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Bratia, upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho 

moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť 

úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a 

telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami 

tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských 

sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli 

v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte 

teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier 

spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium 

pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým 

môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha!                    

A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je 

Božie slovo. Vo všetkých modlitbách a prosbách sa 

modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo 

bdejte a proste za všetkých svätých! 
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Srdečne vás všetkých pozdravujem. Verím, že vy aj vaši drahí ste v poriadku a nosíte v srdci nádej a vieru 

vzkrieseného Krista, ktoré nás vyvedú z tejto aktuálnej životnej situácie ovplyvnenej COVID-19. Je mi ľúto, že sme 

sa nemohli stretnúť osobne pred dvoma týždňami na komunitnom víkende na Donovaloch. Napokon sme sa 

rozhodli presunúť komunitný víkend na jarný termín a už teraz si môžete predbežne rezervovať posledný májový 

víkend na toto milé stretnutie nášho spoločenstva.   

Napriek tomu, že okolnosti umožňujú len sťažka fungovanie stretiek na osobnej báze, chcem vás vyzvať, aby ste 

využili možnosti, ktoré máme (vrátane tých technických) na to, aby stretká prebiehali naďalej, aby ste boli v 

kontakte, boli si blízko osobne a spolu ako spoločenstvo sa zdieľaním povzbudzovali a obohacovali na ceste k 

plnšiemu vzťahu s naším Pánom.  

Martin Gabaj 
prezident CVX Slovensko 
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Jednou z foriem, ako si byť blízko a vedieť o sebe je aj tento newsletter, ktorý práve čítate. Našou túžbou je 

prinášať členom spoločenstva newsletter pravidelnejšie, aspoň trikrát do roka. Chceme ho tvoriť spolu s vami na 

obohatenie nás všetkých. V prvom obnovenom vydaní sa vám postupne prihovoríme všetci členovia líder 

komunity. V ďalších by sme okrem iného radi prinášali aj vaše svedectvá či reflexie a vytvorili priestor na lepšie 

spoznanie sa – napríklad formou kreatívneho predstavenia sa alebo prezentácie toho ktorého stretka.  

V druhej polovici leta, predtým, ako súčasné okolnosti naplno vstúpili do našich životov, sme sa ako líder komunita 

viackrát stretli, aby sme nasmerovali našu činnosť na najbližšie obdobie, ako aj na dlhší horizont troch rokov. Vízia, 

s ktorou vstupujeme do našej služby, je hľadať a nájsť konkrétne formy naplnenia mena milosti nášho CVX 

spoločenstva na Slovensku - Spoločenstvo, ktoré sprevádza Dych Boží - ktoré naše spoločenstvo rozlíšilo na 

komunitných duchovných cvičeniach v lete 2019 a ktorému sme sa venovali aj na poslednom komunitnom 

víkende. 

Naplnenie tejto vízie, poslania staviame na troch pilieroch: 

I. hodnoty  
Tvoria rámec, v rámci ktorého konáme, aby sme mohli uskutočňovať svoje poslanie. Primárne sem patria: 
základná trojročná formácia v ignaciánskej spiritualite, poznanie a žitie Charizmy a Všeobecných princípov CVX 
a skúsenosť individuálnych 8-dňových duchovných cvičení. Sekundárne na to nadväzujú programy Kurz 
duchovného sprevádzania I. a II., či Kurz ignaciánskeho leadershipu. 

II. stratégia 
Ide o konkrétnu realizáciu našich aktivít, ktorá vychádza z porozumenia a prijatia hodnôt, a to v kontexte našich 
osobných životov a každodenných aktivít. V tomto bode hovoríme konkrétne o:  

• otváraní a sprevádzaní stretiek poskytujúcich základnú trojročnú formáciu (kolektívne duchovné 
sprevádzanie) 

• spoločné podujatia (8-dňové DC, duchovné obnovy, komunitný víkend, koncoročné reflexie, VN) 

• rozvíjaní individuálneho duchovného sprevádzania (hľadanie konkrétnych foriem, rozlišovanie na osobnej 
úrovni venovať sa duchovnému sprevádzaniu, zabezpečenie podpory pre sprevádzajúcich). 

III. organizácia, štruktúra 
Tento pilier nám hovorí o tom, aké sú roly, kompetencie jednotlivých členov spoločenstva. Poznajú ľudia v CVX 
svoje miesto v spoločenstve? To je otázka, na ktorú teraz nemáme úplne jasnú odpoveď. Chceme vás pozvať, 
aby ste aj tento čas využili na spoznanie a pomenovanie svojho miesta v spoločenstve. Rozlíšenie, či ma 
odpoveď na Božiu lásku volá aj do služby pre spoločenstvo, resp. ako ma moje miesto a vzťahy v spoločenstve 
ukotvujú v mojej službe rodine, v zamestnaní, či inej konkrétnej službe blížnemu. 

Našu víziu chceme napĺňať v konkrétnych oblastiach, ktoré sme si v líder komunite zobrali za svoje a ktoré vám v 

najbližších riadkoch bližšie predstavia jednotliví členovia. 

  

Martin Gabaj 
prezident CVX Slovensko
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Je to charizma spoločenstva CVX, téma, ktorá 

rezonuje medzi nami. Vďaka Bernardovi, ktorý 

neúnavne otvára kurzy, predovšetkým Duchovné 

sprevádzanie 1 (DS1) (venuje sa individuálnemu 

sprevádzaniu) a príležitostne Duchovné 

sprevádzanie 2 (DS2) (venuje sa sprevádzaniu na 

duchovných cvičeniach), máme v spoločenstve 

absolventov kurzov. Prednedávnom nám pribudli 

ďalší členovia z kurzu DS1 a od februára 2021 

Bernard otvára kurz DS2.  

Niekoľkí z nás už sprevádzajú, či už individuálne, na 

duchovných cvičeniach, alebo na duchovných 

obnovách (aj online). Je to služba, ktorou môžeme 

slúžiť Cirkvi: nášmu spoločenstvu, ale i navonok. 

Každý z nás nejakou formou sprevádza a je 

sprevádzaný.  Niekto v rodine, iný v práci, ako vedúci 

stretka, v individuálnom sprevádzaní...  Je dôležité si 

pomenovať: Ako som sprevádzaný? Ako 

sprevádzam? Ako môžem sprevádzať? 

 

Dňa 1.10.2020 sme zorganizovali stretnutie 

sprevádzajúcich (individuálne, na DC a na stretkách) 

a absolventov kurzov DS1 a DS2, ktorí majú túžbu 

sprevádzať. Stretnutia sa zúčastnili aj sestry CJ 

Miroslava a Klára. Toto prvé stretnutie bolo o 

povedaní si, kto ako sprevádza, s čím bojuje a čo 

potrebuje v oblasti duchovného sprevádzania. Tí, 

ktorí ešte nesprevádzajú, vyjadrili svoje obavy a 

prekážky. Navzájom sme sa zdieľali a povzbudili. 

Zhodnotili sme, že jednou z najdôležitejších 

podmienok duchovného sprevádzajúceho (okrem 

kurzu DS) je mať svojho duchovného 

sprevádzajúceho a supervíziu. Momentálne plynie 

mesačné obdobie, aby sme v sebe zreflektovali svoje 

túžby a potreby ohľadom duchovného sprevádzania, 

a na ďalšom stretnutí ich pomenovali a vytvorili plán 

a náplň do budúcna. Cieľom je pomôcť absolventom 

kurzov so začatím sprevádzania a sprevádzajúcim 

umožniť  supervíziu. Zároveň pozývame 

všetkých,ktorí majú túžbu sprevádzať a nevedia ako 

začať, na ďalšie stretnutie. Kontaktovať ma môžete 

emailom na iveta.vachalkova@gmail.com. 

Naša skúsenosť, ale i táto neľahká doba, nám 

nastavuje zrkadlo a ukazuje dôležitosť duchovného 

sprevádzania. Do budúcna sa javí duchovné 

sprevádzanie ako dôležitá a nenahraditeľná potreba, 

aby laici v spolupráci s kňazmi vo väčšej miere 

duchovne sprevádzali. Preto kladieme dôraz na 

starostlivosť a vzdelanie sprevádzajúcich.  

Iveta Vachálková 

  

Iveta Vachálková 
členka líder komunity CVX Slovensko
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Venovať sa potrebám jednotlivých vedúcich stretiek vnímame ako ich podporu a uistenie v ich službe. Naším cieľom 

je vytvoriť skupinku, v ktorej budú môcť jednotliví vedúci zdieľať ťažkosti pri sprevádzaní, vo formácii, ako uchopiť 

sledovanie dynamiky skupiny i jednotlivcov v nej.   

Kroky k realizácii: 

• Plánované stretnutie vedúcich, ako aj ostatných členov stretiek v Ružomberku, Žiline a Prešove online 
14.11.2020 

• Plánované stretnutie vedúcich stretiek v Bratislave online / osobne   

• Prepracovanie tém 3. ročníka formácie - doplniť otázky, ktoré podnietia meditáciu a kontempláciu a pomôžu 
lepšie uchopiť Utrpenie a Vzkriesenie Ježiša Krista a preniknutie do hĺbky. 

• Zapracovanie tém o spoločenstve CVX, charizme, záväzkoch, sv. Ignácovi do priebehu trojročnej formácie 

• Možnosť posunutia formácie aj do 4. ročníka 

• Praktický workshop zameraný na uchopenie schopnosti rozlišovať na stretkách 

• Návšteva jednotlivých členov líder komunity (LK) na stretkách v Bratislave aj v iných mestách, ak možnosti 
dovolia 

V prípade otázok sa môžete kedykoľvek obrátiť na členov LK, prípadne ma môžete kontaktovať emailom na 

katka.rakova@gmail.com. 

Katarína Raková 
 

Do LK som bola nominovaná ako komunikačná spojka medzi CVX Prešov a zvyškom CVX na Slovensku. To vnímam 

ako službu pre spoločenstvo a svoje poslanie aj do budúcnosti. Moja vízia na nasledujúce tri roky je vnímať 

potreby, problémy i radosti menších stretiek, aké sú práve v Prešove a pretlmočiť ich na stretnutiach LK. A spätne 

informovať tieto stretká a priblížiť im radosti, potreby a problémy bratislavských stretiek a prezentovať návrhy a 

závery líder komunity.  

Monika Šoltýsová 

Katarína Raková 
členka líder komunity CVX Slovensko

Monika Šoltýsová 
členka líder komunity CVX Slovensko



 

 
6 

Katarína Blaščáková 
členka líder komunity CVX Slovensko

 

Oblasť charizmy Spoločenstva kresťanského života 

a s tým súvisiacich záväzkov je základným kameňom, 

na ktorom je postavená identita CVX. Preto je 

nanajvýš vhodné pravidelne otvárať túto tému na 

stretkách, aj na spoločných akciách. Momentálny 

pandemický režim nám nedovoľuje osobné 

stretávanie a diskusiu, preto rada využijem formu 

newsletteru na (znovu)otvorenie otázok ohľadom 

charizmy a záväzkov v našom spoločenstve. 

Charizma CVX vychádza z Božieho darovania sa nám 

a zároveň Jeho pozvania do spolupráce s Ním. Božie 

darovanie a súčasne pozvanie je prítomné 

pôsobením Ducha Svätého každodenne, vo všetkých 

okolnostiach nášho života. Pritom spoločenstvo 

rešpektuje jedinečnosť povolania človeka 

a umožňuje nám v otvorenosti a slobode byť vždy 

k dispozícii Bohu. Zároveň nás aj vyzýva, aby sme si 

uvedomili našu (z)odpovednosť – hľadali odpovede 

na potreby našich čias a spolupracovali s celým 

Božím ľudom.  

Našou túžbou je zjednotiť svoj život vo všetkých jeho 

rozmeroch v plnosti kresťanskej viery. Toto sa 

snažíme dosiahnuť tým, že odpovedáme na Kristovo 

volanie v súčasnom svete. Naša spiritualita nás 

otvára a disponuje na všetko, čo si Boh praje 

v prítomnej chvíli, tu a teraz. Inak povedané, 

snažíme sa nachádzať Boha vo všetkom. Víziou CVX 

je integrácia viery a života po každej stránke: 

osobnej, sociálnej, profesionálnej, politickej 

a duchovnej. Hľadáme „väčšiu slávu Boha“ 

nasledovaním Ježiša Krista bližšie cez „ponuky 

väčšieho významu a dôležitosti“. Členovia CVX sú 

kresťania, ktorí „chcú nasledovať Ježiša Krista bližšie 

a spolupracovať s ním na budovaní Kráľovstva“. 

Spoločenstvo kresťanského života chce, aby jeho 

členovia boli živí na duchu, neustále cvičili sami seba 

v počúvaní Božieho volania a pohotovo naň 

odpovedali celým svojím bytím. 

Základnými prostriedkami našej spirituality sú: 

• Duchovné cvičenia sv. Ignáca 

• Modlitba 

• Rozlišovanie osobné, v spoločenstve 

• Denné spytovanie (s)vedomia 

• Duchovné sprevádzanie 
 

Povolanie CVX je IGNACIÁNSKE, SPOLOČNÉ a LAICKÉ 

povolanie.  

Ignaciánske preto, lebo spôsob života je tvarovaný 

črtami Ignaciánskej kristológie: asketický 

a jednoduchý život, v súdržnosti s chudobou 

a vydedencami spoločnosti, integrujúc rozjímanie 

a činnosť, vo všetkých záležitostiach spôsobu života 

lásky a služby v Cirkvi a vždy v duchu rozlišovania. 

Charizma CVX má aj mariánsky charakter - Ježišova 

Matka je neustále prítomná po boku svojho Syna, je 

sprostredkovateľkou aj inšpiráciou. Mária je 

modelom odpovede na Jeho volanie a prácu s Ním 

v Jeho misii. 

Je spoločné preto, lebo ide o komunitu bratov 

a sestier, ktorí zdieľajú to isté volanie. Spoločenstvo 

tvorí základ pre apoštolské svedectvo a službu 

v každodennom živote jeho členov.  

Je laické, keďže je vytvorené z kresťanov: mužov 

a žien, dospelých a mladých ľudí všetkých sociálnych 

foriem.  

Prameňom a charakteristickým nástrojom našej 

spirituality sú Duchovné cvičenia sv. Ignáca. Z tohto 

dôvodu nemôžeme pochopiť (nie to ešte žiť) 
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povolanie CVX bez prežívania Duchovných cvičení. 

CVX dúfa, že jeho členovia sú ľudia modlitby, majú 

schopnosť načúvať Pánovým túžbam, schopní 

rozoznať medzi mnohými volaniami života, čo je 

najvhodnejšie pre budovanie Božieho kráľovstva. 

Z tohto dôvodu dáva k dispozícii školu Duchovných 

cvičení. Duchovné cvičenia nie sú skúsenosťou, 

s ktorou apoštolský život dosahuje vrchol, ale skôr 

počiatočná, rozhodujúca skúsenosť pre osobnú 

apoštolskú voľbu, ktorou žije jednotlivec celý zvyšok 

svojho života. Všetko to, čo jednotlivec počas nich 

prežil, pretvára jeho životný štýl a napomáha mu byť 

a konať v zhode s túžbami Pána pre budovanie Jeho 

kráľovstva.. 

 
Sľuby (záväzky) v CVX 

Záväzok je v našej spoločnosti nepopulárne slovo, 

ktoré nám evokuje sloveso „viazať sa k niečomu, 

niekomu“. Záväzky nás naozaj viažu – v našom 

prípade k Pánovi, k životu s Ním v atmosfére 

charizmy CVX spoločne s našimi „priateľmi v Pánovi“. 

Záväzok dočasne či trvalo žiť s Pánom v spoločenstve 

s rovnako zmýšľajúcimi a žijúcimi spolupútnikmi na 

životnej ceste môže byť – paradoxne – nádherne 

oslobodzujúci.  

Sľuby majú svoj pôvod v Bohu – Boh ustanovil so 

svojím ľudom neporušiteľnú zmluvu, ktorej je verný 

naveky. Najväčším znakom tejto zmluvy je vtelenie. 

Aj človek túži vyjadriť svoju najhlbšiu skúsenosť 

s Pánom prostredníctvom zmyslov – náš vzťah 

k Bohu sa dá najlepšie vyjadriť vo viditeľných 

a sviatostných znakoch, sľuboch. A nakoniec - svoje 

povolanie žijeme v komunite, ktorá chce vidieť, 

počuť a cítiť, že si ceníme náš vzťah k Pánovi a ku 

spoločenstvu.  

Postupnosť záväzkov v CVX: 

1. Dočasné sľuby a záväzky – kandidát sa rozhodne 

urobiť voľbu na základe predchádzajúcich skúseností 

života v CVX a Duchovných cvičení a širšia komunita 

ju potvrdí. Dočasné záväzky sa skladajú na 2 roky.  

Človek je začlenený do komunity CVX a aktívne hľadá 

a rozlišuje svoje individuálne povolanie. Rozlišuje, či 

CVX je alebo nie je miestom, kde ho chce mať Boh 

a či je „otvorený, slobodný, pripravený a vážne 

rozhodnutý“ vydať sa na cestu apoštolského života. 

Pre ľudí, ktorí dôjdu k záveru, že CVX zodpovedá ich 

najhlbším ašpiráciám, táto etapa prináša so sebou 

posilnenie ich rozhodnutia prijať spôsob života v 

tejto komunite.  

2. Trvalé záväzky – skladajú sa doživotne (večné 

sľuby). Keď členovia CVX dospejú k záveru, že 

ohlasovanie Krista a Jeho evanjelia svetu je to, čo 

„chcem a túžim a že je mojím uváženým 

rozhodnutím“157, vedia, že je to Pán, ktorý vedie ich 

kroky na tejto dlhej púti. Sloboda zasvätiť sa 

neznamená len byť pripravený uskutočniť voľbu. 

V skutočnosti to znamená plné odovzdanie sa Bohu 

a úplná dôvera voči nemu. 

Dobre to vystihuje modlitba Sv. Ignáca, ktorú sa 

modlí v takomto duchu: 

„Vezmi, Pane, a prijmi celú moju slobodu, moju 

pamäť, môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám 

a čo vlastním, ty si mi to dal. Tebe, Pane, to vraciam 

všetko je to tvoje, nakladaj  s tým celkom podľa 

svojej vôle. Daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi 

stačí.“ 

Naša sloboda pramení v Božej láske a Jemu ju 

ponúkame ako zápalnú obetu. Boh nás miloval prvý 

a rovnako sa nám daroval ako prvý. 

Ak máte otázky, podnety alebo chcete bližšie 

spoznať charizmu a záväzky v CVX, rada vám 

pomôžem. Pokojne mi napíšte na 

katkablascakova@gmail.com. 

Katarína Blaščáková



 

 

 
8 

 

Priorita: vzťah so svetovým spoločenstvom CVX a krstnou komunitou na Malte 

CVX-CLC je svetové spoločenstvo pôsobiace v 67 krajinách s výkonným centrom v Ríme. Je pokračovaním 

Mariánskych kongregácií iniciovanými Jeanom Leunisom, SJ. Prvýkrát ich schválil pápež Gregor XIII. bulou 

Omnipotentis Dei 5. decembra 1584. Počiatky CVX siahajú k skupinám laikov vznikajúcich po roku 1540 v rôznych 

častiach sveta na základe iniciatívy svätého Ignáca z Loyoly a jeho spoločníkov. Všeobecné princípy Spoločenstva 

kresťanského života CVX boli prijaté v roku 1967, schválené 1971 v Ríme a revidované 1990.  

Súčasní členovia výkonného výboru sú: 

Prezident:    Denis DOBBELSTEIN 

Viceprezident:    Ann Marie BRENANN 

Sekretár:   Manuel MARTÍNEZ 

Členovia/Poradcovia:  Najat SAYEGH, Diego PEREIRA, 

Catherine WAIYAKI, Daphne HO, Fernando VIDAL 

 

 

Integrácia do svetového spoločenstva CLC.  

Integrácia do svetového spoločenstva CVX-CLC sa uskutočňuje v troch vzťahoch. Vo vzťahu k svetovému 

spoločenstvu nás spája výkonná kancelária v Ríme a každých päť rokov organizované svetové stretnutie CVX-CLC. 

Najbližšie sa koná v roku 2023. Nasledujúci rok po svetovom stretnutí sa koná európske stretnutie. K tejto 

integrácii nás vedie vzťah s krstnou komunitou CLC Malta. Špeciálnou funkciou je eurolink. 

Eurolink – rola člena národného spoločenstva určeného na komunikáciu s Euroteamom, zdieľanie tém, šírenie 

medzinárodných podujatí, aktivít a programov pre členov CVX. Je živou spojkou s národnými spoločenstvami 

v Európe 

Úlohy eurolinka CVX Slovensko: 

- Podieľanie sa na dianí a rozvoji spoločenstva 

- Organizovanie rôznych stretnutí a aktivít CVX 

- Komunikácia s CVX na medzinárodnej úrovni (Euroteam, výkonný výbor, sekretariát) 

- Zastupovanie CVX Slovensko na medzinárodných stretnutiach a zúčastňovanie sa svetového zhromaždenia CVX 

- Zabezpečenie kontinuity aktivít voči svetovému spoločenstvu, vnímanie potreby lokálnych spoločenstiev,    

podporovanie stmeľovania jednotlivých spoločenstiev 

- Budovanie jednotného spoločenstva CVX na Slovensku 

- Budovanie blízkych vzťahov s krstnou komunitou CLC Malta 

- Podporovanie zjednotenia so svetovým spoločenstvom CVX-CLC 

- Zavŕšenie prístupového procesu oficiálnou prihláškou výkonnému výboru CVX-CLC v Ríme. 

Ján Turza 
člen líder komunity CVX Slovensko
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Euroteam - európsky koordinačný team CVX  
 Kasia, Jean-Benoît, Angelika, Chris 
 
Aktivity Euroteamu: 
- Stretnutie eurolinkov každé 2 roky –  posledné bolo 2019 
vo Vilniuse, najbližšie sa plánuje v máj 2021 
- Medzinárodné zdieľacie stretnutie Euroteamu 
a eurolinkov 2. mája 2020 online 
- Adventný kalendár na sociálnych sieťach (CLC Španielsko) 
- At the Frontiers – dobrovoľnícky program venujúci sa 

migrantom v Taliansku 

 

 

 

Krstná komunita na Malte 

CVX Slovensko je v prístupovom procese do svetového spoločenstva CVX-CLC. Našou krstnou komunitou je CLC 

Malta. Jej členovia nám pomáhajú riešiť otázky spoločenstva, modlia sa za nás, podporujú nás a po dokončení 

prístupových príprav nás odporučia na vstup do svetového spoločenstva. 

Zástupcovia maltskej líder komunity nás navštevujú každý rok počas komunitného víkendu a aktívne sa zapájajú 

do diania spoločenstva. Tiež nás pravidelne pozývajú na ich národné stretnutie konajúce sa na jeseň v 

exercičnom dome na Mount St. Joseph. Našou spojkou v CLC Malta sú: Savior Borg, Jenny Zammit, Chris Micalef, 

James Schembri 

Ovocím osobnej skúsenosti s jednotným svetovým spoločenstvom a výzvy prehlbovať, zdieľať a ísť ďalej, boli aj 
prvé Komunitné duchovné cvičenia v Klokočove. 

Ján Turza 
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Kancelária zabezpečuje administratívne, 

koordinačné a komunikačné činnosti spojené 

s aktivitami a životom nášho spoločenstva, ako 

napríklad: 

• Organizáciu a koordináciu jednotlivých aktivít 

• Podávanie daňového priznania 

• Zabezpečovanie administratívy súvisiacej 

s právnou subjektivitou organizácie 

• Komunikáciu so stretkami v jednotlivých 

mestách 

• Spravovanie formačných textov, tém, podpora 

pri ich príprave 

• Zber reflexií, archivácia dokumentov a fotiek 

z CVX podujatí 

• Dopĺňanie a aktualizácia informácií na web 

stránke 

• Spracovávanie účtovných podkladov 

• A mnohé ďalšie 

Posledné mesiace zabezpečovali chod kancelárie 

členovia líder komunity na báze dobrovoľníckej 

činnosti. Po rozlíšení sme sa rozhodli prijať do 

kancelárie človeka na polovičný úväzok a tak 

zefektívniť a rozšíriť jej činnosť. Pred pár týždňami 

sme poslali výzvu, na ktorú zareagoval Michal Májek 

z jedného z bratislavských stretiek. Najbližšie 

mesiace bude pracovať na dohodu, aby naplno 

rozlíšil a potvrdil si svoje rozhodnutie pracovať 

v kancelárií CVX. 

V neposlednom rade je tu kancelária pre nás 

všetkých. Kedykoľvek sa môžete na ňu obrátiť 

s akýmikoľvek otázkami, pripomienkami alebo 

nápadmi. Veríme, že aj týmto spôsobom zlepšujeme 

život v našom spoločenstve, ako aj pôsobenie nášho 

spoločenstva v prospech ďalších ľudí okolo nás.  

 

Aktivity nášho spoločenstva sú financované z 

príspevkov za účasť na akciách, dobrovoľných 

príspevkov a príspevkov 2% z dane. Finančné 

prostriedky sú použité na organizáciu spoločných 

akcií, účasť CVX Slovensko na európskom stretnutí 

CVX, chod kancelárie a iné. Podrobnejšie  

viď Výročná správa 2019. Obsadením plateného 

miesta v kancelárií nám pribudne významný 

výdavok, na ktorý už teraz usilovne zháňame 

financie. 

Ak máte túžbu finančne podporiť aktivity nášho 

spoločenstva, môžete tak spraviť jedným z 

nasledovných spôsobov: 

• 2% dane – e-mail s podrobnými informáciami 

bol odoslaný z kancelaria@cvx.sk dňa 

16.10.2020 

• Hodinová mzda – prípadne akýkoľvek pravidelný 

príspevok, viď nižšie 

• Inak – akýkoľvek nepravidelný príspevok 

bankovým prevodom na účet spoločenstva 

 

Ak vám napadne iný zdroj príjmov, budeme veľmi 

radi, ak sa o nápad podelíte. Za každý príspevok či 

nápad budeme veľmi vďační.  

mailto:kancelaria@cvx.sk
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1. Stretnutie členov líder komunity, 4.–6.9.2020, Ratnovce pri Piešťanoch - cieľom stretnutia bolo určenie vízie 

smerovania aktivít líder komunity, rozdelenie zodpovednosti za jednotlivé oblasti súvisiace so životom 

spoločenstva, ako aj príprava na plánovaný komunitný víkend a otvorenie nových stretiek v Bratislave 

a Prešove. Na základe predchádzajúceho rozlišovania a v zmysle štatútu bol na najbližšie funkčné obdobie 

líder komunity zvolený za prezidenta CVX Martin Gabaj. 

2. Duchovná obnova, 4.–6.9.2020 - súbežne so stretnutím líder komunity sa konala duchovná obnova s cieľom 

rozlíšiť túžbu zložiť záväzok v CXV. Túto svoju túžbu rozlišovali Mária Stankovičová a Daniela Daubnerová. 

V prípade potvrdenia voľby zložia záväzok na najbližšom komunitnom víkende plánovanom v máji 2021. 

Vzhľadom na posun termínu komunitného víkendu stále platí ponuka vstúpiť do rozlišovania o zložení záväzku 

v CVX. V prípade, že vaším srdcom hýbe takáto túžba, napíšte na e-mail kancelaria@cvx.sk a ozve sa vám 

niektorý člen líder komunity.  

3. Stretnutie líder komunity so sestrou Agnes CJ, 7.9.2020 - zástupcovia líder komunity Katka Raková, Katka 

Blaščáková a Jano Turza sa stretli so sestrou Agnes CJ, predstavenou Congregatio Jesu na Slovensku. Okrem 

vzájomných pozdravov bol náplňou stretnutia rozhovor na tému duchovného sprevádzania, supervízia pri 

duchovnom sprevádzaní či dávanie duchovných cvičení. Sestra Agnes CJ nám predstavila sestru Kláru CJ, ktorá 

s nami v nasledujúcom období bude užšie spolupracovať. Veríme, že viacerí budete mať možnosť sa so 

sestrou Klárou CJ čoskoro stretnúť.  

4. Stretnutie aktívnych členov a vedúcich stretiek, 19.9.2020 – stretnutie aktívnych členov a vedúcich stretiek, 

kde sme v základných obrysoch predostreli víziu smerovania líder komunity ostatným členom a diskutovali o 

najbližších aktivitách spoločenstva. 

mailto:kancelaria@cvx.sk
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5. Komunitná sv. omša, 6.10.2020, Bratislava – prvá komunitná sv. omša v tomto školskom roku. Po nej sme 

v priestoroch domu Quo Vadis privítali asi dvadsiatku ľudí majúcich záujem o nové stretko. Žiaľ, po úvodnom 

stretnutí sa konalo už iba jedno ďalšie, na ktorom sme záujemcom oznámili, že vzhľadom na 

protiepidemiologické opatrenia bude stretko otvorené až začiatkom roka 2021 (ak predpisy dovolia). Nové 

stretko otvorili aj v Prešove, a to už 22. septembra 2020, kde sa stretlo do desať záujemcov o stretko. 

6. Stretnutie líder komunity s provinciálom Jozefom Šofrankom SJ, 21.10.2020 – zástupcovia líder komunity 

Martin Gabaj a Iveta Vachálková sa stretli s pátrom provinciálom Jozefom Šofrankom SJ a jeho sóciusom 

Viliamom Karľom SJ. Cieľom stretnutia bolo predstavenie CVX a jeho činnosti novému provinciálovi a 

vytvorenie priestoru na možnú budúcu spoluprácu. Stretnutie prebehlo v srdečnej atmosfére a veríme, že 

bude pokračovať aj praktickou spoluprácou v nasledujúcom období. Na záver stretnutia udelili pátri Božie 

požehnanie všetkým členom CVX na Slovensku a ich drahým. 

7. Kurz duchovného sprevádzania DS I, február-október 2020 – kurz prebiehal pod vedením pátra Bernarda 

Mišoviča SJ a Michaely Chocholatej. Kurz absolvovalo 14 účastníkov, ktorých povzbudzujeme k odovzdávaniu 

získaných hlbších poznatkov ignaciánskej spirituality do služby v spoločenstve, v rodine, v práci, či 

v každodennom živote. Väčšinou až praktická skúsenosť v nás umožní premenu, a tá môže byť zdrojom 

premeny v iných ľuďoch. 

8. Stretnutie Braňa Nováka a Katky Blaščákovej s tínedžermi, október 2020 - doteraz - v septembri sme boli ako 

spoločenstvo oslovení prostredníctvom Braňa Nováka zo spoločenstva rodín, stretávajúcich sa na sv. omšiach 

v jezuitskom kostole (spoločenstvo RSO - rodinné sväté omše), či by sme im pomohli s vedením stretiek 12-14 

ročných mladých ľudí. Iniciatívy sa spolu s Braňom chytila Katka Blaščáková a od októbra začali viesť skupinu 

mladých. Stretká zatiaľ bývajú každý piatok od 16:30 do 18:00 hod v scholastikáte v povolenom počte 6 ľudí. 

Stretnutia sú zamerané na spoznávanie vlastnej identity, Boha a vytváranie osobného vzťahu voči Pánovi, v 

ktorom žijeme ďalej vo vzťahoch tohto sveta. Týmto vyzývame aj vás, ktorí cítite túžbu po vedení tejto vekovej 

skupiny, aby ste sa pridali. Kontaktujte Katku Blaščákovú na katkablascakova@gmail.com. Tešíme sa na ďalšie 

ochotné ruky a srdcia. 

9. Imatrikulácia bratislavských prvákov, november 2020 - tešíme sa, že aj napriek náročným podmienkam a 

okolnostiam, môžeme opakovane v spoločenstve CVX privítať/imatrikulovať našich 14 stretkárov z prvého 

ročníka 2020 v Bratislave, ktorí začiatkom novembra zavŕšili prvý rok formácie a majú túžbu pokračovať na 

tejto dobrodružnej ceste spolu s nami. 

10.  A ešte všeličo iné :) 
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Keďže situácia je v týchto časoch neistá, sme nútení viaceré pôvodne plánované akcie zrušiť, presunúť alebo 

premiestniť do online priestoru. O to krajšie môžeme vnímať kontrast medzi hmlistým svetom dneška a svetlým 

bodom Večnosti, ako aj možnosti, ako vnášať Svetlo istoty do hmly nestability dnešných dní. 

• Komunitné sväté omše a adorácie – ZRUŠENÉ DO ODVOLANIA 

• Stretnutie stretiek v Žiline, Ružomberku a Prešove, 14.11.2020 - v sobotu sa koná online stretnutie stretiek 

v Žiline, Ružomberku a Prešove s cieľom spoznať viac jednotlivé mestá a fungovanie stretiek, predstaviť 

smerovanie líder komunity spoločenstva CVX, ponúknuť podporu, či reagovať na potreby a podnety 

vychádzajúce z vnútra jednotlivých stretiek. Našou túžbou je spájať celé spoločenstvo a keďže nám terajšia 

situácia nedovoľuje osobné stretnutie, tešíme sa, že sa môžeme aj takouto online formou povzbudiť - ONLINE 

• Stretnutie vedúcich stretiek v Bratislave, 26.11.2020 o 17:30, Jezuiti - rovnako plánujeme online stretnutie 

vedúcich stretiek v Bratislave – ONLINE + OFFLINE 

• Adventná duchovná obnova v Ivanke pri Dunaji, 12.12.2020 - s blížiacim sa adventným časom by sme radi 

ponúkli adventnú duchovnú obnovu. V sobotu ráno nám páter Bernard SJ pripraví vstup do témy, ktorú 

budeme počas dna meditovať. Po ňom vytvoríme menšie skupiny a vzájomne sa pozdieľame, a tak obohatení 

opäť vykročíme do každodenných dní. Prebehne v sobotu od rána do večera – ONLINE + OFFLINE 

• Vianočná kapustnica, 13.12.2020 – ZATIAĽ NEISTÁ 

• Koncoročné reflexie na Trlenskej, 30.12.2020 - 3.1.2021 –- každoročne na prelome rokov reflektujeme 

uplynulý rok a s nádejou sa otvárame výzvam nastávajúceho roka. Veríme, že sa už osobne stretneme, 

zatiahneme na „hlbinu“ a nájdeme priestor aj na zábavu a výlety - ZATIAĽ NEISTÉ 

• Individuálne duchovné cvičenia v Ivanke pri Dunaji, 1.-10. 1.2021 –- individuálne duchovné cvičenia podľa sv. 

Ignáca sprevádzané pátrom Bernardom Mišovičom, SJ. Nie je nič krajšie, ako začať nový rok v tichu, premene 

a odovzdanosti pre všetko, čo nám Boh v Jeho láske pripravil - ZATIAĽ V ŠTANDARDNOM REŽIME 

• Pôstna duchovná obnova na Skalke pri Trenčíne, 12.-14.3.2021 - mala by prebehnúť v štandardnom režime - 

ZATIAĽ V ŠTANDARDNOM REŽIME 
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 Dátum Názov Miesto Zodpovední 

2020 

Se
p

te
m

- 
b

er
 

4.–6. 
pi-ne 

Duchovná obnova k záväzkom Ratnovce M. Gabaj, p. Bernard 

19. so 
Stretnutie vedúcich a aktívnych členov 

CVX  
Bratislava - 

jezuiti 
LK 

O
kt

ó
b

er
 

1. št Adorácia spoločenstva CVX 
Bratislava - 

jezuiti 
Danka Daubnerová 

6. ut Komunitná omša  
Bratislava - 

jezuiti 
Druháci 

6. ut Otvorenie prváckeho stretka Quo Vadis 
Bernard, Miška Ch., Katka 

B., Editka T. 

16.–18. 
pi-ne 

Komunitný víkend  
ZRUŠENÉ 

Zornička 
Donovaly 

LK 

N
o

ve
m

b
er

 3. ut 
Komunitná omša  

ZRUŠENÉ 
Bratislava - 

jezuiti 
Druháci 

12. št 
Adorácia spoločenstva CVX 

ZRUŠENÉ 
Bratislava - 

jezuiti 
Danka Daubnerová 

26. št 
Stretnutie vedúcich stretiek 

ONLINE + OFFLINE 
Bratislava - 

jezuiti 
Katka Raková 

D
ec

em
b

er
 

1. ut 
Komunitná omša 

ZRUŠENÉ  
Bratislava - 

jezuiti 
Druháci 

12. so 
Adventná duchovná obnova 

ONLINE + OFFLINE 
Ivanka pri 

Dunaji 
Martin Gabaj, Katka Raková 

10. št 
Adorácia spoločenstva CVX 

ZRUŠENÉ 
Bratislava - 

jezuiti 
Danka Daubnerová 

13. ne 
Spoločná kapustnica 

ZATIAĽ NEISTÁ 
Ivanka pri 

Dunaji 
 

30.12.–
3.1.2021 

st-ne 

Koncoročné reflexie 
ZATIAĽ NEISTÉ 

Trlenská chata  

2021 

Január 1.–10. 
pi-ne 

Individuálne duchovné cvičenia 
ZATIAĽ OK 

Ivanka pri 
Dunaji 

Bernard 

M
ar

e
c 

12.–14. 
pi-ne 

Pôstna duchovná obnova 
ZATIAĽ OK 

Skalka pri 
Trenčíne 

Tretiaci 

31.3.–4.4.    
st-ne 

Veľkonočné reflexie Trlenská chata  

Máj 28.–30. 
pi-ne 

Komunitný víkend   

Jún 
? Garden párty   

Júl 16.–25. 
pi-ne 

Individuálne duchovné cvičenia   

 


