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O chlapcovi Ježišovi sa píše, že rástol a mocnel plný milosti,
a Božia milosť spočívala na ňom (Lk 2,40).
Spoločenstvo kresťanského života CVX na Slovensku má už 15
rokov začiatkov za sebou a obdobie pozvoľného dozrievania
pred sebou. Počtom rastieme len diskrétne, zato mocnieme
poznávaním Pána a jeho práce pre nás a pre spásu všetkých
ľudí, aj múdrosť ako rast v čnostiach sa už všelikde prejavuje. Je
pre nás milosťou naša odhodlanosť a zacielenosť vrastať do
mocného životodarného štyri a pol storočného kmeňa tradícií
Mariánskych kongregácií a polstoročia svetového spoločenstva
CLC/CVX. Radosť a vďačnosť ma napĺňajú nad už vykonaným, čo
sa nám podarilo dosiahnuť vďaka účinnej spolupráci mnohých
dlho i krátkodobo aktívnych členov. Sú to hodiny a dni
zanietenej vytrvalej dôsledne dokončenej práce týchto
sprevádzajúcich, koordinátorov, animátorov, vedúcich, tvorivo
projektujúcich, vytvárajúcich možnosti a podmienky nášho
rastu a rozvoja. Ak sa rozhliadneme do budúcna bude to zase
len aktívny proces dozrievania s nádejou, že Pán dá milosť, aby
spočinula na nás, požehnal naše úsilia a snahy o ďalší rozvoj
a rast všetkého dobrého na čom už pracujeme.
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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.
V priebehu prvých rokov 2000 sa v Centre spirituality v Ivanke pri Dunaji tvoria základy
slovenského CVX. P. Bernard Mišovič SJ a Mária Miniariková zostavili kompletný trojročný
formačný program duchovných cvičení vo všednom dni.
V priebehu nadchádzajúcich rokov sa v Bratislave a v Ivanke pri Dunaji začínajú stretávať
prvé formačné spoločenstvá CVX.
V decembri 2004 sa uskutočnil prvý víkendový seminár „Cesta k plnosti“ o formačnom
programe Spoločenstva kresťanského života CVX.
Od roku 2009 Bernard Mišovič SJ začal organizovať kurzy Duchovného sprevádzania pre
budúcich animátorov spoločenstiev kresťanského života CVX.
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 prvý pilotný komunitný deň Spoločenstva kresťanského života CVX v Ivanke pri
Dunaji.
V máji 2011 Spoločnosť Ježišova odobrila vznik Spoločenstva kresťanského života na
Slovensku. Ekleziálnym asistentom CVX je naďalej Bernard Mišovič, SJ. V Piešťanoch,
v jezuitskom centre, p. Leo Slaninka SJ začal viesť nové spoločenstvá CVX.
V júni 2011 sa v Ivanke pri Dunaji vytvorila prvá líder komunita v zložení Gabriel Sabo
(prezident), Miriam Kuzárová (viceprezidentka), Katarína Furimská (eurolink) a Bernard
Mišovič SJ (ekleziálny asistent).
V októbri 2012 Spoločenstvo kresťanského života CVX Malta potvrdilo svoj záväzok
sprevádzať CVX na Slovensku ako svoju krstnú komunitu počas integrácie do celosvetového
Spoločenstva kresťanského života CVX.
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Vo februári 2013 Bernard Mišovič SJ zorganizoval pre aktívnych členov CVX prvý kurz
Riadenia a manažmentu.
V júli 2013 sa ako zástupcovia slovenského CVX Bernard Mišovič SJ, Gabriel Sabo a Katarína
Furimská zúčastnili celosvetového stretnutia Spoločenstva kresťanského života CVX
v Libanonskom Bejrúte.
V októbri 2013 vybraní členovia CVX Slovensko navštívili Národné zhromaždenie
Spoločenstva kresťanského života CVX na Malte.
Vo februári 2014 začína svoju činnosť nová líder komunita. Ekleziálnym asistentom ostal
Bernard Mišovič SJ. Členmi sa stali Katarína Furimská, Miroslava Lukčíková CJ, Branislav
Novák, Juraj Krajniak, Martin Gabaj, Gabriel Sabo a Ján Turza.
V marci 2015 navštívila Slovensko Jenny Zammit z CVX Malta. Pre vedúcich stretiek
zorganizovala pracovné stretnutie o dynamike vedenia spoločenstva.
V októbri 2016 sa konal prvýkrát celoslovenský komunitný víkend CVX neďaleko Belušských
Slatín za účasti hosťa z CVX Malty 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.
20. mája 2017 sa v priestoroch kaštieľa v Ivanke pri Dunaji konalo prvé národné
zhromaždenie Spoločenstva kresťanského života CVX. Zúčastnili sa ho zástupcovia desiatich
z trinástich miestnych spoločenstiev CVX. Na zhromaždení bol predstavený nový štatút
spoločenstva CVX. Zároveň bola zvolená nová líder komunita, ktorej prezidentkou sa stala
Ivetka Vachálková. Za členov líder komunity boli zvolení Katka Urbanová, Anastázia Iľková,
Zuzka Mračniková, Ivan Zibala , Jano Turza a Braňo Novák. Ekleziálnym asistentom ostal
páter Bernard Mišovič SJ.
13-15. októbra 2017 sa v Čičmanoch konal druhý celonárodný komunitný víkend
Spoločenstva kresťanského života CVX, na ktorom prvýkrát v histórii slovenského CVX deviati
členovia zložili dočasné a trvalé záväzky.
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Aktivity CVX na Slovensku v roku 2017
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. Vo 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 18.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.

Strana 6

Veľká Noc 2017
Opúšťam rozkvitnuté záhrady, úrodné polia, teplo nížin, prebudenú prírodu a idem do hôr chladu, suchej
trávy a stromov šedých odtieňov. Vraciam sa späť v čase, aby sa rozvinula myšlienka na vzkrieseného
Krista. Ježiš vstal z mŕtvych a viac neumiera. Dosť bolo krížov nížin, chcem zažiť vzkrieseného Ježiša!
Premýšľam nad veľkonočnými obradmi - už sa osvetľuje pravda, počúvam náprotivok – teraz sa otepľujú
vzťahy, zdieľam skúsenosti – tu kvitnú nové nápady, zažívam vieru až rašia výhonky novej nádeje.
Neodídem naprázdno, prinesiem späť úrodu!
Prvým znakom Kristovho zmŕtvychvstania je odvalený kameň. Môj kameň je stále pevne na mieste.
Stojím pred kameňom a čakám na ranný prechod vzkrieseného Krista. Keď príde a odvalí mi bremeno,
bude to zázrak, bude to zázrak lásky, priateľstva a spoločného života.

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 2017 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.
V súvislosti s duchovnými cvičeniami bol rok 2017 významný pre viacerých účastníkov Kurzu
duchovného sprevádzania II., ktorí vstúpili do služby sprevádzania exercitantov počas
duchovných cvičení a aj týmto spôsobom odpovedali na Božie volanie do služby
Spoločenstva CVX a Cirkvi. Exercitantov duchovne sprevádzali tak počas osemdňových
duchovných cvičení ako aj počas duchovných cvičení v bežnom živote.
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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. Skrz evanjeliový príbeh o
uzdravení posadnutého v Geraze sme reflektovali našu identifikáciu vo vzťahu k Zlu a jeho
prítomnosti vo svete a následné
otváranie sa cesty k potenciálu
tvorby pozitívnej jednoty po
tom, čo Ježiš uzdravuje a vyháňa
Zlo. Počas adventnej duchovnej
obnovy v Pruskom sme naše
srdcia tematicky nasmerovali na
„Bdelé očakávanie“ stretnutia
s narodeným
Kristom.
Obe
duchovné obnovy duchovne
viedol p. Bernard Mišovič SJ.
Osobité
miesto
v živote
spoločenstva mala duchovná obnova, na ktorú boli pozvaní všetci, ktorí cítili volanie
k vykonaniu CVX záväzku a rozlišovali svoju osobnú odpoveď na toto volanie.

Nitra ma oslovila nielen ako mesto, ale aj svojou nádhernou kalváriou a pekným Misijným domom Matky Božej,
kde sme boli ubytovaní.
Vďaka piatkovému kvalitnému úvodu do témy som sa mohla celú sobotu venovať hlbšej reflexii a v prestávkach
buď vybehnúť von alebo sa občerstviť v kuchynke nejakými dobrotami. Práve v týchto „oddychových“
prestávkach som vždy narazila na niekoho zo skupiny a prehodila pár slov, prípadne len milý pohľad či úsmev.
Osobne som nepotrebovala striktné celodenné silencium, preto drobné rozhovory boli pre mňa obohatením.
Možnosť sa individuálne stretnúť s pátrom Bernardom bolo ďalším občerstvením tohto pekného dňa.
Záverečné zdieľanie v skupinkách, ako aj spoločné zdieľanie, bolo pekným zakončením obnovy a podnetnou
inšpiráciou.
Na túto obnovu som nešla kvôli téme. Reálne som mala časopriestor a možnosť ísť, tak som to využila. Je
strašne fajn vypadnú z domu, z prostredia známeho, zabehaného, pohodlného a ísť sa venovať prehlbovaniu
svojho vzťahu s Bohom v rámci spoločenstva CVX.
Téma bola tentokrát pre mňa veľmi hlboká a podnietila ma k hlbšiemu vnútornému obráteniu nielen skrze
pochopenie viacerých vrstiev témy, ale najmä skrze prijatie tej nesmiernej lásky, ktorou sme Bohom milovaní.
Akoby sa na chvíľu spojilo nebo a zem, rozum a srdce a vytvorili krásnu jednotu.
Oslovila ma veľmi myšlienka, že zlo sa nedá zničiť zlom, ale iba dobrom. Zamýšľala som sa nad tým, v čom
spočívala Ježišova sila/schopnosť vyháňať zlých duchov, ako často ja posudzujem a porovnávam druhých
a robím zo seba „tú lepšiu“ alebo „tú obeť“ a aké je moje poslanie zbaviť sa tejto ilúzie o sebe samej a tak prijať
o sebe pravý obraz , tak ako nás vidí Pán. Krásne sa mi to prepojilo s témou Božej lásky, ktorej aspekty teraz
v prvom ročníku preberáme.
Počas kontemplácie vonku trikrát zakikiríkal kohút a vynorila sa mi pekná symbolika Ježišovho pohľadu, ktorý
premenil srdce Petra po tom, čo ho trikrát zaprel. Pohľad, ktorý nepotreboval slová. Pohľad, v ktorom nebola
výčitka, hnev ani odsúdenie, ale iba láska a prijatie. Som presvedčená o tom, že ak bude Boh pre nás na prvom
mieste, ak sa budeme inšpirovať a sýtiť jeho láskou, budeme svedčiť už len samotným pohľadom. Nech sme si
v tom teda i naďalej vzájomnou inšpiráciou.

Lucia
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Ísť na duchovnú obnovu hodnotím ako veľmi dobrý nápad. Keď mi Katka Blaščáková povedala, že sa
chystá na adventnú duchovnú obnovu prenikla ma túžba ísť tiež, preto som ju poprosila či by sa
mohla spýtať či môžu ísť aj externisti ako ja, teda ľudia, ktorí nie sú v CVX. Napadlo mi, že by mohla
ísť aj moja dcéra, ktorá prechádzala ťažším životným obdobím, tak som jej to navrhla. Odpovedala
otázkou, prečo by tam mala chodiť. Povedala som jej, že si myslím, že to bude pre ňu dobré. Na moje
prekvapenie jej odpoveď znela, že dobre, pôjdem teda.
V piatok sme prišli síce trošku neskôr, ale stihli sme úvod do témy a informácie o celkovom programe
na celý víkend, čo bolo fajn. Dostali sme aj vytlačené texty a páter Bernard nás uviedol do témy.
Pomaly sme sa zahĺbili do ticha. Za seba môžem povedať, že som to prežívala dosť dynamicky,
emócie sa striedali a ako keby som prechádzala určitými fázami, pri ktorých som si aj poplakala,
prišlo aj uvedomenie a prenikla ma láska nášho Boha. Bolo to tak intenzívne. Spomenula som si, ako
ma, mňa Zuzanu, Ocko miluje. Pozabudla som na to v tom rýchlom živote, v ktorom sa v poslednom
čase dialo toľko vecí a hoci som sa modlila každý deň, stratila som nejako z dohľadu Pánovu tvár. Ako
sa to len mohlo stať? Modlila som sa srdcom? Dokázala so sa stíšiť ? Nuž nebola som zo seba dvakrát
nadšená, ale ...
Jeden text lepší ako druhý, ťali do živého ale prichádzalo aj uzdravenie, cítila som sa naplnená láskou
a vďačnosťou.
Mali sme možnosť rozhovoru a vybrala som si Mišku. Pozdieľala som sa so svojim prežívaním silencia,
ako som v tom prežívala jednotlivé fázy alebo ako to nazvať. Bolo to dobré, veľmi dobré. Miška
vytiahla z kabelky vytlačený text s homíliou pápeža Františka o tom aké je dôležité, že nesmieme
stratiť schopnosť cítiť sa byť milovaní. Schopnosť milovať je možné znovu nájsť, ale ak stratíme
schopnosť cítiť sa byť milovaní, tak prídeme o všetko. Ostala som v úžase ako dokonale sa dokáže
postarať Ocko o svoje deti. Mala som pocit ako by ma priviedol za ruku až sem a bolo to nádherné.
Bolo nádherné vidieť aj moju dcéru už spokojnú a vyrovnanú. Myslím, že všetci sme tam boli
obdarení a odniesli sme si pokoj a lásku.
Takže vrátim sa k prvej vete, áno, ísť na duchovnú obnovu bol skvelý nápad a nie je nič lepšie ako
prijať pozvanie nášho Pána a stretnúť sa s Ním.
Zuzana J.
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Komunitný víkend v Čičmanoch
Tento rok sa miestom Komunitného víkendu stala malebná dedinka Čičmany uprostred
Strážovských vrchov. V piatok popoludní príjemný penzión Bystrík začal ožívať ruchom nášho
spoločenstva a do večera sa nás zišlo približne 50 dospelých a niekoľko našich detí.
Spoločný program sme začali slávením svätej omše a po nej sme sa stretli pri opekačke a
výbornom guláši. O desiatej večer pre spoločenstvo pripravil náš milý hosť páter Jakub
Garčár, SJ moderovanú adoráciu a svätú omšu.
Témou Komunitného víkendu
bola otázka „Ako je Boh
s nami?“ a prvýkrát sme sa nad
touto otázkou mohli zamýšľať
v sobotu doobeda pri prednáške
pátra Bernarda. Po prednáške
sme sa o téme zdieľali v malých
skupinkách. Ako sami v našich
osobných príbehoch nachádzame Božiu prítomnosť, ako nás
oslovuje Boh a kde naopak zažívame prekážky a problémy pre hlbšie pochopenie Božieho
volania.
Na Bernardovo slovo nadviazal po obede Jakub.
Jakub sa zameral na Ignácovu spiritualitu „spôsob“ bezprostredného vzťahu s Bohom.
Ďalšia časť sobotného programu patrila
predstaveniu tém, ktorými žije naše CVX
spoločenstvo. Braňo Novák a Miška Chocholatá
nám porozprávali o službe individuálneho
sprevádzania,
jeho
význame
a vízii.
O sprevádzaní stretiek po ukončenej trojročnej
formácii mala príspevok Zuzka Mračníková
a Ivan Zibala. Martin Gabaj sa vo svojom
príspevku zameral na otázku, ako aktívne zapojiť rodiny do života stretiek. Gabriel Sabo nám
predstavil úlohu funkcie Eurolink, ktorú v slovenskom spoločenstve CVX zastáva a ktorá slúži
pre potrebnú koordináciu medzi národnými spoločenstvami a pomáha v procese integrácie
na medzinárodnej úrovni.
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Program po večeri a svätej omši patril hereckým výkonom divadelného súboru CVX, na ktorý
sme sa pre tento večer a pre zábavu všetkých premenili. Hravá a veselá atmosféra
pokračovala aj po divadle pri pohostení a pri výbornom víne.
Prvá časť nedeľného dopoludňajšieho programu bola vyhradená
pre novú Líder komunitu, ktorá
sa nám bližšie predstavila
a odprezentovala krátky sumár
kľúčových tém, potrieb a vízií,
ktorými aktuálne žije spoločnestvo CVX na Slovensku.
Čas venovaný dopoludňajšiemu programu patril aj vzácnemu a milému hosťovi z maltského
spoločenstva CLC – Chrisovi Micallefovi. Chris sa s nami podelil o svedectvo života CLC
spoločenstva na jeho medzinárodnej úrovni a pripomenul nám oblasti, ktoré CLC vníma ako
osobitný priestor svojej služby Cirkvi a svetu.
Na poludnie nás čakala slávnostná svätá omša, pri ktorej deviati členovia nášho spoločenstva
zložili dočasné a trvalé záväzky. Tí, ktorí v sebe rozpoznali pozvanie takýmto spôsobom
odpovedať na Božiu lásku boli pre všetkých svedectvom viery a vernosti Božieho povolania.
Na záver víkendu sme sa ešte na chvíľu spoločne
stretli v prednáškovej miestnosti, aby sme, skôr
než sa rozídeme do našich domovov a miestnych
stretiek, zreflektovali predošlé dni a mohli sa s
ostatnými podeliť o to, čo sme načerpali.
Čas strávený na druhom Komunitnom víkende CVX
bol pre všetkých povzbudením a obohacujúcim
zážitkom skutočného spoločenstva, ktoré je
súčasťou jednej veľkej ignaciánskej rodiny.
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CVX záväzok a jeho význam
Myšlienka na záväzky sa prvý krát vo väčšom objavila v prostredí slovenského CVX niekedy
na rozhraní rokov 2011/2012. Ako každá dôležitá vec v živote človeka, ak otázka CVX záväzku
potrebovala v ľuďoch z CVX prostredia dozrieť.
Záväzok sa nerobí spoločenstvu CVX. Tí, čo ich skladajú, robia záväzok Bohu. Spoločenstvo
CVX je len ekleziálnym priestorom pre uznanie Božieho povolania a spoločenstvom, ktoré
sprostredkováva podporu a konkrétnu realizáciu pre toto povolanie.
Významný posun k realizácií CVX záväzkov sa viaže s Komunitným víkendom CVX v roku
2016, kedy sme otázku záväzkov diskutovali so Saviourom Borgom z maltského CVX.
Následne páter Bernard Mišovič SJ a Gabriel Sabo preložili z portugalčiny tamojší formačný
materiál k CVX záväzkom. Tento materiál bol súčasťou pozvánky pre všetkých členov
slovenského spoločenstva CVX rozlišovať o možnosti urobiť takýto záväzok. Proces
rozlišovania vyvrcholil duchovnou obnovou, ktorá sa konala 18. marca 2017 v Ivanke pri
Dunaji.
V súlade s CVX charizmou a všeobecnými
princípmi je možné urobiť dočasný záväzok
alebo trvalý záväzok. Dočasný záväzok je
vyjadrením túžby prehĺbiť pochopenie
osobného volania ku povolaniu žiť laický
apoštolát v CVX, ktoré je súčasťou Cirkvi.
Trvalý záväzok je rozhodnutie toto laické
povolanie žiť.

Slávnostné skladanie záväzkov záväzkov prebehlo počas sv. omše dňa 15. októbra 2017.
Dočasný dvojročný záväzok zložili piati členovia spoločenstva CVX: Dáša Sedláková, Katarína
Furimská, Mária Sabová, Ján Turza a Martin Gabaj. Trvalý záväzok zložili štyria členovia
spoločenstva CVX: Gabriela Nová, Gabriel Sabo, Ivan Zibala a Marek Ondrek.
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Prvým hmatateľným hnutím k zloženiu záväzku k CVX bolo myslím uvažovanie nad spoločenstvom a jeho
identitou na KV 2016. Tam sme sa spoločne zamýšľali nad naším spoločenstvom ako súčasťou mystického
Kristovho Tela a tela Cirkvi. Vtedy som prvýkrát vyjadril rozhodnutie, že budem uvažovať nad týmto
rozhodnutím pre CVX.
Avšak celá cesta k tomuto bodu bola kľukatejšia, počínajúc prvotným vzdorom voči sľubom, o ktorých sa
hovorilo v spoločenstve 4 roky pred tým. Tento prvotný odpor voči nejakému „zaradeniu sa“ postupne
rokmi slabol a opakujúcou sa skúsenosťou s ignaciánskou spiritualitou časom úplne pominul. Každým
novým poznaním a zakúšaním Boha skrze ignaciánsku spiritualitu a spoločenstvo som „pozvoľna“ prijal
toto pozvanie otvorene vyjadriť moju prináležitosť k Spoločenstvu kresťanského života.
Dlhoročné vrastanie do spoločenstva a spirituality ma utvrdilo v tom, že CVX je cesta, ktorú som akosi od
začiatku od prvého zápalu, cez duchovné cvičenia a ďalšie milosti vnímal ako mne najbližšiu. Veľkým darom
boli pre mňa kurzy duchovného sprevádzania, kde sa mi toto smerovanie mnohokrát potvrdzovalo veľkou
útechou.
Pred rozhodnutím zložiť záväzky som čítal poskytnuté materiály, akým spôsobom dospieť k rozhodnutiu
a k čomu sa vlastne zaväzujem. Azda až vtedy som si skutočne uvedomil vážnosť tohto záväzku. Popri tom
som pociťoval aj protihnutia, obavy, i strach zo zlyhania či neschopnosti a nepripravenosti na takýto krok.
No najmä samotné znenie sľubu mi znelo veľmi zaväzujúco. Uvažovaním nad tým všetkým som si
uvedomil, že Boh nás neprijíma ako svätých, ale ako slabých a krehkých. A túži nás prijať tu a teraz.
Rovnako tak moja cesta za ním začína dnes, tu a teraz. A keďže môžem smelo povedať, že ...zažívajúc cestu,
ktorou som šiel v CVX ako milosť a pohnutý túžbou hľadať a nájsť Božiu vôľu vo svojom živote; zatúžil som
vyjadriť verejne svoje priľnutie k ignaciánskej charizme CVX, tak aj ku spiritualite, a som rozhodnutý ďalej
hľadať konečné potvrdenie spôsobu CVX ako osobitného povolania, ktorým som povolaný k životu v Cirkvi,
a celý záväzok vnímam ako túžbu po tom, čo som spoznal a prijal ako dobré a k čomu sa zaväzujem pred
spoločenstvom CVX:





k sviatostnému životu, modlitbe a rozlišovaniu, použitím špecifických prostriedkov CVX, konkrétne
Duchovných cvičení;
usporiadam si viac svoj život vo všetkých jeho rozmeroch podľa spôsobu života CVX;
budem hľadať spôsoby účasti v budovaní kráľovstva, rozlišovania môjho osobného poslania
v rodinnom živote, v povolaní, v občianskom živote a v službe Cirkvi;
budem sa podieľať na činnosti spoločenstva a podporovať ho v rámci možností svojich schopností.

Práve túžba po tomto všetkom, čo sa mi dostalo, ma viedla aj k zloženiu záväzku. Keď prišiel v septembri
čas, prišlo mi už po rokoch prirodzené zvoliť si akoby „nanovo“ túto cestu, túto spiritualitu, ktorú som prijal
za svoju a potvrdiť ju verejne aj pred spoločenstvom, skrze ktoré som toľko dostal. Teda to, čo som prijal
ako milosť od Pána, a snažím sa žiť bežnom živote, bolo pre mňa zároveň pozvaním potvrdiť túto voľbu
formou záväzku. Preto aj skladanie záväzkov bolo pre mňa asi najsilnejším momentom komunitného
víkendu a som rád, že som túto udalosť mohol prežiť s viacerými priateľmi zo spoločenstva, lebo ich
odhodlanie k tomuto kroku mi bolo a je veľkým povzbudením.
Ján Turza

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)“?
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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 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. 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. Zároveň si uvedomujeme 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.

Účasť na komunitnom víkende CVX na Malte
S Ivetkou Vachálkovu sme sa počas víkendu 8.-10. decembra 2017 zúčastnili národného
stretnutia CLC na Malte. David Mamo, ich aktuálny prezident, vyjadril, že považoval za
najlepšie nazvať ich víkendový pobyt práve „stretnutím“. Stretnutím ktorého sa budú môcť
zúčastniť nielen členovia spoločenstva ale aj ich priatelia a rodinní príslušníci. Za tie roky si
totižto majú všetci čo povedať, vysvetliť, poďakovať, odpustiť, nabrať druhý dych a
pokračovať ďalej cestou, ktorou spoločne chcú ísť.
To čo sme na Malte na vlastné oči videli a zažili vyjadruje na viacerých miestach Charizma
CVX. V prvom rade, že „CVX tvoria kresťania: muži a ženy, dospelí i mladí zo všetkých
spoločenských vrstiev“ a preto „sa spájame 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.“ Na inom mieste „Náš dar seba samých sa prejavuje aj v
osobnej angažovanosti v Svetovom spoločenstve CVX, prostredníctvom slobodne zvoleného
miestneho spoločenstva.“ „Spája nás spoločný záväzok ... Naša zodpovednosť za rozvíjanie
vzťahov v spoločenstve sa nekončí v miestnom spoločenstve, ale rozširuje sa na národné a
svetové Spoločenstvá CVX, na cirkevné spoločenstvá, ktorých sme súčasťou (farnosť,
diecéza), na celú Cirkev a na všetkých ľudí dobrej vôle.“
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Maltská komunita je práve formou krstného sprevádzanie voči nám účastná na
zodpovednosti celosvetového spoločenstva. V nedeľu napoludnie sme ešte posedeli na
terase exercičného domu Mount St. Joseph spolu s členmi aktuálnej maltskej líder komunity
Henriettou Busuttil, Saviorom Borgom a Chris Micallefom. Povedali nám jednoznačne a
útešne, že keď sa rozhodneme na Slovensku prijať za svoje skutočnosť, že sme členmi
celosvetového spoločenstva a teda sa staneme jeho integrovaným a plnoprávnym členom,
ich rozhodnutie kráčať spolu s nami neskončí. Práve naopak, budú s nami pokračovať ďalej
vo všetkom v čom budeme chcieť a kedykoľvek budeme chcieť.
Prosím vás o modlitbu za Maltu, aby ich náš Pán sprevádzal a to so všetko vďačnosťou, ktorá
im od nás patrí.
Gabriel Sabo

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.

Národné zhromaždenie Spoločenstva kresťanského života CVX
20. máj 2017 bol ďalším významným dňom v živote Spoločenstva kresťanského života CVX na
Slovensku. V tento deň sa v Ivanke pri Dunaji, pod vedením Ducha Svätého a pod takmer
storočnými zástavami mariánskych kongregácií, konalo po prvýkrát Národné zhromaždenie
Spoločenstva kresťanského života CVX na Slovensku. Zúčastnili sa ho zástupcovia desiatich z
trinástich miestnych spoločenstiev (stretiek), ktoré sa hlásia svojou spiritualitou a
fungovaním k Spoločenstvu kresťanského života CVX.
V skutočnosti bol tento sobotný deň iba vyvrcholením niekoľkomesačných snáh, ktoré viedli
k vzniku nového štatútu nášho spoločenstva a nastaveniu procesu volieb členov líder
komunity. Hoci je samozrejmé, že štatút nie je tým uholným kameňom, na ktorom stojí a
padá život spoločenstva, aj tak je jedným z dôležitých nástrojov, ktoré nám umožňujú skrze
Ježiša Krista, s Ním a v Ňom podieľať sa na iniciatíve Lásky.
A tak sa v sobotu ráno stretlo viac ako 20 zástupcov jednotlivých stretiek, ktoré sa prihlásili k
Spoločenstvu kresťanského života CVX na Slovensku, aby spoločne objavovali a napĺňali Boží
zámer s naším spoločenstvom. Rozhovory pri rannej káve alebo čaji nám umožnili nielen sa
pozdieľať o tom, čím žijeme, ale zároveň nás naladili na program, ktorý bol pred nami.
V mene líder komunity všetkých privítal Braňo Novák a následne nám vysvetlil cieľ a formu
tohto nášho spoločného stretnutia. Aby to nebolo iba o nás ľuďoch a o našom čisto ľudskom
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pohľade, tak po Braňovi prebral slovo páter Bernard a v modlitbe prosil nášho Pána, aby nás
viedol a sprevádzal.
Prvým bodom programu bol prehľad činnosti líder komunity a aktivít realizovaných pod jej
vedením počas posledných troch rokov. Tento prehľad pripravil a prezentoval Gabo Sabo.
Bolo radostné a povzbudzujúce spätne sa pozrieť na to, čo sa podarilo urobiť pre život a
rozvoj CVX na Slovensku. Hodnotu tohto diela dokresľovala skutočnosť, že CVX žije nielen
vďaka členom líder komunity, ale množstvu ďalších ľudí z CVX ochotných a schopných priložiť
ruku k dobrému dielu.

Účastníci Národného zhromaždenie Spoločenstva kresťanského života CVX konaného v Ivanke pri Dunaji, 20. mája 2017

V ďalšej časti Martin Gabaj predstavil účastníkom pozadie a dôvody vzniku nového štatútu
nášho spoločenstva. Dôvody pre vznik nového štatútu boli v zásade tri:


štatút ako formálny dokument, na základe ktorého sme evidovaný ako cirkevná
organizácia v registri Ministerstva kultúry SR



štatút ako inštitucionálny nástroj pre transparentné a efektívne fungovanie CVX
spoločenstva reagujúci na aktuálne potreby spoločenstva



štatút ako dokument, ktorý je nevyhnutnou súčasťou prístupového procesu do
celosvetového Spoločenstva kresťanského života CVX
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Tento štatút sme vypracovali spoločne na úrovni líder komunity a aby mohol byť formálne
platný, tak som požiadal o jeho schválenie zástupcami jednotlivých stretiek, k čomu napokon
aj došlo a štatút bol jednohlasne prijatý.
Samotný proces volieb začal už dva mesiace pred voľbami, keď bolo členom CVX zaslané
oznámenie o konaní Národného zhromaždenia, ktorého súčasťou je aj voľba členov novej
líder komunity. Počas dvoch mesiacov stretká mali možnosť navrhovať kandidátov a
komunitne rozlišovať o tom, ktorým kandidátom odovzdajú hlasy za svoje stretko. Svoje
hlasy vo voľbe napokon odovzdali zástupcovia dvanástich stretiek a výsledkom bolo zvolenie
novej líder komunity, ktorá sa vám predstavuje touto svojou prvou spoločnou fotografiou:

Členovia novej líder komunity (zľava): Ivetka Vachálková, Bernard Mišovič SJ, Katka Urbanová, Ivan Zibala, Zuzka Mračniková, Jano Turza
Braňo Novák. Ďalšou členkou novej líder komunity je aj Anastázia Iľková, ktorá na fotografii chýba.

Touto novou voľbou sa nám splnilo jedno z dvoch prianí. Členmi líder komunity sa stali aj
dvaja členovia pôvodnej líder komunity. Sú nimi Ján Turza a Branislav Novák. Tak je
prirodzene zabezpečený predpoklad, že nová líder komunita bude mať kontinuitu a pôvodní
členovia líder komunity prirodzene zaučia tých nových.
Členstvo v líder komunite sa nemení ekleziálnemu asistentovi, ktorým je Bernard Mišovič, SJ.
Ekleziálny asistent je nevoleným členom líder komunity. Ten sa stáva členom líder komunity
po vzájomnej dohode provinciála Spoločnosti Ježišovej a líder komunity Spoločenstva
kresťanského života CVX.
Členmi líder komunity sa stali členky miestnych spoločenstiev z Prešova. Sú nimi Katarína
Urbanová a Anastázia Iľková. Takto sa nám podarila splniť aj druhé prianie, aby sa členmi
líder komunity stali členovia aj z iných miest Slovenska, kde sú naše miestne spoločenstvá.
Oslavný charakter dňa mal svoje zavŕšenie v spoločnom zdieľaní, kde sme viacerí vyjadrili
vďaku a radosť z toho, ako nás v CVX Pán vedie a stará sa o nás. Na záver stretnutia sme sa
zúčastnili spoločnej sv. omše a s Božím požehnaním udeleným p. Bernardom sme sa vrátili
do svojich domovov.
Spracoval: Martin Gabaj
Foto: Michal Brnický
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Líder komunita
Nová Líder komunita (LK), bola zvolená 20.mája 2017 na prvom národnom zhromaždení CVX
Slovensko, v zložení: Anastázia Iľková, Zuzana Mračníková, Branislav Novák, Ján Turza,
Katarína Urbanová, Iveta Vachálková a Ivan Zibala. Súčasťou LK je aj ekleziálny asistent
Bernard Mišovič SJ.
Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Bratislave 8.9.2017 a tam sme si spomedzi seba zvolili
prezidentku a stala som sa ňou ja - Iveta Vachálková. Na stretnutí sme si ujasnili ciele, ktoré
by sme počas nášho trojročného pôsobenia chceli naplniť. Nakoľko sme živé spoločenstvo,
tak sa všetko vyvíja a neustále mení a veríme, že budeme operatívne reflektovať na potreby
našich členov.
A tu je niekoľko najdôležitejších cieľov novej LK:


Prvoradým cieľom LK je jednota a budovanie existujúceho spoločenstva
(budovanie vzťahov, vedenie existujúcich stretiek, vytvárať nové spoločenstvá,
formácia, organizovanie duchovných obnov, duchovných cvičení, kruzov
duchovného sprevádzania, leadership, individuálne duchovné sprevádzanie,
podpora vedúcich stretiek, ...).



Komunikácia CVX navonok: Spoločnosť Ježišova – Jezuiti, s krstnou komunitou
na Malte, CLC,...



Integrácia sa do celosvetového CLC

Oficiálne sa prvýkrát predstavila nová LK na Komunitnom víkende v Čičmanoch, ktorý sa
konal 13.-15.októbra 2017. Zúčastneným sme sa predstavili a prezentovali.
Členovia LK neustále medzi sebou komunikujú, riešia potrebné záležitosti, radia sa,
v neposlednom rade trávia čas aj v osobných rozhovoroch, čo je potrebné na ich ľudské
spoznanie sa medzi sebou a tímovú súhru. Nová LK je veľmi akčná, jej členovia sú šikovní a to
znamená, že sú vyťažení aj súkromne a pracovne. Mnohí vedú stretká, alebo sa inak
angažujú v CVX, no keď treba sú pripravení komunikovať a aktívne pridať ruku k dielu.
Napriek rozdielnosti pováh a názorov mám veľkú radosť z novej LK, teším sa výsledkom ktoré
dosahujeme a napredovaniu CVX. Nie je to jednoduchá práca, myslím, že kto to nezažil asi si
to ani nevie predstaviť, ale je veľmi obohacujúce keď sa veci daria a nastáva jednota a rast
spoločenstva. Preto potrebujeme každého jedného člena spoločenstva, vašu podporu,
ochotu pomôcť a priložiť ruku k dielu, poľa svojich darov, možností a schopností. Žiadna
pomoc nezostane zabudnutá a radosť zakusujeme už aj tu na zemi.
Iveta Vachálková, Prezidentka CVX
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Eurolink
Slovensko je vnútrozemskou krajinou, ktorá ako celok nie je obkolesená prirodzenou
prírodnou hranicou. Všade naokolo nej je opäť len otvorená krajina ako keby bez konca. Zažiť
pravý opak sa dá na Malte. Je to veľmi malý ostrov s prirodzenou hranicou, ktorú tvorí more.
Tento rozdiel je už vidieť z lietadla. Ak čas na Malte strávite pri mori, táto zmena je ešte
výraznejšia a citeľnejšia. Malta je v prvej desiatke štátov sveta, ktoré majú najvyššiu hustotu
obyvateľstva na svete. Na ostrove je všade blízko, len počas pracovných dní trvá neskutočne
dlho dostať sa na miesto, kam človek potrebuje. Počas nášho minuloročného pobytu na
decembrovom národnom stretnutí CVX spoločenstva na Malte sme mali šťastie a problém s
dopravou sme nezažili. Bol práve predĺžený víkend, keď sú ľudia doma a oddychujú.
Cestovanie mimo vlastný ohraničený priestor, v ktorom človek žije je vždy výzvou. Už len
zmena prostredia človeka vyťahuje zo zažitých hraníc a táto zmena ho pozýva a takmer núti
pozerať sa na svet i na život iným pohľadom. Ľudia vo svete majú podobné problémy ako my
ale majú aj svoje špecifické problémy, ktoré súvisia práve s geografiou ich rodnej zeme, s ich
históriou, kultúrou a riadením krajiny.
Naše Spoločenstvo kresťanského života CVX má úžasný poklad. Je ňou ignaciánska
spiritualita. Tá učí hľadať Boha vo všetkých veciach. Tento interpretačný charakter
spirituality človeka uschopňuje viesť dialóg s kýmkoľvek, kto má túto istú spiritualitu. Dialóg
to nie len robí možným, ale ho aj zjednodušuje a tak ho robí efektívnejším.
Úspech Spoločnosti Ježišovej a teda aj Spoločenstva CVX je aj v tom, že Jezuiti sa ešte za čias
sv. Ignáca z Loyoly rozšírili do celého sveta. Spolu s nimi sa šírila aj myšlienka belgického
pátra jezuitu Jeana Leunisa vytvárať skupiny mladých ľudí, ktorým už na strednej škole
začínali pátri sprostredkúvať ignaciánsku spiritualitu. Pôvodne je spoločenstvo skôr známe
pod názvom Mariánske kongregácie. Príchodom reforiem II. Vatikánskeho koncilu sa však v
roku 1968 transformovali na Spoločenstvo kresťanského života CVX. Táto transformácia bola
potvrdená Svätou stolicou. Toto potvrdenie pomohlo zachovať Spoločenstvu celosvetový
charakter. A skutočne Spoločenstvo CVX je aj v dnešnej dobre rozšírené po celom svete. A
pomaly ale isto sa rozširuje aj do iných štátov sveta.
Problémy žijeme podobné a to po celom svete. Každý ich však žije v iných reáliách a inom
kontexte. Vycestovať z vlastnej krajiny, poprechádzať sa v cudzom kraji a pozerať sa na
situáciu z iných perspektív prináša poznanie, že to nie sú naše problémy, ktoré definujú svet,
ale je to svet, v ktorom problémy žijeme a riešime a veľa z nich sú podobné ale aj
diametrálne odlišné. Toto žitie vo svete robí svetovým aj naše spoločenstvo.
V medzinárodnom priestore nášho spoločenstva osobou, ktorá drží palec na tepe
spoločenstva je Eurolink. Od neho sa očakáva, že bude otvorený a citlivý na to, čím žije naše
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svetové spoločenstvo, ktorého sme súčasťou a že bude špeciálne vnímavý na jeho európsky
rozmer. Jeho obsahovou náplňou je prepájať národné spoločenstvá a tvoriť príležitosti na
stretnutia a vzájomné obohacovania sa. O dobro Spoločenstva CVX v Európe sa stará
Eurotím. Vo svete to je Celosvetový tím. Do obidvoch sa volia zástupcovia či už z rôznych
krajín Európy alebo zástupcovia z každého kontinentu, v ktorom CVX pôsobí. Volebné
obdobia oboch sú päť rokov. Výkonnú kanceláriu má Spoločenstvo CVX v Ríme.
Spoločenstvo CVX je vo svete aktívne vďake svojím projektom ale aj vďaka rozmanitej
spolupráci na projektoch, ktoré majú celospoločenský presah. Významnou skutočnosťou je,
že Spoločenstvo CVX je prítomné ako pozorovateľská organizácia v Organizácii spojených
národov. Tento všetok CVX priestor ponúka slovenskému Spoločenstvu CVX už teraz veľa
tvorivých a prínosných podnetov a inšpirácií.
Gabriel Sabo, Eurolink CVX Slovensko

Finančný prehľad za rok 2017
Spoločenstvo kresťanského života CVX je samostatným právnym subjektom Rímskokatolíckej
cirkvi v Slovenskej Republike, ktorý vedie evidenciu o svojich príjmoch, výdavkoch,
pohľadávkach a záväzkoch.
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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.
Ako vidieť z uvedeného prehľadu, tak vďaka podpore vás všetkých sa nám podarilo aj v roku
2017 dosiahnuť pozitívne saldo financií. Súčasťou príjmov roku 2017 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 1 208,- EUR použité na organizáciu prvého
celonárodného komunitného víkendu Spoločenstva kresťanského života CVX.
Prínosom pre spoločenstvo CVX bolo, že v druhej polovici roka 2017 sme zaznamenali po
dlhšom čase významnejší nárast počtu pravidelných prispievateľov, ktorý mesačne posielajú
svoje príspevky v podobe „hodinovej mzdy“. 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 2016 a 2017

Kontinuálny nárast finančných prostriedkov za posledné roky pomohol vytvoriť dostatok
finančných rezerv na projekty, ktoré sú finančne náročné, ako napr. účasť na celosvetovom
stretnutí, ktoré sa bude konať v roku 2018 v Argentíne. Zároveň aj tieto finančné prostriedky
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stavajú pred spoločenstvo CVX nové výzvy a príležitosti hľadať projekty, na ktoré budú
vhodne využité v súlade s princípmi a charizmou spoločenstva CVX.

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

.

ĎAKUJEME!

Výhľad na rok 2018
Okrem všetkých našich pravidelných aktivít a činností by sme radi upriamili pozornosť na nasledujúce
skutočnosti:




V dňoch 21. júla – 1. augusta 2018 sa bude v Buenos Aires,
Argentíne konať 17. Celosvetové stretnutie spoločenstiev
CVX (XVII. World Assembly CVX-CLC) Slovenské spoločenstvo
CVX budú na stretnutí zastupovať Ján Turza a páter Jakub
Garčár SJ. Informácie a závery z celosvetového stretnutia
budú prezentované počas komunitného víkendu 5-7. októbra
2018.
V dňoch 5-7. októbra 2018 sa na Donovaloch bude konať tretí 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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