Od Mariánskych kongregácií
ku svetovému Spoločenstvu kresťanského života CVX
História v skratke
1540 Ignác z Loyoly zakladá Spoločnosť Ježišovu.
1563 Jezuitský učiteľ Jean Leunis zhromažďuje študentov Rímskeho kolégia s cieľom duchovnej
formácie – rodia sa Mariánske kongregácie. Prvá skupina sa rýchlo stáva vzorom pre iné kongregácie
rozmiestnené po celom svete.
1578 Generálny predstavený SpoločnosL Ježišovej, Claudio Aquaviva, potvrdzuje Spoločné pravidlá
pre tých, ktorí túžia nasledovať život Kongregácie.
1584 Pápež Gregor XIII bulou Omnipoten/s Dei potvrdzuje prvú Kongregáciu v Rímskom kolégiu
(Primaria) ako hlavu všetkých Kongregácií.
1587 Pápež Sixtus V, vypočujúc požiadavku SpoločnosL Ježišovej, vydáva Bulu Superna Disposi/one.
Táto bula umožňuje Generálnemu predstavenému SpoločnosL Ježišovej vytvárať skupiny prvej
Kongregácie i na iných miestach, dokonca aj medzi ľuďmi, ktorí neboli študentmi jezuitských škôl. V
týchto skorých časoch bolo bežné, že JezuiL a laici, ktorí boli členmi Kongregácií veľmi často
spolupracovali.
17.st. Kongregácia zažíva svoj vrchol ako i začiatok svojho duchovného úpadku.
1748 Pápež Benedikt XIV sa bulou Praeclaris Romanorum snaží obnoviť život Kongregácie. Táto bula
zvýhodňuje členov tým, že im poskytuje rozšírené duchovné výhody, a to má pravdepodobne práve
opačný efekt. V tomto čase Spoločnosť Ježišova, ako obeť poliLckých intríg, bojuje o vlastný život.
1773 Pápež Klement XIV podpisuje dokument, ktorý zakazuje Jezuitský rád. Príkazom toho istého
pápeža sa Kongregácie stávajú jedným z bežných diel univerzálnej Cirkvi. V 18. storočí rapídne narastá
členstvo z 2 500 na 80 000 skupín. Dôsledkom toho je však upadnuLe zápalu a činnosL. Duchovný
život členov a ich sociálny záujem o spoločnosť sa redukuje na náboženský život a sporadické
podujaLa počas roka. Mariánske kongregácie sa stali masovým náboženským hnucm, iným od
predstavy, ktorú mali Ignác alebo Jean Leunis alebo Aquaviva.
1922 Páter Ledochowski, generálny predstavený SpoločnosL Ježišovej, zvoláva stretnuLe Jezuitov,
ktorí spolupracujú s Mariánskymi kongregáciami inde nazývanými aj Sodalitami. Zakladá sa centrálny
sekretariát. Je to vôbec prvý sekretariát jezuitských diel. Tento prvý krok pomáha k obnove.
1948 Pápež Pius XII svojou Apoštolskou konšLtúciou Bis Saeculari dáva silnú podporu pre obnovenie
Mariánskych kongregácií. Bis Saeculari bola potrebná: ponúka jasné a spoľahlivé stanovisko ku
pochopeniu autenLckej idenLty Mariánskych kongregácií vyžadujúce reformu a orientáciu smerom do
budúcnosL. Zároveň ponúka aj pár všeobecných stanovísk o laickom apoštoláte.
1950 Sedemdesiatjeden jezuitov zo štyridsiaLch krajín prijímajú pozvanie generálneho predstaveného
pátra Jansena a stretávajú sa v Ríme, aby zaujali stanovisko ku Bis Saeculari.
1951 Prvý svetový kongres o laickom apoštoláte sa koná v Ríme. Stretáva sa štyridsať delegátov zo 16
krajín a diskutujú o myšlienke svetovej federácie.
1952 Na eucharisLckom kongrese v Barcelone pokračujú ďalej v diskusii o svetovej federácii.
Centrálny sekretariát v Ríme je požiadaný o prípravu stanov.

1953 Tým istým pápežom je potvrdená Svetová federácia Mariánskych kongregácií.
1954 V Ríme sa koná prvé zhromaždenie svetovej federácie.
1959 Druhé zhromaždenie sa koná v Newarku, USA.
1962 Otvára sa Druhý VaLkánsky Koncil.
1964 TreLe zhromaždenie svetovej federácie sa koná v Bombay, Indii.
1967 Počas štvrtého zhromaždenia konajúceho sa v októbri sa schvaľuje nové meno: Spoločenstvo
kresťanského života CVX.
1968 Na Sviatok Zvestovania pápež Pavol VI schvaľuje Všeobecné princípy Svetovej federácie
Spoločenstva kresťanského života CVX.
1970 Koná sa piate zhromaždenie v Santo Domingo, Dominikánska republika. Upravili sa všeobecné
princípy a v roku 1971 boli potvrdené Svätou stolicou.
1973 Od tohto roku sa CLC pravidelne stretáva na svetových zhromaždeniach. Doteraz posledným
zhromaždením bolo 16. stretnuLe v Bejrúte, v Libanone v roku 2013 na tému Od koreňov ku
hraniciam: „Toto jej môj milovaný syn, počúvajte ho.“ (Mk 6, 30-34)
2018 Európske stretnuLe ekleziálnych asistentov, eurolinkov a prezidentov CLC vo francúzskom Lille
2018 17. svetové zhromaždenie CLC v Argencne, v Buenos Aires na tému CLC, dar pre Cirkev a pre
svet: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!“ (Mk 6, 38)
2019 Ako odpoveď na 17. Svetové zhromaždenie Spoločenstva kresťanského života v Buenos Aires sa
v auguste 2019 uskutočnili 1. duchovné cvičenia s komunitným rozlišovaním pre členov starších
spoločensLev CVX Slovensko metódou ESDAC.

