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Vstupná brána do areálu trapistického
kláštora Gethsemani Abbey v Kentucky, USA.
Foto: archív autora
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Kto je mních

H

oci mníšstvo po stáročia zohrávalo dôležitú rolu v našich dejinách, dnes na Slovensku
asi nie je veľa ľudí, ktorí stretli živého mnícha
alebo ktorí by mohli odniekiaľ získať jasnú predstavu,
kto je to mních. Pravda, v bežnej reči sa výraz „mních“–
„mníška“ voľne zamieňa s označením každej osoby
v rehoľnom stave. V užšom zmysle sa však výraz mních
vzťahuje iba na členov istej skupiny reholí, napríklad
benediktínov, ktorí neviažu svoje poslanie na špecifickú službu, apoštolskú činnosť alebo charizmu, ale na
stabilný život (t. j. život na jednom mieste) v modlitbe a práci. Čo za človeka je teda mních? Čo presnejšie
značí tento výraz?

ZOSTAŤ JEDEN
Spomínam si, že slovo mních mi kedysi vôbec neimponovalo. Znie archaicky a evokuje slovo „mech“. So
zvukovou stránkou sa mi pohotovo spájala stereotypná
predstava statného človeka s guľatou tvárou a tonzúrou, oblečeného do vrecoviny s povrazom okolo pása, ktorú som asi nabral z postavy frátra Tucka
v seriáli o Robinovi Hoodovi alebo z etikety známeho piva.
Význam slova mních v skutočnosti nemá nič do
činenia s mechom. Do slovenčiny sa tento výraz dostal
z gréckeho monachos. Koreňom tohto slova je monos –
jediný, sám. Je zrejmé, že ľudia od začiatku vnímali mníchov cez prizmu ich charakteristického spôsobu života v bezženstve a odlúčenosti od sveta, v samote. Slovo
monachos doslova znamená čosi ako jedinák, podstate je
synonymom slov samotár alebo pustovník.

JEDINE BOH
Definícia mnícha na základe číslovky jeden je však úplne nedostatočná, ak to „jeden“ vzťahujeme iba k mníchovi samému. Vtedy je to iba čisto negatívna definícia
– mních je niekto, kto je sám v zmysle nie je s nikým.
Ale v tom je len málo pravdy, pretože v skutočnosti
mních je sám, aby bol s Niekým. Celá pointa je, že ten
Niekto je ako nikto druhý. Boh je absolútne výlučný, je
Jediný. On je iný level ako celé stvorenie. Mních sa vylučuje zo sveta, aby mohol žiť výlučne – mníšsky – pre
Boha. Veľká mníšska osobnosť dvadsiateho storočia,
blahoslavený Charles de Foucauld, napísal: „Akonáhle
som uveril v Boha, pochopil som, že nemôžem žiť ináč,
ako jedine pre neho.“

n
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Mních – teda aspoň v mojom chápaní – je človek, ktorý žije jedine pre Boha. Vzor tejto výlučnosti nachádza v Ježišovom vzťahu k nebeskému Otcovi,
ako na mnohých miestach svedčí evanjelium. Vidíme v ňom Božieho Syna tráviť v modlitbe veľa času
v dôvernom spojení s Otcom. Ježiš do tohto jediného, neopakovateľného vzťahu s Bohom pozýva vstúpiť všetkých, ktorí sú ochotní ho nasledovať. Bohatému mladíkovi hovorí: „Prečo ma nazývaš dobrým?
Nik nie je dobrý, jedine Boh“ (Lk 18, 19). Na zákonníkovu otázku o najdôležitejšom prikázaní odpovedá:
„Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej
svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily“
(Mk 12, 29 – 30).

MNÍŠSKA ODDANOSŤ
To, čo charakterizuje mnícha, nie je samotárstvo, ale
úplná oddanosť Tomu, ktorý jediný je dobrý. S kladným ocenením tejto typickej mníšskej vlastnosti som
sa v stretol niekoľkokrát aj v hovorovej americkej angličtine. Napríklad, istý novinár chválil mladého hokejistu, že sa športu venuje „s oddanosťou mnícha“.
Rovnaké prirovnanie použil politický komentátor na
adresu vytrvalej prípravy ktoréhosi ministra na prácu v jeho odbore. Kresťanský publicista Brad Miner vo
svojej knihe The Compleat Gentleman chváli mníšsku
oddanosť ako jednu z troch podstatných čností každého muža (ďalšie dve sú statočnosť bojovníka a neha manžela a otca).
Byť mníchom neznamená, že človek prestáva byť
„spoločenským tvorom“ podľa slávnej definície Aristotela. V odlúčenosti od sveta, ktorého falošnými hodnotami
sa odmieta riadiť, sa mních stretá s druhými podobne
zmýšľajúcimi mužmi. Spoločne s nimi je pozvaný vstúpiť do „školy Pánovej služby“, ako nazval kláštor vo svojej Regule svätý Benedikt. Skúsení bratia hovoria, že rast
mnícha v oddanosti a láske k Bohu do veľkej miery závisí na podpore a príklade členov spoločenstva.
Bezvýhradná oddanosť Bohu je určujúci faktor
mníšskeho spôsobu života; neznamená to však, že
mnísi majú na túto čnosť monopol. Naopak, modlia sa za to, aby sa Bohu odovzdali ľudia v každom
stave a povolaní. Každý človek je „mníchom“ v tom
zmysle, že stojí sám pred pohľadom svojho Stvoriteľa. Je iba správne a spravodlivé chváliť Boha celým
životom. n
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III

Z knihy

Modlitba
mnícha
KDO JE MNICH?
V představách našich současníků nalezneme nemálo obrazů mnicha: podivín prchající před svody světa
a zodpovědnosti; šťastlivec, který se uchýlil pod křídla komunity, aby u těch, kteří navštíví tamní dům pro
hosty, svědčil o smyslu křesťanského života; archeologická vykopávka… Mnich a mniška však jsou pouze reprezentativním vzorkem ze zástupu svých současníků:
jsou poznamenáni stejnými zraněními a obdařeni týmiž
dary, naplňují je stejné tužby, ambice a dokonce i iluze. Od ostatních se neliší jinak než tím, že jednoho dne
– často znenadání – je cosi přimělo, aby opustili své
plány a následovali velmi nenápadný hlas: hlas, který je
tak jemný, že jej mnozí přeslechnou. Byli povoláni kráčet za Kristem a mít jen jediný podstatný úkol: vzdávat
chválu Bohu Otci, otevírat svá srdce přátelskému vztahu
IV
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Dom Samuel:
JAKO SŽÍRAJÍCÍ
OHEŇ
(Triáda, Praha 2017)

s Pánem Ježíšem a v modlitbě neviditelně a tajemně
nést křesťany a celé lidstvo, aby se všichni otevřeli téže Lásce.

MODLITBA
Apoštolové a první křesťané navázali na tradici židovské modlitby tvořenou žalmy a nasloucháním
Božímu slovu. Křesťanská modlitba je od svých počátků vystavěna na synaxi (tj. shromáždění věřících), jež do středu vnitřního života staví Eucharistii. Tu provází recitace žalmů a opakování invokace:
střelné modlitby, jež v několika slovech soustřeďuje
všechno podstatné na osobní duchovní cestě každého věřícího. Naše mnišské oficium (i breviář, který z něj vychází) rozděluje den do částí, jež umožňují pravidelný návrat k Bohu. Toto uspořádání plní

stejnou funkci jako odříkávání žalmů zpaměti na úsvitu křesťanství. Eucharistie si samozřejmě zachovává
své ústřední místo – nezapomeneme na to, i když se jí
zde zvlášť věnovat nebudeme. Osobní vklad člověka je
dnes tak jako kdysi v celém tomto procesu nepostradatelný. Avšak dříve než naše myšlenky rozvineme dále,
povšimneme si, jak se invokace1 opakované v kostele,
před Nejsvětější Svátostí nebo v práci podobají antifonám otevírajícím naši liturgii hodin:

PANE, OTEVŘI MÉ RTY
A MÁ ÚSTA TĚ BUDOU
CHVÁLIT.
BOŽE, PŘIJĎ MI NA POMOC,
PANE, POSPĚŠ MI POMÁHAT!

1

Např. „Pane Ježíši, učiň ze mne svého přítele.“ Invokace často
užívaná východní tradicí: „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou
hříšným“ je až příliš strohá pro naše současníky ze západu.

Při božském oficiu stejně jako při osobní modlitbě
vše začíná konkrétně vyjádřeným a vědomým úkonem pozornosti: tak se vyjadřuje důvod naší přítomnosti před Bohem.
Pokud by se vnitřní život mnicha omezil na účast
na božském oficiu a modlitbu před svatostánkem,
byl by daleko od cíle, který svatý Pavel vytkl nikoli
řeholníkům, ale všem pokřtěným: „Žijte v modlitbě“
(1 Sol 5, 17; Ef 6, 18). Jak toho dosáhnout? Každý náš
den obsahuje množství opakujících se aktivit, které
od nás vyžadují stejné úkony, na stejných místech.
Když se budeme snažit vpustit modlitbu do našeho
konání, ať už to bude invokace, soustředěný pohled
na kříž či sochu Panny Marie, anebo vědomé sevření
růžence, medailky atd., utvoří se jistá modlitební síť.
Tato jednoduchá a prostá gesta se mohou stát zvykem a opakovat se pravidelně ve stejných situacích.
Osvojit si nový zvyk vyžaduje určité úsilí, uchovat si
jej už není tak náročné.
Ten, kdo ztratil modlitbu, nechal uletět krásného ptáčka. V prázdnu se pak hromadí strachy, úzkosti a scestné touhy, které zaplaví sny člověka, když
není pevně zakotven v realitě, v níž je Bůh přítomen
a jedná. Když se zabýváme užitečnými úkoly, třeba i světskými, jako je práce, studium, milý rozhoZasvätený život • PRÍLOHA | 2019/01
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vor, neznepokojujme se, že by tyto činnosti narušily
naši modlitby. Ať však i tu nejmenší mezírku zaplňuje
Bůh. Bez toho bychom se změnili v akrobaty, kteří se
ve vzduchu nechytili hrazdy. Pozor na pády! Budou-li
oka naší modlitební sítě pevná a hustá, pak dokonce i chudý v ctnostech překoná překážku bezpečně.
Kráčíme k Bohu a neseme svá vlastní břemena i část
břemene druhých. Kristus je však nese s námi, neviditelně, ale spolehlivě.

CENA MODLITBA
To vše vypadá velice jednoduše. Proč nás tedy modlitba tolik stojí? Radosti, bolesti, milosti, zkoušky…
Kdo by v životě viděl jen radosti a milosti, díval by
se dosti naivně. Kdo by si z něj uchovával v paměti
jen černé nebo obtížné chvíle, byl by nevděčníkem.
V životě kráčejí radosti ruka v ruce s bolestmi. V životě s Bohem jdou milosti ruku v ruce se zkouškami.
Ne, že by si Bůh přál nás zkoušet. Takovýto úděl by
si žádný otec nepřál. On prožívá naše zkoušky a nese je s námi. Právě proto se stal v Ježíši, našem Pánu, člověkem. Život má své radosti a bolesti vepsané do běhu přírody. Život s Bohem má své zkoušky.

VI
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Neboť čím blíže Bohu žijeme, tím prudší je naše
konfrontace se zlem. Se zlem ukrytým v nás i v druhých kolem nás. Milovat někoho neznamená pouze sdílet jeho bolesti i hořkost jeho nedostatků.
Bez přijetí těchto dvou aspektů nemůže existovat
přátelství. Milovat církev vyžaduje snášet slabosti
a selhání jejích členů, přijímat je bez naivity. Všichni selhávají, stejně jako my. V tom záleží velikost
a břemeno společného života. Milovat našeho Pána
nás zavazuje přijmout s jeho milostí i zápas, který on, v němž zlo není, vede proti zlu. Jestliže jsme
v někdejších či současných těžkostech dokázali poslechnout Boží výzvu zůstávat v jeho přítomnosti,
bez vzpoury, nenávisti či zatrpklosti, pak můžeme
říci, že jsme ta léta prožili jako křesťané. A řekněme
si, že jsme opravdu byli mnichy, když se toto střetnutí vyostřilo, neboť slovo „zápasit“ je součástí definice mnicha, kterou podává svatý Benedikt.
Když budu Boha milovat jako Otce, můj život nemusí být nutně veselejší. Mnoho věcí, jež se mi zdají
těžké, však dokážu přijmout bez obav. A mnoho dní,
které by mohly být šedivé a obyčejné, pro mě budou
jako svátek. n

Ticho
n
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teľnosťou riadi všetko stvorenie a zvláštnu lásku, ako hovorí Sväté písmo, prechováva k ľudským synom. A predsa,
človek musí hľadať blízkeho Boha, pretože je tajomný Boh
a človek sa mu vzdialil úsilím vystačiť si so stvorením.

TICHO PREMÁHA ŤAŽKOSTI
V MODLITBE
Hľadať Boha znamená obrátiť sa a vydať sa na cestu k nemu. Neznamená to cestovať z jedného miesta na druhé,
i keď fyzické putovanie sa stalo už pre mnohých účinným
znakom obrátenia. Priblížiť sa k Bohu znamená zamerať
sa na Boha celou dušou, mysľou a srdcom. Je to odpoveď
na Božie volanie, na jeho iniciatívu. Cestu k Bohu potom
predstavuje prekonávanie vonkajších a vnútorných prekážok v úsilí odpovedať na Božiu lásku. Jedným z osvedčeným nástrojov na prekonávanie týchto prekážok je ticho.
V období noviciátu som si všimol účinok ticha na moju
modlitbu. Akoby sa ním skutočne cibrilo „ucho srdca“ na
hlas eucharisticky prítomného Ježiša. Pozorné načúvanie
zjednodušuje rozhovor s ním, oslobodzuje od zaoberania
sa kopou hlúpostí. Túto formáciu v duši by som názorne
vyjadril asi takto:

P

osledný týždeň liturgického roka prebiehajú u nás benediktínov v Sampore duchovné cvičenia. V tomto týždni neprijímame hostí. Posvätné ticho – silencium, ktoré sa
každodenne usilujeme zachovávať podľa pravidiel mníšskeho života, sa ešte znásobí. Dvakrát
do dňa počúvame prednášky, ktoré nám v tieto dni dával istý zaslúžilý diecézny kňaz. Počas
súkromného rozhovoru som sa ho spýtal, či mu
v tieto dni, keď je naším jediným hosťom, nie je
v kláštore otupno. Tvár sa mu rozžiarila spokojným úsmevom a povedal: „Je tu tak ticho…“

PANE, SOM ZLOMENÝ,
DORÁŇANÝ A HRIEŠNY…
JA TI DÁVAM SEBA.
CÍTIM SA OPUSTENÝ.
JA TI DÁVAM SEBA.
DOLIEHA NA MŇA STRACH
A MOJI NAJBLIŽŠÍ MI NEROZUMEJÚ.
JA TI DÁVAM SEBA.
SPOLUBRAT MI PORIADNE
LEZIE NA NERVY.
JA TI DÁVAM SEBA.
CHCEM HODINKY S VODOTRYSKOM.
JA TI DÁVAM SEBA.

NAKLÁŇAŤ UCHO SRDCA

OVOCIE TICHA

Ticho je jedným z dôležitým pilierov mníšskeho života. Svätý Benedikt v Regule venuje kapitolu mlčanlivosti, v ktorej cituje Knihu Prísloví: „Tam, kde je
veľa rečí, nechýba hriech.“ Ešte viac, hoci nepriamo, zdôrazňujú význam ticha úvodné slová Reguly: „Počúvaj, synu, prikázania majstra, nakloň ucho
svojho srdca, ochotne prijmi napomenutia láskavého otca a uvádzaj ich odhodlane do života.“
Prvoradým poslaním mnícha je hľadať Boha.
Zo zjavenia Ježiša Krista vieme, že Boh nie je od
nás ďaleko. „V ňom žijeme, hýbeme sa a sme.“ Boh
je nad všetkým a preniká všetko. Svojou prozre-

Ticho je potrebné, lebo obsah Božieho hlasu nemusí byť
bohatý na poznanie, ale je vždy bohatý na lásku. Ticho je
pre dušu naozaj ako voda pre pôdu, v ktorej má klíčiť semienko. Svätá Matka Terézia z Kalkaty napísala: „Ovocím
ticha je modlitba. Ovocím modlitby je viera. Ovocím viery
je láska. Ovocím lásky je služba.“ Je zaujímavé, koľko dôležitých vecí sa podľa týchto slov začína práve tichom.
Všetci, vrátane kňaza spomínaného v úvode tohto článku, sa zhodneme, že ticho je v dnešnom svete stále vzácnejší artikel. O to viac je dôležité, aby si každý veriaci človek našiel svoj ostrov ticha, aby sa mohol započúvať do
hlasu milujúceho Pána. n
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Mníšsky život
v Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku
n

POHĽAD PRÁVA
Titul XII Kódexu kánonov východných cirkví má názov Mnísi a ostatní rehoľníci a členovia ostatných inštitútov zasväteného života. V tomto titule Kódex
hovorí o rôznych formách zasväteného života. Zároveň definuje, že „rehoľný stav je stály spôsob života
v niektorom inštitúte schválenom Cirkvou, v ktorom
sa veriaci v Krista, pôsobením Svätého Ducha, užšie
nasledujúc Krista, učiteľa a vzor svätosti, zasväcujú
z nového a osobitného titulu verejnými sľubmi poslušnosti, čistoty a chudoby, pod legitímnym predstaveným, podľa noriem štatútov, zriekajú sa sveta
a úplne sa zasväcujú dosahovaniu dokonalej lásky
v službe Božieho kráľovstva, pre budovanie Cirkvi
a vykúpenie sveta, ako znaky zvestujúce nebeskú
slávu“ (kán. 410). V ďalších kánonoch je spomenuté,
že „rehoľný stav má byť všetkými podporovaný a napomáhaný“ (kán. 411) a že „všetci a jednotliví rehoľVIII Zasvätený život • PRÍLOHA | 2019/01
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níci, tak predstavení ako podriadení, musia nielen
verne a neporušene zachovávať sľuby, ktoré zložili, ale tiež viesť život podľa predpisov typika alebo
štatútov s verným zachovávaním odkazu zakladateľa a tak smerovať k dokonalosti svojho stavu“ (kán.
426). „Všetci a jednotliví rehoľníci sú viazaní povinnosťami, ktoré sú spoločným právom predpísané
klerikom, ak právom nie je nariadené alebo z povahy
veci nie je zrejmé iné“ (kán. 427).
Najprv sú v tomto titule spomenutí mnísi, ktorí
žijú v monastieroch. Monastierom sa podľa kánonu
433, § 1 nazýva rehoľný dom, v ktorom členovia smerujú k evanjeliovej dokonalosti zachovávaním regúl
a tradícií mníšskeho života. „Mníšsky stav sa definitívne prijíma doživotnou profesiou, ktorá obsahuje
tri večné sľuby: poslušnosti, čistoty a chudoby“ (kán.
462, § 1). Hneď po nich kódex hovorí o pustovníkoch.
„Pustovník je člen monastiera sui iuris, ktorý sa celý
oddáva kontemplácii nebeských skutočností a úplne

sa odlučuje od ľudí a sveta“ (kán. 481). V týchto prípadoch môžeme hovoriť o mníchoch v plnom význame tohto slova.
Ďalšou skupinu osôb zasväteného života tvoria
členovia rádov a kongregácií. „Rád je spoločnosť zriadená kompetentnou cirkevnou autoritou, ktorej členovia, hoci nie sú mnísi, skladajú profesiu, ktorá je
na tej istej úrovni ako mníšska profesia“ (kán. 504,
§ 1). „V rádoch je doživotná profesia zrovnaná s doživotnou mníšskou profesiou, preto o nej platia kán.
466 – 468“ (kán. 533). Na rozdiel od rádu „kongregácia je spoločnosť zriadená kompetentnou cirkevnou autoritou, ktorej členovia skladajú profesiu tromi verejnými sľubmi poslušnosti, čistoty a chudoby,
ktoré však nie sú na tej istej úrovni ako mníšska
profesia, ale majú vlastnú účinnosť podľa noriem
práva“ (kán. 504, § 2).
Inú formu zasvätenia Bohu majú inštitúty spoločného života na spôsob rehoľníkov. Podľa kánonu
554, § 1 „inštitút, v ktorom členovia nejakým posvätným záväzkom, nie však rehoľnými sľubmi, prisľubujú zachovávanie evanjeliových rád, a tiež nasledujú
spôsob života rehoľného stavu pod riadením predstavených, podľa štatútov, je spoločnosťou spoločného života na spôsob rehoľníkov“. „Čo sa týka kánonických účinkov, členovia týchto spoločností sú
zrovnaní s rehoľníkmi, ak právom nie je nariadené
alebo ak z povahy veci nie je zrejme iné“ (kán. 554,
§3) a „členovia spoločnosti sú viazaní záväzkami,
ktoré sú spoločným právom predpísané klerikom, ak
právom nie je nariadené alebo z povahy vecí nie je
zrejme iné, pri zachovaní práv a povinností vymedzených štatútmi“ (kán. 561).
Poslednú skupinu tvoria sekulárne inštitúty. Kódex
kánonov východných cirkví ich v kánone 563, § 1 definuje takto: „Sekulárny inštitút je spoločnosť, v ktorej členovia:

1
2
3
4

smerujú k úplnému zasväteniu sa Bohu,
profesiou troch evanjeliových rád, podľa
štatútov, nejakým posvätným zväzkom uznaným
Cirkvou;
vykonávajú apoštolskú činnosť akoby kvas vo
svete a zo sveta tak, aby všetko bolo preniknuté
evanjeliovým duchom na posilnenie a vzrast
Kristovho tela.
nenapodobňujú spôsob života rehoľníkov,
ale vedú medzi sebou spoločný život podľa
vlastných štatútov;
čo sa týka kánonických účinkov, klerici i laici
zostávajú v svojich stavoch.“

Na záver nájdeme v tomto titule aj kánony, ktoré hovoria o iných formách zasväteného života a o spoločnostiach apoštolského života. V kánone 570 je napísané: „Partikulárne právo môže ustanoviť iné druhy
askétov, ktorí nasledujú pustovnícky život, či už patria do inštitútov zasväteného života, alebo nie; tak
isto môžu byť ustanovené panny a zasvätené vdovy,
odlúčené od sveta, ktoré skladajú verejný sľub čistoty.“ „Schvaľovanie nových foriem zasväteného života
je vyhradené iba Apoštolskej stolici; patriarchovia
a tiež eparchiálni biskupi sa však majú snažiť rozpoznať nové dary zasväteného života, ktoré Svätý Duch
zveruje Cirkvi, a pomáhať zakladateľom, aby svoje
zámery vyjadrili čo možno najlepšie a chránili ich
vhodným štatútom“ (kán. 571). „Spoločnosti apoštolského života, ktorých členovia bez rehoľných sľubov sledujú vlastný apoštolský cieľ spoločnosti a žijú
podľa vlastného spôsobu života bratský život v spoločenstve, snažia sa o dokonalosť lásky zachovávaním konštitúcií, a tie, ktoré sa približujú inštitútom
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zasväteného života, sa majú riadiť len partikulárnym
právom vlastnej cirkvi sui iuris alebo stanoveným
Apoštolskou stolicou“ (kán. 572).

MNÍŠSKY ŽIVOT NA SLOVENSKU
V rámci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku momentálne neexistuje žiaden monastier, v ktorom
by žili mnísi podľa tradícií východného mníšstva.
Z dvoch mníchov (jeromonachov), ktorí žijú a pôsobia na území Košickej eparchie, jeden, protojerej
a igumen Pimen (Pavol Medviď) je farárom v Hačave, druhý, otec Kassián (Kamil Drozd) pôsobí na
Eparchiálnom úrade v Košiciach.
Členovia a členky rádov síce nie sú, v zmysle Kódexu, mníchmi, ich profesia je však na tej istej úrovni ako
mníšska profesia, preto ich tu tiež spomenieme. Na Slovensku existuje Rád sv. Bazila Veľkého (OSBM – baziliáni), Rád sestier sv. Bazila Veľkého (OSBM – baziliánky)
a Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa (OSsR – redemptoristky).
Baziliáni žijú podľa reguly sv. Bazila Veľkého. Je
ťažké povedať, kedy prišli na Slovensko. Celé stáročia žili v tomto regióne mnísi, ktorí nemali nijaké
špeciálne meno. Boli jednoducho „mníchmi“. Meno
„baziliáni“ sa pre nich na našom území začalo používať až v 17. storočí. Momentálne majú na Slovensku

X
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tri monastiere – v Prešove, kde je aj sídlo provin
ciálneho predstaveného – protoigumena, v Krásnom
Brode a v Trebišove.
Baziliánky tiež žijú inšpirované sv. Bazilom Veľkým a jeho sestrou sv. Makrínou. Na Slovensko prišli v roku 1922 na pozvanie ThDr. Mikuláša Russnáka, generálneho vikára Prešovskej eparchie. Do roku
1950 mali kláštory v Prešove, Stropkove, Svidníku,
Sečovciach a v Prahe. Aktuálne má tento rád na Slovensku dve organizačné jednotky: Provinciu Bolestnej Matky Božej (monastiere v Prešove – provinciálny
dom, Bardejove, Svidníku a Medzilaborciach) a Viceprovinciu sv. Cyrila a Metoda (Sečovce – viceprovinciálny dom, Vranov nad Topľou, Trebišov a Bratislava).
Redemptoristky sú najmladšou rehoľou (rádom)
v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Na Slovensko prišli v roku 2002. Najprv žili v priestoroch starej fary v Sačurove a v roku 2007 sa presťahovali do
novopostaveného kláštora vo Vranove nad Topľou –
Lomnici. Žijú podľa reguly, ktorú od Ježiša prijala ich
zakladateľka bl. Mária Celeste Crostarosa, a hľadajú
spôsob, ako túto duchovnosť prepojiť s tradíciou východnej duchovnosti. n

ÚPLNÁ
ZÁVISLOSŤ
NA BOHU
n

ALENA HUTŇANOVÁ OSSR

B

oh si povolal tých, ktorých sám chcel, a udelil
im milosť, aby mu slúžili po všetky dni svojho života takým spôsobom, ktorý je pre povolaných a jemu zasvätených jedinečným prejavom,
vyplývajúcim z hĺbky ich vnútra. Jedinečnosť v prípade kontemplatívnych redemptoristiek byzantského
obradu v monastieri vo Vranove nad Topľou, ktorý má
za sebou desaťročnú históriu, spočíva nielen v prebývaní v Božej prítomnosti, v nasmerovaní pohľadu na
Boha, ale aj v postoji úplnej závislosti na Bohu, ktorý mi dal život a bez prestania ho aj udržuje. S týmto vedomím vstávam, spievam žalmy, pracujem, ale aj
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hľadím na tých, s ktorými sa dennodenne stretávam
– so sestrami, s ktorými žijem a budujem spoločenstvo lásky.
Dar, milosť, ale tiež tajomstvo, pretože aj napriek
klauzúre dvere kláštora sú stále otvorené pre prichádzajúcich, pre potrebujúcich a pútnikov. Ich cieľom je
načerpať a pokračovať v ceste. Podľa potreby každý sa
môže nasýtiť tým, čo v danej chvíli potrebuje. Často je
to spoločná liturgická modlitba, ktorej sú ľudia účastní. Veľakrát čerpajú z ticha ako z pokojného prístavu, kde svet sa zdá byť so svojou vášnivou a prenikavou ponukou vzdialený a nedostupný. Stáva sa, že pri
osobných stretnutiach a rozhovoroch sa pozemský čas
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zleje s pohľadom večnosti a v ňom sa navzájom učíme žiť v harmónii.
Boh nás volá k pokániu za naše hriechy, ale aj
za hriechy iných. Pozýva nás k zmene zmýšľania
a cez rôzne situácie, ktoré sám režíruje, povzbudzuje nás a pretvára na svoj obraz, očisťuje duše a robí
nás sebe podobnými. Nič zvláštne, iba žiť s Bohom
a žiť z Boha, aby on mohol žiť v nás. Vtedy tí, ktorí
sa stretnú s nami, uvidia Boha, ktorý je tu prítomný.
Vtedy aj ich naplní Duch živého Boha, usmerni naše
životné cesty a posilni naše kroky, aby sme mohli
v jeho svetle kráčať do cieľa našej cesty, ktorým je
zjednotenie, zbožštenie. n

