Výročná
správa 2019
Spoločenstvo kresťanského života
CVX

Príhovor

Obsah

Milovaní,
naša ignaciánska spiritualita je vo svojej podstate misijná, náš
osobný vnútorný rast a duchovný pokrok musí viesť ku zmene
v spoločnosti, ktorú tvoríme.
Naša spiritualita je tiež „hraničná“, núti nás vyjsť z bezpečnej,
komfortnej zóny, do sveta otázok, problémov, konfrontácií. No
a práve tu je miesto pre skutočnú ignaciánsku modlitbu;
pre hlbokú reflexiu a kontempláciu, pre vnímanie a rozlišovanie
hnutí vyvstávajúcich zo zážitkov, pocitov, túžob, myšlienok,
inšpirácií, emócií, fantázií, atrakcií a odporov.
Tu prichádza ku skutočnému rozlišovaniu vlastných hnutí,
k pochopeniu ich zdrojov a cieľov.
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Máme za sebou „zážitok a skúsenosť“ Koronavírusu a potrebujeme ju spracovať.
Potrebujeme si uvedomiť čo a akým spôsobom pôsobia média
a tí, čo ich ovládajú. Ako nami otriasla neistota a strach o život –
kde tam bol živý, zmŕtvychvstalý Kristus s nami? Aká je moja,
naša viera, na čom naozaj stojí? O čo, naozaj, v mojom, našom
živote ide, čo je to najpodstatnejšie na čom záleží. Od toho sa
potom budú odvíjať a formovať aj naše ďalšie postoje
a konkrétne životné rozhodnutia.

Spoločenstvo
cirkevná

kresťanského

organizácia,

so

života
sídlom

CVX

je

Námestie

Padlých hrdinov 7, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
ktorá bola zaregistrovaná na Ministerstve
kultúry Slovenskej republiky dňa 07.06.2011 a
bolo jej pridelené IČO 42253632. Zriaďovateľom

p. Bernard Mišovič SJ, ekleziálny asistent CVX
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je Konferencia biskupov Slovenska, so sídlom
Kapitulská 11, 814 99 Bratislava.

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 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.

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.
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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.
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.
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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.
V čase od 5. do 7. októbra 2018 sa na Donovaloch konal tretí celonárodný komunitný víkend
Spoločenstva kresťanského života CVX, na ktorom ďalší štyria členovia CVX zložili trvalé alebo
dočasné záväzky.
Dňa 7-9. júna 2019 sa vo litovskom Vilniuse konalo európske zhromaždenie CVX. V
nadväznosti na Záverečný dokument svetového zhromaždenia CVX v Buenos Aires v júli
2018 a Projekt 171 - Svetový deň CVX 2019 zástupcovia národných spoločenstiev zamýšľali
nad Kristovým povolaním v tomto svete a ako nás môžu tieto dokumenty inšpirovať pre
dôslednejšie rozlišovanie a náš záväzok pre CVX. Spoločenstvo kresťanského života CVX zo
Slovenska na ňom zastupovali Ján Turza a Branislav Novák.
Od 8. do 18. augusta 2019 sa v Klokočove konali duchovné cvičenia s komunitným
rozlišovaním pre členov starších spoločenstiev CVX metódou ESDAC. Proces rozlišovania
vyvrcholil rozpoznaním a pomenovaním mena milosti spoločenstva: SPOLOČENSTVO, KTORÉ
SPREVÁDZA DYCH BOŽÍ.
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V čase od 4. do 6. októbra 2019 sa na Donovaloch konal štvrtý celonárodný komunitný
víkend Spoločenstva kresťanského života CVX, na ktorom sme tematicky nadviazali na
výsledok rozlišovania počas komunitných duchovných cvičení v Klokočove v auguste 2019.
Ďalší dvaja členovia CVX zložili dočasné záväzky a traja svoj dočasný záväzok premenili na
trvalý.

Aktivity CVX na Slovensku v roku 2019
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. V roku 2019 sme sa stretli už jubilejný 20-ty 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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Uvedomenie si prázdneho hrobu, dynamiky, kedy do neho dávam všetko, čo má ťaží, hriech, zlo a
smútok. Kristus to všetko premieňa a ja môžem opäť vstať očistený spolu s Ním. Tak ostáva prázdny hrob
a ja nad ním stojac v radosti, oslavujem Boha, že nám daroval všetko, čo mal a vedel dať. Absolútnosť
evanjelia sa mi opäť trochu viac odokryla.
Peťo T.
Počas tohto času prehováral Boh priamo do môjho srdca i života, usvedčoval ma, ale aj bral do
náručia a ubezpečoval ma, že je so mnou. Prežívať takúto Božiu blízkosť bez "predveľkonočných"
upratovačiek, varenia a stresov bolo NESKUTOČNE DOBRÉ, OVLAŽUJÚCE, POSILŇUJÚCE.
Lenka K.
Rozprávkové prostredie, kopce na dosah, podnetné prostredie. Veľmi sa mi páčila tvorivá krížová
cesta v prírode, vlastne vytvorené zamyslenia na jednotlivé zastavenia krížovej cesty či osobné svedectvá
od iných v rámci zastavení. Oslovilo ma aj sedem posledných slov Ježišových, len žasnem ako Ježiš žil
lásku až do konca, ako sa viac staral o druhých ako o seba, ako odpúšťal aj na kríži.
Anka B.
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Z hľadiska duchovného prežívania si odnášam zážitok spoločenstva. Cítil som sa prijatý ostatnými,
pre mňa neznámymi ľuďmi. Obohacujúce bolo zdieľanie v skupinke, kde som si uvedomil, ako sa aj CVX
členovia starší v službe, boria so svojimi problémami, so vzťahom s Bohom a so svojimi povinnosťami
a zároveň sa mi páčilo, ako to vedia podať otvorene, aj keď sa to týkalo ich nedokonalostí. Bolo to pre
mňa povzbudzujúce. Zaujímavé boli aj viaceré osobné rozhovory s ľuďmi, ktoré nekĺzali len po povrchu.
Rovnako aj malé spoločenstvo nás prvákov bolo veľmi milé a radostné.
Osobne si odnášam pre mňa prekvapujúci a obohacujúci zážitok, že ticho môže byť dobré. Mám skôr
tendenciu sa mu vyhýbať, no na duchovnej obnove som si uvedomil, že ticho a zahĺbenie sa do seba je
dobré. Je pekné zažiť vôňu stredu. Je to pre mňa cenná skúsenosť, spolu so zážitkom spoločenstva asi
najsilnejšia z celého trojdnia.
V neposlednom rade na mňa zapôsobila autentická radosť na bielu sobotu. Radostný spev ešte aj po
dlhých obradoch vigílie.
Ďuri Č.
Zažila som silné precitnutie počas sederovej večere. Bolo to tiché vanutie Ducha Svätého v
mojom srdci, ale aj po tvári mi stekali slzy, ktoré nie a nie zastaviť. Možno to boli slzy očistenia,
premenenia a možno uvedomenia. Ježiš je obetným Baránkom, ktorý sa aj za mňa obetoval. Som aj ja tá,
ktorá ho zrádza ako Judáš? A zradím ho ešte niekedy? Bolo to krátke, ale intenzívne.
Oli V.
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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 2019 naše CVX spoločenstvo organizovalo niekoľko duchovných cvičení.
Osemdňových duchovných cvičenia sa
konali v Manrese v Ivanke pri Dunaji
Sme na ceste v procese rastu a vývoja, sme svedkami,
sprevádzaných
pátrom
Bernardom
pisateľmi a zároveň čitateľmi svojich životov, ale nie
Mišovičom SJ ako aj niektorými členmi CVX,
sme ich autormi. Sme tým, čo si pre nás vysníval Boh, ktorí aj službou sprevádzania exercitantov
pravda. Vernosť osobnej celistvosti, ušľachtilosti,
vernosť dôslednosti. Identita súvisí s príslušnosťou,
počas duchovných cvičení odpovedajú na
znamená náležať k niečomu, čo nás prevyšuje a
Božie volanie do služby Spoločenstva CVX a
presahuje.
Cirkvi.
Ako
odpoveď
na XIIV.
Svetové
zhromaždenie Spoločenstva kresťanského
života v Buenos Aires sa v auguste 2019
uskutočnili
prvé
duchovné
cvičenia
s komunitným rozlišovaním pre členov
starších spoločenstiev CVX metódou ESDAC.
Dôležitosť týchto duchovných cvičení
podčiarkuje fakt, že sa na ne takmer celé
spoločenstvo pripravovalo viac ako pol roka.
Ešte v decembri 2018 sme boli pátrom
Bernardom Mišovičom SJ osobitným
spôsobom pozvaní byť súčasťou tohto
rozlišovania.

...
Rozlišovanie teda predstavuje žitý vzťah s Bohom.
Keďže my, ľudia, sme spoločenské bytosti, musíme sa na
rozlišovanie pozerať ako na spoločnú činnosť. Čokoľvek
čo robíme, má totiž dosah na spoločenstvo práve tak,
ako má spoločenstvo dosah na jednotlivcov, ktorí v ňom
žijú.
Centrom nášho hľadania, putovania napriek neistotám,
znepokojeniam možno aj dočasnej dezorientovanosti v
živote, nie však v duchu, očakávame cestu púť, pretože
sme synodálnymi spolupútnikmi na ceste pozorne
vnímajúci a počúvajúci Božím záväzkom sľubom a
zmluvám, bez toho aby sme vopred mali hotové
odpovede. 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..

Na jar 2019 bol vytvorený prípravný tím,
ktorého členmi sa stali Gabriela Nová,
Výňatky z pozývacieho listu p. Bernarda Mišoviča SJ
Michaela Chocholatá, Ján Turza, Bernard
Mišovič SJ a Jakub Garčár SJ. Členovia tohto
tímu boli zároveň tými, ktorí boli sprevádzajúcimi na našej ceste rozlišovania a hľadania
mena milosti pre naše spoločenstvo CVX.
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Celkovo sa duchovných cvičení zúčastnilo 21 ľudí, vrátane dvoch pátrov zo Spoločnosti
Ježišovej (Bernard Mišovič SJ a Jakub Garčár SJ) a troch rehoľných sestier z rehoľného
spoločenstva Congregatio Jesu. Zvyšok tvorili laici, členovia Spoločenstva CVX.

Účastníci duchovných cvičení s komunitným rozlišovaním, Klokočov, august 2019

Proces komunitného rozlišovania vyvrcholil rozpoznaním a pomenovaním mena milosti
Spoločenstva CVX: SPOLOČENSTVO, KTORÉ SPREVÁDZA DYCH BOŽÍ.
Celý proces aj s uvedením mena milosti a vysvetlením ako ho čítať je popísaný v Záverečnom
dokumente, ktorý je uvedený ako príloha tejto Výročnej správy za rok 2019.
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Duchovné obnovy
Medzi pravidelne organizované aktivity CVX
spoločenstva patrí duchovné obnovy. Tradične
sa konajú pôstna duchovná obnova a adventná
duchovná obnova. Okrem toho sa v roku 2019
konala duchovná obnova na tému Božieho
milosrdenstva vedená pátrom Branislavom
Dadom SJ a organizovaná spoločenstvami
v Žiline a Ružomberku. 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.

Mnohokrát a mnohými spôsobmi prehovoril Boh k našim k otcom a v tomto čase pôstu sa rozhodol
prehovoriť aj ku mne. Neviem povedať jeden konkrétny dôvod prečo som sa rozhodla ísť na obnovu. Zažiť
spoločenstvo, stíšiť sa, a podľa témy nechať sa vzkriesiť. Nitra je mestom mojich vysokoškolských štúdií
a ťažko sa mi priznáva, že počas tých piatich rokov som nikdy nenavštívila Kalváriu. Za to tento víkend....
nočný výhľad na vysvietenú Nitru z kopca Kalvárie je neopakovateľný. Je pre mňa symbolom zmeny
pohľadu, nielen pohľadu na mesto, ktoré som dovtedy poznala, práve z opačnej strany. Ale zmeny pohľadu
na Boha, na seba, na budúcnosť, na udalosti v mojom živote a na samotný Život. Práve na to, čo nám
prináša vzkriesenie. Téma víkendu začínala otázkou „Kde všade a ako všelijako je zmŕtvychvstalý Kristus so
mnou a na našich cestách.“ Táto otázka skrývala a skrýva ďalšie množstvo podotázok, na ktoré som
postupne nachádzala aj odpovede. Odpovede by som však nenašla, keby som sa nepokúsila započúvať do
toho čo hovorí Boh. A vďaka téme som si uvedomila, že sa mám učiť počúvať za, nielen za prvé slovo, ktoré
Boh hovorí, ale s poslušnosťou a nádejou, čakať, že povie aj to druhé – slovo vzkriesenia, požehnania.
A najmä dovoliť mu nechať povedať to slovo. Veľmi ma tiež fascinuje veta z textu : „ ľudské vzťahy – ako
náhle sú, a akokoľvek sa zmenili - prežijú smrť. Toto mi dáva ešte väčšiu radosť a nádej zo spoločenstva ,
v ktorom môžem slobodne tieto vzťahy rozvíjať a pestovať. Tento víkend tiež zmenil môj pohľad na to, ako
čítať Písmo. Myslím, že to nie je zbierka dôkazov existencie Boha. Sú v nej obsiahnuté skúsenosti ľudí
s Bohom a práve z týchto skúseností môžeme čerpať aj my. Ďakujem aj za to, že som mohla objaviť novú
identitu Boha, Boha – vzkriesenia, ktoré chce dať výsostne a osobne každému jednému z nás.

Gabika N.
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Odpustenie sebe, druhým, „životu“... Odpustenie sa pre nás stáva buď niečím neuchopiteľným alebo
niekedy až „nadľudskou“ úlohou a my uvažujeme, ako má vlastne toto odpustenie vyzerať. Táto
cesta už ale bola prešliapaná, jasne nám ju ukazuje Boh. Ešte predtým, než sme sa vôbec narodili, nás
ako milujúci rodič, už vtedy nie len miloval, ale nám odpustil všetko, čo ešte len malo prísť. Keď nás
stvoril, akoby nás už vtedy uchopil do pevného objatia svojho prijatia a lásky. Lásky toho, ktorý za nás
obetuje aj svoj život. Z tohto uhla pohľadu sa potom hriešnosť stáva nie príťažou ale každodennou
možnosťou dostať sa bližšie k Bohu. Príležitosťou dotknúť sa aj akéhosi svojho „dna“, ale zároveň
pocítiť nekonečnú veľkosť Božieho milosrdenstva a lásky, ktorá nás ťahá „hore“, do nového života.
Nemáme sa pri tom čoho báť. Kríž je pre nás neustálou pripomienkou, bezvýhradným potvrdením,
toho, že Boh nás miluje do krajnosti, má s nami šialenú trpezlivosť a túži nás vždy znova a znova
budovať. Náš zážitok tejto uzdravujúcej lásky a toho, že nám bolo odpustené, nás následne môže
privádzať k túžbe vedieť odpustiť druhým tak, ako to robí Boh.
Veronika T.

Komunitný víkend na Donovaloch
Od piatka, 4. októbra 2019, sme sa na tri dni utiahli do pokojného prostredia Donovál – na
pol ceste medzi Bratislavou a Prešovom, kde nás čakali dva dni zdieľania, reflektovania
a uvažovania nad témou tohtoročného komunitného víkendu: Spoločenstvo, ktoré sprevádza
Dych Boží.
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Oficiálny program začal v piatok podvečer komornou svätou omšou v kaplnke, ktorú
celebroval páter Bernard Mišovič, SJ. V kázni nás povzbudil k otvorenosti a odvahe precítiť
Boží dych v našich životoch.
Po večeri sme sa spolu s Bc. Marekom
Ondrekom zo Štátnej ochrany prírody
environmentálne naladili na jednu z
výziev nášho spoločenstva – byť
vnímavý voči okolitému svetu.
Predstavením svojich aktivít na Hornej
Orave nadviazal na encykliku Laudato
Si, v ktorej nás pápež František vyzýva
k úcte a rešpektu voči všetkému
živému, a teda aj k prírode
a prostrediu, v ktorom žijeme. Mohli
sme si hlbšie uvedomiť dôležitosť kresťanských spoločenstiev, ako aj jednotlivca – kresťana v
oblasti ochrany životného prostredia, ktorá však musí byť podmienená hĺbkovým skúmaním
biodiverzít a zohľadňovaním faktov namiesto pretláčania emócií a nepodložených tvrdení.
Sobota a nedeľa sa už niesli v duchu prežívania a uvedomovania si Božieho pôsobenia v nás a
v našej komunite, preciťovania a pozorovania vnútorných impulzov vo vzťahu voči sebe a
voči Bohu – tvorcovi. Aby sme si mohli lepšie uvedomovať Boha dynamického, neustále
tvoriaceho, privítali sme deň pohybom – modlitbou vlastným telom pod vedením Jakuba
Garčára, SJ. Po raňajkách a krátkom príhovore pátra Bernarda, SJ sme sa mohli naplno pustiť
do čítania a rozpoznávania textu, ktorý bol nosným pilierom tohtoročného komunitného
stretnutia – Záverečného dokumentu Komunitných duchovných cvičení 2019 v Klokočove.
Spoločne sme diskutovali o výzvach, ktoré vyplynuli z letných duchovných cvičení, čiže
smerovanie komunity, úloha každého jedného člena v komunite, ale aj mimo nej,
spoluuvedomovanie si vlastnej komunitnej identity ako spoločenstva, ktoré dýcha dychom
Božím a žije autenticky a dôsledne. Otvorila sa aj otázka sprevádzania ako jedného z pilierov
komunity CVX.
K hlbšiemu rozpoznaniu a pochopeniu týchto výziev nám mala pomôcť dlhšia osobná
modlitba v tichu, ktorá vyústila do zdieľania v menších skupinkách. Výstupom boli tzv.
hodnoty spoločenstva, ktoré každá skupinka spoločne načrtla na papier, a ktoré potom
vedúci skupiniek prezentovali v rámci plenárneho zdieľania.
Pred večerou a svätou omšou sme sa pokúsili zhrnúť celodenné reflektovanie, ale ukázalo sa,
že ide o veľmi zložitý proces, ktorý si ešte vyžaduje mnoho času a duchovného rozlišovania,
ako aj vzájomného povzbudzovania sa k činnosti a využívaniu darov a talentov každého
jedného člena.
Veľmi príjemnou bodkou za náročným, hoci plodným dňom boli večerné aktivity pripravené
našimi prešovskými CVX stretkami, pri ktorých sme mohli využiť hneď niekoľko talentov – od
tvorivého myslenia až po básnický, spevácky a tanečný.
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Nedeľa témou nadväzovala na sobotné rozlišovanie a spoločné zdieľanie v dopoludňajšom aj
popoludňajšom bloku v nás utvrdilo odhodlanie pracovať na smerovaní komunity. Veľmi
podnetná bola konfrontácia pohľadov mladších a starších členov komunity na
sprostredkované výzvy a na prínos víkendového stretnutia.
Tak ako minulý rok, aj tentokrát nás svojou prítomnosťou potešili priatelia z Malty – Lilien a
James s deťmi, ktorí obohatili naše stretnutie o svoje dojmy, a pútavo prezentovali život v
komunite CVX vo svojej krajine.

Vyvrcholením programu bola slávnostná svätá omša. Spoločné trojdnie sme ukončili
záverečnou reflexiou. Komunitný víkend ukázal, aké je dôležité hovoriť o spoločnej vízii,
vnímať sa navzájom, poznať charizmu spoločenstva, do ktorého sme sa rozhodli patriť.
Spracovala: Gabika Nová

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 prebehlo počas sv. omše dňa 6. októbra 2019. Dočasný
dvojročný záväzok zložili Katarína Blaščáková a Anna Dubovcová. Trvalý záväzok zložili Ján
Turza a Martin Gabaj. Počas duchovnej obnovy v septembri 2019 v Ivanke pri Dunaji zložila
trvalý záväzok aj Mária Sabová.
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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.

Koncoročné reflexie
Koncoročné reflexie predstavujú spoločne prežitý čas, v ktorom zatiahneme na hlbinu
"starých vôd", aby sme našli nové dimenzie v podobe nových plánov a predsavzatí, ktoré sa
zvyknú na prelome rokov dávať. I tento rok sa tak tradične stalo počas posledných dní roka
2019 na jezuitskej chate na Trlenskej doline pod duchovným vedením pátra Jakuba Garčára
SJ.
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Komunitné sväté omše
Medzi pravidelné aktivity nášho spoločenstva patrí aj komunitné sväté omše.
V kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave každý prvý utorok v mesiaci slávime spoločnú
svätú omšu. Po sv. omši sa stretáme na agapé, ktoré ponúka priestor pre spoločné rozhovory
a zdieľanie sa členov nášho spoločenstva. Komunitné sv. omše slávia aj spoločenstvá
v Prešove.

National Assembly CLC Malta
Predposledný novembrový víkend 2019
sme trojica CVXkárov – Hela Kanderková,
Katka Furimská a Ján Turza, na pozvanie
našich priateľov z jezuitskej komunity na
Malte, mali možnosť stráviť predĺžený
víkend počas ich národného stretnutiach
CLC na tomto krásnom maličkom ostrove.
Ihneď po prílete vo štvrtok večer nás naši
hostitelia vyzdvihli z letiska a vybrali sme
sa na doslova nočnú prechádzku
historickým
a v tom
čase
veľmi
vyľudneným mestom Mdina. O polnoci sme v miestnom, asi jedinom otvorenom podniku
ochutnali tradičné pečivo a populárny miestny nápoj.
V piatok sme väčšinu dňa strávili prehliadkou hlavného mesta Valetta, ktoré sa pýši krásnymi
starobylými pevnosťami, ktoré sú zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO.
Ochutnali sme miestne jedlo a nezabudli nakúpiť koreniny v tradičných koreninových
obchodíkoch.
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Od piatku večera sme sa pripojili k ostatným asi 130-tim účastníkom národného stretnutia
CLC. Jezuitská formácia na Malte má dlhoročnú históriu, čo bolo vidieť aj na vekovom zložení
účastníkov víkendu. Tak ako sme na Slovensku zvyknutí na jezuitských stretnutiach na účasť
skôr mladých a mladé rodiny, tu mali zastúpenie všetky vekové kategórie – od maličkých
detí, cez teenagerov, dospelých až po seniorov.
Hneď večer sme si každý mohli vybrať tri z ponúkaných modlitebných seminárov
a workshopov. Na výber boli napríklad semináre o modlitbe tancom, fotografovaním,
kontemplovaním v prírode, kontemplovaním v tichu, examen alebo sme mohli vyskúšať
modlitebný labyrint. Ja som neodolala a keďže na Orave bolo v tom čase okolo 5 stupňov
nad 0, vybrala som si ako prvú kontempláciu v prírode, popri rozkvitnutých kvetoch,
zrejúcich plodoch kaktusu, bazalky a s výhľadom na všadeprítomné more. Počas prechádzky
sme vytvorili dvojice a navzájom sme sa zdieľali a odpovedali na pripravené otázky. Veľmi ma
oslovil aj tzv. modlitebný labyrint s ktorým som sa stretla po prvýkrát. Ide o predpripravený
plán cesty s jednotlivými stanovišťami, kde sú úlohy a zamyslenia, ktorými účastník
postupne prechádza. Namiesto odporúčaných 45 minút mi jeho absolvovanie nakoniec
trvalo vyše 2 hodiny.
Sobotný večer sme strávili spoločným
posedením s hudbou, hostinou a rozhovormi
s našimi novými priateľmi, ktorých sme ponúkli
aj slovenskými špecialitami – korbáčikmi
a oštiepkami a tiež tradičnými slovenskými
sladkosťami. Nedeľná svätá omša bola spojená
s prehliadkou programu a tvorby, ktorý si
pripravili deti a mládež počas troch spoločných
dní.
Spôsob žitia jezuitskej spirituality našich priateľov na Malte môže byť pre nás na Slovensku
veľkou inšpiráciou, a to najmä celoživotným žitím a stretávaním sa v komunitách. Aj to je
dôkaz, že jezuitská spiritualita sa dá žiť v každom veku a každom životnom stave.
Spracovala: Hela Kanderková

Líder komunita
V roku 2019 sme sa stretávali takmer pravidelne 1x za mesiac. Bolo to 11 organizačných
stretnutí, množstvo individuálnych stretnutí a telefonátov, aby sme zodpovedne pristupovali
k našej funkcii v spoločenstve CVX. Nebola to ľahká úloha, lebo sme laické spoločenstvo
fungujúce na dobrovoľníckej báze, každý z nás má svoju prácu, svoje zázemie, povinnosti
a životné okolnosti.
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Snažili sme sa svojim rozlišovaním a rozhodnutiami prispieť k integrácii spoločenstva,
podnikli sme kroky na zlepšenie komunikácie so spoločenstvami v Prešove, Žiline
a Ružomberku, ako i medzi stretkami v Bratislave. Počas roka sme trikrát (január, jún
a september) zorganizovali stretnutia aktívnych členov Slovenského CVX, na ktorých sme sa
spoločne zamýšľali nad chodom nášho spoločenstva, podporou členov navzájom a víziou do
budúcnosti. Počas celého roka sme sa spolu s ekleziálnym asistentom Bernardom Mišovičom
SJ a s organizačným tímom usilovne pripravovali na komunitné rozlišovanie, ktoré vyvrcholilo
8.-18. augusta v Klokočove. Bol to náročný, no zároveň veľmi požehnaný čas, kde sme si
znova uvedomili silu a identitu spoločenstva, naše miesto v ňom, prehĺbili si vzájomné vzťahy
a túžbu vykročiť vpred. Odmenou nám bolo rozlíšenie mena milosti spoločenstva:
„Spoločenstvo, ktoré sprevádza Dych Boží.“
Integráciu sme podporovali i organizovaním spoločných akcii ako Garden párty (Ivanka pri
Dunaji 6/2019), Komunitný víkend (Donovaly 9/2019), komunitné sv. omše,...
Snažili sme sa komunikovať s jezuitskou rehoľou. Počas roka sme s Braňom Novákom boli
dvakrát na stretnutí s pátrom provinciálom Rudolfom Uherom SJ. Podporovali sme priateľské
vzťahy so spoločenstvom Magis a Vlastíkom Dufkom SJ, zúčastnili sme sa Inigo plesu,
spoločne sme sa podieľali na organizovaní sv.omší - tzv. „osmičiek“.
Zúčastňovali sme sa formácie členov spoločenstva: podporou fungujúcich stretiek, ich
vedúcich, participovaním na organizácii duchovných obnov (advent, pôst), podporovaním
individuálneho sprevádzania, letných duchovných cvičení, veľkonočných a koncoročných
reflexií.
Koncom roka sme sa začali pripravovať na národné zhromaždenie a s ním spojené voľby do
novej líder komunity (jún 2020). Vyzvali sme členov k osobnému rozlišovaniu i k rozlišovaniu
možných kandidátov.
Rok 2019 hodnotím ako veľmi náročný, ale úspešný. Vzájomne sme posunuli spoločenstvo
znova o kus ďalej. Urobili sme i chyby, lebo sme ľudia, ale Pán si i to použil na dobré
v prospech nás všetkých. Je radosť patriť do spoločenstva ľudí, ktorých spája rovnaká
formácia, spiritualita a vzájomné priateľstvo.
Touto cestou by som chcela všetkých členov spoločenstva CVX Slovensko pred nastávajúcimi
voľbami požiadať, aby každý sám za seba prevzal zodpovednosť, modlil sa a rozlišoval. Aby sa
nespoliehal na novú líder komunitu, ale aby svojím prínosom prispel k budovaniu nášho
spoločného spoločenstva. Tvoríme ho my, individuálni ľudia, originálni a jedineční, so svojimi
lepšími i horšími stránkami a to je na tom úžasné, že si spoločne môžeme pomôcť niesť
bremeno i radosti života.
Teším sa na ďalší spoločný rok.
Spracovala: Iveta Vachálková, prezidentka CVX
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Finančný prehľad za rok 2019
Spoločenstvo kresťanského života CVX je samostatným právnym subjektom Rímskokatolíckej
cirkvi v Slovenskej Republike, ktorý vedie evidenciu o svojich príjmoch, výdavkoch,
pohľadávkach a záväzkoch.

*V hodnote výdavkov na organizáciu spoločných akcií nie sú v roku 2019 zahrnuté výdavky na príspevok za chatu na Trlenskej doline počas
Veľkej Noci a koncoročných reflexií 2019 v sume 2 052 EUR, ktorých úhrada bola realizovaná až v roku 2020.

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.
Súčasťou príjmov roku 2019 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 2 000,- EUR použité na organizáciu celonárodného komunitného víkendu Spoločenstva
kresťanského života CVX.
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Z dlhodobého hľadiska sa ustálil aj počet pravidelných prispievateľov, ktorí mesačne
posielajú svoje príspevky v podobe „hodinovej mzdy“. Rovnako ustálená je aj priemerná
mesačný výška príjmov od pravidelných prispievateľov. Tento typ príspevkov predstavuje pre
spoločenstvo stabilný a pomerne dobre predikovateľný príjem, ktorý slúži predovšetkým na
administratívne zabezpečenie chodu Spoločenstva kresťanského života CVX.
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Štruktúra a vývoj pravidelných mesačných príspevkov v rokoch 2018 a 2019

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.
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Výhľad na rok 2020
Okrem všetkých našich pravidelných aktivít a činností by sme radi upriamili pozornosť na
nasledujúce skutočnosti:


Dňa 20. júna 2020 sa bude v priestoroch kaštieľa v Ivanke pri Dunaji konať druhé národné
zhromaždenie Spoločenstva kresťanského života CVX, ktorého súčasťou bude voľba členov
novej líder komunity.



V dňoch 15-17. októbra 2020 sa na Donovaloch bude konať v poradí už piaty
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.
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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Komunitné duchovné cvičenia CVX
s rozlišovaním apoštolského povolania
Klokočov 8.-18. august 2019

ZÁVEREČNÝ DOKUMENT

„ ... a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami.“
(Mt 1,23)

V Advente 2016, počas
poč
kurzu Duchovného sprevádzania v exercíciách, vzbudil
ekleziálny asistent, Bernard Mišovič
Mišovi SJ, túžbu uvažovať o potrebe apoštolského komunitného
rozlišovania, ktorá zosilnela po zdieľaní
zdie
skúsenosti rozlišovania počas
čas XVII. celosvetového
stretnutia CVX v Buenos Aires. V júli 2018 sa ho zúčastnili
astnili Ján Turza a Jakub Garčár SJ.
Záverečný dokument z tohto stretnutia sme v októbri toho istého roku spoločne
spolo
čítali na
komunitnom víkende na Donovaloch.
Líder komunita prijala výzvu pracovať
pracova na príprave takého rozlišovania. V Advente
2018 poslal ekleziálny asistent pozvanie na
n spoločné
né duchovné cvičenia s komunitným
rozlišovaním adresované členom starších spoločenstiev.
spolo
„Pokiaľ chceme a máme tvoriť
tvori živé, ignaciánsky rozlišujúce prorocké telo ako
Spoločenstvo CVX, je nutné uvedomiť
uvedomi si vlastnú identitu. Avšak okrem
krem uvedomovania si
osobnej a našej spoločnej
čnej identity ako spoločenstva
spolo
CVX, je potrebné spoločne hľadať,
navzájom sa počúvať a identifikovať
identifikova milosť, ktorá nás bude spájať,
ť, ku ktorej sa budeme
referovať a ktorú do budúcnosti budeme rozvíjať,
rozvíja , aby sme sa navzájom stali naozaj
naoza blížnymi
a tým aj svedčili o Božej vernosti svetu okolo nás“
nás (príloha 1).
Súčasťou
ou prípravy bolo zdieľanie
zdie
v stretkách z čítania nasledujúcich
dujúcich dokumentov:
Charizma a Všeobecné princípy CVX, Znovu-prečítanie
Znovu
Ignácovho životopisu a textu
Umenie priateľstva u Ignáca Loyolského.. Na jar 2019 bol vytvorený prípravný tím, jeho
členmi
lenmi sa stali: Gabriela Nová, Ján Turza, Michaela Chocholatá, Jakub Garčár
Gar
Garč
SJ a Bernard
Mišovič SJ.
Komunitné duchovné cvičenia
cvi
s rozlišovaním
aním apoštolského povolania
v Klokočove v dňoch 8. – 18. 8. 2019

Hľadiac na Pannu Máriu – Madonnu della Strada (Ukazovateľka
ľka Cesty) – sme sa aj
my vydali na cestu komunitného rozlišovania. Postupovali sme podľa
podľa metodiky duchovných
cvičení pre komunitné apoštolské rozlišovanie (tzv. ESDAC): osobná modlitba, zdieľanie
zdie
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Komunitné duchovné cvičenia CVX
s rozlišovaním apoštolského povolania
Klokočov 8.-18. august 2019

v malých skupinkách a duchovná konverzácia v pléne. Inšpirovaní fenomenologickým
starozákonným javom horiaceho kra sme s horiacim srdcom a veľkodušnos
ľkodušnosťou vstúpili do
procesu hľadania našej apoštolskej identity, povolania a poslania.
Prvým krokom procesu rozlišovania bola konfrontácia našich skúseností zo života
v spoločenstve s Univerzálnymi apoštolskými preferenciami Spoločnosti
Spoločnosti Ježišovej na
obdobie 2019-2029.. Modliac sa s textom O vnútornej
ej slobode (príloha 2), sme sa snažili
identifikovať, očistiť,
ť, usporiadať
usporiada a potvrdiť naše vlastné túžby. Týmto sme sa priblížili
k ignaciánskej indiferencii potrebnej na proces rozlišovania. Následne boli v prezentácii
predložené rozhodujúce historické momenty
mom
existenciee Mariánskych kongregácií a CVX vo
svete i na Slovensku. To nás voviedlo do čítania a roz-poznávania
poznávania dynamiky našej vlastnej
identity vo vzťahu k povolaniu a poslaniu.

Z našej osobnej skúsenosti sme sa snažili roz-poznať
roz
a pomenovať, akou tvárou sa mi
„môj Boh“ zjavuje a prihovára. Následne sme tento pohľad
poh
otočili a pýtali sa na svoju tvár/
identitu/ meno milosti v jeho očiach. Pod menom milosti sa rozumie „meno“ spoznávané
v príbehu môjho života, reflektujúc osobné dary, talenty, charizmu
charizm a celé bohatstvo mojej
životnej skúsenosti, ktoré mi dáva Boh vo svojej milosti. Ďalším
alším krokom bolo roz-poznanie
roz
mena milosti nášho spoločenstva,
čenstva, vychádzajúc z našej histórie, z našich vlastných mien
milosti a z pokorného priznania
nania našich hriechov a paralýz.
Proces nášho rozlišovania vyvrcholil na – veľkonočne
ne symbolický – ôsmy deň
rozpoznaním a pomenovaním nášho mena milosti:

SPOLOČENSTVO,
ČENSTVO,
ENSTVO, KTORÉ SPREVÁDZA DYCH BOŽÍ

Toto meno nám zaznelo spoločne
spolo
po dňoch modlitby a duchovných konverzácií, po
vzývaniach Ducha Svätého uprostred noci evokujúcej židovský exodus.. Toto meno najviac
rezonovalo z mien milosti zozbieraných naším komunitným rozlišovaním:
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Sme spoločenstvo, ktoré dýcha Božím Dychom a zjavuje ho svetu; spoločenstvo
rozlišujúcich – apoštolov – sprevádzajúcich k Múdrosti Milosrdenstva Nádeje.
Nádeje
Sme na ceste s Kristom;
Kristom dávajúci život. Naším menom je aj sprevádzanie
a spoločník; sprevádzanie skrze-s-v
skrze
Božom Dychu; duchovné sprevádzanie
v živom tele Cirkvi.

Formulácia nášho mena milosti umožňuje
umož
čítanie v troch významoch:
1. Sme spoločenstvo
čenstvo sprevádzané Dychom Božím (Dych
Dych Boží nás formuje).
2. Sme spoločenstvo
čenstvo sprevádzajúce Dych Boží (učeníctvo – nasledujeme Pána
a rozlišujeme znamenia čias).
3. Sme spoločenstvo,
čenstvo, ktoré sprevádza Dych Boží (communio – kráčame
kráč
spolu ako
„spoločníci
níci na ceste“).

Deviaty deň sme venovali redakcii záverečného
závere ného dokumentu, spoločnej
spolo
reflexii
komunitného rozlišovania a úsiliu konkretizovať smer, ktorý nášmu povolaniu a poslaniu
dáva naša identita – naše meno milosti.
milosti
Počiatočným ovocím tejto snahy je vynárajúca sa výzva do vnútra spoločenstva, aby
sme dýchali Boží Dych a žili autenticky a dôsledne. Smerom navonok – k ľuďom – sa vynára
výzva sprevádzať iných, aby sme im pomáhali hľadať
h
a nachádzaťť Krista v každodennom
živote.

Tak nám Boh pomáhaj!

čov 18. 8. 2019
V Dome Navštívenia, Klokočov
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