami všetkými sa zro-
dila láska, vzájomné objatie v Ježišovi. 
A Mária, „prvá Kristova učeníčka, ne-
vesta Ducha Svätého a Matka Cirkvi“ – 
ako ju pápež v ten deň nazval –, ktorá  
bola s apoštolmi pri prvých Turícach, 
bola určite aj s nami. A nemohla tam 
chýbať: ona je prvou charizmatičkou 
v Cirkvi.

 
Ekumenický dialóg 

Chiara Lubichová bola poddajná  
vanutiu Ducha a vedela sa postaviť na 
miesto rozštiepenia medzi cirkvami ta- 
kým spôsobom, aby sa stala spoločníč- 
kou na ceste, na ktorej sa všetci „spo-
ločne“ otvárajú konaniu Ducha Svätého, 
aby svetu vydali svedectvo o jednote.

 
Dialóg ľudu

Prítomnosť členov z rôznych cirkví 
a všetkých povolaní v Máriinom diele  
je predzvesťou jediného kresťanského  
ľudu.

 
Ekumenické stretnutie mladých 

v Budapešti 6. apríla 2003

V rámci tohto dňa, ktorý nesie názov  
„Koho hľadáte?“, ma požiadali, aby som 
vám ponúkla neobyčajnú skúsenosť  
nového ľudu, ktorý skutočne našiel to, čo 

SPIRITUALITA

Každá vzájomná 
ľahostajnosť sa  
vytratila, každá 
zábrana zmizla, 
každá nevôľa  
sa rozplynula.
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hľadal. Ide o ľud, ktorý povstáva tu i tam 
vo svete a tvoria ho veriaci z 350 rôznych 
cirkví. Týchto kresťanov oživuje určitý 
spôsob života, spiritualita nazvaná „spi- 
ritualita jednoty“. Niektorí ju považujú 
za ekumenickú a ona je darom Ducha  
Svätého. „Spiritualita jednoty“ síce roz-
kvitla v Hnutí fokoláre, ale v súčasnosti 
je univerzálnym dedičstvom. [...]

So všetkými týmito bratmi a sestra-
mi z rôznych cirkví, s ktorými sme sa  
spoznali a navzájom sa s nimi milujeme, 
sme tiež akoby prvý raz objavili, koľko  
bohatstva sme už mali spoločného. 
Predovšetkým je to krst, potom Starý 
a Nový zákon, dogmy prvých koncilov, 
Vyznanie viery (nicejsko-carihradské), 
gréckych a latinských cirkevných otcov, 
mučeníkov a ešte iné, ako život milosti, 
viery, nádeje, lásky a mnohých ďalších 
darov Ducha Svätého.

 
Medzináboženský dialóg

Chiara bola osobitne citlivá na pô-
sobenie Ducha Svätého medzi stúpen-
cami iných náboženstiev už od vzniku  
Fontem v Kamerune v prvej polovici 
šesťdesiatych rokov. Ľud Bangwa, ktorý 
žil v tom regióne, praktizoval tradičné 
náboženstvo. Keď Chiara pricestovala 
k nim, mala silný dojem: cítila, že Boh 
ako obrovské slnko objíma všetkých 
svojou láskou, kresťanov i nekresťanov. 

Udalosť, ktorá je oficiálnym začiat-
kom tohto dialógu, sa udiala v roku 
1977, keď Chiara získala Templetonovu  
cenu. Odvtedy sa tento dialóg rozvinul 
na všetkých kontinentoch. Založený 
je na „zlatom pravidle“ prítomnom 
takmer vo všetkých svetových nábožen-
ských tradíciách, na umení milovať, 
ako aj na prítomnosti semien Slova 
vo všetkých náboženských tradíciách 
rôznych národov (porov. dekrét Druhé- 
ho vatikánskeho koncilu o misijnej 
činnosti Ad gentes, 11.15).  
 
„Zlaté pravidlo“

Pri slávení vešpier v dóme 
Aachen (Nemecko) 13. novembra 1998

 
V súčasnosti je približne 30 000 prísluš-
níkov iných náboženstiev, ktorí si v rámci  

svojich možností osvojujú našu spiritua- 
litu a ciele hnutia.

Ak by sa nás opýtali na dôvod  
rýchleho a plodného rozvoja medzinábo-
ženského dialógu Hnutia fokoláre, odpo- 
vieme, že rozhodujúcim a charakteris-
tickým prvkom je láska, ktorú do našich 
sŕdc vylial Duch Svätý. Veď práve láska  
vyvoláva spontánnu a bezprostrednú 
ozvenu v srdciach ľudí odlišného nábo-
ženstva a kultúry. Je to preto, že aj v ich 
náboženstvách sa nachádza takzvané 
zlaté pravidlo, ktoré kresťania poznajú 
vo forme: „Ako chcete, aby ľudia robili 
vám, tak robte aj vy im“ (Lk 6, 31). [...]

 
Dialóg s osobami bez 
náboženského presvedčenia

Už v začiatkoch, keď charizma  
jednoty začala účinkovať, sa Chiare  
naskytla príležitosť nadviazať vzťah  
s ľuďmi bez náboženského presvedče- 
nia. Viedlo ju pritom výslovné nasme-
rovanie, ktoré dostala od Pavla VI. 

 
Príťažlivé a poučné spoločenstvo

Zo širšieho okruhu ľudí bez nábo-
ženského presvedčenia sa v priebehu 
rokov vyprofilovala dôležitá skupina, 
ktorá túžila po väčšej účasti na chariz-
me jednoty. Chiara sa s nimi niekoľko 
ráz stretla a odpovedala na ich otázky.  

Z odpovedí na otázky priateľov  
bez náboženského presvedčenia

Castel Gandolfo 8. februára 1998
 

Snažím sa konkrétne žiť v duchu lásky  
k bratom a vidím, že človek sa prostred-
níctvom nej realizuje, avšak nie je to ľah-
ké. Čo môže pomáhať nám, aby sme žili  
s väčšou dôslednosťou podľa hodnôt, 
v ktoré veríme?

Kládli sme si otázku, čím to je, že 
sa s vami cítime tak dobre. A to natoľko, 
že v našich vzájomných vzťahoch môže-
me konštatovať podobné, ak nie rovnaké 
účinky, aké zakúšame napríklad vo vzťa-
hoch medzi kresťanmi, ako je radosť (ja 
som ju tu našla), pokoj, svetlo.

Vo vás sa stretávame nielen s čisto  
ľudskými myšlienkami, ale často aj 
s myšlienkami vedenými múdrosťou 

(ktorá je darom Ducha Svätého) a ona 
činí naše spoločenstvo obzvlášť príťažli-
vým, plným svetla, až je to prekvapujú-
ce. [...]

Ak sú ľudia inej kultúry úprimní, ak  
konajú s čistým svedomím a majú dobrú  
vôľu, v ich konaní je takisto prítomný 
Duch Svätý, a teda božský život. [...]

 
V dialógu s kultúrou

„Udiala sa vo mne jedna vec. Tieto 
kúsky kultúry umiestnené vedľa seba sa  
začali pohybovať a oživovať, začali vy- 
tvárať živé telo, ktorým pretekala ušľa-
chtilá krv. [...] To láska prenikla do nich 
a zahrnula ich myšlienkami, vtiahla ich 
do orbitu radosti.“ 

Týmito slovami Igino Giordani opi-
suje vo svojich Memoároch naivného 
kresťana (1984, s. 150) „duchovné a kul- 
túrne obrátenie“, ktoré sa v ňom udialo 
ako paradigmatické semeno ľudských 
a sociálnych perspektív, ktoré sa v dôs-
ledku toho začali neskôr rozvíjať. Až 
začiatkom deväťdesiatych rokov Chiara 
podnietila vznik tzv. záplav, ktorých je 
v súčasnosti dvanásť.

 
Svetlo, ktoré sa šíri

Úryvok z jedného spisu, 1999
 

To, čo sa v našom hnutí začína diať vďa-
ka tomu, čo sme s odvolaním sa na vy-
jadrenie Jána Chryzostoma o pôsobení  
Ducha Svätého pomenovali záplavy1, 
[je] rozlievanie sa svetla charizmy, kto-
ré je Duchom Svätým, do rôznych oblastí 
ľudského života, aby ich znútra obnovilo 
a doviedlo k novým cieľom.

Uvedené úryvky pochádzajú  
z knihy Duch Svätý  

(Vydavateľstvo Nové mesto, 2018).

1 V Johannem homilia 51: PG, 59, 284, je 
Duch prirovnávaný k „živej vode, pretože 
pôsobí bez prerušenia“ a „tryskajúcej, na 
označenie záplavy“.
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„Pokoj vám! Ako mňa po-
slal Otec, aj ja posielam vás.“ 
(Jn 20, 21)

 
Evanjelista Ján po tragickom vyroz-
právaní Ježišovej smrti, ktorá uvrhla 
učeníkov do strachu a zmätku, 
ohlasuje prekvapivú novinku: vstal 
z mŕtvych a vrátil sa k svojim!  
Zmŕtvychvstalý sa vo veľkonočné  
ráno naozaj ukázal a dal spoznať 
Márii z Magdaly. V ten istý deň  
večer sa ukázal ostatným učeníkom, 
ktorí sa zavreli v dome, lebo ich pre-
nikol pocit veľkej bezradnosti a po-
rážky.

On sa ich vybral hľadať, chce sa 
s nimi znovu stretnúť. Nezáleží na 
tom, že ho zradili, alebo že pred ne-
bezpečenstvom ušli. Ježiš sa im uká-
zal najmä so znakmi utrpenia pri 
ukrižovaní, s trýznivými ranami po 
klincoch a s prebodnutým bokom. 
Jeho prvými slovami bol pozdrav 
pokoja, ten je pravým darom, ktorý 
zostupuje na dušu a premieňa život. 

Až teraz ho učeníci konečne 
spoznali a obnovila sa ich radosť – 
so svojím Učiteľom a Pánom sa aj 
oni opäť cítia uzdravení, potešení 
a plní svetla.

Zmŕtvychvstalý potom zveril 
tejto skupinke osôb náročnú úlohu: 
vyjsť na cesty a prinášať svetu evan-
jeliovú zvesť, tak ako to robil on 
sám. Koľká odvaha! Ako Otec dô-
veroval jemu, tak aj oni majú plnú 
Ježišovu dôveru.

Nakoniec Ján dodáva, že Ježiš 
„dýchol na nich“, čiže podelil sa s ni-
mi o tú istú vnútornú silu, toho is-
tého Ducha lásky, čo obnovuje srd-
cia a myseľ.

 
„Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, 
aj ja posielam vás.“

 
Ježiš si prešiel celým ľudským by-
tím: zakúsil radosť z priateľstva aj 
bolesť zo zrady, namáhavú prácu 

a únavu na cestách, vie, ako sme na 
tom, pozná obmedzenia, utrpenie 
a pády, čo nás deň čo deň sprevá-
dzajú. Podobne ako učeníkov v za-
strčenej miestnosti aj každého z nás 
stále hľadá v našich pochybách 
a uzavretosti, verí nám.

Zmŕtvychvstalý Kristus nás po-
zýva zakúsiť spolu s ním nový ži-
vot a pokoj, aby sme sa oň potom 
mohli podeliť s ostatnými. Posiela 
nás svedčiť o našom stretnutí s ním, 
„vychádzať“ zo seba samých, z na-
šich chabých istôt a ohraničení, aby 
sme v priestore a v čase rozvinu-
li poslanie, ktoré máme od Otca: 
ohlasovať, že Boh je Láska.

 
„Pokoj vám! Ako mňa poslal 
Otec, aj ja posielam vás.“

 
Chiara Lubichová v roku 2005 
k tomuto slovu života povedala: 
„Len slová dnes nestačia. [...] 
Hlásanie evanjelia bude účinné, 
ak sa bude opierať o svedectvo 
vlastného života, ako to bolo za 
čias prvých kresťanov, ktorí mohli 
povedať: ,Zvestujeme vám, čo sme 
videli a počuli...‘1 Bude účinné, ak 
bude i o nás možné povedať tak 
ako o nich: ,Hľaďte, ako sa majú 
radi a sú ochotní jeden za druhého 
i zomrieť.‘2 Bude účinné, ak bude-
me svoju lásku konkrétne prejavo-
vať svojou štedrosťou, keď si bu-
deme všímať núdznych a budeme 
sa vedieť podeliť o jedlo, šatstvo aj 
o príbytky s tými, ktorí to nemajú, 
keď ponúkneme priateľstvo 
opusteným a zúfalým, keď budeme 
oporou pre tých, čo sú vystavení 
skúške. Takýmto životom budeme 
svedčiť pred svetom, že Ježiš je 
úžasný. A keď budeme druhým 
Kristom, aj my prispejeme k tomu, 
že jeho dielo bude pokračovať.“3

 
„Pokoj vám! Ako mňa poslal 
Otec, aj ja posielam vás.“ 

Aj my môžeme ísť hľadať Ježiša 
medzi ľudí, ktorých sužuje bo-
lesť a osamotenosť. Môžeme 
im ohľaduplne ponúknuť našu 
spoločnosť na ich životnej ceste 
k pokoju, ktorý je Ježišovým 
darom. V malom juhotalianskom 
mestečku sa takto venuje 
migrantom M. Pia so svojimi 
spoločníkmi. V tých tvárach sa 
zračí bolesť, vojna a podstúpené 
násilie.

„Čo hľadám?“ zveruje sa 
M. Pia. „Môjmu životu dáva 
zmysel Ježiš a viem, že ho 
môžem spoznávať a stretať najmä 
v najzranenejších bratoch. Naše 
združenie im ponúka kurzy 
taliančiny a pomoc pri hľadaní 
bývania alebo práce, takto 
pomáhame riešiť ich materiálne 
potreby. Opýtali sme sa ich, či 
by nepotrebovali aj duchovnú 
podporu. Tento návrh s radosťou 
prijali pravoslávne ženy, ktoré 
sa učia taliančinu. Do jedného 
strediska pre imigrantov prišli 
aj kresťania z Baptistickej cirkvi. 
Po dohode s baptistickým 
pastorom sme sa podujali vodiť 
ich v nedeľu na ich pomerne 
vzdialené bohoslužby. Plodom 
tejto konkrétnej lásky medzi 
kresťanmi bolo priateľstvo, ktoré 
sa upevňovalo aj kultúrnymi 
podujatiami, besedami za 
okrúhlym stolom a koncertmi. 
Uvedomili sme si, že sme jeden 
,ľud‘, ktorý hľadá nové cesty 
k jednote v odlišnosti, aby takto 
svedčil o Božom kráľovstve.“

                            Letizia Magriová

1 Porov. 1 Jn 1, 1.  
2  Tertulián, Apologetika 39, 7.
3 Ch. Lubichová, Slovo života, máj 2005, 

v Parole di Vita, zostavil Fabio Ciardi 
(Opere di Chiara Lubich 5, Città Nuova, 
Rím 2017), s. 750-751.

máj 2019



Slovo života pre deti
máj 2019

Po Ježišovej smrti sa ustráchaní učeníci 
zatvorili spolu v dome.

Večer sa im zjavuje sám Ježiš so znakmi 
utrpenia na tele a pozdravuje ich: „Pokoj 
vám!“ Učeníci našli opäť radosť.

Potom im zveruje úlohu, aby svetu priniesli 
radostnú evanjeliovú zvesť; a kým ich opus-
til, ešte na nich dýchol a povedal: „Prijmite 
Ducha Svätého“ (porov. Jn 20, 19-23).

Cez prestávku sme sa v škole hrali s loptou.

Lopta silne zasiahla jedného môjho 
kamaráta.

Aj keď som musel prestať hrať, ostal som 
s ním a odprevadil som ho na ošetrenie.

Poďme 
v ústrety 
tomu, kto 

trpí.„Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ (Jn 20, 21)

Lukáš, USA



Slovo života pre deti
jún 2019

Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní zosiela na 
apoštolov Ducha Svätého, tak ako to sľúbil.

Vďaka Duchu Svätému apoštoli hovoria 
o Ježišovi všetkým.

Učeníci apoštolov počúvajú a učia sa z ich 
príkladu žiť ako Ježiš.

V našej štvrti žije jedna stará pani, z ktorej  
si deti uťahujú, lebo je trocha zvláštna.  
Ona preto nikoho nezdraví.

Raz som ju videla, ako sa vracia z poľa 
s otiepkou dreva na hlave. Ponúkla som sa, 
že jej pomôžem. Po chvíli váhania súhlasila.

Mala som dosť sily, aby som ju odprevadila 
až domov. Nakoniec mi povedala: ,Boh ťa 
žehnaj!‘ Bola som veľmi rada.

Duch Svätý 
dáva silu.

„Zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami.“ (Sk 1, 8)

Kristína, Madagaskar



Zmŕtvychvstalý Kristus nás pozýva zakúsiť spolu 
s ním nový život a pokoj, aby sme sa oň potom 
mohli podeliť s ostatnými. Ježiš nás posiela svedčiť 
o našom stretnutí s ním, „vychádzať“ zo seba, 
zo svojich chabých istôt a ohraničení, aby sme 
v priestore a v čase rozvinuli poslanie, ktoré máme 
od Otca: ohlasovať, že Boh je láska.

Len slová dnes nestačia 
Hlásanie evanjelia bude účinné, ak sa bude 

opierať o svedectvo vlastného života, ako to bolo 
za čias prvých kresťanov, ktorí mohli povedať: 
„Zvestujeme vám, čo sme videli a počuli…“1 Účinné 
bude, ak aj o nás bude možné povedať tak ako 
o nich: „Hľaďte, ako sa majú radi a sú ochotní jeden 
za druhého i zomrieť.“2

Účinné bude, ak budeme svoju lásku konkrétne 
prejavovať svojou štedrosťou, keď si budeme všímať 
núdznych a budeme sa vedieť podeliť o jedlo, 
šatstvo aj o príbytky s tými, ktorí to nemajú, keď 
ponúkneme priateľstvo opusteným a zúfalým, keď 
budeme oporou pre tých, čo sú vystavení skúške. 

Takýmto životom budeme svedčiť pred svetom, 
že Ježiš je úžasný. A keď budeme druhým Kristom, 
aj my prispejeme k tomu, že jeho dielo bude 
pokračovať.3

    Chiara Lubichová

1 Porov. 1 Jn 1, 1.
2 Tertulián, Apologetico, 39, 7.
3 Ch. Lubichová, Slovo života 5/2005.

Skúsenosť zo sveta
Keďže na stránkach novín vidíme čoraz viac 

negatívneho, priviedlo nás to k myšlienke vyzvať 
všetky masmédiá nášho regiónu na spoločný 
projekt: jeden deň venovaný bielej kronike, aby sme 
na prvých stránkach mohli vidieť všetko dobré, čo sa 
deje.

V liste, ktorý podpísalo 367 študentov a učiteľov 
z dvoch škôl, sme vysvetlili, že dať priestor bielej 
kronike by znamenalo vrátiť ľuďom nádej, že 
môže existovať aj lepší svet, a podporila by sa vôľa 
pracovať s radosťou pre dobro všetkých. Mnohé 
noviny nám poskytli dostatok priestoru. 

Jeden novinár napísal: „V jeden deň bude 
novinkou, koľko miliónov ľudí sa usmialo, zdolalo 
vrchol alebo pomohlo niekomu žiť.“ 

A druhý: „Biela kronika začína od ľudí, ako ste vy, 
ktorí veria, že dobro vždy zvíťazí, aj keď nerobí hluk.“

Istý riaditeľ nás požiadal, aby sme čítali jeho 
noviny a aby sme mu poslali naše pripomienky 
a postrehy. Každý rok na „deň tlače“ budú jeho 
noviny venovať jednu stránku našim návrhom. 

M. C., A., A., P., Švajčiarsko

„Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ 
(Jn 20, 21)

MÁJ 2019

www.focolare.sk
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Apoštoli a s nimi všetci Ježišovi učeníci sú posielaní 
ako „svedkovia“.

Kedy sa nimi stávame?
Keď si osvojujeme Ježišov spôsob života. 
Čiže keď sa každý deň v našom rodinnom, 

pracovnom či školskom prostredí alebo pri 
zábave stretávame s ľuďmi s prívetivým postojom 
spoluúčasti, v srdci však máme veľký Otcov zámer –
všeobecné bratstvo.

Ako môžeme rozpoznať a počúvať Ducha 
Svätého? 

„Duch Svätý prebýva v nás ako vo svojom chráme, 
dáva nám svetlo a vedie nás. Je Duchom pravdy, 
ktorý dáva pochopiť Ježišove slová, robí ich živými 
a aktuálnymi, vzbudzuje lásku k múdrosti, vnuká 
nám, čo máme hovoriť a ako to máme povedať. Je 
duchom sily, ktorý dáva odvahu a posilu, aby sme 
boli verní evanjeliu a vydávali svedectvo pravde. 
S touto Božou láskou v srdci a skrze ňu sa dá ísť stále 
ďalej a umožňovať čoraz väčšiemu počtu ľudí mať 
podiel na tejto božskej skutočnosti. A ten ,kraj zeme‘, 
to nie sú len zemepisné hranice. Týka sa i ľudí v našej 
blízkosti, ktorí ešte nemali šťastie spoznať pravé 
evanjelium. Až sem sa má dostať naše svedectvo.“1

    Chiara Lubichová 
(Spracované v Centre Deti za jednotu)

1 Ch. Lubichová, Slovo života 6/2003.

Skúsenosť zo veta
Keď do mojej triedy príde niekto nový, vždy 

rozmýšľam, ako by som sa cítila ja na jeho mieste, 
snažím sa vžiť do jeho situácie a zblížiť sa s ním. 
Tak som to urobila, aj keď prišla nová spolužiačka. 
Ukázala som jej školu a predstavila mojich 
spolužiakov. Zo začiatku veľmi nechcela o sebe 
hovoriť, ale potom, pomaly sa mi začala zverovať. No 
veľmi skoro som si uvedomila, že toto dievča bolo 
trocha zvláštne, iné. 

Začala mi tiež brať veci z puzdra a dokonca ma 
vyrušovala aj počas hodín. Keď však bolo potrebné 
ukázať vedomosti, dávala mi množstvo otázok 
a žiadala ma o pomoc. Na začiatku sa mi zdalo, že 
by som mala ostať v láske a pomôcť jej: vždy som jej 
odpovedala na otázky, robila som jej kópie mojich 
zošitov. Po nejakom čase som si však uvedomila, že 
ma trocha „využíva“. Pocítila som veľkú bolesť. 

Vrchol nastal, keď ma raz veľmi vyrušovala počas 
hodiny technológie. Už som to nezniesla a vybuchla 
som, povedala som jej všetko, že sa mi nepáčilo, ako 
sa ku mne správala. Rozplakala sa a začala hovoriť, 
že ju nikto nemá rád, že aj ja som ju podviedla a nie 
som jej ozajstná kamarátka, že už viac nechce žiť.

Po prvý raz mi v plači povedala pravý dôvod jej 
príchodu na našu školu. Jej rodičia i jej starí rodičia 
sú rozvedení. V predchádzajúcej škole sa so všetkými 
rozhádala. Preto ju premiestnili do našej školy a teraz 
býva v inštitúte pre mladých bez rodiny.

V tej chvíli mi jej prišlo veľmi ľúto. Pochopila som, 
že celé jej správanie bolo ovocím veľkého smädu po 
láske, po túžbe byť niekým milovaná.

K., Slovinsko

„Zostúpi na vás Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami” 
(Sk 1, 8)

SLOVO ŽIVOTA PRE MLADÝCH
JÚN 2019

www.focolare.sk
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nové mesto 

„Zostúpi na vás Svätý Duch,  
dostanete silu a budete mi  
svedkami.“ (Sk 1, 8)

 
Kniha Skutky apoštolov, ktorú na-
písal evanjelista Lukáš, sa začína 
Ježišovým prisľúbením, ktoré dal 
apoštolom krátko pred tým, ako sa 
s nimi rozlúčil a natrvalo sa vrátil 
k Otcovi: priamo od Boha dostanú 
potrebnú silu, aby mohli medzi 
ľuďmi pokračovať v ohlasovaní 
a budovaní Božieho kráľovstva.

Nejde o podnecovanie 
k „štátnemu prevratu“ alebo 
o postavenie jednej politickej či 
spoločenskej moci proti druhej, 
skôr ide o hlboké účinkovanie 
Ducha Svätého: keď ho prijmeme 
do srdca, vytvára „nových ľudí“.

Onedlho po týchto udalostiach 
zostúpil Duch Svätý na apoštolov, 
keď boli spolu s Máriou, a počnúc 
svätým mestom Jeruzalemom 
začali šíriť Ježišovo posolstvo až po 
„kraj zeme“.

 
„Zostúpi na vás Svätý Duch,  
dostanete silu a budete mi  
svedkami.“

 
Apoštoli a s nimi všetci Ježišovi uče-
níci sú posielaní ako „svedkovia“.

A naozaj, každý kresťan, keď 
prostredníctvom Ježiša objaví, čo 
to znamená byť Božím synom, zistí  
tiež, že je posielaný. Naše povolanie 
a naša synovská identita sa napĺ-
ňajú v poslaní, takže máme vykro-
čiť smerom k ostatným ako bratia. 
Všetci sme povolávaní na apošto-
lát, na svedectvo životom a potom, 
ak treba, aj slovami. 

Svedkami sa stávame, ak si 
osvojujeme Ježišov spôsob života. 
Čiže keď sa každý deň v našom ro-
dinnom, pracovnom či školskom 
prostredí alebo pri zábave stretáva-
me s ľuďmi s prívetivým postojom 
spoluúčasti, v srdci však máme veľ-

ký Otcov zámer – všeobecné  
bratstvo. 

Marilena a Silvano hovoria:  
„Keď sme sa vzali, chceli sme byť 
rodinou schopnou prijať každého.  
Jednu z prvých skúseností sme 
zažili v predvianočnom období. 
Chceli sme predísť tomu, aby sa 
z vianočných pozdravov stali len 
uponáhľané blahoželania pred kos-
tolom, a tak nám napadlo ponav- 
števovať susedov s malými darček- 
mi. Všetkých to prekvapilo a pote-
šilo, zvlášť istí manželia, ktorým sa 
mnohí skôr vyhýbali, nám otvorili  
svoje srdce a porozprávali o svo-
jich ťažkostiach, ako ich už celé  
roky nikto neprišiel navštíviť. Bola 
to viac ako dvojhodinová návšteva  
a ich radosť nás veľmi dojala. 
Pomaly a postupne, jedine so sna-
hou o otvorenosť voči každému, 
sme nadviazali vzťahy s mnohými 
ľuďmi. Nebolo to vždy jednodu-
ché, neraz nám zmenila program 
napríklad neočakávaná návšteva. 
Vždy sme však mali na zreteli, aby 
sme nepremárnili tieto príležitosti  
na bratské vzťahy. Raz nám daro-
vali tortu a my sme sa rozhodli po-
deliť sa s ňou s istou paňou, ktorá  
nám pomáhala, keď sme zbierali 
hračky pre Brazíliu. Nápad ju veľ-
mi potešil a pre nás to bola príleži-
tosť spoznať jej rodinu. Pri lúčení  
nám povedala: „Keby som tak aj ja 
mala takú odvahu ísť navštevovať 
druhých!“

 
„Zostúpi na vás Svätý Duch,  
dostanete silu a budete mi  
svedkami.“

 
My všetci sme ako kresťania prijali  
dar Ducha Svätého pri krste, on 
však pôsobí aj vo svedomí všetkých 
ľudí, ktorí úprimne hľadajú pravdu 
a dobro. Z toho vyplýva, že všetci 
môžeme vytvárať priestor Božiemu 
Duchu a nechať sa ním viesť. 

Ako ho môžeme rozpoznať a po-
čúvať?

Môže nám pomôcť táto myš-
lienka Chiary Lubichovej: „[…] 
Duch Svätý prebýva v nás ako vo 
svojom chráme, dáva nám svetlo  
a vedie nás. Je Duchom pravdy, 
ktorý dáva pochopiť Ježišove slová,  
robí ich živými a aktuálnymi, vzbu-
dzuje lásku k múdrosti, vnuká  
nám, čo máme hovoriť a ako to 
máme povedať. Je Duchom lásky, 
ktorý zapaľuje vlastnou láskou, dá-
va schopnosť milovať Boha z celé- 
ho srdca, z celej duše a zo všetkých  
síl, a milovať každého, koho na 
svojej životnej púti stretneme. Je 
Duchom sily, ktorý dáva odvahu 
a posilu, aby sme boli verní evan-
jeliu a vydávali svedectvo pravde. 
[…] S touto Božou láskou v srdci 
a skrze ňu sa dá ísť stále ďalej  
a umožňovať čoraz väčšiemu počtu  
ľudí mať podiel na tejto božskej 
skutočnosti. […] A ten ,kraj zeme‘, 
to nie sú len zemepisné hranice. 
Týka sa i ľudí v našej blízkosti, kto-
rí ešte nemali šťastie spoznať pravé  
evanjelium. Až sem sa má dostať 
naše svedectvo. […] Ježišova láska 
si od nás žiada, aby sme sa zjedno-
covali s každým a zabúdali pritom 
úplne na seba, až kým ten druhý, 
oslovený takouto Božou láskou  
z našej strany, sa tiež bude chcieť 
,zjednotiť‘ s nami, aby sme si po-
tom navzájom pomáhali, hovorili 
o svojich ideáloch, plánoch, zážit-
koch. Až potom mu budeme môcť 
odovzdať Slovo života, ktoré sa tak 
stane darom vzájomnej lásky.“1

    Letizia Magriová

1  Ch. Lubichová, Slovo života, jún 2003, 
v Parole di Vita, zostavil Fabio Ciardi 
(Opere di Chiara Lubich 5, Città Nuova, 
Rím 2017), s. 691-692.

jún 2019
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HNUTIE FOKOLÁRE – ETAPY CHARIZMY

Učiteľka Silvia

Roky 1940 – 1942
 

Svoje prvé poznatky zo štúdií venovala 
tým najmenším. Inštitút Opera Serafica. 
Delila sa o vedomosti, city, o svoj život.

 
„Deti som mala veľmi rada, pretože už 
vtedy som v nich videla Ježiša, ktorý 
povedal: ,Čokoľvek ste urobili jednému 
z týchto mojich najmenších bratov...‘ 
(Mt 25, 40). […] Popoludní som im po-
vedala: ,Teraz si treba pol hodinku po-
spať, položte si teda hlavu na lavicu.‘ 
Prechádzala som pomedzi ne a takmer 
ako matke sa mi žiadalo požehnať ich. 
[…] Zavládlo ticho. Učenie v Castello 
vo Val di Sole a neskôr aj v Livo […] mi 
poslúžili ako tréning v láske.“  
Piateho júna 2001 Chiara Lubichová 
takto vyjadrila svoj postoj, s akým od 
svojich 19 do 23 rokov vykonávala po-
volanie učiteľky. Školský rok 1938 – 
1939 strávi v Castello di Ossana a počas 
nasledujúceho roka dva mesiace zastu-

puje vo Varollo di Livo. Šestnásteho 
októbra 1940 nastúpi „učiteľka Silvia“, 
ako ju volali jej žiaci, na miesto v Inšti-
túte Opera Serafica v Cognole neďaleko 
Tridentu. Toto zariadenie podporovali  
bratia kapucíni a členovia Tretieho rádu. 
V ústave pre siroty býva 80 detí.  
V Cognole je Silviinou kolegyňou Piera  
Folgheraiterová, s ktorou v Tridente nav- 
števovali Gioventù femminile (organi- 
zácia kresťanských dievčat, pozn. pre- 
kladateľa). Piera má na starosti materskú 
škôlku a prvý ročník základnej školy. 
Silvia učí v treťom a štvrtom ročníku 
a v triedach, ktoré majú žiakom pomôcť 
pri príprave na budúce povolanie.

V inštitúte zostávajú aj na noc. 
Neraz sa stane, že Piera sa na Silviu 
obráti s prosbou o radu pri príprave 
na vyučovanie. Raz by napríklad Piera 
chcela svojim žiačikom pomôcť pri 
učení obrázkovou abecedou, no nemá 
ju. Silvia sama od seba nakreslí na veľké 
papiere krásne písmenká abecedy a čís-

Chiara Lubichová, zakladateľka a prvá prezidentka Hnutia fokoláre, 
bola aj plodná autorka. Pri blížiacom sa stom výročí jej narodenia 
(1920) si prejdeme niektorými dôležitými etapami Chiarinho života. 
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 Na začiatku štyridsiatych rokov: zľava Liliana, Silvia, otec Luigi a Carla
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5–6/2019 19

nové mesto 

lice do desať. Deti si ich obľúbia. Silvii sú 
zverení aj žiaci vyšších ročníkov, ktorí  
sa za pomoci remeselníkov pripravujú 
na prácu tesára, obuvníka, viazača kníh 
alebo dostávajú hudobné vzdelanie.

Učiteľka Silvia odovzdáva deťom 
ducha rodiny, ako pohladenie k nim 
doliehajú jej materské slová. Dobrotivá 
a zároveň silná sprevádza svojich žia-
kov po celý deň. Skoro ráno ide na 
svätú omšu. Sedáva v poslednej lavici  
a sústredene sa modlí. Hodiny prebie- 
hajú pokojne, učiteľka nerozpráva príliš 
nahlas, no k chlapcom, ktorých má 
pred sebou, hovorí jasným a vyrov-
naným tónom. Žiaci ju sústredene sle-
dujú. V učení je na nich náročná, ale 
keď niekoho vyvolá, chce, aby k téme 
povedal aj svoj názor. Zároveň tak vy- 
tvára priestor aj na osobnostný rozvoj  
žiakov. V opravených písomkách si deti 
nenájdu zásahy červeným perom,  
ktoré pôsobia ubíjajúco. Silvia skôr 
zľahka podčiarkuje a žiakov tak po-
vzbudzuje, aby nabudúce podali lepší 
výkon. Počas prestávky si deti môžu 
sadnúť vedľa učiteľky a počúvať, ako 
číta zo zábavnej knihy. V noci, zatiaľ čo 
veľká izba je ponorená do tmy, aby  
nedošlo k bombardovaniu, Silvia vo  
svojej posteli v rohu nocľahárne číta  
pri svetle malej lampičky. Pred zaspá-
vaním rozpráva chlapcom príbehy 
zo života mučeníkov a oni počúvajú. 

Keď je vonku pekne, chodia spolu 
na prechádzky, hrajú sa. Niekedy ich 
vezme k sebe domov. Býva na ulici 
Gocciadoro u svojich rodičov, mamy 
Liugie a otca Luigiho. Do života detí 
sa tento vzťah hlboko zapíše a nikdy 
naň nezabudnú. Spomedzi chlapcov 
Contardo a Bernardo vstúpia do se-
minára a neskôr do Rádu menších bra-
tov kapucínov.

 
Dve myšlienky

Cognola november 1940
 

Osem detí: veselé a neposedné ako živé 
striebro. […] V ich očkách sa zračí 
všetka prázdnota nevedomosti v očaká- 
vaní, že ju postupne budú okresávať  
základné prvky kultúry, ktorú škola 
a život prinesú. V škole som nováčikom. 
Tak ako oni. Nerozhodná ako oni. 
Pristupujem k nim a uvedomujem si 
svoju zodpovednosť odovzdať týmto 
dušičkám, ktoré nikdy neokúsili vedo-
mosti, prvú príchuť školy. Zapotácam 
sa... našťastie si to nikto nevšimne. 
Sú príliš noví v tomto novom svete. 
Jedinou útechou mi je moja každodenná 
príprava. Pracovala som na sebe, aby 
som sa stala maličkou s maličkými. […] 
Spoločne – po prvý raz oni, po prvý raz 
i ja. A pritom s nadšením zakúšať ra- 
dosti, sklamania, usmernenia, ktoré 
v sebe ukrýva táto novosť.

Cognola apríl 1941

Akú radosť musí zažívať matka, keď si 
uvedomí, že dala telesný život svojim 
deťom. Koľko radosti vyvolá v učiteľke  
pomyslenie, že po prvý raz nasýtila  
vedomosťami týchto maličkých a že 
im ponúkala potrebné živiny. […] 
Pravdaže, nie všetci píšu a čítajú dobre. 
No každý sa niečo naučil. Azda nejaká 
tenká stonka rastie rovno, iná nakrivo, 
ďalšia možno potrebuje oporu. Všetci 
sa však narodili a vyrástli. Vzdávam 
zato vďaku Najvyššej Múdrosti. […] 
Pokiaľ ešte plameň ich viery neslabne 
v záhaľčivom závane nečistoty a egoiz-
mu, chcem im povedať, aby obrátili 
svoju otvorenú dušičku na veľkú Božiu 
lásku, ktorá svojou vôňou všetko pre-
niká. Chcela by som ich priviesť ku kon-
templácii Večného. Pretože sú moji. 
Pretože ja sa mám o tieto duše postarať. 
To ja mám obrovskú zodpovednosť za 
tieto srdcia! Keď si pomyslím, že vďaka 
jedinému pohľadu sa môžu stretnúť 
s nebom, ach, kto mi pomôže?! Nebeská 
Matka, ktorá vždy dala pocítiť svoju 
mocnú ochranu úbohým, maličkým 
a chudobným, mi bude pomáhať. Moji 
malí ju milujú. Videla som ich spínať 
ručičky pri ľúbezných modlitbách.

Silvia Lubichová s niektorými žiakmi z Inštitútu Opera Serafica (Trident), 1940

Učiteľka Silvia 
odovzdáva 
deťom ducha 
rodiny, ako 
pohladenie k nim 
doliehajú jej 
materské slová.

nové mesto 



5–6/201920

Vychovávať znamená  
uvádzať chlapcov  
a dievčatá do úplnej reality

Kde a kedy sa zrodila vaša vášeň pre 
svet mladých?

V tom čase som bol vicerektorom 
na škole, kde kedysi študoval aj pápež 
Pavol VI. Keď oslavoval svoje 80. na-
rodeniny, išli sme aj s biskupom do 
Ríma. Stretli sme sa s pápežom a po- 
zdravili sme ho. Z tohto stretnutia mi 
zostala krásna fotografia. Položil mi 
ruku na plece a povedal: „Mladí, nové 
generácie. Všetko treba investovať do 
výchovy. Cez výchovu však musíme 
odovzdávať medzinárodný, svetový 
pohľad. Mladých treba naučiť snívať.“  
Takto sa začalo moje dobrodružstvo 
vo svete výchovy a som v ňom ešte aj 
dnes.

 
Deti, tak ako aj my, vychovávatelia,  
žijeme v dobe, ktorú stále viac cha-
rakterizuje rozbitý systém hodnôt. 
Akoby v našom živote neraz pre-
vládal horizontálny rozmer toho, 
čo robíme. Sme zahltení prácou, ro-
dinou a mnohými aktivitami, ktoré 
robíme pre mladých. Možno je to 
niekedy aj na úkor tej vertikálnej 
roviny, teda na úkor toho, čo dáva  
zmysel celej našej skúsenosti s chlap- 
cami a dievčatami. Pri pohľade na 
dnešnú spoločnosť, by sme sa mohli 

pýtať: Je dnes vôbec možné odovzdá- 
vať hodnoty, prinavrátiť sviežosť 
nášmu povolaniu pri sprevádzaní 
detí a mladých?

Myslím si, že je to viac ako len 
možné. Prichádzam nielen zo sveta  
teológie, ale aj sociológie, a tak mám 
vždy sklon analyzovať situáciu, v kto-
rej žijeme. V kultúre, v ktorej sme po-
norení, vnímam dva prvky, ktoré sú 
úzko späté s výchovou. Prvým je me- 
dzigeneračná priepasť. Keď vychá- 
dzam zo svojich skúseností, povedal 
by som, že to patrí k základným cha-
rakteristikám dnešnej doby.

Oveľa väčší problém tu však majú 
dospelí ako mladí. Staršie generácie 
nevedia, ako si s tými mladšími vy- 
tvoriť vzťah. Ich svety sa totiž v istom 
zmysle rozišli, príliš sa od seba vzdia-
lili.

 
Čo je najväčšou príčinou tejto prie-
pasti medzi generáciami?

Pri tejto trhline narušených 
vzťahov ide o dve veci: je to problém 
autority a problém slobody. Téma  
autority sa spája s odovzdávaním  
hodnôt, idey, niečoho prežitého. 
Z akého titulu autority ti ja niečo  
odovzdávam? Kde sa rodí autorita? 

Vychovávať deti, chlapcov a dievčatá, nadchnúť sa pre ich formáciu 
je výzva, ktorá sa dotýka nás všetkých. Začiatkom marca sa v Cas-
tel Gandolfe (Rím) konala konferencia pod názvom Formovať sa, 
aby sme mohli vychovávať, rásť spoločne vo výchovnom vzťahu. 
Kongres bol určený rodičom, vychovávateľom, animátorom, ako aj 
všetkým tým, ktorí pôsobia priamo vo výchovnom procese.

J. E. Mons. Vincenzo Zani, sekretár Kongregácie pre katolícku 
výchovu, ponúkol svoj príspevok a odpovedal na niektoré otázky.

Katarína Jančišinová

RODINA

Cez výchovu 
však musíme 
odovzdávať 
medzinárodný, 
svetový pohľad. 
Mladých treba 
naučiť snívať.
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Práve v tejto trhline vzťahu dochádza  
k problému autority. A tá sa potom  
neraz interpretuje mylným spôsobom.  
Buď sa niečo nariaďuje, alebo sa nič 
nepovie. Buď rozkazujeme, alebo sme 
nevšímaví a všetko ignorujeme.  
V problematickom vzťahu, ktorý ne-
funguje, ide teda o dva extrémy.

 
Ako teda treba chápať slobodu?

Vo vzťahu medzi dvoma osobami  
je vždy uprostred sloboda každého  
z nich, ktorú treba rešpektovať. Po-
trebné je, aby správnym spôsobom  
rástla. Nie je to neviazaná sloboda,  
bez pravidiel, ktorá sa nemá o čo 
oprieť. Mám na mysli slobodu, ktorá  
sa v procese výchovy musí uviesť do 
života. Rozkol vo vzťahoch medzi  
generáciami je teda zároveň rozkolom  
aj medzi kultúrami, hodnotami 
a ideálmi. Treba nanovo vybudovať 
vzťah. To je prvý krok. Ďalší prvok, 
ktorý vnímam ako veľmi výrazný 
problém a ktorý sa dotýka sveta 
výchovy, je digitálna revolúcia.

 
V čom konkrétne?

Vo svojej podstate je to obrovský 
potenciál, ktorý mladé generácie, ako 

aj dospelí majú k dispozícii. Pred  
digitalizáciou, ktorá sa zo všetkých 
strán na nás tlačí, však stojíme akísi 
dezorientovaní. Vytvára sa takzvaná 
infosféra, ktorá je ako taká bublina,  
do ktorej prenikajú tie najrôznejšie  
informácie.

Chýbajú nám však kritériá na ich 
spracovanie a využitie. Ako s nimi  
naložiť a na aký cieľ ich nasmerovať? 
Doliehajú na nás informácie, ktoré  
nakoniec určujú aj náš spôsob existen- 
cie, myslenia, vytvárania vzťahov 
a ovplyvňujú aj naše sny. Nemáme však 
potrebné kategórie, aby sme prežili, aby 
sme celý tento úžasný a pôsobivý svet 
informácií správne využili a investovali.

 
Ako môžeme uprostred tejto roz- 
štiepenej a rýchlej kultúry nasmero-
vať mladých na vysoké ideály, ako im 
pomôcť, aby hľadeli do diaľky a neza-
budli snívať?

Mohli by sme si položiť otázku: čo 
má spoločné spiritualita s infosférou, 
ako spolu súvisia ideály so svetom, 
uprostred ktorého žijeme? Je to sku-
točná výzva.

Na základe osobnej skúsenosti sa 
mi zdá, že zo situácie, pri ktorej ho-

voríme o narušených vzťahoch a o in-
vázii nových prvkov, sa dá vyjsť troma 
spôsobmi: potrebné je najmä obnoviť 
si svoje zanietenie pre výchovu.

 
Ako to myslíte?

V ústrety nám tu prichádza evan- 
jelium. Jedna pasáž z evanjelia na mňa 
pôsobí zvlášť silným dojmom. Prvé 
Ježišove zázraky pritiahli množstvo 
ľudí. Vďaka týmto ojedinelým zname- 
niam sa okolo neho tlačili zástupy 
a evanjelium hovorí, že Ježiš – poviem 
to po latinsky – misereor super turbam. 
Ježiš pocítil súcit, ľútosť nad zástupmi, 
pretože boli ako ovce bez pastiera. Je 
to kľúčový moment. Chceli ho, hľadali 
vodcu. Potrebovali niekoho, na koho 
by sa mohli spoľahnúť, lebo boli stra-
tení.

Prichádza mi teraz na myseľ an-
keta, ktorú sme pripravili minulý rok 
pred synodou o mladých. Oslovili sme 
17 000 vysokoškolákov z celého sveta  
a na otázku, ktoré témy sú pre mla-
dých podstatné, vyšla na povrch dôle- 
žitá vec: najmenší záujem mali mladí 
o náboženstvo a politiku.

Oveľa žiadanejšie boli hodnoty, 
ako je rodina, priateľstvo, osobný ús-

Mons. Vincenzo Zani na konferencii o výchove
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pech. Náboženstvo a politika však 
majú ohromnú silu v procese realizácie 
človeka. Preto je také dôležité nanovo  
oživiť tieto ideály, o ktoré sú dnešní 
mladí ochudobnení.

 
Zdá sa však, že nestačí iba prvotné  
nadšenie, vďaka ktorému sa v mno-
hých z nás ozvala túžba pôsobiť 
v oblasti výchovy…

Nadšenie pre výchovu znamená 
predovšetkým si uvedomiť, že vo sve-
te je veľká núdza a dopyt po výchove. 
Po druhé, treba zostúpiť k týmto po-
trebám človeka a to sa dá len cez  
budovanie vzťahu. Treba si však pri-
tom určiť kritériá, nové paradigmy 
a vynaložiť všetko potrebné úsilie.

Jedným zo základných prvkov  
je empatia. Empatéia, trpieť, niesť spo-
ločne, kráčať vedľa niekoho, ísť spolu.  
Empatia nie je iba jednoduchý cit. 
Empatia je čnosť, habitus, teda niečo, 
čo si musím osvojiť.

Nie je to gesto, ktoré sa robí len 
občas. Je to štýl života, silný charakter  
osobnosti, ktorá žije vo vzťahu 
k druhému.

Využíva však všetku inteligenciu, 
vkladá do toho celé svoje srdce a vôľu. 
To sú tri aspekty, ktoré vychádzajú zo 
sociálneho učenia Cirkvi, pápeža Pavla 

VI. a jeho encykliky Populorum pro-
gressio. Citácie z nej prevzal aj pápež 
František počas minuloročnej synody.  
Hovorí, že ak sa chceme pozerať na 
nový svet, ak chceme budovať novú 
spoločnosť, je potrebné začať myslieť 
(porov. PP, 20).

 
V akom zmysle? Dnes sa totiž môže 
zdať, že intelektuálny rozmer osoby 
sa príliš vyzdvihuje na rozdiel od du-
chovnej dimenzie človeka.

Áno, no aj tak chýba schopnosť 
myslieť. Vnímanie človeka je príliš 
chabé, pretože neberieme do úvahy 
absolútno. Vo svete je takisto nedos-
tatok bratstva. Keď sa vydáme na cestu 
s niekým a začneme ho sprevádzať, 
nesmieme zabúdať na tri základné 
prvky.

 
A tie sú…?

Spôsob, akým pristupujeme 
k druhému, zahŕňa aj našu myseľ, naše 
nápady, schopnosť uvažovať a nielen 
naše srdce. Je to teda aj intelektuálny 
čin, nielen emotívny. A napokon upro-
stred toho stojí Boh a hlboký vzťah, 
ktorý treba vybudovať.

Tretím prvkom je nevyhnutnosť 
naučiť sa takto konať. Musíme sa vzde- 
lávať. Aj ja obnovujem svoj zápal, 

Mons. Vincenzo Zani odpovedá na otázky.

Pápež hovorí: 
Vychovávať 
znamená 
vstúpiť do rizika 
súčasnej kultúry.
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ktorý ma musí celého prestúpiť, no 
zároveň sa musím informovať, musím 
mať potrebné nástroje, istú odbornosť. 
V týchto veciach sa nedá improvizovať. 
Preto je dôležitá formácia.

 
Čo leží Svätému Otcovi Františkovi 
na srdci a akú má víziu?

Výchova je silný bod, ku ktorému 
sa pápež František vo svojom magis- 
tériu ustavične vracia. Výchovný pakt 
sa netýka iba výchovy, ale aj celého  
života, vzťahov medzi generáciami, 
kultúrami, náboženstvami, zahŕňa aj 
politickú, ekonomickú debatu, svet 
budúcich generácií, investície aj veľké 
projekty. Budovať mosty a rúcať múry. 
Žiaľ, stále ešte vidíme, ako okolo nás 
vyrastá veľa múrov.

Pápež hovorí: vychovávať zname- 
ná vstúpiť do rizika súčasnej kultúry. 
Pri výchove nemožno mať strach po-
staviť sa zoči-voči výzvam, rizikám.

 
Nehrozí však, že nás tento „tekutý“ 
svet plný výziev zastihne nepripra-
vených?

Treba ísť do rizika, no pozor, 
vychovávať znamená niečo, ako napre-
dovať postupnými krokmi. Jedna noha 
preto musí pevne stáť na určitých  
istotách, kde vieme, kto sme, čo chce-
me a aké máme plány. Druhou nohou 
však musíme vstúpiť do výzvy, pretože 
výzvy sú príležitosti.

A keď potom v tejto výzve nájde- 
me ďalší pevný bod, položíme naň 
nohu a posunieme sa ďalej. Takýmto 
spôsobom kráčame dopredu a buduje-
me druhého. Výchova teda nestojí fix-
ne len na vlastných istotách, zároveň 
však ani celkom neprepadá výzvam. 
Uchovávať spoločné hodnoty, svoje 
vízie a konfrontovať sa pritom s re-
alitou. Stále však postupne, krok za 
krokom. Toto je výchovný pakt uni-
verzálneho charakteru.

 
Nevyznieva však tento zápal pre 
výchovu niekedy až príliš idealisticky 
a málo konkrétne?

Pápež František tiež hovorí, že 
vychovávať znamená uvádzať chlapcov  

a dievčatá do úplnej reality. Vycho-
vávať nie je iba odovzdávať pekné 
myšlienky. Musíme byť veľmi konkrét- 
ni. Voviesť osoby do konkrétneho  
života, do úplnej reality a nezabudnúť 
pritom na nijaký jej rozmer. A pápež 
hovorí, že jedným z týchto rozmerov 
je aj transcendentno. Je to absolútno, 
konfrontácia s Bohom. Ak by človek 
obišiel nadprirodzeno, stratil by nádej,  
prišiel by o budúcnosť. Zostal by 
uväznený vo svojich vzťahoch, ktoré 
by neboli otvorené.

Zatiaľ čo Chiara Lubichová nás 
svojou komunitárnou spiritualitou učí, 
že vzťahy nie sú diadické, ale triadické. 
Je to vzťah, ktorý plodí niečo nové, 
v ktorom nás ono tertium presahuje. 
Hovorí nám to aj súčasný pápež. Chce, 
aby sme vstúpili do plnosti reality, 
ktorá je úplná a otvorená voči nádeji.

 
V praxi sa výchova málokedy chápe 
ako uvádzanie do úplnej reality, ktorá 
je otvorená voči vzťahu vo všetkých 
rozmeroch. Kde je problém? 

Pápež hovorí, že pri výchove je po-
trebné vstúpiť do vzťahu, do služby 
druhému. Service learning – vychovávať  
tak, že vytvoríme vzťah, nie že sa uza-
vrieme. Rozvíjame teda neselektívne  
poznanie – nevyberám si veci, ktoré 
zaujímajú mňa s cieľom posilniť svoje 
ego, no chcem si osvojiť poznanie, ktoré 
ma stavia do otvorenosti voči ostatným. 
Ide teda o vzťahové poznanie.

 
Čo to pre nás znamená?

Pápež nám pripomína veľa iných 
vecí, hovorí napríklad o formálnej  
a neformálnej výchove, spomína rôzne 
jazyky výchovy – srdce, myseľ, ruky 
a… ochotu zapájať sa. Pri výchove treba 
začleňovať. Čo sa vlastne snažíme pojať 
dovnútra? Druhého, vzťah s ním. 
Zahŕňame však aj všetko, čo bolo pred  
nami. Aj minulosť je práca, ktorú vyko-
nal Boh v priebehu dejín, na mojej oso-
be, v životoch tých druhých. Nemožno 
to zahodiť. Obsiahneme tak to, čo bo-
lo očistené počas histórie, prijmeme 
druhého a zahrnieme aj toho, kto príde 
po nás.

Na základe takéhoto postoja sa po-
tom konfrontujeme so svetom, 
s realitou, ktorá je kontext, prostredie, 
príroda, ktorú dostávame, rešpektu- 
jeme, očisťujeme a odovzdávame tým, 
čo prídu po nás. Je to výchovný pakt, 
pojem, ktorý je otvorený na 360 stup-
ňov a zahrnuje všetko. V tomto zmysle  
pápež hovorí, že musíme nanovo  
vytvoriť výchovný pakt, lebo tu sme zly-
hali. Chýbajú nám pevné záchytné  
body. A nejde iba o náboženský, ale aj 
kultúrny problém.

Mons. Vincenzo Zani

Arcibiskup, od roku 2013 sekre-
tár Kongregácie pre katolícku 
výchovu. 
Pred pôsobením v kongre-
gácii pracoval na Talianskej 
biskupskej konferencii ako 
riaditeľ Národného úradu pre 
výchovu, školstvo a univerzity. 

Empatia je čnosť, 
habitus, teda 
niečo, čo si musím 
osvojiť. Nie je to 
gesto, ktoré sa 
robí len občas. Je 
to štýl života, silný 
charakter  
osobnosti, ktorá 
žije vo vzťahu 
k druhému.
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Od roku 2002 udeľuje Rada Kon-
ferencie biskupov Slovenska pre 
vedu, vzdelanie a kultúru Cenu 
Fra Angelico. 

Tohto roku bol jednou z dva-
nástich ocenených osobností 
aj akademický maliar Marek 
Trizuljak. Porozprávali sme sa 
s ním o jeho tvorbe i o živote.

Aký vplyv malo na vašu cestu k vý-
tvarnému umeniu prostredie, v kto-
rom ste vyrástli?

Na prvom mieste spomeniem 
s veľkou vďačnosťou rodičov, ich vieru 
a hlbokú kresťanskú vzdelanosť. Lásku 
v rodine, o ktorú sa neprestajne snažili. 
Ich umeleckú erudíciu a zároveň veľkú 
úctu k iným ľuďom a pozitívny spôsob, 
akým o nich hovorili. To je veľká škola, 
žiť v prostredí, kde sa o iných rozpráva 
dobre a s uznaním. 

Rodičia mali navyše aj to, čo by 
som nazval „občianstvom sveta“. Lebo 
človek môže byť zapálený pre vlastnú 
zem a jej kultúru (takými rodičia na- 
ozaj boli), ale zároveň je občanom sve-
ta. Vedieť, že naším domovom je celý 
Boží svet, je dôležité pre každé povola-
nie, nielen umelecké. A potom ako de-
ti sme tiež mali pravidelne možnosť vi-
dieť rodičov pri práci, nahliadnuť do 
ich sveta a samy si skúsiť niečo vymo-
delovať z hliny alebo namaľovať. 

Vo veku dospievania sa moja cesta  
k umeniu konkretizovala, mal som 
príležitosť rodičom pri práci pomáhať, 
obdivoval som ich zrelé duchovné die-
la. Napríklad otcove sochy Krista ukri-
žovaného a vzkrieseného. A mamine  
farebne nesmierne bohaté obrazové 
cykly inšpirované vierou. Oslovila ma 
jej skúsenosť s čítaním Písma. Biblia 
od začiatku, od prvých kapitol Knihy 
Genezis, sa prihovára človeku obrazo-
vou rečou.  

Svoje umelecké povolanie ste cítili už 
od detstva, alebo sa formovalo po-
stupne a utvrdzovalo sa na kľukatých 
chodníčkoch života vo vtedajšom to-
talitnom režime?

Vaša otázka je výstižná, ide na- 
ozaj o postupný proces. Spomínam si 
na rozličné epizódy, ktoré by sa s od-
stupom času dali vysvetliť ako cesta 
k umeleckému povolaniu. Nevedomky 
ma to možno priťahovalo od detstva. 
Raz som napríklad, ešte ako malý chla-
pec, bežal po lúke za dúhou, akoby sta-
čilo azda len pár krokov, aby som sa jej 
dotkol. Nebolo to možné, samozrejme, 
nepodarilo sa to, ale nedá sa mi na ten 
zážitok zabudnúť. 

Kľukaté chodníčky života vo vte-
dajšom režime naozaj boli. Pre pôvod 
v kresťanskej rodine bolo veľmi ťažké  
dostať sa na vysokú školu. Pracoval 
som preto pár rokov ako sklársky ro-
botník. Bola to veľmi dobrá skúsenosť 
a dodnes som za ňu vďačný. Boli v tom 
aj určité až humorné bizarnosti systé-
mu, lebo ako profesiou robotník som 
sa odrazu mohol o štúdium uchádzať. 
Na veľké prekvapenie ma prijali na 
maliarske oddelenie Akadémie výtvar-
ných umení v Prahe.

 
Čo bolo pre vás najsilnejším impul- 
zom pri hľadaní svojho poslania 
v osobnom živote i na umeleckej  
dráhe?

Je to cesta. Ťažko povedať, či bol 
niektorý impulz oveľa silnejší ako os-
tatné. Citoval by som myšlienku jedné-
ho francúzskeho teológa, že koreňmi 
kultúry sú úžas, údiv a úcta. Myslím, 
že veľmi podobne to vyjadril aj pápež 
svätý Ján Pavol II. vo svojich myšlien-
kach o kultúre a umení. Bez hlboké-
ho údivu nad Božím dielom, bez úc-
ty k Bohu a ľuďom kultúra stráca pôdu 
pod nohami a umiera.

Krajina a ľudia ako trvalý, silný ce-
loživotný impulz, tak by znela najstruč-
nejšia odpoveď, v ktorej je všetko pod-
statné. Dotýka sa to vyššie spomenutej 
myšlienky o našom občianstve sveta. 
Každý kút sveta je svojou krásou ako 
stopa Boha. Nemusíte to pocítiť takto 

doslovne, ale zážitok, keď vás krajina  
uchváti svojou krásou, je skutočne  
okamihom, keď sa Boh dotkol vášho  
srdca. Sám je pritom veľmi diskrétny 
a nevykrikuje: „Pozri, to som vytvoril 
ja!“ Nepotrebuje takto na seba upozor-
ňovať, stačí mu v tej chvíli, že sa vás 
dotkol krásou.

Keď som vo veku 15 rokov išiel 
študovať na strednú školu ďaleko od 
domova, do Železného Brodu, objavil 
som tam také krásne krajiny, že na ne 
nemôžem zabudnúť, zostali mi hlboko 
vryté. Český raj, skalné mestá, údolie 
rieky Jizery a neďaleké hory... Napriek 
tomu, že som študoval fascinujúce 
sklárske remeslo, ktoré ma spočiatku 
do tých končín pritiahlo, bola napo- 
kon krajina a zážitok z nej tým, čo roz-
hodlo, že sa budem venovať maliarstvu 
ako hlavnej umeleckej profesii. Treba 
si však dať pozor na zámenu: krajina 
či svet nie je Bohom, ale je jeho die-
lom, ktoré o ňom svedčí. Veľmi po-
dobné je to aj vo veci osobných vzťa-
hov. Keby som do predchádzajúceho 
rozprávania namiesto slova „krajina“ 
vložil mená konkrétnych ľudí, priateľ-
ských i nepriateľských, kamarátov zo 
študentských čias, láskavých a dobrých 
profesorov, alebo naopak, ľudí zvlášt-
nych, ktorí sa správali príkro a niekedy 
aj zlomyseľne, znovu a znovu mi z to-
ho vychádza podobný záver: Cez ľu-
dí a okolnosti stretávania sa s nimi sa ti 
prihovára Boh. Vedie ťa...

Tým väčšmi môžem s vďačnosťou 
hovoriť o veľkom dare vzájomnej lásky 
s mojou manželkou Mirkou, o našom 
dlhoročnom manželstve, o veľmi po- 
dobných záujmoch vo výtvarnom 
umení, o dcére Katke a jej mužovi 
a deťoch. A takisto o duchovnej ceste 
v Hnutí fokoláre o stretnutí s Chiarou 
Lubichovou a jej spiritualitou jednoty.  
To všetko sa spája do jedného celku. 
Božia láska – tá je príčinou radosti, 
úžasu a vďačnosti.

 
Vytvorili ste veľa krásnych diel. Iste 
to nebolo a nie je jednoduché. Je po-
trebné mať pri tvorbe nejaké „vnú-
torné nastavenie“? 
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Umelecká profesia je normálne remes-
lo a človek je predovšetkým robotní-
kom, ktorý musí každé dielo poriadne  
odpracovať. Niektorí známi veľkí maj-
stri umenia hovoria, že 98 percent je 
tvrdá práca a 2 percentá predstavuje 
nadanie. A pritom je to silný paradox, 
lebo pri umeleckej práci sa určite  
nezaobídete bez naladenia srdca, atmo-
sféry a inšpirácie. Je to mimo slov, nedá 
sa to opísať, ale z mojej osobnej skúse-
nosti mi vychádza, že bez toho, čo  
nazývate „vnútorné nastavenie“, nemô-
žem pracovať. Najdôležitejšie však je, 
že človek nie je samostatnou jednotkou 
sám osebe, nemá to „vnútorné nastave-
nie“ sám zo seba. Musí vedieť načúvať, 
byť otvorený.

 
Maľujete, ste sochárom, pracujete so 
sklom, ste umeleckým fotografom. 
Ako dokážete skĺbiť abstraktný svet 
umenia s reálnym životom?

To je jeden svet. A sú v ňom roz-
ličné reality, ktoré sa vzájomne vyva- 
žujú. Ako som už spomenul, nejaký 
čas som bol sklársky robotník. Zmysel 
pre reálnosť som si musel vždy udržať.  

Po svadbe sme s mojou manželkou 
zdedili dom po prarodičoch, a tak som 
sa na dlhé roky stal aj murárom.  
Peniaze neboli a remeselníci boli ťaž- 
ko dostupní, preto sme veľa práce na  
oprave domu vykonali sami. Medzitým 
sme boli zapojení do života spoločen-
stva Hnutia fokoláre, čo je popri  
všetkých duchovných pokladoch pre-
dovšetkým praktický život a vzájomná 
pomoc v úplne konkrétnych veciach. 
Myslím, že je dobré vnímať rozmanité  
a niekedy zdanlivo protichodné reality  
života ako jednotu. Väčšinou to nie 
je ľahké, lebo človek sa pri umeleckej 
práci dokáže akoby stratiť v čase a ne-
vnímať okolie. Je však na to jedna  
odpoveď: život v prítomnom okamihu. 
V určitej chvíli sa sústredím na jednu  
vec a jej sa venujem podľa možností  
naplno. Na súbornej výstave k život-
nému jubileu, na ktorej som mal obra-
zy, sklenené plastiky a fotografie, sa ma 
niekto spýtal, ako som to všetko stihol 
spraviť. Uvedomil som si, že vlastne 
ani neviem, ako som to stihol, iba som 
v určitej chvíli robil jednu vec a v inej 
chvíli zasa inú. V dlhšom časovom ho-

Akademický maliar Marek Trizuljak preberá z rúk biskupa Františka Rábeka Cenu Fra Angelico.

Zážitok, keď vás 
krajina uchváti 
svojou krásou,  
je skutočne oka-
mihom, keď sa  
Boh dotkol vášho  
srdca. Sám je 
pritom veľmi 
diskrétny 
a nevykrikuje: 
„Pozri, to som 
vytvoril ja!“
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rizonte sa potom tie jednotlivé veci po-
skladajú k sebe.

  
Umeniu sa venuje i vaša manželka 
Mirka. Na akých platformách sa vám 
darí spolupracovať? Mávate nejaké 
spoločné výstavy?

Spoznali sme sa pri štúdiu v Prahe, 
ako spolužiaci na Akadémii výtvarných 
umení. Som veľmi vďačný za dar, že 
máme spoločný svet umeleckej tvorby. 
Mirka je aj renomovaná reštaurátorka  
a dlhé roky som jej pomáhal napríklad  
s opravami starých fresiek v kostoloch. 
To je tiež jedna z platforiem našej spo-
lupráce. A z našej voľnej tvorby čas od 
času usporiadame spoločnú výstavu. 
V roku 2016 sme napríklad mali príle-
žitosť vystavovať v Záhorskej galérii  
Jána Mudrocha v Senici na Myjave, 
v krásnych priestoroch kaštieľa, kto-
rý je jej sídlom. Asi najvzdialenejšou 
a „najdobrodružnejšou“ bola naša spo-
ločná výstava na Sardínii v roku 2010, 
v meste Dorgali na východnom po-
breží. 

 
Na vašich webových stránkach www.
marektrizuljak.cz je veľa obrazov 
a rôznych prác, ktoré sú spojené 
s kresťanskou tematikou. Viera teda  
vo veľkej miere ovplyvňuje námety 
vašej tvorby?

Určite. Viera má vplyv na námety 
mojej tvorby. No nie je to programové, 
vychádza to spontánne zvnútra. A ne-
musí to byť viditeľné na prvý pohľad, 
záleží na vnútornom naladení jednotli-
vých prác. Po skončení školy som pra-
coval na cykle Človek a krajina. Aj keď 
to formálne boli civilné krajinárske 
kompozície s občasnou postavou a dali 
sa vystaviť v civilnom prostredí,  
skutočným obsahom bola modlitba.

 
Dostali sa nejaké vaše práce aj do za-
hraničia?

Práce z mojej voľnej tvorby, najmä  
obrazy a sklenené objekty, sú v súk- 
romných zbierkach v Holandsku, Ne-
mecku, Taliansku, Maďarsku, Poľsku, 
vo Francúzsku a Veľkej Británii. 
V Holandsku si odo mňa z jednej vý-

stavy kúpili niekoľko obrazov do do-
mova dôchodcov v meste Veenendaal. 
Zaujímavé bolo, že obrazy si vyhliadol  
evanjelický pastor, ktorý bol poverený  
duchovnou starostlivosťou o ľudí  
v tomto domove. A pritom to boli  
námety s Pannou Máriou, ako Pieta, 
Madona, Svätá rodina, aj keď voľne, 
moderne spracované, nie priveľmi tra-
dične. Sám mi vtedy povedal, že mu 
až tak nezáleží na tom, či on je evanje-
lik, alebo či sú tej istej konfesie tamoj-
ší ľudia vysokého veku. Išlo mu o lásku 
k nim a podľa jeho názoru obrazy  
s Božou Matkou sú pre nich dobré 
a môžu im byť pomocou a útechou.

Rád by som spomenul aj prácu na 
umeleckej výzdobe kostolov, napríklad  
vitráže v Kostolíku Svätého Petra na 
vzdialenom ostrove v Atlantickom 
oceáne, v súostroví Saint-Pierre et 
Miquelon pri kanadskom pobreží. 
V Taliansku som mal možnosť praco-
vať na viacerých miestach, najmä však 
v Kostole svätej Agáty v meste Sant’ 
Arcangelo neďaleko Rimini, kde som 
vytvoril vitráže a sklenené predmety  
liturgického zariadenia, ambonu, krsti-
teľnicu a ďalšie.

 
Doma i v zahraničí ste mali rad sa-
mostatných výstav a svoje diela ste 
vystavovali aj s ostatnými umelca-
mi. Na ktoré z nich si najradšej spo-
mínate?

Rád spomínam na niektoré spo-
ločné výstavy. Napríklad na výber  
z tvorby 17 olomouckých umelcov 
v kanadskom Calgary. Mal som aj prí-
ležitosť cestovať tam, pracovať na in-
štalácii a byť prítomný na vernisáži.  
Podobne spomínam na výstavu v Ká- 
hire a Alexandrii, s myšlienkou spo-
mienky na putovanie svätého Františka 
a jeho stretnutie so sultánom. Výstava 
mala názov Tichá cesta – Silent way, 
s ideou, že je možné viesť dialóg cestou 
miernosti a pokory. Táto myšlienka 
bola v Egypte prijatá s nadšením.

S mojou ženou Mirkou sme člen-
mi dvoch zaujímavých a veľmi aktív-
nych umeleckých združení. Vďaka to-
mu sa zúčastňujeme na výstavách do-

ma i vo svete. Boli v tom aj dosť exotic-
ké destinácie, napríklad Venezuela 
(ešte v pokojnom čase pred prevra-
tom) alebo Katar. 

Aj sami sme sa však pustili do or-
ganizovania medzinárodných výstav, 
väčšinou v spolupráci s umeleckými  
kolegami z Talianska a Nemecka. 
Možno najvýznamnejší z toho bol me-
dzinárodný projekt Mesto ako miesto 
pre človeka, ktorý trval niekoľko rokov.

 
V každom z diel, ktoré ste vytvorili, 
je iste kus z vás. Máte k niektorému 
špeciálny vzťah?

Nateraz by som možno vyzdvihol  
jednu z posledných väčších prác. Ide  
o rozmerné bronzové súsošie Svätej 
rodiny vo vonkajšom priestore pred  
Kostolom Svätej rodiny v Luhačovi-
ciach. Postavy sú pomerne realistické  
a veľmi som si prial, aby oslovovali  
okoloidúcich, aby pripomínali tajom- 
stvo Svätej rodiny... No zároveň aby 
podporili rodinu v dnešnom svete  
a pripomenuli nesmiernu hodnotu 
vzťahu a životodarnej lásky. Zdravá  
rodina, prinášajúca nový život, je bu-
dúcnosťou tohto sveta. 

Marek Trizuljak

Syn sochára Alexandra Tri-
zuljaka a Evy Trizuljakovej. 
Je členom Únie výtvarných 
umelcov Olomoucka. Od roku 
1981 sa venuje prevažne voľnej 
maliarskej a sklárskej tvorbe 
a výtvarným realizáciám do 
architektonického priestoru 
v interiéri aj exteriéri. Taktiež 
spolupracuje s manželkou 
akad. mal. Miroslavou Trizul- 
jakovou na niektorých reštau-
rátorských úlohách. Okrem 
toho sa zaoberá výtvarnou 
fotografiou a písaním poetic- 
kých textov a úvah. Žije 
a pracuje v Seničke pri Olo-
mouci. 
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Zázrak stromu a odrezku: 
odolať smrti 

Luigino Bruni

„Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných. (...)
Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas,  
a jeho lístie nikdy nevädne.“
Žalm 1

pevné spojenie s pôdou bolo veľkou  
evolučnou nevýhodou, ktorá znemož- 
ňuje rastlinám uniknúť pred dravcami,  
alebo pred kritickými situáciami, čo 
nastávajú v ich okolí (požiare, klima- 
tické zmeny). Stoja tam pred nami  
pevné a krotké, niet väčšej poddajnosti,  
ako má broskyňa či tŕstie. V priebehu 
miliónov rokov sa teda museli naučiť 
prežiť, aj keď prídu o 50 alebo 80 per-
cent svojho tela, nezahynú, ani keď ich 
niečo zožerie a nezostane z nich tak-
mer nič. Na to, aby tieto činnosti zvlád-
li, čo sa nám javí už ako holý zázrak, 
rastliny vykonávajú všetky svoje život-
né funkcie celým svojím telom.

V porovnaní s rastlinami máme 
veľkú evolučnú výhodu: vyvinuli sa 
nám orgány s výrazným funkčným 
rozčlenením. Dýchame pľúcami, počú-
vame ušami, vidíme očami. Keďže ras-
tliny nemajú jednotlivé orgány, pozera-
jú, dýchajú, počujú celým svojím  
telom. My používame na myslenie  
a rozhodovanie hierarchický systém,  
rastliny „myslia a rozhodujú“ listami, 
vetvami, kmeňom, koreňmi. Zraniteľ- 
nosť, ktorú zapríčiňuje ich ukotvenosť,  
ich viedla k rozloženiu životne dôleži-
tých funkcií do všetkých buniek. Špe- 
cializácia jednotlivých orgánov po- 
skytla živočíchom ohromnú zdatnosť 
a veľký úspech v poznávaní, platíme 
však za to iným typom vysokej zrani- 
teľnosti: stačí strata jedného životne 
dôležitého orgánu a nasleduje smrť. 
Zabiť rastlinu je omnoho ťažšie, ako 
zabiť nejaké zviera. Z veľkej zraniteľ- 
nosti sa stala veľká odolnosť voči smrti.  

Len ak 
spomalíme 
a prispôsobíme 
sa ich rytmu, 
môžeme sa 
znovu naladiť aj 
na „hlas“ rastlín 
a rôznych iných 
druhov života. 

ESEJ

Ľudská inteligencia nie je jedinou 
inteligenciou na zemi. Popri našej 
existuje aj inteligencia zvierat, hmyzu 
a ešte inakšia je inteligencia rastlín. 
Botanika a ďalšie vedy nám vysvetľujú, 
že rastliny cítia, majú pamäť, učia sa, 
vidia, trpia, rozhodujú sa, pomáhajú 
a navzájom spolupracujú a sú nám  
omnoho podobnejšie, ako si myslíme.

Veľmi dobre to vedia poľnohos-
podári a záhradníci, veď oni denne 
vidia a cítia, že rastliny reagujú na 
dotyk rúk, že ich správanie napĺňa aj 
zákon vzájomnosti medzi nimi, ale aj 
medzi nimi a nami. Rastliny žijú a ras-
tú v našich záhradách a bytoch, ak 
v nás nachádzajú družných partnerov, 
a vädnú aj z toho dôvodu, že vnímajú  
naše neurózy a negatívne naladenie – 
napokon smrť rastlinky vedľa nás je 
vždy určitý odkaz.

Všetci sa môžeme presvedčiť o bo-
hatosti života rastlín, musíme však  
vojsť do lesa alebo do niektorého parku 
bez uponáhľanosti, bez slúchadiel,  
nebehať len so zameraním na svoje  
kalórie. Obklopuje nás množvo hlasov, 
ktorým už nerozumieme. Jedného dňa 
sme sa totiž pustili do prirýchleho  
behu, a tak sa nám postupne vytrácali  
mnohé hlasy, ktoré síce nie sú ľudské, 
no boli tu na zemi po tisícročia. Len ak 
spomalíme a prispôsobíme sa ich ryt-
mu, môžeme sa znovu naladiť aj na 
„hlas“ rastlín a rôznych iných druhov 
života.

Stromy a rastlinný svet majú jednu  
základnú dominantnú vlastnosť: sú 
ukotvené v pôde, majú korene. Toto  
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nové mesto 

Luigino Bruni

Profesor politickej ekonómie, 
pôsobí na fakulte Ekonomic-
kých a politických vied  
a moderných jazykov na  
univerzite LUMSA v Ríme,  
na Univerzitnom inštitúte  
Sophia v Loppiane (Florencia) 
a zároveň je medzinárodným 
koordinátorom projektu  
ekonomiky spoločenstva.

Zraniteľnosť a obnoviteľnosť rastlín 
nám má veľa čo povedať. Podniky uply- 
nulých storočí mali štruktúru podľa 
živočíšneho modelu: s výraznou funk-
čnou deľbou práce a hierarchickým  
usporiadaním. Táto hierchicko-funkčná 
organizácia umožňovala podnikom 
rýchly chod, premiestňovanie pri hľa-
daní príležitostí, umožnila im tiež rea-
govať na stimuly a zmeny prostredia. 
Stali sa tak najúspešnejším organizmom 
v týchto desaťročiach veľkých „klima- 
tických zmien“, najmä v porovnaní 
s občianskymi a politickými spoločen-
stvami, ktoré sú omnoho pomalšie, 
demokratickejšie, rozložitejšie a späté 
s územím. Podniky boli a sú veľkými 
víťazmi evolučného vývoja našej super 
rýchlej doby. V určitom okamihu na 
prelome dvoch tisícročí sa však pro- 
stredie ľudského sveta radikálne zmeni-
lo, spôsobil to nástup internetu a sietí,  
ktoré sú veľmi podobné rastlinám. 
Samotný obrazný výraz sieť alebo  
pavučina (web) sa veľmi blíži podobe 
života v rastlinách, no iste nie k hierar-
chickému usporiadaniu orgánov u živo- 
číchov. A ten, kto sa chce dnes pohybo-
vať v tomto novom prostredí, musí 
dýchať, počúvať, pamätať si a rozprávať 
celým telom: tak ako rastliny. Musí teda  
porozmýšľať a obrátiť naruby strnulú 
hierarchickú štruktúru. Kto chce dnes 
prežiť a rásť v novej ekonomike, čoraz 
viac čelí výzve, aby sa rozvíjal decentra- 
lizáciou a rozložením všetkých funkcií 
(vrátane tej podnikateľskej). Súčasne sa 
pritom má zriecť hierarchickej kontroly  
nad všetkými procesmi a rozhodnutia- 
mi, má zadeliť zodpovednosť a aktivo-
vať všetky bunky tela. 

Skutočnosť je taká, že v našom 
vývojovom modeli, najmä v Európe, 
sme poznali a poznáme podniky, ktoré 
sú organizované podľa rastlinného 
modelu: sú to družstvá. Sila spolupráce 
spočíva v rozvinutej distribúcii funkcií  
do celého tela a v zrieknutí sa rigidnej  
hierarchickej organizovanosti, aby sa  
aktivovala celá sociálna skladba spoloč- 
nosti. Družstvá sa naučili dýchať, počuť 
či rozhodovať celým telom a dosiahli 

to tak, že prehodnotili vlastnícke práva 
podniku a jeho riadenie. Tým, že sú  
územne viazané, boli omnoho pomalšie 
a zväčša menej efektívne ako kapitalis-
tické podniky, ukázali sa však omnoho 
odolnejšie a schopné obnovy pri von- 
kajších a vnútorných krízach. A keď  
zanikli alebo zanikajú, ich neúspech 
často súvisí s tým, že sa zriekli akejsi  
metaforickej príbuznosti s rastlinami 
a napodobňovali rýchlejšie a atraktív- 
nejšie živočíchy, pretože si osvojovali  
ich riadenie a kultúru. Ak družstvá 
a spoločenské podniky prídu o svoju  
schopnosť využívať na život všetky  
bunky, zostanú im len nevýhody 
z územnej viazanosti – podobne je na 
tom líška, keď sa chytí do pytliakovej 
pasce, je neporovnateľne zraniteľnejšia 
ako strom, ku ktorému je pripútaná. 

webových gigantov je stále primálo 
a obrovské zisky sú ešte príliš sústrede- 
né v rukách niekoľkých osôb. Novými  
výzvami kapitalizmu tohto rastlinného 
(vegetatívneho) typu budú vlastnícke  
vzťahy a následne prerozdeľovanie bo-
hatstva. O týchto témach dnes nevieme 
povedať skoro nič viac, pretože ich 
naďalej hodnotíme kategóriami z dvad-
siateho storočia (túto oblasť ešte stále 
zverujeme do pôsobnosti politiky 
a prípadne daňového systému). Kým 
nezačneme uvažovať nad novými for-
mami vlastníctva rozšírenými v nových 
lesoch, budeme naďalej napodobňovať 
rastliny, no zostaneme dravcami.

Zraniteľná odolnosť rastlín nám má 
ešte veľa čo povedať. Stačí si pomyslieť  
na duchovné spoločenstvá a motiváciu  
ideálmi alebo na náš vnútorný život. 
Komunity, ktoré dokázali zvládnuť smrť 
zakladateľa a prípadne prekonať ťažké 
krízy, boli rozšírené a schopné dýchať 
a vidieť celým svojím telom. Ak sa lídri 
alebo zakladatelia stanú srdcom alebo 
hlavou svojich komunít, s ich smrťou 
zomiera celá komunita. Ak je však  
charizma rozšírená v celom tele, komu- 
nity sú schopné pokračovať v živote  
nielen po odchode svojho zakladateľa,  
ale aj po tom, čo stratia značnú časť 
svojho tela. 

Uverejnené v Avvenire 6. 3. 2016

Celý príspevok si môžete 
prečítať na www.nm.sk.

Pravdepodobné je, že v „dobe pavu- 
činy“ dokážu byť úspešnými lídrami or-
ganizácie s čoraz viac horizontálne  
rozloženou štruktúrou, ktoré sa však 
budú ponášať na „staré“ družstvá.  
Nedostatkom firiem v sieti v novej 
ekonomike je to, že sa zmenili v oblasti  
kultúry a riadenia, ešte však nie v oblas-
ti vlastníckych práv. Vlastníkov nových 

Kto chce dnes 
prežiť a rásť  
v novej ekono-
mike,  čoraz 
viac čelí výzve, 
aby sa rozvíjal  
decentralizáciou 
a rozložením 
všetkých funkcií. 
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Systematické znevažovanie, urážky 
a obťažovanie, ktoré spôsobujú mladí 
svojim rovesníkom, toto je šikana, fe-
nomén šíriaci sa predovšetkým medzi 
dospievajúcimi, vykonávaný osobne, 
ale aj prostredníctvom internetu.

Obeťami šikany sú jedinci, ale 
i celé skupiny priateľov, ktorí sú často 
zo strachu jej pasívnymi účastníkmi.
Čo sa s tým dá robiť? Projekt mierovej 
siete združenia bNET, medzinárodnej 
siete škôl, organizácií a združení, kto-
ré spolupracujú na vytváraní kultúry 
mieru, sa zameriava na to, aby to bo-
li samotné deti, ktoré preberú na se-
ba zodpovednosť a vhodnou formá-
ciou budú pomáhať dotknutým deťom 
brániť sa proti šikanovaniu. Oslovili 
sme predsedu tohto združenia Marca 
Provenzaleho.

 
Môžete nám priblížiť projekt Prečo 
šikanuješ? 

Každý prípad šikany má pôvod 
v konflikte. Sme presvedčení, že ak 
pomôžeme deťom pochopiť príčinu 
a ponúkneme im nástroje na riešenie 

tým, že si navzájom pomôžu nájsť tú 
najlepšiu cestu, ako sa brániť, môže to 
byť ten najlepší spôsob, ako tento fe-
nomén vyriešiť. 

Jadrom projektu je vytvoriť skupi-
nu študentov na každej škole – skupi-
nu mediátorov medzi rovesníkmi,  
v ktorej žiaci získavajú kompetencie 
na vedenie a spôsoby riešenia konflik-
tov. Mládež formovaná prostredníc-
tvom kurzov a simulovaných situácií 
je schopná konflikty nielen riešiť, ale 
im aj predchádzať, pričom v bežnom 
živote triedy rozpoznávajú výskyt ne-
bezpečných situácií skôr, než sa zvrh-
nú na niečo vážnejšie. Skupina potom  
ponúka mediačnú službu prostredníc-
tvom „schránky“, ktorej forma je do-
hodnutá s vedením každej školy.  
Mládež, s ktorou pracujeme, má 11 až 
15 rokov. Ide o európsky projekt, kto-
rý vznikol v roku 2015, keď sa nie-
ktoré združenia zapojili do výzvy 
„Spojme sily v boji proti kybernetic-
kému šikanovaniu na školách“. Tento 
projekt sa však môže realizovať aj 
v iných krajinách. 

Zahŕňa projekt aj paralelné aktivity?
Áno, prostredníctvom mesačných  

formačných stretnutí a výročných po- 
dujatí, ako je napríklad interkulturálna  
a humanitárna cesta. Plánované sú aj 
kurzy pre učiteľov a rodičov. Veríme, 
že takáto spoluúčasť medzi združením, 
školou a rodinami je jednou z prida-
ných hodnôt tejto iniciatívy. 
 
Projekt je riadený asociáciou bNET, 
lídrom siete mierových projektov, 
aké sú jej ciele?

Projekt mierovej siete takmer trid- 
sať rokov realizuje integrálne vzdeláva-
nie mládeže. Podporuje spoluprácu  
medzi školami a združeniami na 
miestnej a medzinárodnej úrovni, roz-
víja reflexiu mladých ľudí o aktuálnych 
otázkach, podporuje dobrovoľníctvo, 
umelecké talenty, vodcovské a techno- 
logické schopnosti, ako aj pozitívne 
využívanie médií. Pre viac informácií  
navštívte: www.reteprogettopace.it  
alebo píšte na direttivo@reteprogetto-
pace.it
  Zdroj: focolare.org

Mladí sa spojili, aby povedali  
„nie“ šikanovaniu

Anna Lisa Innocentiová

Projekt Prečo šikanuješ? formuje dospievajúce deti, aby rôznymi akciami a prevenciou, počnúc 
príčinami, ktoré šikanu vyvolávajú, pomohli svojim rovesníkom vyrovnať sa s týmto fenoménom.
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Wilhelm Mühs
Ako zem, ktorá trpí. 365 myšlienok o bolesti

6 € 

6 € 

www.nm.sk/obchod

2,60 € 

Darčeková publikácia z edície 365 myšlienok, tentoraz o bolesti od vý-
znamných svetových osobností histórie i súčasnosti ako Sofokles, Albert 
Einstein, Matka Terézia, Ján XXIII. a ďalších, ktoré zozbieral Wilhelm Mühs. 
Vďačný darček na akúkoľvek príležitosť.

Obsahom útla knižočka talianskeho spisovateľa Igina Giordaniho 
(Foca) približuje modlitbu ruženca možno tak, ako sme o nej nezvykli 
rozjímať. Ide o jeho mystickú skúsenosť s Máriou, Božou Matkou, keď 
v určitom okamihu rozhovoru s ňou sám autor hovorí: „Moja duša 
sa stala jej izbou: chrámom..., ale potom sa mi zdalo, že ona sa stala 
mojou dušou! Nie už ona ako môj hosť, ale ja ako jej hosť. Takže som 
si nevdojak povedal: ‚Už nežijem ja, ale žije vo mne Mária.‘“

Igino Giordani
Rozjímavý ruženec s Iginom Giordanim

„To najkrajšie, čo som vymyslel,“ hovorí Boh, „je moja matka. Chýbala mi 
mama, a tak som ju stvoril. Utvoril som svoju mamu ešte skôr, ako ona utvo-
rila mňa. Bolo to istejšie. Teraz som naozaj človek ako všetci ostatní. Nemám 
im čo závidieť, lebo mám mamu. Naozajstnú mamu. Volá sa Mária.“ 
Obľúbená darčeková publikácia obsahuje 365 myšlienok o Panne Márii  
od najvýznamnejších mysliteľov kresťanského sveta.

Wilhelm Mühs
Brána do neba. 365 myšlienok o Panne Márii

Jarná ponuka Nového mesta

Vydavateľstvo Nové mesto. 160 strán

Vydavateľstvo Nové mesto. 148 strán

Vydavateľstvo Nové mesto. 52 strán

Darčeky 
na každú
príležitosť

Členovia Klubu podporovateľov Nového mesta majú zľavu 20 % na nákup kníh cez náš e-shop.
Viac informácií na www.nm.sk/podpora

Lepšie sa modliť 
ruženec?



Alberto Lo Presti na Slovensku

7. – 9. jún 2019 v Bratislave a v Košiciach

taliansky politológ, prezident Centra Igina Giordaniho,  
profesor na Inštitúte Sophia a na univerzite LUMSA

prednášky a diskusie 

o kresťanskej politike

a spiritualite talianskeho 

politika a intelektuála 

Igina Giordaniho

predstavenie knihy 

Igina Giordaniho

Rodina 

„V kresťanskej tradícii je politika chápaná ako vysoký stupeň lásky k blížnemu. 

Chiara Lubichová ju definovala ako ,lásku všetkých lások‘. Čo však znamenajú takéto 

vyjadrenia? Zvlášť dnes je potrebný pohľad na politiku cez optiku lásky, keďže novodobé 

formy nadvlády často zneužívajú kresťanské náboženstvo, aby prilákali voličov.“

(Alberto Lo Presti)

viac informácií a podrobný program na

www.nm.sk


