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Spolupatričnosť 
rozširuje srdcia



Sme transparentní

V súčastnosti naša spoločnosť poskytuje služby pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov v bytových domoch v  zmysle Zákona č. 182/1993 a súvisiacich právnych 
predpisov, ale taktiež pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, 
ktoré si vyžadujú špecifický prístup hlavne v oblasti účtovníctva , miezd, daňových a 
odvodových povinnosti.

Sme komunikatívni Sme ústretoví

„Byť rodinou“
Mariapoli 2022  Ľubovnianske kúpele 7. – 10. 7. 2022

Po trojročnej odmlke vás a vašich priateľov Hnutie fokoláre pozýva na 
prázdninové mariapoli. 

Je to príležitosť prísť budovať a zažiť rodinnú atmosféru založenú na 
vzájomnej láske a službe a zároveň ju dať zakúsiť aj tým, ktorým tieto 
dary v tomto období chýbajú.

Informácie 
a prihlasovanie*:
*načítajte QR kód mobilom

Informácie a prihlasovanie aj na:
www.focolare.sk

Rámcový program:
• Dopoludnia spoločný duchovný 

program           
• Pred obedom svätá omša  
• Popoludní výlety a workshopy                         
• Večerný spoločný program 
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Radšej schladiť vzduch
než  srdce

Pred časom som na balkóne nášho bytu uspával dcéru  
v kočíku. Na moje prekvapenie som si všimol, ako sa 
pred naším domom „rozložili“ policajti s radarom a za-
čali merať dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlos-
ti. Netrvalo to dlho a zastavili prvú „obeť“. Keďže sa všet-
ko odohrávalo v podstate pod naším balkónom, neda-
lo sa nepočuť rozhovor medzi vodičom a policajtom. 
Započul som, že previnilcovi chýba 10 eur na zaplatenie 
pokuty. Hľadal spôsob, ako ich získať, medzitým volal 
do práce, že bude meškať a celkovo bol zo situácie tro-
chu „vykoľajený“. Zostával však pokojný a pokutu bol 
ochotný zaplatiť.

Priznám sa, že v podobných situáciách často váham, 
či sa mám do toho „montovať“. V tomto prípade mi to 
však nedalo a vodičovi som sa z balkóna ponúkol, že mu 
tých 10 eur darujem, nech môže ísť ďalej. Najskôr som 
odpoveď nedostal, tak som si v duchu povedal, že lepšie 
asi bude ďalej sa do toho „nemontovať“. Po chvíli sa však 
na mňa obrátil, že by takúto pomoc privítal. Zbehol som 
dole, dal mu do ruky bankovku s tým, že mi ju nemusí 
vrátiť, že mu len chcem pomôcť. On však nechcel zostať 
nič dlžný. Pri pohľade na náš balkón si všimol klimati-
začnú jednotku, a tak mi navrhol, že mi za ponúknutú 
pomoc spraví základnú údržbu. Ako mi vzápätí prezra-
dil, montuje klimatizácie a robí tiež ich servis. Keď ho 
zastavili policajti, zrejme bol na ceste k zákazníkovi. Ani 
som sa nenazdal, a mal som v ruke jeho vizitku.

Priznám sa, že ma jeho ponuka príjemne zaskočila, 
najmä keď som u majiteľa bytu zistil, že klimatizácia ne-

bola niekoľko rokov čistená. Vďaka tomu, že srdce vodi-
ča Pavla nezostalo chladné, budeme mať v lete, v prípa-
de potreby, nielen chladnejší, ale aj zdravší vzduch.

 
V horúcich letných mesiacoch nám klimatizácia doma,  
v aute alebo v kancelárii určite padne vhod. Samozrej- 
me, ak to s chladením nepreženieme. Príbeh s pánom 
Pavlom, ktorý sa stará o to, aby sa jeho klienti cítili 
v miestnosti dobre aj počas horúčav, mi pripomína, že aj 
keď si v týchto dňoch budeme potrebovať schladiť  
vzduch, naše srdcia by, naopak, mali zostať naďalej  
zapálené pre druhých.

O tom, že sa to deje, si prečítate aj v aktuálnom čísle 
Nového mesta. Zapálené a otvorené srdcia priviedli na  
Slovensko ľudí až z Japonska, aby vyjadrili solidaritu 
s trpiacimi Ukrajincami. Podobne aj Mira z ukrajinskej 
charity si nedokáže len tak zatvoriť srdce, lebo, ako ho-
vorí, na vojnu sa nedá zvyknúť. A napokon chladnou 
nezostáva ani talianska aktivistka Chiara Amiranteová, 
ktorej srdce bije pre ľudí na pokraji vlastnej dôstojnosti, 
čím dokonca inšpiruje aj celebrity. No a zabudnúť nech-
cem ani na vás, našich čitateľov. Opäť ste nám totiž po-
slali dôkazy, že vaše životy sú plné momentov, ktoré za-
hrejú srdce.

Na nasledujúcich stranách toho nájdete oveľa viac, 
preto budem rád, ak vám Nové mesto bude robiť spoloč-
nosť aj v aktuálnom čase oddychu a dovoleniek. Prajem 
vám vždy príjemnú teplotu vzduchu a tiež odvahu nie-
kedy sa do niečoho „len tak zamontovať“.

Ján Heriban
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Téma spoločenského útlaku  
a politických perzekúcií je neod-
deliteľnou súčasťou novodobej  
histórie Československa. Desať-
tisíce veriacich okúsili prenasle- 
dovanie len preto, že sa odmie- 
tali stotožniť s komunistickou  
ideológiou a jej hodnotami. 
Podobné praktiky ako v Česko- 
slovensku presadzoval (a v nie-
ktorých krajinách i stále pre- 
sadzuje) komunistický režim  
juhovýchodnej Ázie. Jednou 
z týchto krajín je Vietnam, kde 
si vláda udržiava moc železnou 
päsťou už viac ako polstoročie.

 
Paradoxné je, že práve obdobie naj-
väčšej totality vynieslo na svetlo 
osobnosti, ktoré dokážu svojím ži-
votným svedectvom inšpirovať aj 
súčasného človeka. Patrí medzi ne 
aj vietnamský kardinál Van Thuan, 
ktorý bol ako biskup väznený 13 
rokov, z toho deväť rokov strávil 
v úplnej izolácii. Pri príležitosti vy-
dania knihy Van Thuan – Slobodný 
za mrežami, ilustrujúcej silu jeho 
životného príbehu, sme zorgani-

zovali verejnú diskusiu o období 
neslobody v Československu a vo 
Vietname.

Naše pozvanie prijali bývalý  
politik a disident František Mik-
loško, lekár, vedec a synovec býva- 
lého politického väzňa Silvestra 
Krčméryho Vladimír Krčméry a eu-
roposlankyňa Miriam Lexmann. 
Diskusiu doplnili ukážky zo spo-
mínanej knihy v podaní básnika 
Michala Chudu.

Hostia najskôr porovnávali  
aplikáciu komunistickej ideoló- 
gie vo Vietname a v niekdajšom  
Československu. František Mik-
loško zdôraznil podobnosť v kru-
tosti režimu najmä počas prvých 
dvadsiatich rokov od prevzatia mo-
ci komunistami. To podľa neho  
súviselo jednak s tým, že v ľuďoch 
bola nahromadená strašná zloba  
prameniaca z nespracovaných spo-
mienok na hrôzy druhej svetovej 
vojny, a jednak s postavením ko-
munistickej strany podporovanej 
Sovietskym zväzom, ktorá bola pri-
pravená likvidovať všetky spolo-
čenské vrstvy.

Kardinál Van Thuan si mohol nájsť množstvo dôvodov, 
prečo sa režimu podriadiť, no neurobil to, zaznelo  
v diskusii portálu nm.sk
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Hostia sa následne venovali  
osobnosti biskupa a kardinála Van 
Thuana. Mikloško vníma výnimoč-
nosť kardinála v tom, že dokázal 
zachovať vernosť Pravde vtedy, keď 
sa ho režim pokúšal zlomiť jemný-
mi metódami, no aj keď používal 
tie najtvrdšie a šliapali po jeho ľud-
skej dôstojnosti.

„V začiatkoch svojej izolácie 
dokonca písal duchovné zamysle-
nia na listy kalendára, ktoré sa šíri-
li celým Vietnamom ako samizdat. 
Keď pri týchto miernejších for-
mách nátlaku stále odmietal pod-
písať vernosť strane, režim začal 
pritvrdzovať. Práve vtedy zvykli aj 
ľudia, ktorí dovtedy odolávali, ísť 
napokon sami proti sebe,“ doplnil 
Mikloško.

Pre Miriam Lexmann je táto 
sloboda synonymom vnútornej si-
ly a schopnosti uplatňovať to, čo-
mu človek verí, a to aj za cenu naj-
tvrdšieho mučenia. „Ako ľudia má-
me často tendenciu hľadať bočné 
chodníčky. Aj Van Thuan si mo-
hol nájsť množstvo racionálnych 
dôvodov, prečo sa režimu podria-

V Dome Quo Vadis v Bratislave sa 12. mája uskutočnila diskusia na tému: Môžem byť slobodný v čase neslobody?
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diť, ako napríklad vízia konania 
dobra a evanjelizačného úsilia po 
prepustení na slobodu, no neuro-
bil to,“ zdôraznila. Zároveň si pod-
ľa nej treba uvedomiť, že v tom ča-
se Van Thuan ešte nemohol tušiť, 
že raz bude jeho svedectvo inšpirá-
ciou pre svet.

František Mikloško vyzdvihol, 
že aj v niekdajšom Československu 
boli osobnosti, ktoré si dokázali za-
chovať vnútornú slobodu a vďaka 
ktorým sa u nás pestovala viera za-
ložená na neochote robiť kompro-
misy vo svojom svedomí. „Práve 
tajná cirkev reprezentovaná osob-
nosťami ako Šmálik, Korec, Hanus, 
Trstenský nastavovala zrkadlo 
združeniu Pacem in terris, ktoré 
bolo podriadené vládnucej garni-
túre. Ak by tu tieto osobnosti nebo-
li, skončili by sme dnes ako pravo-
slávna cirkev v Rusku, ktorá je úpl-
ne dezorientovaná a nedokáže sa 
postaviť zjavnému zlu,“ vysvetlil.

Tak osobnosti podzemnej 
cirkvi v Československu, ako i Van 
Thuan strávili roky na samotke ale-
bo v izolácii s minimálnym kon-

taktom s vonkajším svetom. Podľa 
profesora Krčméryho je takýto čas 
zvládnuteľný, pokiaľ má človek 
prísny denný režim. „Pamätám si, 
ako mi môj strýko Silvester spomí-
nal, že počas dvoch rokov stráve-
ných na samotke mu najviac po-
máhala práve striktná modliteb-
ná štruktúra každého dňa, týždňa 
a mesiaca. Vďaka tomu dokonca 
presne vedel, v ktorý deň ho pre-
pustili,“ objasnil Krčméry. Toto je 
podľa neho kľúčové, ak chce väzeň 
predísť tomu, aby mu na samot-
ke splývali dni do jednej amorfnej 
masy.

Aj vďaka tomu sa podľa Fran- 
tiška Mikloška rodí osobnosť.  
Najkľúčovejšia je podľa neho ocho-
ta rýchlo odpúšťať. Vďaka tomu  
rastieme vo vnútornej slobode  
a v schopnosti milovať. 
„Najdôležitejším momentom pre 
bývalých politických väzňov bol 
ten, v ktorom zažili pocit úplného 
poníženia. Ak dokázali obstáť a od-
pustiť v takej náročnej situácii, do-
kázali to aj pri akejkoľvek inej ži-
votnej skúške. K tomu je však, 

Výnimočnosť kar-
dinála Van Thuana 
je v tom, že doká-
zal zachovať  
vernosť Pravde 
vtedy, keď sa ho 
režim pokúšal  
zlomiť jemnými  
metódami, no 
aj keď používali  
tie najtvrdšie.

myslím si, potrebná Božia milosť,“ 
zdôraznil Mikloško.

Miriam Lexmann na margo 
vzťahu k nepriateľom povedala, 
že vidí istú paralelu medzi postu-
pom komunistov v bývalom reži-
me a prístupom jej súčasných ko-
legov. Tí prví opierali svoje pre-
svedčenie o predstavu ideálnej 
spoločnosti a tí druhí hľadajú opo-
ru tiež vo svojej pevnej viere v bo-
ji za správnu vec. „V tom sa ukazuje 
rozdiel medzi vierou a ideológiou. 
Zatiaľ čo viera sa prejavuje v den-
nodennom prístupe k životu, ktorý 
je ukotvený v hodnotách, ideológia 
je založená na vytváraní predstavy 
ideálnej spoločnosti, ktorá má pri 
presadzovaní svojej pravdy tenden-
ciu prerastať do násilia,“ doplnila.

Diskusia o nachádzaní slobody  
v období neslobody priniesla mno-
ho podnetov na premýšľanie. Zdá 
sa, že téma nestráca na svojej ak-
tuálnosti ani dnes a príbeh Van 
Thuana má čím prehovoriť aj do 
duše súčasného čitateľa.

 
Mária Kostyálová

Diskusiu doplnili ukážky zo spomínanej knihy v podaní básnika Michala Chudu.



Vstúpiť do medzinábožen-
ského dialógu znamená 
tiež pýtať sa, čo je v našom 
náboženstve pomýlené
      Mária Čalfová

Veronika Rendeková

SVET OKOLO NÁS
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Slováci sú veľmi 
odhodlaní a obe-
taví, pokiaľ ide  
o pomoc Ukra-
jincom. Prekvapil 
ma ich dobrotivý 
a vrúcny prístup.

Je generálnym sekretárom me-
dzinárodnej inštitúcie Religions 
for Peace (Náboženstvá pre mier, 
skr. RFP) v Japonsku, ktorá zdru-
žuje náboženských predstaviteľov 
po celom svete. Zároveň je členom 
a učiteľom laického budhistického 
hnutia Rissho Kosei Kai (RKK). Rev. 
Dc. Yoshinori Shinohara navštívil  
v máji aj Slovensko. Rozprávali 
sme sa s ním o jeho dojmoch 
z návštevy, stretnutí s ukrajinský-
mi utečencami, o jeho práci i me-
dzináboženskom dialógu.

 
V máji ste navštívili Slovensko. Čo 
bolo vaším cieľom?

Naša organizácia RFP sleduje si-
tuáciu na Ukrajine. A mnoho ľudí aj 
tu v Japonsku chce na ňu nejako rea-
govať. Keďže sa nám doteraz podarilo 
vyzbierať takmer 50 miliónov ame-
rických dolárov, radi by sme podpori-
li Ukrajinu aj finančne. Nevedeli sme 
však, komu našu pomoc odovzdať, 
respektíve ktoré organizácie by ju 
najviac potrebovali. Preto sme sa roz-
hodli, že jednotlivé krajiny, ktoré ma-
jú k Ukrajine najbližšie a pomáhajú 
ukrajinským utečencom,  
navštívime.

 
Ktoré krajiny ste navštívili?

Moldavsko, Poľsko, Maďarsko, 
Slovensko a Rumunsko.

 
Nešlo teda o konkrétne pozvanie?

Nie, pozvanie sme nedostali. No 
pred tým, než sme sa rozhodli prices-
tovať, sme komunikovali s niekto-
rými konkrétnymi organizáciami. 
Máme kontakty s mnohými organi-
záciami, aj kresťanskými. Napríklad 
s Hnutím fokoláre či Komuitou Sv. 
Egídia sa poznáme viac ako 40  
rokov. 

Na Slovensko ste pricestovali  
s ďalšími dvoma členmi z nábo-
ženského hnutia Rissho Kosei 
Kai. Vy sám ste jeho členom a do-
konca aj učiteľom, máte titul reve-
renda. Mohli by ste nám vašu ko-
munitu bližšie predstaviť?

Rissho Kosei Kai je laické budhis-
tické hnutie, ktoré má približne dva 
milióny členov po celom svete. Naša 
komunita veriacich sa usiluje prak-
tizovať Budhovu cestu. Budhizmus 
obsahuje mnoho učení zamera-
ných na dosiahnutie ľudského šťas-
tia. Hnutie RKK sa tieto učenia sna-
ží aplikovať do každodenného života. 
Nie sme teda žiadni mnísi žijúci v ho-
rách. Snažíme sa byť prítomní v kaž-
dodennej realite.

Nejde však len o individuálne  
praktizovanie spomínaného učenia,  
ale aj o praktizovanie na sociálnej 
úrovni, a to dokonca aj v medziná-
rodnom meradle. Preto sa tiež zapá- 
jame do rôznych medzinárodných  
aktivít. Máme viaceré projekty v Af- 
rike, vo Vietname, v Číne, Nepále, na 
Srí Lanke či v iných krajinách.

 
Navštívili ste Slovensko po prvý 
raz?

Presne tak. 
 
Ako na vás zapôsobilo?

V minulosti som už navštívil 
krajiny ako Taliansko, Francúzsko, 
Nemecko. Slovensko so svojou vý-
chodoeurópskou kultúrou v porov-
naní so spomenutými krajinami na 
mňa zapôsobilo ako veľmi pokojná 
krajina. Nie veľmi zozápadnená s prí-
liš trhovou mentalitou. Mám takéto 
krajiny rád, dokonca ich preferujem.

Všimol som si tiež, že tu máte 
veľký priestor na život. Myslím tým 
vašu prírodu, lúky, polia a agrikultú-
ru. Pamätám si dokonca, aký som zo-
stal prekvapený, keď som u vás prišiel 
do hotela. Veľká izba, veľká posteľ.  
(Úsmev.) A tiež si rád spomínam na 
vaše pivo. Slovensko teda vo vše-
obecnosti na mňa spravilo veľký do-
jem. 

Spomínali ste, že ste prišli primár-
ne navštíviť miesta, kde sa venu-
jú utečencom. Ktoré konkrétne 
stretnutia ste si zapamätali?

Stretli sme viacero ľudí. Pamä-
tám si, ako sme s jedným sloven-
ským kňazom navštívili centrum pre 
utečencov v Košiciach. Už tam som  
si všimol, že Slováci sú veľmi milí ľu- 
dia. Veľmi odhodlaní a obetaví, po- 
kiaľ ide o pomoc Ukrajincom. Pre-
kvapil ma ich dobrotivý a vrúcny  
prístup. A myslím, že aj vďaka ne-
mu pôsobili mnohí utečenci spokoj-
ne a šťastne.

Tiež sme sa stretli s členmi 
Hnutia fokoláre, dokonca s troma  
lekárkami z tohto hnutia. Jedna mi 
hovorila o svojej skúsenosti zo slo-
vensko-ukrajinskej hranice. O tom, 
že to bolo najmä zo začiatku veľmi 
náročné. Povedala mi, aké dôležité je 
komunikovať ľuďom, ktorí utekajú, 
že sú prijatí. Ďalšia mi hovorila, ako 
prijala utečencov do svojho domu. 
Myslím si, že táto vrúcnosť je charak-
teristickou črtou vás Slovákov.

 
Spomínate si na nejaký konkrét-
ny moment návštevy, na ktorý ne-
zabudnete?

Určite. Nezabudnuteľným mo-
mentom bolo, keď sme utečencom 
odovzdávali náš dar. Z Japonska sme 
priniesli tísic papierových vtákov – 
žeriavov vytvorených origami metó-
dou. Chceli sme tým vyjadriť ukra-
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jinským utečencom našu blízkosť 
a uistiť ich, že sa za Ukrajinu modlí-
me. Nešlo v tej chvíli o nič materiál-
ne. Nedarovali sme im jedlo ani vo-
du, chceli sme však aspoň takýmto 
symbolom prejaviť našu solidari-
tu a priateľstvo, ktoré Ukrajinci veľ-
mi potrebujú. V pamäti mi utkveli 
úsmevy týchto ľudí. Myslím si, že sa 
z daru tešili rovnako ako my.

 
Poďme na chvíľu k vašej práci. Ste 
generálnym sekretárom medziná- 
rodnej inštitúcie, ktorá sa zasa-
dzuje za pokoj vo svete. Skúsim 
preto položiť najprv odľahčujúcu  
otázku: Čím je pre vás pokoj?

(Úsmev.) To je práveže dosť ná-
ročná otázka. Myslím si však, že po-
koj by mal byť hlavne o harmónii, 
respektíve o harmonickom vzťahu 
medzi ľuďmi, medzi človekom a prí-
rodou.

 
Zdá sa, že ste v tomto zmysle do-
stali neľahkú úlohu. Čo všetko má 
generálny sekretár vlastne na sta-
rosti?

V prvom rade koordinujem všet-
ky aktivity našej organizácie. To zna-
mená projektový manažment, fi-
nančnú kontrolu, fundraising, ľud-
ské zdroje. Som tiež zodpovedný za 
organizáciu rôznych stretnutí, ko-
munikáciu s inými organizáciami, 
vládou, kanceláriami OSN, médiami.

 
Do takejto pohlcujúcej práce asi 
ukrajinsko-ruský konflikt nepri-
chádza vhod. Ste v nejakom kon-
takte aj s náboženskými predsta-
viteľmi v týchto krajinách?

Naša organizácia má aj európ-
sku sieť a v rámci nej máme kontakty 
s miestnymi náboženskými predsta-
viteľmi v Rusku a na Ukrajine. Nám 
osobne sa však počas našej cesty ne-
podarilo s nimi stretnúť. No prial by 
som si, aby sme ako organizácia do-
kázali ruskú i ukrajinskú ortodoxnú 
cirkev priviesť k tomu, aby zasadli za 
jeden stôl a začali viesť dialóg a aby 
sa medzi nimi obnovila dôvera. 

Radi by sme oslovili ruskú a ukrajin-
skú pravoslávnu cirkev a tiež pred-
staviteľov ostatných náboženstiev, 
aby sa mohlo uskutočniť ich vzájom-
né stretnutie. Rozumiem, že v takej-
to situácii sa často prihliada na po-
litické a ekonomické aspekty. Naša 
cesta je však náboženská, a preto by 
sme mali spoločne hľadať zmierenie 
a pokoj a v tomto zmysle aj podporo-
vať dialóg.

 
Je podľa vás takéto stretnutie v sú-
časnosti vôbec reálne?

Nateraz môžem povedať iba toľ-
ko, že momentálna situácia je veľmi  
vážna. Možno to však o jeden, dva 
mesiace možné bude.

 
Svet za tieto mesiace obleteli 
mnohé nepochopiteľné vyjadre-
nia aj zo strany niektorých nábo-
ženských vodcov. Prečo by ľudia 
mali nasledovať náboženské uče-
nie, keď ich samotní lídri zlyhá-
vajú v takých zásadných veciach, 
ako je ochrana ľudských práv 
a slobôd?

Viete, cieľom náboženstiev bolo  
vždy hľadať pokoj, dialóg a harmó-
niu. Sú to však často práve vyznáva-
či týchto náboženstiev, ktorí konajú 
zle, robia zlé rozhodnutia a nesú za 
to zodpovednosť. O tomto by každý 
človek mal v prvom rade individuál-
ne reflektovať sám v sebe. A za tieto 
pochybenia by sme mali cítiť ľútosť. 
Náboženstvá teda nie sú zlé, to člo-
vek je ten, ktorý nekoná správne.

 
Ako by sa podľa vás dalo vyhnúť 
nesprávnemu presvedčeniu, že za 
všetko môže náboženstvo, a ako 
neprepadnúť mylným interpre-
táciám niektorých náboženských 
lídrov?

Myslím si, že v tomto potrebuje-
me medzináboženský dialóg a tiež 
organizácie, ktoré sa oň budú usi-
lovať. Náboženstvá, ktoré stoja osa-
mote, respektíve ich nasledovate-
lia zvyčajne trvajú na tom, že práve 
to ich náboženstvo je najlepšie a je-

Cieľom nábožen-
stiev bolo vždy 
hľadať pokoj, dia-
lóg a harmóniu.
Sú to však často 
práve vyznávači
týchto nábožen-
stiev, ktorí konajú
zle, robia zlé roz-
hodnutia a nesú 
za to zodpoved-
nosť.
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diné správne. Vstúpiť do medziná-
boženského dialógu však znamená 
neustále sa pýtať, snažiť sa pochopiť 
druhých. A na to, aby sme druhých 
chápali, musíme sa tiež pýtať samých 
seba, čo je v našom náboženstve ne-
dobré a pomýlené a čo je správne.

 
Stretávate sa s tendenciou vlastniť 
definitívnu pravdu aj v budhizme?

Samozrejme. Aj v budhizme 
existujú niektoré skupiny, ktoré rady 
agresívne vyhlasujú, že majú pravdu. 
Skutočný budhizmus však zdôrazňu-
je harmóniu v človeku. Dôležitá nie 
je ani tak snaha o spravodlivosť, ako 
skôr harmonické vzťahy. To je cieľ.

 
Niektorí náboženskí predstavite-
lia hovoria, že to, čo všetky nábo-
ženstvá zjednocuje, je tzv. compas-
sion (súcit, milosrdenstvo). Čo je  
tým spojivom podľa vás?

Áno, so súcitom súhlasím. 
Ďalším môže byť bratstvo či „rodin-
nosť“. Všetci žijeme na jednej zemi, 
naše životy sú prepojené, čo zname-
ná, že v niečom veľmi podstatnom 
sme rovnakí. Učenia jednotlivých ná-
boženstiev majú tiež často rovnaké 
jadro. My ľudia zvyčajne radi poze-
ráme na rozdiely, čo môže byť nieke-
dy aj veľmi nebezpečné. Preto by sme 
sa mali vždy usilovať hľadieť práve na 

to jadro, hľadať, čo máme spoločné 
a na čo sa pozeráme rovnako. Takýto 
postoj je dôležitý, ak chceme mier.

 
Začínam trochu rozumieť, prečo  
aj učenie, ktoré praktizujete 
v hnutí RKK, voláte inkluzívne. 
Čím sa snaží vaše hnutie prispieť 
k medzináboženskému dialógu?

Jeden aspekt je kultivovanie in-
dividuálnej mysle. Ak v sebe ľudia  
napríklad kultivujú spomínaný  
súcit, dokážu sa lepšie priblížiť 
k druhým. Jednou z našich aktivít je 
preto napríklad kampaň Daruj jed-
no jedlo. Naši členovia sa dvakrát 
do mesiaca zriekajú jedla a peniaze, 
ktoré by zaň minuli, darujú chudob-
ným. Zdá sa to možno ako chvíľa, ale 
aj takto máme možnosť precítiť po-
cit hladu, ktorý zažívajú mnohí chu-
dobní. Toto je len jeden príklad, ako 
sa kultivujeme v mierumilovnosti 
a súcite s druhými. Druhým aspek-
tom je, ako som už spomínal, že sa 
snažíme vstupovať do medzinárod-
ného dialógu. Snažíme sa teda reš-
pektovať a oceniť druhých ľudí a ve-
riacich z iných náboženstiev.

 
Prečo ste si vybrali budhizmus 
ako svoju cestu?

Narodil som sa v budhistickej 
rodine. Ak mám byť úprimný, na 

Religions for Peace  
Multináboženská organizácia, 
ktorej členmi sú predstavite-
lia jednotlivých svetových ná-
boženstiev a náboženských 
skupín. Bola založená v roku 
1970 v Japonsku. Táto koalícia 
sa usiluje pôsobiť v oblasti mie-
rových i humanitárnych akti-
vít vo svete. Zasadzuje sa tiež za 
ochranu životného prostredia, 
odzbrojovanie, elimináciu nuk-
leárnych zbraní a pomoc ute-
čencom.

strednej škole som budhizmus ne-
znášal. Zvykne to tak byť, že mladé 
generácie nemajú rady budhizmus. 
Zdá sa im to ako niečo zvláštne. Na 
univerzite som sa však o Budhovo 
učenie začal zaujímať viac. Keď v ro-
ku 1990 vypukla vojna v Perzskom 
zálive, členovia hnutia RKK sa za-
pojili do mnohých humanitárnych 
aktivít. Vtedy ma to zaujalo, preto-
že dovtedy som si myslel, že nábo-
žentvo by sa malo orientovať len na 
moje individuálne šťastie. Mnohí 
členovia hnutia RKK však žili pre 
druhých. To sa ma dotklo a rozhodol 
som sa pre to isté.

Stretnutie s ukrajinskými utečencami na košickom Bankove. Hostia odovzdali dar – tisíc vtákov zhotovených technikou origami, ako prejav soli-
darity a priateľstva členov RKK.
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Čo vás privádza na Slovensko?
Slovenskom iba prechádzam 

a smerujem do Českej republiky. 
Máme tam jedno stretnutie týkajú- 
ce sa projektu, ktorý sme plánovali  
už pred vojnou. Na chvíľu teda 
opúšťam Ukrajinu. Dobré je, ak člo-
vek trochu zmení prostredie a má 
možnosť si oddýchnuť od všetkých 
vecí a správ, na ktoré bežne nie je 
zvyknutý.

 
Na Ukrajine ste už tri roky a boli 
ste tam aj v čase, keď vypukla voj-
na. V prvý deň invázie ste sa na-
chádzali v Odese, odkiaľ ste ute-
kali cez Kyjev až do Mukačeva. 
Aké sú vaše aktuálne pocity v po-
rovnaní s tými spred troch me-
siacov? 

Tiež som si v posledných dňoch 
kládla túto otázku, teda či sa cítim 
inak ako na začiatku. Vtedy to bolo  
všetko veľmi emotívne a intenzív-
ne. Naša práca bola hektickejšia. 
Veľa ľudí nám volalo. Prosili o po-
moc a záchranu. Robili sme, čo sa 
dalo, keďže sme vedeli, že ide o ži-
vot. Často sme sa museli nejako vy-
nájsť, pretože nám chýbali pro-
striedky. V súčasnosti vnímam, 
akoby sme si na to všetko zvykli, 
a presne toho som sa obávala. Aj 
mnohým novinárom som hovorila,  
aby sme si nezvykli na vojnu, ale 
aby sme robili všetko pre mier. 

Veronika Rendeková

Na vojnu sa nedá zvyknúť, 
hovorí Slovinka Mira, ktorá 
riadi humanitárnu pomoc

Pocit zvyknutia si a istej akcep-
tácie danej situácie je podľa mno-
hých odborníkov prirodzený. 
Ľudia asi nedokážu pod enorm-
ným tlakom fungovať dlhodobo, 
takže je to aj istý obranný mecha-
nizmus.

Súhlasím. Aj ja som sa prvé dva 
mesiace každé ráno zobúdzala s po-
citom, že mi skutočnosť tejto vojny 
akosi nejde do hlavy. Posledný me-
siac však pozorujem zmenu. Človek 
si povie: bomby nelietajú nad mo-
jou hlavou, ale na druhom konci 
krajiny, a vníma to už viac ako sa-
mozrejmosť.

Na druhej strane vždy, keď po-
čujem sirény, mám veľmi nepríjem- 
ný pocit. Deviateho mája nad nami 
v Mukačeve letelo lietadlo. Bolo tak 
nízko a robilo taký hluk, že som pod 
vplyvom adrenalínu vybehla rýchlo 
na chodbu. Vtedy som si povedala:  
„Mira, ty si to lietadlo počula len 
raz, ale ľudia tam na východe žijú 
už tri mesiace pod náletmi bômb.“ 
V tomto zmysle vidím, že si na voj-
nu nemožno zvyknúť. Nemôžeme 
zabudnúť na to, že ľudia trpia 
a umierajú.

Minule som si prezerala foto-
grafie zo všetkých našich ukrajin-
ských charitných centier. Pri pohľa-
de na tie tváre ľudí je mi do plaču. 
Keď vidím napríklad starého člove-
ka, ktorý prežil už takmer celý svoj 

Ukrajinci nie sú tí, 
ktorí sa vám hneď 
otvoria a vyroz- 
právajú. Mnohí si 
možno dokonca 
myslia, že psy-
chologickú 
pomoc nepo-
trebujú.

SVET OKOLO NÁS

V prvý deň vojny sa nachádzala spolu s kolegami z Ukrajinskej katolíckej charity v Odese. Podarilo sa jej 
evakuovať a dnes pomáha z centra v Mukačeve, odkiaľ koordinuje zahraničnú humanitárnu pomoc pre 
takmer celú Ukrajinu. So Slovinkou Mirou Milavecovou z Hnutia fokoláre sme sa zhovárali nielen o pomoci, 
ale i o tom, prečo sa Ukrajinu ešte nechystá opustiť.
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život a na jeho konci musí zažívať 
toto, zdá sa mi to príliš.

 
Predtým než ste s kolegami 
utiekli na západ Ukrajiny, ste ži-
li v Kyjeve. Boli ste tam, odkedy 
vypukla vojna?

Nie. Chcela som ísť. Moji pria-
telia, ktorí sa v Kyjeve nachádza-
jú, mi to však neodporúčali. Stále 
sa tam nachádzajú mnohí nasadení 
vojaci, a hoci sa do mesta veľa ľudí 
vracia, pre miestnu obranu to môže 
byť o to ťažšie. 

 
Venujete sa teda vysídleným  
ľuďom v Mukačeve. Aká je tam 
momentálna situácia a aké sú po-
treby ľudí, o ktorých sa staráte?

V Mukačeve existuje centrum, 
kde sa každý deň vydávajú obedy 
pre približne tisíc ľudí. Pomáhame 
tam aj my z našej charity. Pôsobia 
tam aj mnohé iné organizácie. Keď 
sa však pozerám na konkrétnych 
ľudí, vnímam, že teraz by im veľmi 
pomohlo, keby sa niekomu mohli 
vyrozprávať z toho, čo zažili. 
 
Chcete tým naznačiť, že chýba 
psychologická podpora?

Určite. My sa túto pomoc sna-
žíme poskytovať, ale nie vo veľ-
kom. Stretla som však aj ľudí, kto-

rí sa snažia rozšíriť túto pomoc. 
Na druhej strane si treba uvedo-
miť, že Ukrajinci nie sú tí, ktorí sa 
vám hneď otvoria a vyrozprávajú. 
Mnohí si možno dokonca myslia, 
že psychologickú pomoc nepotre-
bujú. Potrebné však je, aby sa zača-
lo pracovať s týmito traumami, aby 
títo ľudia mohli raz normálne žiť. 

Veľmi citlivou skupinou sú de-
ti. Stretla som rodinu s dvoma 
dievčatami (9 a 11 rokov), utiekli 
z dedinky pri Buči. To, čo tieto de-
ti videli, si sama nedokážem ani 
len predstaviť. Jedna zo sestier ne-
rozprávala a druhá ani neplakala. 
Tieto traumy musíme riešiť.

 
Vy máte okrem práce s vysídle-
nými ľuďmi na starosti aj dis-
tribúciu humanitárnej pomoci, 
ktorá prichádza aj zo zahraničia. 
Odkiaľ konkrétne k vám pomoc 
prúdi?

Humanitárna pomoc, ktorú  
sa snažíme distribuovať po ce-
lej Ukrajine, i do najrizikovejších 
miest (Donbas, Luhansko), kde už 
ľudia nemajú prístup k vode ani 
jedlu, k nám prichádza z Maďarska, 
Chorvátska, Slovenska, Slovinska, 
Nemecka, Poľska či Talianska. 
Máme sklad v Mukačeve i vo  
Ľvove. 

 
Ako sa vám darí dostať pomoc až 
do spomínaných rizikových ob-
lastí?

Nebolo to jednoduché, ale po-
sledný mesiac sa nám darí. Urobili 
sme veľa práce a som na to hrdá. 
V takejto situácii je potrebné po-
znať ľudí a dôverovať, že pomoc na 
dané miesto naozaj dorazí. K nám 
sa za ten čas okrem iného pridalo aj 
mnoho dobrovoľníkov, ktorí pomoc 
privážajú na miesta, kam sme si ani 
nemysleli, že sa ju podarí dostať. 
Napríklad v Dnipre sme predtým 
nikdy ako charita nepôsobili a dnes 
tam máme jedno z najväčších distri-
bučných centier. 

 
Mnohí ľudia, dokonca aj zo za-
hraničia sa už vracajú domov. 
Stretávate sa s nimi?

Áno. Prakticky hneď, keď ruskí  
vojaci odišli z niektorých území, sa 
tam ľudia začali vracať. Aj odtiaľto 
v Zakarpatskej oblasti, kde funguje 
tridsať centier a ľudia ešte stále žijú 
v školách a škôlkach, sa už veľa ľudí 
vracia. Väčšinou ide o ľudí z okolia 
Kyjeva, Žitomira, z ukrajinsko-bie-
loruského pohraničia. Poznám do-
konca dobrovoľníka, ktorý sa vracia 
ešte ďalej, až na východ od Dnipra, 
kde sa stále bombarduje. 
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Humanitárna pomoc zo zahraničia sa vďaka mnohým ukrajinským dobrovoľníkom dostáva aj do najvzdialenejších oblastí.
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Ukrajinci, ktorí sa vracajú, majú 
možno aspoň nejakú víziu, čo ďa-
lej. Čo však tí, ktorí ešte nenašli 
odvahu, prípadne sa naozaj ne-
môžu alebo nemajú kam vrátiť? 
Aké majú reálne možnosti, keď 
chcú začať normálne žiť tam, kde 
sa nachádzajú?

To je ťažká otázka. V našich 
centrách majú jedlo, vodu, strechu 
nad hlavou, nepadajú na nich bom-
by a sú v bezpečí. Človek však nie je 
stvorený na to, aby celý deň iba se-
del a sledoval najnovšie správy na 
internete. Dôležité je, aby sme tým-
to ľuďom dali prácu.

Vidím, že sa v tomto zmysle roz-
biehajú rôzne iniciatívy. Samotné 
mesto napríklad zorganizovalo prá-
cu pre ženy a zapojilo ich do šitia.  
My sme tiež v niektorých našich  
centrách vďaka pomoci zo Slovin-
ska rozbehli výsadbu zeleniny 
a snažíme sa ľudí zapájať aj do dob-
rovoľníckej pomoci. Pravda však je, 
že mnohí žijú v nádeji, že sa vojna  
čoskoro skončí, a tak len čakajú, 
kým sa budú môcť vrátiť.

 
Téma Ukrajiny pomaly prestáva  
byť hlavným titulkom médií. Ak 
sa ešte vrátime na chvíľ ku k té-
me pomoci – odráža sa podľa vás 
tento pokles záujmu aj na objeme 
poskytovanej pomoci?  

Určite áno. Myslím si však, že je to 
normálny proces. Vždy, keď sa ude-
je nejaká katastrofa, je pomoc na 
začiatku intenzívna, ale postupom 
času, hoci ju ľudia stále potrebujú, 
slabne. Aj teraz vidím, že tých ka-
miónov už nie je toľko, koľko ich 
bolo na začiatku. 

Na druhej strane vnímam aj iný 
druh pomoci. Najnovšie chce na-
príklad vláda i rôzne organizácie 
pomôcť s výstavbou domov pre ute-
čencov tu na Zakarpatí. Je to veľká 
vec a veľa medzinárodných organi-
zácií chce do takýchto projektov in-
vestovať.

 
V čom sú Ukrajinci najviac zjed-
notení?

Momentálne určite v solidár-
nosti. My v charite sme napríklad 
v minulosti len veľmi ťažko dokáza-
li zohnať nejakých dobrovoľníkov. 
Na Ukrajine som sa stretla s jed-
nou črtou, a síce, že najprv treba za-
bezpečiť seba. Akoby sa človek bál, 
či zajtra niečo dostane. Na spoloč-
né dobro druhých sa tu až tak ne-
hľadelo. Vojna však aj toto zmenila 
a dnes stretávam mnoho ľudí, ktorí 
sú ochotní nezištne pomôcť.

 
Bude podľa vás táto zjednotená  
Ukrajina a ukrajinská duša schop-
ná odpustiť raz Rusku jeho zločin? 

Ťažko povedať. Určite to bude dl-
hý proces a nepôjde to zo dňa na 
deň. Keď niečo také prežijete, je ťaž-
ké dívať sa na toho druhého ako na 
svojho brata. Vojna prináša skazu 
na rôznych úrovniach. Vidím však 
ukrajinskú dušu, ktorá sa neustá-
le modlí a prosí o mier a to mi dá-
va nádej.  

Napokon, bolesť je prítomná na 
oboch stranách. Ľudia v Rusku, kto-
rí si uvedomujú, čo sa na Ukrajine 
deje, trpia duchovne možno ešte 
viac než my. V Rusku sú ľudia pre-
nasledovaní a tu na Ukrajine zas 
mnohí umierajú. Ide o dva rôzne 
druhy utrpenia.

 
Takže neplánujete tak skoro 
Ukrajinu opustiť? 

Nie. Chcem sa vrátiť do hlavné-
ho mesta. Ak to bude možné, tak už 
v júli. Cítim, že teraz je moje miesto 
tam. Nie preto, aby som sa hrala na 
hrdinku. Pre mňa sú skutoční hr-
dinovia všetci, ktorí sa nachádzajú 
v okupovaných mestách, ostali po-
máhať a neodišli. Za seba poviem, 
že sa budem usilovať o sprostred-
kovanie pomoci, ktorá sa realizu-
je zo zbierok po celom svete. To je to 
málo, čo môžem urobiť. Byť takou 
„predĺženou rukou“.

Fo
to

: C
ar

ita
s 

Sp
es

Mira Milavecová v práci
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Precestovali ste viacero krajín  
– ako misionár ste pôsobili na  
Šalamúnových ostrovoch, v Keni, 
v Japonsku. Čo vás inšpirovalo  
k tomu, že ste na päť rokov zakot- 
vili v Taliansku – v komunite 
Nové horizonty?

Inšpirovala ma najmä osobnosť 
Chiary Amiranteovej (zakladateľ-
ky komunity Nové horizonty, po-
zn. red.), ktorá sa nebála vykročiť 
k tým úplne najposlednejším, ho-
ci čelila nepochopeniu i zo strany 
vlastnej rodiny. Zažila veľmi silné 
volanie vstúpiť do rímskeho „pod-
svetia“ medzi alkoholikov, narko-
manov, prostitútky, a to napriek to-
mu, že sama postupne strácala  
zrak. Pri jednej modlitbe povedala  
Pánovi, že to poslanie, ktoré jej 
vkladá do srdca, nedokáže realizo-
vať takmer slepá… Neuveriteľné je,  
že keď sa na druhý deň zobudila,  
zrak sa jej vrátil. Nemohli tomu 
uveriť ani lekári, lebo Chiara ma-
la chronickú nevyliečiteľnú uvei-
tídu a mala úplne oslepnúť. Týmto 
zázrakom Boh potvrdil jej poslanie, 
ktoré cítila v duši.

 
Ako sa jej podarilo založiť prvé 
komunity?

Chiara strávila nejaký čas 
v Medžugorí, kde jasne cítila posla-
nie a to, aká má byť charizma no-
vej komunity. Keď sa vrátila späť 
do Talianska, rozhodla sa pre radi-

Mária Kostyálová

Chiara Amiranteová - žena, ktorá 
vyťahuje narkomanov z rímskeho 
podsvetia a priťahuje celebrity

kálny krok – všetko opustiť a zasvä-
tiť sa službe ľuďom na periférii. Ešte 
v ten deň, hoci dovtedy márne hľa-
dala domov pre komunitu, dosta-
la tri ponuky, kde by mohla vytvo-
riť prvú komunitu s ľuďmi, ktorých 
takto „pozbierala“ z ulice. Jej príbeh 
ma chytil za srdce. Z týchto ľudí do-
kázala vyformovať nielen dobrých 
ľudí, ale i apoštolov ulice, a to je už 
na úrovni zázraku. Je pre mňa ste-
lesnením novodobého dona Bosca.

 
Takže prvý raz ste sa o komu-
nite dozvedeli z knihy o Chiare 
Amiranteovej?

Nie. Úplne prvý raz som do 
kontaktu s komunitou prišiel 
v Medžugorí. Angela, členka ko-
munity Nové horizonty, vtedy roz-
právala svoje neuveriteľné svedec-
tvo, ako jej stretnutie s Chiarou 
Amiranteovou zmenilo život od zá-
kladov. Ako mladá našla svoje úto-
čisko v satanistickej sekte. Dokonca 
spravila i krvnú prísahu diablovi. 
Členovia satanistickej sekty chce-
li však Chiaru Amiranteovú odstrá-
niť, pretože vďaka nej konvertovalo 
mnoho satanistov na kresťanstvo.

Počas slávenia čiernej omše vy-
žrebovali práve Angelu, aby Chiaru 
odstránila. Keď však mladé dievča  
zažilo stretnutie s Chiarou, ktorá ju 
privítala vrúcnym objatím, vedela, 
že misiu, na ktorú bola poslaná, ne-
bude môcť vykonať. So všetkým sa 

Pri počúvaní 
Angelinho 
svedectva som 
si uvedomil 
veľmi otvorený 
a vyhrotený 
boj dobra a zla 
v časoch, v kto-
rých žijeme.

SPOLOČNOSŤ

Ľudia na periférii – chudobní, alkoholici, narkomani, prostitútky – sú pre spoločnosť často sivou zónou. Iba 
málokto z nás má však s týmito ľuďmi i osobnú skúsenosť. Talianska aktivistka Chiara Amiranteová už ro-
ky týmto ľuďom slúži v rámci komunity Nové horizonty. Salezián Peter Kuchár tam strávil päť rokov, počas 
ktorých bol svedkom exorcizmov i toho, ako sa z bývalých narkomanov stávali horliví evanjelizátori.
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Chiare priznala a rozhodla sa pridať 
ku komunite Nové horizonty. Pri po-
čúvaní jej svedectva som si uvedomil 
veľmi otvorený a vyhrotený boj dob-
ra a zla v časoch, v ktorých žijeme.

 
Čo bolo vašou náplňou práce?

Pôsobil som v komunite, 
tzv. Citadele, kam prichádzali mla-
dí ľudia z celého sveta hľadajúci du-
chovnú skúsenosť alebo ak si potre-
bovali vyriešiť nejaké svoje osobné 
problémy. Okrem Citadely fungova-
li aj terapeutické komunity, ktorých 
cieľom bolo pomáhať ľuďom zbaviť 
sa závislostí.

 
Čím bola táto komunita iná oproti 
tým, ktoré ste doteraz navštívili?

Bol som prekvapený najmä otvo-
renosťou, s akou ľudia do komunity 
prichádzali. Pri rozhovoroch priná-
šali to úplne najintímnejšie zo seba. 
Nebáli sa ukázať svoju zraniteľnosť. 
To bolo pre mňa veľkým obohate-
ním.

 
Pomohlo takéto prostredie i vám, 
aby ste sa pozreli hlbšie do svoj-
ho vnútra a možno očistili to, čo 
skrývate i sám pred sebou?

Určite. Aj mne osobne čas v ko-
munite veľmi pomohol ako no-
vá, vzácna pastoračná skúsenosť. 
Vďaka tomu som si uvedomil nie-
ktoré dynamiky v mojom správa-

ní a ich prepojenie s minulosťou 
a tiež mi to pomohlo k väčšej otvo-
renosti a lepšej kvalite modlitby. 
Dokonca som plánoval s komunitou 
Nové horizonty i ostať. Napokon 
som sa definitívne rozhodol vrá-
tiť na Slovensko. Vnímam však, že 
skúsenosť s Novými horizontmi eš-
te nie je uzavretou kapitolou môj-
ho života.

 
Ako to myslíte?

Mám túžbu prinášať Chiarine 
myšlienky a ducha komunity i na 
Slovensko. Aj preto som vyvinul 
toľko úsilia, aby sa kniha o jej živo-
te Zostane len láska preložila aj do 
slovenčiny. Bol by som rád, keby sa 
jej životný príbeh stal inšpiráciou 
pre mnohých iných, ktorí by šíri-
li jej charizmu i v našom prostredí. 
Chcel by som založiť niečo také, ako 
je Citadela v Nových horizontoch, 
kam by mohli mladí ľudia prichá-
dzať duchovne načerpať a vyskúšať 
si život v komunite.

 
Počas svojho pobytu ste mali  
možnosť Chiaru stretnúť i osob-
ne. Aký dojem vo vás toto 
stretnutie zanechalo?

Žiaľ, nemal som možnosť veľa  
s ňou byť, aj keď sme sa vídali na 
svätých omšiach a pri obede. Je veľ-
mi zaneprázdnená a má oslabenú 
imunitu, takže bola strážená. Lekári 

Pamätám si, ako 
sme sa modlili 
nad jedným 
dievčaťom, ktoré 
pod vplyvom 
zlého ducha 
začalo revať 
takým mocným 
hlasom, že to 
zatriaslo i silnými 
mužmi, ktorých 
len tak hocičo 
nevystraší.
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Salezián Peter Kuchár
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jej diagnostikovali dvanásť rôznych 
ochorení a nemala by už vôbec pra-
covať. Pri službe ľuďom v komunite 
ide úplne na pokraj svojich síl a už 
roky trpí chronickou únavou. Sama 
priznala, že ak by ráno neprosila 
Ducha Svätého o silu, tak ani nevlá-
dze vstať z postele. Lekári považujú 
za zázrak, že dokáže byť aktívna. Jej 
duch je nezlomný…

 
Aký vplyv na vašu vieru malo pô-
sobenie v komunite Nové hori-
zonty? Ako sa zmenil váš vzťah 
s Bohom?

Najsilnejšími momentmi pre 
mňa boli vždy tie, keď som videl, 
ako radikálne ľudia menili svo-
je životy po príchode do komuni-
ty. V komunite Nové horizonty som 
sa skutočne presvedčil o účinnos-
ti a sile modlitby. Modlievali sme sa 
jedni nad druhými – to bol priestor, 
kde sa mohli diať zázraky. Pamätám 
si, ako sme sa modlili nad jedným 
dievčaťom, ktoré pod vplyvom zlé-
ho ducha začalo revať takým moc-
ným hlasom, že to zatriaslo i silný-
mi mužmi, ktorých len tak hocičo 
nevystraší.

 
Veľa ráz sa stáva, že mladí ľudia 
sa pre charizmatické prvky nad-
chnú, no keď postupne toto pr-
votné nadšenie vyprchá, ma-
jú problém v modlitbe vytrvať. 
Nestretli ste sa s touto tenden-
ciou i v Nových horizontoch?

Práve toto bol asi najväčší prob-
lém, na aký som v komunite narazil 
– vytrvalosť v modlitbe. Otvorene 
sa priznám, že tým som bol i najviac 
znechutený. Keď som videl, že i tí ľu-
dia, ktorí sa v rámci svojho zasväte-
nia v komunite zaviazali k pravidel-
nému prijímaniu sviatostí, k nim 
nepristupovali. Akoby si neuvedo-
movali vážnosť záväzku, ktorý na 
seba vzali.

 
Čím to podľa vás je, že zasvä-
tený život pre mladých ľudí na 
Slovensku prestáva byť príťažli-

Duchovné 
povolanie sa 
môže narodiť 
len z budovania 
úprimného 
vzťahu s Bohom. 
Ak sme však 
ustavične niečím 
zahltení, nemáme 
priestor počuť 
Boží hlas.

vý? V Taliansku ste videli, že sa 
k Novým horizontom pridáva-
li tisícky ľudí. Čo by sme možno 
na Slovensku mohli robiť  
inak?

To je ťažká otázka. Žijeme v ma-
terialistickej a hedonistickej dobe, 
v ktorej vládnu veľmi povrchné a se-
kulárne hodnoty. Mladí ľudia sa po-
trebujú ustavične niečím rozptýliť, 
k čomu im moderné technológie po-
skytujú skvelú príležitosť. Duchovné 
povolanie sa totiž môže narodiť 
len z budovania úprimného vzťa-
hu s Bohom. Ak sme však ustavične 
niečím zahltení, nemáme priestor 
počuť Boží hlas.

 
V Novom meste vychádza už 
spomínaná kniha od Chiary 
Amiranteovej Zostane len láska. 
Čím môže podľa vás osloviť slo-
venského čitateľa? 

Myslím si, že svojím príkla-
dom úplnej oddanosti Bohu môže 
byť Chiara inšpiráciou pre každého 
z nás. Kniha mapuje jej životnú ces-
tu od útleho detstva až po súčasnosť. 
To, ako vnímala Božie zásahy, ako ju 
Boh formoval cez rozličné životné 
okolnosti. V knihe sú opísané i zá-
zraky, ktoré sa počas jej života stali. 
 
Chiara priťahuje a mení životy 
i rôznym známym osobnostiam. 
Ktoré z nich sú spomínané v kni-
he? 

Predslov ku knihe napísal naprí-
klad známy taliansky spevák Andrea 
Bocelli. Na jej prednášky chodia aj 
ľudia známi z televíznej obrazovky, 
speváci, ale aj veľmi známi podnika-
telia. Na formačné víkendy chodil 
pravidelne aj Matteo Marzotto, ktorý 
je bývalým majiteľom módnej znač-
ky Valentino. Hoci vyrastal v prepy-
chu, pociťoval obrovskú prázdno-
tu, ktorá ho doviedla k hľadaniu sku-
točného zmyslu života. Napokon sa 
pred niekoľkými rokmi v Medžugorí 
obrátil a teraz dokonca pravidelne 
prichádza vlastným vrtuľníkom na 
Chiarine prednášky.
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Mladým a celému Božiemu ľudu
 Kristus žije a chce, aby si bol ži-

vý! Týmito slovami začína Svätý 
Otec František exhortáciu, ktorá je 
určená predovšetkým mladým ľu-
ďom. Táto exhortácia je akýmsi vý-
stupom či plodom synody o mláde-
ži, vychádzajúca z množstva úvah 
a dialógov, ktoré jej predchádza-
li. Pápež František chce prostred-
níctvom tohto listu povzbudiť mla-
dých ľudí, ale aj celý Boží ľud k ras-
tu vo svätosti a k angažovanosti za 
svoje povolanie. V prvých kapito-
lách, ktorým sa budeme venovať 
v tomto čísle, nám postupne ukáže, 
čo hovorí o mladých ľuďoch Božie 
slovo, zdôrazní Kristovu neustálu 
mladosť a ponúkne aj napriek rôz-
nym nástrahám dnešného sveta 
cestu, ako kráčať k svätosti.

 
Čo hovorí o mladých Božie slovo?

Sväté písmo tak v Starom, ako 
aj v Novom zákone ponúka príbehy 
mladých ľudí, na ktorých nám Boh 
ukazuje, že sa pozerá inými oča-
mi a že mladosť preňho nie je pre-
kážkou. Pekným príkladom je na-
príklad úprimnosť mladého člove-
ka v podaní Gedeona, ktorý nemal 
vo zvyku zjemňovať skutočnosť 
(Sdc 6, 13).

Samuel bol, naopak, neistý  
mladík. Na základe rady jedného  
dospelého si však otvoril srdce 
a počul Boží hlas: „Hovor, Pane, 
tvoj sluha počúva“ (1 Sam 3, 9.10).

V Novom zákone sa v jednom 
z Ježišových podobenstiev (po-
rov. Lk 15, 11-32) rozpráva o tom, že 
mladší syn chcel odísť z otcovského 

Jozef Kadlic

Posynodálna apoštolská exhortácia 
Svätého Otca Františka mladým a celému 
svetu Christus vivit  
Prvá časť

domu, pretože zatúžil po nezávis-
losti, ktorá ho priviedla k neviaza-
nosti a zhýralosti. Padol na dno, no 
našiel silu zamyslieť sa a začať od-
znova a rozhodol sa, že vstane. 

Pre mladého človeka je typické, 
že sa chce zmeniť, chce vstať a pou-
čiť sa zo života. Je to dôležité, preto-
že zostať ležať a nechcieť sa zmeniť 
by totiž znamenalo, že srdce mladé-
ho človeka už dávno zostarlo.

Večne mladý Ježiš nám chce  
darovať srdce, ktoré bude stále mla-
dé. A čo to vlastne znamená obliecť 
si mladosť? Znamená to mať hlboké 
milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, 
miernosť a trpezlivosť. Znamená 
to, že pravá mladosť spočíva v tom, 
že máme srdce schopné milovať. 
A naopak, všetko, čo nás oddeľuje 
od druhých, robí srdce starým.

To môže byť niekedy problém 
dospelých či starších, ktorí sa na 
mladých ľudí občas pozerajú s po-
hŕdaním alebo ich despoticky  
držia vo svojich službách. Ježiš  
takýto postoj odsudzuje. Naopak, 
požaduje, aby ten, kto je najväčší, 
bol ako najmenší (porov. Lk 22, 26). 
U Ježiša vek nepredstavuje privilé-
gium a to, že mal niekto menej ro-
kov, neznamenalo, že má menšiu 
hodnotu alebo menšiu dôstojnosť. 

A aby sme nezabudli, tak evan-
jelium hovorí aj o niektorých múd-
rych mladých dievčatách, ktoré bo-
li pripravené a pozorné, zatiaľ čo 
iné žili roztržito a ospalo (porov. 
Mt 25, 1-13). Áno, mladosť môže-
me stráviť v rozptýlení, lietať po po-
vrchu života a budovať povrchné 
vzťahy. Takýmto spôsobom si však 

Pravá mladosť 
spočíva v tom,
že máme srdce 
schopné milovať.

EXHORTÁCIA
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pripravujeme chudobnú budúcnosť 
bez základov. Alebo môžeme stráviť 
svoju mladosť pestovaním krásnych 
a veľkých vecí a tak si pripravovať 
budúcnosť plnú života a vnútorné-
ho bohatstva.

 
Ježiš Kristus stále mladý 

Evanjelium nehovorí o Ježišo-
vom detstve, ale prináša niekoľko 
udalostí z jeho dospievania a mla-
dosti. Evanjelista Matúš umiestňu-
je obdobie Pánovej mladosti medzi 
dve udalosti – návrat jeho rodiny do 
Nazareta po období exilu a jeho krst 
v Jordáne, kde začal verejné účinko-
vanie. Medzi týmito dvomi udalos-
ťami nachádzame jednu, ktorá nám 
predstavuje Ježiša ako dospievajúce-
ho. Je to vtedy, keď sa so svojimi ro-
dičmi vrátil do Nazareta po tom, ako 
sa im stratil a ako ho našli v chráme  
(porov. Lk 2, 41-51). Tu sa hovorí, že 
im bol poslušný, teda neodmietal 
svoju rodinu. A hneď nato evanjelis-
ta Lukáš dodáva: „Ježiš sa vzmáhal 
v múdrosti, veku a v obľube u Boha 
i u ľudí“ (Lk 2, 52). To znamená, že 
tento čas využíval na prehĺbenie 
vzťahu s Otcom a s ostatnými. 

Svätý Ján Pavol II. vysvetľuje, že 
nerástol len fyzicky, ale u Ježiša šlo 
aj o duchovný rast, pretože plnosť 
milosti sa u neho vzťahuje na vek – 
je to vždy plnosť, ale plnosť, ktorá 
rastie s vekom.  

Pápež František ďalej hovorí, že 
Ježiš neučí mladých ľudí zvonka 
alebo z diaľky, ale vychádza z tej is-
tej mladosti, ktorú s nimi prežíva.  
Pripomína, že je veľmi dôležité 
kontemplovať mladého Ježiša, ako 
nám ho ukazujú evanjeliá, pretože  
on bol naozaj jeden z nich a u neho 
možno rozpoznať mnoho aspektov, 
ktoré sú typické pre mladé srdcia. 
Napríklad to, že bezpodmienečne 
dôveroval Otcovi, budoval si pria-
teľstvo so svojimi učeníkmi  
a zostal im verný aj v krízových 
okamihoch. Mal súcit s najslabší-
mi, zvlášť s chudobnými a chorými, 
hriešnikmi a vylúčenými. Mal  
odvahu čeliť náboženským predsta-
viteľom svojej doby a zažil aj nepo-
chopenie a odmietnutie. Svoj  
pohľad obrátil do budúcnosti a zve-
ril sa do bezpečných rúk Otca a sile 
Ducha. Preto sa v ňom môžu nájsť 
všetci mladí.

Svätý Otec František v rámci  
tejto kapitoly hovorí aj o samotnej  
Cirkvi, ktorá môže navonok budiť  
dojem starej inštitúcie vzhľadom  
na jej dvetisícročnú tradíciu. To 
však neznamená, že taká aj v sku-
točnosti je. Je mladá stále, keď sa  
v nej ľudia môžu stretávať s Kris-
tom, „spoločníkom a priateľom 
mladých“. Je mladá, keď je sama  
sebou, keď denne prijíma silu 
z Božieho slova a z Eucharistie.  

Je mladá, keď je schopná neprestaj-
ne sa vracať k svojmu prameňu. 

Dôležité je, aby nepodľahla po-
kušeniu, že začne vyhľadávať faloš-
né svetské istoty. A práve mladí jej 
môžu pomôcť zostať mladou a ne-
skorumpovanou, ktorá sa nezasta-
ví a nespyšnie, nezmení sa na sek-
tu, bude chudobná a schopná vydať 
svedectvo a bojovať za spravodli-
vosť, a s pokorou prijme, keď sa od 
nej žiadajú vysvetlenia.

V závere tejto kapitoly dáva 
Svätý Otec František priestor Márii, 
ktorá povedala áno bez výhovo-
riek. Jej áno znamenalo angažovať 
sa a riskovať. Mária dáva všetko bez 
ďalšej záruky istoty poznania, že 
bude nositeľkou prísľubu. Preto ju 
môžeme nazvať dnešným moder-
ným jazykom ako Božiu influencer-
ku, pretože jej áno a túžba boli sil-
nejšie ako pochybnosti a ťažkosti.  

Svätý Otec František nezabú-
da ani na množstvo mladých svät-
cov, ako napríklad sv. Šebastián, 
sv. František z Assisi, sv. Jana 
z Arku či Chiara Badanová a mno-
hí ďalší, ktorí mu úplne dôverovali 
a dali ho na prvé miesto vo svojom 
živote, pričom niektorí z nich pre-
liali aj krv. Oni sú vzácnym obra-
zom mladého Krista. Ich svedectvo 
môže byť pre každého nielen mla-
dého človeka povzbudením a vý-
zvou na jeho verné nasledovanie.
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HNUTIE FOKOLÁRE – ETAPY CHARIZMY

Chiara Lubichová bola zakladateľka a prvá prezidentka Hnutia foko-
láre, ako aj plodná autorka. Pri stom výročí jej narodenia (1920) si 
prejdeme niektorými dôležitými etapami Chiarinho života.

Jednota ľudskej 
rodiny, ako 
súčasť, ako súčasť 
Božieho zámeru 
od stvorenia, 
dokáže prekonať 
zjavné rozdiely, 
nielen územné, 
ale aj tie, ktoré 
vyplývajú,  
z politických  
rozhodnutí, 
etnických,  
náboženských 
a jazykových 
podmienok.

2020
1920

Severin Schmid

Roky 1997 – 2004
 

V deväťdesiatych rokoch dosiahlo  
Hnutie fokoláre svoju zrelosť. 
Pre Chiaru Lubichovú sú to ro-
ky intenzívnej činnosti: navštevu-
je kontinenty, dostáva doktoráty, 
čestné tituly, vyznamenania a ob-
čianstvá, ako napríklad v Ríme 
22. januára 2000, v deň svojich 
osemdesiatych narodenín. Vo svo-
jom prejave v Campidogliu Chiara 
spomína svoj sen – aby sa hlav-
né mesto stalo „vzorom jednoty 
pre svet“. Podobné akcie spúšťa aj 
v iných mestách, v Prahe, Janove, 
Tridente. Ako vzor navrhuje jeden 
zo svojich spisov z roku 1958 Jedno 
mesto nestačí, kde vysvetľuje, ako 
pretvoriť mesto duchom evanjelia.

V predvečer Turíc 1998 sa 
na Námestí svätého Petra Ján 
Pavol II. stretáva s hnutiami, kto-
ré vznikli v priebehu 20. storo-
čia. Potvrdzuje, že sú odpoveďou, 
ktorú podnietil Duch Svätý na vý-
zvu dnešnej doby, pričom vyjad-
ruje dva aspekty – inštitucionálny 
a charizmatický, ktoré sú v Cirkvi 
rovnako podstatné. Chiara dekla-
ruje záväzok Hnutia fokoláre pre 
spoločenstvo medzi hnutiami. 
Tridsiateho prvého októbra 1999 
v nemeckom Augsburgu Spoločná 
deklarácia k učeniu o ospra-
vedlnení rúca dôvody rozdele-
nia medzi luteránmi a katolíkmi. 
Medzi účastníkmi osláv sú Chiara 
Lubichová, Andrea Riccardi a šty-
ridsať zodpovedných za pätnásť 
hnutí, ktoré vzišli z evanjelických 
cirkví. Stretnú sa večer v deň pod-
pisu zmluvy v Centre ekumenic-
kého života v Ottmaringu neďale-

ko Augsburgu. Už tridsať rokov sa 
rozvíja hlboké spoločenstvo medzi 
evanjelickými zodpovednými, kto-
rí sa zišli v citadele, a ďalšími sto 
lídrami evanjelických hnutí, ko-
munít a diel.

Na stretnutí došlo k skutočné-
mu vyliatiu Ducha Svätého. Medzi 
prítomnými zavládol taký súzvuk 
duší, až dospeli k presvedčeniu, že 
je potrebné, aby katolícke a evan-
jelické hnutia napredovali spo-
ločne. Spoločnú cestu tvoria po-
čas ďalších rokov jednotlivé etapy, 
ktoré smerujú k jednote, v plnom 
rešpektovaní slobody a rôznoro-
dosti každej skupiny.

Osemsto zodpovedných z viac 
ako päťdesiatich katolíckych 
a evanjelických hnutí uzatvára 
v decembri 2001 dohodu o vzá-
jomnej láske. Neskôr sa k nim pri-
dáva ďalších tristo cirkevných re-
alít. Neskôr niektorí zodpoved-
ní nemeckých hnutí navštívia 
Chiaru v Rocca di Papa. Chcú lep-
šie pochopiť, ako sa spojenectvo 
dotýka nielen osôb, ale aj hnu-
tí. Ako odpoveď Chiara prichá-
dza s návrhom: „Urobme spolu 
niečo pre Európu!“ Ôsmeho má-
ja 2004 sa v Stuttgarte stretáva de-
väťtisíc účastníkov zo stopäťdesia-
tich hnutí a komunít vrátane an-
glikánov, pravoslávnych a skupín 
zo slobodných cirkví takmer zo 
všetkých krajín Európy. Zastúpené 
sú aj iné kontinenty. Ich spolo-
čenstvo spojilo národy na ceste 
k „Európe ducha“ s precíznou spo-
luprácou pre spoločné dobro.

 

 

Mesto, Európa, svet
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Mesto, Európa, svet

Čestné občianstvo, spoločenstvo 
medzi európskymi hnutiami, 
stretnutie s moslimami a hindu-
istami.

 
V tých rokoch Chiara navštívi rôz-
ne kontinenty, aby reagovala na po-
zvania osobností, ktorých zauja-
lo jej posolstvo a svedectvo. Imám 
W. D. Mohammed je zakladateľom 
Americkej spoločnosti moslimov, 
ku ktorej sa hlásia dva milióny na-
sledovníkov v USA. Veľmi ho oslo-
vilo, že moslimovia, ktorí prišli do 
kontaktu s Hnutím fokoláre, zno-
vu objavili korene svojej viery a vra-
cali sa k praktizovaniu piatich pi-
lierov islamu. V roku 1997 preto 
pozýva Chiaru, aby sa prihovorila 
k jeho stúpencom v mešite Malcom 
Shabazz v Harleme v štáte New York. 
V modlitebni sa schádza viac ako ti-
síc moslimov, ďalších dvetisíc sa pri-
pojí cez audio z ulice, ktorú uzavre-
li pre dopravu. Chiara je prvá biela 
žena a kresťanka, ktorá sa priho-
vára v mešite v Spojených štátoch 
amerických. Rozpráva o skúsenos-
tiach s Božou prozreteľnosťou, kto-
rá zasiahla do jej života, a vysvetľuje 
evanjeliové umenie milovať, pričom 

zdôrazňuje zlaté pravidlo v islamskej 
verzii. W. D. Mohammed to komen-
tuje: „Vďaka rozmanitosti medzi na-
mi jednota napreduje, naša rôzno-
rodosť ju dáva do pohybu.“ Chiara 
a Mohamed uzatvárajú pakt v mene 
jediného Boha, aby spoločne praco-
vali na mieri a jednote vo svete.

V roku 2001 Chiara prijíma po-
zvanie rodiny Aramovcov, známej  
v rámci WCRP (World Conference 
on Religion and Peace), a navští-
vi Coimbatore v Indii. Dostane oce-
nenie Ochranca mieru, pretože „zo-
sobňuje a vydáva posolstvo o mieri 
a jednote, ktoré je jadrom Gándhího  
filozofie“. Istý hinduistický učiteľ  
povedal: „Pokiaľ budú ľudia ako 
Chiara, Boh je s nami a jedného  
dňa sa zem stane nebom.“

 
Cesta do Indie

 
Čo by mohlo vyplynúť zo stretnutia In-
die s Ježišom, ktorého ponúka chariz-
ma jednoty? (…) Máme byť prítomnos-
ťou Márie, ktorá jediná môže ponúk-
nuť, darovať Ježiša v jeho najhlbšej 
pravde tak, aby sa narodil zo samotné-
ho srdca skutočnosti, ktorej ho dáva.

         Bombaj 3. januára 2001 

Európa, rodina bratských  
národov

 
Inšpiruje nás Ježišov testament, jeho 
modlitba k Otcovi pred smrťou. Jasne 
z nej vyplýva, že jednota ľudskej ro-
diny, ako súčasť Božieho zámeru od 
stvorenia, dokáže prekonať zjavné roz-
diely, nielen územné, ale aj tie, ktoré 
vyplývajú z politických rozhodnutí,  
etnických, náboženských a jazykových 
podmienok. 
           Stuttgart 8. mája 2004
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Harlem (New York) 18. mája 1997: Chiara Lubichová vydáva svedectvo kresťanky v mešite pomenovanej po Malcolmovi X.
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Všetci máme pred očami vlny nási-
lia, ktoré zasahujú mnohé časti pla-
néty, konflikty, ktoré zasievajú ni-
čenie a smrť a stavajú múry nielen 
na prahu Európy, ale aj v mnohých 
ďalších, možno zabudnutých kra-
jinách sveta. A to všetko v situá-
cii, keď pandémia stále nevykazuje 
známky ústupu a prispieva k stavu 
všeobecnej neistoty a strachu, kto-
rý spochybňuje naše ideály, hodno-
ty, v ktoré veríme a ktorým sme obe-
tovali svoje životy. 

No opýtajme sa sami seba: Čo 
môžeme urobiť dnes, v podmien-
kach, v ktorých sa nachádzame, aby 
sme priviedli naše komunity, náro-
dy a kontinenty späť k mieru a jed-
note? Treba si položiť túto otázku.

Našla som jedinú odpoveď: 
Láska je v centre nášho života od 
samého začiatku dobrodružstiev 
prvých miestnych komunít. Je to ži-
vot zamilovaný do evanjelia, žitý 
v spoločenstve s jednoduchosťou, 
radosťou, radikálnosťou a láskou. 
A práve preto, že sa ľudí dotkla táto 
láska, od začiatku sa stále viac zbli-
žovali a všade ich bolo čoraz viac. 
Je to príbeh, ktorý i dnes patrí vám. 
Hovoria o tom nespočetné skúse-
nosti, ktoré konáte vo svojom pro-
stredí, a – pretože milujete – ľudia 
sa rozhodnú zmeniť beh svojho ži-
vota a dochádza k neočakávaným 
zvratom. 

Čím viac vzájomnej lásky cir-
kuluje v komunite – ako sme pred 
chvíľou počuli – , tým viac každý 
človek cíti v sebe energiu na odváž-
ne a veľkorysé rozhodnutia. Týmto 
spôsobom rastie fantázia lásky 
a vymýšľajú sa nové spôsoby pomo-
ci, spolupráce, prijatia, rešpektova-
nia; nové spôsoby, ako byť nablízku 

Keď zakvitne púšť

tým, ktorí trpia; ukazujú sa talenty 
a zdroje, rodia sa nápady. 

V skutočnosti deň za dňom spo-
ločne kráčame na ceste k svätos-
ti, ktorá nikdy nie je rovnaká, ale je 
vždy nová, pretože je oživená práve 
túžbou budovať vzťahy založené na 
evanjeliovej láske, ktorá „hľadí“ na 
brata či sestru ako na jedinečných, 
a preto hodných osobnej lásky.

Zakaždým, keď počúvam kole-
gamento alebo počujem o inicia-
tívach Týždňa za zjednotený svet, 
keď k nám prichádzajú skúsenos-
ti Nového ľudstva alebo zo záplav, 
či plody v skupinách Nových ro-
dín alebo vo farnostiach a v mest-
ských častiach, cítim v sebe vibrovať 
všetok tento život. Je to, akoby sa mi 
otvorili oči na tie časti ľudstva, kto-
ré sú presiaknuté božským: niečím 
božským, čo vychádza z veľkej kon-
krétnosti a je ovocím skutočných 
skutkov lásky. Ak existuje zlo, exis-
tuje tiež aj Dobro, to s veľkým D, kto-
ré napreduje a prináša nádej. 

Keby som vám mala povedať 
dve slová, na ktorých by ste dnes 
mali založiť život svojich miestnych 
komunít, našla som tieto dve slová: 
„svedectvo a evanjelizácia“. Tieto 
dve činnosti by mali byť čoraz viac 
našou charakteristikou. Mali by byť 
„základom“, na ktorom je postave-
ná skutočná komunita, sú tým, čo 
by nás malo odlišovať od akejkoľvek 
inej skupiny alebo zoskupenia ľudí. 
Takže svedectvo a evanjelizácia.

Miestna komunita žije a pra-
cuje vo vzťahoch s každým podľa 
evanjeliového štýlu. Preto tí, ktorí 
vás pozorujú, môžu byť zasiahnutí 
nejakým gestom, spontánnou po-
mocou, bezpodmienečným načúva-
ním, rešpektom ku každému stvo-

Čím viac 
vzájomnej lásky 
cirkuluje  
v komunite, 
tým viac každý 
človek cíti  
v sebe energiu 
na odvážne 
a veľkorysé 
rozhodnutia.

Prezidentka Hnutia fokoláre Margaret Karramová v príhovore na svetovom stretnutí spoločenstiev  
hnutia zdôrazňuje revolučné smerovanie prežívanej evanjeliovej lásky.

Margaret Karramová
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Keby som vám 
mala povedať 
dve slová, na 
ktorých by ste 
dnes mali založiť 
život svojich 
miestnych 
komunít, našla 
som tieto dve 
slová: „svedectvo 
a evanjelizácia“. 

reniu a povedzme aj ochranou ži-
votného prostredia. Iba láska vie 
druhých získať. 

 
Udržať túto kvalitu lásky živú a ne-
ustálu nie je vždy jednoduché, je 
to každodenná výzva, vždy je po-
trebné byť schopný „začínať od-
znova“, aby sme si do hĺbky osvoji-
li Ježišove city, jeho myšlienky, jeho 
vieru a dôveru, jeho láskyplný po-
hľad na každého brata. 

Chiara v roku 1975 vyslovila 
jednu krásnu myšlienku, citujem: 

„Život podľa Slova človeku pri-
náša úplnú re-evanjelizáciu jeho 
spôsobu myslenia, túžby a lásky. 
Evanjelium, kódex života, sa do nás 
vteľuje. 

Nie je to kniha ako každá iná. 
Tam, kde zapustí korene, vyvolá 
kresťanskú revolúciu, pretože dik-
tuje zákony nielen pre spojenie du-
še s Bohom, ale aj pre ľudí medzi 
sebou.  

Ako imperatív si to vyžaduje jed-
notu všetkých, Ježišov testament 
realizovaný aspoň v tej spoločen-
skej štruktúre, v ktorej sú ponorení 
kresťania, ktorí žijú podľa Slova.“ 
A Chiara na záver hovorí:

„A kdekoľvek žije jeden z nich, 
tam rozkvitne aj púšť.“

V našich spoločenstvách, vša-
de, kam sa pozrieme, nájdeme 
všetky druhy utrpenia. Sú to pros-
tredia zatrpknuté horkosťou živo-
ta, ktoré človeka oberú aj o nádej. 
Je silné pomyslenie na Chiarino 
uistenie: Kdekoľvek je niekto, „kto 
žije Slovo, tam rozkvitne aj púšť“. 

Koľko „púští“ môže rozkvitnúť  
vďaka svedectvu živej komunity?  
Ktovie, koľko krásnych a hlbokých  
skúseností máte v mnohých miest-
nych komunitách vo svete vy pri 
prijímaní utečencov, obetí vojny,  
chudobných ľudí bez domovov 
atď.? Mohli by sme tu vymenovať 
množstvo aktivít po celom svete.

Ak už v roku 1949 Chiara hľadela na 
Ježiša Opusteného a objavila v jeho 
výkriku životný program, a hľadala  
ho a jeho tvár v každej bolestivej  
situácii, o to viac je to dnes on, kto 
nás inšpiruje, ako žiť v týchto ťaž-
kých časoch. Svedčí o tom i „misia“, 
ktorú stanovilo Generálne zhro-
maždenie Hnutia fokoláre vo febru-
ári 2021: „Objať svet a načúvať vý-
kriku ľudstva, stvorenia a nových 
generácií.“ 

S Ježišom Opusteným sme teda 
povolaní nielen prijať svoje bolesti  
a obmedzenia, prosiť o odpustenie  
za svoje zlyhania, ale cítime to aj 
ako výzvu hľadať ho v ľudstve, kto-
ré sa mu podobá. Preto je naše kaž-
dé takéto miesto, každá rana brata 
je naša, naša je aj bolesť tých, ktorí 
nás prosia o pomoc alebo o odpo-
veď lásky.

Castel Gandolfo 7. apríla 2022 
(Škola zodpovedných  
za miestne komunity)
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Magdaléna: Zaujalo ma, že hovorí-
te o manželstve ako o prvom die-
ťati. Ako o niečom, o čo sa treba 
starať. Čo by ste poradili mladým 
manželským párom, ktoré  
žijú v kolotoči okolo detí, práce 
a riešia bývanie? 

Salvatore: Vráťme sa k tomu, čo  
povedali odborníci. Psychoanaly-
tička Margaret Mahlerová skúmala  
vývoj dieťaťa v prvých rokoch živo-
ta a porovnávala ho s vývojom dvo-
jice. Na začiatku sú dieťa a matka 
ako jeden celok. Pri zamilovanosti 
sa dvojica tiež vníma ako jedna reali-
ta, pretože dochádza k idealizácii to-
ho druhého. Istý taliansky vedec ho-
vorí, že zamilovanosť je ako vychá-
dzajúce slnko – ukazuje len to, čo je 
krásne. Potom dieťa začne chodiť 
a vzďaľuje sa od matky. Má však po-
trebu sa vracať a overiť si, či tam ma-
ma je, pretože ešte do jeho vnútra 
neprenikla.

V živote páru je časom tiež po-
trebné sa jeden voči druhému zin-
dividualizovať. To, že sú stále spolu, 
poukazuje na to krásne, ale i na rôz-
ne obmedzenia. Do popredia sa do-
stávajú individuálne vlastnosti jed-
notlivca. Ak dvojica dokáže viesť 
dialóg aj vtedy, keď sa jej do toho veľ-
mi nechce, vo chvíľach krízy, potom 
postupne jeden preniká do druhého 
a stáva sa jeho súčasťou.

Rita: Myšlienka „prvého dieťaťa“ 
nám napadla, keď sme sa stretli  

O prvom dieťati, tanci  
a križovatkách

s jedným párom v kríze. Ona bola 
na svojho manžela veľmi nahneva-
ná a necítila sa na to, aby s ním zno-
vu budovala vzťah. Videli sme však, 
že k svojim štyrom deťom precho-
vávala veľké materinské cítenie. 
Tak sme sa jej spýtali, prečo nevní-
ma vzťah s manželom, akoby to bo-
lo ich prvé dieťa. Aby sa o toto prvé 
dieťa starala tak, ako sa stará o ostat-
né deti. Odpovedala, že to takto mô-
že skúsiť. Začala vzťahu s manželom 
venovať čas, vytvárala mu priestor, 
podobne ako sa starala o ostatné de-
ti. Dokonca o prvé dieťa skôr ako 
o všetky ostatné. Teraz pomáhajú 
iným párom v ťažkostiach.

To je zmysel života vo dvojici, 
pretože aj keby manželia nemali bio-
logické deti, existuje prvé dieťa, kto-
rým je ich vzťah. To je prvá plodnosť, 
biologické deti sú fyzickou plodnos-
ťou. Ale toto je tá ozajstná plodnosť.

 
M: Keď sa na vás pozriem, cítim 
akúsi iskru. Preto sa chcem spý-
tať na staršie páry, kde je manžel-
stvo dlhoročné. Ako môžu rozví-
jať svoj vzťah oni?

R: Ako sme už povedali – tým, že 
vzťahu dáme priestor, čas, starostli-
vosť. Ak sme mali svadbu už dávno, 
je tu možnosť vrátiť sa do obdobia 
zasnúbenia. Znamená to dohodnúť 
si nejaké stretnutia, čas, ktorý môže-
me stráviť spolu. Odsunúť prácu, de-
ti, vnúčatá, kultúrne záujmy, dobro-

Magdaléna Broschová, Karel Diblík

RODINA

Manželia Ventrigliovci sa už dlhé roky venujú manželom v ťažkostiach. Rita je sexuologička, Salvatore 
(Rino) psychoterapeut a sami prešli hlbokými manželskými krízami. Napriek tomu, že majú rôzne zdravot-
né problémy, odišli z Neapola autom a dva dni boli na ceste, aby sa podelili o svoje skúsenosti na víkende 
pre manželov v Prahe. Na toto stretnutie s názvom Spoločne na ceste prišlo viac ako 60 manželských pá-
rov. „Našou myšlienkou nie je niečo naučiť, ale pomôcť vyzdvihnúť krásu, ktorá je v každom páre a ktorá je 
preňho špecifická. To bohatstvo, ktoré každá dvojica má, len ho niekedy nezvládne zahliadnuť,“ opísal cieľ 
kurzu Salvatore.

Ak dvojica 
dokáže viesť 
dialóg aj vtedy, 
keď sa jej do toho 
veľmi nechce, 
vo chvíľach krízy, 
potom postupne 
jeden preniká do 
druhého a stáva 
sa jeho súčasťou.
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voľnícku činnosť... To je aj naša skú-
senosť. Keď bol Rino mladý, veno-
val starostlivosti o náš vzťah menej 
času, ale teraz je pri hľadaní spoloč-
ných chvíľ veľmi pozorný. Ak sme 
predtým mohli charakterizovať náš 
vzťah vášňou, teraz by sme ho cha-
rakterizovali obdobím zasnúbenia, 
nehy, túžby byť spolu. V maličkos-
tiach. 

 
M: Keď roky počúvate ťažké prí-
behy, viem si predstaviť, že ich 
nejakým spôsobom do seba nasá-
vate. Ako to z dlhodobého hľadis-
ka zvládate?

R: Je pravda, že sme do života 
dvojíc vťahovaní. A keďže sme aj my 
boli párom v hlbokej kríze, veríme, 
že aj ostatní môžu nájsť riešenie. 
Našu nádej posilňuje skutočnosť, 
že je čoraz viac párov, ktoré sa ocitli 
v kríze, dostali sa z nej a stali sa po-
mocnými pármi pre iných manže-
lov v ťažkostiach.

S: V roku 2008 sme začali čin-
nosť, ktorú sme nazvali Cesty svetla. 
Spolu s ďalšími pármi zo sekreta- 
riátu pre Nové rodiny sme si položili 
otázku: Čo môžeme urobiť pre všet-
ko utrpenie rodín v dnešnom svete? 
Pochopili sme, že krízy sa môžu stať 
príležitosťou. História každej dvoji-
ce sa skladá zo svetiel a tieňov, z ľah-
kých a ťažkých chvíľ. Takto sme vy-
vinuli metodiku, ktorá sa zdá veľmi 
účinná. Stojí na troch nohách –  
svedectve, psychologickom aspekte  
a spiritualite. Pripravili sme dvoj-
fázový kurz – jeden týždeň na jar 
a štyri dni na jeseň. (Na Slovensku 
prebieha tento kurz už siedmy rok 
pod názvom „Program pre manže-
lov v ťažkostiach“, pozn. red.)

 
M: Určite sa zhodneme na tom, 
že manželstvo je úžasná vec a tre-
ba zaň bojovať. Niekedy však nie 
je dobré, aby tí dvaja zostali spo-
lu. Je možné všeobecne povedať, 
pre koho kurz nie je určený?

R: Ponúkame ho všetkým. Sú 
dvojice, ktoré na pozvanie povedia 
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áno, a dvojice, ktoré povedia nie. 
A niektorí po absolvovaní kurzu 
pochopia, že nie sú stvorení jeden 
pre druhého. Je to naozaj menšina, 
ale je to tak. Pochopili sme teda, že 
prvým cieľom kurzov nie je zacho-
vať dvojicu za každú cenu, ale sna-
žiť sa, aby títo dvaja zakúsili osobnú 
Božiu lásku. A to aj cez vzájomnú 
lásku v tíme, ktorý sa snaží s poko-
rou, tak ako vie, žiť podľa spiri- 
tuality Chiary Lubichovej. Keď to 
zažijú, tak sa každý z nich pokú-
ša pred Božou tvárou urobiť kroky, 
ktoré cíti – s určitým sprevádzaním 
ľudí v tíme. Možno preto nás nazva-
li Cesty svetla. Pretože jeho dve časti 
sú len začiatkom nejakej cesty, kto-
rú každá dvojica pochopí až časom. 
Niektoré dvojice prichádzajú s psy-
chickými zraneniami z pôvodnej ro-
diny. Tie potom potrebujú psycho-
logické sprevádzanie. Iní majú váž-
ne osobné psychické problémy, opa-
kované nevery, zhoršujúce sa násilie 
alebo uzavreli manželstvo nezrelí – 
boli viac zamilovaní do svojej pred-
stavy o partnerovi ako do neho – tí 
sú najviac ohrození. 

 
Karel: Pri obnovovaní manžel-
stiev je veľ kou témou odpuste-
nie. Vieme, že ste o tom napísali 
knihu, ktorá je preložená do slo-
venčiny. Mohli by ste nám pove-
dať, čo vás k tomu viedlo?

S: Táto kniha vznikla na zákla-
de reflexie môjho osobného života, 
stretnutí s mnohými pármi a mo-
jich skúseností terapeuta. Úvaha je 
takáto – vo chvíli, keď sa vzťahy zin-
tenzívňujú a puto je silnejšie, si ne-
môžeme nespôsobovať bolesť. Vo 
vzťahu s Ritou sme si nechtiac spô-
sobovali bolesť. Veľa som o tom pre-
mýšľal. Potom sme to videli aj  
u iných dvojíc. Prečítal som veľa 
kníh o odpustení a každá z nich sa 
zaoberala určitým uhlom pohľadu. 
Odpustenie z teologického, psycho-
logického a sociologického hľadis-
ka. Neexistovala však žiadna kniha 

o odpustení v rôznych typoch vzťa-
hov. Môžem totiž hovoriť o odpus-
tení medzi priateľmi, medzi rodič-
mi a deťmi, medzi súrodencami, 
vo vzťahoch dvojice a tiež v pracov-
ných vzťahoch.

Z toho sa zrodila myšlienka kri-
žovatky. Vo všetkých týchto vzťa-
hoch dôjdeme niekedy na križovat-
ku a sú dve možnosti – odpustenie 
alebo neodpustenie. Každý je v rôz-
nych chvíľach vyzvaný, aby povedal 
„odpúšťam ti“ alebo „je mi to ľúto“. 
Navzájom. Platí to aj v každoden-
ných maličkostiach. Dôležité však 
je, že si to môžeme povedať aj o veľ-
kých zraneniach. Potom sa totiž vo 
dvojici vidíme takí, akí sme. V tom 
peknom, ale aj v tom najškaredšom. 
Takže tým, že poviem: „Je mi ľúto, 
že som ti ublížil,“ sa zaväzujem, že 
ti už viac nechcem spôsobovať bo-
lesť. Alebo ti odpustím, pretože ve-
rím, že mi naozaj nechceš ublížiť. 
To spôsobuje, že láska rastie a napĺ-
ňa ma milosrdenstvom a vďačnos-
ťou. Roky v našej spoločnej histórii 
plynú, ale nakoniec si čoraz častej-
šie hovoríme: „Ďakujem.“ Ďakujem 
za teba, pretože si mi mnoho ráz od-
pustil a pretože si mi mnoho ráz ve-
ril, keď som neveril sám sebe. Takto 
rastie láska. Často vidím páry, ktoré 
sa držia za ruky aj po päťdesiatich či 
šesťdesiatich rokoch života, a je vi-
dieť, že medzi nimi je takáto úroveň 
lásky. Touto knihou som chcel po-
vedať nielen dvojiciam, ale všetkým 
priateľom, že láska môže dosiahnuť 
veľmi vysokú úroveň a na konci je 
vždy „ďakujem“.

Zdroj: České Nové mesto

Knihu Odpustenie: križovatka 
ciest života s podtitulom Zranenia 

a jazvy vo vzťahoch si môžete  
objednať na portáli nm.sk.

Vo všetkých 
týchto vzťahoch 
dôjdeme niekedy 
na križovatku a sú 
dve možnosti – 
odpustenie alebo 
neodpustenie.
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Ježišovu prítomnosť v nás dosved-
čuje „tretie vnútorné ucho“ alebo 
„ucho srdca“, zdroj inšpirácie a lásky, 
vďaka ktorému sa pomaly premieňa 
a posilňuje naše svedomie.

 
Anjel strážny

Teraz sa pristavíme pri prav-
de viery, ktorá nás sprevádza celým 
naším životom, od okamihu náš-
ho počatia až po posledný výdych. 
Povieme si niečo o anjelovi stráž-
nom. Možno si dobre neuvedomuje-
me, kto je anjel strážny, a azda vieme 
len málo o úlohe, ktorú mu Boh zve-
ril – vydávať svedectvo o láske a vy-
chovávať nás k láske. Položme si te-
da otázku: Kto je anjel strážny? Kto 
sú vlastne anjeli? Ako môžeme ho-
voriť o anjelovi strážnom deťom?

Ponúkame vám zopár myšlie-
nok, ktorými môžete deťom priblížiť 
anjelov a ich poslanie:

Anjeli sú duchovné bytosti, kto-
ré stvoril Boh.

Anjeli sú duchovné, teda nete-
lesné bytosti, o niečo väčšie od člo-
veka a podriadené Bohu.

Anjeli vždy hľadia na Boha, kto-
rý je láska a svetlo.

Anjeli odrážajú Božie svetlo ako 
v zrkadle.

Anjeli sú veľmi čisté stvorenia.
Anjeli majú inteligenciu a vô-

ľu ako všetky stvorenia. Inteligencia 
anjelov je žiarivá, pretože sú to du-
chovia, ktorí nazerajú na Boha.

Vôľa anjelov je plná lásky, preto-
že vidia Boha, ktorý je láska.

 
Anjeli patria Bohu, pretože ich stvo-
ril, aby boli na zemi prostredník-
mi, poslami pre ľudí a pomáhali im 
žiť lásku. Anjeli, ktorí vždy nazerajú 

Výchova k posvätnu: Anjel strážny

na Božiu tvár, sú v kontakte s čistou 
láskou. Chcú Bohu slobodne slúžiť, 
aby ho spoznali aj ľudia.

Anjelov je veľmi veľa a nemož-
no ich spočítať.

Anjeli sú „poslami svetla“, pre-
tože nás inšpirujú a dávajú nám po-
chopiť, ako milovať a žiť vo vzťahu 
s Ježišom.

Anjel neprestajne chváli Boha.
Ako ochranca nás miluje a vy-

užíva svoju nesmiernu inteligenciu 
a vôľu, aby nám pomohol žiť sväto.

 
A ako to robí?
• Umožňuje nám pochopiť veľkosť 

Boha, ktorý nás stvoril.
• Pomáha nám pochopiť, že 

s Ježišom, ktorý je prítomný v na-
šich srdciach, môžeme vždy byť 
v postoji načúvania.

• Cez anjela strážneho poznávame 
hodnotu všetkých ľudí.

• Vďaka nemu zisťujeme, že v spo-
jení so všetkými ľuďmi sa nám 
pracuje lepšie pre pokoj a jedno-
tu vo svete.

• Chráni nás pred tými, ktorí sa 
nám snažia ublížiť.

 
Pápež František pri príležitosti 
sviatku anjelov strážnych, ktorý  
sa každoročne slávi 2. októbra, po-
vedal: „My všetci podľa tradície 
Cirkvi máme pri sebe anjela, ktorý  
nás chráni. Vďaka nemu zachytáva-
me v duši rôzne podnety. Koľko ráz 
sme len vnímali: ‚Toto by som mal 
urobiť ináč, takto to nejde, dávaj si 
pozor…’ Je to hlas tohto nášho spo-
ločníka na ceste. Buďme si istí, že 
on nás svojimi radami povedie až 
do cieľa nášho života, a preto počú-
vajme jeho hlas.“

Ezio Aceti

V tejto rubrike sme sa už zaoberali dôležitou témou výchovy k modlitbe od útleho detstva. Môže sa to 
diať prostredníctvom niekoľkých jednoduchých krokov, ako je pravidelnosť, vytrvalosť a dôslednosť pri 
venovaní každodenných chvíľ Ježišovi. Chválime ho, ďakujeme mu a nezabúdame, že je vždy s nami.

My všetci podľa 
tradície Cirkvi 
máme pri sebe 
anjela, ktorý 
nás chráni.
Vdaka nemu 
zachytávame 
v duši rôzne 
podnety.

KRÁSA VÝCHOVY
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Žijeme v mimoriadne turbulent-
nom čase. Iba pár mesiacov po 
tom, ako začala ustupovať pan-
démia koronavírusu a mohli sme 
sa postupne vracať späť do „nor-
málneho života“, čelíme humani-
tárnej katastrofe, a to iba pár ki-
lometrov od našich hraníc. Ako 
táto situácia pôsobí na ľudí a ich 
psychické zdravie?

Táto situácia je ešte stále rela-
tívne čerstvá, a preto z nej môžu byť 
mnohí stále v šoku. Určite je nároč-
nejšia aj tým, že aktuálna situácia sa 
pridáva k ťažkému obdobiu, ktoré 
sme zažívali počas korony. Mnoho 
ľudí nachádza upokojenie v aktív-
nej pomoci, ktorá môže v tejto situ-
ácii pôsobiť vyslovene liečivo.

 
Dalo by sa povedať, že pomáha-
ním druhým pomáhame aj sa-
mi sebe?

Áno. Tým, že niečo robíme pre 
druhých a neostávame v role pasív-
neho pozorovateľa, sa vlastne sta-
ráme i sami o seba. Zároveň je však 
dôležité, aby si každý zhodnotil, 
koľko dokáže pomáhať, a nešiel za 
hranice svojich síl. 

 
Aké varovné signály by sme si 
mali všímať sami na sebe? Ako 
zistiť, že sa s nami niečo deje?

Mali by sme pozorovať svoje 
správanie v minulosti a v prítom-

Psychické problémy zo správ o vojne 
môžu súvisieť s transgeneračnou 
traumou, hovorí terapeutka Jana 
Račková Vyskočil

nosti, aby sme vedeli porovnať, 
či prišlo k nejakej zmene. Z fyzic-
kých prejavov môžeme pociťovať 
napríklad tlak na hrudníku, z tých 
emočných to môžu byť prejavy ne-
kontrolovateľného hnevu a stra-
chu alebo i stavy podráždenosti. 
Rovnako sa môže u niekoho obja-
viť nespavosť, časté prebúdzanie 
sa a nočné mory.

 
Môže k niektorým prehnaným 
psychologickým prejavom dôjsť 
bez toho, aby sme na to ma-
li predispozície, napríklad z ne-
vyriešených zranení z detstva? 
Alebo sú naše reakcie vždy ne-
jako previazané s tým, čo si už 
so sebou nesieme?

Pravda je, že každý z nás si so 
sebou z detstva nesie určitú emoč-
nú výbavu. Ak neskôr zažijeme 
nejakú traumatickú udalosť, tá 
sa potom k tejto výbave iba pridá. 
Pritom si treba uvedomiť, že nej-
de len o to, čo sme zažili v detstve 
my, ale i o to, čo si so sebou nesie 
generácia našich rodičov a starých 
rodičov. 

Trauma sa prenáša i transge-
neračne. Napríklad je dokázané, 
že tretia generácia potomkov ľu-
dí, ktorí priamo zažili hrôzy holo-
kaustu, vykazuje posttraumatickú 
stresovú poruchu, ako keby toto 
obdobie sama prežila. Podľa mňa 

Mária Kostyálová

PSYCHOLÓGIA

Dôsledky konfliktu, ktorý vypukol iba pár kilometrov od našich hraníc, pociťujeme všetci. Znášame eko-
nomické komplikácie, sme svedkami utečeneckej krízy a postupne si zvykáme na život v neistote. Toto 
všetko sa odráža aj na našej psychike. O prejavoch, ktoré môže vojna u ľudí spúšťať, akú rolu v tom môže 
zohrávať transgeneračný prenos a ako by sme sa mali starať o svoje psychické zdravie, hovorí psychote-
rapeutka Jana Račková Vyskočil.

Podľa mňa je 
dobré poznať 
rodinnú genézu, 
hoc i cez jej 
čiernu kroniku.
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je dobré poznať rodinnú genézu, 
hoc i cez jej čiernu kroniku. 
 
Ako by sme sa mali naučiť pra-
covať s hnevom, ktorý môžeme 
pociťovať v súvislosti so vzras-
tajúcim napätím?

Po prvé je dôležité priznať 
si, že sa hnevám, a dovoliť svoj-
im emóciám, aby sa vyplavili von. 
Nemyslím tým, že vybuchnem 
ako sopka, ale že sa dostanem do 
kontaktu so svojím prežívaním a 
priznám si, že mám v sebe hnev. 
Potom je dôležité zamerať sa na 
to, čo je skutočne príčinou môjho 
hnevu, a uvedomiť si, čo zo svo-
jej pozície dokážem ovplyvniť. 
Mal by som sa snažiť odhaliť, kto-
rá moja potreba nebola naplnená 
a čo môžem spraviť pre to, aby na-
plnená bola.

 
Dalo by sa teda povedať, že ak si 
pomenujem svoje emócie, strá-
cajú nado mnou moc?

Emócia je vždy nositeľom ne-
jakej informácie, ktorá k nám pri-
chádza. Ak ju však ignorujeme, 
emócia má tendenciu narastať. 
Nevyprchá len tým, že si ju ne-
všimneme. Keď ju vypočujeme, 
postupne stráca svoju silu. Je to 
tak, ako keď ste spokojne doma 
a zrazu vám niekto zazvoní. Idete 

sa pozrieť a zistíte, že tam čaká 
strach. Ale vy ho nechcete, igno-
rujete ho, chcete sa vrátiť späť do 
svojho pokoja.

Ale čo spraví strach? Nepre-
stane vám zvoniť na dvere a určite  
vás nenechá na pokoji. Riešením 
je pozvať strach dnu. No tým, že 
hostiteľom sme my, vieme strach 
aj poslať preč. Už nám nikto ne-
musí zvoniť, lebo návšteva bola 
vybavená – emócia bola vypoču-
tá a môžeme znova fungovať. Keď 
strach nepozveme do svojho vnút-
ra a pridá sa k nemu ešte hnev, 
prípadne iné emócie, ktoré nám 
nedajú pokoj, nebudeme schopní 
dlhodobo fungovať. Hoci si môže-
me nahovárať, v akom pokoji žije-
me, všetky emócie sme len potla-
čili a čakajú za dverami.

 
Ako by sme mohli pomôcť člo-
veku vo svojom okolí, ktorý má 
tendenciu prepadať stresu a pa-
nike?

Niekedy veľmi pomôže aj oby-
čajný rozhovor, keď dáme človeku 
priestor vyrozprávať sa a prejaviť 
svoje emócie bez toho, aby sme ho 
hodnotili či súdili. Najdôležitejšie 
je vyhnúť sa hodnoteniu a na-
miesto toho prijať druhého a vy-
tvoriť mu priestor, aby vyjadril 
svoje prežívanie. 

Keď strach nepo-
zveme do svojho 
vnútra a pridá  
sa k nemu ešte  
hnev, prípadne 
iné emócie, ktoré 
nám nedajú po-
koj, nebudeme 
schopní dlhodo-
bo fungovať.
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Psychoterapeutka Jana Vyskočil Račková
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Čo by ste odporučili rodičom, 
ktorí premýšľajú, ako o vojne ho-
voriť s deťmi?

Tu by som odporúčala byť veľ-
mi citlivými na stav a naladenie 
dieťaťa. Určite by som nepreferova-
la za každú cenu s ním o vojne ho-
voriť, ak navyše vôbec nevníma, 
čo sa v tomto smere vo svete de-
je. Tiež deťom nevysvetľujeme sex, 
ak sa nás na to nepýtajú. Keď však 
začnú klásť otázky, je dobré napo-
jiť sa na ich prežívanie a potreby. 
Na internete je veľa návodov, ako 
s deťmi hovoriť, ale podľa mňa je 
dôležitejšie vnímať, čo konkrétne 
dieťa potrebuje, a dať mu pocit bez-
pečia. Stáva sa, že niekedy dokon-
ca samotné deti chcú priložiť ru-
ku k dielu. Vtedy je vhodné im to 
umožniť a pomôcť spolu s nimi.

 
Na jednej strane by sme sa mali 
vedieť postarať o seba, no potom 
sú tu i utečenci, ktorí prichádza-
jú často v ťažkom psychickom 
rozpoložení. Vedeli by ste pove-
dať, aké typy tráum si ľudia z ob-
lastí postihnutých vojnou mô-
žu niesť?

Samotná trauma vzniká až po 
určitom čase ako reakcia na to, čo 
sa človeku stalo. To, čo sa momen-
tálne deje, že ľudia musia nútene 
opúšťať celé svoje živobytie, často 
i svojich blízkych, úplne búra ľu-
ďom predstavu o svete ako bez-
pečnom mieste. A to môže s veľ-
kou pravdepodobnosťou vyústiť do 
traumy. 

Posttraumatická stresová po-
rucha sa však diagnostikuje až po 
niekoľkých mesiacoch pri pretrvá-
vajúcich symptómoch. Zo skúse-
nosti však môžem povedať, že prá-
ve vojna je najviac traumatizujúca 
udalosť so siahodlhými následka-
mi na ďalšie generácie. A to je na 
nej najhoršie. 
 
Ako sa dá dosiahnuť, aby post- 
traumatická stresová porucha 

nenastala, a čo by v tomto smere 
malo robiť Slovensko?

Dôležité je myslieť na preven-
ciu, ponúkať podporu v takej mie-
re, aby bola prijatá. Najmä teraz, 
keď sú vojnoví utečenci v relatív-
nom bezpečí, sa im začnú vynárať 
spomienky na všetku tú hrôzu, čo 
zažili a ktorú ich mozog v boji o ži-
vot nemal čas spracovávať. Preto 
sa už dnes mobilizujú rôzne orga-
nizácie, aby mohli poskytovať psy-
chosociálnu pomoc a krízovú in-
tervenciu, ktoré dokážu znížiť stre-
sový náboj a podporiť mozog a celé 
telo v prirodzenom spracovaní si-
tuácie, aby diagnóza nevznikla.

 
Ako pri korone, tak aj v tejto si-
tuácii sa ukazuje, že máme ako  
ľudia tendenciu vždy hľadať vin-
níka. V súčasnosti to vidieť naj-
mä v narastajúcej averzii voči 
všetkému, čo je ruské. Ide podľa 
vás o istý typ stratégie či obran-
nej reakcie?

Podľa môjho názoru tu ide 
o prirodzený spôsob, ako sa so situ-
áciou vyrovnať. Keď identifikujem 
vinníka, zrazu sa mi zdá celá situ-
ácia kontrolovateľná, čo mi dáva 
zdanlivý pocit bezpečia. Je to však 
akýsi sebaklam. Dôležité je však 
vedieť oddeľovať konanie na úrov-
ni štátov, ktoré momentálne potre-
bujú Rusko ekonomicky a politicky 
odizolovať, a môj osobný postoj vo-
či Rusom. Prirodzene, ľahšie je na-
dávať na Rusov, ak žiadneho nepo-
znám. Myslím však, že ak by ľudia 
využili energiu, ktorú venujú nadá-
vaniu, na čokoľvek iné, čo by bolo 
pre svet užitočnejšie, mohlo by to 
tu vyzerať inak.

Zo skúsenosti 
môžem povedať, 
že práve vojna je 
najviac traumati-
zujúca udalosť  
so siahodlhými  
následkami na 
ďalšie generácie.
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Tento rok som veľkonočnú ponuku 
televíznych programov veľmi nesle-
dovala, ale vďaka tipu od švagrinej 
som dala šancu filmu o zakladateľke 
Hnutia fokoláre, Chiare Lubichovej.

Filmy zobrazujúce vojnu môže-
me vnímať ako nepríjemné sústo, a to 
najmä v čase, keď sa nám obrazy z re-
álnej vojny každý deň zarývajú až do 
špiku kostí.

Ak však hľadáme v Chiarinom ži-
vote obdobie, keď sa v nej niečo vý-
znamné naštartovalo, bolo to práve ob-
dobie vojny. Zábery z pivníc a podzem-
ných skrýš, kde hľadajú kus istoty  
vystrašení civilisti, sa tentoraz vôbec 
nemusia javiť také vzdialené a preko-
nané.

Prekvapivá a osviežujúca bola  
práve pointa filmu, akési vnútorné  
zmŕtvychvstanie, ktoré sa v tomto  
vojnou poznačenom čase udialo 
v Chiarinej duši.

Hoci úvaha o univerzálnom 
bratstve, ktorá vo filme zaznela 
z Chiariných úst kdesi v podzemí za 
detonácie bômb, mohla z obrazovky 
pôsobiť mierne strojene, v jej celko-
vom odkaze sa dá nájsť veľa autentic-
kého. Služba chudobným, zraneným, 
strápeným – deťom, sirotám, alkoho-
likom v talianskom Tridente vnies-
la otázniky aj do našich hláv: Ako sa 
dá naplno žiť v čase vojny? Je človek 
schopný vidieť aj potreby iných v ta-
kejto ťažkej skúške, v existenčnom bo-
ji o pokoj, o vieru, o nádej?

Niektoré momenty filmu sú od-
ľahčujúco humorné, napríklad keď 
nemeckí vojaci prídu do príbytku 
Chiary a jej priateliek hľadať čosi iné 
ako nezištnú lásku. Miestni obyvate-
lia ich totiž nasmerovali do tohto „do-
mu lásky“. „Haus der Liebe“ si nemec-
kí vojaci zjavne vysvetlili po svojom.

Dnes, keď musí svet nanovo 
uchopiť myšlienky jednoty, všeobec-
ného bratstva a dialógu, ktoré Chiara 
niesla vo svojom živote a diele, môže 

Chiara Lubichová v mojej obývačke

byť užitočné načrieť do vnútorného 
sveta tejto veľkej ženy.

Herečka stvárňujúca hlavnú po-
stavu bola, myslím, príjemným osvie-
žením filmu. Sympatická Cristiana 
Capotondiová sa dokázala zmocniť 
roly statočnej kresťanky presvedčivo 
a môžeme ju považovať za vydarenú 
voľbu režiséra Giacoma Campiottiho. 
Ten stojí, mimochodom, aj za inými 
zaujímavými snímkami, napríklad 
o svätej Bakhite alebo Filipovi Nerim. 
Je tiež autorom filmu s názvom Mária 
z Nazareta. Generáciu mladých zas 
môže osloviť jeho film Biela ako sneh, 
červená ako krv o študentskej láske,  
do ktorej vstúpi zákerná choroba. 
Film vznikol podľa bestselleru popu-
lárneho milánskeho profesora a auto-
ra Alessandra D’Aveniu.

V čase vojny sa nevyvíja všetko  
podľa plánu. Samotná Chiara by 
o tom vedela rozprávať, keď práve pre 
vojnové nepokoje nemohla študovať 
filozofiu v Benátkach. Alebo ako la-
ička – čo bolo dovtedy nevídané a cir-
kevnou vrchnosťou považované za ne-

ZO ŽIVOTA

rozvážne – vzala do rúk evanjelium 
a na pohoršenie niektorých ho bez ve-
denia a výkladu kňaza čítala a dáva-
la čítať ľuďom okolo seba. No práve 
evanjelium bolo silou, ktorá prináša-
la život tam, kde dýchala ľuďom na  
krk smrť.

Dnes, keď musí svet nanovo ucho-
piť myšlienky jednoty, všeobecného 
bratstva a dialógu, ktoré Chiara nies-
la vo svojom živote a diele, môže byť 
užitočné načrieť do vnútorného sveta 
tejto veľkej ženy.

Tam niekde, v Tridente, medzi  
ruinami, v krytoch, v pivniciach sa ro-
dil životný postoj, ktorý rezonuje so 
silou aj cez televíznu obrazovku. Ako 
v tej pôsobivej scéne, ktorá sa stala 
mottom filmu, keď pri svetle sviečok 
a v kruhu priateliek za dunenia výbu-
chov hovorí samotná hlavná hrdinka: 
„Naše životy za jednotu celého sve-
ta,… za univerzálne bratstvo,… aby 
sme tvorili jeden celok, a nielen my, 
ale celý svet. Každý národ, každý ja-
zyk, každá viera.”  
  Katarína Boďová

Záber z filmu Chiara Lubichová (2021)
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Správa o vojne na Ukrajine sa ma veľmi dotkla, pretože ne-
mám rada, keď sa dejú krivdy alebo nespravodlivosti. Cítila 
som sa v tejto situácii bezmocná. Modlila som sa za mierové  
riešenie konfliktu a chcela som sa aj niečím konkrétnym po-
dieľať na pomoci. Zábery z ukrajinsko-slovenskej hranice 
ma veľmi zasahovali. Pomáhať na hranicu som z rôznych 
dôvodov nemohla ísť, a  tak som prosila Ježiša, aby mi on po-
slal niekoho, komu by som vedela pomôcť.

Za veľmi krátky čas prišiel prvý telefonát s prosbou, aby 
som išla s jednou mamou a dvoma deťmi vybaviť doklady 
do Michaloviec. Tam som videla smútok v očiach mám a na 
druhej strane bezprostrednosť detí. Keď zbadali detský kú-
tik, okamžite sa spolu začali hrať. Videla som čakanie senio-
rov alebo aj mám s deťmi na správy o tom, kam pôjdu ďalej 
bývať, a to od Vyšnej Boce až po Bratislavu.

V skupinke Pomoc Ukrajine, ktorá bola vytvorená pre 
Košice a okolie, sa niekoľkokrát denne objavovali požiadav-
ky na ubytovanie a inú konkrétnu pomoc, a vždy sa o krátku  
chvíľu našlo konkrétne riešenie. Jednu zo správ som prepo-
slala kolegyni z práce, netušiac, že práve s manželom kúpili 

v meste dom, ktorý je prázdny. A tak v ňom už na druhý deň 
našli útočisko tri ženy s deťmi a neskôr k nim pribudla ešte  
jedna žena. K pomoci sa pridali aj ďalšie volontárky. Boli 
sme s nimi vybaviť potrebné doklady, niektorá urobila ná-
kup, iná vybavila zubára pre malého chlapca, ktorého už 
cestou vo vlaku na Ukrajine bolel zub. Niekto napiekol ko-
láč, kolegovia z práce doviezli postele aj nejaký nábytok.

O niekoľko dní prišla do skupinky prosba o ubytovanie 
pre štyri dospelé osoby s domácimi zvieratkami, podvečer už 
v našej chalupe v horách na poľsko-slovenských hraniciach 
našli dočasný domov milí ľudia z Charkova.

Môj dedko, aj keď má po osemdesiatke, pracuje na poli  
a má kravy. Keď mu babka hovorila, pre koho to robí, pove-
dal, že keď oni nebudú žiť, niekto iný príde, pozbiera zemiaky  
a povie, že to bol dobrý človek, čo ich posadil. Som šťastná, 
že jeho dom ešte niekomu poslúžil a že som tým mohla po-
môcť. Teším sa, keď vidím a zažívam okolo seba veľa ľud-
skosti a dobra.

    Monika Halkociová

Takmer každý deň, keď dostanem Slovo na deň, prečítam as-
poň kúsok komentára aj manželovi. Aj tých pár slov často 
prinesie ovocie.

Pred niekoľkými dňami išiel do mesta vybaviť drobné  
nákupy. Neďaleko nás pri lekárni sa dvaja 12- až 13-roční 
chlapci „boxovali“. Jeden z partie oslovil môjho muža, aby 
sa pozrel, či to robia dobre. Ten sa zasmial a dal sa s nimi do 
debaty. Keďže ako študent okrem iného skúšal aj box, uká-
zal im základný postoj a ako treba správne hýbať rukami. 
A chlapci to ocenili, debata pokračovala. Srdečne sa rozlúči-
li a môj manžel pokračoval ďalej.

Ráno som išla od kaderníčky. Na rohu našej ulice som 
uvidela jednu známu, bola asi v mojich rokoch. Jednou ru-
kou ťahala za sebou plne naložený nákupný vozík a druhou 

„objímala“ veľkú škatuľu. Práve oddychovala a škatuľu sa 
snažila položiť na pristrihnutý živý plot.

Chvíľu som rozmýšľala – ponúknuť jej pomoc, či nie? 
Podišla som k nej a ponúkla som sa, že jej pomôžem. Trochu 
oponovala, že veď to zvládne, ale potom mi škatuľu s fritézou 
podala. Nebýva ďaleko od nás, ale išli sme „z kroku na krok“ 
a ona mi stihla porozprávať o svojej rodine a o tom, prečo ne-
sie taký veľký nákup (aby dostala lacnejšie fritézu, musela 
nakúpiť veci za 30 eur).

Vyniesla som jej škatuľu po schodoch k ich dverám. 
Veľmi ďakovala. Rozlúčili sme sa so želaním všetkého dob-
rého.

    Jana Macáková

ZO ŽIVOTA

Som šťastná, že jeho dom ešte niekomu slúži

Nebáť sa prihovoriť
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Na zastávke autobusu čakajú ľudia, medzi nimi aj staruč- 
ká pani s barlami. Keď autobus príde, staručká pani sa opa-
trne posúva k dverám. Zrazu niekto zozadu zakričí: „Pani 
učiteľka, pomôžem vám!“ Pribehne mladík športovej posta-
vy, vezme barly, zdvihne starú paniu, v náručí ju vynesie do 
autobusu a posadí. „Pamätáte si ma?“ opýta sa jej. Ona sa 
usmeje a povie jeho meno. On prikývne. „Boli ste mojou pr-
vou učiteľkou!“ dodá hrdo. Tento príbeh sa naozaj stal pred 
mnohými rokmi.

Príhoda mi príde na myseľ vždy, keď majú moje dcéry, 
ktoré sú učiteľky, „špeciálne prosby“. Staršia učí druhá-
kov na základnej škole, mladšia 5-ročných v materskej ško-
le. Mnohí mávnu nad prácou učiteľky rukou – veď je to ľah-
ké zamestnanie, denne len 5-6 hodín, voľné soboty a nedele, 
časté prázdniny. V skutočnosti však vidím na tejto práci nie-
čo iné...

Je pred polnocou, keď mi od dcéry príde mail, či jej ne-
skontrolujem napísaný text, lebo už sa nevie sústrediť. 
Opravovala písomky, vyrábala rekvizity na Deň zeme. 
Inokedy zas zazvoní mobil: „Mami, neušila by si mi 14 diev-

čenských zásteriek? Chystám vystúpenie na Deň matiek,“ 
poprosí ma mladšia. Pri prípravách poprevracia môj uprata-
ný byt, hľadá vlnu, aby dievčatkám zaplietla copíky. Ja rých-
lo odsúvam koberec. Prednosť dostávajú škatule s farbami 
a papierové kartóny. Ani neviem ako a izbu mám zapratanú 
veľkými kulisami na divadlo.

Sledujem dcéru, ako narába s bábkou Janka Hraška – 
len nepomotať nitky, veď ju niečo stála. Chce to vymyslieť 
texty, melódie, choreografiu a potom s deťmi všetko nacvičiť. 
Je na to čas až po vyučovaní, takže často vyzdvihujem dcé-
rine deti zo školy, škôlky, z hudobnej... Doháňam za nich, čo 
nestíhajú vo svojich domácnostiach a  vidím únavu na ich 
tvárach. Niekedy aj plač, keď sa stane nejaký úraz na škol-
skom ihrisku, aj keď netreba utekať do nemocnice.

Dôležité však je, že sa so mnou podelia aj s radostnými 
momentmi. O deťoch hovoria „moji žiaci“ a „moji škôlka-
ri“. A ja viem, čo všetko sú ochotné pre nich s láskou obeto-
vať. Trošku na ne dozerám a kde môžem, pomôžem. Sú pred-
sa moje dcéry. A učiteľky!

    Gabriela Badaničová

Počas telefonátu som príbuznej navrhla, že cestou z dovo-
lenky sa zastavím u odbornej lekárky po recepty. V danom 
čase elektronický systém predpisovania receptov nefungo-
val. Príbuzná sa potešila.

Autobusy chodia limitovane a vzdialenosť medzi 
okresmi nie je zanedbateľná. Cestou do Košíc som si pri-
pravovala časový plán. Mala som len hodinu, od príchodu 
vlaku a odchodu autobusu domov. Príťažou bol ťažší kufor. 
Vedela som, že ho nestihnem uložiť do úschovne, presunúť 
sa k lekárke a vrátiť sa späť. Prešla som všetky kombiná-
cie presunov mestskou dopravou a bolo jasné, že to stíham 
len s kufrom. Ešte tu bola možnosť nastúpiť na autobus na 
prvej zástavke za mestom.

Ak som v strese, vždy sa ešte uisťujem a pýtam, či 
správne stojím a či spoj ide tým smerom, kam potrebujem. 
Dostávala som rôzne a protichodné informácie. Zavolala 
som priateľke, ktorá v danom meste žije, aby ma správne 

nasmerovala. Telefonát ma upokojil a povzbudil. Snažila 
som sa robiť všetko pre Boha – daná situácia má potom 
vždy iný rozmer. Pozorovala ma jedna pani, ktorá pokoj-
ne pristúpila a ukázala mi smer cesty a správne nástupiš-
te. Na poliklinike som poprosila pani na informáciách, či si 
môžem nechať kufor pri nej, kým si vybavím, čo treba. Pri 
odchode som jej poďakovala a popriala Božie požehnanie. 
Milo sa usmiala a poďakovanie opätovala.

Vôbec som už nemala minúty pod kontrolou. Verila 
som, že ak mám spoj stihnúť, Boh sa postará. A naozaj. 
Autobus zo stanice sa na križovatkách zdržal a ja som na 
prvej zástavke za mestom stihla nastúpiť. Nechápala som, 
že sa to podarilo. Presvedčila som sa, že môj časový plán 
bol v Božích rukách.

    Silvia Kerčáková

Byť učiteľkou nie je len tak

Môj časový plán v Božích rukách

Vďaka za vaše svedectvá solidarity a vzájomnosti.
Svoje príspevky môžete aj naďalej posielať na e-mailovú adresu casopis@nm.sk.  
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Keďže súčasná situácia na Ukrajine 
je veľmi zlá, tento rok sa snažili or-
ganizátori poukázať aj na potrebu 
zmeny perspektívy vo vzťahoch nie-
len na úrovni jednotlivcov, ale ce-
lých národov. Zaumienili si podnie-
tiť medzi obyvateľmi záujem o eko-
lógiu bez ohľadu na hranice štátu. 
Predmetom záujmu nás všetkých by 
mala byť integrálna ekológia, pod-
čiarknutá kampaňou #Daretocare, 
ktorá bude pokračovať aj budúci 
rok.

Tohtoročný Týždeň za zjedno-
tený svet mal názov Odvážme sa po-
starať o planétu, o našu ekologickú 
premenu. Začal sa v nedeľu 1. mája 
a zavŕšil sa živým vysielaním v ne-
deľu 8. mája. Posledný deň nechý-
bali celosvetové štafetové behy – 
Run4Unity. Počas nich mladí ľudia 
rôznych etník, kultúr a nábožen-
stiev v rôznych časových pásmach 
„spolu“ bežali od 11.00 do 12.00. 
Celosvetovo sa konalo 33 bežeckých 
podujatí Run4Unity.

Hudobná skupina Gen Verde 
predstavila svoju najnovšiu sklad-
bu s názvom We Choose Peace. 
Členovia skupiny Gen Rosso počas 
tohto výnimočného týždňa zas pra-
covali v Bosne a Hercegovine s mig-
rantmi prechádzajúcimi „balkán-
skou cestou“. Všetky tieto aktivity 
a zážitky mohli ľudia sledovať pro-
stredníctvom podcastu, či dennej 
spravodajskej relácie kdekoľvek na 
svete – cez Spotify, Anchor alebo 
YouTube. Všetci tí, ktorí by sa chceli 

Štafetový beh a podpora krajín zasiah-
nutých vojnou. Aj o tom bol Týždeň za 
zjednotený svet

do tejto témy ponoriť hlbšie, tak mô-
žu urobiť na stránke projektu: uni-
tedworldproject.org

 
Iniciatíva – online zbierka

Na záver nemohla chýbať nová  
iniciatíva. Na konci Týždňa za zjed-
notený svet bola spustená nová apli-
kácia, kde sa môže každý podeliť  
o svoje dobré nápady a vplývať tak 
vďaka týmto mnohým jednodu-
chým, no užitočným „zlepšovákom“ 
na spoločnosť. Za myšlienkou s ná-
zvom Odvážte sa chrániť životné pro-
stredie na nete (v origináli Dare to 
Safeguard the Environment on the 
Net) stojí skupinka talianskych uči-
teľov, ktorí ju prvotne realizovali na 
svojich domovských školách.

Myšlienka je jednoduchá a spo-
číva v tom, že po nájdení sponzo-
ra, ktorým môže byť váš rodič, pria-
teľ alebo aj vy, môžete pripísať sumu 
0,10 centa (alebo jej ekvivalent v cu-
dzej mene) na investovanie do rôz-
nych dobročinných projektov.

Zdroj: unitedworldproject.org
 

V Pakistane riešili život po pan-
démii

Chceli by ste vedieť, aké konkrét-
ne kroky podnikli ľudia v rámci jed-
notlivých krajín? Poďme sa pozrieť 
do Pakistanu. Na juhu krajiny v mes-
te Hyderabad sa stretlo 130 mladých 
ľudí, aby sa zamysleli nad životom 
po pandémii. Prečo? Jednoducho 
preto, aby pochopili dôležitosť čis-
tej pitnej vody, udržateľnej energie, 

Rozlúčili sme  
sa s dobrým  
pocitom v srdci  
a s túžbou  
pokračovať. 

Myšlienku ochrany prírody zaujímavým spôsobom poňal projekt s názvom Týždeň za zjednotený svet 
(United World Week), na ktorom sa tento rok zúčastnilo 56 krajín. Celkovo sa v rámci projektu konalo 126 
medzinárodných podporných akcií a rôznych podujatí, pričom hlavným cieľom projektu je podniknúť kro-
ky k ochrane našej planéty a dosiahnuť tak lepšie životné podmienky pre všetkých.

Martina Baumann
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opätovného zalesňovania. Ale pre-
dovšetkým, aby si uvedomili, aká 
dôležitá je čistá pitná voda, udrža-
teľná energia či opätovné zalesňova-
nie. No nielen to. Išlo im predovšet-
kým o upevnenie vzájomných vzťa-
hov a nadviazanie kontaktov, vďaka 
ktorým budú môcť na zmenách pra-
covať ešte efektívnejšie.

 
Vojna otvára oči – dôležitá úloha 
integrálnej ekológie

Stredobodom pozornosti bol 
tento rok Blízky východ. Jedným 
z dôvodov je vojna a s ňou súvisiaca  
silná skúsenosť, na základe ktorej si 
viacero generácií uvedomilo dôleži-
tosť integrálnej ekológie – čoraz dô-

ležitejšieho nástroja na prebudova-
nie reality, v ktorej je v súčasnosti 
prítomný veľmi silný sociálny nepo-
koj. Tejto výzvy sa chopila aj orga-
nizácia Youth for a United World zo 
sýrskeho mesta Banias, ktorá pod-
nikla výchovnú akciu pre nepočujú-
ce a mentálne znevýhodnené deti, 
snažiacu sa o postupné zlepšovanie 
ich životných podmienok.

 
Zapojili sa aj Slováci

Malými ekologickými aktivi-
tami meníme svet k lepšiemu. Aj 
takto by opísal aktivity tínedže-
rov Matej Čalfa. „Stretli sme sa, aby 
sme vyčistili košický mestský le-
sík. Prišlo nás trinásť, medzi nimi aj 

tri deti z Ukrajiny. Každý si doniesol 
vlastné rukavice a plastové vrece,“ 
hovorí na začiatok.

Mladí sa hneď pustili do práce.  
„Stanovili sme si aj bočnú aktivitu,  
že budeme počúvať a pozorovať vtá-
ky. Starší čistili menej prístupné čas-
ti,“ pokračuje Matej a poznamená-
va, že približne po hodine a pol ma-
li naplnené vrecia odpadom. Neskôr 
už ďalekohľadom pozorovali vtáky 
na stromoch. „Napočítali sme desať 
druhov. Najviac nás zaujala červien-
ka.“ Nechýbala spoločná fotografia 
a mohli sa rozísť domov. „Rozlúčili 
sme sa s úsmevom na tvári, s dob-
rým pocitom v srdci a s túžbou po-
kračovať,“ uzavrel 14-ročný Matej.

 
V Bratislave bežali za krajiny za-
siahnuté vojnou

Slováci sa rozhodli podporiť  
projekt aj štafetovým behom. „U nás  
v Bratislave sa bežalo Run4Unity 
v sobotu 7. mája. Stretli sme sa starší 
aj mladší na bežeckom okruhu, kde 
si každý vybral krajinu, za ktorú  
chce bežať. Krajiny, z ktorých sme si 
vyberali, sú krajiny postihnuté vo-
jenským konfliktom. Ide o symbo-
liku ktorá vyplýva z názvu – Beh za 
jednotu. Tým, že sme bežali za kon-
krétne krajiny, sme im vyjadrili svo-
ju podporu, ukázali sme, že na nich 
myslíme. Každý sa snažil zabehnúť 
najviac, ako vládal, až sme dokopy 
nabehali 330 km,“ hovorí 18-ročný 
Benjamín Lapoš.

Zároveň odhaľuje najzaujíma- 
vejší moment zo štafety: „Najzaují-
mavejšie na tom bolo, že najviac od-
behli tí najmladší.“

Po bežeckom výkone sa stretli 
na spoločnej grilovačke a nechýbal 
ani duchovný program. „Povedali 
sme si o zlatom pravidle a niektorí 
sa s nami podelili o svoje skúsenos-
ti. Program sme zavŕšili na ďalší deň 
svätou omšou a pozreli sme si video 
o aktivitách v iných krajinách, ako 
oni žijú Run4Unity,“ dodáva na záver 
Benjamín.
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Štafetový beh v Bratislave - sprava Luis Čalfa, za ním Benjamín Lapoš, vedľa Marek Dolný 

Ekologická aktivita v Košiciach – Matej Čalfa prvý zľava
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Kniha s názvom Anna a Matej. Keď 
sa srdce rozbúši z Vydavateľstva 
Nové mesto je určená dievčatám  
a chlapcom od 12 rokov. Zábavnou 
a zároveň edukačnou formou ich 
vťahuje do sveta, v ktorom postup-
ne nachádzajú emócie, a pozýva 
ich na cestu objavovania vzťahov  
a sexuality.

„Komiks je vhodná forma pre 
deti v tomto veku. Myslím si, že im 
môže spoločne s rodičmi podať po-
mocnú ruku pri hľadaní mnohých 
odpovedí. Každý si pamätá z na- 
šich detských čias na prvé otázky  
o dospievaní. No nie každý mal 
možnosť získať informácie takou  
prístupnou formou, ako to ponúka 
táto kniha. Prvé zaľúbenie u tíne- 
džerov predsa nie je nič neobvyklé. 
Dôležité je, aby aj deti poznali, ako 
fungujú nielen medziľudské vzťa-
hy, ale ako sa buduje dôvera a láska  
medzi partnermi. Kniha ich mô-
že naučiť rešpektu medzi sebou a 
ukázať im krok za krokom, o čom 
sú emócie, vzťahy a v neposlednom 
rade i taká citlivá téma, akou je se-
xualita,“ opisuje svoje pocity z kni-
hy Ján Heriban, šéfredaktor portá-
lu nm.sk.

Každý si pamätá z našich det-
ských čias na prvé otázky o dospie-
vaní. No nie každý mal možnosť 
získať informácie takou prístup-
nou formou, ako to ponúka táto 
kniha. 

Dnešné deti objavujú emócie a lásku 
pomerne skoro. Ako im pomôcť pri 
hľadaní odpovedí?

Kniha mladým čitateľom vyroz-
práva príbeh Anny a Mateja, kto-
rí prežívajú svoje prvé zaľúbe-
nie. Zároveň publikácia priná-
ša výchovný pohľad na vzťahy. 
Upriamuje pozornosť na to, že prá-
ve autentické vzťahy môžu priniesť 
naplnenie a šťastie. Kniha odhaľuje 
napríklad aj skutočnosť, že tú istú 
vec môžu vnímať inak chlapci  
a inak dievčatá. Dospievanie je ob-
dobím zmien a nestability a rov-
nako ako telesné zmeny si tínedže-
ri uvedomujú aj zmeny vo svojom 
myslení, v psychike a tiež v sprá-
vaní. Preto často konajú pod vply-
vom silných emócií, ktoré sa spolu 
so svojím správaním ešte len učia 
kontrolovať.

Autori knihy ukazujú deťom na 
príbehu prvého zaľúbenia, o čom 
city naozaj sú. „Vieš, čo je pri tejto  
knihe naším cieľom? Povedať ti  
o niečom nádhernom, čomu sa nič 
nevyrovná a s čím sa na zemi mô-
žeš stretnúť, odkedy svet existuje – 
je to láska. Hovoriť o láske je však 
takmer nemožné. Ako by sme te-
da mohli lásku zhrnúť do jedného 
príbehu? Hovorí sa, že ani celý ži-
vot by nám nestačil, aby sme slova-
mi vyjadrili, čo je to láska. Napriek 
tomu ťa pozývame vstúpiť do prí-
behu Anny a Mateja,“ prihovára-
jú sa svojim čitateľom samotní au-
tori knihy Ezio Aceti a Stefania 
Caglianiová.

redakcia nm.sk

KNIHA

Máj sme vnímali ako mesiac lásky. Prebúdza sa príroda a možno aj 
niečo v nás. Hovorí sa, že bozk pod rozkvitnutou čerešňou na prvého 
mája je symbolom večnej lásky. A práve v tomto období môže prísť 
vhod kniha v podobe komiksu, ktorá dokáže odpovedať na otázky o 
láske a dospievaní tým najzraniteľnejším – deťom.

Každý si pamätá 
z našich detských 
čias na prvé otáz-
ky o dospievaní. 
No nie každý mal 
možnosť získať 
informácie takou 
prístupnou for-
mou, ako to po-
núka táto kniha.
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Spolupatričnosť 
rozširuje srdcia
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S Máriou
a Jozefom 

na ceste za 
Ježišom
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Františkova 
ekonomika:  

vzniká globálne 
hnutie ekonómov  

a podnikateľov 
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www.nm.sk

Príbeh 
vietnamského 

mučeníka
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Byť 
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www.nm.sk

téma

Ako viesť 
dialóg,

 keď to nejde?

Nová encyklika pápeža:  
Aby sa z bratstva nestal  

iba prázdny pojem

január – február 2022ročník 31

nové mesto

www.nm.sk

Synoda  
o synodalite 
spája Cirkev

máj – jún 2021ročník 30
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Skafandre
vzťahy 

nezastavia 

september – október 2020ročník 29
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Slúžiť 
na periférii

marec – apríl 2021ročník 30
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www.nm.sk

Hnutie fokoláre
má nové vedenie

Pridajte sa k našim 
podporovateľom 
Každé médium môže byť efektívnym 

nástrojom dialógu. Zažime to spolu: pred-
plaťte si náš časopis, darujte ho niekomu 

vo vašom okolí alebo ho ponúknite vo 
vašej farnosti. Budeme tak v kontakte 

počas celého roka.

Časopis Nové mesto vychádza na Slovensku 
už vyše 30 rokov. Ročne vydávame 6 čísiel, 

ktoré získate za príspevok 25 eur. 
Farnostiam ho ponúkame za 1,50 eur/kus.

www.nm.sk/chcem-casopis/



Nová kniha Antona Konečného

www.obchod.nm.sk

Anton Konečný sa narodil v roku 1944. Kňazom sa stal v dobe totality a prijal spiritualitu 
jednoty Hnutia fokoláre, čo nasmerovalo jeho ďalšie pôsobenie a činnosť. Keď prišla sloboda, 
vykonával náročné úlohy: obnovu kňazského seminára a teologických štúdií v Košiciach. Po-
pri službe v oblasti výchovy a vedy (v odbore liturgie) vstúpil aj na pole ekumenického hnu-
tia. V knihe sa delí o svoje skúsenosti od mladosti až po súčasnosť – už sedem rokov pôsobí
ako farár dôchodca v Zakarpatsku.

O. Antonovi Konečnému som 
vďačný za to, že sa snaží všade 
pomáhať s duchom lásky. Ďa-
kujem za hrdinskú obeť, ktorú 
pre nás priniesol v službe Ježi-
šovi, v službe Božieho kráľov-
stva medzi nami.
+ Majnek Antal, emeritný biskup
Rímskokatolícka diecéza Mukačevo

O. Anton Konečný ovplyvnil 
životy mnohých, pretože jeho 
život ovplyvnil Boh a on sa dal 
viesť. Boh ho privedol na miesta 
a do situácií, ktoré by nikdy
nečakal, a napriek tomu ho uro-
bil šťastným.
Martin Uher


