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Milovaní,
myšlienkou mať na Slovensku stretká s ignaciánskou
spiritualitou CVX som sa zaoberal už od deväťdesiatych rokov
minulého storočia. Až po roku 2000 okolnosti dozreli natoľko, že
sme začali hľadať spôsoby, ako ju realizovať. Začínali sme
s bývalými
frekventantmi
jezuitských
dobrovoľníkov
a priateľmi. Neskôr sme si uvedomili, že cítime dosť naliehavú
potrebu kontinuity diela, lebo študenti prichádzali aj odchádzali.
Do diskusie vstúpila otázka reálneho veku, odkedy sa už ľudia
dožadujú serióznejšieho spoločenstva, v ktorom by sa vedeli
zdieľať aj do hĺbky a intímnejšie. Stanovili sme vekový limit 2435 rokov a napodiv, išlo to s mladými profesionálmi.
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Také spoločenstvo vzniklo až v roku 2004 a vytrvalo prakticky
dodnes. Okrem rokov 2007 a 2020 každým rokom vzniklo jedno
i viac zdieľacích stretiek, postavených na žití ignaciánskej
spirituality, kde sme ponúkali formačný, ale aj pomerne bohatý
spoločenský program.
Za tie roky mali s CVX skúsenosť stovky ľudí a každý si niečo
odniesol. Niekto nové otázky, niekto nový pohľad na cirkevné
spoločenstvo, či nové pohľady na život, iný zasa životného
partnera. A vzájomné diskusie a obohacovania zdieľaním,
pokusy o hlbšie rozlišovanie na rozličných úrovniach dodnes
pokračujú, lebo zrelosť prináša aj plodnosť.
Na prahu zrelosti spoločenstva si s novým ekleziálnym
asistentom odovzdávame štafetu. Má už čo prevziať a ani
výhľady na ďalšiu
tvorbu
jemu
ani
členom spoločenstva
iste chýbať nebudú.

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
je Konferencia biskupov Slovenska, so sídlom
Kapitulská 11, 814 99 Bratislava.

p. Bernard Mišovič SJ, ekleziálny asistent CVX
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Spoločenstvo kresťanského života CVX
Spoločenstvo kresťanského života CVX je verejným svetovým združením, ktorého výkonné
centrum je v súčasnosti v Ríme. Je pokračovaním Mariánskych kongregácií, ktoré inicioval
Jean Leunis, SJ a ktoré prvýkrát schválil pápež Gregor XIII. bulou Omnipotentis Dei
5. decembra 1584.
Naše počiatky vidíme v tých skupinách laikov, ktoré sa vyvinuli
po roku 1540 v rôznych častiach sveta na základe iniciatívy
svätého Ignáca z Loyoly a jeho spoločníkov.
Všeobecné princípy Spoločenstva kresťanského života CVX boli
prijaté v roku 1971a revidované v roku 1990.
V súčasnosti CVX pôsobí v takmer 60 krajinách po celom svete.

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

Sv. Ignác z Loyoly

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

Charizma spoločenstva kresťanského života CVX
Spoločenstvo CVX tvoria kresťania: muži a ženy, dospelí i mladí zo všetkých spoločenských
vrstiev, ktorí chcú vernejšie nasledovať Ježiša Krista a spolupracovať s Ním na budovaní
Kráľovstva a ktorí považujú Spoločenstvo kresťanského života CVX za svoje konkrétne
povolanie v rámci Cirkvi.
V snahe čo najlepšie našich členov pripraviť na apoštolské svedectvo a službu, najmä v
každodennom živote, spájame sa do spoločenstva ľudí, ktorí cítia naliehavejšiu túžbu
zjednotiť svoj ľudský život vo všetkých jeho rozmeroch, v plnosti našej kresťanskej viery a v
súlade s našou charizmou.
Za charakteristický prameň a nástroj našej spirituality považujeme Duchovné cvičenia
sv. Ignáca. Naše povolanie nás pozýva žiť spiritualitu, ktorá nás otvára a disponuje na všetko,
čo si Boh praje v každej konkrétnej situácii nášho života.
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Zvlášť si uvedomujeme, že dôležitými prostriedkami pri hľadaní a nachádzaní Boha vo
všetkom je modlitba, osobné rozlišovanie a rozlišovanie v spoločenstve, denné spytovanie
svedomia a duchovné sprevádzanie.
Náš život je podstatným spôsobom apoštolský. Pole pôsobnosti CVX nepozná hraníc,
zasahuje Cirkev a svet, aby prinášala Evanjelium o spáse všetkým ľuďom a aby slúžila
jednotlivcom i spoločnosti tým, že bude otvárať srdcia pre obrátenie a zápas za zmenu
nespravodlivých systémov:








Každý z nás prijíma od Boha povolanie sprítomňovať Krista a Jeho spásonosné dielo v
prostredí, v ktorom žije. Tento osobný apoštolát je nevyhnutný pre šírenie Evanjelia
spôsobom, ktorý pretrvá a prenikne rôznych ľudí, miesta a okolnosti.
Apoštolát, ktorý uskutočňujeme, môže byť realizovaný v skupinách alebo v rôznych
zoskupeniach a v rozličných podobách: môže ísť o skupinové akcie, ktoré iniciuje,
alebo vo vhodnej forme podporuje Spoločenstvo CVX alebo angažovanie sa členov
v existujúcich sekulárnych a náboženských organizáciách a snahách.
Spoločenstvo nám pomáha žiť túto apoštolskú angažovanosť v jej rôznych aspektoch
a byť vždy 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
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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.
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.
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.
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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.“
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.
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.
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.
20. júna 2020 sa v Ivanke pri Dunaji konalo druhé Národné zhromaždenie Spoločenstva
kresťanského života CVX. Zúčastnili sa ho zástupcovia ôsmych zo štrnástich miestnych
spoločenstiev CVX. Na zhromaždení bola zvolená nová líder komunita v zložení Katarína
Blaščáková, Martin Gabaj, Katarína Raková, Monika Šoltýsová, Ján Turza a Iveta Vachálková.
Vo funkcii prezidenta CVX nahradil Ivetu Vachálkovú Martin Gabaj. Ekleziálnym asistentom
ostal páter Bernard Mišovič SJ.

Aktivity CVX na Slovensku v roku 2020
Tak ako do mnohých iných oblastiach života, tak aj do aktivít CVX vniesol značnú miernu
obmedzení COVID-19. V dôsledku snáh zabrániť šíreniu vírusu a s tým súvisiacich
protipandemických opatrení sa v roku 2020 neuskutočnili mnohé tradičné podujatia
a aktivity spoločenstva CVX, predovšetkým komunitné slávenie Veľkej Noci, komunitný
víkend či koncoročné reflexie.
Našťastie leto a s ním súvisiace uvoľnenie opatrení umožnili uskutočnenie Národného
zhromaždenia Spoločenstva kresťanského života CVX či letné 8-dňové duchovné cvičenia.
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Aj keď elektronické prostriedky nám umožňovali byť spolu v kontakte, zdieľať sa, určite
v plnej miere nenahradili osobný kontakt. Na druhej strane pre mnohých to bol čas
a príležitosť si plnšie uvedomiť význam osobných vzťahov, príslušnosti k spoločenstvu
a darov, ktoré od Nebeského Otca dostávame skrze život v spoločenstve.

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 a Prešov.

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.
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Počas roku 2020 naše CVX spoločenstvo organizovalo niekoľko duchovných cvičení. Na
prelome rokov 2019 a 2020 sa konali 8-dňové duchovné cvičenia v Manrese v Ivanke pri
Dunaji a v lete 2020 ďalšie 8-dňové duchovné cvičenia v Dome navštívenia na Klokočove.
Sprevádzajúcimi boli páter Bernard Mišovič SJ, sestry z Congregatio Jesu ako aj niektorí
členovia CVX, ktorí aj službou sprevádzania exercitantov počas duchovných cvičení
odpovedajú na Božie volanie do služby Spoločenstva CVX a Cirkvi.

Duchovné obnovy
Medzi pravidelne organizované aktivity CVX spoločenstva patrí duchovné obnovy. Tradične
sa konajú pôstna duchovná obnova a adventná duchovná obnova. Pôstna duchovná obnova
s témou „Otvor mi dvere svojho srdca, lebo dnes musím pobudnúť s tebou.“ sa stihla
uskutočniť ešte tesne pred prvými protipandemickými opatreniami v Misijnom dome Matky
Božej v Nitre – Kalvárii.

Účastníci pôstnej duchovnej obnovy CVX, Nitra-Kalvária, marec 2020

Organizácia adventnej pôstnej duchovnej obnovy bola už poznačená opätovne sa
sprísňujúcimi protipandemickými opatreniami. Napriek tomu sa podarilo zorganizovať online
duchovnú obnovu, ktorá umožnila stíšenie a prípravu na hlbšie prežitie adventného obdobia
a príchod Ježiša Krista. Téma obnovy bola: “Ježiš prišiel, aby priniesol radosť všetkým”.
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Adventná duchovná obnova s témou radosti bola pre mňa povzbudením. Text bol veľmi dobre
poskladaný z príhovorov Sv. Otca a obsahoval to podstatné, s čím súvisí radosť a pokoj v srdci
kresťana. Po prvom prečítaní som ho pokladala za celkom jednoduchý text, jasný a zrozumiteľný.
Ale keď som si ho prečítala opakovane, začala som sa doňho ponárať a zaviedol ma dosť ďaleko do
môjho života. Skúmala som, kedy strácam radosť a ako ju ovplyvňuje strach a hriech v mojom
živote. Pohľad na Máriu ako ženu modlitby a otvorenosti voči Bohu bol inšpiráciou na
prehodnotenie mojich postojov a priorít. Som vďačná za túto tému v tejto dobe, pretože mi
pomohla uvedomiť si, o čo sa mám opierať a čo je dôležité. Slová Henryho Newmana zarezonovali
a priniesli oslobodenie v hľadaní svojho poslania.
Veľká vďaka všetkým, ktorí pre nás túto obnovu zorganizovali a zabezpečili aj možnosť účasti
online. Aj keď na začiatku som mala trochu problém rozumieť, čo Bernard hovoril, čo bolo asi vinou
kvality internetového pripojenia, ale poslané linky fungovali a zdieľanie v skupinke pomohlo vidieť
text aj iným pohľadom. Bolo povzbudzujúce počuť, že aj druhí sa snažia a hľadajú Boha a pracujú
na vzťahu s Ním.
Margaréta B.

Privítali sme možnosť v týchto časoch zúčastniť sa duchovnej obnovy online. Hutný text v
nás rezonoval a poskytol mnoho podnetov, ako ďalej duchovne rásť. V tichu meditovať
nad textom spolu so svojím manželským partnerom v jednej izbe pre nás znamená veľa. Už
len to v nás vyvolávalo pocit vďačnosti a naše srdcia boli naplnené radosťou. Gaudete –
Radujte sa! Takto jednoducho znie hlavné posolstvo a výzva každej tretej adventnej
nedele. Radosť, modlitba a vďačnosť sú tri postoje, ku ktorým nás sv. Pavol pozýva, aby
sme sa dôkladne pripravili na Pánov príchod. Za jedno z kľúčových slov, na ktorom stojí
manželstvo, považujeme slovo „ďakujem“.
O to viac ho vnímame ako esenciálne slovo v modlitbe a vo vzťahu k nášmu nebeskému
Otcovi. Počas zdieľania, ktoré bolo podľa nás veľmi osobné a bez „hluchých miest“, sa
vytvorila atmosféra otvorenosti a prijímania toho druhého. A aj keď sme vďační, že sme
takto mohli prežiť duchovnú obnovu, tešíme sa na tú, kde budeme môcť zažiť spoločenstvo
„offline“ a prísť osobne.
Manželia Mária a Pavel Š.

Stretnutia s vedúcimi stretiek a aktívnymi členmi
Kľúčovou podmienkou fungovania spoločenstva je vzájomná komunikácia, spolupráca a
odovzdávanie si informácii, ktoré sa dejú v spoločenstve. Pre tento účel nám slúžia stretnutia
vedúcich stretiek a aktívnych členov, ktorí majú túžbu sa zapájať do rozvoja spoločenstva
v Bratislave, Žiline, Ružomberku a Prešove. Prebiehajú minimálne dvakrát do roka a sú
priestorom pre prezentovanie plánovaných aktivít Líder komunity, poukazujú na smer,
ktorým by sa spoločenstvo malo v jednote uberať reflektujúc znamenia doby, v ktorej žijeme.
Za posledné obdobie vnímame potrebu venovať sa osobitne vedúcim stretiek v jednotlivých
mestách, ktorí sú pozvaní do služby vedenia stretiek. Pokúšame sa zrealizovať ďalšie
Lucia
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stretnutia, kde môžu vedúci konkrétne zdieľať s čím zápasia pri trojročnej formácii, pri
sledovaní dynamiky skupiny a vzájomným povzbudením a usmernením nájsť odpovede na
otázky jednotlivých členov, či samotných vedúcich stretiek. Chceme poskytnúť pomoc pri
predstavení charizmy spoločenstva CVX novým členom, byť oporou v realizovaní rozlišovania
na jednotlivých stretkách práve po ukončení formácie, kde si jednotliví členovia hľadajú
odpoveď, či je im ignaciánska spiritualita blízka a spoločenstvo CVX miestom jej žitia.
Zároveň by sme chceli upriamiť stretkáčov v treťom a neskoršom ročníku formácie na
rozlíšenie pozvania do tejto služby. Služba sprevádzania skupiny je veľmi krásna,
obohacujúca a prináša veľa skúseností. Určite treba vstupovať do nej s pokorou a bázňou,
dávame zo začiatku neznámym ľuďom svoj čas, talent, odovzdávame svoje schopnosti
počúvania, vnímania, niekedy nás možno sprevádzajú aj naše chyby, či nedokonalosti. Treba
mať však na pamäti, že Boh si nás povoláva, a preto nám dáva aj silu a potrebné milosti.
Ako laické spoločenstvo sme stále na ceste rastu a rozvoja nás samých, túžiaci po premene,
hľadaní a napĺňaní nášho poslania v Cirkvi.
Spracovala: Katarína Raková

Národné zhromaždenie
Jedným zo spôsobov ako sa postaviť COVID-19 epidémií čelom bolo nestratiť nádej a
odhodlanie pracovať na diele, ktoré zjavuje Božiu dobrotu a Jeho lásku k stvorenstvu. Toto
odhodlanie mala v sebe aj skupina ľudí z nášho spoločenstva, ktorá v dobrej viere aj v čase
ešte prísnych opatrení pripravovala všetko na riadne konanie v poradí druhého Národného
zhromaždenia Spoločenstva kresťanského života CVX na Slovensku.
Stalo sa tak v sobotu 20. júna 2020 kedy sa v Ivanke pri Dunaji stretla dvadsiatka zástupcov
jednotlivých stretiek. Aby sme utužili ducha spoločenstva aj po ľudskej stránke, začali sme
príjemne stráveným časom pri rannej káve a rôznych dobrotách.
Program II. Národného zhromaždenia
oficiálne začal privítaním a úvodným
slovom od prezidentky CVX Ivetky
Vachálkovej. Po týchto úvodných
slovách nás náš exkleziálny asistent
páter Bernard Mišovič SJ voviedol do
modlitby, v ktorej sme prosili nášho
Pána, aby nás naplnil svojím Duchom.
Prvým bodom programu bol prehľad
činnosti líder komunity a aktivít realizovaných pod jej vedením počas posledných troch
rokov. Slova sa v tomto momente opätovne ujala Ivetka Vachálková. V týchto pár vetách sa
naplno ukázala dôležitosť reflexie, ktorá nám - jezuitskou spiritualitou formovaným - je taká
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vlastná. Nebolo možné do pár viet zhrnúť všetky tie snahy a dobré diela, ktoré tieto snahy
priniesli. Aj keď v kontexte vývoja sa možno nie vždy všetko zdá ideálne, naše CVX
spoločenstvo je živé, vždy má to nevyhnutné minimum ľudí, ktorí sú ochotní a schopní živiť
toto dielo a tak prinášať radostnú zvesť evanjelia do vzťahov a okolností, v ktorých žijeme.
Reflexia ukázala aj výzvy, ktoré stále čakajú na svoje správne uchopenie - sú nimi
predovšetkým naplnenie misie, ktorá vychádza z nášho mena milosti (Spoločenstvo, ktoré
dýcha Božím dychom), otázka medzinárodnej integrácie, prináležitosť k CVX naprieč
Slovenskom. Hľadať odpovede na tieto výzvy bude určite náplňou činnosti aj novej líder
komunity. Ale nie len líder komunity, je to výzva pre každého jedného z členov CVX.
Po Ivetke prevzal slovo už Jano Turza, ktorý mal na starosti prípravu a realizáciu volieb členov
novej líder komunity. Samotný proces volieb začal už niekoľko týždňov pred voľbami, keď
bolo členom CVX zaslané oznámenie o konaní Národného zhromaždenia, ktorého súčasťou
je aj voľba členov novej líder komunity. Dôsledky korona epidémie, ktoré nám zabránili v
osobných stretávaniach sa, mali vplyv aj na dynamiku rozlišovania o navrhovaných
kandidátoch a aj o samotnej voľbe. V konečnom dôsledku sme však pri procese rozlišovania
verili v pôsobenie Ducha Svätého a tak zástupcovia desiatich spoločenstiev mohli odovzdať
svoj hlas vybraným kandidátom. Výsledkom volieb bola napokon voľba šiestich členov líder
komunity, ktorá môže stavať tak na kontinuite reprezentovanej Ivetkou Vachálkovou a
Jánom Turzom, ako aj na nových pohľadoch ďalších štyroch členoch novej líder komunity. S
osobitným potešením bol prijatý fakt, že v novej líder komunite bude mať zastúpenie aj
oblasť mimo Bratislavy a to v osobe Moniky Šoltýsovej, ktorá je súčasťou CVX stretiek v
Prešove.

Členovia novej líder komunity (zľava): Monika Šoltýsová, Bernard Mišovič SJ, Katka Raková, Jano Turza, Katka Blaščáková, Ivetka
Vachálková, Jakub Garčár SJ (zatiaľ ešte nie v líder komunite ) a Martin Gabaj
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Členstvo v líder komunite sa nemení ekleziálnemu asistentovi, ktorým je Bernard Mišovič, SJ.
Ekleziálny asistent je nevoleným členom líder komunity. Ten sa stáva členom líder komunity
po vzájomnej dohode provinciála Spoločnosti Ježišovej a líder komunity Spoločenstva
kresťanského života CVX.
Na záver stretnutia sme sa zúčastnili spoločnej sv. omše, na ktorej členom novej líder
komunity bolo udelené osobité Božie požehnanie p. Bernardom Mišovičom SJ a p. Jakubom
Garčárom SJ.
Spracoval: Martin Gabaj
Foto: Ján Turza

Líder komunita
Rok 2020 bol aj rokom odovzdania štafety novej Líder komunite na nasledujúce trojročné
obdobie od leta 2020. Líniu kontinuity prezentujú v novej Líder komunite Iveta Vachálková,
Ján Turza a ekleziálny asistent Bernard Mišovič SJ. Novými členmi sú Katarína Blaščáková,
Katarína Raková, Monika Šoltýsová a Martin Gabaj.
Aj na tomto mieste sa vyslovene žiada poďakovať členom Líder komunity, ktorá viedla
spoločenstvo CVX v rokoch 2017 – 2020. Množstvo na prvý pohľad nie vždy viditeľného
veľkého úsilia smerovalo k jasnému rozvoju spoločenstva, čo sa prakticky prejavilo v podobe
vzniku nových stretiek, v túžbe a rozhodnutí viacerých členov zložiť dočasný či trvalý záväzok,
v hojných účastiach na komunitných víkendoch, duchovných cvičeniach a obnovách či
v neposlednom rade v podobe rozhodnutia vyslať zástupcov na XIIV. Svetové zhromaždenie
Spoločenstva kresťanského života v Buenos Aires a naň nadviazať prípravou a realizáciou
duchovných cvičení s komunitným rozlišovaním v auguste 2019.
Väčšina z týchto vecí by išla ťažko realizovať bez živej prítomnosti vzkrieseného Krista
v živote a bez túžby odpovedať na Jeho výzvu zvestovať evanjeliovú zvesť a svedčiť
o význame a veľkej hodnote lásky Boha Otca k nám. Toto vedomie a túžba boli základom
snáh členov končiacej Líder komunity a s touto istou výzbrojou vstupujeme do služby aj
v novom zložení.
Naším cieľom je zachovať všetko to dobré, funkčné a hľadať možnosti ďalšieho rozvoja. Tie
po necelom roku fungovania vidíme v dvoch oblastiach:


dať konkrétnu náplň menu milosti rozlíšenému na duchovných cvičeniach
s komunitných rozlišovaním – Spoločenstvo, ktoré sprevádza Dych Boží. Konkrétne
to zatiaľ vnímame v podpore a rozvíjaní možností skupinového a individuálneho
duchovného sprevádzania. To skupinové duchovné sprevádzanie má CVX takpovediac
zapísané vo svojej DNA v podobe formačných programov (stretiek). To individuálne
duchovné sprevádzanie je odpoveďou na aktuálne časy, kedy prichádza čoraz viac
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ľudí s požiadavkou po individuálnom duchovnom sprevádzaní a zároveň v CVX máme
čoraz viac ľudí ochotných a túžiacich vstúpiť do služby duchovného sprevádzania.
vo vnútri spoločenstva ešte plnšie rozvíjať vedomie o charizme a princípoch, na
ktorých stojí naše spoločenstvo a to už na základnej úrovni jednotlivých stretiek. Cez
vedúcich stretiek, ktorým chceme venovať osobitnú podporu, napomáhať rozkvetu
spoločenstva, v ňom prítomného zdieľania a tak v konečnom dôsledku rozvíjať
a prehlbovať osobný vzťah členov spoločenstva s Ježišom Kristom.

Uvedomujeme si, že CVX je dielo Boha Otca. Každého z nás, ktorí máme skúsenosť hlbšieho
prežívania vzťahu s Ním skrze CVX spoločenstvo (teda nie len členov Líder komunity a ďalších
dlhoročných členov CVX), pozýva rozlíšiť nakoľko môžeme odpovedať na Jeho pozvanie stať
sa „nástrojom“ na rozvoj celého spoločenstva. My v Líder komunite máme túžbu, máme
odhodlanie, sme tu pre vás, ale zároveň s vami počítame. Lebo aj Boh s vami počíta!
Spracoval: Martin Gabaj, prezident CVX

Finančný prehľad za rok 2020
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 sú v roku 2020 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.
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Všetky príjmy, okrem príjmu z asignácie 2% dane z príjmov, majú charakter dobrovoľných
príspevkov na zabezpečenie činnosti a realizáciu aktivít spoločenstva CVX. Príspevky získané
úhradou odporúčanej ceny za účasť na aktivite spoločenstva CVX (napr. duchovné obnovy,
koncoročné reflexie, a pod.) majú charakter účelového príspevku a primárne sa používajú na
úhradu nákladov v súvislosti s realizáciou konkrétnej akcie. Pozitívne saldo takýchto
príspevkov sa následne môže využiť na ďalšie účely v súvislosti so zabezpečením činnosti
spoločenstva CVX.
Súčasťou príjmov roku 2020 boli aj príjmy z asignácie 2% dane z príjmov, ktoré ste sa
rozhodli venovať nášmu Spoločenstvu kresťanského života CVX. Tieto príjmy sú určené
predovšetkým na organizáciu celonárodného komunitného víkendu Spoločenstva
kresťanského života CVX a organizačné zabezpečenie fungovania spoločenstva CVX.

Štruktúra a vývoj pravidelných mesačných príspevkov v rokoch 2019 a 2020
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Následné udalosti roku 2021

Okrem všetkých našich pravidelných aktivít a činností by sme radi upriamili pozornosť na
v poradí už piaty celonárodný komunitný víkend Spoločenstva kresťanského života CVX
ktorý sa bude konať v dňoch 28-30. mája 2021 sa na Donovaloch. 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.

Listom zo dňa 4. mája 2021 páter provinciál Jozef Šofranko SJ menoval nového ekleziálneho
asistenta nášho spoločenstva. Bude ním na najbližšie obdobie páter Jakub Garčár SJ.
Páter Bernard Mišovič SJ rozvinul na Slovensku veľmi hodnotné dielo CVX a venoval mu
významnú časť svojho života. Vďaka CVX mnoho ľudí malo a má možnosť hlbšie zakúsiť a
prežiť Božiu lásku a odpovedať na Božie pozvanie k plnšiemu životu. Vyjadriť naplno vďaku za
toto všetko nie je asi ani v našich možnostiach - iba Pán pozná, čo všetko Bernard pre CVX
vykonal. ĎAKUJEME, BERNARD!
Jakub aktuálne pôsobí na pozícií sócia slovenskej provincie Spoločnosti Ježišovej a okrem
toho bude sprevádzať našej spoločenstvo ako ekleziálny asistent. V Jakubovi získavame
ekleziálneho asistenta, ktorý má skúsenosť so naším spoločenstvom a tak máme pevnú
vieru, že sa nám podarí nadviazať na všetko dobré čo u nás funguje a tiež spoločne hľadať
nové cesty rozvoja a napredovania s cieľom prinášať naďalej svedectvo o láske Boha, nášho
Pána, čo najvernejšie a s radosťou. JAKUB, VITAJ!
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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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