VÝROČNÁ SPRÁVA 2014
SPOLOČENSTVO KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA CVX

CVX VO SVETE


Spoločenstvo kresťanského života CVX je verejným svetovým združením, ktorého
výkonné centrum je v súčasnosti v Ríme. Je pokračovaním Mariánskych kongregácií,
ktoré inicioval Jean Leunis, SJ a ktoré prvýkrát schválil pápež Gregor XIII. bulou
Omnipotentis Dei 5.decembra 1584.



Naše počiatky vidíme v tých skupinách laikov, ktoré sa vyvinuli 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 1971 a
revidované v roku 1990.



V súčasnosti CVX pôsobí v takmer 60 krajinách po celom svete.

CHARIZMA CVX


Spoločenstvo CVX tvoria kresťania: muži a ženy, dospelí i mladí zo všetkých
spoločenských vrstiev, ktorí chcú vernejšie nasledovať Ježiša Krista a spolupracovať
s Ním na budovaní Kráľovstva a ktorí považujú Spoločenstvo CVX za svoje
konkrétne povolanie v rámci Cirkvi.



V snahe čo najlepšie našich členov pripraviť na apoštolské svedectvo a službu,
najmä v každodennom živote, spájame sa do spoločenstva ľudí, ktorí cítia
naliehavejšiu túžbu zjednotiť svoj ľudský život vo všetkých jeho rozmeroch, v plnosti
našej kresťanskej viery a v súlade s našou charizmou.



Za charakteristický prameň a nástroj našej spirituality považujeme Duchovné
cvičenia sv. Ignáca. Naše povolanie nás pozýva žiť spiritualitu, ktorá nás otvára a
disponuje na všetko, čo si Boh praje v každej konkrétnej situácii nášho života.
Zvlášť si uvedomujeme, že dôležitými prostriedkami pri hľadaní a nachádzaní Boha
vo všetkom je modlitba, osobné rozlišovanie a rozlišovanie v spoločenstve, denné
spytovanie svedomia a duchovné sprevádzanie.

CHARIZMA CVX
Náš život je podstatným spôsobom apoštolský. Pole pôsobnosti CVX nepozná hraníc,
zasahuje Cirkev a svet, aby prinášala Evanjelium o spáse všetkým ľuďom a aby slúžila
jednotlivcom i spoločnosti tým, že bude otvárať srdcia pre obrátenie a zápas za zmenu
nespravodlivých systémov:


Každý z nás prijíma od Boha povolanie sprítomňovať Krista a Jeho spásonosné dielo v
prostredí, v ktorom žije. Tento osobný apoštolát je nevyhnutný pre šírenie Evanjelia
spôsobom, ktorý pretrvá a prenikne rôznych ľudí, miesta a okolnosti.



Apoštolát, ktorý uskutočňujeme môže byť realizovaný v skupinách alebo v rôznych
zoskupeniach a v rozličných podobách: môže ísť o skupinové akcie, ktoré iniciuje, alebo
vo vhodnej forme podporuje Spoločenstvo CVX alebo angažovanie sa členov v existujúcich
sekulárnych a náboženských organizáciách a snahách.



Spoločenstvo nám pomáha žiť túto apoštolskú angažovanosť v jej rôznych aspektoch a
byť vţdy otvorenými na to, čo je naliehavejšie a univerzálnejšie, a to najmä
prostredníctvom dennej reflexie života a cez osobné a spoločné rozlišovanie. Snažíme sa
dať apoštolský zmysel aj tým najobyčajnejším skutočnostiam každodenného života.



Spoločenstvo nás pobáda ohlasovať Božie Slovo a pracovať na zmene spoločenských
štruktúr tým, že sa budeme podieľať na aktivitách, ktorých cieľom je oslobodiť obete
všetkých foriem diskriminácie a odstraňovať rozdiely medzi bohatými a chudobnými.
Chceme prispievať k evanjelizácii kultúr zvnútra. Toto všetko chceme realizovať v
ekumenickom duchu, pripravení spolupracovať s iniciatívami, ktoré prinášajú jednotu
medzi kresťanmi.

CVX NA SLOVENSKU
Počiatky CVX na Slovensku sú viaceré a nespojité (čosi, ako keď sa opýtame, kde
pramení Dunaj = má viacero prameňov ktoré prechádzajú skryte cez kamenné moria,
aby sa nakoniec vynorili a spojili u Schwazenberga v pivovare, v Donaueschlingene
odkiaľ už tečie rieka Dunaj).
Predchodcom dnešného CVX boli Mariánske kongregácie, ktoré už majú svoju 450
ročnú prerušovanú históriu. Na Slovensku začínajú 16. stor. príchodom jezuitov a
zakladaním kolégií. Výrazne utrpeli zrušením jezuitov koncom 18. stor. a u nás sa
obnovujú až v 20. storočí a po krátkom intenzívnom rozkvete, nastolením komunizmu
po 1948 u nás sú zase násilne prerušené. Obnovujú sa však inde a iným spôsobom
prostredníctvom aktívnych laikov od konca 60. rokov, aby sa znovu roztratili. Nový
začiatok je spojený s osobou p. Bernarda Mišoviča SJ a jeho pokusmi v 90. rokoch a
konečne s úspešným založením po roku 2005, kedy bol P Bernard oficiálne
provinciálom SJ menovaný za ekleziálneho asistenta a odkedy existujú doterajšie
stretká CVX. Po roku 2008 sa aj konštituovali vonkajšou štruktúrou vedenia, ktoré
nadviazalo spojenie s Centrálnymi úradmi v Ríme a v Európe a seriózne pracujeme na
tom, aby sme boli medzinárodne prijatí a začlenení do svetového spoločenstva CVX.

FUNGOVANIE CVX NA SLOVENSKU
Geografické rozmiestnenie stretiek

FUNGOVANIE CVX NA SLOVENSKU
Formačný program
Program je systematicky zostavený a sleduje dynamiku duchovných cvičení. Po uvedení
do modlitby a ujasnení si cieľa života (fundamentu) sa témy venujú poznávaniu rôznych
prejavov Božej lásky a našej tendencie redukovať ho na naše predstavy. Súbežne s tým
sa prehlbuje sebapoznanie - „kto som”, ako sa vnímam ja a kto som pred Božou
tvárou. To vedie k uvedomeniu si vlastných zranení, hriechov a hĺbky Božieho
odpustenia a uzdravenia. Teda k osobnému zážitku Božej osobnej lásky. Tu je človek
povolaný nasledovať Krista a poznávať Boha v Ježišovi Kristovi.
Líders komunita
Líders komunita je tímom ľudí, ktorí vedú a ponúkajú celému nášmu spoločenstvu CVX
smerovanie pre jeho rozvoj, rast a starostlivosť. Stretávajú sa 3 až 4 krát za rok, aby
spoločne prebrali všetky potrebné témy týkajúce sa spoločenstva a dohodli ďalší
postup. Počas roka sa stretávajú aj priebežne podľa operatívnej potreby. V roku 2014
sa stretli celovíkendovo 2 krát na jezuitskej chate v Modre Harmónii. Líders komunitu
tvorili v roku 2014 Bernard Mišovič, SJ, Branislav Novák, Gabriel Sabo, Ján Turza, Juraj
Krajňák, Katarína Furimská, Miroslava Lukčíková, CJ.

AKTIVITY CVX NA SLOVENSKU 2014
Oslavy 450. výročia vzniku Mariánskych kongregácií
Pri príležitosti 450. výročia vzniku Mariánskych kongregácií sa súčasní členovia Spoločenstva
kresťanského života CVX, ich priatelia a podporovatelia stretli na spoločnej oslave tohto
významného jubilea.
Samotné oslavy sa začali 22. marca 2014 slávnostnou svätou omšou v kostole
Najsvätejšieho Spasiteľa, ktorú celebroval páter viceprovinciál Jozef Šuppa, SJ, za
spoluúčasti ďalších bratov zo Spoločnosti Ježišovej. Vo svojej homílií poukázal na podstatnú
skutočnosť, že modlitba a láska sú prameňom nášho života. Súčasťou slávenia bola aj
prednáška p. Michaela W. Mahera, profesora dejín Gonzaga University zo Spokane, USA. P.
Maher poukázal na dejinné a obsahové súvislosti fungovania Mariánskych kongregácií až do
obdobia 2. polovice 20. storočia, kedy vznikajú prvé Spoločenstvá kresťanského života
nadväzujúce na hodnoty Mariánskych kongregácií. Ďalšími významnými hosťami boli Jenny
Zammit z maltského CVX, prezident CVX v Rakúsku Josef Waiss, ako aj zástupcovia
formujúcich sa spoločenstiev CVX v Čechách. Obrovským povzbudením bola aj účasť
pôvodných členov Mariánskych kongregácií tak z východu ako aj západu Slovenska. Možnosť
na spoločné stretnutia, rozhovory, obohatenia priniesla následná recepcia. Súčasťou
programu bolo už aj stretnutie s Jenny Zammit v predvečer osláv v Dome Quo Vadis, kde sa
s nami podelila o svoju osobnú skúsenosť s ignaciánskou spiritualitou žitou v spoločenstvách
CVX, ale zároveň nám priblížila aj históriu týchto spoločenstiev na Malte

AKTIVITY CVX NA SLOVENSKU 2014
Sociálny týždeň – Veľká Noc
Sociálny týždeň na Veľkej noci organizujeme z 2 dôvodov. Ľudia túžia po spoločenstve,
vzťahoch ako i po dlhodobej formácii. Veľkú Noc sme v roku trávili na Trlenskej chate,
patriacej jezuitom, už 15. krát. Veľkú Noc trávime spolu od Veľkonočnej stredy až po
Veľkonočnú nedeľu. Témami týchto dní sú zvyčajne pohľady na našu katolícku vieru
zameranú na sociálnu spravodlivosť v tomto svete, ku ktorej nás svojím
zmŕtvychvstaním pozýva Kristus.
Duchovné cvičenia v Osturni
Osemdňové duchovné cvičenia dávajú možnosť pre stretnutie s osobným Bohom.
Takéto stretnutie sprostredkováva spoznanie seba v Božej perspektíve. T.j. kto som v
Božích očiach, aké je moje osobné povolanie. Duchovné cvičenia sú doplnené tvorivými
podnetmi tak, aby bol celý človek, so svojim myslením, cítením a predstavivosťou
vtiahnutý do modlitby. Individuálne duchovné doprevádzanie je dôverným priestorom,
kde človek môže byť plne sám sebou a za asistencie skúsenejšieho človeka na
duchovnej ceste hľadať odpovede na otázky, ktoré mu kladie každodenný život.

AKTIVITY CVX NA SLOVENSKU 2014
Duchovná obnova
Počas druhého decembrového víkendu sme sa stretli v exercičnom dome v Nitre – Kalvárií,
aby sme sa pod vedením p. Bernarda Mišoviča, SJ vnútorne stíšili a tak sa pripravili na
slávenie narodenia Krista.
Koncoročné reflexie
Koncoročné reflexie predstavujú spoločne prežitý čas, v ktorom zatiahneme na hlbinu
"starých vôd", aby sme našli nové dimenzie v podobe nových plánov a predsavzatí, ktoré sa
zvyknú na prelome rokov dávať. I tento rok sa tak tradične stalo počas posledných dní roka
2014 na jezuitskej chate na Trlenskej doline. Pod duchovným vedením s. Fides a p. Bernarda
sme mali možnosť znovu prežiť minulý rok 2014 na pozadí životných ciest Abraháma.
Komunitný deň
Komunitný deň CVX organizujeme už od roku 2011. Spolu sme sa stretli, aby sme sa
navzájom opäť obohatili zdieľaním na aktuálnu tému ako i aktuálnymi skúsenosťami zo
života našich spoločenstiev. Toto stretnutie bolo veľkým obohatením a inšpiráciou pre naše
ďalšie putovanie. Skúsenosťou komunitného dňa je radostné uvedomenie si, že sme jedným,
i keď veľmi rôznorodým, spoločenstvom, ktoré spájajú základné rovnaké túžby a inšpirácie.
Témou stretnutia v roku 2014 bolo "Živé CVX spoločenstvo ako súčasť apoštolského tela
Cirkvi."

FINANČNÝ PREHĽAD
2014

(EUR)

Pokladňa k 1.1.
Bankový účet k 1.1.
Príjmy
Príspevky 2% z dane
Finančný dar od JEV
Pravidelné mesačné príspevky
Nepravidelné príspevky
Účelové príspevky na akcie
Bankové úroky

Výdavky
Účasť na CVX celosvetotom stretnutí v Libanone
Účasť na CVX európskom stretnutí v Regensburgu
Účasť na CVX národnom zhromaždení na Malte
Oslavy 450. výročia vzniku Mariánskych kongregácií
Komunitný deň
Duchovná obnova so Saviourom z maltského spoločenstva
Náklady na chod kancelárie a činnosť konateľa
Náklady súvisiace s fungovaním líders komunity
Náklady na stretnutia s vedúcimi stretiek
Organizácia spoločných akcií
Notárske poplatky (registrácia pre 2% podielu z dane z príjmov)
Vedenie bankového účtu

Pokladňa k 31.12.
Bankový účet k 31.12.

1 052
7 734

2013

1 660
4 957

3 681

11 247

2 577
374
729
1

1 881
3 120
2 499
1 178
2 569
0

5 467

9 079

509
618
718
554
1 158
702
1 073
63
73

3 863
976
694
780
281
23
2 390
71

1 006
5 994

1 052
7 734

FINANČNÝ PREHĽAD - PRÍJMY


V roku 2013 sme mali 7 pravidelných dobrovoľných prispievateľov. Okrem toho
spoločenstvo dostávalo nepravidelné príspevky od ďalších 20 dobrovoľných
prispievateľov v jednotlivých čiastkach od 4 EUR do 200 EUR. Za rok 2012 sme sa
po prvý krát uchádzali o vaše príspevky v podobe 2% podielu z daní. Svoj príspevok
sa nám rozhodlo podarovať 30 darcov, priemerná výška príspevku predstavovala
čiastku 62,70 EUR.



Na základe výzvy „mesačného príspevku vo výške hodinovej mzdy“ predstavenej na
komunitnom dni v roku 2013 sa zvýšil počet pravidelných dobrovoľných
prispievateľov v roku 2014 na 11. V porovnaní s rokom 2013 pravidelné príspevky
narástli celkovo o 3,70 %. Okrem toho spoločenstvo dostávalo aj v roku 2014
nepravidelné príspevky od 7 dobrovoľných prispievateľov v jednotlivých čiastkach od
21 EUR do 50 EUR. Pri tomto príjmy došlo v porovnaní s rokom 2013 k poklesu o
68,61%. Pre rok 2013 spoločenstvo nebolo registrované pre uchádzanie sa o
príspevky v podobe 2% podielu z daní.



Štruktúra príjmov od pravidelných prispievateľov je znázornená graficky na
nasledujúcej strane.

FINANČNÝ PREHĽAD - PRÍJMY

FINANČNÝ PREHĽAD - VÝDAVKY


Štruktúru výdavkov zobrazuje už uvedený finančný prehľad.



Vzhľadom na skutočnosť, že CVX je celosvetovým spoločenstvom, nezanedbateľným
podielom sa na celkovej hodnote výdavkov podieľajú výdavky na vytváranie a
udržiavanie vzťahov so spoločenstvami v iných krajinách. Konkrétne tieto výdavky v
roku 2013 predstavovali 53% celkovej hodnoty výdavkov, v roku 2014 to bolo 21%.
Tieto výdavky pokrývali v prevažnej miere náklady na cestovné a ubytovanie.



Ďalšou významnou skupinou výdavkov, ktorá zaznamenala v roku 2014 výrazný,
viac ako štvornásobný, nárast oproti roku 2013 sú výdavky na chod kancelárie a
činnosť konateľa. Tento nárast bol vyvolaný potrebou úhrady cestovných nákladov
konateľa súvisiacich jeho početnou účasťou na stretnutiach a CVX akciách v
Bratislave a nárastom nákladov na kancelárske potreby.



Vplyv na celkovú finančný situáciu mali aj výdavky súvisiace s činnosťou novovzniknutej líders komunity, ktorá absolvovala v roku 2014 viacero pracovných
stretnutí.

FINANČNÝ PREHĽAD – 2015


V marci 2015 došlo k zmene štatutára spoločenstva, dôsledkom čoho by malo prísť
k výraznému zníženiu výdavkov súvisiacich s výkonom tejto funkcie. Zároveň pre rok
2015 plánujeme zmenu organizácie fungovanie líders komunity, čo by malo taktiež
prispieť k zníženiu celkových výdavkov. Na druhej strane ako stále naliehavejšie javí
požiadavka na prítomnosť koordinátora/-ky, ktorý by pracoval v kancelárií na
čiastočný úväzok, čím by podarilo zabezpečiť efektívnejšiu prípravu podujatí a
odbremenenie dobrovoľníkov.



Aby bolo možné naplniť tieto požiadavky, potrebujeme dostatočný príjem peňažných
prostriedkov. Skutočnosť za prvé dva mesiace roku 2015 je však taká, že počet
pravidelných prispievateľov sa znížil na 9 a priemerná mesačná výška príspevku
poklesla na 90 EUR.



Preto sa i touto cestou chceme uchádzať o vašu priazeň v podobe poukázania 2%
podielu z daní za rok 2014 ako aj v podobe pravidelných mesačných príspevkov vo
výške vašej hodinovej mzdy.

POĎAKOVANIE
Poďakovanie patrí všetkým nám, ktorí tvoríme Spoločenstvo
kresťanského života CVX.
Ďakujeme za obrovskú porciu času, ktorý si navzájom venujeme v túžbe tvoriť
a udržiavať vzťahy medzi nami navzájom, ale hlavne s naším Nebeským Otcom, darcom
všetkých dobier.
Ďakujeme za všetky dobrovoľné aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju CVX, za finančné
príspevky, za pozitívnu prezentáciu, za modlitby na všetky tieto úmysly.
Srdečné poďakovanie patrí p. Bernardovi Mišovičovi, SJ, ktorého Duch Svätý inšpiroval
k založeniu Spoločenstva kresťanského života CVX na Slovensku a ktorý je dodnes
ekleziálnym asistentom a p. Leopoldovi Slaninkovi, SJ, ktorý duchovne vedie komunitu
v Piešťanoch.

Špeciálne poďakovanie za možnosť využívať priestory patrí Slovenskej
provincii Spoločnosti Ježišovej, zastúpenej provinciálom p. Rudolfom Uherom, SJ
a Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, zastúpenej dekanom fakulty ThLic. Milošom
Lichnerom SJ, D.Th

