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V 2016 sme slávili Jubilejný rok milosrdenstva, ktorý nás
v mnohom otvoril vidieť a tvoriť viaceré nové prístupy
k poznaniu a aplikácii a lepšiemu prežívaniu praxe našej
spirituality.
Na jeseň 2016 si 36. Generálna kongregácia jezuitov položila
vážnu otázku: „Čo je to čo v našich životoch, našom životnom
štýle, čo nám bráni v schopnosti, aby nás Božia úžasná milosť
premieňala?“ Pápež František pripomína, že milosť nie je čosi
abstraktné, ale je to forma životného štýlu spočívajúceho
v konkrétnosti skutkov; láskavý súcitný čin,
činnosť dobre spoločne rozlíšená. V tomto
chceme v CVX v tomto roku napredovať.
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Priestor pre duchovné rozlišovanie nám,
okrem osobného života, poskytnú dve udalosti
nášho spoločného života; voľby líder komunity
a prijatie osobných záväzkov, či už dočasných alebo trvalých.
CVX má svoju históriu, svoj vlastný štýl, spôsob života a svoj
vlastný jazyk a duchovnú pedagogiku. Za limitom každého
malého miestneho spoločenstva je pulzujúce veľké svetové
spoločenstvo ľudí; putujú svoj život, riadia sa rovnakými
princípmi a sú zakorenení na rovnakom plodnom pni
ignaciánskej spirituality. Po celom svete je široká sieť ľudí, ktorí
zdieľajú rovnaký spôsob života a zdieľajú presvedčenie, že CVX
je ich poslanie; ľudia, pre ktorých je CVX v Cirkvi ich
privilegované miesto, kde reagujú na výzvu Pána a kde svoje
poslanie konajú konkrétnym každodenným životom a
rozhodnutiami.
S dôverou a nádejou hľadíme na tento rok pred nami
a urobíme spoločne všetko pre to, aby nás Božia milosť
premieňala na v Kristovi zakorenených ľudí pre druhých.

Spoločenstvo
cirkevná

kresťanského

organizácia,

so

života
sídlom

CVX

je

Námestie

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

p. Bernard Mišovič SJ, ekleziálny asistent CVX

bolo jej pridelené IČO 42253632. Zriaďovateľom
je Konferencia 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

2003

2004

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

- 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.
- 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

- 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

2015

2016

- v marci 2015 navštívila Slovensko Jenny Zammit z CVX Malta, pre vedúcich stretiek
zorganizovala pracovné stretnutie o dynamike vedenia spoločenstva
- v októbri sa koná tretí 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)
- v októbri sa koná po prvýkrát celoslovenský komunitný víkend CVX neďaleko
Belušských Slatín za účasti hosťa z CVX Malta Savioura Borga. Témy víkendu boli: „Byť
svetlom sveta a soľou zeme: laici čelia výzvam dnešnej doby.“ a „CVX ako rodina a moje
miesto v nej.“ Na komunitnom víkende bola aj otvorená téma CVX záväzkov a naša
integrácia do celosvetového spoločenstva CVX - CLC.
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Aktivity CVX na Slovensku v roku 2016
Formačný program
CVX je povolané, aby bolo predovšetkým kresťanským spoločenstvom s jeho vlastnými
charakteristickými črtami a vlastnosťami. Členovia CVX žijú ignaciánsku spiritualitu
v miestnych spoločenstvách, ktoré tvorí kostru života nášho národného CVX spoločenstva.
Pomoc bratov a sestier, ktorí zdieľajú to isté povolanie, je nevyhnutná pre náš rast
vo vernosti nášmu povolaniu a poslaniu.
Nechať sa osloviť a budovať duchom ignaciánskej spirituality nám umožňuje trojročný
formačný program. Je nástrojom pre odovzdanie našej spirituality pre každého, kto sa cíti byť
oslovený charizmou života sv. Ignáca a túži ju žiť v svojom konkrétnom živote.
Formačný program sleduje dynamiku duchovných cvičení. Po uvedení do modlitby a reflexii
nad vlastným životom sa témy venujú poznaniu a prežitiu Božej lásky. Ako hovorí sv. Ignác,
nie mnoho vedomostí nasycuje dušu, ale vnútorné vychutnanie a precítenie vecí. Teda inými
slovami, ide o to nechať sa preniknúť Božou láskou a nechať jej svetlo ožiariť naše životy.
Spoznanie Nebeského Otca ako bezpodmienečne milujúceho nás zbavuje falošných predstáv
nielen o ňom, ale aj o nás samých. V tomto pohľade Božej uzdravujúcej a odpúšťajúcej lásky
prehlbujeme poznanie seba samých aj s našimi vlastnými limitmi, zraneniami a hriechmi.
Formácia postupne privádza človeka k postoju vďačnosti a indiferencie a zároveň vzbudzuje
túžbu odpovedať na Božiu lásku nasledovaním Krista a službou vlastným životom v
osobnom a jedinečnom povolaní. V súčasnosti formačný program prebieha v týchto
spoločenstvách: Bratislava, Piešťany, Žilina a Prešov.

Slávenie Veľkej Noci
Naše CVX spoločenstvo už pravidelne organizuje spoločné slávenie Veľkej Noci na jezuitskej
chate v Trlenskej doline. Tento rok sme sa stretli už po 17.krát. Program, ktorý začína
v stredu Veľkého týždňa a končí
Veľkonočnou nedeľou, je zameraný
na
prehĺbenie
našej
viery
a sústreďuje sa na záujem o sociálnu
spravodlivosť v tomto svete, ku
ktorej nás svojím zmŕtvychvstaním
pozýva Kristus. Neodmysliteľnými
prvkami Veľkej noci na jezuitskej
chate patrí sederová večera, krížová
cesta a veľkonočná nočná vigília.
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Veľká Noc 2016
Prežil som veľa Veľkých nocí, ale slávenie zmŕtvychvstania na Trlenskej je niečo neobvyklé. Nepamätám
si tie predošlé prežité, no dobre viem, čo a s kým som slávil tento rok.
Stretávame sa opäť po roku. Sú tu aj cudzí ľudia, ktorým hovorím niečo, čo sotva poviem najlepšiemu
priateľovi. Keď sa skončí slávenie, až vtedy sa cítim cudzo.
Obradmi, uvažovaním nad nimi a nad témami som sa ocitol veľmi blízko počiatku pred 2000 rokmi, keď
prví kresťania začali chápať veľký význam noci zmŕtvychvstania pre ich život. Je to aj čas pripomenúť si
prvé vanutie Božieho Ducha tam pred 2000 rokmi a tu v mojom živote. Je to čas vymaniť sa z kolobehu
života podľa iných, ktorí nám hovoria, že nie je život po živote.
Pýtam sa tu, čo znamená byť kresťanom? Dostavujú sa mi odpovede – nájdený vstáva a ide hľadať,
vstáva z bezpečia rodinných a pracovných vzťahov, vynakladá námahu, odfúkne svoj piesoček, zahryzne
si do jazyka, zaprie v sebe človeka hodnotiaceho ziskom, hľadá známky živého Ježiša v druhom, nakoniec
však dostáva za námahu 10 aj 30 násobne viac. Ak niečo hýbe zmyslom ľudského bytia k Ježišovi, tak
patrí tam aj Veľká noc na Trlenskej.

Martin Stoličný

Duchovné cvičenia
Duchovné cvičenia sú prameňom a charakteristickým nástrojom našej spirituality. Počas
duchovných cvičení exercitant zakúša dôvernú blízkosť Ježiša Krista, konfrontuje sa so
skutočnosťou, že je hriešnik milovaný Bohom a stáva sa disponovanejším pre rozlišovanie
hnutí Ducha v každodennom živote. Postoj „kontemplácie v činnosti“ pretvára jeho životný
štýl a spôsobuje, že exercitant vo väčšej miere žije v zhode s Božími túžbami ohľadom
budovania Jeho kráľovstva. Bez tejto skúsenosti duchovných cvičení nemôžeme pochopiť
a ani žiť svoje povolanie v spoločenstve CVX. Duchovné cvičenia sú základnou rozhodujúcou
skúsenosťou pre osobnú apoštolskú voľbu, ktorú veriaci žije po celý zvyšok svojho života.
Počas roku 2016 naše CVX spoločenstvo organizovalo niekoľko duchovných cvičení.
Osemdňových duchovných cvičenia sa konali v Manrese v Ivanke pri Dunaji a v Osturni.
Viedol ich páter Bernard Mišovič SJ.
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Duchovné cvičenia v Osturni boli zatiaľ pre mňa najsvetlejším momentom tohto roku.
Preto by som si ich s odstupom času chcela trochu pripomenúť, reflektovať svoje
vtedajšie reflexie, a snáď i povzbudiť ďalších, aby sa tiež rozhodli využiť takú skvelú
príležitosť, ktorá je nám každoročne ponúkaná v rámci programu CVX. Hoci sa snažím
prečítať svoje podrobné zápisky z tých dní, nie je jednoduché sa k tomu všetkému naraz
vrátiť, keďže myseľ mi už medzitým zahltili každodenné starosti i márnosti. Aj preto
vnímam o to väčšiu potrebu si tým všetkým znovu prejsť.
Tento rok sme v našej skupine vstúpili do „tretieho týždňa“ ignaciánskych duchovných
cvičení. Opäť som sa presvedčila, že tieto cvičenia sú pre mňa niečo ako
„rozpamätávanie sa“. Aby som tu aspoň naznačila svoju osobnú skúsenosť – každý deň
sa pokúšam vstrebať do seba výklad k danej téme, opakovane čítam zadaný text,
a potom to všetko nechám na seba voľne padať, pôsobiť. Väčšinou začínam
prechádzkou vonku alebo sedím v kaplnke, snažím sa pritom fyzicky i duševne uvoľniť
a sledujem, zachytávam všetko, čo sa objavuje. Vynárajú sa mi prvé amorfné pocity,
emócie, neskôr vystupujú na povrch konkrétne myšlienky a obrazy, ktoré sú stále
jasnejšie. Je to naozaj ako spomínanie si, akoby som dlhé obdobie trpela amnéziou,
a zrazu vďaka nejakému podnetu, ktorý ma oslovil, začínam si postupne niečo vybavovať
– niečo z toho skutočného, Bohom stvoreného „ja“, ktoré niekde hlboko vo mne volá po
jednote s Kristom. Je to jedinečný časopriestor na stretnutie s Pánom, ktorého obraz
v sebe všetci nosíme. Je to dar od Neho, ktorý sa nám dáva aj v osobe nášho
duchovného exercitátora, pátra Bernarda, i v tých, ktorí dokážu všetko zorganizovať,
pripraviť, zladiť, a tým zabezpečiť všetkým účastníkom objektívne výborné podmienky
pre duchovné cvičenia. Hoci každý z nás to všetko prežíva odlišným, celkom osobitým
spôsobom, duchovné cvičenia bezpochyby odporúčam. Aby som to ale snáď celkom
nezľahčovala, na exercitantov sú tiež kladené vysoké nároky – z pohľadu našej ľudskej
obmedzenosti; avšak možno zaručene počítať i s Božou milosťou – táto nám nie je nikdy
odopretá. Okrem túžby, je potrebné prísť vybavený i pokorou, dôverou a otvorenosťou,
aby sme nezostali odradení, ak všetko nemá taký priebeh, ako sme vopred chceli
a očakávali. A treba mať dostatok odvahy pre sebapoznávanie, i pre návrat do
každodenného života, aby sme následne ten objavený poklad v sebe mohli prinášať ako
Boží dar pre tento svet.
Na záver chcem ešte vyjadriť úprimnú vďaku pátrovi Bernardovi, všetkým
organizátorom a účastníkom duchovných cvičení, i celému CVX za všetku činnosť,
aktivity a úsilia, ktoré vyvíja v prospech nás, ktorí sme na ceste.
Anna Z.
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Duchovné obnovy
Medzi pravidelne organizované aktivity CVX spoločenstva patrí duchovné obnovy. Prebiehajú
v pôstnom a adventnom období. Tohtoročnú pôstnu duchovnú obnovu sme prežili
v priestoroch exercičného domu v Nitre na Kalvárii. Jej téma znela: „Láska a vzťahy. Stupne
lásky a vzťahov.“ Náš duchovný
sprevádzajúci p. Bernard Mišovič SJ
nám pomohol hlbšie pochopiť, prečo
sme tu, z akej príčiny sme boli stvorení.
Mohli sme (znovu)objaviť v sebe Boží
obraz, ktorý nás smeruje k úplnému
zjednoteniu
s Bohom
v jeho
nekonečnej láske.
Počas adventnej duchovnej obnovy
v Čičmanoch sme sa hlbšie zamýšľali
nad tým, ako môžeme žiť svoju vieru
ako svedectvo o Božom milosrdenstve.
Téma: „Šľachetný spôsob pomsty –
milosrdenstvo“ nás vyzývala k Ježišovej
ceste odpúšťania a dávania sa.

Ako minulý, tak aj tento rok som mala príležitosť dopriať si v hojnosti pôstnu duchovnú nádielku vo
forme duchovnej obnovy v Nitre. Témou bola láska a vzťahy – tej sa asi nikdy celkom nenasýtime,
hoci sa zdá, že sú jej stále plné médiá. Málokedy a málokde je však možnosť venovať sa jej tak do
hĺbky, aby nás to podnietilo uvedomiť si, prečo sme tu, z akej príčiny sme boli stvorení;
(znovu)objaviť v sebe Boží obraz, Boží zákon lásky, ktorý je v nás, či si to uvedomujeme alebo nie, či
už sa ho snažíme v sebe poprieť, ignorovať, alebo pomaly, s občasnými pozastaveniami vystupujeme
smerom k úplnému zjednoteniu s Bohom, ktoré sa uskutočňuje v postoji vyvolenej – oddane
milujúcej a milovanej nevesty. Takýto uchvacujúci obraz, „mystiku nevesty“ predložil sv. Bernard
v 12. storočí, čo bolo v jeho dobe prenikavou zmenou v pohľade na lásku, v ponímaní vzťahu Boha
a človeka. V určitom zmysle je a zostáva i v týchto časoch pre nás novosťou, keďže hriech a zranenia
človeka vždy vzďaľujú od lásky, od neho samého – stáva sa povrchným, ťažkopádnym v láske,
okliešťuje ju svojimi vlastnými pokrivenými predstavami. Preto je dôležité, aby sme sa k tejto téme
vždy vracali a nechali sa ňou znovu uchvátiť, „obnoviť“. Prajem nám všetkým, aby to, čo sme počas
tejto obnovy načerpali, čím sme sa obohatili, zostalo v nás živé, posúvalo a premieňalo nás aj naše
okolie. Okrem skvelej témy, v neposlednom rade som sa tešila aj z príležitosti stretnúť sa ako CVX
spoločenstvo, čo je pre každého z nás vždy veľká radosť a povzbudenie. Vďaka všetkým, najmä
pátrovi Bernardovi a organizátorom za tieto príjemné spoločne strávené chvíle.

Anna Z.
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Duchovná obnova v Čičmanoch bola moja tretia obnova v poradí (dva krát predtým som bol
v Nitre).
Celú sobotu sme mali vyhradenú na stíšenie a text, ktorý bol inšpirovaný končiacim sa
rokom milosrdenstva. V celom texte u mňa rezonovali definície pojmov spravodlivosti,
milosrdenstva a lásky, spolu s ich prepojením do môjho osobného života. Zistil som,
podobne ako mnohí iní, že moje naučené ľudské definície týchto pojmov nie sú v úplnom
súlade s tým, čím sa mi Boh prihovára. Bojoval som hlavne so spravodlivosťou, ktorej “oko
za oko” sa mi ťažko nahrádzalo "učeniu miernosti, opatrnosti a mravnej sile". A práve žitím
tejto spravodlivosti, spolu s Božím milosrdenstvom môžem umožniť život v láske. V láske k
životu, k svetu, k ľuďom. Zotrvávaním v prítomnej láske a vzťahu s Bohom v neustálom a
blahodarnom procese dávania a prijímania.
Ja som veľmi ocenil nielen možnosť uvažovania nad textom, ale hlavne osobného stíšenia
sa, ktoré práve v našej uponáhľanej dobe je pre mňa veľmi vítaná zmena. Možnosť trávenia
tohto času v spoločnosti zaujímavých ľudí je už bonus. Tiež ma milo prekvapila početná
účasť prvákov, z ktorej som cítil pozitívnu energiu a entuziazmus.
U mňa sa teda stáva adventná duchovná obnova stabilnou súčasťou predvianočného času a
som zvedavý na tú budúcoročnú.
Boris Fandák

Komunitný víkend v Rodinkove
Od roku 2011 organizujeme Komunitné dni CVX, ktoré slúžia spoločenstvu pre vzájomné
budovanie vzťahov nášho spoločenstva. Zdieľanie sa nad aktuálnymi témami obohacuje
vieru a napomáha prehlbovať jednotu nášho spoločenstva. Tento rok sa nám podarila
zrealizovať túžba stráviť spoločne namiesto jedného komunitného dňa komunitný víkend.
Od 7. do 9. októbra 2016 sme spoločne strávili v Rodinkove neďaleko Belušských Slatín prvý
Komunitný víkend CVX. Stretlo sa 35 dospelých členov a 14 detí z Bratislavy, Trnavy, Piešťan,
Žiliny a Prešova. Vzácnym a milým hosťom bol Saviour Borg z CVX Malta.
Aj keď nás v piatok podvečer vonku vítalo chladné počasie, priestory Rodinkova sa veľmi
rýchlo začali napĺňať príjemnou pohodovou atmosférou, prameniacou v radosti zo stretnutia
sa so známymi tvárami ale aj s poznávania tých nových. Nájsť si tú svoju posteľ, dať si niečo
dobré po zub, to bolo to prvé. Ale aby atmosféra pohody bola úplná a Duch Boží mohol v nás
pôsobiť, začali sme tento náš spoločný víkend slávením sv. omše, po ktorej nasledovali rôzne
aktivity na lepšie zoznámenie sa a rozvíjanie našich vzťahov.
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Sobotné dopoludnie sme strávili hlbším a vážnejším zamyslením sa nad témou Byť svetlom
sveta a soľou zeme: laici čelia výzvam dnešnej doby. Ako východiskový bod nám poslúžil
rovnomenný príspevok od Fabricea
Hadjadja, člena pápežskej rady pre
laikov. Zdieľanie v menších skupinkách
ako aj následné plenárne zdieľanie
nám odkrývalo to podstatné pre náš
život, prameniace z tohto príspevku,
a to Božské poslanie pre nás: byť
naplno ľudský.
Následné popoludnie sme sa venovali
téme CVX ako rodina a moje miesto
v nej. Podstatnou črtou tejto témy
bola snaha uvedomiť si význam
spoločenstva pre náš život, ktorá v konečnom dôsledku smerovala k dôležitosti vzájomných
vzťahov a nezištnej služby, ktoré nás svojou podstatou vedú k tomu, aby sme sa stávali
lepšími. Konkrétnu podobu našla táto téma v diskusii o fungovaní rodín s deťmi
v spoločenstve CVX, nakoľko si s radosťou v rámci
spoločenstva uvedomujeme, že narodenie dieťaťa
nie je dôvodom na trvalý odchod z CVX. A čo je
hlavné, rodiny aj s deťmi sú v spoločenstve CVX
vítané, aj spolu s ich podnetmi a aktivitami, ktoré
chcú v CVX realizovať. Následne identifikované –
aj keď na prvý pohľad možno drobné – aktivity,
sú prejavom našej snahy o vyššie spomenuté
nezištnú službu, ktoré sa v tomto období bude
prejavovať vo väčšej miere smerom dovnútra
CVX, aby raz mohla naplno expandovať aj mimo CVX v službe druhým. Aj preto sa už teraz
malí aj veľkí môžu tešiť na to, že príde Mikuláš, že je tu snaha rozšíriť „priestor“ pre spoločné
stretnutia (napr. rozšírením formy agapé pri komunitnej sv. omši alebo dokonca vytvorením
nášho komunitného priestoru, kde by bolo možné aj prísť aj viackrát do týždňa), je tu ponuka
babysittingu pre rodičov snažiacich sa o rodinné stretká a mnoho iného, ktoré čaká na
objavenie
a realizáciou
mnou,
Tebou,
kýmkoľvek z nás, ktorí sme súčasťou CVX
spoločenstva.
Aj keď sobotný večer a nedeľné dopoludnie
delilo pár hodín spánku, téma bola spoločná:
CVX
záväzky
a naša
prináležitosť
k celosvetovému CVX spoločenstvu. Aby sme
sa čo najlepšie na túto tému naladili, tak sme
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pre sobotný večer zvolili formu osobných svedectiev tých z nás, ktorí už nakoľko rozlíšili
význam a dôležitosť spoločenstva CVX pre svoj život, že sú ochotní urobiť záväzok Bohu, žiť
svoj život v duchu ignaciánskej spirituality, spôsobom ako ju poznávajú a zažívajú
v Spoločenstve kresťanského života CVX.
Počas nedeľného dopoludnia v téme pokračoval Saviour Borg,
prezident CVX na Malte, ktorá je našou krstnou komunitou v rámci
procesu pristúpenia CVX Slovensko do celosvetového
spoločenstva CVX. Saviour nás vo svojom príhovore krátko
previedol históriou CVX na Malte, aby následne poukázal na
určujúce skutočnosti pri rozhodovaní sa o zložení záväzkov prvých
členov spoločenstva CVX na Malte. Zdôraznil, že ide o záväzok
Bohu a nie spoločenstvu – avšak spoločenstvo sa vďaka záväzkom
stáva viac autentickým. V následnej diskusii Saviour odpovedal na
mnohé naše otázky ohľadne záväzkov ako aj samotného života
spoločenstva CVX na Malte, kde okrem iného zdôraznil aj potrebu
mať jasný štatút, pravidlá fungovania spoločenstva.
To čo robilo tento náš spoločný víkend takým obohacujúcim neboli iba samotné témy a ich
obsah. Tou dôležitou pridanou hodnotou v porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi bol dostatok času na vzájomné
rozhovory, posedenia, diskusie, zdieľanie našich životov
ale aj napr. na spoločné hry, či drobné športové aktivity.
A aby Pán nad nami bdel, držal nad nami ochrannú ruku
a inšpiroval nás, tak program dopĺňal aj priestor na
spoločnú alebo individuálnu modlitbu a spoločné slávenie
sv. omší.
Boh každého jedného z nás volá: Poď, buď mojím
apoštolom. Tu, na tom mieste kde si a v tom čase, ktorý
máš aktuálne k dispozícií. Verím, že aj tento komunitný
víkend bol odpoveďou na takéto volanie.
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Byť svetlom sveta a soľou zeme: laici čelia výzvam našej doby
Fabrice Hadjadj
Ako byť soľou zeme v čase chuťových stimulátorov? Ako byť svetlom sveta, keď nás tablety zaplavujú
svojím modrastým svitom?
Žijeme v dobe, keď nám slnko prekáža pre sledovaní našich obrazoviek, takže prirodzené rozdelenie dňa
a noci stráca svoj zmysel. Čo nám teda ešte môžu povedať slová proroka Izaiáša: „... z lásky k Jeruzalemu sa
nemôžem uspokojiť, kým jeho právo nevzíde ako úsvit (Iz 62,1)“, keď podsvietenie a znečistenie ovzdušia
zatieňujú svitanie?
Žijeme v dobe, keď fádnosť priemyselne vyrobených potravín nahrádzajú umelé arómy, takže z chuti sa
stalo komerčné klamstvo. Čo teda ešte pre nás môže znamenať slovo sv. Petra: „... ak ste okúsili, aký dobrý
je Pán (1 Pt 2,3)“?

Stretnutia s vedúcimi stretiek/animátormi
Medzi kľúčové podmienky života a napredovania spoločenstva patrí vzájomná komunikácia
a spolupráca. Preto si uvedomujeme potrebu pravidelného stretávania sa
vedúcich/animátorov našich spoločenstiev. Stretnutia slúžia vzájomnej podpore v službe
vedenia spoločenstva. Stretnutia sú priestorom pre prezentovaní plánovaných aktivít
a zabezpečuje prostredníctvom vedúcich vzájomnú komunikáciu a kooperáciu medzi
miestnymi spoločenstvami CVX.
Stretnutia prebiehajú minimálne trikrát do roka a sú na ne pozvaní vedúci - animátori
všetkých miestnych spoločenstiev. Stretnutia sa môžu zúčastniť aj ďalší aktívni členovia, ktorí
majú túžbu pracovať na fungovaní a rozvoji Spoločenstva CVX.
Obsahom stretnutí je reflexia života v miestnych spoločenstvách, identifikácia potrieb a
hľadanie potenciálu k napredovaniu. Medzi otázky, ktoré rezonovali pri tohtoročných
stretnutí, patrili: „Aké priority prevládajú v spoločnosti a ako na ne reagovať?“ alebo „Kde sú
najväčšie slabiny našich spoločenstiev?“ V spoločných diskusiách sa nám podarilo aspoň
čiastočne načrtnúť smerovanie, ktorým by sa spoločenstvo malo uberať, aby vedelo osloviť
dnešných ľudí a reagovať na ich reálne potreby. Do popredia vyvstala potreba zamerať sa
nielen na formáciu na individuálnej úrovni jednotlivcov, ale venovať sa aj formácii
spoločenstva ako celku. Zároveň si uvedomuje potrebu zamerať smerovanie našich
spoločenstiev k stále väčšej citlivosti a otvorenosti pre potreby našej komunity aj
spoločnosti, v ktorej žijeme.
Stretnutia nám dávajú možnosť budovať a obnovovať jednotu spoločenstva a vzájomne sa
povzbudzovať. Milosť prameniaca z Božej lásky nás uschopňuje zanechať na seba zamerané
konanie a prijať pozvanie hľadať viac a podieľať sa na univerzálnom poslaní Cirkvi.
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Účasť na komunitnom víkende CVX na Malte
I tento rok sme v novembri 2016 prijali pozvanie na komunitné stretnutie CVX na Malte.
Slovenské CVX sme zastupovali v zložení: Katarína Raková a Milan Skuhra. Predtým ako sme
sa na túto návštevu vybrali, nám niektorí členovia líder komunity vyjadrili prianie, aby sme
nasledujúci rok zastrešili organizáciu komunitného víkendu na Slovensku. Preto sme okrem
samotného priebehu, vnímali a zisťovali aj to, čo bolo potrebné pripraviť a zabezpečiť pre
národné stretnutie na Malte. Téma stretnutia sa odvíjala od priorít celosvetového CVX,
zamerali sa na sexualitu v kontexte pápežovej exhortácie Amoris Laetitia. Zvolenej téme sa
vopred venovali na stretkách, vďaka
čomu mali spätnú väzbu od ľudí a
mohli sa zamerať na ich potreby.
Počas komunitného víkendu vniesli
svetlo do témy aj pozvaní hostia
Dr. Nicholas Briffa – sexuológ a otec
Kevin
Schembri
–
lektor
kanonického práva na Maltskej
univerzite.
Najviac nás zaujala živosť Maltského spoločenstva, v ktorom sa ľudia aktívne zapájajú a
otvorene rozprávajú aj o svojich trápeniach. Členovia ich líder komunity sa nám postupne
predstavovali počas spoločného stolovania. Tým sme mali možnosť osobnejšie sa s nimi
zhovárať a zachytávať ich vnímanie a názory na fungovanie spoločenstva. Prejavili nám veľa
porozumenia, keď sme sa aj my zdieľali o tom ako vnímame CVX na Slovensku, pretože im to
pripomínalo ich vlastnú históriu a povzbudili nás, aby sme si hľadali vlastnú cestu.
Popri hlavnom programe prebiehal paralelne program pre deti so súvisiacou témou ako mal
seminár pre dospelých - priateľstvo. Niektorí účastníci nám prezradili, že na začiatku rodičia
priviedli deti na komunitný víkend, no postupne aj na základe detského seminára motivujú
deti rodičov k spoločnej
účasti.
CVX na Malte pôsobí
otvorene pre všetkých,
vrátane rodín, vytvára
pocit stability a kontinuity
celého
spoločenstva
v súlade s ignaciánskym
rozlišovaním.
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Komunitné sväté omše
Medzi pravidelné aktivity nášho spoločenstva patrí aj komunitné sväté omše.
V kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave každý prvý utorok v mesiaci slávime spoločnú
svätú omšu. Po sv. omši sa stretáme na agapé, ktoré ponúka priestor pre spoločné rozhovory
a zdieľanie sa členov nášho spoločenstva.

Pilotný kurz Duchovné sprevádzanie II
Kurz Duchovné sprevádzanie má za sebou pilotné školenie s názvom Duchovné sprevádzanie
II, ktoré bolo zamerané na získanie odborných i praktických poznatkov a skúseností v oblasti
vedenia a sprevádzania exercitanta metodikou ignaciánskych duchovných cvičení.
Kurz prebiehal v ročnej príprave, kde sa v mesačných intervaloch stretávalo 19 ľudí (kňazi,
sestry CJ a laici zo spoločenstva CVX).
Seminárnou formou – forma načítania študijných materiálov, prednášok a praktických
cvičení – sme získali intenzívnejší vhľad do viacerých okruhov, ktoré dotvárajú koncept
duchovného sprevádzania: do spirituálnej a biblickej oblasti (prednášajúci: Bernard Mišovič
SJ a Jakub Garčár SJ), psychologickej (prednášajúci: Jaroslava Zeleiová-Gajdošíková);
praktickej, t.j. metodika sprevádzania a vedenia duchovných rozhovorov (prednášajúci: Jozef
Hegglin MSC) a globálneho vnímania vzájomnej interakcie medzi kultúrou a spiritualitou
(prednášajúci: Edita Príhodová CJ).
Hlavným garantom kurzu bol Bernard Mišovič SJ, ekleziálny asistent CVX, ktorému sa aj touto
cestou chceme poďakovať za zrealizovanie kurzu a jeho vedenie. Taktiež mu úprimne
ďakujeme za udelené Božie požehnanie pre našu misiu sprevádzania exercitantov počas
duchovných cvičení.
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Líder komunita
„...ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich
môcť rozvrátiť.“ (Sk 5, 38-39). Tento verš zo Skutkov apoštolov vo mne silno rezonuje
v súvislosti s reflexiou môjho trojročného pôsobenia v líder komunite. Je to práve Boh, ktorý
v nás vždy znova a znova vzbudzoval túžbu slúžiť CVX spoločenstvu, ktorý nám pomáhal
prekonávať názorové rozdiely a mnohorakými inými spôsobmi nás privádzal k práci v líder
komunite.
Za tie tri roky sa podarilo urobiť veľa hodnotného. Počnúc tým, že rok čo rok vzniklo aspoň
jedno nové stretko, nesúc v sebe aspekt duchovnej formácie a aspekt vzbudzovania
prináležitosti k jednému Spoločenstvu kresťanského života CVX. V sprevádzaní, ktoré je
neoddeliteľnou súčasťou fungovania stretiek sa rodí a dáva spoznať možný apoštolát
spoločenstva CVX. Je nie len na členoch novej líder komunity, ale na nás všetkých, aby sme
načúvali Božiemu hlasu a tak tento apoštolát v podobe duchovného sprevádzania potvrdili
a ďalej rozvíjali.
Druhou veľkou oblasťou nášho záujmu boli aktivity zamerané na podporu, zabezpečenie
a rozvoj akcií vlastných CVX spoločenstvu, ako duchovné obnovy, koncoročné reflexie či tzv.
sociálny týždeň spojený so slávením Veľkej Noci. Novou skúsenosťou bola príprava
a realizácia prvého celonárodného komunitného víkendu v októbri 2016, ktorý mal za cieľ
spojiť na jednom mieste čo najviac členov CVX spoločenstva zo všetkých stretiek naprieč
Slovenskom, aby sa mohli spoločne stretnúť, duchovne načerpať a rozlišovať o smerovaní
Spoločenstva kresťanského života CVX na Slovensku.
Veľa pozornosti sme venovali rozvíjaniu komunikácie s členmi CVX a to tak priamym
spôsobom (zápisy zo stretnutí, oficiálne oznámenia, výročná správa) ako aj nepriamo, cez
vedúcich stretiek, ktorých sme identifikovali ako kľúčových pre správne interpretácie snáh
líder komunity na jednej strane a pre načúvanie potrieb členov CVX spoločenstva na strane
druhej. Ako nástroj k tomu slúžili predovšetkým stretnutia vedúcich stretiek, ktoré sa
posledné dva roky rozšírili do podoby pravidelných spoločných stretnutí vedúcich stretiek,
aktívnych členov spoločenstva CVX a členov líder komunity.
Napokon v nemalej miere boli naše snahy vo veľkej miere smerované do oblasti
administratívneho zabezpečenia fungovania CVX spoločenstva, ujasňovania vzťahov medzi
jednotlivými miestnymi spoločenstvami, či komunikácie s CVX spoločenstvom na Malte.
Pozitívnym vedľajším efektom týchto snáh bola príprava a prijatie nového Štatútu
Spoločenstva kresťanského života, ktorý je už zverejnený na webovej stránke www.cvx.sk
Rozhodujúcim a pre spoločenstvo určujúcim prvkom, pri ktorom snaženie líder komunity
ostávalo bez odozvy, je vedomie prináležitosti a aktívneho podieľania sa členov na živote
CVX spoločenstva. Aby CVX spoločenstvo mohlo rásť a rozvíjať sa, aby mohlo naplno objaviť
a realizovať svoj apoštolát, nevyhnutne potrebuje ľudí, pre ktorých je CVX ich privilegovaným
miestom v Cirkvi, kde reagujú na výzvu Pána a kde primárne realizujú svoje poslanie.
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Ak vás oslovuje ignaciánska spiritualita, cez ktorú prehlbujete svoj vzťah s Bohom, ak v CVX
spoločenstve nachádzate priestor pre zrod a rozvíjanie medziľudských vzťahov, pozývam vás
opätovne k rozlišovaniu o vašom mieste a poslaní v spoločenstve CVX. Foriem (a potrieb) na
realizáciu tohto poslania je mnoho. Nebojte sa niektorú z nich prijať a buďte vytrvalí a verní
v ich napĺňaní. Ad Maiorem Dei Gloriam!
Martin Gabaj, člen líder komunity

Finančný prehľad za rok 2016
Spoločenstvo kresťanského života CVX je samostatným právnym subjektom Rímskokatolíckej cirkvi
v Slovenskej Republike, ktorý vedie evidenciu o svojich príjmoch, výdavkoch, pohľadávkach
a záväzkoch.
Všetky príjmy, okrem príjmu z asignácie 2% dane z príjmov, majú charakter dobrovoľných príspevkov
na zabezpečenie činnosti a realizáciu aktivít spoločenstva CVX. Príspevky získané úhradou
odporúčanej ceny za účasť na aktivite spoločenstva CVX (napr. duchovné obnovy, koncoročné
reflexie, a pod.) majú charakter účelového príspevku a primárne sa používajú na úhradu nákladov
v súvislosti s realizáciou konkrétnej akcie. Pozitívne saldo takýchto príspevkov sa následne môže
využiť na ďalšie účely v súvislosti so zabezpečením činnosti spoločenstva CVX.
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Ako vidieť z uvedeného prehľadu, tak vďaka podpore vás všetkých sa nám podarilo aj v roku 2016
dosiahnuť pozitívne saldo financií. Súčasťou príjmov roku 2016 boli aj príjmy z asignácie 2% dane
z príjmov, ktoré ste sa rozhodli venovať nášmu Spoločenstvu kresťanského života CVX. Tieto príjmy
boli v plnej výške 1 786,- EUR použité na organizáciu prvého celonárodného komunitného víkendu
Spoločenstva kresťanského života CVX.
Ako pozitívny prvok možno vnímať aj skutočnosť, že v roku 2016 sa stabilizoval počet pravidelných
prispievateľov, ktorý mesačne posielajú svoje príspevky v podobe „hodinovej mzdy“. Vo väčšine
mesiacov roka 2016 bol počet týchto prispievateľov 15 a mesačná hodnota príspevkov sa pohybovala
v priemere na úrovni 130,- EUR. Tento typ príspevkov predstavuje pre spoločenstvo stabilný
a pomerne dobre predikovateľný príjem, ktorý slúži predovšetkým na administratívne zabezpečenie
chodu Spoločenstva kresťanského života CVX.

Štruktúra a vývoj pravidelných mesačných príspevkov v rokoch 2015 a 2016

Pozitívne saldo financií je taktiež dôkazom toho, že v posledných rokoch sa podarilo určiť a zaviesť do
života pravidlá pre efektívne fungovanie spoločenstva ako organizácie a realizáciu úloh a cieľov
spoločenstva. Finančné prostriedky, ktoré sú momentálne k dispozícií sú výzvou a príležitosťou pre
novú líder komunitu v súvislosti s určeným kľúčových oblastí pre nasledujúce roky. Určite jednou
z takýchto oblastí bude riešenie prístupového procesu do celosvetového Spoločenstva kresťanského
života CVX a aj s tým súvisiaca účasť na celosvetovom stretnutí, ktoré sa bude konať v roku 2018
v Argentíne.
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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 2017 uchádzame o vašu priazeň v podobe poukázania
2% podielu z daní za rok 2016.

ĎAKUJEME!

Výhľad na rok 2017
Okrem všetkých našich pravidelných aktivít a činností by sme radi upriamili pozornosť na nasledujúce
skutočnosti:
•

•

Dňa 20. mája 2017 sa bude v priestoroch kaštieľa v Ivanke pri Dunaji konať prvé národné
zhromaždenie Spoločenstva kresťanského života CVX, ktorého súčasťou bude voľba členov
novej líder komunity. Vedúci stretiek/animátori/sprevádzajúci, prosím zoberte toto
stretnutie na vedomie s plnou vážnosťou a príprave naň venujte náležitú pozornosť, nakoľko
sa od prihlásenia a účasti bude odvíjať aj otázka členstva v Spoločenstve kresťanského života
CVX.
V dňoch 13-15. októbra 2017 sa bude v Čičmanoch konať druhý 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. Súčasťou programu bude aj slávnosť skladania dočasných, resp.
trvalých záväzkov tých členov CVX spoločenstva, ktorí týmto spôsobom odpovedajú na
pozvanie žiť laický apoštolát v Spoločenstve kresťanského života CVX.
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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.
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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