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Keď vám cudzí predmet v nápoji 
prehovorí do duše

V októbri som bol na Košických Hanusových dňoch mo-
derovať dve diskusie – o sexuálnom zneužívaní v Cirkvi 
a o závislostiach. V nedeľu ráno som sa po svätej omši  
zastavil v jednej kaviarni blízko Katedrály sv. Alžbety. 
Okrem kávy, ktorú pijem denne, som sa nechal zlákať aj 
na smoothie, ktoré nepijem takmer nikdy. Je to hustý ná-
poj, ktorý vznikne rozmixovaním rôzneho ovocia. Zvolil 
som si kombináciu označenú ako Vitamín C – ananás, 
jablko, hruška.

Hoci smoothie nepijem bežne, nemôžem povedať, že 
by mi nechutilo. Ani neviem, prečo som sa preň rozhodol, 
skrátka, dostal som chuť. Dôvodom však bolo aj to, že som 
sa v kaviarni stretol s veľmi milou a ústretovou obsluhou. 
Chcel som ju ešte podporiť. Dvaja mladí muži tesne za 
prahom dospelosti (dúfam, že som sa s odhadom trafil)  
a jedna žena. Úsmevy na tvári, príkladné vystupovanie, 
chuť do práce. A to všetko v nedeľu krátko po 8.30 ráno. 
Keď som začal to smoothie piť, veľmi mi zachutilo, no zra-
zu sa mi v ňom niečo nezdalo. Niečo som v tom zmixo-
vanom ovocí zazrel. Najprv som si myslel, že sa mi to len 
zdalo, alebo že to bola nejaká pena. No potom som sa po-
zrel lepšie a skutočne tam bolo niečo, čo do smoothie bež-
ne nedávate. Vylovil som nálepku s číselným kódom a ná-
pisom „LUCASOVA“. Áno, presne tá nálepka, podľa ktorej  
v obchode vidíte, akú odrodu ovocia si kupujete. Takto 
som aspoň vedel, že mám v nápoji skutočnú hrušku.

Inokedy by ma to možno nepríjemne zarazilo, ale v to 
ráno som sa nad tým len schuti pousmial. A keďže som bol 
v tej kaviarni naozaj spokojný, nálepku som radšej zabalil 
do servítky tak, aby na to obsluha pri odnášaní tácky  

neprišla. Samozrejme, ani som im to nepovedal. Namiesto 
toho som tam na kávu prišiel aj popoludní. Neviem, čím to 
bolo, ale vôbec som nemal chuť sťažovať sa. Potom, ako ku 
mne a ďalším zákazníkom personál pristupoval, som bol 
presvedčený, že by som im pokazil deň a oni by sa mi tri-
krát ospravedlňovali. A to som im nechcel spraviť. A už vô-
bec nie hneď zrána na začiatku smeny. Cítil som vďačnosť 
za ich prístup, ktorým ma presvedčili, že nálepka sa v po-
hári ocitla obyčajným ľudským omylom.

V nápoji som si našiel cudzí predmet. V tomto čase 
okolo Dušičiek a pomaly aj pred Vianocami mi to pripo-
menulo, že tak je to aj s našimi dušami. Máme tam kopu 
vecí, ktoré tam nepatria, a akosi s nimi stále fungujeme. 
Aj keby som smoothie vypil aj s nálepkou, nič by sa mi ne-
stalo. S dušou je to však iné. Nálepky našich hriechov by 
sme z nej mali odstraňovať hneď, lebo sa z nás stane ná-
poj, ktorý nebude chutiť nikomu. Dušičky a Vianoce sú aj 
obdobia spovedania a očisťovania sa od hriechov. Cudzí 
predmet v nápoji alebo jedle si môžete nájsť kedykoľvek. 
Stane sa to doma a aj tam, kde by ste to nečakali. A tak je 
to aj s hriechom. Pustíme ho do seba hocikde, ani nieke-
dy nevieme ako, a uvedomíme si to až vtedy, keď je v nás. 
Ešteže na odstránenie nežiaduceho predmetu v nápoji či 
jedle stačí lyžička a na vyčistenie duše spoveď.

Prajem nám všetkým, aby sme si svoje vnútro čistili  
pravidelne a dôkladne. A keďže čítate posledné vydanie 
Nového mesta v tomto roku, chcem sa vám aj úprimne  
poďakovať za všetku priazeň a podporu, ktorú ste nám  
venovali. 

Zostaňte nám verní aj v roku 2023.

Ján Heriban
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Bratislava hostila 21. októbra  
medzinárodnú konferenciu  
o synodalite. Jej hlavným reč- 
níkom bol prof. Piero Coda, 
generálny sekretár Medzinárod-
nej teologickej komisie. Hovoril 
o potrebe synodálnej obnovy 
života a misie Cirkvi. Okrem 
neho sa približne 150 účastní-
kom prihovorili ďalší domáci 
i zahraniční teológovia, ktorí 
synodalitu aplikovali v konkrét-
nych oblastiach života. Priestor 
bol aj na diskusiu s publikom 
a neformálne rozhovory.

Podujatie sa konalo v Aule 
Benedikta XVI. Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej bohosloveckej fa-
kulty Univerzity Komenského, kto-
rú zastupoval prorektor pre vedu, 
doktorandské štúdium a projek-
tovú činnosť prof. Jozef Masarik. 
Pierovi Codovi v úvode slávnost-

ne udelil zvláštne ocenenie – zlatú 
medailu Univerzity Komenského. 
Pri významnom akte, ako aj na ce-
lom podujatí boli prítomní aj apoš-
tolský nuncius na Slovensku Mons. 
Nicola Girasoli, bratislavský arci-
biskup metropolita Mons. Stanislav 
Zvolenský, nitriansky pomocný bis-
kup Mons. Peter Beňo či dekan hos-
ťujúcej fakulty Jozef Jančovič.

Profesor Coda v prednáške uvie-
dol, že pápež František chce, aby sa 
metodológia synodality etablovala 
aj v iných cirkvách. Spomenul tiež 
Európu, ktorá by mala kráčať spo-
ločne. „Európa je stará a nedokáže 
hovoriť jednotným jazykom. Je po-
zvaná, aby vnímala nové prieniky 
a budovala dialóg,“ uviedol Coda. 
Hlavný rečník spomenul aj encykli-
ku pápeža Pavla VI. Ecclesiam suam, 
ktorá hovorí o tom, ako má Cirkev 
plniť svoje poslanie v prítomnos-
ti. „Cirkev je povolaná stať sa dialó-

Konferencia o synodalite v Bratislave: Teológa Piera Codu 
vyznamenala Univerzita Komenského zlatou medailou

gom a rozhovorom. Stať sa slovom 
a to tým, že všetci ostatní jej budú 
rozumieť, ale zároveň je otvorená 
počúvaniu a dáva priestor aj iným. 
Dôležité však je, aby používala zro-
zumiteľný jazyk pre dnešnú kultú-
ru,“ podotkol uznávaný teológ.

V následnej aplikačnej časti sa 
odborníci venovali uvedeniu syno-
dálnej obnovy do konkrétnych ob-
lastí – myslenia, spirituality, komu- 
nikácie či pastorácie. Reč bola aj 
o perspektívach synodality do bu-
dúcna.

„Ovocím synodálneho procesu 
je nový klíček, ktorému dáva vzrast 
Boh. Nasledujme synodálne kráča-
nie a buďme otvorení tejto novosti,  
ktorá je taká stará ako evanjelium,“ 
reagoval Piero Coda na otázku 
účastníka, aké ovocie synodálneho 
kráčania by si želal on sám.

Popoludnie patrilo dvom pa-
ralelným sekciám prednášok teo-
lógov zo slovenských univerzít – 
z Bratislavy, Ružomberka, Nitry, 
Košíc a Prešova. Venovali sa okrem 
iných tém starostlivosti o kňazov  
či viere ako skúsenosti spoločného  
kráčania z pohľadu Josepha 
Ratzingera.

Na konferencii uviedlo 
Vydavateľstvo Nové mesto do živo-
ta svoje dve knižné novinky. Ich  
autorom je práve Piero Coda. Prvé  
dielo Božie meno je Láska prináša 
prednášky zamerané na podstatu 
teologického učenia a je určené naj-
mä tým, čo nemajú poznatky v tejto  
oblasti. Druhou publikáciou je 
zbierka základných autorových tex-
tov o trojičnej ontológii Žiť a mys- 
lieť v Trojici, ktorá je výsledkom  
jeho najnovšej tvorby. Obidve knihy  
sú dostupné v e-shope Vydavateľ-
stva Nové mesto: nm.sk/obchod. 

                             Ján Heriban
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Medzinárodná konferencia o synodalite: Prof. Mons. Piero Coda, generálny sekretár 
Medzinárodnej teologickej komisie uprostred
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Modlitby za mier

Fo
to

: a
rc

hí
v 

M
. K

o
st

yá
lo

ve
j

Vypracovali tzv. Rímsku platfor-
mu na ukončenie občianskej voj-
ny v Alžírsku, podarilo sa im roz-
behnúť rokovania medzi parti- 
zánmi a vládou v Guatemale, 
v Mozambiku dosiahli mier a dú-
fajú, že to zopakujú v Burundi. 
Komunita Sant’Egidio, ktorá  
vznikla na periférii Ríma, okrem 
vedenia mierových rokovaní 
a služby chudobným organizuje  
i medzinárodné modlitby za 
mier. Tento rok sa už po 36-krát 
stretli zástupcovia svetových ná-
boženstiev z viac ako 50 krajín, 
aby takto symbolicky vyjadrili 
túžbu po budovaní zjednoteného 
sveta bez násilia a vojny. 

 
Modlitby za mier siahajú k pontifi- 
kátu sv. Jána Pavla II., ktorý v ro-
ku 1986 zvolal zástupcov všetkých 
svetových náboženstiev do Assisi, 
aby sa spoločne modlili za mier. 
Odvtedy tieto modlitby zastrešuje 
komunita Sant' Egidio, ktorá tento 
rok opäť prizvala významných ná-
boženských predstaviteľov a politic-
kých lídrov na stretnutie do Ríma. 
Tohtoročný samit niesol názov: 
„Volanie po mieri – náboženstvá 
a kultúry v dialógu“ a ako zdôraznil  
zakladateľ komunity Sant' Egidio 
A. Riccardi, jeho cieľom je obnoviť 
a dať do popredia kultúru mieru na 
medzinárodnej scéne. 

Podujatie sa začalo otváracím  
ceremoniálom, na ktorom okrem  
predstaviteľov komunity Sant´Egi-
dio vystúpil i francúzsky prezident  
Emanuel Marcon, arcibiskup Bo-
logne a predseda Talianskej biskup-
skej konferencie Matteo Zuppi a ge-
nerálny tajomník Svetovej moslim-
skej ligy Dr. Mohammad bin Abdu-
lkarim Al-Issa.

Súčasťou trojdňového poduja-
tia boli panelové diskusie za účas-

ti významných náboženských a po-
litických predstaviteľov či angažo-
vaných aktivistov. Konferencia vy-
vrcholila spoločnou modlitbou za 
mier na rôznych miestach Ríma 
v závislosti od modlitebnej tradície  
daného náboženstva. Na závereč-
nom ceremoniáli, ktorý sa konal 
v rímskom Koloseu, sa okrem nábo-
ženských lídrov z celého sveta zú-
častnil aj pápež František, ktorý  
pripomenul, že každá vojna zane-
cháva svet horším, ako bol predtým. 
Zdôraznil, aby sme sa nenechali  
chytiť do pasce nenávisti voči ne-
priateľovi, ale postavili mier do cen-
tra vízie našej budúcnosti. Volanie 
po mieri pápeža Jána XXIII. z roku 
1962, ktoré tvárou v tvár vojenskej 
hrozbe a jadrovému holokaustu ad-
resoval najvyšším vládnym predsta-
viteľom, je podľa pápeža Františka 
aktuálne i dnes. Vojnu pápež označil 
za matku chudoby a ničiteľmi mie-

ru nazval nepriateľskú rétoriku a ľa-
hostajnosť.

V záverečnom apeli na okamži-
té ukončenie každého konfliktu sa 
všetci zúčastnení zaviazali pracovať 
pre mier všetkými možnými spô-
sobmi. „Našou povinnosťou je po-
máhať odzbrojovať srdcia a vyzývať 
na zmierenie medzi ľuďmi,“ uvádza 
sa vo výzve náboženských vodcov. 
Predstavitelia náboženstiev zhro-
maždených na konferencii odsúdili 
hrozbu jadrovej vojny a dialóg ozna-
čili za účinný liek na zmierenie  
medzi národmi. Pripustili však aj 
kritiku do vlastných radov: „Žiaľ, 
aj medzi sebou sme sa niekedy roz-
delili zneužívaním svätého Božieho 
mena: s pokorou a hanbou prosíme 
o odpustenie. Náboženstvá sú a mu-
sia byť aj naďalej veľkým zdrojom 
mieru. Mier je svätý, vojna ním nik-
dy nemôže byť.“

     Mária Kostyálová

Komunita Sant' Egidio s prezidentom Marcom Impaliazom



Teológ Piero Coda: Rodí sa 
požiadavka spraviť nový 
krok v porovnaní s našou 
doterajšou skúsenosťou, 
ako byť Cirkvou
      RKCMBF UK

Cyril Dunaj

CIRKEV
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Františkovo pozývanie 
Božieho ľudu na 
synodu predstavuje 
niečo, čo sa za 2000 
rokov kresťanstva  
v takejto podobe  
v Cirkvi nikdy neudialo.

Pred medzinárodnou konferenciu 
o synodalite, ktorá sa uskutoč-
nila 21. októbra v Bratislave, nám 
poskytol rozhovor jej hlavný hosť 
prof. Piero Coda. Rozprávali sme 
sa o synode, dôležitosti teologic-
kej formácie, ale aj o témach, kto-
ré nadväzujú na jeho dve publiká-
cie, ktoré pri tejto príležitosti vy-
chádzajú v našom vydavateľstve. 
 
Pred pár dňami (rozhovor vznikol 
7. 10.) ste sa vrátili z Ríma, kde ste 
sa zúčastnili na príprave podkla-
dov na kontinentálnu fázu synody. 
V čom spočívala táto činnosť a aká 
je vaša skúsenosť z týchto dní?

Teraz sme sa stretli približne päť-
desiati, čo tvoríme skupinu, ktorá 
pracuje pre celý synodálny proces,  
takže pokrývame oblasť teológie,  
spirituality, komunikácií a metodiky,  
preskúmali sme všetky odpovede 
a vypracovali sme novú syntézu. 

Skúsenosť z týchto pätnástich  
dní, počas ktorých sme spoločne  
pracovali na týchto prvých spätných  
ohlasoch zo všetkých kútov sveta,  
bola veľmi obohacujúca, intenzívna  
a krásna. Prebiehala v atmosfére 
modlitby a duchovnosti, v súlade  
s tým, k čomu vyzýval pápež Franti-
šek, čiže aby bol protagonistom sy-
nody Duch Svätý. Nie je to prieskum, 
anketa či parlament, ale je to udalosť 
v Duchu, v ktorej počúvaním hlasu 
Božieho ľudu počúvame hlas Ducha. 
Veľmi oslovujúci priebeh malo aj čí-
tanie správ z jednotlivých miestnych 
cirkví, pekne prispievali k vzájomné-
mu obohateniu a postupnému  
doplneniu, bolo cítiť intenzívnu an-
gažovanosť na úrovni celej univerzál-
nej Cirkvi. Spočiatku bola badateľná 
aj určitá skepsa a menšie ťažkosti  
vykročiť po dosiaľ neznámej ceste. 

No čoskoro, ako sme postupne za-
čali napredovať, najmä vďaka metó-
de nazývanej duchovný rozhovor, čo 
predstavuje vzájomné počúvanie sa 
vo svetle Božieho slova a hlasu Ducha 
Svätého, bola táto cesta pre všetkých 
plná nádeje, a povedal by som, neraz 
aj vzrušujúca. Aj keď si uvedomujeme 
ťažkosti, ktoré na tejto ceste sú, boli 
to veľmi pozitívne okamihy. 

 
Už ste spomenuli, že ešte stále sa 
vyskytujú isté rezistencie voči sy-
node a pápežovi Františkovi. Nie 
všetci ešte chápu, čo je synodalita, 
nie všetky farnosti sa zapojili do jej 
prvej fázy, prejavuje sa to aj u nás 
na Slovensku, kde sa zapojilo 40 
percent farností. Ako vnímate ten-
to aspekt istej pomalosti či váha-
nia vo vzťahu k pápežovej myšlien-
ke a vízii?

Pomalosť a ťažkosti sú určite  
veci, s ktorými treba počítať, sú viac-
mennej predvídateľné. V skutočnos-
ti si myslím, že je ich menej, než by 
sa dalo očakávať. Prečo táto pomalosť 
a prečo tie ťažkosti? Pretože sa tu ro-
dí požiadavka spraviť nový krok v po-
rovnaní s našou doterajšou skúsenos-
ťou, ako byť Cirkvou na úrovni far- 
ností, diecéz a všetkých zložiek 
Cirkvi. Druhý vatikánsky koncil  
znamenal, keď použijem stručné  
vyjadrenie významného jezuitského 
teológa Karla Rahnera, „začiatok no-
vého začiatku“. Tým chce povedať, že 
ide o dôležitý prechod, v ktorom po-
doba Cirkvi, ktorá bola vhodná pre 
kresťanstvo v druhom tisícročí, ustu-
puje novej podobe Cirkvi, v ktorej 
však, bez straty čohokoľvek z toho,  
čo je pre ňu podstatné, vnímaním 
znamení časov vyjadruje realitu, kto-
rá je v súlade s evanjeliom a očakáva-
niami dnešného ľudstva. 

Určite to nie je niečo, čo nastane 
okamžite, vyžaduje si to čas. Je to ces-
ta a Františkovo pozývanie Božieho 
ľudu na synodu predstavuje niečo, čo 
sa za 2000 rokov kresťanstva v takejto 
podobe v Cirkvi nikdy neudialo,  
v Cirkvi, ktorá už jednoducho žije 

a dýcha spolu s celým svetom, a to sa 
týka všetkých jej zložiek. Teda nielen 
biskupi a duchovenstvo, ale aj všetci  
laici, všetko bohatstvo chariziem, 
ktoré sú vnútri cirkevného života, 
stoja tvárou v tvár novým témam, 
ako sú prítomnosť mladých v Cirkvi, 
úloha žien či dôstojnosť a povolanie 
laikov v Cirkvi podľa Druhého vati-
kánskeho koncilu, a tiež účasť všet-
kých na ceste Cirkvi. Ide teda o dôle-
žitú etapu, ktorá sa začala, a to je  
pozitívne. Čaká nás dlhá a náročná 
cesta, ale tak to bolo v dejinách Cirkvi 
vždy.

 
Fakt, že ešte chýba pochopenie 
synodality a je tu táto pomalosť, 
možno súvisí aj s deficitom v teolo-
gickej formácii. Viera alebo lepšie 
rast vo viere si totiž vyžaduje jej sú-
stavné prehlbovanie.

Rozhodne, presne tak. Všetky 
syntézy z celého sveta, ktoré prišli na 
synodálny sekretariát, spomínajú ne-
dostatočnú formáciu, ktorá sa preja-
vuje všade, a súčasne požadujú for-
máciu pre všetky zložky Božieho ľu-
du. Znamená to teda intenzívnejšiu 
prípravu na evanjeliový život, lep-
šie zameranú katechézu, sprostred-
kovanie úžasného posolstva evan-
jelia a cirkevnej Tradície, a najmä 
Druhého vatikánskeho koncilu. A sú-
časne výraznejšiu pozornosť zo stra-
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ny teológie. Pápež František to zdô-
raznil pri viacerých príležitostiach. 
Na Druhom vatikánskom koncile 
tiež došlo k zmene prístupu v teoló-
gii. Nie elitárska teológia a určitým 
spôsobom zameraná len na objekti-
vitu pravdy, ale teológia, ktorá dosta-
la názov pastoračná, čiže teológia, 
ktorá berie do úvahy dejiny a záro-
veň sa usiluje prepojiť základné prav-
dy kresťanského života s historickým 
vtelením, ktoré im musí byť prira-
dené. Napríklad pri formácii ducho-
venstva to teda znamená hlbokú re-
víziu študijných programov a oveľa 
rozsiahlejšie otvorenie štúdia evan-
jelia pre všetky vrstvy Božieho ľudu. 
Pritom treba mať na pamäti, ako pá-
pež František uvádza vo Veritatis gau-
dium, že vízia viery nie je len neja-
kým kvasom pre teologické mysle-
nie, ale kvasom pre myslenie, ktoré 
sa prejavuje vo všetkých odvetviach 
a ktoré treba rozvíjať prostredníc-
tvom dialógu a interdisciplinárnych 
vzťahov.

 
Synodalita si v určitom zmysle vy-
žaduje nový alebo obnovený spô-
sob myslenia, ktoré ide v smere  
Manifestu trojičnej ontológie 
a s ním súvisiaceho projektu, na 
ktorom sa podieľate. Prečo je teda  
taký nevyhnutný nový spôsob mys-
lenia?

Účelové a vypočítavé myslenie, 
ako ho definovali niektorí filozofi  
20. storočia a ktoré dnes ešte stále 
akosi prevláda v technokratickej vízii 
reality, a teda aj vo vízii, ktorá v kon-
fliktnej logike hrozí potláčaním dôs-
tojnosti veľkej časti svetovej populá-
cie, takéto myslenie musí ustúpiť  
vízii, ktorá prináša harmonizáciu 
rozmanitostí a je oporou ľudstva na 
jeho ceste. V tomto kontexte pápež 
František hovorí o konverzii mys-
lenia, o kultúrnej revolúcii, tak ako 
Edgar Morin, veľký francúzsky an-
tropológ a majster transdisciplinariz-
mu, hovorí o potrebe premyslenia  
myslenia. Aktivita, ktorá vzniká oko-
lo Manifestu trojičnej ontológie  

a Slovníka inšpirovaného týmto 
Manifestom, má za cieľ prispieť prá-
ve tým, čo je kresťanskej Tradícii naj-
vlastnejšie, a to je zjavenie Boha, kto-
rý sa svojím vstupom do ľudských 
dejín prejavuje ako vzťah, ako trojič-
ná láska, ako schopnosť inklúzie,  
ako impulz k dialógu, ako snaha 
o stretnutie, ako gramatika štruktúry  
bratstva.

Na moje veľké prekvapenie mu-
sím povedať, že existuje dobré pre-
pojenie, a stále viac si ho uvedomu-
jem, medzi týmto rozbiehaním sy-
nodálneho procesu na jednej stra-
ne a obnovou myslenia na strane 
druhej. Niekto to vyjadril tak, že 
dnes je potrebná synodalizácia mys-
lenia. To znamená, že aj myslenie sa 
musí stať synodálnym, teda musí byť 
otvorené viesť dialóg. Nie je to len 
teoretický program. Je to metóda, je 
to cesta, cvičenie, telocvičňa pre my-
seľ, laboratórium.

Pozoruhodné je, že jeden z maj-
strov trojičnej ontológie, nemecký  
filozof, teológ a biskup Klaus Hem-
merle spustil pastoračný program 
s názvom Weggemeinschaft, čiže 
spoločenstvo cesty alebo cesta spo-
ločenstva, ako obnovu svojej Cirkvi. 
Práve o tomto spoločnom kráčaní 
dnes hovorí synodálny proces. Takže 
toto nie je niečo úplne nové. Tradícia 
myslenia je doslova zakorenená prá-
ve v tejto spoločnej ceste.

Platón v Siedmom liste, kde opi-
suje zmysel filozofie, hovorí, že filo-
zofia, hľadanie pravdy, je odos thau-
mastes, čiže úžasná cesta, po ktorej  
kráčame spolu, aby sme načúvali  
pravde. 

Aj pri emauzských učeníkoch  
táto mimoriadna stránka Lukášovho 
evanjelia opisuje práve cestu spolo-
čenstva ako cestu dvoch učeníkov, 
ktorých sprevádza vzkriesený Pán,  
je medzi nimi a svetlom svojej prí-
tomnosti osvecuje ich mysle, zapa-
ľuje ich srdcia, otvára ich novej ná-
deji a tá spôsobuje zmenu reality. 
Toto je kairos, ako ja rád hovorím, 
trojičnej ontológie. 
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V našom vydavateľstve popri 
zbierke niekoľkých textov veno-
vaných trojičnej ontológii vráta-
ne Manifestu vychádza aj vaša  
kniha Božie meno je Láska. To, 
čo sa deje vo svete okolo nás, je 
všetko možné, len nie láska. Ako 
v tomto kontexte neprestať veriť,  
že Boh má plán lásky s každým 
jedným z nás? A že ľudstvo je 
schopné tento plán uskutočniť?

Láska, ktorú má Boh k ľuďom, 
nespočíva v nejakom pocite. Je to  
jeho stála prítomnosť, je to jeho zo-
stúpenie ako odpoveď na volanie  
ľudstva k nemu. Biblická strán-
ka Knihy Exodus sa začína písať vo 
chvíli, keď čítame: „Videl som utr-
penie svojho ľudu v Egypte a počul 
som jeho volanie (...), preto som zo-
stúpil.“ Ten prejav Božej lásky spo-
číva v jeho zostúpení, ide v ústrety  
volaniu človeka. A prejavil to vý-
sostným spôsobom v istom ohľade  
prekvapivom a v inom zas viac oslo-
bodzujúcom, v okamihu, keď sa 
Ježiš, Boží Syn, vtelil. Boží Syn si 
rozložil svoj stan medzi nami, ako 
hovorí Prológ štvrtého evanjelia, 
berie na seba výkriky ľudstva, sám 
sa stáva výkrikom ľudstva na kríži 
až po to zvolanie k Bohu, lebo v tom 
okamihu necíti jeho prítomnosť pri 

sebe, no berie na seba rany utrpe-
nia, zlyhania, nepochopenia a ne-
návisti. Toto je cesta lásky. Pavol by 
povedal, že cesta lásky Boha, Ježiša 
a nás, keď nasledujeme Ježiša, spo-
číva v tom stať sa všetkým pre všet-
kých, to znamená vstúpiť do volania 
ľudstva, prisvojiť si ho a prekonávať  
ho zdola i zvnútra vytváraním brat-
ských väzieb. 

Preto viac než kedykoľvek ino-
kedy toto je okamih na ohlasovanie 
svedectva o Božej láske. Práve vtedy,  
keď sa zdá, že všetko potvrdzuje  
opak – prežívame vojnu, odvrhnu-
tie miliónov ľudí či neschopnosť 
otvoriť sa väčšej nádeji –, sme povo-
laní žiť túto dynamiku. Láska, Božie 
agapé, je silou, ktorá mení realitu, 
ako hovorí Druhý vatikánsky kon-
cil. Kresťania sú si skrze vieru istí, 
že zákonom, ktorý zmení realitu,  
je nové prikázanie lásky. Neexistuje 
nič, čo by mohlo zmeniť našu sku-
točnosť či sociálnu realitu, čo by bo-
lo schopné odpovedať na hlas chu-
dobných na tejto zemi, okrem záko-
na bratstva, zákona lásky. 

Všetko ostatné má zmysel a tr-
vácnosť, ak je založené na obrátení 
srdca, na prijatí druhého, na budo-
vaní civilizácie lásky, ako hovorie-
val Pavol VI.

Piero Coda
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Neexistuje nič,  
čo by mohlo 
zmeniť našu  
skutočnosť či  
sociálnu realitu,  
čo by bolo  
schopné odpo-
vedať na hlas 
chudobných  
na tejto zemi, 
okrem zákona 
bratstva, zákona 
lásky.

Piero Coda (Cafasse, 1955)  
Doktor filozofie a teológie,  
profesor trojičnej ontológie  
na Univerzitnom inštitúte  
Sophia (Loppiano, Taliansko), 
generálny sekretár Medziná-
rodnej teologickej komisie, člen 
Zmiešanej medzinárodnej  
komisie pre teologický dialóg  
medzi Katolíckou cirkvou 
a Pravoslávnou cirkvou, člen 
Teologickej komisie synody 
o synodalite. Je autor mnohých 
publikácií preložených do sve-
tových jazykov. V slovenčine  
vo Vydavateľstve Nové mesto 
vychádzajú aj jeho ďalšie knihy  
Božie meno je Láska a Žiť 
a myslieť v Trojici.
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Na blížiacej sa konferencii o syno-
dalite vystúpite so svojím príspev-
kom a pozriete sa na aplikáciu sy-
nodálnej obnovy z hľadiska mysle-
nia. Na aké podnety z vašej strany 
sa účastníci môžu tešiť?

Na konferencii by som sa chcel 
dotknúť synodality, ktorá má vy-
chádzať zo spoločných vzťahov me-
dzi tými, ktorí kráčajú. Tieto vzťa-
hy majú byť založené na nasadení sa 
pre druhých a ochote prijímať ostat-
ných, byť s nimi v dialógu, počúvať 
ich. Vzorom môžu byť vzťahy osôb 
Najsvätejšej Trojice. Teda vzťahy lás-
ky, dávania sa a prijímania. A to pri 
rozličných témach, okolnostiach, 
ťažkostiach, ktoré sa v živote jednot-
livcov, skupín, farských spoločenstiev 
či ľudí na perifériách vyskytujú.

Vnímam, že v tomto nám proces 
synodality dáva podnet aj pre samot-
né myslenie, môže ho totiž obnoviť, 
a to tak, že sa začneme počúvať, bu-
deme viesť vzájomný dialóg a hľadať 
niečo spoločné aj s ľuďmi s rôznymi 
svetonázormi.

 
Ako ste vnímali uvažovanie o Cir-
kvi na spoločných stretnutiach  
veriacich počas synody a na čo sa 
bude potrebné zamerať v ďalších 
krokoch po prvej fáze?

Bol som v jednej skupine, ktorú 
som aj moderoval, a videl som aj vý-
sledky niektorých iných skupín. Nuž, 
tie skúsenosti sú rôznorodé. Videl 
som, že niektorí mali chuť a ochotu  
sa angažovať a zapojiť sa do tohto 
procesu, iní sa zdali vyťažení inými 

Veronika Rendeková

Život by sme mali brať ako hru lásky

úlohami a povinnosťami. Niektorí  
žijú v ťažkostiach a v hraničných situ-
áciách, prežívajú od výplaty k výpla-
te, zháňajú si druhú prácu, aby vede-
li splácať hypotéky. Sú teda zaťažení 
dosť existenčnými otázkami a potom 
im už neostáva veľa času a chuti. Ale 
Videl som však aj pozitívne prípady, 
ako napríklad aj v pomoci Ukrajin- 
com. V ďalších krokoch po prvej fáze  
by bolo dobré pokračovať v kráčaní 
spolu, teda vo vedení dialógu, v počú-
vaní sa a diskusii, pod vedením Ducha 
Svätého.

 
Napriek tomu, že prvá fáza synody 
trvala rok, mnohí veriaci stále ne-
porozumeli, o čo v nej ide. Svedčí 
o tom aj pomerne nízka účasť. 
Prečo je teda synoda dôležitá?

Videl by som určitú paralelu vo 
farnostiach s univerzitným prostre-
dím, kde pôsobím a kde som už videl, 
ako to spoločné kráčanie môže  
vyzerať. Tu na Katolíckej univerzite  
v Ružomberku spoločne pôsobia aj 
laici, aj kňazi. A aj keď boli v tom-
to kráčaní niekedy prítomné aj napä-
tia, nezhody a rozličné pohľady, stále 
som v tom vnímal aj možnosti, ako si 
navzájom pomáhať, ako si ozrejmo-
vať dôvody, názory. Na druhej strane 
sme sa tam aj učili viesť dialóg, hľa-
dať predpoklady a argumenty, od-
haľovať pohnútky a hľadať najlep-
šie možnosti a stratégie, ako problé-
my riešiť.

Do farností sa zrejme ten duch 
bude dostávať postupne. Dôležité je 
učiť sa osvojovať si ho, pretože sa tým 

SVET OKOLO NÁS

„Niekedy je dobré používať osobitný slovník podľa toho, s akou 
skupinu vedieme dialóg, napríklad s mládežou alebo tými, ktorí sú 
viac vzdialení. Podľa toho, s kým vedieme rozhovor, by sme mali 
hľadať aj to, čo je spoločné, aby sme sa mohli s druhými na niečom 
zjednotiť,“ hovorí katolícky kňaz a univerzitný profesor Peter Volek. 
Rozhovor s ním sa uskutočnil pred konferenciou o synodalite, na 
ktorej vystúpil aj známy taliansky teológ Piero Coda.

Máme sa učiť vytvárať 
bratské vzťahy, plné
ochoty si pomáhať.  
Je to uskutočňovanie
Božieho slova podľa 
vzoru prvých
kresťanov, ktorí boli 
jedno srdce
a jedna duša.
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má dostávať do popredia to, čo nás 
všetkých spája – krst a príslušnosť 
k jednému Božiemu ľudu, kde sa má-
me učiť vytvárať bratské vzťahy, plné 
ochoty si pomáhať. Je to uskutočňo-
vanie Božieho slova podľa vzoru pr-
vých kresťanov, ktorí boli jedno srd-
ce a jedna duša.

 
Mnohí ľudia pochybujú, že vie-
ra a rozum by mohli ísť ruka v ru-
ke. Mohla by byť práve synoda tým 
priestorom, kde sa môže prepojiť 
ľudské poznanie s vierou?

Ide o určité prepojenie. Každý 
človek môže prepájať v sebe rôzne  
vnútorné sféry. Podobne je to aj s ro-
zumom a vierou. Preto je niekedy 
dobré používať aj osobitný slovník 
podľa toho, s akou skupinou vedieme 
dialóg, napríklad s mládežou alebo 
tými, ktorí sú viac vzdialení. Podľa 
toho, s kým vedieme rozhovor, by 
sme mali hľadať aj to, čo je spoločné, 
aby sme sa mohli s druhými na nie-
čom zjednotiť. Určite to nezname-
ná, že zaprieme svoju kresťanskú vie-
ru, mali by sme však s druhými hľa-
dať, čo je spoločné a v čom sa môže-
me spojiť aj v rámci nejakej konkrét-
nej činnosti, napríklad na sociálnej 
úrovni. 

O synodalite príde prednášať aj ta-
liansky teológ Piero Coda. Ako 
dobre sa s ním poznáte?

Poznáme sa osobne. Už som bol 
na viacerých stretnutiach s ním. 
Osobitne sme sa zblížili, keď bol vy-
daný preklad knihy biskupa Klausa 
Hemmerleho Tézy k trojičnej ontoló-
gii, ktorú som preložil do slovenčiny.  
Piero Coda ma poprosil o zaslanie  
tohto prekladu. On sa totiž venuje  
práve trojičnej ontológii na Univer-
zitnom inštitúte Sophia v talianskom 
Loppiane.

 
Mnohí ho opisujú ako teológa, kto-
rý sa dokáže priblížiť aj jednodu-
chým ľuďom. Čím to je?

Má mnohostrannú činnosť 
a dobre využíva schopnosti, vie dob-
re spolupracovať s druhými. Má bo-
haté myslenie, hovorí plynulo viace-
rými jazykmi a tiež absolvoval viace-
ré cesty, kde bol pozvaný viesť dialóg. 
Vie sa priblížiť jednoduchým ľuďom, 
vypočuť si ich a tiež vie odhaliť, aký 
jazyk s kým používať.

 
Mnohí oceňujú jeho prístup. Ide 
teologicky o niečo nové, alebo je to 
skôr o spôsobe, akým Piero Coda 
pravdy podáva? 

Všíma si niektoré aspekty, ktoré nie-
kedy spomenuli aj cirkevní otcovia, 
ale on sa ich snaži podať systematic-
ky. Snaží sa ich prepojiť, ale aj uká-
zať krásu nového prístupu. Používa 
mnohé metafory a takto odhaľuje 
hĺbku a nádheru niektorých tajom-
stiev viery, podnetov a darov mysle-
nia tých, ktorí boli v hlbokom vzťa-
hu s Bohom.

 
Spomínate trojičnú ontológiu. Jej 
podstatou je, že Boh je láska, kto-
rá sa napĺňa v kontinuálnom vzťa-
hu a to aj voči stvorenstvu. Čo to-
to poznanie znamená pre človeka 
v 21. storočí?

Povedal by som, že nie je to len 
o láske Boha k človeku. Tá je vlastne  
odrazom lásky, ktorá je v Bohu vo 
vnútri medzi jeho osobami. Podnety 
na rozvinutie ponúkol aj biskup 
Klaus Hemmerle v spomínanom  
diele Tézy k trojičnej ontológii, kde 
navrhuje, aby sa táto skúsenosť pre-
tavila aj do obnovy teológie, filozo-
fie, ale aj medziľudských vzťahov.  
Ide o napodobňovanie vzťahov 
Božskej Trojice tu na zemi medzi 
ľuďmi. Toto sa snaží priblížiť aj  
Piero Coda.

 
Ktoré sú základné aspekty tohto 
vzťahu, ktorý by sme mohli nasle-
dovať?

Ide o vzájomnú lásku a snahu  
prijať toho druhého tak, aby ho to  
oslovilo, aby bol napojený. Hem-
merle to vysvetľuje aj cez pojem hra.  
Znamená to, že by sme život mali 
brať ako hru lásky. Človeka by mal ta-
kýto život napĺňať aj úsilím a náma-
hou, ale aj radosťou z toho, že sa vie 
prekonať a otvoriť  sa druhému. 
 
Prečo by si ľudia nemali nechať 
ujsť Piera Codu?

Môže to byť obohacujúce vypo-
čuť si názory a podnety toho, kto sa 
na tomto poli angažuje tak dlho a má 
naštudované mnohé materiály. Jeho 
pohľad nás môže v mnohých sme-
roch posunúť ďalej.

Peter Volek, katolícky kňaz a univerzitný profesor
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Slovensko onedlho navštívi jeden 
z najvýznamnejších teológov sú-
časnosti Piero Coda, ktorý bude 
hlavným rečníkom na pripravova-
nej konferencii o synodalite. Mali 
ste možnosť spoznať ho počas svo-
jich štúdií v Ríme. Ako vnímate je-
ho osobu a jeho prínos v teológii?

Ako hovoríte, Piera Codu som 
spoznal počas svojich štúdií. Bol mo-
jím profesorom na univerzite v Ríme 
a veľmi sa teším z nášho priateľstva. 
Postupne som objavoval, že ide o veľ-
mi vzácnu osobu. Piero Coda totiž  
hľadá Božiu múdrosť a snaží sa ju 
odovzdať ostatným, lebo mu záleží  
na šťastí druhých. A tomuto vždy 
podriaďuje aj celý svoj pedagogický 
prístup.

Na jednej strane má silnú skúse-
nosť Božej prítomnosti, a to nielen  
skúsenosť existenčnú, ale aj skúse-
nosť myslenia. Zároveň sa túto  
skúsenosť snaží odovzdať druhým 
v rešpektujúcom dialógu, ktorým  
nepresviedča, ale ukazuje, kde sa 
skrýva pravda a kde by mohli druhí, 
ak chcú, urobiť ďalší krok. Práve táto  
pripravenosť viesť dialóg s ľuďmi 
dnešnej doby je pre neho charakte- 
ristická, a preto je vyhľadávaným  
poradcom rôznych talianskych i vati-
kánskych inštitúcií.

   
Čo presne očakávate od jeho náv-
števy?

Aby nám ponúkol hlbšie, a teda 
nové vysvetlenie života Najsvätejšej 
Trojice. Je to život v neustálom vzťa-

Veronika Rendeková

Duchovný život sme oddelili od premýš-
ľania o viere, preto je naša argumentácia 
skôr obranná, než aby šla v ústrety svetu

hu dávania a prijímania, ktorý sa od-
zrkadľuje v ľudskej skúsenosti na ce-
lom svete. Aj mimo kresťanstva. 
Toto je to, čo Piero Coda zdôrazňu-
je. Je schopný vysvetliť Boží život, ale 
aj život stvorenia a ľudstva na zákla-
de Ježišovej skúsenosti. Toto je dnes 
podľa mňa mimoriadne dôležité.

V našej pluralitnej spoločnosti – 
aj u nás na Slovensku – totiž často ne-
vieme viesť dialóg s ľuďmi iných sve-
tonázorov. Väčšinou ich ideme pre-
sviedčať, a to je nesprávne. Prístup 
Piera Codu je založený na tom, že si 
druhého človeka vypočuje a pomôže 
mu prehĺbiť jeho chápanie, pretože aj 
ono pochádza od Boha, aj tento člo-
vek hľadá pravdu a šťastie, teda Boha.

  
Konferencia sa bude konať potom, 
keď sa na Slovensku skončila prvá 
fáza synody. Ako ste vlastne vní-
mali jej priebeh?

Páčilo sa mi, že farnosti sa poma-
ly dostávali do celého synodálneho 
procesu. Veľa ľudí prijalo pozvanie, 
zapojilo sa. Pre mnohých to však  
bola absolútne nová a neznáma skú-
senosť. Nemali sme všetko pod kon-
trolou – ani bežní veriaci, ani my 
kňazi, dokonca ani biskupi. Doteraz 
chodili na synody do Vatikánu len  
vybraní biskupi, teraz sa to dialo vo 
farnostiach, školách, oratóriách. To, 
že sa ľudia zapájali a vyjadrovali svoju 
skúsenosť, ktorú majú s evanjeliom,  
Cirkvou či svojou farnosťou alebo 
spoločenstvom, bola absolútna no-
vinka. 

SVET OKOLO NÁS

S katolíckym kňazom Ľudovítom Pokojným sme sa zhovárali o  náv-
števe talianskeho teológa Piera Codu, ale aj o synode – jej záveroch 
a výzvach, ktoré z nej do budúcna vyplývajú. Rozhovor sa uskutočnil 
pred Konferenciou o synodalite.

Kritická metóda tu 
funguje neuveriteľným 
spôsobom, ale v Cirkvi 
akoby sme sa zastavili  
len na spiritualite  
a oddelili sme 
duchovný život od 
premýšľania o viere  
a argumentovaní  
vo viere. 
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Pápež František hovorí o tom, že 
synoda nie je iba kozmetická úpra-
va, ale je otázkou identity. Mnohí 
veriaci sú skeptickí k zmenám. Kde 
nájdu istotu, že nebude zase všetko 
po starom, že sa to neskončí len pri 
tých kozmetických úpravách?

Pápež František to povedal jedno-
duchými slovami – počúvajme sa. To 
je to epochálne rozhodujúce: aby sme 
sa navzájom počúvali a osvojili si  
vzájomnosť, ktorej u nás ešte málo  
rozumieme. Ide o úplnú novinku,  
ktorá však prináša radostný postoj  
kresťanov. Celá skúsenosť synody aj  
vo svete ukazuje na jednu zásadnú  
vec, a tou je, že Cirkev sa chápe ako 
domov, kde môžu byť prijatí všetci 
a kde má každý človek svoje miesto. 
To je moja pastoračná skúsenosť. 
Myslím si, že Duch Svätý nás volá,  
aby sme práve toto pochopili. Aby 
sme neboli ako nejaký elitný klub, 
ale aby sme boli, ako vraví pápež 
František, poľná nemocnica, aby sme 
boli k dispozícii všetkým.

  
Možno si to žiada jasnejšie komu-
nikovať smerom k veriacim, že 
kresťania nemajú patent na prav-
du, ale sú hľadajúci s hľadajúcimi, 
na jednej lodi s ostatnými a že po-
súvať vpred sa všetci môžeme len 
spolu. 

V Cirkvi je to podobné ako na  
lodi, kde má každý svoju nezastupi-
teľnú funkciu. Ježiš síce povedal: „Ja 
som Pravda,“ čo však neznamená, 
že ja ako kňaz alebo biskup môžem 
povedať, že ak je Ježiš Pravda, tak ja 
mám pravdu. Nie. To by sme popreli 
celý synodálny proces.

Pravda je dialogická. Neznamená 
to, že niekto povie svoj názor, ja po-
viem svoj a demokraticky sa zhodne-
me. Pravda je udalosť, ktorá sa deje.  
To znamená, že v dialógu obaja  
kráčame k pravde, ktorou je Ježiš 
Kristus. Podobne ako sa to udialo  
emauzkým učeníkom. Pravdu po-
maly objavujeme spoločne s druhým 
a dovoľujeme jej, aby nás uchopila  
a naplnila šťastím. Bez druhých to 
nedáme. 
 
Ide, ako hovoríte, naozaj o veľkú  
výzvu. Nielen v Cirkvi, ale v celej  
spoločnosti cítiť veľkú neochotu 
počúvať sa navzájom, otvoriť sa. 
Niektorí (aj v syntéze zo synody) 
hovoria o dedičstve komunizmu. 
Vnímate to rovnako?

Môže byť. Je pravda, že keď proti 
niečomu bojujeme, automaticky sme 
tým poznačení. Aj toto je jeden pra-
meň dedičstva, ktorý tu máme, ale 
nemôžeme sa večne vyhovárať na  
komunizmus. Už je to predsa tridsať 

rokov. To je jeden a pol generácie. 
Skôr by som povedal, že Cirkev –  
ako nám to hovoria dejiny – je vždy 
poznačená pastiermi. Oni majú veľ-
ký vplyv na to, aká je Cirkev. A for-
mácia kňazov u nás na Slovensku  
bola a je smerovaná prevažne pasto-
račne, teda ísť a slúžiť ľuďom v teré-
ne. Veľmi málo je tých, ktorí sa ve-
nujú aj intelektuálnej práci. A toto sa 
automaticky odráža aj v kultúrnom  
nastavení viery na Slovensku.

Nezabudnime, že tu máme  
spoločnosť, ktorá je kritická, je posta-
vená na poznaní a vede. Kritická  
metóda tu funguje neuveriteľným 
spôsobom, ale v Cirkvi akoby sme sa 
zastavili len na spiritualite a oddelili  
sme duchovný život od premýšľania  
o viere a argumentovaní vo viere.  
Preto je naša argumentácia často 
apologetická – to znamená, že je  
obranná pred tým, čo prichádza 
zvonku, a neprináša prorocké svetlo. 
Piero Coda je ten, ktorý nerobí apo-
logetiku, ale ide v ústrety výzvam, 
ktoré prichádzajú zo sveta. Dokonale 
pozná doktrínu Cirkvi, je verný uči-
teľskému úradu a má odvahu viesť 
dialóg. Toto na Slovensku potrebu-
jeme.

Celý rozhovor si môžete  
prečítať na www.nm.sk. 
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Pred konferenciou o synodalite: zľava ThLic. Ľudovít Pokojný, Prof. Mons. Piero Coda (Taliansko), moderátor Cyril Dunaj 
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Venujete sa len detským ilustrá- 
ciám alebo tvoríte aj pre dospe-
lých?

Venujem sa len detským ilustrá-
ciám. Zaoberám sa nimi od vysokej 
školy, keďže som detskú ilustráciu aj 
študovala na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave. Je to už viac 
ako desať rokov, čo som ju dokončila.

 
Prečo ste sa rozhodli špecializovať 
na detskú ilustráciu?

Túžba bola vo mne už od detstva.  
Priťahovali ma knihy, detské ilustrá-
cie, ako malá som milovala napríklad  
knihu Záhrada od Jiřího Trnku.  
To bola pre mňa magická vec. Veľmi 
skoro som mala jasno v tom, čo 
chcem robiť.

 
V čom je detská ilustrácia špeci-
fická?

Ilustrátor sa pri nej potrebuje  
viac zamerať na vek čitateľa, ktorému 
je kniha určená. Detská kniha môže  
byť pre väčšie alebo menšie dieťa, 
preto ilustrátor musí pracovať tak, 
aby dieťa ilustrácii porozumelo. V ilu-
stráciách pre dospelých čitateľov mô-
žeme ísť viac do abstrakcie, voľnosti 
a rôznych techník.

 
Akú techniku používate, aby bola 
ilustrácia pre deti zrozumiteľná? 

Ján Heriban

Detská ilustrátorka Eva Šimonová: 
Počítač nedokáže napodobniť to,  
čo nakreslím vlastnou rukou

Zameriavam sa na ručnú techniku, 
moje ilustrácie netvorím na počítači. 
Ide mi o vystihnutie štylizácie, musí 
byť zrozumiteľná. Výtvarná skratka 
musí byť pre deti jasná, aby netápali, 
čo ten obrázok znamená. Ak im ne-
dáva zmysel, znepokojí ich to. Týka sa 
to hlavne detí predškolského veku.

 
Prečo zostávate pri ručnej tech-
nike, keď by ste na počítači mohli 
tvoriť rýchlejšie?

Bolo by to asi efektívnejšie, aj nad 
tým uvažujem, ale stále mi je na vy-
jadrovanie bližšia ručná technika. Je 
mi prirodzenejšia. Keďže aj tak dosť 
času trávim pri počítači, veľmi ra-
da odchádzam k pracovnému stolu, 
k farbám, nožniciam a papieru. Viem 
sa tak lepšie vyjadriť. Rada pracujem 
s farbou, miešaním farieb a vrstve-
ním. Počítač nedokáže nasimulovať 
obraz, ktorý vznikne pod rukou.

 
Je typickým znakom detských ilu-
strácií pestrofarebnosť? Potrebujú 
ju deti?

Myslím si, že mladšie deti do šty-
roch rokov to uvítajú. Pestrejšia kni-
ha sa pre ne stáva atraktívnejšou. 
Knihy, ktoré sú výtvarne krásne, ale 
chýba v nich farebnosť, nie sú často 
pre deti také zaujímavé. To môže byť 
na škodu. 

Knihy, ktoré sú 
výtvarne krásne, 
ale chýba v nich 
farebnosť, nie sú 
často pre deti 
také zaujímavé.

„Ilustrácie sú pre dieťa prvou galériou výtvarného umenia,“ 
hovorí česká ilustrátorka Eva Šimonová, ktorá sa detskej ilustrácii 
venuje prakticky odmalička. Práve jej diela nájdeme v novej knihe 
z Vydavateľstva Nové mesto Pápež František deťom. Obrázky sú 
výtvarným vyjadrením vybraných citátov Svätého Otca, vďaka čomu 
ho môžu lepšie spoznať aj najmladší čitatelia. S Evou Šimonovou sme 
sa rozprávali o tom, ako ilustrácie do novej detskej knižky vznikali, 
prečo tvorí stále ručne, i o tom, čo je dobré na spoločnom čítaní detí 
a rodičov.

KNIHY
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Z Vydavateľstva Nové mesto sme 
vás oslovili, aby ste ilustrovali našu 
novú knihu Pápež František deťom. 
Je v nej 12 citátov pápeža Františka 
doplnených vašimi dielami. Aká 
bola vaša prvá reakcia na túto po-
nuku?

Ponuka ma rozhodne potešila,  
lebo podobnú knihu som ešte nikdy 
neilustrovala. Zobrala som to ako vý-
zvu a možnosť preniknúť do inej te-
matiky. Z výsledku mám dobrý pocit.

 
Tá výzva spočívala v otázke, akým 
spôsobom sa pozrieť na myšlien-
ky takej osobnosti, akou je pápež 
František, detskými očami?

Rozhodne áno. Mala som aj oba-
vy, lebo to rozhodne nebolo jednodu-
ché zadanie. Niektoré myšlienky som 
vnímala ako zložitejšie pre deti, o to 
väčšia bola moja úloha, aby som ich 
detským čitateľom cez ilustráciu pri-
blížila.

 
Ako dlho ste ilustrácie pripravo-
vali?

Podklady som nedostala naraz, 
pristupovala som k nim jednotlivo. 
Na každú ilustráciu som sa špecificky 
pripravovala. Je to proces, keď sa mu-
sím zamyslieť, vypísať si kľúčové slo-

vá a zapísať si myšlienky. Potom pre-
chádzam k skicovaniu kompozície, čo 
je pri každej výtvarnej činnosti veľmi  
dôležité. Skice som postupne rozpra-
covala, až som dospela k výslednej 
prípravnej skici. Finálna farebná ilu-
strácia sa skenuje v profesionálnom 
štúdiu. V digitálnej podobe ešte jem-
ne upravím kontrast alebo urobím 
drobné retuše. Potom to už ide do vy-
davateľstva. Proces prípravy jednej 
ilustrácie rátam na hodiny. Celkovo 
som na všetkých 12 ilustráciách pra-
covala asi dva mesiace.

 
Akú techniku ste zvolili pre túto 
knihu? Použili ste rovnakú techni-
ku na každú ilustráciu?

Všetky ilustrácie som vytvori-
la rovnakou technikou – akrylovými 
farbami, štetcom, grafickým valče-
kom a špachtľou. Detaily sú dotvore-
né pastelkami a ceruzkou. Dá sa pove-
dať, že tieto obrázky sú maľované.

 
V knižke nájdeme aj pápežov vý-
rok: „Každý z nás je chcený a milo-
vaný.“ Ako ste pretavili tento výrok 
do ilustrácie?

Takmer vo všetkých ilustráciách 
som sa snažila podať myšlienku nie-
len cez deti, ale aj cez zvieratká. V tej-

to ilustrácii som vyjadrila rôznosť cez 
rozličné deti, ktoré tam sú, ale aj cez 
rozličné zvieratá, konkrétne vtáči-
ky, ktoré vidíme v prírode a majú tiež 
rôznu podobu.

 
Na obálke knihy je pápež František 
s deťmi so zaujímavou panorámou 
v pozadí. Čo na nej vidíme?

Je tam nielen Bratislavský hrad, 
ale aj bazilika v Šaštíne a košické síd-
lisko Luník IX. Ide o miesta, kto-
ré pápež František minulý rok na 
Slovensku navštívil. Chceli sme, aby 
z toho bolo cítiť Slovensko.

 
Máte aj vlastnú rodinu. Pomáha 
vám vaša práca zostávať na vlne 
detského sveta? Rozumiete vďaka 
nej lepšie svojim deťom?

Určite áno. Starší syn má šesť ro-
kov a dosť moju prácu vníma, páči sa 
mu. Na základe toho, čo robím, do-
káže v porovnaní s rovesníkmi viac 
chápať ilustrácie a hodnotu kníh. 
Vie, že kniha nevznikne len tak, ale 
je to dielo. Ilustrácie sú pre dieťa ako 
prvá galéria, kde sa stretáva s výtvar-
ným umením prostredníctvom det-
skej knihy.

 
Aký prínos má čítanie detí spolu 
s rodičmi?

Je to veľmi dôležitá a úžasná vec, 
ktorá by mala fungovať denne. Deti 
vďaka tomu pochopia, čo nám číta-
nie knihy prináša – rozvíja fantáziu. 
Je to veľmi potrebné aj v tejto dobe, 
keď je najmenší problém pustiť de-
ťom rozprávku v mobile alebo na po-
čítači. O to je dôležitejšie, aby deti 
iba počúvali, prípadne si zatvorili oči 
a predstavovali si svoj svet.

 
Je aj kniha Pápež František deťom 
vhodná na čítanie pre rodičov spo-
lu s deťmi?

Určite áno. Táto kniha umožňu-
je diskusiu, môžeme sa s dieťaťom 
rozprávať o výrokoch pápeža, pýta-
me sa ho, ono odpovedá a vyjadru-
je svoj pohľad. Kniha je stmeľujúce 
médium.

Eva Šimonová a jej ilustrácie v novej knihe Pápež František deťom
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Mladým a celému Božiemu ľudu
Pápež František v kapitole s ná-

zvom Mladí s koreňmi apeluje na tú-
to vekovú skupinu, aby nezabúdala 
na svoje korene, neignorovala deji-
ny a skúsenosť starých, pretože hľa-
dieť iba na budúcnosť bez vedomia 
minulosti znamená byť vykorene-
ný. A práve na tomto princípe sú po-
stavené ideológie rôzneho sfarbenia, 
ktoré ničia všetko, čo je odlišné, aby 
tak mohli vládnuť bez opozície. Na 
dosiahnutie tohto cieľa potrebujú 
mladých, ktorí pohŕdajú dejinami, 
odmietajú ľudské a duchovné bohat-
stvo, ktoré sa odovzdáva naprieč ge-
neráciami.

Božie slovo, pripomína pápež 
František, nám odporúča nestrácať 
kontakt so staršími, aby sme mohli 
prijať ich skúsenosť. „Ak uzrieš ro-
zumného muža, už za rána choď 
k nemu a tvoja noha nech otiera  
schody, ktoré vedú k jeho dverám“ 
(Sir 6, 35 – 36). Svetu nikdy neoso- 
žilo prerušenie medzigeneračných 
vzťahov. Budúcnosť bez koreňov 
je ako spev sirén. Je to lož, ktorá ťa 
chce presvedčiť, aby si veril, že len 
to, čo je nové, je dobré a krásne.  

  
Pastorácia mladých  

Pastorácia mladých, ako sme ju 
obvykle robievali, zažila nápor  
sociálnych a kultúrnych zmien. 
V obvyklých štruktúrach mladí často 
nenachádzajú odpovede na svoje 
znepokojenia, požiadavky, na svoje  
problémy a zranenia. Svätý Otec 
František vo svojej exhortácii hovo-
rí o dvoch veľkých líniách činnosti 
v pastorácii mládeže. Jednou z nich 

Jozef Kadlic

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

je hľadanie spôsobu, pozývanie, 
volanie, ktoré by pritiahlo mladých 
ľudí (mladí dokážu nájsť príťažlivé 
cesty, na ktoré vedia pozvať svojich 
rovesníkov, dokážu organizovať  
festivaly, športové podujatia či 
evanjelizovať cez sociálne siete, ale 
je potrebné ich motivovať a dať im 
slobodu konať, aby sa nadchli pre 
misiu mladých), aby prežili skúse-
nosť s Pánom. Tou druhou je rast, 
spôsob, akým pomáhame tým, čo 
už prežili túto skúsenosť. V procese  
rastu nemožno vylúčiť vieroučnú 
a mravoučnú formáciu, no je rovna-
ko dôležité, aby sa sústreďovala  
okolo dvoch hlavných osí: jednou 
je prehĺbenie kerygmy, základnej 
skúsenosti stretnutia s Bohom pro-
stredníctvom Krista, ktorý zomrel 
a vstal z mŕtvych, a druhou je rast 
bratskej lásky v živote spoločen-
stva a v službe.

  
Vhodné prostredie  

Vo všetkých inštitúciách musí-
me oveľa viac rozvíjať a upevňovať  
svoju schopnosť srdečne prijímať 
druhých, pretože mnohí mladí,  
ktorí sa u nás ocitajú, sa nachádzajú 
v situácii hlbokej osirelosti. Ide o to, 
aby zažili priateľskú atmosféru a is-
totu, že sú tu chcení a vítaní. Že sú 
na mieste, kde nikto nikoho nehod-
notí a neposudzuje. Skúsenosť  
takéhoto spoločenstva je zároveň 
príležitosťou na rozhovory o viere 
a na vzájomnú pomoc vo vydávaní 
svedectva.

Nemenej dôležitou inštitúciou 
je škola, ktorá je bezpochyby plat-
formou na priblíženie sa k deťom 

EXHORTÁCIA

Nič nie je výsledkom 
nezmyselného chaosu, 
ale, naopak, všetko 
v našom živote sa 
môže stať odpoveďou 
Pánovi, ktorý má  
s nami úžasný plán. 
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a mladým. No potrebuje naliehavú 
sebakritiku, ak berieme do úvahy 
výsledky pastorácie mnohých vý-
chovných inštitúcií, aby bola schop-
ná rozvíjať trvalú skúsenosť viery.

  
Povolanie 

Slovo povolanie možno chá-
pať v širšom zmysle ako Božie vo-
lanie. Zahŕňa povolanie k životu, 
k priateľstvu s Bohom, k svätosti 
a tak ďalej. Prvá vec, ktorú potrebu-
jeme rozlíšiť a objaviť, je táto: Ježiš 
chce od každého mladého človeka 
predovšetkým jeho priateľstvo. 
Toto rozlišovanie je základom všet-
kého. Určite si spomíname na dia-
lóg vzkrieseného Pána s jeho priate-
ľom Šimonom Petrom: „Šimon, syn 
Jánov, miluješ ma?“ (Jn 21, 6). 

Život, ktorý nám dáva Ježiš, je 
príbehom lásky, príbehom živo-
ta, ktorý sa túži spojiť s tým naším 
a zakoreniť sa v jeho pôde. Spása, 
ktorú nám dáva Boh, je pozvanie 
mať účasť na príbehu lásky, ktorý je 
prepletený s našimi osobnými prí-
behmi, ktorý žije a chce sa zrodiť 
medzi nami, aby sme mohli priná-
šať ovocie takí, akí sme, kdekoľvek 
sme a s kýmkoľvek sme.

  
Byť tu pre druhých 

Pápež František sa zastavuje aj 
pri povolaní, ktoré sa v špecifickom 

zmysle chápe ako povolanie k misij-
nej službe druhým, pretože náš ži-
vot na tejto zemi dosiahne plnosť 
vtedy, keď sa premení na obetu. 
Každý človek je misiou na tejto ze-
mi, a preto je na tomto svete.

Toto byť pre druhých sa v živote 
mladého človeka bežne spája s dvo-
mi základnými rovinami: so založe-
ním rodiny a s oblasťou pracovné-
ho života. Ide o dve veľké témy, kto-
ré v mladých vzbudzujú obavy, ale 
aj túžby. 

  
Láska a rodina

Mladí silno pociťujú volanie  
k láske a snívajú, že stretnú tú 
správnu osobu, s ktorou vytvoria 
rodinu a vybudujú si spoločný ži-
vot. Na takúto manželskú lásku sa 
však treba pripraviť. Vyžaduje si to 
vychovávať samých seba, rozvíjať  
v sebe tie najvznešenejšie čnosti, 
zvlášť lásku, trpezlivosť, schopnosť 
viesť dialóg a slúžiť. Zahŕňa to aj  
sebavýchovu v oblasti sexuality, aby 
bola čoraz menej nástrojom na vyu-
žívanie iných a čoraz viac schopnos-
ťou plne sa darovať jednej osobe vý-
lučným a veľkodušným spôsobom. 

  
Práca

Zamestnanie je veľmi dôleži-
tou súčasťou života mladých ľudí. 
Nielen preto, že je nástrojom obži-

vy, ale aj preto, že často býva základ-
ným miestom, kde sa rozvíjajú pria-
teľstvá a iné vzťahy. Mladým tiež 
pomáha napĺňať ich sny a vízie. No 
dnes jestvuje aj jedna veľmi chúlos-
tivá otázka, ktorú politika musí brať 
do úvahy ako prioritnú problema-
tiku, keď rýchlosť technologického 
rozvoja spolu s posadnutosťou redu-
kovať náklady na prácu môže veľmi 
rýchlo viesť k nahradeniu nespočet-
ných pracovných miest strojovým 
zariadením. Ide o základnú otázku 
spoločnosti, pretože práca nie je len 
činnosťou na zabezpečenie príjmu, 
ale je vyjadrením ľudskej dôstojnos-
ti, cestou dozrievania, rastom v zod-
povednosti a oslavou Boha cez roz-
voj vlastných schopností. 

  
Rozlišovanie 

Mladí ľudia sú dnes neustále vy-
stavení tzv. zappingu, čiže prepínaniu. 
Môžu sa pozerať na dve alebo tri ob-
razovky súčasne a zároveň byť v in-
terakcii s rôznymi virtuálnymi sce-
nármi. Bez múdreho rozlišovania sa 
ľahko môžu zmeniť na bábky vyda-
né napospas momentálnym tenden-
ciám. 

A keď sa v živote objaví niečo  
nové, je mimoriadne dôležité roz-
líšiť, či to nové víno pochádza od 
Boha, alebo je to len klamlivá novosť 
ducha sveta či ducha diabla. Preto je 
dôležité formovanie svedomia, ktoré 
umožňuje, aby rozlišovanie preras-
talo do hĺbky a vernosti Bohu:  
„Formovanie svedomia je cesta na  
celý život, na ktorej sa učíme živiť  
v sebe to isté zmýšľanie, aké má 
Ježiš Kristus,“ pripomína pápež 
František. Obsahom tejto formácie 
je teda nechať sa premieňať Ježišom.  

V závere tejto témy, ktorá je sú-
časne poslednou témou exhortácie,  
pápež František povzbudzuje mla-
dých ľudí, aby sa nechali viesť Du-
chom Svätým, a pripomína im, že 
Cirkev potrebuje ich elán, intuíciu 
i vieru, a ak dobehnú tam, kam sa  
ešte ostatní nedostali, nech majú  
trpezlivosť a počkajú na nich.
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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.

Posledné 
mesiace jej života. 
Strach. „Áno“. 

2020
1920

Giulio Meazzini

Posledné týždne života Chiary 
Lubichovej začiatkom roku 2008 sa 
odohrávali medzi nemocnicou a do-
mom. Fokolarínka Flavia Carettová, 
spomína: „Choroby sa Chiara za 
svojho života dotkla mnoho ráz. 
Možno aj na základe tejto priamej 
osobnej skúsenosti vedela hlboko 
pochopiť, čo druhí prežívali. Najmä 
v posledných rokoch svojho života  
ju sužovali viaceré choroby, v dô-
sledku ktorých bola viackrát hospi-
talizovaná v Univerzitnej nemocnici 
Agostino Gemelli v Ríme, kde som 
pracovala ako lekárka.

Neraz náročné procedúry ju 
neustále pobádali vo všetkom vi-
dieť Božiu vôľu, ktorú žila poslušne, 
vážne a oddane, napríklad pri ne-
vyhnutnej fyzioterapii trpezlivo vy-
konávala všetky, aj tie namáhavej-
šie cvičenia. 

Človek vedľa nej prežíval každý 
okamih dňa ako slávnosť. Keď do jej 
izby prišiel lekár, zdravotná sestra 
alebo upratovačky, jej postoj bol po-
stojom človeka, ktorý sa pripravuje 
privítať túto osobu celou svojou po-
zornosťou – rovnakou ku všetkým. 
Jedného dňa, potom, čo anestézio-
lógovia práve odstránili farmakolo-
gickú sedáciu aplikovanú pre jej ťaž-
kú respiračnú nedostatočnosť, som 
ráno vstúpila do jej izby: bola ešte 
ospalá. Kým som kontrolovala po-
sledné výsledky, počula som, ako 
ma oslovila po mene: otočila som  
sa a pohľady sa nám stretli. Zdalo  
sa mi, že vyslovuje slovo strach.

Myslela som, že má na mysli 
strach o svoje zdravie. Zopakovala 
otázku a ja som zistila, že má na 
mysli niečo iné – či som niekedy 
zažila strach. Odpovedala som, že 

strach, hrôzu či neistotu v rôznych 
situáciách som zažila, ale že ona mi 
dala kľúč, ako to všetko zvládnuť. 
‚Učila si nás, že Ježiš vo svojej opus-
tenosti vzal na seba všetok strach 
a v láske k nemu nachádzame silu, 
aby sme  
svoj strach prekonali.‘ V Chiarinom 
mlčaní som cítila, že rozhovor sa 
neskončil, a pocítila som impulz  
opýtať sa jej: ‚Chiara, ty sa bojíš?‘  
Bolo zrejmé, že práve na túto otáz-
ku čakala, a odpovedala mi: ‚Veľmi,‘ 
a opakovala to slovo zo všetkých síl. 

Spontánne mi napadlo povedať  
jej: ‚Chiara, my chceme tento strach 
prijať, budeme mu čeliť  
spolu s Ježišom medzi nami. Ty 
mysli len na dodržiavanie liečby 
a nerob si starosti.‘ S hlbokým  
pohľadom a s veľkou vážnosťou  
vyslovila áno, sprevádzané kývnu-
tím hlavy. Zdalo sa mi, že sa jej uľa-
vilo, a uložila sa oddýchnuť si. Svoju 
veľkosť ukázala tým, že od jednej zo 
svojich duchovných dcér, ktorá sa 
od nej môže všetko len učiť, si ne-
chala zopakovať jednu z najhlbších 
myšlienok svojej spirituality.

Posledných 24 hodín svojho  
života strávila vo svojom dome, 
v spálni, ktorá sa premenila na po-
svätné miesto vďaka svedectvu 
Chiarinho bytia, ktoré vyžarovalo  
pokoj a vyrovnanosť; myslím, že  
išlo o dokonalý prejav ‚kolektívnej 
spirituality‘. Skutočne dávala až do  
posledného dychu celú seba každé- 
mu zo stoviek ľudí, ktorí prechá-
dzali okolo nej, aby sa s ňou rozlú- 
čili, zastavovali sa pri jej posteli 
a čerpali vnútornú silu, ktorá, mys-
lím, zostala v hĺbke duše každého 
z nás.“ 

Tajomstvo Chiarinho pohľadu
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Tajomstvo Chiarinho pohľadu

Posledné mesiace jej života. 
Strach. „Áno“. Tichá vďaka jej  
„ľudu“ 
 
Chiarina posledná noc na zemi bo-
la naozaj trochu zvláštna. Alba 
Sgarigliová to potvrdzuje: „V priebe-
hu niekoľkých minút sa správa, že  
sa Chiara vrátila domov a umiera, 
rozšírila na všetky strany, letela z úst 
do úst. Prišli sme tam všetci, my – 
Chiarin ľud, v tichosti, usporiadane. 
Každý so svojím životom, svojimi  
spomienkami a svojím vzťahom 
s Chiarou.

Boli sme tam doslova priťahova-
ní, viedla nás potreba nejakým spô-
sobom sa jej poďakovať za dar jej ži-
vota. Ako sme prechádzali pred lôž-
kom, kde ležala, mali sme dojem, že 
je – aj v poslednej chvíli svojho živo-
ta – k dispozícii každému. Nechala 
sa všetkými ‚zjesť‘. Každý jej pošep-
kal slovo a ona, ako mohla, prikývla  
alebo urobila gesto, akoby chcela po-
vedať: ‚Som ako vždy tu.‘ Až do kon-
ca, do poslednej chvíle. Bolo nás ve-
ľa, čo sme okolo nej prechádzali, ale 
Chiara bola stále celá pre každého  
jednotlivo. Bolo to silné, strhujúce, 

dojemné. Nikdy na to nezabudne-
me, zostalo to ako nezmazateľná  
pečať.“

Chiara Lubichová odišla do ne-
ba 14. marca 2008 o druhej hodine 
ráno vo veku 88 rokov.

Pohreb sa konal v Ríme v Bazi- 
like Svätého Pavla za hradbami 
18. marca za účasti tisícov ľudí  
vrátane mnohých občianskych 
a náboženských osobností, ktoré 
vydali verejné svedectvo, čo Chiara 
znamenala pre ich životy a pre spo-
ločnosť. Jej pozostatky sú uložené  
v kaplnke v centre Mariapoli 
v Rocca di Papa vedľa dvoch spolu-
zakladateľov Máriinho Diela: Igina 
Giordaniho a Pasquala Foresiho.

 
Choroba a smrť

 
„Ak na choroby hľadíme (...) len 
ľudským pohľadom, vedie nás to 
k potvrdeniu, že ide o nešťastie. Ak 
sa však na ne pozrieme kresťan-
ským pohľadom, vidíme, že sú to 
skúšky, v ktorých sa musíme pripra-
viť na veľkú skúšku, ktorá nás všet-
kých čaká pri prechode do druhé-
ho života.“ 

Florencia 17. mája 1986 – Každý ži-
vot si žiada lásku. Prejav na konfe-
rencii Hnutie za život 
 
„Niekedy sa ma pýtali, či sa bojím 
smrti. No, možno som sa toho pred-
tým bála, ale teraz, vďaka Bohu, 
nie. (...) Ak ste sa počas svojho ži- 
vota snažili urobiť niečo pre neho,  
on vám v tej chvíli príde oproti,  
myslím, so všetkou láskavosťou. 
(...) Skôr sa bojím všetkých tých  
bolestí, ktoré môžu smrti predchá-
dzať, s obavou, že prídu možno také 
silné bolesti, ako som videla u toľ-
kých ľudí, že to nezvládnem,  
neviem, možno že začnem lamen-
tovať... Ale aj tu ma utešuje samot-
ný Kristus, ktorého som nasledova-
la: Ježiš ukrižovaný a opustený,  
ktorý volal: ‚Bože môj‘ (...) a tak  
bude znášať aj moje volanie, moje 
náreky, isteže, nikto v určitých mo-
mentoch neočakáva len úsmevy.“

 

Marino 5. decembra 1990
 

Tabu smrti. Z rozhovoru s novinár-
kou Margaret Coenovou
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Kaplnka v Centre HF v Rocca di Papa, kde je pochovaná Chiara a ďalší dvaja spoluzakladatelia Diela Máriinho – don Pasquale Foresi  
a Igino Giordani.
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Rozjímanie 
Medzi úkony zbožnosti, ktoré sa 

člen hnutia zaväzuje konať, patrí aj 
rozjímanie. 

Preto je logické, ak sme povolaní 
žiť podľa osobnej a zároveň komu-
nitnej spirituality, že je potrebné bu-
dovať „vonkajší hrad“ (čiže Hnutie 
fokoláre, Cirkev) a tiež „vnútorný 
hrad“, ktorým je spojenie našej duše 
s Bohom. To dosahujeme predovšet-
kým rozjímaním. 

Aj naň sa však treba pripraviť.  
Ak nevynaložíme aspoň nepatrné  
úsilie, ak sa nevhĺbime do seba, ak 
nezatvoríme „okenice“ svojej duše,  
čiže ak neumlčíme svoje zmysly 
– napríklad privretím očí –, Boha 
nájsť nedokážeme. Mystici hovoria, 
že Boh prebýva v strede duše. 

Neumožníme mu, aby sa s nami 
zdržal, aby nás zahrnul svojou mi-
losťou a daroval nám krásne veci.

  
Z roku 1972 pochádza tento záznam: 

„Trojica v mojom vnútri! 
Hlbina v mojom vnútri! 
Nesmierno v mojom vnútri! 
Priepasť lásky v mojom vnútri! 
Otec, ktorého nám Ježiš ohlaso-

val, v mojom vnútri! 
Slovo! 
Duch Svätý, ktorého chcem vždy 

mať, aby som mohla slúžiť Dielu, 
v mojom vnútri! 

Nič lepšie si nemôžem priať. 
Túžim žiť v tejto priepasti, strá-

cať sa v tomto slnku, spolunažívať 
s Večným Životom.  
 

Láska pozdvihuje
Druhá časť

Čo to znamená? Orezať vonkajší ži-
vot a žiť tým vnútorným. 

O čo viac orežem vonkajšiu ko-
munikáciu (často neužitočné slo-
vá a podobne),o to viac sa vo svojom 
vnútri zhováram s Trojicou!“

 
A z akých prameňov čerpať pri roz-
jímaní? 

Od začiatku sme boli presved- 
čení, že rozjímanie máme čerpať 
prevažne zo Svätého písma, z cirkev-
ných dokumentov a z našej spiritua-
lity. Takto sa zvyčajne radí človeku  
patriacemu do cirkevného hnutia. 
Preto je nadmieru užitočné hneď 
ráno prečítať si niečo z epištoly či 
evanjelia pripadajúcich na deň. O to 
živšia, milšia a krajšia bude potom 
naša účasť na svätej omši. 

Ak si chceme prečítať niečo  
z duchovnej literatúry, zo životopi-
sov svätých a podobne, je užitočné  
to robiť, ale ako duchovné čítanie.

  
Ako sa má rozjímať? 

Na začiatku rozjímania, hneď 
čo si sa duchom postavil pred Boha, 
začni v pokoji čítať danú knihu. Ak 
v určitej chvíli cítiš, že Boh uchvacu-
je tvoju dušu, pozdvihuje ju, zatvor 
knihu a zostaň s ním, počúvaj ho, 
zhováraj sa s ním, vyznaj mu svoju 
lásku, zbožňuj ho, pros ho o milosti. 

Ak o nejakú chvíľu cítiš, že sa 
rozhovor ukončil, opäť otvor kni-
hu a čítaj ďalej. Rozjímanie sa to-
tiž musí stať opravdivým rozhovo-
rom s Bohom. Počas neho cítiš, že 
Boh ťa počúva, rozprávaš sa s ním 

„O čo viac 
orežem 
vonkajšiu 
komunikáciu,  
o to viac sa  
vo svojom vnútri 
zhováram  
s Trojicou!“

Láska, ktorá v nás prebýva a skrze ktorú sa stávame druhým Ježišom, neutvára len „spoločenstvo“,  
nielen „vyžaruje“, ale tiež „pozdvihuje“ našu dušu k Bohu. Láska je princípom aj zdrojom nášho  
spojenia s Bohom, nášho vnútorného života, aj našou opravdivou modlitbou. V nasledujúcich riadkoch 
sústredíme našu pozornosť na modlitbu, rozjímanie a na spojenie s Bohom. 

Chiara Lubichová
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a celá tvoja duša je ním uchvátená. 
Rozjímanie je ako otvorená fľaštič-
ka voňavky, ktorej vôňa ťa sprevádza 
celý deň. 

 
Účinky 

Ak sa rozjímanie vykoná dobre,  
prinesie to hojné ovocie: vytratí sa 
príťažlivosť tohto sveta, ba aj krás-
nych vecí, pretože nás uchvátila iná 
skutočnosť, ktorú sme zakúsili v hĺb-
ke svojho srdca: Boh a jeho láska, 
spojenie s ním, a s nadprirodzenými 
úmyslami sa potom vraciame medzi 
ľudí a veci tohto sveta.

  
Spojenie s Bohom 

Keďže našou charizmou je „cha-
rizma jednoty“, vždy sme boli pre-
svedčené, že by nás mala privádzať 
práve k hlbokému spojeniu s Bohom. 

Pozrime sa, čo o tom hovoria mo-
je poznámky: 

„Jednota je slovo, ktoré zhŕňa ce-
lú našu spiritualitu. Jednota s Bohom 
a jednota s bratmi. Ba dokonca: jed-
nota s bratmi, aby sme dosiahli jed-
notu s Bohom. 

Duch nám odhalil našu vlastnú 
cestu k spojeniu s Bohom, plne evan-
jeliovú. My Boha nehľadáme na pr-
vom mieste v hĺbke svojho srdca ale-
bo v prírode. My ho hľadáme a na-
chádzame prostredníctvom brata, 
milujúc brata. 

Iba takýmto spôsobom – láskou 
k bratom – máme zaručenú jedno-
tu s Bohom, iba tak ho nachádzame 
živého a žiariaceho vo svojom srdci. 
A práve jednota s Bohom nás nano-
vo pobáda ísť v ústrety bratom a po-
máha nám konať tak, aby naša láska 
k nim nebola strojená, neúplná a po-
vrchná, ale radikálna, plná, celistvá, 
láska založená na obete, vždy pripra-
vená dať život a schopná uskutočňo-
vať jednotu.“

To je naša dlhoročná skúse-
nosť, skúsenosť všetkých od začiat-
ku hnutia. Celý deň sme milovali bra-
tov a večer sme v duši zakúsili spoje-
nie s Bohom. Tento spôsob je osobit-
ne požehnaný pre tých členov hnutia, 

ktorí žijú uprostred sveta. „Zakúsiť“ 
Boha, jeho kráľovstvo v našich srd-
ciach, je tým najúčinnejším protilie-
kom na všade vládnuci materializ-
mus, ktorý mnohých pohlcuje. 

Nasledujúce poznámky, vlastne 
modlitba spred mnohých rokov, opäť 
vyzdvihujú pravdu, že keď milujeme 
bratov, nachádzame Boha. 

„Keď je jednota s bratmi dokona-
lá, keď nanovo zakvitla a do plnos-
ti vyrástla z ťažkostí, ako keď sa noc 
stráca v brieždiacom sa dni a slzy vo 
svetle, vtedy ťa, Pane, veľmi často na-
chádzam. Keď sa znova vraciam do 
chrámu svojej duše, stretávam sa s te-
bou, lebo len čo okolnosti dovolia 
a som sama, ty ma jemne, no rozhod-
ne pozývaš, priam vťahuješ do svojej 
božskej prítomnosti. 

Teraz vládni už len ty, vo mne aj 
mimo mňa. (...) Duša je v nej pono-
rená ako v sladučkom nektári a srd-
ce akoby bolo kalichom, ktorý ho ob-
sahuje. Duša je jediným tichým spe-
vom, známym len tebe, melódiou, 
ktorá sa nesie až k tebe, veď z teba vy-
chádza, ty si ju skomponoval. (...) 

Je to čosi zvláštne, čudné aj sa-
mému rozumu: celý deň sme sa stý-
kali s bratmi a večer – večer sme na-
šli Pána, ktorý nechal rozplynúť kaž-
dý náznak, akékoľvek pomyslenie na 
stvorenia.“

Podľa nášho názoru sa Pánovi  
páči, keď prichádzame k Bohu pro-
stredníctvom brata. Môžeme si tiež 
všimnúť, že ten, kto kráča k Bohu po 
prevažne individuálnej ceste, musí 
mnoho ráz znášať dlhé utrpenie, po-
kiaľ nedosiahne láskyplný a spontán-
ny rozhovor s ním. Je to výsledok  
boja a bolestí, ktoré si vyžadujú čas, 
niekedy trvajú celé roky a azda nie 
vždy sa mu ho podarí dosiahnuť. 

Človek kráčajúci po prevažne  
kolektívnej ceste, akou je napríklad 
tá naša, zakúša tento rozhovor aspoň 
občas, no hneď od začiatku. A môžu 
ho zakúsiť dokonca aj deti. Naša skú-
senosť tiež hovorí, že toto spojenie 
s Bohom sa postupne môže stať zák-
ladom každého nášho činu.  

A čo sa stane, ak zakúsime spojenie 
s Bohom? 

„Spojenie s Bohom – píšem pri 
inej príležitosti – sa rozvíja vďaka 
mnohorakým milostiam, ktoré Boh 
darúva našej duši cez väčšie či menšie 
skúšky. Keď apoštol Pavol vymenú-
va jeho plody, hovorí dokonca o zja-
veniach. Pre nás to môžu byť osobit-
né pohnútky, božské impulzy našej 
vôli po obnovenom obrátení, čo sa 
môže stať na našich stretnutiach, kde 
je medzi nami silne prítomný Ježiš. 
Alebo to môže byť mimoriadna úte-
cha, osvietenie či niečo iné.“

Väčšina z nás sa usiluje milovať 
blížneho, všetci sme prekonali ur-
čité skúšky a dostali po nich milos-
ti. Rastlinka nášho spojenia s Bohom 
najprv vykukne, neskôr nám ukáže, 
ako v našej duši vyrástla, a ona sama 
nám vie vyrozprávať svoju históriu. 
Tu by sme mohli vymenovať mnohé 
jej plody. 

Toto všetko v nás vytvára nes-
mierne dôležité a vzácne duchovné  
bohatstvo, ktoré zachytíme len 
zmyslami duše. Pre toho, kto žije 
uprostred sveta, je to čosi nevšedné, 
podobné zázraku: je to Božie kráľov-
stvo v nás. 

Vybraný text je z knihy Po no- 
vej ceste, ktorú si môžete kúpiť  

na obchod.nm.sk alebo objednať  
telefonicky na čísle 0951 273 323.
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Vianoce z konca tisícročia

Už iba plachý odblesk slova.

Zaviate kdesi-čosi

v tichu bájí.

Tak sníva ľudstvo o 
stratenom raji

ako ja o vás.

Inak len holé dlane, nemužne

nastavované spomienkovej 
almužne.

Ó, noha, chýbajúca do stupají!

Nesmelé sneženie,

sotva sa dotkne zeme, už sa 
roztopí.

Vianoce. Ešte nie,

ešte nevidno brehov z vôd 
potopy.

Nevľúdne je, chlapče,

surovo je vonku.

Ďaleko a dávno

k vianočnému zvonku.

Ešteže je sniežik,

ešteže sú deti.

Ešteže im v očiach

Božia sviečka svieti.

Dobrého nám večera,

VIANOCE

Svätá rodina

Stačila maštaľka,

jasličky na seno.

A Božia zápalka

ich krotkým 
plameňom

osvieti úkradkom

to, čo je bytiu 
chlebom:

že strážiť mláďatko

je strážiť zem i nebo.

Čas, čo tak nekoná

– noc za nocou, deň 
po dni –

je mimo Zákona.

A bytia nie už hodný.

Čokoľvek hovorí

jalová jeho sláva,

bytie už netvorí.

To sa v ňom 
rozpadáva.

Ostane matkou mať,

brat bude sestre 
bratom

a otec otcom? Snáď.

Všetko sa lomí na tom,

či a riadne tká...

Kde tká to pradeno,

stačí jej maštaľka

a jasle na seno.
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Vianočná koleda

V mestečku Betleheme,

v jasličkách na slame

leží to dieťatko,

na ktoré čakáme.

Anjelik bez krídel,

Boží i človečí.

Nikto ho nevidel,

každý ho dosvedčí,

darček mu nesie tam...

A ja mu do diaľky

srdiečko posielam

namiesto hrkálky.

M
ila

n 
Rú

fu
s

Milí čitatelia, 
blížia sa Vianoce a blíži sa i Ježišov príchod. Liturgia nás pozýva pripraviť mu cestu: 
„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Mk 1, 3)
 Modlime sa jeden za druhého, aby nám – i celému svetu – dieťa Ježiš daroval 
pokoj, radosť a šťastie. Tak sa aj do nášho srdca vrátia Vianoce.
 Do nového roku 2023 vám želáme všetko dobré a veľa krásnych chvíľ pri čítaní 
alebo počúvaní príspevkov Nového mesta.
 Ďakujeme vám za duchovnú i finančnú priazeň a podporu.   
          Vaša redakcia

Mamina koleda

A opäť Vianoce.

A opäť koleda.

Ešte jej dáva Boh

zo svojho obeda.

Ešte je za stolom.

Kým si ju odvolá,

na jeho znamenie

odíde od stola.

Ešte je za stolom.

Potichu, pospiatky,

anjelom odkladá

úlomok z oblátky.

A statku vo dvore,

ovciam i záprahom.

A mŕtvym, ktorí ju

čakajú za prahom.
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Osobitne sa zameriame na dva as-
pekty:
• Pravidlá a život s inými osobami 
• Šport a skupina

 
Pravidlá a život s inými osobami

Videli sme, že kognitívny vývin 
napreduje veľmi rýchlo a dieťa spo-
znáva svet s jeho pravidlami, norma-
mi, poznatkami, príležitosťami. Je to 
skutočná explózia informácií, kto-
ré si dieťa postupne osvojuje. Slúžia 
mu v najrozmanitejších situáciách 
a vďaka tomu ich dokáže aj lepšie po-
chopiť. Položme si však otázku: Ako 
vnímajú deti v tomto veku pravidlá? 
Dokážu im skutočne porozumieť?

 
Deti si overujú, či sú rodičia pri 
presadzovaní pravidiel dôslední.

Vek medzi šiestym a ôsmym ro-
kom je obdobím veľkého intelektuál-
neho rozmachu, chápania sveta a je-
ho pravidiel. Preto sa môže stať, že  
dievčatá a chlapci v akejsi predzvesti  
dospievania spochybňujú pravidlá, 
ktoré im rodičia nastavili a ktoré od 
nich aj vyžadujú. Je to ich stratégia, 
ktorú používajú, aby pochopili, či sú 
pravidlá skutočne dôležité a nie svoj-
voľné a či sú rodičia pri ich presadzo-
vaní dôslední a odhodlaní. Keď sú 
pravidlá primerané veku a dospelí od 
svojich ratolestí chcú, aby ich rešpek-
tovali, deti môžu síce niekedy protes-
tovať, neposlúchnuť, ale čoskoro po-
chopia, že pravidlá im nielen ukazu-
jú cestu, ale aj ponúkajú istý výklad 
sveta. Zároveň majú deti chrániť.

 
Aká je teda tá správna výchova?

Ak sme vo výchove detí do šies-
tich rokov používali slová ako „pre-

Dieťa na základnej škole II. 

vencia“ a „tolerancia“, pretože ešte  
nie sú schopné pochopiť komplex-
nosť reality, teraz je čas použiť slovo 
„dohoda“.

Dohoda predstavuje spôsob  
spolužitia „veľkých“, samostatných 
ľudí, schopných rozhodovať a dodr-
žiavať záväzky.

Áno, pretože teraz je už dieťa 
dosť veľké a vzťah rešpektujúci jeho 
dôstojnosť má podporovať jeho sa-
mostatnosť, vďaka čomu sa stáva stá-
le viac sebestačným.

Rovnako ako medzi dospelými  
je dôležité snažiť sa s dieťaťom do-
hodnúť a pomôcť mu dohody aj  
dodržať. Samozrejme, prináša to  
so sebou aj istú námahu a obetu.

Žiaľ, treba poznamenať, že  
v dôsledku výchovy, ktorá je takmer 
výlučne v rukách matiek a učiteliek, 
je rozvoj samostatnosti často ohroze-
ný a spomalený.

Matka vníma dieťa neraz ako 
„súčasť seba samej“, a preto je pre ňu 
veľmi ťažké priznať dieťaťu jeho au-
tonómiu a slobodu myslenia. A to až 
do takej miery, že pre vzťah medzi  
nimi je často príznačná istá forma 
„nanucovania“ a „zodpovedania sa“ 
zo všetkého matke, ktorá neraz do-
slova zasahuje do činnosti dieťaťa.

Väčšinou je takýto postoj spôso-
bený aj neprítomnosťou otca, ktorý 
v tomto veku dieťaťa ešte príliš často, 
ba takmer výlučne deleguje výchovu 
na matku. 
 
Treba konštatovať, že výchova je ešte  
stále vo veľkej miere zodpovednos-
ťou matky, čo vnímam ako vážnu 
chybu. Potrebné je prekonať tvrde-
nie, že dnešní otcovia nedokážu  

Ezio Aceti

V prvom článku sme venovali pozornosť prechodu dieťaťa z materskej na základnú školu, rozvoju jeho 
myslenia a inteligencie, ako aj vzťahom s rovesníkmi. Aby sme aspoň čiastočne ukončili jednotlivé etapy 
vývoja dieťaťa na základnej škole, budeme sa v tomto druhom článku venovať sociálnemu rozvoju 
dieťaťa.

KRÁSA VÝCHOVY

Nevyhnutné je, 
aby deti dokázali 
veriť vo vlastné 
schopnosti 
aj napriek 
chybám, ktorých 
sa dopúšťajú 
kvôli svojej 
neskúsenosti  
a nezrelosti.
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vychovávať. Od narodenia dieťa ne-
ustále potrebuje oboch rodičov, aj 
keď o všetku potrebnú starostlivosť 
a pozornosť sa najmä spočiatku stará 
hlavne matka. V období, ktorému sa 
teraz venujeme, však dieťa potrebuje 
predovšetkým otca a je dôležité, aby 
sa odpútalo od matky, vďaka čomu sa 
naučí byť samostatnejšie.

Najdôležitejším spôsobom, ako 
napomôcť túto samostatnosť, je pod-
pora.

Považujem za nevyhnutné, aby 
deti dokázali veriť vo vlastné schop-
nosti aj napriek chybám, ktorých sa 
dopúšťajú kvôli svojej neskúsenosti 
a nezrelosti.

Za kľúčové teda považujem slo-
vo podpora.

Deti by sme mali podporovať za 
každých okolností – keď robia správ-
ne veci, aj keď sa mýlia.

Musíme ich podporiť, keď sa  
im darí, prejavením našej radosti 
a vďačnosti za dosiahnuté výsledky.

Samozrejme, je potrebné ich 
podporovať aj vtedy, keď sú výsledky  
negatívne. Vyjadrime svoje sklama-
nie, ale povzbuďme ich, aby začali 
odznova. Skutočná podpora sa preja-
ví cez našu dôveru, ktorú máme voči 
deťom, a našu pomoc pri organizova-

ní ich času na štúdium, hru a tak ďa-
lej. Deti cítia, že ich podporujeme,  
keď im pomáhame zvládať školské 
povinnosti, zapájame ich do rozho-
vorov s učiteľmi a stojíme pri nich 
vždy, keď sa v triede vyskytnú neja-
ké ťažkosti. Neznamená to, že ich ne-
máme napomínať, keď nie sú úprim-
né alebo sa prejavujú „nesociálne“, 
či majú agresívne správanie. Našou 
úlohou je pomôcť im, aby pochopi-
li, že život je neraz náročný, ale dá sa 
zvládať aj bez manipulácie a klam-
stiev.

 
Šport a skupina

U detí treba klásť veľký dôraz na 
ich začlenenie do športových skupín, 
ktoré podporujú motorický aj sociál-
ny rozvoj. Futbalové, volejbalové či 
basketbalové družstvo sa pre deti stá-
va priestorom, kde si môžu precvi-
čovať sociálne zručnosti nevyhnut-
né pre život. Život v skupine je preto 
mimoriadne dôležitý pre osvojenie si 
pravidiel, ktoré u detí podnecujú em-
patickú komunikáciu. Deti sa tak učia 
„vcítiť do kože druhého“.

Odpustenie sebe a druhým je zá-
kladom zdravého a harmonického 
rastu. V tomto veku, najmä zo začiat-
ku, deti ľahko urobia chyby vo vzťa-

hoch v skupine a tiež ich neraz odra-
dia pochybenia iných. Niekedy  
môžu omyly ublížiť a narušiť to, čo 
deti medzi sebou vybudovali. Práve 
z tohto dôvodu je mimoriadne dôle-
žité viesť deti k tolerancii a rozvíjať  
v nich túto hodnotu, ktorá je pre nás 
ľudí zásadná. Tolerancia nám po-
máha pochopiť, že všetko sa dá zme-
niť a ospravedlniť, pokiaľ berieme 
do úvahy, že každý sa môže mýliť 
a má slabosti. Preto je potrebné po-
môcť dieťaťu, aby sa prijalo také, aké 
je. Mnohé deti v tomto veku obdivu-
jú superhrdinov, pretože tak ako oni 
túžia nerobiť chyby a chcú byť člove-
kom, ktorý neustále víťazí. Ozýva sa 
v nich hlboká túžba konať vždy dob-
ro. Vieme však, že dieťa, ktoré chce 
vyrásť, nie je superhrdina, ktorý ni-
kdy nezlyhá, ale je to krehká ľudská 
bytosť, ktorá sa dokáže zlepšovať  
vôľou a svojím úsilím.

Vieme však, že vôľa a odhodlanie 
bez tolerancie voči vlastným chybám  
podporuje narcizmus a efektivitu 
ako základnú hodnotu existencie. 
Odpustenie sebe a druhým je zákla-
dom zdravého a harmonického  
rastu, pretože podnecuje rovnosť 
a spolunažívanie.

Fo
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Kedy sa vo vás zrodila myšlienka  
nakrútiť film o histórii tajnej 
cirkvi v Československu?

Asi pred desiatimi rokmi som 
bol na jednom stretnutí Komunity 
sv. Egídia na Velehrade, kam prišiel 
aj náš priateľ Leonardo z Ríma. Pri 
tejto príležitosti si pre nás pripravil 
prednášku o dejinách tajnej cirkvi  
počas komunizmu v Českosloven-
sku. Mal som tú česť stretnúť sa  
s generálmi tajnej cirkvi v Českoslo-
vensku – Silvestrom Krčmérym 
a Vladimírom Juklom. Pochopil 
som, že sú to osobnosti svetového 
formátu, ktoré však na Slovensku 
takmer nikto nepozná. Mal som 
túžbu priblížiť ich príbehy širšiemu 
publiku.

 
Stretnúť také osobnosti, akými 
boli Silvester Krčméry a Vladimír 
Jukl, musel byť veľmi silný záži- 
tok. Aké dojmy vo vás toto stret- 
nutie zanechalo?

Na Vlada Jukla si spomínam ako 
na matematika, ktorý mal veľmi  
štruktúrované myslenie. Keď sme 
sa rozprávali ako skupina, vždy dbal 
na to, aby sme neodbiehali od témy. 
Silva som zažil už len na smrteľnej 
posteli. Hoci už nevedel veľmi hovo-
riť, vždy vládal spievať ľudové a ná-
boženské piesne. Nebolo však ani 
tak podstatné, čo počas tých stretnu-
tí zaznelo, ako to, že sme s ním 
mohli len tak v tichu spočinúť.

 
Vo filme sa spomína, že medzi 
Silvom a Vladom vládla i napriek 
názorovým rozdielom jednota. 

Menili spoločnosť napriek vzájomným rozdielom. 
Krčméry a Jukl na to išli zdola, nie politicky, hovorí 
režisér filmu Slobodní Slavomír Zrebný

Dnes sme skôr svedkami toho, že 
medzi katolíkmi vládne stále väč-
šia polarizácia. Kde robíme chybu, 
že sa namiesto spájania stále viac 
vyhraňujeme?

To je veľmi dobrá otázka. Je 
pravda, že Silvo a Vlado boli odlišné 
povahy. Silvo bol skôr ten entuzias-
tický typ, ktorý do ich dvojice vnášal  
charizmu, a Vlado ako matematik 
a fyzik zase premýšľal viac logicky 
a systematicky. Tieto rozdiely však 
nepovažovali za prekážku, práve na-
opak. Vnímali, že práve vďaka týmto 
rozdielom, dokážu vytvoriť ešte  
niečo lepšie, čo by inak nevzniklo. 
To môže byť práve inšpiráciou pre 
dnešnú dobu, ktorá má tendenciu 
uzatvárať sa do názorových bublín, 
ktoré medzi sebou nekomunikujú.

 
Viem si predstaviť, že ak by som  
sa po takom dlhom čase vrátila 
z väzenia, o žiadny aktivizmus sa 
už nepokúsim. Čím si vysvetľujete 
fakt, že v nich ostala evanjelizačná 
horlivosť?

Treba povedať, že pre nich to  
bol náročný čas plný kríz a sklama-
ní. Už len zvyknúť si na iný svet,  
ktorý ich po štrnástich rokoch vo  
väzení vonku čakal, bolo samo osebe  
výzvou. 

Bolestným precitnutím pre nich 
bolo, keď po prepustení išli na omšu 
do jezuitského kostola a spolu s nimi 
tam bolo len niekoľko starých ľudí. 
Vtedy si kládli otázku: Za toto sme  
tie roky trpeli? Zdalo sa, akoby  
komunisti v boji s Cirkvou vyhrali 
a položili ju na kolená. 

Mária Kostyálová

KULTÚRA

S režisérom filmu Slobodní sme sa okrem iného rozprávali aj o najsilnejších zážitkoch z nakrúcania, 
dojmoch z osobného stretnutia s Krčmérym a Juklom, ako aj o tom, čím môže byť ich odkaz inšpiratívny 
pre súčasného človeka.

Vnútornú 
slobodu, ktorú 
mali, im nemohol 
nikto vziať. 
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Krčméry aj Jukl strávili štrnásť  
rokov vo väzení, z toho Krčméry 
dokonca dva roky vo vyšetrovacej 
väzbe. Čo bolo zdrojom ich vnú-
tornej sily, vďaka ktorej dokázali 
obstáť aj v tých najtvrdších  
podmienkach?

Najdôležitejšie pre nich bolo,  
že svoj život zakladali na vzťahu  
s Bohom, nie na kariére či rodine. 
Uvedomovali si dôležitosť a dobro  
týchto vecí, no tiež vedeli, že to ne-
má byť najvyšším cieľom života.  
Najviac pritom čerpali z Biblie 
a denných meditácií, či už boli von-
ku na slobode, alebo vo väzení na 
samotke. Vnútornú slobodu, ktorú 
vďaka tomu mali, im nemohol nik-
to vziať.

 
Film Slobodní máte v pláne pre-
mietať aj vo väzniciach na Sloven-
sku. V čom vidíte hodnotu posol-
stva tohto filmu pre súčasných 
väzňov?

Osobne sa z tohto nápadu –  
zrealizovať šnúru predstavení po 
slovenských väzniciach – veľmi te-
ším. Myslím, že premietanie tohto 
filmu práve na miestach neslobody 
môže mať dvojaký účinok. Jednak 
môže poslúžiť na získanie povedo-
mia o tom, čo sa na tých miestach za 
bývalého režimu odohrávalo, a jed-
nak ako inšpirácia pre väzňov, ako 

môžu využiť čas vo výkone trestu na 
to, aby vstúpili do seba. 
 
Krčméry ani Jukl sa po roku 1989 
politicky neangažovali napriek ne-
pochybne významnému pričineniu 
sa o pád režimu. Nemyslíte, že by 
tak priniesli väčšiu službu spoloč- 
nosti, ako keď ostali v ústraní?

V prvom rade je dôležité si uvedo-
miť, že Silvo ani Vlado nemali politic-
ké ambície. Ich motivácie boli čisto  
duchovné a náboženské. Túžili bu-
dovať ostrovy slobody, kde by ľudia 
mohli slobodne myslieť a veriť. To bol 
ich cieľ. Nemali ambíciu zakladať ne-
jakú politickú stranu alebo meniť spo-
ločnosť zhora. Snažili sa o zmenu zdo-
la a o obnovu spoločnosti cez Krista.

 
Čo by podľa vás Jukl a Krčméry ro-
bili dnes? Aká by bola ich odpoveď 
na potreby dnešnej doby?

To je veľmi dobrá otázka, ktorú  
si kladiem aj ja. Myslím, že ju môže-
me nechať otvorenú, a ak si o nich  
ľudia prečítajú knihu alebo pozrú 
film, môžeme sa spoločne zamyslieť, 
čo by robili oni dnes, alebo ešte lepšie 
– čo budeme robiť my. 
 
V čom bolo pre vás nakrúcanie fil-
mu a stretávanie sa s ľuďmi, kto-
rí boli blízki Krčmérymu a Juklovi, 
obohacujúce? 

V tom, že po každom rozhovore som 
stále viac prenikal do ich životných 
príbehov. Vďaka tomu som si vedel 
lepšie predstaviť život ich spoločen-
stiev a ich apoštolát. Už samotné na-
krúcanie a spracovávanie filmu bolo 
pre mňa ako duchovné cvičenie.

 
Na pozadí príbehov Jukla a Krčmé-
ryho cítim apel na to, aby sme 
ako kresťania neostávali vlažní. 
Myslíte si, že problémom kresťa-
nov v súčasnosti je práve toto?

Silvo raz povedal, že Kristus sem 
neprišiel len na to, aby sme chodili  
v nedeľu do kostola. Je to dôležité,  
ale zďaleka to nie je všetko. Tam sa 
to akoby začína. Vďaka tomu sme 
schopní premieňať v prvom rade  
samých seba a potom aj naše okolie.

 
Aké máte s filmom plány? Kde vša-
de si ho budú môcť diváci pozrieť?

Od 15. septembra sa film premie-
ta v kinách po Slovensku. Plánujeme 
tiež menšiu „tour“ po slovenských 
mestách spojenú s diskusiami. Preto 
ak by chcel niekto zorganizovať pre-
mietanie v miestnom kine, môže sa 
na nás obrátiť. V ďalšom kroku by 
sme chceli film premietať aj na stred-
ných školách. 

Celý rozhovor si môžete  
prečítať na www.nm.sk. 
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Vladimír Jukl a Silvester Krčméry, osobnosti tajnej cirkvi v bývalom Československu Slavomír Zrebný, režisér filmu Slobodní
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Mali sme stretnutie, na ktorom sme sa rozprávali o výzve 
pápeža Františka, aby sme vyšli na periférie. Pýtala som 
sa Boha: „Kde sú moje periférie, kam mám ísť?“ V priebe-
hu týždňa mi zavolali dve dávne kamarátky. Ženy na perifé-
rii záujmu svojich najbližších. Ženy, ktoré sú svojím okolím 
prehliadané, ich práca v domácnosti je považovaná za samo-
zrejmosť, sú nespravodlivo kritizované a málo milované...

Obe zhodne tvrdili, že keď sa mi mohli vyžalovať, uľa-
vilo sa im a niektoré vzťahy sa upravili. Po rozhovore s ni-
mi som sa cítila zavalená ťažobou ich príbehov, ale hneď 
som si uvedomila, že ich trápenia nemôžu zostať u mňa. 
Všetky som ich odovzdala Bohu, aby ich on riešil. Neskôr 
mi dal pochopiť, že jeden problém chce riešiť cezo mňa.

Moja kamarátka, mama štyroch detí, má umelecké na-
danie, nie je zamestnaná, stará sa o domácnosť. Ich finanč-
ná situácia sa dosť zhoršila, a tak mi Boh vnukol nápad, 
aby vyrobila adventné vence s tým, že jej pomôžem s ich 
predajom. Zatelefonovala som jej, a keď počula môj návrh,  
radostne zvolala: „Hneď sa mi chce žiť!“ Veľmi rada tvorí, 
ale to, čo vyrobí, nevie predať, je bojazlivá... A tak som zor-
ganizovala predajnú akciu jej adventných výrobkov. 

Nikdy som nič podobné nerobila, ale cítila som, že to 
mám urobiť. Dala som si stôl s výrobkami pred dom – nie-
čo na štýl predaja z dvora. Bývam vedľa kostola a myslela 
som si, že pán farár nebude mať nič proti, ak po svätej om-

ši oznámim, že predávam adventné vence na podporu ma-
mičky štyroch detí. Opak bol však pravdou. Do oznamov sa 
to nedostalo, a keď išli ľudia z prvej svätej omše, obchádza-
li ma. Cítila som, že ich obťažujem. Bolo mi do plaču. Čo te-
raz? – povzdychla som si. Ujasnila som si, prečo to robím? 
Nerobím to pre seba, ale pre Boha, a teda potrebujem prosiť 
o Božiu pomoc.

Poslala som správu volontárkam z Nitry s prosbou 
o modlitby. Švagrinú som poprosila, aby dala oznam na fa-
cebook – najprv ma to chcela naučiť, ale na to bolo málo ča-
su, do druhej svätej omše ostávala polhodina. Nakoniec to 
zavesila ako oznam do troch miestnych skupín, do ktorých 
sa ona sama predtým neúspešne snažila dostať. Môj oznam 
však prešiel. Boh sa staral. Po druhej svätej omši bol pre-
daj radostnejší. Ľudia sa pristavovali, obdivovali a preda-
la som hneď päť vencov. O čosi neskôr sa zas ozvala cez fa-
cebook ďalšia pani. V priebehu týždňa sa u mňa zastavo-
vali rôzni známi ľudia, až napokon som predala všetkých 
14 vencov. Kamarátka tak zarobila 300 eur. Bola som veľmi 
šťastná. Kamarátkina finančná situácia sa ešte viac skom-
plikovala a toto boli jediné peniaze, ktoré mala na Vianoce. 
Bola som vďačná, že som mohla byť nástrojom v Božích ru-
kách a pomôcť tejto rodine. Boh sa stará a miluje konkrétne!

 
Iveta Maxinová

Do bytu nad nami sa nasťahoval mladý manželský pár s bá-
bätkom. K prvým narodeninám dostal chlapček viacero hra-
čiek – rôzne autá, odrážadlo, ktoré postupne podľa svojich 
možností využíval od včasného rána. Často pred pol šiestou 
ráno a jeho mamka začala vtedy aj vysávať. Pre naše dcéry to 
bolo najhoršie cez víkend, keď si chceli trochu pospať. Počas 
lockdownov to bolo dosť náročné aj pre našu babičku, ktorá  
bola doma po celý čas. Mala pocit, že jej hučí v hlave celý 
deň. Pre mňa to nebolo až také zlé, lebo keď som sa ráno pre-
budila na „okružnú jazdu“, tak som si len pomyslela: „Aha, 
Tomáško je už hore.“ A spala som ďalej.

Doma sme sa o tom rozprávali, lebo nervozita pomaly  
stúpala aj u ostatných členov rodiny. Zhodli sme sa, že naši  
susedia pravdepodobne netušia, čo sa deje pod nimi, lebo je 
to ich prvé bývanie v byte. Predtým žili v rodinných domoch 
a nad nimi bola len strecha. Navrhla som, aby sme skúsili  
byť trpezliví, že určite začnú viac chodiť von, keď sa oteplí  
a chlapček čoskoro vyrastie z odrážadla.Je to zdravé dieťa. 
Určite by sme nechceli, aby sa nemohol pokojne hrať, rodičia  
by boli v strese, keby sa hral hlučnejšie. Rozhodli sme sa, že 
až to bude naozaj ťažké, tak to budeme riešiť. Raz sme sa 

stretli so susedom na chodbe a on ma oslovil, či sa môže niečo 
spýtať. Či nie sú príliš hluční, že malý má také auto, na kto-
rom robí okruhy po byte a že má aj obľúbenú... doplnila som: 
loptičku a guličky? Sused ostal prekvapený. Povedala som, že 
niekedy ráno o pol šiestej je to trochu kruté, ale že si uvedo-
mujeme, že je to dieťa a chceme, aby sa pokojne hralo. Sused 
hovoril, že sme mohli prísť povedať. Na to som mu povedala, 
že sme sa dohodli, že budeme riešiť situáciu, až bude naozaj 
ťažká a že zatiaľ to nebolo nutné. Keby sa azda dalo inak za-
hrať ráno o pol šiestej, tak by sme sa potešili.

Bola som prekvapená, že im vôbec napadlo opýtať sa. 
Rozlúčili sme sa, on s ospravedlňovaním sa a ja s uistením, 
že v prípade potreby dáme vedieť. V našom vchode je čoraz 
viac vidieť dobré vzťahy. Často len v maličkostiach – výzdo-
ba pre všetkých a podobne. Jeden zo susedov zariadil, aby 
pred vchodom osadili lavičku a podarilo sa to vo veľmi krát-
kom čase. Pred dvadsiatimi rokmi sme chceli lavičku, ale  
susedia nesúhlasili. Báli sa, že by nám tam po večeroch sedá-
vala mládež. Teraz máme lavičku pre všetkých. 

     Mária Vargová

Periférie

Mať dobré susedské vzťahy sa oplatí
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Od istej dobrej priateľky som dostala email. Bol to článok, 
ktorý končil výzvou: Podpíšte petíciu. Letmo som ho pre-
behla očami. Nerozmýšľala som veľmi nad jeho obsahom 
a petíciu som podpísala. A v dobrej vôli, že tak urobia aj 
ďalšie moje kamarátky, som im tento email poslala.

Po dvoch dňoch mi jedna z nich napísala, že túto petí-
ciu nemôže podpísať, a vysvetlila mi dôvody. Forma, akou 
bola petícia písaná, rozdúchavala vášne a skôr rozdeľovala, 
ako spájala. Súhlasila som s ňou. Asi po týždni sme si uro-
bili stretnutie cez Zoom. A tam nám ďalšia kamarátka vy-

rozprávala svoju skúsenosť s týmto článkom a jeho výzvou.
Tiež nesúhlasila s formou petície. No skôr, než by zareago-
vala, chcela to prekonzultovať s osobou, ktorá sa veci rozu-
mie, a poznať jej názor. Po zvážení za a proti sa obidve roz-
hodli, že petíciu nepodpíšu. 

A ja som si v tejto situácii uvedomila, aké dôležité je 
spoločenstvo, aké dôležité je vidieť situácie, ktorým nerozu-
miem, v spoločenstve, nechať si poradiť odborníkom a ne-
dať sa bezhlavo stiahnuť masou. 
          Anna Melničáková

Nedávno som v jednom časopise natrafila na zaujímavú 
ponuku podpory misií: kúp si chutnú čokoládku a výťažok 
poputuje na pomoc chudobným deťom v Afrike. Hneď ma to 
oslovilo a rozhodla som sa, že sa zapojím.

Na stránke Pápežských misijných diel som však zistila, 
že je to skôr ponuka pre dobrovoľníkov, ktorí tieto čokoládky 
pôjdu predávať do škôl, kostolov a rôznych cirkevných spo-
ločenstiev. Objednať sa totiž dali len po celých škatuliach, 
pričom jedna obsahovala až 42 čokoládok. „Aj by som za ne 
zaplatila plnú sumu, ale čo budem s toľkými čokoládkami 
robiť?“ – hútala som. „Už viem! Rozdám ich svojim pria-
teľom a známym.“ Jeden z nich ma však v mojich myšlien-
kach prerušil so slovami: „Ale čo ak by aj oni chceli prispieť 
na misie? Takto ich oberieš o možnosť urobiť dobrý skutok!“ 
Mal pravdu. Musím na to ísť inak. Od kamarátok – milov-

níčok sladkého – som zistila predbežný záujem a čokolád-
ky objednala. Peniaze za ne stačilo poslať až po „predaji“, 
a tak som mala dosť času, aby som ich ponúkla nielen tým-
to svojim kamarátkam, ale aj ďalším známym, ktorých som 
v tom čase stretla. Musím povedať, že čokoládky sa predá-
vali takmer samy. Viacero známych sa po zakúpení prvého  
kusu vrátilo, aby si kúpili ďalšie, a zaplatili viac, než bol 
minimálny príspevok. Nakoniec sa do projektu zapojilo  
vyše dvanásť ľudí a o pár týždňov som už za čokoládky po-
sielala trojnásobok ich pôvodnej ceny.

Veľmi sa teším, že som sa do projektu zapojila. Niekedy 
premýšľam, koľko dobra by sa šírilo, keby som tých škatúľ 
vzala ešte viac.

          Zuzana Kováčová

Na jednom stretnutí komunity predniesla kamarátka nalie-
havú prosbu. Dievčina z radov kresťanskej mládeže sa zdô-
verila kolegyni, že čaká bábätko. Otec dieťa odmietal a ma-
ma ju dokonca vyhodila z domu. Prosila, či by ju niekto ne-
prichýlil, aspoň kým sa dieťatko narodí.

Doma som predniesla túto prosbu s otázkou, či by sú-
hlasili s pomocou pre túto dievčinu. Rodina súhlasila a tak 
po krátkom zoznámení sa dievčina nasťahovala do nášho  
dlhodobo rekonštruovaného domu, kde bolo miesta na-
dostač.

 

Krátko nato sa narodilo krásne dievčatko. Z nemocnice pri-
šli k nám a spoločne sme sa učili starostlivosti o dieťatko.

Asi po mesiaci sa ohlásila mamka, či môže prísť na 
návštevu. Spomínam si, ako sa za toto stretnutie celá ko-
munita intenzívne modlila. A bolo to naozaj veľmi emotív-
ne, lebo sa vyrozprávalo veľa nedorozumení a zranení. Ja 
som bola iba „prázdnou nádobou“, ktorá načúva. Pri roz-
lúčke nastalo zmierenie a mamka požiadala dcéru, aby sa 
vrátila domov. A veru, o mesiac sa dievčina sťahovala do-
mov.

    Mária Berberichová

Petícia

Čo dokážu škatule s čokoládou

Sila modlitby

Vďaka za vaše svedectvá solidarity a vzájomnosti.
Svoje príspevky môžete aj naďalej posielať na e-mailovú adresu casopis@nm.sk.  
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O ADHD sa hovorí ako o syndróme 
dnešnej doby. Významným fakto-
rom je i to, že ľudia majú v súčas-
nosti v porovnaní s predchádzajú-
cimi generáciami nepomerne viac 
podnetov na rozptýlenie. Môžeme 
hovoriť o zvýšenom výskyte ADHD 
u detí?

Podľa toho, čo viem, sú pri tom 
dôležité tri faktory. Jednak máme  
v súčasnosti lepšiu diagnostiku,  
takže aj keď v minulosti boli nejaké  
prípady ľudí s ADHD, nevedelo sa 
o nich. Ďalším faktorom je stále sa 
zvyšujúci vek prvorodičiek. Vo vaječ-
níkoch 40-ročných žien vznikajú  
genetické mutácie vo vyššom počte,  
ktoré môžu spôsobiť napríklad 
Aspergerov syndróm, ADHD či iné 
neurovývojové poruchy. A napokon  
so zvyšujúcim sa počtom detí 
s ADHD súvisí i zmena životného štý-
lu. Stravujeme sa nezdravšie, máme 
menej pohybu a fyzickej práce, sme 
vystavení oveľa väčšiemu stresu ako 
v minulosti.

 
Ak tomu správne rozumiem, tak 
podnety na rozptýlenie, ako naprí-
klad mobily či tablety, nemôžu byť 
samy osebe spúšťačom ADHD?

Nie. Pri ADHD sú biologické  
zmeny na úrovni mozgu, ktoré 
vzniknú buď pred pôrodom, alebo po 
ňom v dôsledku niečoho, čo naruší 
normálne fungovanie mozgu. Môže 
ísť napríklad o nejaký silný úraz ale-
bo chemoterapiu v mladom veku. 
 
Aké prejavy dieťaťa môžu rodičom 
signalizovať podozrenie na ADHD? 

ADHD by nemalo byť výhovorkou, prečo ľudia 
nevedia zvládnuť svoju impulzivitu

Najočividnejšia je nadmerná aktivi-
ta, neposednosť, ustavičná potreba 
meniť činnosti, preskakovanie z ak-
tivity do aktivity. Čo v diagnosti-
kách chýba, no je tiež veľmi výraz-
ným prejavom, je zvýšená emocio-
nalita. Je pritom jedno, o akú emó-
ciu ide. Väčšina ľudí emócie filtru-
je na základe príhodnosti situácie, 
no ľudia s ADHD tento filter nema-
jú a svoje emócie nedokážu regulo-
vať. Malé deti s ADHD sa oveľa bez-
prostrednejšie radujú alebo smútia. 
Zároveň môžu mať prejavy agresivi-
ty a byť precitlivené. Dieťa je nepo-
zorné, opakovane nevníma, keď naň 
hovoríme. Je akoby zasnené vo svo-
jom svete. 

 
Ak sa teda tieto prejavy u dieťaťa 
objavia, je na mieste vyhľadať od-
bornú pomoc?

Podľa môjho názoru by diag-
nostika mala byť v rukách pediatrov. 
Pediater najlepšie pozná zdravot-
ný stav dieťaťa a vidí ho častejšie ako 
špecialisti z iných lekárskych odbo-
rov. Tento trend je zaužívaný i v za-
hraničí. Ak má pediater podozrenie  
na ADHD, môže si zavolať rodičov 
i starých rodičov, porovnať viaceré 
prostredia a potom spraviť diagnos-
tiku. Samotná liečba ADHD by sa  
určite nemala redukovať iba na lie-
ky. Dokázané je, že z dlhodobého 
hľadiska strácajú svoju účinnosť.

 
Spomínali ste, že u vás sa porucha 
ADHD riešila i liekmi. Ide podľa 
vás o vhodný spôsob liečby? Zdá 
sa, akoby to bolo len hasenie dô-

Mária Kostyálová

RODINA

V druhej časti rozhovoru so psychológom Radovanom Kyrinovičom sa okrem iného dozviete: 
• aké prejavy dieťaťa môžu rodičom signalizovať podozrenie na ADHD
• akými praktickými radami pomáha svojim klientom, aby lepšie zvládali emočnú impulzivitu

Učitelia často deti 
s ADHD trestajú, 
čo sa však úplne 
míňa účinku. 
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sledkov a nie riešenie skutočných 
príčin.

V optimálnom prípade by sa far-
makologická liečba mala vždy kom-
binovať i s prácou s rodičmi. Kľúčové 
je, aby sa najmä oni naučili, ako s to-
uto poruchou pracovať. 

 
Dalo by sa povedať, že ak sa pri  
liečbe ADHD nezohľadňuje práca 
s rodinou, je liečebný proces nee-
fektívny?

Presne tak. V prvom rade potre-
buje sprevádzanie rodina s dieťaťom 
s ADHD. Rodičia by sa mali učiť, ako 
reagovať v situáciách, keď má dieťa  
výbuchy hnevu a nezvláda svoje 
emočné stavy. 

Čo robiť pre to, aby sa situácia eš-
te nezhoršila. Ak majú napríklad ro-
dičia s dieťaťom hádku niekoľkokrát 
za deň a v rodine prevláda napätie, je 
to akoby začarovaný kruh. Pritom by 
v rámci prevencie stačilo, aby sa ro-
dičia dokázali lepšie naladiť na preží-
vanie dieťaťa a vedeli, aký postoj zau-
jať v emočne vypätých situáciách. 
 
Čo by sa malo z vášho pohľadu 
v spoločnosti zmeniť v prístupe 
k deťom s ADHD? 

Myslím, že by sa malo začať s prácou 
v rodinách. Zamerať sa na ľudí, kto-
rí si zakladajú rodiny, a na to, ako ich 
rodiny fungujú. To je podľa mňa kľú-
čové. Dá sa pomáhať rôznymi spô-
sobmi. Rodinná výchova, predman-
želská príprava, manželské poradne 
a tak ďalej. Druhou veľkou oblasťou 
je práca s učiteľmi. Od škôlky až po 
strednú školu.

Dnes mnohé škôlky deti s ADHD 
automaticky odmietajú. Pritom ma-
li v minulosti tisícky detí s ADHD, 
ktoré len na to nemali papier. Na 
základnej a strednej škole sú deti 
s ADHD často zo strany učiteľov ne-
pochopené, pretože ubližujú iným 
deťom. Učitelia často nevedia, ako by 
mali v danej situácii reagovať, a preto 
deti s ADHD trestajú, čo sa však úpl-
ne míňa účinku. Namiesto toho, aby 
im nechali čas na upokojenie, ktorý 
tieto deti tak veľmi potrebujú, bývajú 
zahriaknuté a vylúčené zo skupiny.

 
U koľkých percent detí pretrvávajú 
symptómy ADHD aj v dospelosti?

U približne 70 % detí pretrvávajú 
symptómy ADHD až do dospelosti. 
Asi 30 % je tých tzv. hraničných, kto-
ré vývoj dobehnú. To znamená, že 

vekom vymiznú symptómy, a tým 
dospievajúce dieťa „podlezie“ hrani-
cu na diagnostikovanie ADHD.

 
Nie je riziko, že ľudia s ADHD bu-
dú používať svoju diagnózu ako 
výhovorku, prečo si nestihli splniť 
svoje povinnosti, alebo na ospra-
vedlnenie svojho impulzívneho 
správania?

ADHD by v žiadnom prípade 
nemalo byť výhovorkou, prečo na-
príklad chodím stále neskoro alebo 
prečo neviem ovládať svoju impul-
zivitu. Mal by som si byť vedomý, že 
svojím konaním ubližujem svojmu 
okoliu, a byť motivovaný so svojimi 
prirodzenými náklonnosťami nie-
čo robiť. 

 
Práve emočná nestabilita je pre 
ľudí s ADHD jednou z najväčších 
výziev. Vedeli by ste zhrnúť ne-
jaké praktické rady, ktorými po-
máhate svojim klientom, aby lep-
šie zvládali stavy emočnej impul-
zivity?

V prvom rade im odporúčam  
spísať si rôzne oblasti v živote, v kto-
rých im robí impulzivita problémy. 
Ak majú napríklad tendenciu skákať  
ľuďom do reči, reagovať zbrklo 
a druhých pritom zraniť, je dobré 
vytvoriť si priestor na premýšľanie. 
Pomôcka, ktorú svojim klientom 
odporúčam, je dať si prsty na ústa, 
podobne ako to robia deti, keď nech-
cú niečo povedať. Tým dajú sami  
sebe signál, aby okamžite nereago-
vali, a zároveň im vznikne čas na 
premýšľanie. 

Ďalším spôsobom, akým sa dá 
získať čas, je parafrázovať to, čo im 
druhý človek povedal. Zároveň im 
však opakujem, že nečinnosť v ich 
prípade nie je riešením. To by bolo  
pri množstve vynárajúcich sa im-
pulzov kontraproduktívne.

  
Celý rozhovor si môžete  

prečítať na www.nm.sk
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Resocializačný program Teen 
Challenge vznikol na podnet reve- 
renda Davida Wilkersona, ktorý 
začal pomáhať závislým v uliciach 
Brooklynu. Ako sa jeho odkaz do-
stal k nám na Slovensko? 

Organizácia Teen Challenge Slo-
vakia vznikla v deväťdesiatych ro-
koch, ktoré boli spojené s nárastom  
počtu závislých ľudí. Zakladateľ pro- 
gramu Teen Challenge na Slovensku 
Jiří Koriťák bol veľmi pohnutý smr-
ťou priateľa, ktorý bol úspešný dok-
tor, ale stal sa závislým od narkotík.  
Inšpirovaný prácou Davida Wilker-
sona, cítil Jiří povolanie do podobnej  
služby. 

V dome, ktorý dostal Jiří od 
svokry, zriadil prvé centrum pre 
drogovo závislých. Ako sa stredisko 
časom rozrastalo, získali sme bu-
dovu základnej školy, kde sídlime 
dodnes.

 
V súčasnosti má organizácia Teen 
Challenge viac ako tisíc centier po 
celom svete. Riadia sa všetky ne-
jakým univerzálne nastaveným 
programom?

Nie. V spôsobe fungovania jed-
notlivých centier v rôznych častiach 
sveta môžu byť rozdiely. 

Spoločným prienikom, ktorý je 
súčasťou programu vo všetkých cen-
trách, je vyučovanie o základoch 
kresťanstva – biblioterapia a du-
chovný program. 

Pracuje so závislými v resocializačnom 
centre: Práve vtedy, keď si ľudia mysleli, 
že závislosť sa ich netýka, sa ocitli u nás 
v Teen Challenge

V čom spočíva biblioterapia?
Na biblioterapii vychádzame zo 

skrípt, ktoré vydala organizácia Teen 
Challenge. Venujeme sa základom 
kresťanského života a rôznym té-
mam, ktoré s tým súvisia, ako je  
napríklad odpustenie, sebaprijatie, 
postoj k sebe i k druhým a podobne.  
Zároveň sa riešia aj témy, ktoré súvi-
sia s problematikou závislosti, ale  
i témy z každodenného života. Vyze- 
rá to asi tak, že si vždy pozrieme, čo 
sa o danej téme hovorí v Biblii, a dis-
kutujeme, čo z toho môžeme apliko-
vať v našom živote.

 
Aké sú z vašej skúsenosti najčastej-
šie príčiny, pre ktoré ľudia upadajú 
do závislostí?

Najčastejšie je to nezdravé  
rodinné zázemie, rodinné traumy,  
nefunkčné vzťahy. Ľudia, ktorí vyras-
tali v takomto prostredí, majú ten-
denciu nachádzať útočisko niekde in-
de a skĺznuť na zlé chodníčky.

 
Akými fázami klienti vo vašom 
centre prechádzajú a ako dlho jed-
notlivé fázy trvajú?

Trvanie programu, ako aj prestup 
do jednotlivých fáz závisí prevažne 
od klienta a jeho progresu. Program 
dokáže klient v ideálnom prípade 
zvládnuť za trinásť mesiacov. Náš 
program pozostáva zo štyroch fáz 
plus nultá fáza, v ktorej sa klient ocitá 
po nástupe do centra. Nultá fáza má 

Mária Kostyálová

SPOLOČNOSŤ

Resocializačný program Teen Challenge má viac ako 1000 centier po celom svete. Jedno z nich i na 
Slovensku. S psychologičkou z centra Teen Challenge Alicou Mereshan sme sa rozprávali o role 
duchovného programu v liečebnom procese, o dôvodoch, pre ktoré ľudia najčastejšie upadajú do 
závislostí, a tiež o možných následkoch jednorazového užitia ľahkej drogy.

Viackrát som bola 
svedkom toho,  
že práve vtedy, 
keď si ľudia 
mysleli, že 
závislosť sa ich 
netýka, ocitli 
sa u nás v Teen 
Challenge.
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trvanie do dvoch týždňov, prvá fáza 
tri až päť mesiacov, druhá fáza šesť až 
osem mesiacov, tretia tri až štyri me-
siace a posledná, štvrtá fáza trvá ma-
ximálne mesiac. Vo štvrtej fáze pra-
cuje klient na hľadaní si zamestnania 
a po jeho nájdení ukončuje program.

 
Z vašej skúsenosti je rok dostatoč-
ne dlhý čas na to, aby sa človek vy-
liečil zo svojej závislosti?

Niektorí klienti u nás ostávajú  
i dlhšie, veľmi to závisí od toho, ako 
sa im v jednotlivých fázach darí. 
Niekto môže zvládnuť jednotlivé fá-
zy za tri mesiace, iný možno potre-
buje päť. No klientom často zdôraz-
ňujeme, že pobyt v našom centre je 
iba začiatkom ich cesty a že závislosť 
je celoživotný boj.

 
Čo hodnotia klienti s odstupom 
času ako kľúčové, čo im pomohlo 
v boji so závislosťou počas pobytu 
v Teen Challenge?

Vo väčšine prípadov je to viera. 
Nie všetci klienti, ktorí náš program 
absolvovali, boli veriaci. Niektorí to 
zobrali iba ako čisto psychologickú 
pomoc a vieru vo svojom živote ne-
praktizujú. Viac úspešných prípadov 
však registrujeme medzi tými, ktorí  

do svojho boja so závislosťou pozvali  
Boha. Na druhej strane je dôležité si 
uvedomiť, že človek je tvorený z du-
cha, duše a tela. Preto je potrebné, 
aby pracoval na všetkých aspektoch 
zároveň.

 
Na Slovensku existujú viaceré  
organizácie, ktoré pomáhajú dro-
govo závislým, ako napríklad ko-
munita Cenacolo, no i mnohé iné, 
ktoré nemajú kresťanský základ. 
Myslíte, že na Slovensku sa toho 
robí pre pomoc závislým dosť?

Nemyslím, že problém to-
ho, prečo máme na Slovensku stá-
le množstvo ľudí trpiacich závislosťa-
mi, tkvie v tom, že by bolo málo cen-
tier alebo že by sme nevenovali do-
statok pozornosti prevencii na ško-
lách. To však nestačí. Najlepšou pre-
venciou je podľa mňa zdravé domáce 
prostredie. To, čo by ešte podľa mňa 
mohlo pomôcť, je upovedomenie 
spoločnosti o riziku závislosti. 

Mnoho ľudí má tendenciu  
vynášať rýchle súdy, keď napríklad  
vidí opitého človeka na ulici. Nedo-
kážu v ňom však vidieť niekoho,  
kto mal možno ťažký osud a v závis-
losti našiel únik pred vnútornou  
bolesťou. 

Spoločnosť sa v otázke užívania 
tzv. ľahších drog, ako napríklad 
marihuany, názorovo rozdeľuje.  
Niektorí obhajujú jej užívanie 
tým, že jednorazové experimen-
tovanie s drogami človeku predsa 
uškodiť nemôže. Čo by ste im na 
to odpovedali?

Považujem to za veľké zľahčova-
nie celej problematiky závislosti.  
Ľudia, ktorí presadzujú tento názor,  
podceňujú riziko, že aj jednorazové  
užitie marihuany, môže zanechať 
doživotné následky na ľudskom 
zdraví. A to tým, že sa môže spustiť 
nejaké dedičné ochorenie, napríklad 
schizofrénia.

 
Čo vám osobne dala vaša doteraj-
šia pracovná skúsenosť v zariadení 
Teen Challenge?

Naučila som sa nevynášať súdy 
nad druhými a nežiť v klamlivej do-
mnienke, že mne by sa nič podobné  
nikdy nemohlo stať. Uvedomila som  
si, akí sme ako ľudia krehkí a že kaž-
dý z nás môže v živote padnúť. Viac-
krát som bola svedkom toho, že prá-
ve vtedy, keď si ľudia mysleli, že  
majú svoj život pod kontrolou a zá-
vislosť sa ich netýka, sa ocitli u nás.

 
V súčasnosti sa veľa hovorí o zá-
vislosti od internetu a sociálnych 
sietí. Prichádzajú k vám klienti aj 
s týmto typom závislosti?

V našom centre sme liečili už aj 
závislosť od internetu. Z mojej skú-
senosti sa však závislosť nikdy netý-
ka iba jednej konkrétnej oblasti, ako 
napríklad alkoholu či drog. Aj klien-
ti, ktorí sa z nejakej závislosti vylieči-
li, si musia dávať stále pozor, pretože  
k závislému typu správania stále in-
klinujú. Myslím, že každý klient, 
ktorý nechce opätovne upadnúť do 
nejakej závislosti, sa musí skôr či  
neskôr začať konfrontovať so sku-
točným zdrojom tej bolesti, ktorú 
sa snaží nejakou návykovou látkou 
zmierniť.

Celý rozhovor si môžete 
prečítať na www.nm.sk. 
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Psychologička a resocializačná pracovníčka v centre Teen Challenge Alica Mereshan
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Kampaň Nového mesta: Spoločný dialóg 
vedie k rešpektu a tolerancii

Tatiana Kubišová

KAMPAŇ NM.SK

Je dobré  
mať názor,  
ale dôležitejšie  
je byť otvorený 
rozhovoru. 

Mať svoj názor je dobré, ale dôležitejšie 
je byť otvorený rozhovoru. S týmto hes- 
lom prichádza kampaň portálu nm.sk, 
ktorý si zakladá na dialógu, šíri kultúru  
porozumenia a inklúzie. V dnešnej po-
larizovanej spoločnosti chce pôsobiť 
ako jednotiaci prvok, prinášať aktuálne 
spoločenské témy, ale aj otvárať otázky 
rodiny, výchovy a viery bez hodnotia-
cich súdov. 
 
Nerozdeľujme, spájajme  

Každý človek formuje spoločnosť, 
preto by sa mal cítiť prijatý a vypočutý. 
V dnešnej hlasnej dobe však vecný, cit-
livý prejav akoby zanikal na pozadí  
exponovaných udalostí a zhrubnutej  
rétoriky. „Filozofia portálu nm.sk  
spočíva v hľadaní priesečníkov, odchá-
dza od fenoménu izolovaných názoro-
vých bublín, ktoré sa vznášajú v izolo-
vanom priestore sociálnych sietí a ich 
nebezpečenstvo spočíva v tom, že pod 
tlakom majú tendenciu vyvrieť do rea-
lity. Sme presvedčení, že iba kultivova-
ný dialóg nás ako spoločnosť posunie  
vpred. A túto našu cestu sme pretavili  
do kampane nabádajúcej k návratu 
k našej podstate, teda k ľudskosti,“  
hovorí šéfredaktor portálu Ján Heriban.

Piliere kampane propagujúcej tole-
ranciu a spolupatričnosť sú aj nosnými 
témami portálu a časopisu Nové mesto.
Oslovuje výberom kľúčových tém, ako 
je spoločnosť, rodina, viera, ekológia 
či inklúzia. V pluralite názorov prevlá-
da rozmanitosť, pestrosť a vidieť to i na 
výbere respodentov. Kampaň preto zr-
kadlí porozumenie a kultivovaný pre-
jav, hoci v nej hlavní protagonisti a pro-
tagonistky čelia výzvam, s ktorými sa 
snažíme vyrovnať ako spoločnosť. 
 
Polarizácia je slepá ulička 

Vegetarián pripraví návšteve šun-
kové chlebíčky. Konzervatívnej starej 

mame neprekáža rozmanitosť v rodi-
ne. To sú len niektoré z posolstiev ur-
čených pre široké publikum, ktoré  
identifikujú hodnotové zameranie  
portálu vo vizuáloch. „Nie sme ja 
a oni, ale my. Kým hľadáme riešenia, 
sme na skutočnej ceste k udržateľné-
mu mieru medzi skupinami, komu-
nitami, regiónmi. Len my ako spoloč-
nosť určíme, či pôjde o viacprúdovú 
diaľnicu, na ktorej paralelne funguje 
niekoľko pruhov a kde pri dodržiavaní 
ohľaduplnosti nedochádza k vážnym 
kolíziám, alebo či sa v snahe o presa-
dzovanie jedinej správnej cesty chce-
me odviezť do slepej uličky,“ mieni  
J. Heriban. Podľa hodnôt zadefino- 
vaných na portáli nm.sk všetci pro-
sperujeme práve vďaka vzájomnej 
podpore a snahe o spoločné dobro. 
A to dosiahneme iba tedy, keď sa nikto 
nebude cítiť izolovaný.

 
Rozhovory, podcasty, knihy

Názov Nové mesto je odvodený 
od názvu talianskeho časopisu Città 
Nuova, ktorý začal vychádzať v roku  
1956 a jeho poslaním bolo hľadať nové 
inšpiratívne cesty na formovanie  
zjednoteného sveta, a jeho slovenská  
verzia vychádza od roku 1998.

Publicistický portál nm.sk vzni-
kol o dve dekády neskôr s cieľom byť 
otvorený pre každého a prinášať naj-
mä rozhovory a reportáže, dokumen-
tovať zaujímavé udalosti a kultivovať 
verejný dialóg formou vlastných po- 
dujatí a podcastov. Súčasťou projektu 
nm.sk sa stalo aj Vydavateľstvo Nové 
mesto, ktoré pôsobí na slovenskom  
trhu už od roku 1994. 

Dnes sú obe spoločnosti pridruže-
ným členom iniciatívy Nuova Global, 
ktorá združuje členské redakcie a vy-
davateľstvá v 21 mestách na piatich 
kontinentoch.

Ako 
babka som 

konzervatívna,



Ako 
babka som 

konzervatívna,
ale rozmanitosť
mi v rodine 
nevadí.

otvorení rozhovoru



Piero Coda
Božie meno je Láska
Kniha Božie meno je Láska podáva atraktívnejší pohľad na 
kresťanskú vieru cez objav Boha-lásky, ktorý nás pozýva do 
dynamiky vzájomnej lásky podľa vzoru Ježiša Krista. Pretože 
iba láska je cestou a formou viery ako poznania a životného 
nasmerovania.

Elisabeth Lukasová, Reinhardt Wurzel
Od strachu k pokoju
Elisabeth Lukasová, žiačka Viktora E. Frankla, na základe svo-
jich bohatých logoterapeutických skúseností poskytuje množ-
stvo príkladov a ľahko realizovateľných tipov, ktoré podporujú 
zrelý spôsob zvládania najrôznejších strachov.

Naša vianočná ponuka

Novinka

Novinka

Novinka

Navštívte náš e-shop
obchod.nm.sk

 Objednávajte telefonicky
0944 127 343 

Pápež František sa prihovára nielen dospelým, ale aj deťom. Vy-
davateľstvo Nové mesto prináša pápežove myšlienky obohatené 
o citlivé ilustrácie českej autorky E. Šimonovej, ktoré pozývajú 
deti a s nimi aj rodičov vstúpiť do sveta hodnôt, ako je jedinečnosť 
a odlišnosť každého človeka, starostlivosť o prírodu, dar viery, 
krása rodiny, citlivosť na chudobných, otvorenosť Cirkvi a iné. 
Zároveň je to príležitosť spoznať osobu pápeža a jeho poslanie  
pre Cirkev a svet. 

Pápež František deťom


