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Drahí CVX priatelia!
Nasledujúce riadky sú slovom o tom, že naše CVX
spoločenstvo je tu a žije. Áno, mám veľkú túžbu
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Dve poznámky na úvod
Tém je na stole viacero – niektorým z nich sa venujeme intenzívnejšie, niektoré čakajú na
svoj čas a možno aj na aktívneho a ochotného človeka, ktorý si ich vezme za svoje a ktorý
sa nachádza práve medzi vami.
Už to bude takmer rok, čo prišlo k zmene ekleziálneho asistenta nášho spoločenstva.
Osobitosť tohto okamihu naplneného vďačnosťou voči pátrovi Bernardovi a nádejou
spojenou s očakávaním vo vzťahu k pátrovi Jakubovi sme spoločne prežili na
Komunitnom víkende v máji 2021. Je prirodzené, že táto zmena sa preniesla aj do
niektorých oblastí života spoločenstva. Dobrým príkladom je otázka prípravy vedúcich
stretiek. Mnohí viete, že posledných viacero rokov bol „liahňou“ vedúcich stretiek kurz
Duchovného sprevádzania I., ktorý organizoval a viedol p. Bernard. Je fakt, že tento kurz
nateraz nemá svojho nasledovníka. Radi by sme čerpali z úrody týchto kurzov. Tak nejako
ľudsky sa aj pýtame, kde sú ich absolventi, keď neprichádzajú s túžbou viesť nové
stretko. Tento zjednodušený ľudský pohľad však vzápätí nahrádza viera, že Pán si týchto
ľudí použije pre dobro celej svätej Cirkvi. Jednou z hlavných tém diskusií Líder komunity
je, ako získať vedúcich stretiek, koho osloviť a čo urobiť viac v starostlivosti o vedúcich
stretiek, aby túto službu robili ako radostnú odpoveď na svoje povolanie. Viac k tejto
téme nižšie v príspevku od Katky Rakovej a Jakuba.
Druhá téma, ktorej sa chcem dotknúť istým spôsobom súvisí s tou predchádzajúcou. A to
predovšetkým v opätovnom uvedomení si (a toto uvedomenie prichádza opakovane
naprieč viacerými Líder komunitami), že základná forma poslania nášho spoločenstva je
poskytovať formáciu a sprevádzanie v podobe formačných stretiek. Zhruba pred rokom
a pol, pri našich začiatkoch v aktuálnej Líder komunite, v nás veľké pozitívne hnutia
vyvolala téma individuálneho duchovného sprevádzania. Tí, ktorí ste boli na poslednom
Komunitnom víkende viete, že to bola aj jedna z kľúčových tém, ktoré sme vám vtedy
predstavili. Aj na základe veľmi inšpiratívneho podnetu k rozhovoru od účastníkov Kurzu
duchovného sprevádzania II. ale aj na základe ďalších praktických skúseností, sme
spoznali, že oblasť individuálneho duchovného sprevádzania má ešte širší kontext,
ktorému sa treba stále venovať. Je to otázka nevyhnutnej supervízie, inštitucionálnej
zodpovednosti (teda CVX ako spoločenstva), záruk za jednotlivých exercitátorov,
kontinuálneho vzdelávania v oblasti teológie ako aj psychológie a mnohé ďalšie. Preto
chceme, aby ste vedeli, že sa tejto témy nevzdávame. Budeme sa jej naďalej venovať –
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napr. aj tým, že viac budeme hovoriť o duchovnom rozhovore, ktorý je inou kategóriou,
ako individuálne duchovné sprevádzanie. A v spolupráci s ekleziálnym asistentom,
rehoľou SJ a CJ, odborníkmi a v neposlednom rade vami budeme hľadať, ako odpovedať
na požiadavku individuálneho duchovného sprevádzania v Cirkvi.
Martin Gabaj

Vedúci stretiek
Pán nás pozýva byť spoločenstvom, ktoré sprevádza Dych Boží. Základným rozmerom
nášho života i poslania sú stretka a našou neustálou výzvou starosť o ne. Dňa 20. 1.
2022 sme sa preto skupina vedúcich stretiek a niekoľkých aktívnych členov, ktorí už
dlhšie pôsobíme v spoločenstve stretli, aby sme spoločne rozlišovali a hľadali ako uchopiť
formáciu nielen aktuálnych vedúcich stretiek, ale hlavne zamerali sa na nových vedúcich,
ktorí v sebe majú túžbu k tejto kľúčovej službe pre Spoločenstvo a možno málo odvahy
vykročiť.
(menovite – Jakub Garčár SJ, Katka Raková, Ivetka Vachálková, Martin Gabaj, Ján Turza,
Katka Blaščáková, Majka Stankovičová, Branislav Novák, Michaela Chocholatá, Monika
Zumríková, Katka Furimská, Katka Buranová, Henrieta Sadiku zo Žiliny a z Prešova
Monika Šoltýsová a Katka Koleničová, Edita Príhodová CJ - písomne)
V úvode stretnutia nás zjednotila modlitba nad biblickým textom: „Proste Pána žatvy, aby
poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9,35-10,1 a Lk 9,57-10,2), ktorú pre nás pripravil
páter Jakub SJ.
Texty z Písma ukazujú, z jednej strany ľudí túžiacich po Bohu, po pastierovi, po
spoločenstve,

z druhej

povolanie

učeníkov

do

spolupráce

s Ježišom,

v pokore

nezabúdajúc, že to On je Pánom žatvy.
Po spoločnom zotrvaní v tichu, každý jednotlivo zdieľal, čo rezonovalo v ňom z modlitby,
a tak sme sa zjednotili v túžbe otvárania nových stretiek, v ktorých odovzdávame našu
osobnú skúsenosť z ignaciánskej spirituality tým, ktorí hľadajú hlbšie poznanie či dotyk
Boha.
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Niektoré z našich hnutí, ktoré vzišli z modlitby: modliť sa za nových vedúcich stretiek, aby
ich Pán poslal; pamäť v modlitbe aj na aktuálnych vedúcich stretiek; ako sprevádzajúci
potrebujem byť ukotvený v Bohu, upriamený na neho; sprevádzať so Svätým Písmom,
ísť k zdroju; priestor na vzťah Ja a Boh; priznať si aj okolnosti, v ktorých žijem, niekedy na
službu nie je priestor; služba je slobodné rozhodnutie, ja chcem, a tak vykročím zo svojho
pohodlia, upracem si čas a naštartujem nový život; robím to nezištne; to čo som dostal,
chcem aj odovzdať; pri službe sám veľa dostávam.
Následne sme sa snažili reflektovať našu osobnú skúsenosť z absolvovania trojročnej
formácie, zo samotného vedenia stretka: to, čo nám prinieslo útechu, to, s čím sme
zápasili, a aké predpoklady by terajší a noví vedúci stretka mali mať.
Druhé stretnutie, s troška menším počtom účastníkov (niektorí sa z rôznych dôvodov
nemohli zúčastniť), sa konalo 3.2.2022. Pokračovali sme v spoločnom hľadaní
najlepšieho a reálneho spôsobu prípravy na vedenie stretiek.
Výsledkom našich reflexií bolo pomenovanie si dôležitých predpokladov pre osobu
vedúceho stretka, cez ktoré sme si mnohí urobili vlastné spytovanie svedomia ☺
Vedúci stretka by mal byť absolventom 3-ročnej formácie a duchovných cvičení, žiť
pravidelným sviatostným a verným ignaciánskym spôsobom života, čítaním spoznávať
Sväté písmo, mať v sebe rozlíšené osobné rozhodnutie ísť do služby slobodne,
s duchovnou motiváciou, ponad nejakú osobnú ambíciu, byť aktívnym v spoločenstve CVX
a prejavovať ľudský záujem o druhých.
Formačné zázemie pre aktuálnych i nových vedúcich stretiek by sme radi ponúkli
v postupných nasledujúcich krokoch. Prvé formačné stretnutie pre vedúcich plánujeme
zorganizovať v júni, kde by sme si spoločne prešli texty jednotlivých ročníkov, ich štruktúru
a dynamiku v súlade s duchovnými cvičeniami a spôsob vedenia stretka vychádzajúc
predovšetkým z našej doterajšej skúsenosti.
Do pozornosti dávame aj individuálne duchovné cvičenia, ktoré sa budú konať 15.24.7.2022 v Klokočove, s uprednostnením miesta novým vedúcim stretiek.
Zároveň už teraz aj touto cestou by sme chceli upriamiť stretkáčov v treťom a neskorších
ročníkoch formácie, aby rozlíšili, či v sebe nachádzajú pozvanie do tejto služby. Služba
vedenia 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,
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talent, odovzdávame svoje schopnosti počúvania, vnímania, pričom nás sprevádzajú aj
naše chyby, či nedokonalosti, celý náš človek. Treba mať však na pamäti, že keď si nás
povoláva Boh, zároveň nám dáva aj silu a všetky potrebné milosti.
S otázkami i pohybmi vášho vnútra sa v tejto veci môžete na mňa a LK kedykoľvek
obrátiť. Ostávame tu pre Vás ☺ a i naďalej spojení v modlitbách.
Katka Raková a Jakub Garčár SJ

Komunitný víkend 2022
Komunitný víkend je čas kedy sa môžeme spolu stretnúť naprieč Slovenskom. Aj tento
rok sa túžime s vami, a dúfame že aj vy s nami aj všetci navzájom, stretnúť.
Máme skúsenosť posledného roka, ktorý priniesol značné obmedzenia práve v oblasti
medziľudských vzťahov. Radi by sme vedeli ako vnímate KV a ako by mohol vyzerať
tohtoročný, aké sú vaše túžby a predstavy, aby sme čo najlepšie posilnili práve základnú
zložku spoločenstva – naše vzájomné vzťahy.
Sú rôzne alternatívy reflektujúc minulé KV:
- KV venovať nejakej téme ( duchovnej, sociálnej, spoločenskej či inej), ktorá nami v CVX
hýbe
- KV mať ako stretnutie, kde skrátka sme spolu len tak s voľnými rozhovormi pri vínku, so
sv. omšou, prechádzkami v prírode...
- KV ... ktorý by bol... A tu chceme vedieť možno vaše návrhy ako by mohol vyzerať?
Túžime sa s vami stretnúť pokiaľ to bude možné v čo najväčšom počte, aby sme sa mohli
navzájom spoznávať stále viac, a tak tvoriť spoločenstvo dýchajúce jedným dychom Dychom Božím.
A preto budeme vďační ak sa o svoje návrhy a nápady podelíte, aby sme tohtoročný KV
vytvorili spolu.
Tohtoročný KV plánujeme v termíne 6. - 8. 5. 2022 v nových priestoroch Domu Xaver
(bývalý seminár) v Badíne neďaleko Banskej Bystrice https://www.xaver.sk/

Strana 5

Tešíme sa na vaše ohlasy – napísať môžete komukoľvek z LK alebo na adresu
kancelaria@cvx.sk, prípadne nechať odkaz cez web www.cvx.sk
Monika Šoltýsová

Pôstna duchovná obnova
Čo nevidieť nás čaká pôstne obdobie a po dlhšej pandemickej prestávke by sme sa radi
vrátili k tradícii pôstnej duchovnej obnovy. Je to čas stíšenia, modlitby, bližšieho
primknutia sa k Pánovi a načúvania Jeho hlasu. Jednoducho náš spoločný čas s Ním.
KEDY? Od 25. 3. (piatok večer) do 27. 3. 2022 (nedeľa popoludní)
KDE? Františkánske duchovné centrum Melčice – Lieskové (okres Trenčín) http://www.fratrascentrum.sk/frantiskanske-duchovne-centrum
Duchovnou obnovou nás bude sprevádzať náš ekleziálny asistent Jakub Garčár, SJ.
Približná cena za celý pobyt je 52 eur (dvojlôžková izba) alebo 56 eur (samostatná izba).
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Prihlasovanie spustíme začiatkom marca. Podrobnejšie informácie budeme posielať
mailom.

Tešíme sa na spoločný čas s Pánom i s vami ☺
Katka Blaščáková

Slávenie Veľkej Noci na chate na Trlenskej
Tak ako po minulé roky je i tento rok snaha usporiadať slávenie
Veľkej Noci na chate na Trlenskej. Máme predbežný prísľub od
tretiackeho stretka, že by do toho organizačne šli a sprevádzal by
nás i náš ekleziálny asistent Jakub.

Okolnosti sú neisté a tak dávame otázky na členov spoločenstva:
•

Či je záujem o takéto slávenie?

•

Či nájdeme dostatok ľudí, aby sa obsadila chata?

•

Či sa vieme záväzne prihlásiť?

•

Čo by sme tam chceli mať? ( Ak sme danú chatu zažili, čo bolo dobré a chceme si to
ponechať a čo by sme chceli nahradiť? )

Ja som danú akciu zažila a môžem dosvedčiť, že je príjemné vybočiť z bežných koľají, ísť do
prírody, zmeniť zabehané vzorce, sláviť v kruhu ľudí ktorí majú podobné hodnoty – spiritualitu –
hovoria podobnou rečou,....
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Poprosím vedúcich stretiek aby vo svojich stretkách zistili odpovede na položené otázky a zaslali
ich do konca februára na kancelaria@cvx.sk do predmetu dajte prosím VN. My záujem
vyhodnotíme a ak bude dostatočný tak sa môže sláviť aj na Trlenskej. Ak bude malý, tak skúsime
niečo vymyslieť v komunitných priestoroch v BA.
Ďakujem Vám za živý záujem o naše spoločenstvo, lebo každý jeden člen je dôležitý a tvorí
nenahraditeľnú časť mozaiky.

Iveta Vachálková

Deň modlitby spoločenstva CVX
Ako spoločenstvo, ktoré si zhromažďuje Pán a ktorého Pán je živým stredom a cieľom, sa
nemôžeme zachovať inak, než v prvom rade a predovšetkým duchovnými prostriedkami.
Tejto pravde nás učí naša skúsenosť, túto túžbu a potrebu v srdciach mnohých z nás
prebúdza a pripomína Boh.
Spoločná modlitba je neoddeliteľnou súčasťou života nášho spoločenstva, vychádzajú
z nej naše stretká, zhromažďuje nás v čase obnov a duchovných cvičení, komunitných
dní, Veľkej noci i koncoročných reflexií, či živým ružencom. K týmto momentom by sme
teraz radi pridali jeden ďalší: deň modlitby spoločenstva.
Prichádzame s pozvaním, aby sa každý tretí štvrtok v mesiaci stal dňom modlitby nášho
spoločenstva. Aby nás v tento deň spojila modlitba: za naše spoločenstvo a za naše
potreby, no nielen za nás, ale aj za potreby Cirkvi a civilnej spoločnosti okolo nás a za
potreby sveta.
Toto pozvanie je adresované každému jednému z nás. Bude vzácne ak nás modlitba
v tento deň spojí aj fyzicky: spoločnou účasťou na sv. omši, adorácii, ruženci, breviári,
krížovej ceste, návštevou pútnického miesta,… na čomkoľvek výslovne a centrálne
modlitebnom, pričom kreativite a spôsobom modlitby sa medze nekladú. Predsa však ide
predovšetkým o spojenie duchovné, každý z nás ako sa mu dá a odkiaľ sa mu dá. Naprieč
stretkami i jednotlivcami, členmi i sympatizantmi, miestami a mesta, naprieč celým
Slovenskom. Spojení v modlitbe a zjednotení aj v našich úmysloch.
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Jedným z úmyslov modlitieb je aj dlhodobý úmysel za vedúcich našich stretiek (tak tých,
ktorí službu vedúcich stretiek už vykonávajú ako aj tých, ktorí na pozvanie prijať túto
službu odpovedia v budúcnosti). Modlitbu, ktorú sa môžeme na tento úmysel spoločne
modliť:

Ty si videl zástupy a zľutoval si sa nad nimi.
- Pane žatvy, pošli robotníkov na svoju žatvu.
Ty si povolal učeníkov a dal si im zo svojej moci.
- Pane žatvy, pošli robotníkov na svoju žatvu.
A poslal si ich po dvoch všade, kam si sa chystal ísť.
- Pane žatvy, pošli robotníkov na svoju žatvu.
Pane, žatva je veľká, ale robotníkov málo. Pošli, prosíme, robotníkov na svoju žatvu.
Požehnaj naše spoločenstvo novými vedúcimi a žehnaj aj tých, ktorí Ti už v našom
spoločenstve slúžia vedením stretiek. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
- Amen
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
- ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Jakub Garčár SJ

Synodálny proces v CVX
Ako ste už boli informovaní, aj v rámci nášho spoločenstva sa plánujeme zapojiť do
synodálneho procesu synody Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia.
Jedným z koordinátorov v Bratislavskej Arcidiecéze je aj Braňo Novák, ktorý je
zodpovedný za riadenie tohto procesu aj v rámci nášho spoločenstva.
Na základe výzvy sa zo spoločenstva prihlásilo 5 ľudí, ktorí budú s Braňom spolupracovať
tak do vnútra spoločenstva ako aj s potenciálom von zo spoločenstva. Celý proces by sa
mal v rámci spoločenstva naplno rozbehnúť v druhej polovici marca 2022 o čom budete
čoskoro zo strany Braňa, resp. LK informovaní.
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Svetové spoločenstvo CVX – CLC
1. Pozvanie k synodalite
Spoločenstvo kresťanského života na poslednom svetovom stretnutí v Buenos Aires
oslavovalo svoj dar Cirkvi a svetu. To nás robí spoluzodpovednými za život Cirkvi a jej
poslanie. Sme pozvaní reagovať s radosťou, štedrosťou a ochotným srdcom a prispieť
k radostnému ohlasovaniu evanjelia.
Výkonná rada CVX vo svojom liste pozýva aj našu líder komunitu a spoločenstvo zapojiť sa
do procesu Synody ako súčasť celosvetového spoločenstva CVX alebo na lokálnej úrovni
vo svojich diecézach, ktorých je CVX súčasťou. Povzbudzuje nás k čítaniu Prípravného
dokumentu a Vademécum pre Synodu o synodalite.
Avšak, má to byť príspevok, ktorý vychádza z národných spoločenstiev. To je práve
dynamika, ktorú synoda navrhuje. Preto príspevky nesmú pochádzať od národných líder
komunít či výkonných rád ani len od nejakej vybranej skupiny.
2. Práca Výkonnej rady CVX
Výkonná rada CVX si stanovila 2 najpálčivejšie priority: Mládež a Formácia
MLÁDEŽ
• Mládež je jedným z hlavných problémov väčšiny národných komunít.
• Takmer 70 % je nespokojných s nízkym počtom mladých ľudí v ich národnej komunite.
• Takmer 50 % komunít má mládež ako hranicu svojej misie.
• Najpálčivejšie obavy národných spoločenstiev v súvislosti s touto otázkou sú:
- nedostatočná účasť mládeže,
- sprevádzanie mladých komunít,
- prenos našej charizmy CVX.
A teda:
• Cítime túžbu a potrebu počúvať mladých ľudí, kráčať s nimi a sprevádzať ich.
• Chceme to robiť s pocitom otvorenosti, partnerstva a splnomocnenia.
• Máme v úmysle pracovať pre mladých ľudí, ale aj s mladými ľuďmi.
Výkonná rada kooptovala dvoch mladých členov, Danielu Ochoa Peralta (Columbia)
a James O'Brien (Austrália). Chce im dať priestor, aby sa podelili o svoj pohľad
a spolupracovali s tímom. Rada hodlá vytvoriť Svetový mládežnícky tím pozostávajúci
z jedného člena z každého zo šiestich regiónov a niekoľkých členov Svetovej výkonnej
rady.
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FORMÁCIA
Čo čítame vo výsledkoch prieskumu realizovaného v r. 2020:
• Väčšina národných komunít vníma komunitné rozlišovanie ako výzvu na zamyslenie
a konanie. Takmer 30 % však uviedlo, že ide o zaujímavú, no zatiaľ pomerne neznámu
oblasť.
• Asi 40 % národných komunít nemá formačný tím. Niekoľko komunít zo zvyšných 60 %
má určité medzery v tréningu.
• Takmer 70 % národných komunít sa cíti veľmi neznáme a nepríjemne s metodológiou
DSSE (Discern, Send, Support, Evaluate – Rozlišuj, Pošli, Podporuj, Vyhodnoť).
• Najpálčivejšie obavy národných spoločenstiev v súvislosti s formáciou boli:
- spoločné rozlišovanie,
- duchovné cvičenia,
- poznanie a prehĺbenie našej identity CLC. Dočasný záväzok + trvalý záväzok,
- interpretácia kľúčových posolstiev, gest a realít univerzálnej cirkvi.
• Vo vzťahu ku komunitnej schopnosti rozlišovať sú vyjadrené hlavné výzvy:
- školenia o komunitnom rozlišovaní ako nástroj na použitie
v spoločenstvách/stretkách.
- rozlišovanie a prehlbovanie rôznych rozlišovacích schopností (osobných,
komunitných, apoštolských, pre pracovné tímy atď.).
- začlenenie komunitnej rozlišovacej schopnosti do našej práce v tímoch.
- nedostatok času a pochopenia procesu.
- nedostatok ľudí, ktorí majú skúsenosti a školenia na vedenie týchto procesov.
• Pokiaľ ide o školenie skupinových sprievodcov, hlavné výzvy sú:
- zanedbávanie jednej komunity pri sprevádzaní inej komunity,
- dostupnosť ľudí s povolaním sprevádzať komunitu,
- mať komunitu pre prax a učenie,
- navrhnutie procesu priebežného školenia,
- generačné rozdiely: vedomosti a kultúra,
- chýbajúci spoločný spôsob konania.
POSOLSTVO, ktoré nám chce Výkonná rada CVX komunikovať je, že:
• Formácia je základom pre rozvoj a rast CLC.
• Je nevyhnutné pokračovať v prehlbovaní našej identity, deliť sa o dar, ktorým je
CLC a vychádzať v ústrety našim bratom a sestrám.
INICIATÍVY, ktoré chce Výkonná rada CVX rozvíjať:
a) International Formation Encounter (IFE) – Medzinárodné formačné stretnutie
b) Odporúčame národným spoločenstvám, ktoré ešte nevytvorili formačný tím, aby
iniciovali proces, ktorý tak urobí na národnej úrovni, aby začali uvažovať o možných
osobách, ktoré by mohli byť jeho súčasťou.
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c) Vytvoríme medzinárodný tím trénerov, ktorý sprístupníme svetovému spoločenstvu na
prácu na konkrétnych požiadavkách. Tento tím sa bude rozvíjať vo všetkých troch
jazykoch spoločenstva1.
d) S formačným tímom budeme pracovať na zhromažďovaní, analýze a klasifikácii
rôznych zdrojov, ktoré existujú v národných komunitách, s cieľom systematizovať ich
a sprístupniť ich prostredníctvom virtuálnej knižnice.
Ak má vaša národná komunita zdroje, o ktorých si myslíte, že by boli užitočné pre
globálnu komunitu, podeľte sa o ne s nami.
3. Formačné stretnutia
V súvislosti s pripravovaným Medzinárodným formačným stretnutím sa 12. februára
2020 konalo už druhé on-line stretnutie zástupcov národných komunít ako súčasť
procesu Global Formation Encounter, kde sa zúčastnil Ján Turza. Na stretnutí sa
zúčastnilo 127 členov svetového spoločenstva v 26 skupinkách.

Cieľom týchto prípravných stretnutí ako i celého procesu je:
• zdieľať a prehlbovať globálne skúsenosti s formáciou v CVX,
• vytvárať hnutia, ktoré umožňujú transformáciu vo formačných procesoch
spoločenstva v kontextoch, v ktorých sa nachádzajú,
• vytvoriť globálnu sieť formácie – digitálnu a ľudskú – ktorá nám umožní skutočne
spolupracovať v tejto oblasti,
• identifikovať a formulovať ďalšie kroky, ktoré nám môžu pomôcť prehĺbiť túto
neustálu výzvu, ktorú ako laici máme s ohľadom na formáciu CVX.
Na stretnutí sa zdieľala skúsenosť národných spoločenstiev v nasledovných 4 oblastiach:
Rozlišovanie
1

Rozlišovanie v CLC: od nástroj postoja. Osobná formácia na základe rozlišovania
Ako cvičiť osobné rozlišovanie s pomocou stretka? (DEAE, zdieľané osobné
rozlišovanie)
Spoločné/komunitné rozlišovanie

angličtina, španielčina a francúzština
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Duchovné cvičenia
-

Motivácia členov, aby zažiť duchovné cvičenia (v ich rôznych formách)
Formovanie sprevádzajúcich a osôb schopných dávať Duchovné cvičenia
Formovanie vedúcich a koordinátorov spoločenstiev/stretiek v dynamike Duchovných
cvičení

Proces rastu CVX
Máme cenný dokument Progressio Supplement č. 64: Proces rastu CVX. Orientácie vo
formácii (2009)
(https://www.dropbox.com/s/5trv4emea490m52/Formation%20Supplement%20Eng.pdf?dl=0)
Aké kroky považujeme za potrebné podniknúť?
-

Pochopenie dočasného a trvalého záväzku a členstva
Uvítací proces a prvé roky v CVX
Proces prebiehajúcej formácie dospelých v CVX
Vízia „špirálového“ procesu zahŕňajúceho osobu a spoločenstvo a prechod cez rôzne
dimenzie integrovaným a dynamickým spôsobom
Dynamika skupinových stretnutí
Motivačné a formačné programy pre vedúcich stretiek CVX (laikov, jezuitov,
rehoľníkov)

Formácia pre misiu
-

Základ poslania: ako odplata za dary a prijaté talenty. Rozlíšenie povolania nájsť
konkrétne "meno".
Proces DSSE na podporu poslania: zmysel pre „vyslanie“; komunitné dôsledky
"sprevádzania"; plánovania, „hodnotenia“
"Technická" formácia pre misiu: leadership, komunikácia, plánovanie, fundraising atď
Poslanie spoločenstva: rozlišovanie a apoštolské plánovanie
Formácia na analýzu spoločenskej reality: Kompozícia miesta

V spoločnej reflexii nad kontextom našej reality vo vyššie spomenutých oblastiach života
spoločenstva sme spoločne hľadali odpovede na tieto otázky:
Aký je hlavný cieľ alebo účel, pre ktorý by sa malo CVX na túto tému formovať?
Aké prostriedky ste použili na formáciu na túto tému vo vašej národnej komunite?
Ako by sa v tomto mohli adekvátne formovať všetci alebo väčšina členov komunity téma?
Aké konkrétne kroky by sme ako Svetové spoločenstvo mali v tejto otázke podniknúť?
Jednotiace hnutia jednotlivých zdieľacích skupiniek spracuje sekretariát v Ríme ako vstup
do ďalších krokov procesu.(https://padlet.com/dpereirape/u40uh0i26ux8zf9v)
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4. Ignaciánsky rok ako príležitosť
20. mája 2021 sa začal Ignaciánsky rok! Pri príležitosti 500. výročia Ignácovej rany
v Pamplone a jeho obrátenia nás Spoločnosť Ježišova pozýva, aby sme sa zjednotili
s našou ignaciánskou rodinou, uznali ignaciánsku spiritualitu ako špecifický zdroj našej
charizmy CVX a spojili sa, aby sme oslávili skúsenosť obrátenia, ktorá nás inšpiruje,
„vidieť všetko nové v Kristovi“. Odporúčame vám nájsť a zúčastniť sa aktivít vo vašej
krajine a osláviť Ignaciánsky rok, ktorý je v CVX tiež jubilejným rokom.
Skúsenosť Ignáca v Pamplone k nám hovorí o prestávkach a rozvratoch, o vynútených
zmenách plánov, o uväzneniach. Uvedomenie si seba samých uprostred tejto skúsenosti
môže byť aj momentom, ktorý nás otvára k obráteniu, k znovuobjaveniu Boha
a k obnoveniu našich nádejí, snov a túžob po novom živote. Je čas premeniť túto „búrku“
na príležitosť pre rast a prehĺbenie v Bohu. Nejde o návrat k starému, ale o budovanie
niečoho nového.
To je to, čo sme si želali a teraz ako Svetová výkonná rada navrhujeme: aby sme
pokračovali v budovaní nášho CVX a snažili sa odpovedať na stále prekvapujúce Božie
výzvy odvážnym a tvorivým spôsobom.

Ponuky a udalosti
1. CLC in Europe - Ecology Network
Ekologická sieť CVX v Európe je teraz malou realitou. Minulú sobotu sa konalo prvé online stretnutie. Táto sieť je ďalším priestorom, ktorý vzniká pre našich členov
zaujímajúcich sa o tému ekológie (Náš spoločný domov), aby sa mohli stretávať, zdieľať
a spoznávať.
Tu by som vám rád dal do pozornosti pozvanie od Chrisa Micallefa z našej
krstnej komunity na Malte, na najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať
v stredu 6. apríla 2022 o 19h. Chris je v súčasnosti členom Euroteamu,
teda koordinačného tímu CVX pre Európu.
Pozvanie je adresované celému spoločenstvu na Slovensku, najmä pre tých členov, ktorý
by mali záujem sa pripojiť k tejto sieti, aby ma kontaktoval priamo, aby som im mohol
poskytnúť odkaz na ďalšie stretnutie.
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2. MANRESA MEETING: LOOK! They're new. (POZRI! Sú noví).
„Ignaciánska spiritualita v službe rodinám“, ktorú organizuje španielsky rodinný tím CLC,
sa bude konať v lete budúceho roka, od 30. júla do 5. augusta 2022.
• WORKSHOP 1: RODINNÉ HODINY
Metóda vypracovania Projektu pre každú rodinu bez ohľadu na rodinnú situáciu. Ide
o osemstupňový proces na zlepšenie schopností rodiny pre spoločný spoločný život.
• WORKSHOP 2: ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA
Metóda osobného sprevádzania, ktorá vám umožní prebudovať svoj život po rozchode
ako pár. Je to intenzívna skúsenosť prepracovať sa cez smútok, žiť odpustenie a zažiť
oslobodzujúce znovuzrodenie.
• WORKSHOP 3: HODINY ŽIVOTA
Metóda, v ktorej sa čelí výzvam starnutia prijať realitu a žiť ju s kresťanskou plnosťou.
Je to nástroj, ktorý uvažuje o staršom dospelom nie ako o príjemcovi, ale ako
o subjekte oslobodzujúcej zmeny.
• WORKSHOP 4: PATORÁLNA STAROSTLIVOSŤ O SEXUÁLNEJ ROZMANITOSTI
Ako sprevádzať rodiny s členmi LGBT.
Ak vás tento návrh zaujal, poskytneme vám ďalšie praktické podrobnosti:
• Stretnutie je určené ľuďom zapojeným do rodinnej pastoračnej starostlivosti.
• Termín: od soboty 30. júla do piatka 5. augusta 2022.
• Cena stretnutia je 300 Eur (je to orientačná cena, ktorú neprekročíme). V prípade
potreby by sme mohli ponúknuť štipendium.
Ak máte záujem, kontaktujte eurolinka CVX Jána Turzu.
3. Európske stretnutie CVX eurolinkov a ekleziálnych asistentov – jún 2022 vo Varšave
4. Global Formation Encounter (GFE)– Medzinárodné formačné stretnutie v auguste
2022 v Manrese, Španielsko
5. Po

niekoľkých

mesiacoch

zhromažďovania

potrebných

informácií,

modlitieb,

rozlišovania a zdieľania v rámci Výkonnej rady a volieb oznamujeme, že XVIII. Valné
zhromaždenie CVX sa bude konať v lete 2023 v Amiens vo Francúzsku. Ďakujeme
Spoločenstvu kresťanského života vo Francúzsku za ochotu hostiť Spoločenstvo CVX.
6. Prístupový proces: Ako ste už čítali vyššie, v poslednom období Líder komunita
prehodnotila svoje priority, ktoré sú v súčasnom období zamerané viac na budovanie
národného spoločenstva, posilňovanie identity a vzájomných vzťahov dovnútra nášho
spoločenstva ako na vyvíjanie aktivít smerujúcich k začleneniu sa CVX na Slovensku do
svetového spoločenstva CVX – CLC. Avšak súčasne chceme aj naďalej chceme vytrvať
v našom povolaní a úsilí o jednotu s celosvetovým Spoločenstvom kresťanského života ☺
v miere, ktorá nám bude pomáhať rásť a tvoriť jednotu medzi nami samými.
Ján Turza
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Čo nás čaká
6.3.2022 – komunitný deň Spoločenstva CVX, Komunitné priestory, Hurbanovo
námestie 1/A. Začíname sv. Omšou o 11:00 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa
(jezuitský kostol BA)
12.3.2022 – 400. výročie svätorečenie sv. Ignáca. Slávnostná sv. omša v Kostole
Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuitský kostol v BA). Info o ďalšom programe prinesie
tím jubilejného roka čoskoro.
17.3.2022 – Adorácia v kaplnke Jezuitského kláštora v BA o 18:45, spojená
s dňom modlitby spoločenstva, pred tým o 18:00 sv. omša v jezuitskom kostole
25.-27.3.2022 – pôstna duchovná obnova, Františkánske duchovné centrum
Melčice – Lieskové
3.4.2022 – komunitný deň Spoločenstva CVX, Komunitné priestory, Hurbanovo
námestie 1/A. Začíname sv. Omšou o 11:00 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa
(jezuitský kostol BA)
14.-17.4.2022 – spoločné slávenie Veľkej Noci, jezuitská chata Trlenská dolina
6.-8.5.2022 – Komunitný víkend Spoločenstva CVX, Dom Xaver, Badín
5.6.2022 – komunitný deň Spoločenstva CVX, Komunitné priestory, Hurbanovo
námestie 1/A. Začíname sv. Omšou o 11:00 v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa
(jezuitský kostol BA)
15.-24.7.2022 – 8-dňové duchovné cvičenia, Dom navštívenia, Klokočov
Dňa 26.2.2022 budú v našom spoločenstve svadobné zvony znieť dvojnásobne. Sviatosť
manželstva si vyslúžia:
Zuzka Mračníková a Miroslav Hudec
Ivetka Vachálková a Peter Babic
Myslíme na nich v tento radostný deň a vložme
prosbu za požehnanie ich manželstva aj do
našich modlitbových úmyslov.
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