Výročná
správa 2018
Spoločenstvo kresťanského života
CVX

Príhovor

Obsah

Minulý rok 2018 priniesol pre členov CVX zopár podnetných

Príhovor

1

Spoločenstvo kresťanského života CVX

2

k obnove svetového spoločenstva bolo menovanie pátra Enrica

Charizma CVX

2

Ricca SJ za vice-ekleziálneho asistenta CVX zo strany generála

História CVX na Slovensku

4

Spoločnosti Ježišovej pátra Artura Sosu SJ. Podarilo sa mu

Aktivity CVX na Slovensku v roku 2018

6

v rámci príprav na svetové stretnutie v Argentíne presadiť

CVX Slovensko na medzinárodnej scéne

18

zmenu formule stretnutia a zaviesť program akoby duchovných

Finančný prehľad za rok 2018

25

Výhľad na rok 2019

27

Poďakovanie

28

prínosov vo viacerých oblastiach. Prvým významným krokom

cvičení s komunitným rozlišovaním podľa systému ESDAC. Aj my
inšpirovaní týmto príkladom tak chceme urobiť u nás v našej
provincii už toto leto v auguste.
Aj

naša

Líder

pravidelným

komunita
stretávaním,

zefektívnila

svoje

dôslednejším

fungovanie
rozlišovaním

a razantnejším rozhodovaním. Potešujúcim je všeobecnejší
nárast povedomia, že tu CVX je a že sú stále iniciatívnejšie
a aktívnejšie a prejavuje sa to aj záujmom väčšieho množstva
ľudí hlásiacich k k nám.
Spoločnosť Ježišova, s ktorou CVX spolupracujú po náležitom
procese rozlišovania zvolila a zverejnila Univerzálne apoštolské
preferencie na nasledujúce desaťročie, ktoré sú v súlade
s aktuálnymi apoštolskými prioritami Cirkvi a sú vyjadrené cez
riadne magistérium pápeža, synod a biskupských konferencií,
predovšetkým so zreteľom na exhortáciu Evangelium gaudium:

Spoločenstvo
cirkevná

A. Ukazovať cestu k Bohu prostredníctvom Duchovných
cvičení a rozlišovania.
B. V poslaní

zmierenia

kresťanského

organizácia,

so

života
sídlom

CVX

je

Námestie

Padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
ktorá bola zaregistrovaná na Ministerstve

a spravodlivosti

s

kultúry Slovenskej republiky dňa 07.06.2011 a

chudobnými, s ľuďmi odsunutými na kraj spoločnosti a

bolo jej pridelené IČO 42253632. Zriaďovateľom

s tými, ktorých dôstojnosť bola pošliapaná.

kráčať

je Konferencia biskupov Slovenska, so sídlom
Kapitulská 11, 814 99 Bratislava.
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C. Sprevádzať mladých ľudí v stvárňovaní budúcnosti naplnenej nádejou.
D. Spolupracovať pri starostlivosti o náš spoločný domov.
Preferencie aj nás volajú k hlbšiemu porozumeniu nášho volania byť spolupracovníkmi
v poslaní Krista, zvereného Cirkvi, ktorej sme súčasťou. Máme širokú víziu evanjelia, ktoré
nás pozýva k účinnejšej spolupráci. Zdieľaním
tohto

poslania s jezuitmi

a našimi

partnermi, aj my nachádzame milosť, víziu,
tvorivosť

a hojnú

pomoc. Tomuto

hodláme

v najbližšom

čase

sa

venovať,

nezanedbávajúc nič z toho dobra, ktoré aj
naďalej

síce

s námahami

ale

radostne

zveľaďujeme.
p. Bernard Mišovič SJ, ekleziálny asistent CVX

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
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
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Sv. Ignác 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.
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 otvorenými na to, čo je naliehavejšie a univerzálnejšie, a to najmä
prostredníctvom dennej reflexie života a cez osobné a spoločné rozlišovanie. Snažíme
sa dať apoštolský zmysel aj tým najobyčajnejším skutočnostiam každodenného
života.
Spoločenstvo nás pobáda ohlasovať Božie Slovo a pracovať na zmene spoločenských
štruktúr tým, že sa budeme podieľať na aktivitách, ktorých cieľom je oslobodiť obete
všetkých foriem diskriminácie a odstraňovať rozdiely medzi bohatými a chudobnými.
Chceme prispievať k evanjelizácii kultúr zvnútra. Toto všetko chceme realizovať v
ekumenickom duchu, pripravení spolupracovať s iniciatívami, ktoré prinášajú jednotu
medzi kresťanmi.
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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.
Dňa 1-4. marca 2018 sa vo francúzskom Lille konalo európske stretnutie ekleziálnych
asistentov, eurolinkov a prezidentov CVX. Spoločenstvo kresťanského života CVX zo
Slovenska na ňom zastupovali páter Bernard Mišovič SJ a Gabriel Sabo.
V dňoch od 22. do 31. júla 2018 sa v Buenos Aires v Argentíne konalo XIIV. Svetové
zhromaždenie Spoločenstva kresťanského života (CVX, lat. Comunio Vitae Christiane). Na
tomto zhromaždení sa už po druhýkrát v pozícii pozorovateľa zúčastnili aj delegáti zo
Slovenska. Tentokrát nimi boli Ján Turza za Spoločenstvo kresťanského života CVX a jezuita
Jakub Garčár SJ v zastúpení ekleziálneho asistenta Spoločenstva kresťanského života CVX na
Slovensku pátra Bernarda Mišoviča SJ.
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V čase od piateho do siedmeho októbra 2018 sa na Donovaloch konal tretí celonárodný
komunitný víkend Spoločenstva kresťanského života CVX, na ktorom ďalšie štyria členovia
CVX zložili trvalé alebo dočasné záväzky.

Aktivity CVX na Slovensku v roku 2018
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 pravidelne organizuje spoločné slávenie Veľkej Noci na jezuitskej
chate v Trlenskej doline. Rok 2018 bol však výnimočný v tom, že slávenie sa nekonalo na
chate v Trlenskej doline, ale na chate v Klokočove. V roku 2018 sme sa stretli už po 19.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
patrí sederová večera, krížová cesta a veľkonočná nočná vigília.
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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 Drienici.
Viedol ich páter Bernard Mišovič SJ spolu so sestrami Líviou Markovou CJ a Miroslavou
Lukčíkovou CJ.
V roku 2018 niektorí z našich členov naďalej rozvíjali svoj dar 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 cvičením duchovných cvičení v bežnom živote ako aj počas duchovných obnov.
Duchovné cvičenia 2018
Duchovné cvičenia boli veľmi obohacujúce, mohla som duchovne načerpať. Prostredie, v ktorom sme sa
nachádzali, mi umožnilo sa stíšiť, lebo doma, v reálnom živote, je veľa impulzov a málo ticha.... Tu som
zistila, koľko milostí je nám daných od Boha a On nám ich dáva nezaslúžene, z lásky. Nezáleží od toho,
koľko sa modlíme a čo všetko sme už vykonali....
Aj po duchovných cvičeniach stále čerpám a myšlienky a podnety, nad ktorými som premýšľala, sa mi
stále vracajú.
Ďakujem za príjemne strávený čas!
Stanka/Žilina

V polovici augusta sa v Dome Mamy Margity nad malebnou dedinkou Drienica pri Sabinove zišli členovia
Spoločenstva kresťanského života CVX z rôznych kútov Slovenska, aby spolu strávili niekoľko dní v tichu
– ponorení do meditácie. Nádherné rozľahlé lúky okolo domčeka priam pozývali oslavovať Stvoriteľa
a žasnúť nad krásou prírody, k čomu nás pozýva svätý Ignác (nielen) v prvom týždni duchovných cvičení.
Ochotnými sprievodcami na tejto dobrodružnej ceste vlastných vnútrom a zároveň pozornými
načúvateľmi nám po celý čas boli páter Bernard SJ a sestra Lívia CJ, za čo im patrí veľká vďaka.
Vyvrcholením každého dňa bola večerná sv. omša a 24 hodín denne sme mali možnosť pokloniť sa
Kristovi vo vyloženej Eucharistii.
Verím, že Pán sa prihováral k srdcu každého z nás osobitným spôsobom a dal nám pocítiť svoju lásku
a duchovnú útechu práve v oblasti, v ktorej sme to najviac potrebovali. Kiežby nám tento vzácny čas
pomohol k vnútornému rozvoju a odhodlaniu budovať Božie kráľovstvo tam, kde sa nachádzame.
Ja osobne budem ešte veľmi dlho čerpať z toho, čo som na týchto duchovných cvičeniach zažila. Preto
odporúčam každému, kto ešte váha či zvládne toľko dní v silenciu, aby prekonal predsudky a presvedčil
sa, aký dobrý je Pán...
Marianka/Bratislova
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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
Sestier Františkánok Premenenia
v Melčiciach. Ponuka bola bohatá
a účastníci si mohli zvoliť jednu
z dvoch tém – či už o nádeji ako
mieste pre Boha v nás alebo
o tom, ako rozoznávať pokušenia
a ako sa im čo najúčinnejšie
brániť.

Keď prišiel e-mail s pozvánkou na pôstnu duchovnú obnovu, neváhala som – vedela som,
že chcem.... A hoci technicky a programovo som vedela do čoho idem, miesto a obsah boli
nové  Texty sme dostali už vopred a mali sme výber dva - jeden o pokušení a o falošných
správach „fake news“ a druhý o nádeji. V piatok podvečer sme sa všetci stretli v krásnom
prostredí nadzemných, podzemných i záhradných priestorov v Melčiciach. Po dobrej večeri
a sv. omši nám páter Bernard SJ predstavil obidve témy a piatkový večer sme zakončili
vešperami v kaplnke a zároveň začali silencium. Veľmi oceňujem, že už pár rokov sú naše
CVX obnovy plánované tak, že sobota je plne v réžií účastníkov, teda žiadny fixne
organizovaný program. Každý má teda dostatok času a pokoja na prechádzku, oddych,
modlitbu – meditáciu, kontempláciu, duchovný rozhovor či svätú spoveď. Samozrejmosťou
je sv. omša a tiež (dobrovoľné) ranné chvály a vešpery. Zdieľanie v skupinkách a i v pléne je
vyhradené až na nedeľu dopoludnia.
Z ponúknutej dvojice tém som si vybrala tému o pokušení a „fake news“ hľadajúc odpoveď
na Bernardom položenú otázku: „Sme z raja, ale nežijeme v ňom – prečo?“ Rozpamätať
sa...áno to je to správne slovo - rozpamätať sa na to, kým som; na to, že zdroj mojej
existencie je v Božom dychu; rozpamätať sa na láskavú starostlivosť Boha; na to, čo pre
mňa urobil, robí a môže urobiť... Byť s Bohom je víťazstvom; na druhej strane, iba ak je
človek s Bohom, bude pokúšaný... Zamýšľanie sa nad dynamikou lži, nad nebezpečenstvom
vytvárania, prijímania a šírenia falošných správ ma priviedlo tiež k položeniu si celkom
osobných otázok: Ako žijem svoj život? Žijem skutočne vo vedomí toho, kým skutočne som
a kým skutočne je každý človek? Nie som nositeľkou „fake news“? Ako zdôrazňuje Sv. Otec,
„tou pravou správou je pokoj“... jeho slová „informovať znamená formovať, znamená to
mať dočinenia so životom osôb“ smerované k novinárom však opäť možno pochopiť širšie
v kontexte žitia vlastného života... Čo teda robiť? Riešením je nechať sa vyslobodiť Pravdou
- Tým, kto ma miluje.

Miška/Bratislava
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Počas adventnej duchovnej obnovy v Marianke neďaleko Bratislavy sme naše srdcia
tematicky nasmerovali opäť na tému Nádeje. Obe duchovné obnovy duchovne viedol p.
Bernard Mišovič SJ aj za pomoci laikov zo Spoločenstva kresťanského života CVX, ktorí sa
venujú službe duchovného sprevádzania. 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.

Témou bola Nádej . Zo slov na záverečnom zdieľaní nás mnohých zastihla „práve včas“. Aj mňa.
Nemohla som sa zúčastniť od piatku, no o to odhodlanejšie som sa z domu vybrala v sobotu ráno.
Kráčala som ešte spiacou Záhorskou Bystricou do Marianky. Ticho a pokojne snežilo. Ako tajomne
Boh vovádza do ticha.
„V mojom stvorení žiarim tak jasne... V mužovi a žene, jeho spoločníčke.... A v srdci
človeka. Nič hlbšieho niet v celom svete. Stvorenom. V srdci tak hlbokom.
Žiaden pohľad ho neprenikne. Okrem môjho pohľadu.“
V ľudskom srdci má úkryt nádej, ktorá „aj Boha prekvapuje.“
Počas prechádzky som šla okolo zastavení neďalekej Krížovej cesty. Pán Ježiš berie na seba svoj kríž.
V postoji tej sochy ma niečo zaujalo. Pán Ježiš má otvorenú náruč, akoby vítal starého dobrého
priateľa. A vojak mu podáva kríž. Myslím si, že toto je nádej.
„Ale dúfať je ťažké. Zúfať si je ľahké a lákavé. Je to veľké pokušenie.“
Boh vkladá do nás, do mňa, svoju nádej. Ako otec z básne do svojich detí. Odovzdáva im to najlepšie
zo seba. Až raz, keď sa budú iní pozerať na jeho deti, budú vidieť jeho. Až raz, keď sa budú iní pozerať
na mňa, nech uvidia Teba, Pane. Mám takú nádej...
„Ale Božie požehnanie žiadny vietor neodveje... Milosť Božia je cennejšia ako
všetko ostatné.“
Mária/Bratislava

Komunitný víkend na Donovaloch
Začiatkom októbra sa naše Spoločenstvo kresťanského života CVX stretlo na Donovaloch,
aby spoločne prežilo tradičný Komunitný víkend. Tohtoročný bol venovaný téme
Individualizmus vs. spoločenstvo.
V penzióne Zornička sa v piatok večer zišlo cez päťdesiat ľudí z rôznych kútov Slovenska.
Zvítali sme sa s priateľmi z Prešova, Ružomberku, Žiliny, Bratislavy, Nitry a Piešťan. Z
krstného spoločenstva z Malty medzi nás zavítali manželia James a Lilien so synčekom
Lucasom. Obidvaja sú už dlhé roky aktívnymi členmi miestneho CLC spoločenstva. Večernou
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svätou omšou naše spoločenstvo oficiálne vstúpilo do nasledujúcich dvoch intenzívnych dní
venovaných workshopom, modlitbe a spoločnému zdieľaniu sa.
Aby som Vám mohla sprostredkovať to, čo sme spoločne zažili v priebehu nasledujúcich dní,
bolo by zbytočné chronologicky opisovať všetky udalosti, ale zastavím sa aspoň pri
niektorých zaujímavých a dôležitých momentoch tohtoročného stretnutia spoločenstva CVX.
Na začiatok sobotného programu
sa nám prihovoril ekleziálny
asistent Bernard Mišovič, SJ.
Predostrel pred nami ťaživú
situáciu
dnešného
človeka
sýteného mentalitou materialistického individualizmu, v ktorej
nihilizmus oberá o nádej aj
morálne hodnoty. Vyzval nás, aby
sme ako ľudia viery pri pohľade
na krízu spoločnosti neprepadali
neúteche, ale hľadali prostriedky
liečby a ponúkali je svetu. Ako Bernard poukázal, ide o neľahký a bolestivý proces, ale živá
viera v Krista a život v spoločenstve je skutočnou liečbou rakoviny spoločnosti. Spoločenstvo,
ktoré prináša život, je životodarne a uzdravuje.
Po úvodných slovách sa pred nami objavila výzva rozlišovať, kým je pre mňa osobne
spoločenstvo CVX, kým som ja pre neho a aké konkrétne podoby môžu mať odpovede na
tieto otázky. Nasledujúci čas sme preto venovali trom workshopom. Prvý sa týkal služby
spoločenstva smerom dovnútra - čo očakávam od spoločenstva a viedli ho sestry Miroslava,
CJ a Lívia, CJ. Druhý workshop moderoval Braňo Novák a týkal sa otázky, ako má vyzerať
služba spoločenstva navonok a tretí workshop zamerala Ivetka Vachálková na tému
spoločného komunitného priestoru ako miesta realizácie rôznych vízií a nášho spoločenstva.
Na sobotné poobedie pre nás Jakub Garčár, SJ pripravil prezentáciu Františkovo exhortácie
Gaudete et exsultate. Jakub sa nám v nej pokúsil sprostredkovať posolstvo textu vyzývajúce
k odvahe hľadať vlastnú nenapodobniteľnú cestu svätosti - rozpoznať slovo, ktoré chce Boh
povedať svetu mojím konkrétnym životom. No ktoré nás zároveň nabáda k uznaniu
vzájomnej prepojenosti s celým Kristovým telom. Vyzýva nás k zodpovednosti vyjsť zo seba a
vykročiť k stretnutiu s inými.
Nasledujúce chvíle sme sa preto nechali pozvať ku komunitnému rozlišovaniu, na akú osobnú
cestu svätosti zdieľanú v spoločenstve CVX nás Boh pozýva. Najprv sme sa rozišli k osobnej
modlitbe meditujúc nad textom exhortácie. Po chvíľach stíšenia sme sa opäť zišli v menších
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skupinkách, aby sme sa s ostatnými podelili o vlastné ovocie meditácie rozlišovania. V prvom
kole sme sa zdieľali o tom, aké konkrétne dary a milosti prijímame prostredníctvom CVX do
svojho života a aké konkrétne výzvy a pozvania nám Boh adresuje prostredníctvom CVX. V
druhej časti sme spoločne hľadali odpovede na otázku, aký konkrétny rozmer Evanjelia Boh
pozýva žiť naše spoločenstvo ako komunitu.
Slávením svätej omše sme ukončili
poobedný blok programu a pred nami
ostalo okrem dobrého jedla ešte niekoľko
zaujímavých príspevkov o živote CVX vo
svete. Katka Buranová sa s nami podelila o
to, čo prežila na stretnutí v European
holidays of CLC v Grenoble vo Francúzsku a
Majka Sabová nám sprostredkovala
skúsenosť Márie Mihálikovej zo Sicílie, kde
ako dobrovoľníčka CVX pracovala s
migrantmi.
Nedeľa doobeda bola venovaná Líder komunite, aby nám predstavila trocha konkrétnejšie,
čomu sa venuje, aké potreby a výzvy rieši a čo nás čaká v najbližších mesiacoch. Po tejto časti
sa k nám prihovorila vzácna návšteva - James a Lilien. Podelili sa s nami o ich skúsenosť a
svedectvo viery žitej v spoločenstve CVX. Rozprávali nám svoj príbeh, ako sa stali súčasťou
CVX, aké dary, povolania, ale aj prekážky sa v ich životoch objavujú vďaka tomu, že sú
súčasťou spoločenstva a my sme si nanovo mohli uvedomiť, že rôznosť jazyka, kultúr alebo
histórie nerozdeľujú, ale vytvárajú pestrú a bohatú jednotu nášho laického Ignaciánskeho
apoštolského tela.
Nabitý program nedeľného doobedia zavŕšil Jakub Garčár, SJ a Jano Turza so svojím vstupom
o 17. svetovom zhromaždení spoločenstva kresťanského života v Buenos Aires, ktorého sa
zúčastnili tento rok v lete. Motto medzinárodného stretnutia bolo “CLC, dar pre Cirkev a svet
- “Koľko chlebov máte? ... Choďte a uvidíte” (Mk 6:38)” Jakub a Jano nám sprostredkovali
svoju skúsenosť byť súčasťou CVX spoločenstva tvoreného veriacimi zo všetkých kútov sveta.
Stretnutie bolo vystavené na dynamike Duchovných cvičení ako procese spoločného
päťdňového rozlišovania. Zúčastnení na jeho konci prežili prehĺbenie svojej spolupatričnosti
k apoštolskému Ignaciánskemu spoločenstvu CVX. Zároveň obnovili svoju túžbu podeliť sa o
dar ignaciánskej spirituality a s misionárskou odvahou slúžiť tým, ktorí to najviac potrebujú.
Takmer v závere Komunitného víkendu nás čakala ešte jedna slávnostná výnimočná udalosť.
Pri svätej omši štyria členovia spoločenstva zložili záväzky k CVX. Martin Lazík zložil dočasné
sľuby na 2 roky a Katka Raková, Ivetka Vachálková a Miška Chocholatá zložili svoje trvalé
záväzky. Verejne tak vyjadrili svoje priľnutie k ignaciánskej charizme CVX a zaviazali sa
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Spoločenstvu kresťanského života ako miestu, v ktorom chcú napĺňať svoje apoštolské
poslanie.
Posledné spoločné chvíle sme venovali záverečnej reflexii, v ktorej každý z nás dostal
priestor, aby sa podelil o svoje myšlienky a pocity zo stretnutia. Pred odchodom do svojich
domovov tak zaznievali slová vďačnosti za obohacujúci čas, témy, ktoré otvárali nové obzory,
za radostné a živé spoločenstvo ako našej skutočnej duchovnej rodiny.

Chcela by som vyjadriť za všetkých zúčastnených hlbokú vďačnosť tým, ktorí nám umožnili
stretnúť sa na Donovaloch a zažiť víkend spoločenstva, pri ktorom sme sa mohli viac spoznať
navzájom, prehĺbiť svoju identitu CVX a nanovo zakúsiť Božiu lásku, ktorú nám dáva spoznať
prostredníctvom svojej Cirkvi a ktorá nás pozýva k spolupráci na jeho diele spásy.
Spracovala: Pavla Kuliková

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.
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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 7. októbra 2018.
Dočasný dvojročný záväzok zložil ďalší člen spoločenstva CVX: Martin Lazík. Trvalý záväzok
zložili ďalšie tri členky spoločenstva CVX: Michaela Chocholatá, Katarína Raková a Iveta
Vachálková.

V posledných dňoch vo mne rezonujú myšlienky, že mám zodpovednosť za tento svet, zodpovednosť za čas, ktorý som
dostala, že som tu na svete pre druhých, že chcem iným slúžiť. Zároveň ma Boh volá k stíšeniu, do modlitby osobnej, ale
aj za druhých, aby som vedela uchopiť túto zodpovednosť v Jeho Duchu a Pravde. Dáva mi milosť lásky, trpezlivosti,
pokory a túžby po svätosti. Od komunitného víkendu na Donovaloch, na ktorom som zložila pre spoločenstvom trvalý
záväzok v CVX, prešiel už určitý čas a ja vnímam ako Boh vstupuje do môjho srdca a tvorí niečo nové.
Bola som veľmi povzbudená našimi stretkáčmi, ktorí sa odhodlali k tomuto kroku už rok predtým a od tohto momentu
sa vo mne rodil aj môj záväzok. Rozhodnutie zložiť ho sa však u mňa potvrdilo až počas duchovnej obnovy k záväzkom,
kde sa vo mne odohral vnútorný zápas, či to má vôbec zmysel. Nakoniec zvíťazilo osobné volanie Pána počas meditácie
a v slobode a s bázňou v srdci som sa rozhodla odpovedať na Jeho lásku.
Prvý týždeň po zložení záväzku som prekonávala ťažšie skúšky vo vzťahoch a vtedy som si čítala znenie záväzku: ....
nasledovať Krista chudobného a poníženého, žiť jednoduchým životným štýlom, inšpirovať sa príkladom Panny Márie,
byť verným svedkom obnovujúcej činnosti Ducha.... A tak si vyberám Boha znova a znova, po každom páde či
pochybnostiach, túžiac v každodennosti života robiť malé kroky k svätosti na Jeho slávu. Učím sa dôverovať a dávať sa
Bohu k dispozícií, radovať sa a ďakovať aj za drobné úspechy. Objavujem vlastnú cestu, ktorú do mňa Boh vložil a teším
sa, že ju môžem zdieľať v spoločenstve.
Katarína Raková
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Cesta k môjmu záväzku bola kľukatá...Keď sa pred zhruba šiestimi rokmi prvýkrát otvorila v CVX téma
záväzkov, bola som jednou z mála s pozitívnym nastavením. Vnímala som to ako niečo prirodzené, ako
potvrdenie toho, že som sa „našla“ v ignaciánskej spiritualite a záväzok je toho vonkajším/verejným
potvrdením...vzhľadom na to, že vtedy ešte nedozrel čas, téma záväzkov sa v CVX na nejaký čas odložila...až
do začiatku minulého roka, kedy sme potom v októbri počas komunitného víkendu v Čičmanoch boli svedkami
zloženia tak dočasných ako aj trvalých záväzkov viacerých členov CVX... Akosi prirodzene mi tá téma
rezonovala samozrejme aj minulý rok, ale po rozlišovaní som dospela k rozhodnutiu, že nie som v takom
rozpoložení, aby som dokázala záväzok zložiť. Keď som sa tento rok prihlasovala na duchovnú obnovu k
záväzkom, ktorá sa uskutočnila v máji, mala som všetko stále otvorené...a bol to vtedy pre mňa veľmi
intenzívny a naozaj milostiplný čas, počas ktorého som si čo-to ujasnila a dospela som k rozhodnutiu, že
záväzok áno a že trvalý.
I po tomto rozhodnutí sa vo mne vnútorne prelínali dve veci – jednak obrovská bázeň a jednak pocit, že veď
záväzok neobsahuje nič také, o čo by sa človek aj bez záväzku nemal usilovať...Silným a bázeň vzbudzujúcim je
vedomie, že môj záväzok je ekvivalentom vrcholu DC sv. Ignáca - odovzdaním sa plným dôvery vyjadrený
modlitbou „Vezmi, Pane...“; odpoveďou na to, k čomu sa Boh zaviazal ako prvý. Veľmi silným pre mňa tiež je,
že „Trvalý záväzok znamená, že v tomto čase napodobňujeme vzor vernej Božej lásky a plnosť Kristovho
tajomstva...“ a ďalej tiež to, že ide o gesto podobné manželskému záväzku...tieto skutočnosti vnímam ako
cestu, ako pozvanie, ako niečo k plnosti čoho som pozvaná dorastať. Záväzok však vnímam aj ako niečo veľmi
„výhodné“ – je mi totiž jasné, že hoci som verejne vyhlásila, že som sa rozhodla dať Kristovi a „CVX je
organizmus, v ktorom žijem charizmu, ktorú mi daroval Duch Svätý“, sama to nezvládnem...skladaním záväzku
totiž žiadam Pána o milosť, aby som veľkodušne odpovedala na Jeho vernosť a prosím spoločenstvo CVX o
pomoc, aby ma sprevádzalo na tejto púti. Ako dôležité som tiež vnímala, že týždeň pred samotnou slávnosťou
skladania záväzkov ste boli v modlitbe s nami a som vám tiež vďačná za to, že na nás v modlitbe myslíte
i naďalej.
Michaela Chocholatá

Po Komunitnom víkende v Čičmanoch, kde sa prvý krát skladali záväzky, som vedela, že aj ja chcem záväzok
zložiť. Napriek tomu, že mám silnú potrebu slobody a nemám rada keď ma niečo zväzuje, obmedzuje a mám
niečo sľubovať...tak toto mi bolo jasné a dokonca som to veľmi chcela. Po prečítaní manuálu k záväzkom som
zistila, že tam nie sú žiadne obmedzenia a vnieslo to svetlo do celého procesu. Na duchovnej obnove k
záväzkom som si to len utvrdila. Na otázku: „ Aké protihnutie k zloženiu záväzku pociťujem...“ som
odpovedala, že mi príde zvláštne, že mi to je úplne jasné. Týmto by som chcela poďakovať Bernardovi za
sprevádzanie, Daške za zorganizovanie duchovnej obnovy a neustále príjemné pripomínanie termínov a
všeobecnú podporu. Je to úžasný pocit patriť do takého živého spoločenstva a zložiť záväzok v kruhu priateľov.
Povzbudzujem všetkých k tomuto kroku, občas nám nemusí byť všetko na 100% jasné, ale keď sa rozhodneme
pre Boha, tak on to požehná (aj keď to nebude vždy ľahké, ale určite to stojí zato). Asi sa to nedá veľmi opísať,
to treba zažiť ☺.
Iveta Vachálková
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Rozhodnutie prijať dočasné záväzky CVX sa zrodilo v priebehu pár sekúnd na posledných duchovných
cvičeniach v Drienici. Samozrejme až také „jednoduché“ to nebolo. Môj život, moje priateľstvo s ignaciánskou
spiritualitou sa začalo tuším ešte koncom minulého storočia.
Nejako som sa dostal k informáciám o sv. Ignácovi a jezuitoch a zaujalo ma to. V našej dedine bol chalan,
ktorý študoval seminár a o ktorom som vedel, že mal niečo do činenia s jezuitmi. (Len tak podotýkam, napokon
sa nestal kňazom, ako to ovplyvnili jezuiti neviem.) Dal mi nejakú knižku, skôr brožúrku o sv. Ignácovi. Po
prečítaní pár strán ma to nezaujalo, takže knižka skončila na poličke, kde zotrvala dosť dlho.
Až niekedy pred ôsmimi rokmi, keď som sa „úspešne“ dopracoval k poznaniu, že buď odovzdám svoj život
Ježišovi alebo zomriem, som sa k nej vrátil. Doteraz pamätám na tie dva večery, počas ktorých som ju doslova
zhltol. Naplnil ma úžas a túžba spoznať sv. Ignáca a jeho spiritualitu viac. Ihneď som si kúpil jeho Duchovné
cvičenia, ale neruzumel som tomu. Nie je to román s pútavým príbehom. No tentoraz som ich nezaložil na
poličku, ale túžil som a hľadal príležitosť nájsť niekoho, kto by mi to vysvetlil. Príležitosť prišla, keď na
Slovensku bol na návšteve vtedajší generál jezuitov Adolfo Nikolás a mal aj omšu v jezuitskom kostole v
Ružomberku, v meste pri ktorom bývam. Na konci omše bolo oznámené, že budú začínať adventné duchovné
cvičenia. To bola presne informácia, na ktorú som túžobne čakal. Prihlásil som sa, adventné cvičenia skončili a
časť z nás potom pokračovala v riadnych duchovných cvičeniach. Po roku tejto formácie som sa dostal do
Bratislavy, kde som ešte pred otvorením nového ročníka duchovných cvičení vyhľadal na nete kontakt na CVX
a už dopredu som sa prihlásil. V tom čase som nevedel, čo je vlastne CVX, jednoducho google ma k nemu
navigovalo.
Trojročná formácia v CVX, stretko, prázdninové duchovné cvičenia boli skvelé, ale až takú hlbokú duchovnú
stopu vo mne nezanechali. Pravda, v tom čase som riešil aj iné osobné problémy, ktoré mi zaberali dosť času a
dávali mi i dočasný zmysel života. Problémy sa vyriešili, dočasný zmysel života pominul, vyvstala otázka čo
ďalej. Vedel som, že musím niekde vykročiť. No s touto otázkou som nešiel na tohtoročné duchovné cvičenia
do Drienice. Chcel som si prejsť a premeditovať zaujímavé témy, po ktorých budem strašne múdry, ale ktoré
ma až tak nezmenia. Téma bola dobrá - evanjelium sv. Jána, aj študijný materiál bol skvelý aj prvé dni
duchovných cvičení išli podľa mojich predstáv. No potom prišla sťať evanjelia o Samaritánke pri studni a ja
som si pri večernej prechádzke začal spontánne klásť otázky o zmysle môjho života, o mojich túžbach a zrazu
som začal veci chápať. Naplnila ma radosť, pokoj a chuť žiť. No zároveň na naplnila obava, či sa táto radosť,
pokoj nestratí, či sa opäť nedám ovládať svojimi doterajšími myšlienkami a predstavami a znova budem tam,
kde predtým. Odpoveď prišla hneď, použi to, čo si sa doteraz naučil – meditácia, kontemplácia, modlitba
milujúcej pozornosti, čítanie Písma. No či vydržím, veď sa poznám, viem aká je moja vytrvalosť. Po fáze
nadšenia príde nechuť, únava, odkladanie na zajtra. A opäť budem tam, kde predtým. Potrebujem pomoc. A
odpoveď prišla znova okamžite. Potrebuješ spoločenstvo, čiže CVX.
Tu nastal ten okamih, keď som sa rozhodol prijať dočasné záväzky CVX. Viem, že bez záväzkov to nedám.
Viem, že keď niečo verejne deklarujem, tak sa to snažím i dodržať. Chcem nasledovať Ježiša, chcem žiť svoj
princíp a fundament, no telo i duch sú slabé. Iste, aby som žil život v duchu ignaciánskej spirituality, nemusím
skladať sľub. Nemusím. Ale chcem, lebo záväzok je presne to, čo mi pripomína, keď sa chcem odkloniť od
cesty, čo mám robiť, aby som si pripomenul, prečo som tu.
Navyše, keď som sa pripravoval na zloženie dočasného sľubu, v prípravnom materiáli bola napísaná veta Nájsť
svoje privilegované miesto. A to je to, o čo sa chcem nasledujúce dva roky usilovať. Nejde o spoločenstvo v
ktorom sa príjemne cítim, v ktorom mám veľa priateľov, ale o spoločenstvo, kde je moje privilegované miesto,
lebo to miesto mi vybral Boh!
Martin Lazík
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Stretnutia s vedúcimi stretiek a aktívnymi členmi
Medzi kľúčové podmienky života a napredovania spoločenstva patrí vzájomná komunikácia
a spolupráca. Preto si uvedomujeme potrebu pravidelného stretávania sa vedúcich
a aktívnych členov 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 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.

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.

Líder komunita
V roku 2018 sme zodpovedne nasadili vyššie tempo a stretávali sme sa takmer
pravidelne raz mesačne. Okrem prázdnin to bolo 9 organizačných stretnutí. Snažili sme sa
osobnostne zladiť, dopĺňať a spolupracovať pri organizačných činnostiach ale i smerovaní
nášho spoločenstva. Nebola to ľahká úloha, ale Pán svojimi milosťami a požehnaním
podporoval našu misiu.
Podnikli sme viacero krovov na vstup nášho spoločenstva do celosvetového
spoločenstva CLC, čo by sme v roku 2019 chceli priviesť k zdarnému cieľu. Veľké úsilie
vynaložil eurolink Gabriel Sabo, ale i člen LK Branislav Nová, za čo im srdečne ďakujem. Pre
naše spoločenstvo je dôležité oficiálne sa začleniť do celosvetového spoločenstva, nakoľko je
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to len formalita, lebo v skutočnosti tam už patríme a ťažíme z toho i bohaté skúsenosti
a milosti. Táto skutočnosť sa dá pochopiť keď osobne zažijeme stretnutie s členmi iných
svetových komunít, čo nám komunikovali i Ján Turza a Jakub Garčár SJ, ktorí sa zúčastnili
celosvetového stretnutia CLC v Argentíne. Bolo veľmi obohacujúce čítať denné zdieľania,
ktoré nám posielali a tiež aplikovať skúsenosti, ktoré tam načerpali.
Rok 2018 hodnotím ako hutný a prínosný. Srdečne ďakujem ekleziálnemu asistentovi
Bernardovi Mišovičovi SJ za jeho prínos a usmernenia, členom LK: Zuzke Mračníkovej,
Braňovi Novákovi, Janovi Turzovi a Ivanovi Zibalovi za obetavosť ochotne si nájsť čas, ochotu
odísť z práce, od rodiny a povinností a obetavo prísť na stretnutie, dať svoju energiu
a kreatívny prístup na budovanie nášho spoločenstva. Ďakujem tiež odstupujúcim členkám
z Prešova: Anetke Iľkovej a Katke Urbanovej za spoluprácu, veľkú snahu i napriek väčším
vzdialenostiam komunikovať a podieľať sa na fungovaní LK.
V budúcom roku by sme sa chceli zamerať na scelenie spoločenstva – vzťahov,
komunikácie a rozprúdiť život komunity, aby sme spoločne prežívali radosť so spoločného
smerovania. K tomu má prispieť i komunitné rozlišovanie, ktoré sa uskutoční 8.-18.augusta
2019 v Klokočove. Chceli by sme sa v stretkách zamerať na kladenie väčšieho dôrazu na
čítanie a uvádzanie do osobného života charizmy CVX – kto sme a kam smerujeme. Na
uschopňovanie ľudí s láskou a obetavosťou budovať naše „spoločné“ spoločenstvo.
Prajem a v modlitbách vyprosujem nám všetkým veľa Božieho požehnania, radosti
a nadhľadu do všetkého čo budeme robiť.
Spracovala: Iveta Vachálková, prezidentka CVX

Strana
17

CVX Slovensko na medzinárodnej scéne
Európske stretnutie ekleziálnych asistentov, eurolinkov a
prezidentov CVX
V dňoch 1. – 4. marca 2018 sa vo francúzskom Lille konalo európskeho stretnutie
ekleziálnych asistentov, eurolinkov a prezidentov CVX/CLC. Toto stretnutie sa koná vždy asi
pol roka pred celosvetovým stretnutím CVX a zvykne mávať hodnotiaci obsah v zmysle: Kam
sme sa za posledné štyri roky posunuli? Druhé európsky stretnutie sa koná vždy na Turíce,
rok po celosvetovom stretnutí.
Prvý deň programovo začal osobnou modlitbou a potom sme sa rozdelili do viacerých
zdieľacích skupín – my ekleziálni asistenti sme boli spolu, aby sme si pohovorili, ako sa nám
vyvinula situácie v jednotlivých národných CVX. Keďže okrem južanov (Taliansko,
Portugalsko, Španielsko, Francúzsko) všetci máme relatívne nevýrazne počty členov, navrhol
som hovoriť o raste kvality najmä formácie našich členov CVX, o tom čo nám funguje a aj o
tom čo nie a aj prečo asi. Rozdiely sú niekde až priepastné; dobrú formáciu máme vo
Francúzsku, Portugalsku a do veľkej trojky rozhodne patríme aj my. Všade inde to
pokrivkáva, prípade celkom chýba.

Vyvstala nám otázka ako docieliť záujem členov o systematickú angažovanosť v misii v CVX a
v Cirkvi. Západní poukazovali na nekonzistentnosť života cirkvi ako takej, už pomaly dávny a
takmer systematický odchod ľudí z oficiálnych cirkevných štruktúr, ale aj neochotu kléru
vyjsť zo zóny pohodlia a robiť veci inak, tvárou k ľuďom a s ľuďmi ... a na druhej stane aj
poukázanie na to, ako to práve rigidným tradicionalistom dobre narastá a to najmä s
mladými (pre nich je ale tridentská liturgia /latinská chrbtom k ľudu/ niečím absolútne
novým, lebo zažiť ju mohli ročníky nad 60 rokov). Vrátil som diskusiu späť, čo pre rozvoj
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môžeme urobiť my z našej strany. Nakoniec sme sa predsa len zhodli na tom, že to bez dobre
dávaných a správne prežívaných duchovných cvičení nijako nepôjde. A rozhodne nestačí dať
len nejaké ochutnávky prvého a druhého týždňa, ale zdôraznili sme potrebu aj tretieho a
najmä štvrtého týždňa; bez reálnej vôle k obeti a bez stretnutia sa s Kristom
Zmŕtvychvstalým to s angažovanosťou v Božej misii nikdy nerozhýbeme.
Popoludní bola najprv úvodná prezentácia hosťa : Giuseppe Riggio, SJ z Milánskeho
mesačníka Aggiornamenti sociali na tému Udalosť František a jeho prínos k novému mysleniu
v Cirkvi.
Popoludňajšie diskusie v našej skupine veľa nevydali; západní si sťažovali že priveľmi starnú,
východní si sťažovali na príliš vysokú feminizáciu jednotlivých stretiek a otázke ako urobiť
CVX stretká a aktivity atraktívnejšie pre mužov – tu sme výraznejší konsenzus v riešeniach
nenašli. Po svätej omši a večeri boli ešte praktické prezentácie jednotlivých diel CVX, ktoré
vedú niektoré národné skupiny (práca s utečencami v Taliansku; práca s rodinami v
Španielsku a ich konferencie na túto tému na Univerzita Comillas Madrid; prípadné letné
krátkodobejšie aktivity a voľné diskusie.)
Sobotňajšie dopoludnie bolo venované
hosťovi a jeho prezentácii vízie a zmeny
pohľadov Františka na riešenie viacerých
otázok Cirkvi v porovnaní: sféroidu =
dokonalej gule, kde každý bod na
povrchu je rovnako nemenne vzdialený a
umiestnený od stredu; a polyhedronu =
mnohostenu, kde naopak mnohorakosť
tvaru a priestorového umiestnenia
umožňuje
prijatie
rôznorodosti,
mnohoznačnosti neurčitosti v priestore a
čase – čo korešponduje s pozíciou
mnohých ľudí v Cirkvi skôr, než tlak na
uniformitu.

Na vyjasnenie Helmutovej (vedecký pracovník
vo fyzike, Švajčiarsko) otázky, ohľadom
polyherdickej štruktúry meniacej sa bubliny
som dal odpoveď zo základov kryštalografie =
každý polyherdický systém je v podstate
odvodený od vnútorného trojosového
systému, ktorý sa s rôznymi funkciami
smerového pTV (tlak, teplota, objem)
diagramu môžu meniť, ale trojosový systém
zabezpečuje vznik a formáciu polyhedronu.
Poukázal som na to, že v druhom týždni DC
102 už máme základ tohto systému v nazeraní
Najsvätejšej Trojice na celý povrch a okruh
zeme alebo sveta preplneného ľuďmi. Odkiaľ a
ako sa díva Trojica ako pevný systém
umožňujúci to správne miesto všetkého a
každého - a odkiaľ sa na veci a ľudí dívame
my???

Vymenili sme sa do inak zložených skupín
a tak zdieľania boli dosť nesúrodé, otázky
neboli položené, naopak mali sme ich vytvoriť my v skupinách. Pripadlo mi ísť do skupiny s
Carlou Rebello – prezidentkou Portugalského CVX a pretože ostatní akosi moc nehovorili, tak
sme sa rozprávali my dvaja a bolo to pre mňa nielen poučné ale aj objavné. Hovorili sme tak
prakticky k otázkam formácie – ona si posťažovala, že sa im po uverejnení Františkovej
Amoris Laetitia vrátili do CVX mnohí z predošlých generácií CVX, ktorí už boli ženatí/vydaté a
prešli rozvodmi a teraz žijú v iných nových vzťahoch, ale úprimne hľadajú – a kto iní ako
jezuiti a teda CVX by sa rozlišovaniu v ich prípadoch mal venovať. Drvivá väčšina
portugalského kléru je konzervatívne zmýšľajúca a tak je tam konflikt – pýtala sa čo s tým
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robiť? Skôr než rýchle hotové riešenia je to priestor pre pochopenie, porozumenie a
compassion = sútrpnosť (Byť s Kristom v 3. týždni DC).
Na to sme ešte prebrali úlohu
duchovného sprevádzajúceho na ich
stretkách, tak ako to u nich zaviedol P.
Herminio Ricco SJ, kedysi ich
ekleziálny asistent, a terajší ekleziálny
asistent celého CVX/CLC. Jeho úlohou
je v dospelejších skupinách = už od
konca prvého ročníka – viesť
stretkáčov, aby robili „druhé kolo
zdieľania“, ktoré je ale zamerané do
hĺbky osoby: na hľadanie a
nachádzanie odpovede, kde v tom, o čom si sa zdieľal/a, je prítomný Boh, kde tam zažívaš
útechu/neútechu, a to je predpoklad nielen osobného rozlišovania, ale preto že to robia ako
stretko spoločne, a aj komunitného rozlišovania.
Tvorba a zdieľanie otázok nedopadlo zrovna najlepšie a neprinieslo vyjasnenie.
Sobotné odpoludnie chcelo byť a čiastočne aj bolo viacej spirituálne ladené a uzavreli sme ho
svätou omšou, kde miesto kázne bolo zdieľanie v malých skupinkách na tému evanjelia Mk 6,
30-43 a potom spoločné modlitby.
Aj keď som nestretol niektorých, ktorých som stretnúť chcel a túžil vymeniť si s nimi pohľady
a názory, celkovo stretnutie bolo vcelku užitočné na to, uvedomiť si, kde v EÚ sme my, to
nielen že nestojíme vedľa, a teda nemáme dôvod k pocitom menejcennosti, ale naše
príspevky za daných okolností boli pomerne silné jasné aj mienkotvorné.
Spracovali: p. Bernard Mišovič SJ a Gabriel Sabo

17. Celosvetové stretnutie spoločenstiev CVX (XVII. World Assembly
CVX-CLC)
V dňoch 21. júla – 1. augusta 2018 sa v Buenos Aires,
Argentíne konalo 17. Celosvetové stretnutie
spoločenstiev CVX (XVII. World Assembly CVX-CLC)
Slovenské spoločenstvo CVX na stretnutí zastupovali
svojou účasťou Ján Turza a páter Jakub Garčár SJ.
Napriek jasnému dôrazu na duchovné témy sa
účastníci v rámci programu venovali aj voľbe nových
členov World Executive Council (prezident Denis
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Dobbelstein z Belgicka a viceprezidentka Ann Marie Brennan z USA), prijatiu nových troch
členských krajín Lotyšsko, Madagaskar a Vietnam) či návšteve domácnosti miestnych ľudí.
Články, fotografie ako aj videá zo stretnutia možno nájsť na stráne http://assembly.cvxclc.net/en/

Atmosféru tohto výnimočného podujatia nám spravodajským spôsobom sprostredkoval Ján
Turza nasledovne:
Zdravím CVX,
včera večer už poprichádzali ostatní ľudia, je to celkom masovka. Ráno začalo otvorením stretnutia,
predstavením 70 krajín, úvodným slovom prezidenta, prípravného tímu Arupá (Argentína, Uruguaj a
Paraguaj). Nasledovalo poďakovanie a predstavenie súčasného výkonného výboru, čítal sa list od sv.
otca Františka a zamyslenie sa o jednotnej komunite.
Otvorenie stretnutia pokračovalo ďalej slávnostnou svätou omšou. Museli sme verejne so zdvihnutou
rukou sľúbiť, že necháme mobily a všetko tak, aby sme sa hlbšie disponovali na oči, tváre, ľudí a
eucharistiu (slová Herminio Rico, EA world), takže foto sa bude dať sledovať na stránke stretnutia.
Po obohacujúcich zdieľaniach (vždy s inou skupinou asi 6 ľudí) a následnej večeri bolo ešte
predstavenie kandidátov do výkonného výboru a na prezidenta CVX a ich poradcov.

Dnešný deň sa niesol prezentovaním 5-ročného obdobia súčasného výkonného výboru (ExCo).
V skrátenej forme a skôr osobne členovia výboru tak povediac dali odpočet práce zhrnutej v
záverečnom reporte. Zahŕňal základné oblasti:
 naša práca na hraniciach (podľa stanovených priorít: globalizácia a chudoba, ekológia,
rodina, mládež),
 ako sme svetovou komunitou (rast, partnerstvá a spolupráca, vyjasnenie členstva a záväzkov,
finančná spoluzodpovednosť)
 naša laická ignaciánska identita (CVX formácia, charizma CVX).
Následne bolo plenárne zdieľanie. Popoludnie sa nieslo v duchu komunitného rozlišovania.
V úvode bol predstavený povodne kanadský program komunitného rozlišovania ESDAC.
Nasledovala seriózny ignaciánsky examen nad staťou z svätého písma, podľa témy stretnutia: "Koľko
chlebov máte...", s osobným rozlišovania darov ktoré sme mali ako milosť dostať prostredníctvom
CVX. Nasledovalo osobné zdieľanie modlitby. Bol to určite jeden z najsilnejších momentov doteraz.
Plenárne sa potom predstavovali najčastejšie zdieľané dary či spomenuté oblasti a plasticky sa
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vytvorila dekorácia s popísanými bochníkmi
chleba v jednom veľkom koši predstavujúcom
jednu komunitu. Boli to ozaj silné momenty,
no najmä následne opäť v spoločnom zdieľaní
pocitov a hnutí.
Nasledovala sv. omša a po večeri o 21 hod.,
finančný report a diskusia k nemu.
Rozoberalo sa i prispievanie jednotlivých
krajín, spôsob solidarity, platenie či
odmeňovanie ľudí, pracovníkov ExCo.
PS: ekleziálni asistenti či jezuiti sa zdieľajú v
skupinkách spolu s laikmi
Dnes sa nám opät pokazilo počasie, tak lialo skoro od rána. Dopoludňajší program začal príhovorom
jednej z najstarších členiek CVX. Maria Magdalena Palencia Gómez prešla spomienkami 50 rokov CVX
cez jednotlivé míľniky spoločenstva ako boli transformácia Mariánskych kongregácii, premenovanie
na CVX, tvorba Všeobecných princípov a jednotlivé posolstvá svetových zhromaždení až po dnes.
Nasledovala osobná reflexia a potom zdieľanie v skupinkách, kde sme mali za každú z nich rozlíšiť 2
najdôležitejšie udalosti pre nás osobne a pre CVX a predstaviť ich v plenárnom zdieľaní.
Zostavila sa "mapa histórie CVX" a nasledovala modlitba a rozlišovanie hnutí, po ktorom každý na
uvedené udalosti prilepil jeden papierik s pozitívnymi a druhý s negatívnymi pocitmi a hnutiami. Ako
najvypuklejšie sa javili vzťahy SJ a CVX a potom udalosť Františkovho pontifikátu. Nasledovalo plénum
a sv. omša. Proces rozlišovania ešte nie je ukončený. Po večeri majú práve stretnutie ekleziálni
asistenti (s naším Jakubom). Vyzerá to veľmi zaujímavo a sme zvedaví kam nás to celé povedie.
Budeme načúvať..
Dnes sme mali Open Day. Ale pekne od začiatku. Ráno nás navštívil generálny predstavený
spoločnosti Ježišovej Arturo Sosa, SJ. Vo svojom príhovore rozvinul viaceré oblasti:
 posilňovanie a prehlbovanie spoločenstva,
 dôraz na rozlišujúcu komunitu,
 sprevádzajúci v misii,
 misia odpustenia a spravodlivosti.
V diskusii v odpovediach na otázky súčasnosti, zdôraznil, že:
 sekularizácia nás oslobodzuje od návykového kresťanstva, je to príležitosť, kresťanstvo si
musíme zvoliť, nie len prijať ho s kultúrou, ktorej sme súčasťou,
 veľa bolesti prinieslo pokresťančovanie národov bez inkulturácie a akceptovania lokálnych
kultúr
 nebuďme posadnutí počtami a množstvom členov, len žime naše povolanie a pracujme
najlepšie ako vieme na šírení Božieho kráľovstva,
 je tu veľká potreba osobného sprevádzania hľadajúcich v sekularizovanom svete.
Po príhovore a krátkej diskusii bolo predstavenie nových členov CLC s ich krstnými komunitami a
odsúhlasenie ich prijatia svetovým zhromaždením. Boli nimi:
 Lotyšsko (Anglisko & Wales)
 Madagaskar (Francúzsko)
 Vietnam (USA)
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Nasledovala spoločná omša s homíliou
Arthura Soza SJ. Potom bolo spoločné
stretnutie s účastníkmi otvoreného
dňa zhromaždenia. Prišli domáci ale i
členovia z rôznych krajín, najmä
Uruguaja a Paraguaja, ale i 40
Francúzov, Slovinci. Bolo to milé
stretnutie s množstvom ľudí, domáci
ponúkali lokálne výrobky a pod., no
najmä pripravili program pre všetkých.
Tance, malý orchester, škola tanga
(asi 4 kroky). Bola to najmä mládež,
ktorá pripravila program. Na záver sa
pridali aj Francúzi so svojím
vystúpením, väčšinou starší CVX-kari.Po večeri sme mali opäť veľmi pútavú prednášku živote a
osobnej premene Jorge Mario Bergoglia.Bol to pekný a živý deň.
Od rána bolo dnes naozaj silencium, i na raňajkách, čo sme teda s Jakubom boli celkom prekvapení.
Dopoludňajší program začal uvedením do ďalšieho cvičenia. Jeho obsahom bolo rozjímať nad
milosťami, ktoré sme dostali skrze CVX a v skupinke po zdieľaní, sme mali každý na papier napísať
jedno "meno milosti", ktorá by predstavovala CVX.
Vo vnímaní ľudí to prinieslo trocha zmätku, že či ideme premenovať CVX, avšak šlo len o hlbšiu
identifikáciu identity a milosti, ktorú CVX reprezentuje ako odpoveď v dnešnom čase. Každá skupinka
potom vybrala jedno meno milosti a predstavila ho v plenárnom zdieľaní.
Po obede sme opäť mali už štandardný čas na modlitbu. Témou bol "hriech spoločenstva". Obdobne
ako doteraz bolo 3-kolové zdieľanie sa a každý ho mal predstaviť aj ako statickú sochu s nápisom.
Následne k výslednému slovu/názvu sochy, ktorá reprezentovala tento hriech, pripravili názornú
ukážku.
V pléne ju polovica skupiniek zahrala, a druhá polovica sa prechádzala pomedzi sochy a postupne
pomohla rozhýbať. Proces sa opakoval s
vymenenými skupinkami. Ďalej v pléne
každá skupinka mala sviečku a svoj nápis. V
zdieľaní buď každý mohol vyjadriť spôsob
zbavenia sa "stuhnutia" odtrhnutím kúska
papiera z nápisu alebo napísal svoje meno
na sviečku, s vyjadrením pomoci a svetla od
Pána. Tieto sviece sme potom priniesli ako
obetne darí na omši.
Zdá sa, že postupne odkrývame naše
spoločenstvo pravde...
Len krátko ako prebiehal posledný deň nášho hľadania:
 uvedenie do ďalšieho cvičenia. Témou bolo "zahĺbiť sa do nášho spoločného mena milosti ako
CVX“. Inputy: nám dobre známy slepec z Betsaidy (Mk 8,22-25), v nádeji sme spasení (Rim
8,24-27), text o osobnej misii od Monbourquette z predošlých dní

Strana
23



zdieľanie v skupine o ovocí modlitby. Plenárne zdieľanie - kto čo ako cíti po zdieľaní v
skupinke.
 popoludňajší program pokračoval záverečným cvičením "zbieranie ovocia týchto dní". Inputy:
Robím veci nové...(Iz 43,18-19), Nová záplata, nové víno, nové mechy (Mk 2,21-22)
Chromý od narodenia pred chrámom (Sk 3,1-10)
Po zdieľaní v skupinke sme mali napísať stručný sumár, vyhlásenie, ktoré zahŕňa milosti, ktoré sme
dostali tieto dni. Bojovali sme do poslednej chvíle, lebo včera sme v našej skupinke nedospeli k menu
milosti pre CVX a prišli na plénum s prázdnym papierom. Tu sme sformulovali sumár v troch bodoch.
Každá skupinka svoj záver predniesla na pléne. Po ňom sme spolu vyšli von k malej soche P. Marie
a pomodlili sa.
Celý deň i jeho záver bol naozaj silný.
Večer ešte bola prezentácia španielskej knihy o histórii CVX, ja som si vybral projekt s rodinami
v Poľsku. Potom ešte prezentovali ďalšie krajiny ich projekty, škola v Keni, práca s mládežou v
Uruguaji, DC v Austrálii, siroty v Kamerune a pod.
Tak ďalší deň bol tak trochu viac pracovný program. Pracovný tím predstavil draft finálneho
dokumentu. Zhromaždenie delegátov ho privítalo potleskom, no zároveň sa rozvinula debata resp.
rôzne pripomienky ako ho doplniť či upraviť. Ďalším bodom programu bolo hlasovanie o
navrhovaných zmenách Všeobecných princípoch. Prijatá bola zmena zrušenia pozície sekretára na
ďalšieho poradcu svetového zhromaždenia CVX. Nasledovali ujasnenia a hlasovania ohľadom zmeny
úpravy rozpočtu, výšky príspevkov národných komunít, alokovania určitých peňazí na projekty alebo
rôzne spôsoby financovania medzier v rozpočte. Vcelku pekné sa ukázalo, ako zrelé spoločenstvo je.
Trošku sa stratil jednotný duch, ktorého sme doteraz zažívali. My, ako pozorovatelia, sme skôr
pozorovali komentáre, návrhy, užili sme si konečne i trocha slnka v prestávkach, a vykompenzovala to
i sv. omša s milou homíliou.
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Finančný prehľad za rok 2018
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.
Ako vidieť z uvedeného prehľadu, rok 2018 bol náročnejší na výdavky a to predovšetkým
v súvislosti s medzinárodnými aktivitami Spoločenstva CVX/CLC, ktorých sa zúčastnili aj
zástupcovia zo Slovenska. Ak by sme abstrahovali od týchto výdavkov v celkovej hodnote
takmer 5 000,- EUR, tak vďaka podpore vás všetkých sa nám podarilo aj v roku 2018
dosiahnuť pozitívne saldo financií. Súčasťou príjmov roku 2018 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 1 576,- EUR použité na organizáciu celonárodného
komunitného víkendu Spoločenstva kresťanského života CVX.
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Z dlhodobého hľadiska sa pozitívne vyvíja aj počet pravidelných prispievateľov, ktorí 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 2017 a 2018

Súčasný stav finančných prostriedkov stavia pred spoločenstvo CVX nové výzvy a príležitosti
hľadať projekty, na ktoré budú vhodne využité v súlade s princípmi a charizmou
Spoločenstva kresťanského života CVX.

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

.

ĎAKUJEME!
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Výhľad na rok 2019
Okrem všetkých našich pravidelných aktivít a činností by sme radi upriamili pozornosť na
nasledujúce skutočnosti:




V dňoch 8-18. augusta 2019 sa budú konať duchovné cvičenia s komunitným
rozlišovaním pre členov spoločenstiev CVX metódou ESDAC. Okrem uvedomovania si
osobnej a našej spoločnej identity ako spoločenstva CVX, budeme teda spoločne
hľadať, navzájom sa počúvať a identifikovať milosť ktorá nás bude spájať, ku ktorej sa
budeme referovať a ktorú do budúcnosti budeme rozvíjať aby sme sa navzájom stali
naozaj blížnymi a tým aj svedčili o Božej vernosti svetu okolo nás..
V dňoch 4-6. októbra 2019 sa na Donovaloch bude konať v poradí už štvrtý
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 a programovo budeme nadväzovať na výsledok duchovných
cvičení s komunitným rozlišovaním v auguste v Klokočove.
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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.
Osobitné poďakovanie patrí aj p. Jakubovi Garčárovi SJ, ktorý sa nemalým
spôsobom podieľal na živote a aktivitách spoločenstva.
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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