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Sv. Ignác v Treťom týždni Duchovných cvičení pozýva „uvažovať,
ako sa božstvo ukrýva, čiže ako by mohlo zničiť svojich
nepriateľov a nerobí to, a ako nechá preukrutne trpieť
najsvätejšie človečenstvo“ (DC 196).
V preukrutnom utrpení najsvätejšieho človečenstva, Kristovho
i nášho, poznačeného covid-om, vojnou i ľudským hriechom
a slabosťou, božstvo neabsentuje,... neutieklo prestrašene,
nekapitulovalo bezmocne,... ostáva prítomné, hoci ukryté. Nie je
pomstychtivé ani ničiteľské, je životodarné.
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Božstvo spolu s človečenstvom zostupuje do najhlbších temnôt,
až po samotné predpeklie, aby smrťou smrť porazilo a tým, čo sú
v hroboch, nanovo stvoriteľsky vdýchlo život (DC 219). Akoby mal
byť v Kristovej veľkonočnej obeti ten najhlbší a najrozhodujúcejší
náDych Otca.
A (aj) my sme spoločenstvom, ktoré sprevádza Boží Dych.
Spoločne sme pozvaní „uvažovať, ako sa božstvo, ktoré sa zdalo
[a i dnes sa toľkokrát a v toľkých našich situáciách zdá] počas
umučenia ukryté, teraz tak zázračne zjavuje a ukazuje
v najsvätejšom vzkriesení skrze svoje pravé a najsvätejšie účinky“
(DC 223).
Pozvanie, ktoré nie je (iba) náhradou veľkonočného priania, ale
naším východiskom a základom, našou základnou spoločnou
orientáciou. Kiež nám Boh
sám i naďalej – v tomto
našom spoločenstve i cez
toto naše spoločenstvo –
otvára oči na pravé
a najsvätejšie účinky jeho
najsvätejšieho zmŕtvychvstania v našich vlastných
príbehoch, rozdýchavajúc
v nás život v plnosti a bez
konca!

Spoločenstvo

kresťanského

života

CVX

je

cirkevná organizácia, so sídlom 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. Jakub Garčár 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 1971 a revidované v roku 1990.
V súčasnosti CVX pôsobí v takmer 60 krajinách po celom svete.

„Vezmi Pane a prijmi celú moju slobodu, moju pamäť,
môj rozum a celú moju vôľu. Všetko, čo mám a čo
vlastním, je Tvoje. Nakladaj s tým úplne podľa Tvojej

Sv. Ignác z Loyoly

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,
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ktoré nadviazalo spojenie s Centrálnymi úradmi v Ríme a v Európe a seriózne pracujeme
na tom, aby sme boli medzinárodne prijatí a začlenení do svetového spoločenstva CVX.
V priebehu prvých rokov 2000 sa v Centre spirituality v Ivanke pri Dunaji tvoria základy
slovenského CVX. P. Bernard Mišovič SJ a Mária Miniariková zostavili kompletný trojročný
formačný program duchovných cvičení vo všednom dni.
V priebehu nadchádzajúcich rokov sa v Bratislave a v Ivanke pri Dunaji začínajú stretávať prvé
formačné spoločenstvá CVX.
V decembri 2004 sa uskutočnil prvý víkendový seminár „Cesta k plnosti“ o formačnom
programe Spoločenstva kresťanského života CVX.
Od roku 2009 Bernard Mišovič SJ začal organizovať kurzy Duchovného sprevádzania
pre budúcich animátorov spoločenstiev kresťanského života CVX.
V apríli 2011 navštívili Slovensko celosvetová prezidentka CVX Daniela Frank (Nemecko)
a viceekleziálny celosvetový asistent CVX Luke Rodriguez, SJ (India). Za ich účasti sa uskutočnil
prvý pilotný komunitný deň Spoločenstva kresťanského života CVX v Ivanke pri Dunaji.
V máji 2011 Spoločnosť Ježišova odobrila vznik Spoločenstva kresťanského života
na Slovensku. Ekleziálnym asistentom CVX je naďalej Bernard Mišovič, SJ. V Piešťanoch,
v jezuitskom centre, p. Leo Slaninka SJ začal viesť nové spoločenstvá CVX.
V júni 2011 sa v Ivanke pri Dunaji vytvorila prvá líder komunita v zložení Gabriel Sabo
(prezident), Miriam Kuzárová (viceprezidentka), Katarína Furimská (eurolink) a Bernard
Mišovič SJ (ekleziálny asistent).
V októbri 2012 Spoločenstvo kresťanského života CVX Malta potvrdilo svoj záväzok sprevádzať
CVX na Slovensku ako svoju krstnú komunitu počas integrácie do celosvetového Spoločenstva
kresťanského života CVX.
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.
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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.
V dňoch od 22. do 31. júla 2018 sa v Buenos Aires v Argentíne konalo XVII. 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 ôsmich 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.
Počnúc dňom 5. mája 2021 sa z rozhodnutia pátra provinciála Jozefa Šofranka SJ stáva novým
ekleziálnym asistentom Spoločenstva kresťanského života CVX páter Jakub Garčár SJ.
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Aktivity CVX na Slovensku v roku 2021
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 tvoria 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. V 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.
Po ročnej prestávke spôsobenej obmedzeniami v osobnom stretávaní sa podarilo v roku 2021
otvoriť tri nové stretká. Stalo sa tak hneď na začiatku septembra, aby bolo možné naplno
využiť čas osobných stretnutí na vybudovanie vzťahov, aby stretká pokračovali aj
po prípadnom presune do online priestoru. V prípade všetkých troch stretiek sa to podarilo
a tak v Bratislave máme dve nové stretká (z toho jedno prvý krát pre vekovú kategóriu 40-50
rokov) a v Prešove jedno nové stretko. V súčasnosti formačný program prebieha v týchto
spoločenstvách: Bratislava a Prešov a je túžbou otvoriť nové stretko aj v Žiline.

Slávenie Veľkej Noci a koncoročné reflexie
Naše CVX spoločenstvo pravidelne organizuje spoločné slávenie Veľkej Noci a koncoročné
reflexie na jezuitskej chate v Trlenskej doline. Napriek už 20-ročnej tradícií týchto podujatí
nebolo možné v roku 2021 ani jedno z nich kvôli protipandemickým opatreniam.
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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 roka 2021 sa v podarilo zorganizovať tradičné letné duchovné cvičenia v Dome
navštívenia na Klokočove. Sprevádzajúcimi boli náš ekleziálny asistent páter Jakub Garčár SJ,
sestra Lívia Marková CJ a Braňo Novák, laik z nášho spoločenstva.

Účastníci duchovných cvičení, Klokočov, júl 2021

Duchovné obnovy
Medzi pravidelne organizované aktivity CVX spoločenstva patria duchovné obnovy. Tradične
sa konajú pôstna duchovná obnova a adventná duchovná obnova.
Žiaľ, tak ako mnohé iné akcie, ani duchovné obnovy nebolo možné z dôvodu
protipandemických opatrení realizovať.
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Komunitný víkend na Donovaloch
Po ročnej prestávke sa v novom jarnom termíne (28-30. máj 2021) konal v poradí piaty
celonárodný Komunitný víkend CVX, ktorý bol po takmer roku a pol prvou príležitosťou
na stretnutie členov nášho spoločenstva naprieč celým Slovenskom.
Rámcovou témou tohto víkendu bolo: Duchovné
sprevádzanie ako dar pre tých, ktorí ho hľadajú a ako
forma odpovede na Božie povolanie pre naše
spoločenstvo v kontexte mena milosti rozlíšeného na
komunitných DC: „Spoločenstvo, ktoré sprevádza
dych Boží.“ Komunitným víkendom nás prvý krát
z pozície ekleziálneho asistenta sprevádzal páter
Jakub Garčár SJ.
Z rannej modlitby tancom
Slávnostný charakter nedeľnému dopoludniu dal aj
akt zloženia trvalého záväzku, ktorý ako odpoveď na Božie volanie urobila Mária Stankovičová.
O tejto skúsenosti sa s vami delí v reflexii, ktorú nájdete v závere tejto správy.

Z jednotlivých tém, ktorým sme sa venovali možno heslovite vybrať:
- duchovné sprevádzanie v CVX – uvažovanie nad jeho formami v zmysle toho, akým spôsobom
sa dá čítať naše meno milosti. Individuálne duchovné sprevádzanie ako osobitná forma
sprevádzania.
- komunitný priestor v užšom (ako reálny priestor) ako aj širšom slova zmysle (ako zázemie) a
všeobecné potvrdenie si jeho potreby.
- reflexia vzniku a rozvoja CVX na Slovensku v podaní Bernarda Mišoviča SJ
- znovu pripomenutie si podstatných prvkov našej charizmy
- ignaciánsky jubilejný rok predovšetkým ako pozvanie nadviazať a prehĺbiť vzťahy medzi
členmi jednotlivých ignaciánskych
Atmosféru komunitného víkendu vám najlepšie priblíži nasledujúca reflexia od Evky:
Milí priatelia,
zúčastnila som sa CVX komunitného víkendu na Donovaloch od 28.-30.mája 2021. Som síce
z toho „starého prešovského stretka“, ale bol to môj prvý komunitný víkend. Najvyšší čas.
Tak ako Bernard prvý večer pri rume poznamenal vo vzťahu ku mne a niektorým mladým
účastníkom – „mohli by to byť Tvoje deti“, tak musím povedať, že som sa vôbec necítila ako
„pionierska vedúca“. Naopak, mladí účastníci nášho víkendu (myslím tých pod tridsať rokov),
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boli nesmiernym obohatením aj pre mňa, aj pre celé spoločenstvo. Darmo, drive mladosti je
v istom zmysle nezameniteľný.
Sama som však bola najviac zvedavá na leaders comunity – ktorých som osobne, okrem
prešovskej Moniky, nepoznala. Tak silné odhodlanie laikov, jasná vízia pre CVX, áno, bolo to
potešujúce zistenie. Páči sa mi, ako sa
pustili celkom jasne do projektu
komunitného priestoru v Bratislave. Je
to niečo, čo ukotví celé CVX a pomôže
nielen komunite hlavného mesta.
Každé spoločenstvo, každá komunita
potrebuje svoj „hlavný stan“, miesto,
kde sa bude stretávať a tvoriť, kde sa
bude dať zísť aj keď prídu hostia
z východu  Som z tohto projektu
„komunitného centra“ tak nadšená, že
som si od júna zriadila už trvalý príkaz
na jeho podporu. Verím, že táto vízia nájde podporu aj u iných členov CVX a nie len tých
bratislavských.
Veľmi emotívnou časťou bolo odovzdávanie „žezla“ Jakubovi Garčárovi. Pre mňa je Bernard
Mišovič skutočne jezuitskou postavou, ktorá vo mne zapálila plameň túžby prehlbovať svoju
ignaciánsku spiritualitu. Tak to je a tak to ostane, bez ohľadu na to, že nás v poslednom čase
rozdeľovali „spoločenské“ témy. Viem, že pre mnohých členov je Bernard hýbateľom ich života,
duchovného, aj toho laického angažovaného. Nemôžem nespomenúť to, že je tým, kto položil
základy CVX na Slovensku a tým v podstate zmenil život každého z nás. Jakub teda prichádza
do CVX, ktoré má zapustené korene. Jeho elán a pozitívne nastavenie bolo počas celého
víkendu neprehliadnuteľné. No ukázal nám aj svoju hĺbku, vzdelanie, rozhľadenosť, boli časti
jeho príhovorov, do ktorých dokázal vtiahnuť mnohé mysle a srdcia a odovzdať ten ignaciánsky
zápal, ktorým horí... Aj skrze neho bol tento víkend plný optimistickej vízie...
Nedeľná omša patrila svätej Trojici, nám všetkým, ale najmä Majke Stankovičovej a jej
trvalému záväzku CVX. Bolo to tak silne emotívne...
Počas tohto môjho prvého komunitného víkendu som sa zamýšľala nad silou laického
spoločenstva, ktorým CVX je. Ťahalo sa to pre mňa ako spojovacia niť počas tých troch dní.
Laické spoločenstvo. Každý z nás tam bol taký iný. Iný vek, vzdelanie, rodinné zázemie, iný
príbeh stretnutia s Kristom, iné miesto, kde teraz konkrétne v svojom živote stojí... Napriek
tomu sme prežili silný komunitný čas. Nazvala by som tú spojovaciu niť ako Iňigova niť...
A nemôžem si pomôcť, zdá sa mi, že má s nami, s každým z nás, ako aj s celým CVX ešte veľké
plány...
Tak kráčajme ďalej s otvorenou mysľou a srdcom... a uvidíme...
Spracovala: Eva Farkašová, Prešov
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Neviem, či ste čítali pozorne pozvánku, písalo sa v nej:
KV – to je... … priestor na stretnutie s naším Pánom, ktorý si nás volá, aby sme spolu s ním vstúpili do témy:
Duchovné sprevádzanie ako dar pre tých, ktorí ho hľadajú a ako forma odpovede na Božie povolanie pre
naše spoločenstvo v kontexte mena milosti rozlíšeného na komunitných DC: „Spoločenstvo, ktoré
sprevádza dych Boží“.
Priznám sa, ja som pozorne nečítala, priamo som sa prihlásila. Veď o téme som vedela (mala byť už na jeseň)
a mám skladať záväzky, tak by sa „patrilo“ prihlásiť sa Až teraz v reflexii som si uvedomila, ako sa napĺňal
tento bod.
Už pri zoznamovacej aktivite v piatok večer sme mali za úlohu porozprávať „susedovi vpravo“ Ako (kedy)
sme stretli Pána. Koľko nádherných príbehov Božieho volania odznelo!
Počas soboty sme sa vzájomne zdieľali o našich skúsenostiach s duchovným sprevádzaním. Mojimi spôsobmi
hľadania odpovedí na Božie volanie sú modlitba, sviatosti, formácia v stretku, sprevádzanie stretka,
rozhovory s duchovným sprevádzajúcim, aj vzájomná podpora priateľov. Z toho všetkého je utkaný koberec,
po ktorom kráčam k Bohu. V tom všetkom sú vzťahy s konkrétnymi ľuďmi. Boh nás spojil do spoločenstva a
túži nás sprevádzať. Nechajme sa!
Sobota bola bohatá nielen pre dušu ale aj telo si prišlo na svoje. Niekto si vychutnával prírodu, niekto oddych,
niekto tanec, niekto suchú vírivku a niekto dobré vínko (a možno aj kadečo iné, neviem o všetkom ).
V nedeľu sme sa so záujmom započúvali do novodobej histórie CVX na Slovensku, ktorú nám vyrozprával
Bernard. Cítim stále veľkú vďačnosť za to, ako Boh použil jeho a aj ďalších ľudí pri stvárňovaní nášho
spoločenstva. Niekoľko rokov bol Bernard ekleziálnym asistentom CVX, teraz odovzdal „štafetu“ Jakubovi.
Počas svätej omše nastal „môj čas“ disponovania sa Bohu do služby prostredníctvom spoločenstva CVX –
skladanie trvalého záväzku. Záväzok – to nie je len tak, to je proces. V spoločenstve som už takmer 13 rokov
a dlho mi tie záväzky vôbec neboli zrejmé. A keď sa mi ako-tak ozrejmili (s úsmevom som vravievala „treba
sformálniť ten vzťah nadivoko“), posunul sa termín. Moji stretkáči ma povzbudili, nech ten čas využijem na
prehĺbenie túžby.
No udialo sa niečo oveľa hodnotnejšie. Zakúsila som, čo to znamená, keď spoločenstvo pri mne stojí; keď
spoločenstvo je priestor, kde môžem nielen ukázať sa v radosti, ale aj vyliať bolesť; keď sa v spoločenstve
navzájom za seba modlíme. Ďakujem vám priatelia. Túžim aj ja tak pri vás stáť. Vyhľadajte ma so svojou
radosťou ale aj bolesťou. Mám vás všetkých v modlitbách.
Doprajme si tento dar plnotučných vzťahov. Buďme k sebe vnímaví. Vychutnávajme si spoločenstvo. Chcime
spolu kráčať k Bohu, pomáhajme si navzájom sprevádzaním.
Mária Stankovičová, Bratislava
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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, aj 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 ku Komunitnému víkendu 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.
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.

V roku 2021 slávnostné skladanie záväzkov prebehlo počas sv. omše dňa 30. mája 2021, kedy
trvalý záväzok zložila Mária Stankovičová.
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Komunitný deň
V nadväznosti na získanie a otvorenie vlastných komunitných priestorov nášho spoločenstva
prichádzame s novou aktivitou – Komunitný deň spoločenstva. Koná sa vždy prvú nedeľu
v mesiaci a začína sv. omšou o 11:00 hod. v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuitský kostol)
v Bratislave.
Cieľom komunitného dňa je predovšetkým byť spolu, vytvárať a rozvíjať vzťahy a súčasne sa
venovať témam, ktoré majú tak duchovný ako aj osobnostný rozmer alebo sa vzťahujú
k činnosti nášho spoločenstva.

Líder komunita
Z pohľadu riadneho fungovania nášho spoločenstva, priniesol rok 2021 ešte väčšie
obmedzenia ako rok 2020. Na druhej strane, skúsenosť predchádzajúceho roka nám pomohla
lepšie sa adaptovať na rôzne protipandemické opatrenia a urobiť všetko pre to, aby základný
prvok života nášho spoločenstva – stretávanie v stretkách – bol uskutočňovaný pre dobro
všetkých zúčastnených. Rozhodnutie otvoriť nové stretká o mesiac skôr sa ukázalo byť z tohto
pohľadu správne.
Počas leta, ktoré so sebou prinieslo uvoľnenie protipandemických opatretní, sa nám podarilo
zorganizovať komunitný víkend (pričom neskoro jarný termín sa ukázal ako dobrá voľba aj
pre nasledujúce roky), letné 8-dňové duchovné cvičenia a otvorenie komunitných priestorov.
Napriek tomu, že v porovnaní s predpandemickými rokmi sa to môže javiť málo, tak našej
spoločenstvo malo v roku 2021 viaceré veľké témy, ktoré svedčia o dynamike a čulom živote
v spoločenstve. Zo všetkých rezonujú najviac asi tieto (bez dôrazu na poradie):
Komunitné priestory – po tom, ako sa pandémia pričinila o zmenu pravidiel využívania
priestorov na Teologickej fakulte, sme museli začať s hľadaním nových priestorov pre
stretávanie stretiek v Bratislave. Napriek značnému úsiliu získať priestory, ktoré by mali nejakú
podporu mesta či Cirkvi, sa nám ich nepodarilo získať. Zostávajúcim riešením bol len komerčný
prenájom. Výsledkom bolo získanie vhodných priestorov na Hurbanovom námestí len pár
minút pešo od jezuitského kostola. Vďaka úprimnosti a otvorenosti pri prezentácii našej
činnosti sa nám podarilo získať tieto priestory za stále veľmi výhodnú cenu. Ešte v rámci
funkčného obdobia našej Líder komunity by sme chceli vytvoriť čo najvhodnejšie podmienky
pre to, aby komunitné priestory boli čo najviac využité tak pre rozvoj nášho spoločenstva,
ako aj pre všetky ďalšie aktivity súvisiace s ohlasovaním a žitím evanjelia.
Zmena ekleziálneho asistenta – po prvýkrát malo spoločentvo skúsenosť zmeny
ekleziálneho asistenta. Počnúc dňom 5. mája 2021 sa z rozhodnutia pátra provinciála Jozefa
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Šofranka SJ stal ekleziálnym asistentom Spoločenstva kresťanského života CVX páter Jakub
Garčár, SJ. Napriek tomu, že vo väčšine komunít vo svete je zmena ekleziálneho asistenta
pomerne bežná a častá, na Slovensku stál verne a vytrvalo za spoločenstvom p. Bernard
Mišovič SJ, ktorý pred mnohými rokmi vypočul volanie Ducha Svätého k založeniu
spoločenstva CVX na Slovensku a robil mnoho pre jeho rozvoj. S Jakubom prichádza nový
impulz, nový pohľad na niektoré skutočnosti tak, aby sme stále plnšie a hlbšie poznávali Krista
a nasledovali ho v našich životoch.
Individuálne duchovné sprevádzanie – téma, ktorá bola jednou z nosných tém komunitného
víkendu v roku 2021. Druhá polovica roka naplnená predovšetkým jasnou otázkou
absolventov Kurzu duchovného sprevádzania II. nás priviedla k reflexii tejto témy. Ukázalo sa,
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. V súčasných podmienkach v rámci Líder komunity
smerujeme naše snahy k uskutočňovaniu hlavného poslania nášho spoločenstva, ktorým je
sprevádzanie vo forme vedenia stretiek vychádzajúcich z ignaciánskej spirituality. Veríme
však, že individuálne duchovné sprevádzanie si vo vyrastenom a dozretom spoločenstve nájde
svoj priestor.
Ignaciánsky jubilejný rok, ktorý sa začal v marci 2021 pri príležitosti 500-tého výročia
obrátenia sv. Ignáca a končiť bude v júli 2022 pri príležitosti sviatku sv. Ignáca. Je samozrejmé,
že hlavným iniciátorom osláv na Slovensku bola slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej,
ktorá do procesu príprav a realizácie osláv prizvala aj viaceré spoločenstvá, ktoré vychádzajú
z ignácianskej spirituality. Táto skutočnosť dala hlavnú tému aj celým oslavám a to rozvíjanie
vzťahov medzi všetkými spoločenstvami tvoriacimi jednu veľkú ignaciánsku rodinu. To sa veľmi
pozitívne prejavilo aj na živote nášho spoločenstva v podobe nových vzťahov s ľuďmi z ďalších
ignaciánskych spoločenstiev, možnosti vzájomnej prezentácie a následného lepšieho chápania
poslania našich spoločenstiev či v neposlednom rade jednoduchým vydávaním svedectva o žití
nášho vzťahu s Bohom. Živým svedectvom nových, rozvíjajúcich sa vzťahov medzi
ignaciánskymi spoločenstvami bol Deň ignaciánskej rodiny, ktorý sa konal 21. augusta 2021
na jezuitskej chate v Trlenskej doline. Nadšenie a radosť zo spoločenstva i z našej spirituality
v nás zapálilo túžbu zorganizovať takýto deň aj v roku 2022.
Nová webová stránka, ktorá samozrejme nie je kľúčovým prvkom v živote spoločenstva, ale
spolu s osobným svedectvom môže byť určite veľmi dobrou referenciou pre ľudí, ktorých
pozývame do spoločenstva, resp. im chcem spoločenstvo predstaviť.
Spracoval: Martin Gabaj, prezident CVX
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Finančný prehľad za rok 2021
Spoločenstvo kresťanského života CVX je samostatným právnym subjektom Rímskokatolíckej
cirkvi v Slovenskej Republike, ktorý vedie evidenciu o svojich príjmoch, výdavkoch,
pohľadávkach a záväzkoch.

●

Celú hodnotu výdavkov z položky Ostatné predstavujú výdavky na depozit na nájom komunitných priestorov a rozlúčkový dar pre p. Bernarda pri
príležitosti ukončenia jeho činnosti v pozícii ekleziálneho asistenta

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 2021 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
v priebehu rokov 2021 a 2022 použité na použité na organizáciu celonárodného komunitného
víkendu Spoločenstva kresťanského života CVX, podporu a rozvoj spoločenstva
a dofinancovanie komunitných priestorov.
S rokom 2021 prišla aj do oblastí financovanie nášho spoločenstva nová výzva v podobe
financovania komunitných priestorov, ktoré sme si prenajali od septembra 2021, aby bolo
možné realizovať našu základnú činnosť – stretávanie sa ľudí v stretkách s ignaciánskou
spiritualitou.
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Mesačné náklady na komunitné priestory predstavujú cca. 1 500,- EUR mesačne. Jediným
zdrojom ich financovania sú dobrovoľné príspevky ľudí, ktorí podporujú Spoločenstvo
kresťanského života CVX. Za prvé štyri mesiace prenájmu pravidelné príspevky určené
na financovanie komunitných priestorov predstavovali v priemere 60%. Ďalších 10-20% je
financované mimoriadnymi, nepravidelnými príspevkami. Zvyšok výdavkov na komunitné
priestory je financovaný z úspor predchádzajúcich rokov.
V roku 2022 budú vytvorené a zverejnené Pravidlá využívania komunitných priestorov, ktoré
vytvárajú predpoklad na ďalšiu formu financovania a to formou dobrovoľných príspevkov
za využívanie komunitných priestorov pre potreby iných spoločenstiev, či na súkromné účely.
V súvislosti s vyššie uvedeným došlo aj k zmene vo výške príspevkov v podobe „hodinovej
mzdy“. Po presmerovaní príspevkov na komunitné priestory poklesla priemerná mesačná
výška týchto príspevkov na polovicu, teda približne 100 EUR mesačne. Tento typ príspevkov
predstavuje pre spoločenstvo stabilný a pomerne dobre predikovateľný príjem, ktorý slúži
predovšetkým na administratívne zabezpečenie chodu Spoločenstva kresťanského života CVX.
Súčasná situácia stavia pred spoločenstvo CVX nové výzvy hľadať nové zdroje financovania
a získané prostriedky vhodne využívať v súlade s princípmi a charizmou Spoločenstva
kresťanského života CVX.
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Výhľad na ďalšie roky
Okrem všetkých našich pravidelných aktivít a činností by sme radi upriamili pozornosť
na nasledujúce skutočnosti:
● na jar roku 2023 sa budú konať voľby novej Líder komunity. Po formálnej stránke
proces začne niekedy na prelome rokov 2022/2023, ale už teraz je čas vstúpiť
do rozlišovania a hľadania odpovede na otázku, či mi Pán nedáva dary a predpoklady
a takto ma nepozýva do služby pre spoločenstvo
● počas leta 2023 sa bude vo Francúzsku konať XVIII. Svetové zhromaždenie
Spoločenstva kresťanského života zúčastniť sa ktorého sme už teraz pozvaní. Určite
by bolo dobré, aby sa zhromaždenia zúčastnili spolu s ekleziálnym asistentom
zástupca aktuálnej Líder komunity ako aj tej budúcej, ktorá vznikne po voľbe
na Národnom zhromaždení na jar 2023.
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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. Jakubovi
Garčárovi SJ, ktorý sa nemalým spôsobom podieľal na živote, aktivitách a
rozvoji 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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