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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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:

2

Komunitné duchovné cvičenia CVX
s rozlišovaním apoštolského povolania
Klokočov 8.-18. august 2019

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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