Výročná
správa 2015
Spoločenstvo kresťanského života
CVX

Príhovor

Obsah

Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu.
Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša
a na všetkých spočívala veľká milosť, veď medzi nimi nebolo
núdzneho, lebo sa zdieľali so všetkým a každému sa dostalo podľa
toho, kto ako potreboval. (porov. Sk 4,32-34)
Text Skutkov apoštolov pôvodne hovorí o hmotnom zabezpečení
života prvotnej kresťanskej komunity, ale ak to prenesieme aj do
oblasti jednoty úmyslov a cieľa a na oblasti
možnosti zdieľania, vnímania, poznania, vedomia
a duševných dobier, tak tu máme opis toho, čo CVX
v súčasnosti túži a chce byť. Od skromných
začiatkov s vôľou vytrvať až po dnešný rozvinutý
komplexný systém formácie sme toho spoločne
prekonali a dokázali naozaj veľa, lebo Pán je s nami
a my túžime po spoločenstve s ním a navzájom.
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Už dvanástym rokom sa systematicky snažíme, aby sa toto dielo
v našej slovenskej cirkevnej provincii (aj napriek mnohoročnej dobrej
tradícii Mariánskych kongregácií u nás) dobre zakorenilo. Aby tak
pribúdalo zrelých kresťanských osobností schopných robiť vážne a
zodpovedné rozhodnutia pre život a pre spoločné blaho všetkých.
Na celosvetovej úrovni si pripomíname tento rok už 50 rokov od
premenovania Mariánskych kongregácií na CVX, ktorú prijalo štvrté
svetové zasadnutie svetovej federácie Mariánskych kongregácií
v 1967 v Ríme a aj to je pre nás výzvou k intenzívnejšej práci tak
každý osobne na sebe, ako aj spoločne v spoločenstvách
a v prehlbovaní vedomia spolupatričnosti a vo vedomí, že chceme
tvoriť jednotu apoštolského tela.
p. Bernard Mišovič SJ, ekleziálny asistent CVX

Spoločenstvo
cirkevná

kresťanského života CVX je

organizácia,

so

sídlom

Námestie

Padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
ktorá bola zaregistrovaná na Ministerstve
kultúry Slovenskej republiky dňa 07.06.2011
a bolo

jej

Zriaďovateľom

pridelené
je

IČO

Konferencia

42253632.
biskupov

Slovenska, so sídlom Kapitulská 11, 814 99
Bratislava.
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Spoločenstvo kresťanského života CVX
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 1971a revidované v roku 1990.
V súčasnosti CVX pôsobí v takmer 60 krajinách po celom svete.

„Vezmi Pane a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť,
môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo

Sv. Ignác z Loyoly

vlastním, je Tvoje. Nakladaj s tým úplne podľa Tvojej
vôle, daj mi len svoju lásku a milosť, lebo tá mi postačí.“
modlitba sv. Ignáca z Loyoly

Charizma spoločenstva kresťanského života 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 kresťanského života 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.
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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.
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 vždy
„Od koreňov k hraniciam“ je titul
otvorenými na to, čo je naliehavejšie
záverečného dokumentu 16. Svetového
a univerzálnejšie, a to najmä
stretnutia Spoločenstva kresťanského
prostredníctvom dennej reflexie
života CVX v Libanone, 2013.
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.
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História CVX na Slovensku
Predchodcom dnešného CVX boli Mariánske kongregácie, ktoré už majú svoju 450-ročnú
prerušovanú históriu. Na Slovensku začínajú v 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 zasa
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 CVX
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.

2001

- v Centre spirituality, v Ivanke pri Dunaji, začínajú Bernard Mišovič SJ a Mária Miniariková hľadať spirituálnu náplň pre stretávanie sa bývalých účastníkov programu JEV a ich
blízkych priateľov, vznikajú základy CVX

2003

- Slovensko navštívil celosvetový výkonný sekretár CVX z Ríma Gilles Michaud (Kanada);
- dostali sme pozvanie na celosvetové stretnutie CVX v Nairobi, Keňa 2003. Toto
pozvanie sme odmietli, nakoľko sme ešte neboli pripravení sa zúčastniť tohto stretnutia.

2004

- v priebehu predchádzajúcich štyroch rokov Bernard Mišovič SJ a Mária Miniariková
vytvorili kompletný trojročný formačný program duchovných cvičení vo všednom dni;
- stretávajú sa prvé spoločenstvá CVX v Bratislave a v Ivanke pri Dunaji
- v decembri 2004 sa uskutočnil víkendový seminár „Cesta k plnosti“ o formačnom programe Spoločenstva kresťanského života CVX

2009

- Bernard Mišovič SJ začal organizovať kurzy Duchovného sprevádzania pre budúcich
animátorov spoločenstiev kresťanského života CVX

2011

- v apríli 2011 navštívili Slovensko celosvetová prezidentka CVX Daniela Frank (Nemecko) a viceekleziálny celosvetový asistent CVX Luke Rodriguez, SJ (India). Za ich účasti sa
uskutočnil pilotný komunitný deň Spoločenstva kresťanského života CVX v Ivanke pri
Dunaji. Zároveň nám odovzdali pozvanie na celosvetové stretnutie Spoločenstva kresťanského života CVX v Libanone, Bejrút, 2013. Toto pozvanie sme prijali.
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2011

- v máji 2011 Spoločnosť Ježišova odobruje vznik Spoločenstva kresťanského života na
Slovensku, ekleziálnym asistentom sa stáva Bernard Mišovič, SJ. V Piešťanoch,
v jezuitskom centre, p. Leo Slaninka SJ začína viesť nové spoločenstvá CVX.
- v júni 2011 sa v Ivanke pri Dunaji vytvorila prvá líders komunita v zložení Gabriel Sabo
(prezident), Miriam Kuzárová (viceprezidentka), Katarína Furimská (eurolink)
a Bernard Mišovič SJ (ekleziálny asistent). Líders komunita má mandát vytvoriť stanovy,
implementovať spiritualitu, organizovanie života národného Spoločenstva kresťanského
života CVX Slovensko a spravovať financie.
- v októbri 2011 Slovensko navštívili zástupcovia Eurotímu CVX, v Ivanke pri Dunaji

2012

- v júni 2012 sa v Ivanke pri Dunaji uskutočňuje prvý komunitný deň Spoločenstva
kresťanského života na Slovensku
- v októbri 2012 nám Spoločenstvo kresťanského života CVX Malta potvrdilo svoj
záväzok sprevádzať nás ako krstnú komunitu počas integrácie do celosvetového
Spoločenstva kresťanského života CVX
- v novembri 2012 navštívil Slovensko generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej,
Adolfo Nicolas SJ

2013

- vo februári 2013 Bernard Mišovič SJ organizuje kurz Riadenia a manažmentu pre
aktívnych členov CVX
- v marci 2013 Slovensko navštívil Saviour Borg z CVX Malta
- v júli sa koná celosvetové stretnutie Spoločenstva kresťanského života CVX
v Libanonskom Bejrúte. Téma stretnutia bola: From our Roots to the Frontiers, „This is
my Son, the Beloved. Listen to what He says.“ (Mk 9,7). Slovensko reprezentovali
Bernard Mišovič SJ, Gabriel Sabo a Katarína Furimská. Na tomto stretnutí sme prijali
pozíciu pozorovateľa.
- v októbri sa po prvýkrát zúčastňujú zástupcovia CVX Slovensko na Národnom
zhromaždení Spoločenstva kresťanského života CVX na Malte
- v novembri sa koná druhý celoslovenský komunitný deň Spoločenstva kresťanského
života CVX na Slovensku s témou „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť
a všetko potrebné dostanete navyše.“ (Mt 6,33)

2014

2015

- vo februári začína svoju činnosť líders komunit v novom zložení: Gabriel Sabo
(prezident), Katarína Furimská, Miroslava Lukčíková CJ, Branislav Novák, Juraj Krajniak,
Martin Gabaj, Ján Turza (členovia) a Bernard Mišovič SJ (ekleziálny asistent)
- v marci 2014 organizujeme oslavu 450. výročia založenia Mariánskych kongregácií
- v októbri sa koná tretí celoslovenský komunitný deň Spoločenstva kresťanského života
CVX na Slovensku s témou Živé spoločenstvo

- v marci 2015 navštívila Slovensko Jenny Zammit z CVX Malta, pre vedúcich stretiek
zorganizovala pracovné stretnutie o dynamike vedenia spoločenstva
- v októbri sa koná štvrtý celoslovenský komunitný deň Spoločenstva kresťanského
života CVX na Slovensku (po prvýkrát v Piešťanoch) s témou „Lebo kde sú dvaja alebo
traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20)
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Aktivity CVX na Slovensku v roku 2015
Formačný program
Hlavný pilierom fungovania Spoločenstva kresťanského života CVX na Slovensku je
organizácia a vedenie stretiek (spoločenstiev). Duchovný program našich stretiek ponúka
priestor

na

integráciu

viery

a

každodenných skúseností. Táto skúsenosť
zdieľaná v spoločenstve, pravdivosť a
úprimnosť voči sebe a iným pomáhajú
odhaľovať, čo je v živote a pre život
podstatné,

nachádzať

vlastné

životné

smerovanie a individuálnu cestu.
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

Prijal som pozvanie na cestu. Ani som nevedel, kam
tá cesta vedie, kto budú moji spoločníci. Mapu mi
nikto nedal. Niečo som stále hľadal, nedokázal som
to však pomenovať. Teraz viem, že to bolo vždy
predo mnou.
Prichádzam na stretnutia už rok. Rok strávený
v spoločnosti na začiatku neznámych ľudí – teraz už
dobre známych priateľov. Čím to je, že tam
prichádzam zbitý týmto svetom a odchádzam
zrodený pre iný svet? Ľudské je násobené Božským.
A príde deň, keď nebude delenia medzi ľudským
a Ježišovým. Ježiš ma vníma a ja vnímam Jeho.
Hľadám Jeho tvár, obzerám sa po stenách,
nenachádzam. Aj Ježiš hľadá svoju tvár, svoj obraz
vo mne.
Je dobré byť vypočutý a povzbudený spoločníkmi na
ceste. Pracujem s výrazmi, ktoré som predtým
nepoznal – prijatie, odpustenie, vďačnosť, vzťah,
zodpovednosť, láska – tá hlboká.... Boli blízko, na
krok vzdialené, iba som im vyhĺbil priepasť. Mám ich
ešte veľa, už sa však napĺňajú túžbami po tvorení.
Nebeský Otec stvoril človeka, teraz so mnou tvorí
muža.
Martin Stoličný

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.
Duchovný program nie je (iba) intelektuálnou záležitosťou, lebo ako hovorí sv.Ignác,
zakladateľ Spoločnosti Ježišovej, nie mnoho vedomostí nasycuje dušu, ale vnútorné
vychutnanie a precítenie vecí. Teda inými slovami, ide o to nechať slovo Božie preniknúť do
vlastnej skúsenosti, neignorovať ho v praktickom živote, ale nechať sa ním inšpirovať.
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V súčasnosti sa spoločenstvá stretávajú a organizujú v týchto mestách: Bratislava, Trnava,
Piešťany, Lutila, Trenčianske Teplice, Bytča a Prešov.

Vďaka jezuitom sme pochopili, čo znamená kresťanské prijatie, milosrdenstvo Boha v Cirkvi.
V našej osobnej situácií – rozvedení, znovuzosobášení, dokonca nie obaja katolíci (manželka evanjelička) –
sme pozvaním p. Lea do spoločenstva CVX mohli pocítiť nielen prijatie Cirkvou, ale vďaka nášmu
spoločenstvu aj prijatie bratmi a sestrami aj s ich rodinami. V spoločenstve sme našli doslova rodinu, ktorú
ako Božie deti môžeme žiť ako niečo úžasné v tejto realite absurdností tohto života, sveta.
Jezuitská spiritualita je úžasným obohatením duchovného života, ponúknutou možnosťou ako žiť autentický
život viery, aj keď je to často o boji nájsť si čas a chuť na tie nie vždy „ľahko prežúvateľné materiály“.
Spoločenstvo je najmä unikátnou školou života. Stretávať sa spolu pravidelne v relatívne malej skupinke,
v ktorej je každým stretnutím evidentnejšia naša rôznorodosť nielen ako mužov a žien, ale každého
individuálne a práve túto rôznorodosť máme ponúknutú ako možnosť učiť sa láske, učiť sa žiť jednotu – to
ide iba s Božím požehnaním, o ktoré treba ale denne bojovať.
Nakoľko aj vďaka svedectvám vlastných životov vieme, ako moc ten zlý útočí na jednotu v manželstvách,
rodinách, spoločenstvách, Cirkvi – tak vám naozaj úprimne prajeme chuť bojovať každý deň a radosť
z každého duchovného zápasu, ale pod víťaznou vlajkou!
Pavel a Petra Zbojekoví

Na začiatku to bola túžba prehĺbiť a oživiť svoj vzťah s Bohom, ktorý po vstupe do "produktívneho veku" (práca, rodina,
deti) začal akosi chladnúť a vzďaľovať sa. Návštevami rodinných sv. omší u Jezuitov v Piešťanoch ma najmä kázne p.
Slaninku však začali podnecovať k rozmýšľaniu nad svojim životom a jeho smerovaním. Zároveň som si uvedomovala, že
človek sám ďaleko nezájde, preto ponuka formačného spoločenstva, ktorá zaznievala na kázňach a fakt, že formácia je
vedená kňazom – jezuitom, ku ktorých spiritualite som mala prirodzene blízko, boli lákavé.
Počas piatich rokov putovania som si zažila ozaj kopec dobrodružstva s Bohom, ľuďmi i sama so sebou, hoci to neboli vždy
iba "nebeské výšiny", ale aj "temnejšie údolia" , či "suché roviny", kadiaľ som prechádzala a naďalej prechádzam.
Som rada, že mám možnosť spoznávať nášho milujúceho Otca, jeho mnohé tváre, jeho odraz v stvorenstve, jeho túžbu s
nami žiť a za nás zomierať a jeho pozvanie k plnosti života. Osobitne dôležité v procese formácie vidím duchovné cvičenia,
ktoré mi vždy poodhalili veľa z toho, čo býva v bežnom živote skryté, potlačené alebo ťažko uchopiteľné - o Bohu, o sebe,
svojich postojoch a túžbach, o svojom smerovaní...
Po troch rokoch formácie napokon zvíťazila túžba odovzdať získané dobrá ďalej nad pocitom vlastnej nedostatočnosti a
obáv a začali sme s manželom a ďalším manželským párom animovať nové spoločenstvo, v ktorom sme aj v súčasnosti. A
hoci to skôr znie ako "služba", znovu dostávame viac ako dávame. Spoločenstvo CVX sa nám stalo miestom, kde môžeme
na chvíľu zastaviť, načerpať, uvedomiť si svoje miesto vo svete, niekedy sa aj navzájom podoprieť, keď nás to tlačí k zemi a
ísť opäť so svojich životov praktizovať to ignaciánske: hľadanie Boha vo všetkom, byť vnímavý a kontemplatívny v akcii a
správnym rozlišovaním sa snažiť múdro žiť.
Zuzana Gono
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Už viem, prečo ma Bože prirovnávaš
k viniču – ten bez vinohradníka, jeho rezu
a ochrany pred škodcami rýchlo vädne
a hynie. Ak je Boh vinohradníkom a ja
viničom, vinohradník povedal robotníkom –
ešte nie, ešte tento koreň nevykopte, ešte
bude rodiť. Zmlaďte tento vinič po zdravé
drevo a navrúbľujte novú odrodu,
životodarnú. Ujme sa. Asi som mal
problém... A je nový vinič – vidím, ako rastie,
vyháňa nové výhonky, nové priateľstvá,
nové slová, nové prijatie, nové spoločenstvo
a rodí: odpúšťanie, pravdu, radosť a možno
aj lásku...
Sadám si k sederovej večeri ako pred asi
dvetisíc rokmi Ježiš spolu s učeníkmi. Vidím
tu, že moje slávenie Boha je len zlomok zo
slávenia Boha moji staršími bratmi vo viere.
Pritom dostávam väčšinu.

Slávenie Veľkej Noci
Sociálny týždeň na Veľkej noci organizujeme z 2 dôvodov.
Ľudia túžia po spoločenstve, vzťahoch ako i po dlhodobej
formácii. Veľkú noc sme trávili na Trlenskej chate,
patriacej jezuitom, už 16.krát. Veľkú noc trávime spolu od
stredy Veľkého týždňa 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.
Okrem slávenia na Trlenskej chate sa po prvýkrát stretla
skupina členov CVX na spoločnom slávení aj v Bratislave.
Spoločne sme sa stretávali počnúc štvrtkovou účasťou na
sederovej večeri, piatkovej krížovej ceste a sobotnom
zdieľaní.

Nasleduje krížová cesta. Moja cesta bola
a aj je cestou stvorenia. Ak som sa
s Adamom pred Pánom skrýval, s Mojžišom
som zisťoval, že s Bohom je možné sa
rozprávať, dokonca zápasiť s ním
a zjednávať požehnanie ako Jakub, tak
s Ježišom objavujem, že Nebeského Otca je
možné milovať. Ale niečo mi bráni.... Kríž...
Padám... Niekto mi pomáha vstať...
Priateľstvo, odpúšťanie, nádej,
spoločenstvo...
Ježiš je v hrobe.... Slová neodchádzajú
k Bohu a ani nič neprichádza. Mlčí, mrazivý
pocit, nedokážem sa ani pohnúť. Často si
hovoril o viniči, keď si bol tu – vinič Ťa opäť
potrebuje. Už si ani nespomínam – budú to
tri dni? Alebo na tretí deň? Keď vstaneš,
vyhľadaj ma – ja Ťa sám nájsť nedokážem.
Pred tým však čakáš moje ÁNO. Nikdy som
si nemyslel, že by „áno“ mohlo znamenať
tak veľa. Boh stvoril človeka na svoj obraz,
teraz kriesi človeka – teraz sa dohaduje so
mnou, aby ma vzkriesil k novému, plnému
životu. Už teraz chcem kúsok z Tvojej slávy,
len smietku plnosti života, niečo pravdivé,
krásne a očarujúce aj v tých
najobyčajnejších, najjednoduchších slovách,
dotykoch, skutkoch. A ja Ťa chválim
a vzdávam Ti vďaky, Nebeský Otče!

Duchovné cvičenia
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.

Martin Stoličný
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Okrem osemdňových duchovných cvičení boli pre členov CVX organizované aj trojdňové
duchovné cvičenia. Uskutočnili sa vo viacerých termínoch prvého polroka 2015 v priestoroch
exercičného domu v Piešťanoch a viedol ich p. Leopold Slaninka SJ.

Kurz duchovného sprevádzania
Dňa 20.6.2015 sme úspesne ukončili kurz duchovného sprevádzania. Kurz má nových 19
absolventov zo spoločenstiev v Piešťanoch a v Bratislave. Garantom kurzu a jeho
sprevádzajúcim bol ekleziálny asistent CVX na Slovensku Bernard Mišovič SJ, laička Mgr.
Zuzana Mezeiová a psychologička Mgr. Lucia Drábiková, PhD. Kurz sa ukončil slávnostným
odovzdaním certifikátov.

....Nakloň ucho svojho srdca!... od Bernarda Ducrueta. To je jedna z tém, ktorá v nás rezonuje
po ukončení kurzu duchovného sprevádzania. Ak chceme počuť, musíme načúvať. Načúvať v tichu.
Ticho nás otvára byť v symfónií so Slovom. Je to Duch, ktorý sa prihovára a dožaduje odpovede. Duch,
vnútorná energia, ktorá sa v nás prebúdza prijatím Božieho slova a účasťou na živote Cirkvi.
A nie je úžasné, že toto Slovo v nás vzbudzuje túžbu a nádej? Nádej v to, čo Boh ešte nevidí
a čomu dáme my formu a tvar? Je to riziko našich životov, že sme povolaní, aby sme Boha potešili
svojou kvalitou a veľkodušnosťou našej odpovede /cit. M. Rondet – Má Boh pre každého osobitnú
vôľu?/ . Je to krásny pocit, že aj ja môžem Boha potešiť....
Verím, že Boh má pre každého, kto túži mať s ním hlbší vzťah, jedinečný plán. Nie „osudom“
daný, ale tvorivý, čakajúci na našu slobodnú angažovanú odpoveď. On nás uschopní pre pokornú
pozorosť, otvorenosť srdca, aby sme mohli nechať zostúpiť do našich duší a uviesť do praxe to živé
Slovo, ktoré sa nám ponúka....
Ďakujeme p. Bernardovi, že nám počas kurzu odkrýval nové a nové „tajomstvá“ ignaciánskej
spirituality. Svojím neopakovateľným spôsobom približoval a otváral pred nami i v nás samých nové
obzory. Už o niečo lepšie rozumieme svojmu svetu, svojím bratom i sestrám i samým sebe. Vďaka vám
všetkým, s ktorými sme vytvorili krásne spoločenstvo, nadviazali nové priateľstvá a zblíženia.
Pred nami je výzva. Boh čaká na našu odpoveď. Nebojme sa odpovedať! Nezaspime! Po ovocí
nás budú poznať!
Áno, odporúčame každému pozrieť sa na duchovné sprevádzanie odtiaľ, odkiaľ sa na to pozerá
a dal aj nám tiež nahliadnuť p. Bernard.
Anton a Amália Galovci
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Návšteva Jenny Zammit z CVX Malta na Slovensku
V marci 2015 nás na Slovensku navštívila Jenny Zammit, členka líders komunity Spoločenstva
kresťanského života CVX na Malte. Jenny prijala naše pozvanie, aby viedla dvojdňový
seminár pre vedúcich stretiek na tému Dynamika skupiny a vedenie stretiek v priestoroch
exercičného domu v Nitre - Kalvárií. Jej
dlhoročné skúsenosti z oblasti psychológie
a života spoločenstiev kresťanského života
urobili
tento
seminár
hodnotným
a inšpiratívnym.
Po tomto seminári sa Jenny presunula do
Piešťan, kde sa stretla so zástupcami CVX
spoločenstiev v Piešťanoch. Na tomto
stretnutí sa rovnako podelila o svoju osobnú
skúsenosť s ignaciánskou spiritualitou žitou v
spoločenstvách CVX a priblížila aj históriu týchto spoločenstiev na Malte. Ako jednu z
podstatných čŕt vyzdvihla myšlienku troch základných pilierov, na ktorých stoja maltské
spoločenstvá: poznanie seba, poznanie Boha (a vzťah s ním) a poznanie druhých (a vzťah s
nimi).
Okrem toho Jennina prítomnosť bola príležitosťou
na množstvo ďalších rozhovorov o fungovaní CVX
na Malte ako aj na Slovensku, o hľadaní si vlastnej
cesty fungovania týchto spoločenstiev ako aj
rozhovor o živote ako takom, ktoré sú dôkazom
priateľského vzťahu mnohých z nás s Jenny.

Duchovné obnovy
Tak počas pôstu ako aj počas adventu sa v priestoroch exercičného domu v Nitre – Kalvárii
uskutočnili víkendové duchovné obnovy pre členov spoločenstiev CVX. Duchovným
sprevádzajúcich bol p. Bernard Mišovič SJ. Počas pôstu, v časoch ťažkých a napätých,
uprostred toľkých nedeklarovaných bojov, vojen a iných foriem násilia nás na správnu cestu
navádzala téma Božie ticho od Bruna Forteho. Adventná
téma bola výzvou k bdelosti, k obráteniu a pokániu,
k príprave cesty Pánovi, ktorý prichádza a s ktorým
prichádza aj Božie kráľovstvo.
Piešťanské spoločenstvá pripravili duchovnú obnovu pre
členov CVX a stredoškolákov v rámci formačného
programu Discover.
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Účasť na komunitnom víkende CVX na Malte

Pre mňa bol pobyt na Malte silný
v dvoch momentoch.
V prvom rade v tom, ako sa o nás
domáci postarali, koľko svojho
času nám venovali a akí boli
k nám pohostinní. Ako konkrétny
príklad uvediem to, ako si nás po
oficiálnom programe národného
zhromaždenia na Malte zobrali na
nocľah do svojich domovov
a venovali sa nám takmer celé dni.
Ukázali nám zákutia ich krásnej
krajiny a podelili sa s nami o ich
úžasné vedomosti z ich histórie.
Veľmi zaujímavé a inšpirujúce pre
mňa bolo pozorovať ľudí, ktorí sa
paralelne s hlavným programom
venovali deťom. Bolo úžasné, že aj
práca s deťmi mala tú istú tému,
ako seminár pre dospelých –
starostlivosť o Božie stvorenie.
Deti boli programom veľmi
zaujaté, bavilo ich to a na
konkrétnych hrách a príkladoch si
mohli uvedomovať dôležitosť
ochrany našej matky prírody.
Videla som, s akou dôslednosťou
a láskou bol program pre deti
pripravený a boli doň zapojení
všetci – od tých najmenších až po
decká v pubertálnom veku.

Na základe pozvania od našej krstnej komunity sme sa na
prelome októbra a novembra zúčastnili na komunitnom
víkende Spoločenstva kresťanského života CVX na Malte.
Tento
rok
sme
Slovensko
zastupovali v zložení p. Leopold
Slaninka SJ, Martina Mrovčáková
(obaja CVX Pieštany) a Dáška
Sedláková (CVX Bratislava).
Osobne pre mňa bolo najsilnejšie vidieť na Malte to ich
osobné nasadenie pre CVX, ich angažovanosť. Komunitný
víkend predstavuje stretnutie všetkých/mnohých členov CVX
(zo všetkých vekových kategórií) s cieľom spoločne sa stretnúť
a duchovne načerpať. Na prezentáciu jednotlivých prednášok
a tém mali pozvaných
profesionálov pre danú
oblasť a v rámci nich sa
venovali oblastiam, ktoré
celosvetové
stretnutie
CVX v 2013 určilo ako
priority na toto obdobie.
Zároveň sa však na ne
pozerali očami Malťanov.
Na konci komunitného víkendu sme sa stretli s predstaviteľmi
ich líders komunity. Otvorili sme otázku vzájomnej
komunikácie medzi jednotlivými národnými spoločenstvami
CVX, venovali sme sa otázke nášho vstupu do celosvetového
spoločenstva CVX. Deklarovali jednoznačnú ochotu nám na
tejto ceste pomáhať, pričom nás zároveň vyzvali, aby sme sa
na nich obracali v prípade potreby pomoci.

Svoje krstné rodičovstvo voči nášmu slovenskému CVX
spoločenstvu berú vážne a zodpovedne. Nemajú obavy
Martina Mrovčáková
o úroveň našej formácie, avšak do svetového spoločenstva
CVX nás chcú priviesť ako spoločenstvo, ktoré pretrvá. Teda
spoločenstvo, pri ktorom je akási zábezpeka kontinuity. Tou
by malo byť rovnaké videnie vecí medzi nami CVX laikmi – že máme poklad v podobe ignaciánskej
spirituality, ktorému veríme, že ľuďom pomáha viesť život, aký by sme mali viesť a práve preto ho
chcem ďalej šíriť. A teda rozširovať rady CVX (Dáša Sedláková).

Strana
11

Komunitný deň v Piešťanoch
Komunitný deň CVX organizujeme už od roku 2011. Jeho podstatou je spoločne sa stretnúť, aby sme
sa navzájom opäť obohatili zdieľaním na aktuálnu tému ako i aktuálnymi skúsenosťami zo života
našich spoločenstiev. Toto stretnutie je 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.
Téma posledného komunitného dňa bola daná citátom zo sv. písma: „Kde sú dvaja alebo traja
zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt. 18,20). Konal sa v priestoroch jezuitského
pastoračného centra a zúčastnilo sa na ňom viac ako 50 členov z Piešťan, Bratislavy, Trnavy a Žiliny.

Z prezentácie p. Bernarda Mišoviča SJ:
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Stretnutia s vedúcimi stretiek/animátormi
Uvedomujúc si význam a dôležitosť vedúcich stretiek/animátorov pre plnohodnotné fungovanie, rast
a rozvoj CVX spoločenstva na Slovensku, organizujeme pre nich pravidelné stretnutia, ktoré sa konajú
minimálne trikrát do roka. Tieto stretnutia sa konajú na celoslovenskej úrovni ako aj lokálne
v Piešťanoch.
Ich podstatou je spoločne reflektovať stav a vývoj tak jednotlivých stretiek ako aj celoslovenského
spoločenstva CVX, vzájomne sa povzbudzovať, vymieňať si informácie a skúsenosti – v snahe a túžbe,
aby sa tak dialo pod vedením Ducha Svätého.
Rovnako sa snažíme priestor týchto stretnutí využiť na efektívnu komunikáciu podstatných informácií
jednotlivým členom stretiek cez ich vedúcich/animátorov.
I tieto stretnutia nám pomáhajú v plnej miere si uvedomovať, že sme jedným spoločenstvom, ktoré je
tvorené vzájomnými vzťahmi a spoločnou túžbou uskutočňovať našu hlavnú misiu, za ktorú
v súčasnosti považujeme službu vedenia stretiek, duchovných obnov a duchovných cvičení pre ľudí,
ktorí túžia po hlbšom vzťahu s Bohom.

Líders komunita
Rok 2015 nám, okrem iného, priniesol zásadné uvedomenie si, ako veľmi špecifické je fungovanie
organizácie, akou je Spoločenstvo kresťanského života CVX. Na jednej strane množstvo inšpirácií: od
našich členov, od vedúcich stretiek, od našich priateľov z CVX na Malte, od našich medzinárodných
zložiek, či vychádzajúcich z našej slovenskej a svetovej histórie. Na druhej strane usilovná snaha o
nájdenie spoločných tém a ich harmonizácia v pestrosti jednotlivých stretiek v jednotlivých
komunitách. Na jednej strane veľký entuziazmus a nadšenie členov a na druhej strane reality našich
životov v zamestnaniach, rodinách a našich individuálnych apoštolátoch.
Táto inšpiratívna rôznorodosť nášho laického spoločenstva je uholným kameňom, ktorý inšpiruje a
súčasne zaväzuje členov Líders komunity. To nás viedlo, aby sme sa v roku 2015 venovali týmto
zásadným témam:







zlepšenie komunikácia s vedúcimi stretiek a s jednotlivými členmi CVX; definovanie jasnej a
bezbariérovej cesty člen - vedúci stretka - líder komunita a naopak;
načúvanie potrebám našich členov a ich motivácia pre prácu na projektoch CVX; cez osobné
stretnutia, individuálnu komunikáciu, e-mailom; cez kanceláriu CVX;
intenzívna medzikomunitná spolupráca a snaha o integráciu slovenských komunít CVX do
jedného tela; so zameraním najmä na zbližovanie bratislavskej a piešťanskej komunity;
efektívnosť práce Lídres komunity, tak aby napĺňala očakávania členov a bola zmysluplným
partnerom pre celosvetové spoločenstvo CVX/CLC;
spolupráca so spoločenstvom CVX na Malte, zvýšenie záujmu a schopnosti CVX Slovensko
prijímať ponúkané príležitosti;
spoločná reflexia a duchovná cesta členov Líders komunity vedúca k zhmotneniu apoštolátu
CVX na Slovensku.
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Počas roku 2015 sa členovia Líders komunity stretli štyri krát: 21.-22.2. v Moravanoch nad Váhom,
6.6. v Bratislave, 26.9. v Bratislave a 17.11. v Bratislave v priestoroch u sestier CJ.
Okrem týchto špeciálne pripravovaných stretnutí sme sa stretli ešte niekoľko krát popri iných
aktivitách CVX, najmä počas stretnutí s vedúcimi stretiek a viackrát boli členovia Líders komunity na
návšteve v Piešťanoch.
Hodnotenie nie je jednoduché a prináleží najmä vám. Týmto vás zároveň aj vyzývame bez obáv
komunikovať svoju reflexiu v súvislosti s fungovaním Líders komunity priamo na ktoréhokoľvek jej
člena, akýmkoľvek komunikačným kanálom (osobne, telefonicky, či e-mailom).
Z nášho pohľadu, by sme mohli medzi veci, ktoré sa nám podarili, zaradiť zlepšenie komunikácie s
našimi členmi, vedúcimi stretiek a partnermi, ako aj reorganizáciu Líders komunity a zjednodušenie
jej činnosti, ktoré ide ruka v ruke so zvýšením transparentnosti. To prinieslo zvýšenie dôvery členov
CVX voči Líders komunite a lepšie chápanie jej úlohy pre spoločenstvo CVX. Veľkým úspechom je
postupné zbližovanie jednotlivých slovenských komunít ich vzájomná komunikácia a integrácia. V
roku 2015 to bolo najmä zbližovanie bratislavskej a piešťanskej komunity.
Kľúčovou vecou, ktorá sa žiaľ rozvíja a napreduje iba pomaly, je zapojenie členov CVX do aktivít
spoločenstva a do aktivít smerujúcich k hľadaniu, formulácii a realizácii apoštolátu CVX. Dynamika
roka 2015 viedla skôr k posilneniu našich tradičných aktivít, nepodarilo sa formulovať nové.
Nepodarilo sa nám vzbudiť túžbu po plnohodnotnom začlenení slovenského spoločenstva CVX do
celosvetového spoločenstva CVX, čoho súčasťou je aj smerovanie jednotlivých členov k rozlíšeniu a
voľbe ohľadom dočasných, resp. celoživotných záväzkov vo vzťahu k spoločenstvu CVX. Tiež sa nám
nepodarilo výraznejšie prepojiť CVX Slovensko s partnerskou komunitou CVX na Malte, čo je
príležitosť, ktorá je pre naše spoločenstvo mimoriadne hodnotná.
To, čo členov Líders komunity sprevádza aj naďalej, je zapálenie sa pre CVX, oddanosť našej charizme
a ignaciánskej spiritualite a odvaha pokračovať na našej spoločnej ceste. Kľúčovým je potvrdenie
poznania, že Líders komunita je službou pre CVX a to je túžbou všetkých jej členov - slúžiť. Ak túto
službu chceme robiť pre CVX, pre vás, nevieme ju robiť bez vašej podpory, bez vašich modlitieb.
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Finančný prehľad za rok 2015
Prehľad príjmov a výdavkov

Ako vidieť z uvedeného prehľadu, tak vďaka podpore vás všetkých sa nám podarilo za rok 2015
dosiahnuť pozitívne saldo financií. V nemalej miere je tak vďaka tomu, že po roku sme sa opäť mohli
uchádzať o vaše príspevky v podobe 2% z dane.
Napriek tejto pozitívnej správe by sme radi opätovne upriamili pozornosť na možnosť stať sa
pravidelným mesačným prispievateľom CVX a to vo výške svojej hodinovej mzdy. Tento typ
príspevkov predstavuje pre CVX stabilný a pomerne dobre predikovateľný príjem, ktorý by mal slúžiť
predovšetkým na administratívne zabezpečenie chodu Spoločenstva kresťanského života CVX.
Skutočnosť je taká, že oproti roku 2014 sa v roku 2015 priemerný počet takýchto prispievateľov zvýšil
iba minimálne a to z 11 na 12 (pozn. za pravidelného prispievateľa na účely týchto údajov je
považovaný každý, kto poslal svoj príspevok aspoň počas štyroch po sebe nasledujúcich mesiacov).
Štruktúra a vývoj týchto príjmov sú znázornené graficky na nasledujúcej strane.
Na strane výdavkov sa nám podarilo dosiahnuť dva hlavné ciele:




zabezpečiť rozpočtovú vyrovnanosť akcií organizovaných CVX – z prostriedkov CVX boli pri
takýchto akciách hradené iba príspevky na dopravu a ubytovanie pre Jenny Zammit počas jej
návštevy na Slovensku a čiastočný príspevok na vykrytie nákladov účasti zástupcov CVX
Slovensko na komunitnom víkende CVX na Malte
znížiť náklady súvisiace s výkonom činnosti líders komunity a činnosti konateľa/štatutárneho
zástupcu Spoločenstva kresťanského života CVX
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Štruktúra a vývoj pravidelných mesačných príspevkov v rokoch 2014 a 2015

Praktická skúsenosť posledných mesiacov a rokov jednoznačne potvrdila, že je potrebné mať
v kancelárií na čiastočný úväzok zamestnaného človeka, ktorý bude zodpovedný za administratívne
zabezpečenie chodu Spoločenstva kresťanského života CVX, bude nápomocný pri organizovaní CVX
akcií a v prípade možností bude s p. Bernardom Mišovičom spolupracovať na príprave a spracovaní
materiálov potrebných a vhodných pre našu činnosť. S tým súvisí aj predpokladaný nárast výdavkov
na chod kancelárie v roku 2016, ktorý (ako už bolo uvedené) by sme chceli vykrývať práve z vašich
pravidelných mesačný príspevkov.

Preto prosím prijmite s láskou v srdci a s otvorenosťou mysle našu úprimnú
prosbu smerom k vám.

Venujte každý mesiac Spoločenstvu kresťanského
života CVX príspevok vo výške vašej hodinovej mzdy.
Rovnako sa aj v roku 2016 uchádzame o vašu priazeň v podobe poukázania
2% podielu z daní za rok 2015.

ĎAKUJEME!
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Výhľad na rok 2016
Okrem všetkých našich pravidelných aktivít a činností by sme radi upriamili pozornosť na nasledujúce
skutočnosti:






Počas mesiaca január 2016 sa v Piešťanoch sformovala prvá skupina laických lídrov, ktorých
vedúcou animátorkou je Zdenka Clementisová. Je túžbou mnohých z nás, aby sa aspoň jeden
zástupca tejto skupiny stal v nasledujúcich mesiacoch členom líders komunity.
Od apríla 2016 začala pracovať v kancelárií CVX Pavla Kuliková z Piešťan. Pavla pracuje na
čiastočný úväzok a je zodpovedná predovšetkým za administratívne zabezpečenie
fungovania CVX a spoluprácu pri organizovaní CVX akcií a činnosti líders komunity.
V októbri 2016 (7-9.10.2016) sa bude konať prvý celonárodný komunitný víkend
Spoločenstva kresťanského života CVX. Hlavným cieľom bude predovšetkým sa spoločne
stretnúť, duchovne načerpať a spoločne rozlišovať, akým smerom by sa Spoločenstvo
kresťanského života CVX, ako aj jeho jednotliví členovia, mali uberať v nasledujúcom období.

Strana
17

CVX v Európe v roku 2015
Stretnutie Svätého Otca Františka s členmi CVX
Dňa 30. apríla 2015 sa vo Vatikáne stretol Svätý Otec
František s členmi Spoločenstva kresťanského života CVX
z celého Talianska. Prítomné boli aj viaceré zahraničné
spoločenstvá CVX. Vo svojom príhovore Svätý Otec ponúkol
účastníkom niekoľko línií pre ich cestu duchovného
a komunitného života, ktoré môžu byť podnetné aj pre
Spoločenstvo kresťanského života CVX na Slovensku:






Šíriť kultúru spravodlivosti a pokoja. Čeliac kultúre ilegálnosti, korupcie a konfliktov sme
povolaní venovať sa spoločnému dobru a to aj prostredníctvom tej služby ľuďom, ktorá má
svoje miesto v politike.
V línií hlbších poznatkov z ostatnej biskupskej synody sa venovať pastorácií rodín. Svätý Otec
nás povzbudzuje, aby sme pomáhali diecéznym spoločenstvám v starostlivosti o rodinu, živú
bunku spoločnosti, i pri sprevádzaní snúbencov pri príprave na manželstvo. Zároveň môžeme
spolupracovať na prijímaní „tých, ktorí sa vzdialili“.
Ako tretiu líniu nám Svätý Otec odporúča misijnosť, ktorá nás má nasmerovať do ulíc sveta,
k stretávaniu tých najchudobnejších a komunít, ktoré naliehavejšie potrebujú pastoračných
pracovníkov. Povzbudzuje nás k schopnosti vychádzať von a ísť až na hranice ľudstva k tým
najnúdznejším.

Na záver Svätý Otec všetkým účastníkom a ich rodinám udelil svoje požehnanie a vyzval ich, aby sa
zaňho modlili.
Spracované podľa článku Tri priority pápeža Františka pre CVX – Spoločenstvo kresťanského života (www.sk.radiovaticana.va)

Projekt „Na hraniciach s azylantami“
Naši priatelia z CVX Taliansko v spolupráci s CVX Eurotímom rozbehli od leta 2015 dobrovoľnícky
projekt „Na hraniciach s azylantami“. Cieľom projektu bola spolupráca s Nadáciou sv. Jána Krstiteľa,
ktorá v talianskych mestách Ragusa a Comiso spravuje viaceré zariadenia pre migrantov čakajúcich na
rozhodnutie ohľadne priznania štatútu utečenca alebo čakajúcich na rozhodnutie v prípadoch
odvolania sa proti rozhodnutiu o zamietnutí medzinárodnej ochrany. Úlohou dobrovoľníkov bolo:





pomáhať žiadateľom v ich každodennom živote,
byť nápomocní pri upratovaní, príprave a vydávaní stravy,
podieľať sa na organizácií umeleckých a kreatívnych workshopov,
podieľať sa na ďalších aktivitách dohodnutých s predstaviteľmi nadácie.

Pozvanie zapojiť sa do tohto projektu bolo smerované pre všetky európske CVX spoločenstvá a to
v podobe priamej účasti dobrovoľníkov, účasti sprievodcov (ktorí sprevádzali danú skupinu
dobrovoľníkov), finančnej podpory alebo modlitbami na tento úmysel.
Počas 6-mesačného trvania sa do tohto projektu zapojilo 55 dobrovoľníkov a 6 sprevádzajúcich zo 14
krajín a podarilo sa získať prostriedky vo výške 37 400 EUR. V súčasnosti je projekt vo fáze
vyhodnotenia, na základe čoho sa rozhodne o jeho ďalšom pokračovaní.
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Poďakovanie

V prvom rade poďakovanie patrí nášmu milujúcemu Bohu, ktorý
požehnáva a posväcuje činnosť Spoločenstva kresťanského života CVX.
Poďakovanie patrí nám všetkým, ktorí tvoríme Spoločenstvo kresťanského
života CVX. Za čas, ktorý si navzájom venujeme v túžbe tvoriť a udržiavať
vzťahy medzi nami navzájom, ale predovšetkým s naším Nebeským Otcom,
darcom všetkých dobier. Za všetky dobrovoľné aktivity, ktoré prispievajú
k rozvoju CVX, za finančné príspevky, za pozitívnu prezentáciu ako aj za
modlitby na všetky tieto úmysly.
Srdečné poďakovanie patrí nášmu ekleziálnemu asistentovi p. Bernardovi
Mišovičovi SJ, ktorý pred rokmi vypočul volanie Ducha Svätého k založeniu
Spoločenstva kresťanského života CVX na Slovensku a dodnes sa s Božou
pomocou podieľa na jeho rozvoji a p. Leopoldovi Slaninkovi SJ, ktorý
duchovne vedie spoločenstvá v Piešťanoch.
Špeciálne poďakovanie patrí aj našim bratom jezuitom zo Slovenskej
provincie Spoločnosti Ježišovej za to, že sú nám často vzorom a príkladom
v žití ignaciánskej spirituality a v mnohom sú nám nápomocní pri
zabezpečovaní činnosti Spoločenstva kresťanského života CVX.
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