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VIANOČNÝ LIST 2022 

 

Zorientovať sa 

 
27. január – 27. november 2022  

 

Presne pred jedenástimi mesiacmi ukončila Kapitula svoju prácu v Ríme a dala nám 

štyri smery, dva záväzky a dva štatutárne texty: náš plán na obdobie do roku 2028. 

Nasledujúca rozšírená generálna rada vo februári – marci 2023 v Zalaegerszegu sa 

zamyslí nad ich uplatňovaním, aby neboli iba písaným textom, ale aby nám pomáhali 

žiť.  

Bez toho, aby som predbiehala rozhodnutia RGR, vidí sa mi, že tento plán nás už teraz 

vyzýva, aby sme sa preorientovali. Nie preto, aby sme zmenili svoj kurz – Kongregácia 

si udržala smer už štyri storočia! – ale ako výzvu, aby sme sa neustále pozerali na 

ručičku nášho kompasu, aby sme sa pýtali na horizont, ktorý sa nám ponúka. Hoci keď 

sa súvislosti a spôsob myslenia vyvíjajú, hoci keď sa zmeny všetkého druhu zrýchľujú, 

hoci keď je budúcnosť nepredvídateľná1, rehoľný život má svoju stálosť a podstatu, ku 

ktorej sa musíme vracať v dobrých i  v zlých časoch, proti všetkým módnym prúdom či 

ideológiám, a niekedy aj proti vlastnému presvedčeniu. 

 

„Vždy je tu pokušenie vychádzať skôr zo seba ako z Boha, uprednostniť svoje plány 

pred evanjeliom, nechať sa unášať vetrom svetskosti a nasledovať dobové trendy, a 

odmietať príležitosti, ktoré nám dáva Prozreteľnosť, aby sme sa obrátili. (...) 

Neexistuješ preto, aby si „pásol“ seba, aby si sa šplhal, ale aby si pásol iných, všetkých 

ostatných, s láskou všetkých (...) 

                                                           
1 Podľa vatikánskeho zdroja svet v súčasnosti zažíva približne 30 konfliktov 
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Koľkokrát dali prednosť byť „fanúšikmi svojej skupiny“, a nie služobníkmi všetkých, 

progresistami a konzervatívcami skôr než bratmi a sestrami, „pravicovými“ či 

„ľavicovými“ skôr než Ježišovými; hrdili sa byť „strážcami pravdy“ alebo „sólistami 

novosti“, namiesto toho, aby sa uznali za pokorných a vďačných synov svätej Matky 

Cirkvi. (Homília pápeža Františka 12. októbra 2022 pri príležitosti 60. výročia 

otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu a sviatku svätého Jána XXIII.) 

 

Vrátim sa k orientáciám prijatým na Kapitule: 
 

1. Zdieľanie charizmy: 

To, čo nás definuje, nie sú v prvom rade tri sľuby - tie nás neodlišujú od 

iných foriem rehoľného života ani od iných kongregácií; to, čo nás 

definuje, je naša charizma: charizma nás robí jedinečnými, je to naša 

identita. Počas rozhovoru po skončení kapituly s Mons. Carballom, 

sekretárom CIVCSVA, sme sa zmienili o návrhu predloženom na Kapitule 

v súvislosti so 4. sľubom výchovy, ktorý nakoniec nebol prijatý. Mons. 

Carballo správne poukázal na význam charizmy: "Prečo si urobiť 

z charizmy štvrtý sľub? Charizma ste vy!“ 

Túto charizmu však nemôžeme žiť nezávisle od troch sľubov. Práve oni 

nás učia žiť túto identitu komunitným, a nie individualistickým 

spôsobom. Deň čo deň nás učia zanechávať svoje ego, ktoré sa 

ustavične vracia.   

Na druhej strane, tieto tri sľuby nemôžeme žiť nezávisle od našej 

charizmy: prostredníctvom chudoby, čistoty a poslušnosti sa budeme 

vždy usilovať "rásť" a "pričiňovať sa o rast". 

Zdieľať našu charizmu znamená skutočne žiť náš rehoľný život sestier 

Notre-Dame. 

 
 

2. Formácia: 

Cieľom každej formácie, nech už je akákoľvek – počiatočná ako aj trvalá 

– je ľudský a duchovný rast osoby. Dať človeku chrbtovú kosť, ktorá mu 

umožní vzpriamene stáť v búrkach života; dať človeku nástroje na 

uvažovanie a na rozhodovanie, ktoré ho budú podnecovať, aby svoju 

slobodu využíval usporiadaným a tvorivým spôsobom a tak sa 

prehlboval – znovu sa otváral – pre vzťah k sebe samému, k druhým, k 

Bohu... To sú hlavné rozmery formácie.   

Žiadna formácia nás však nezbaví osobného rozlišovania. V živote vždy 

príde chvíľa, keď už vzorec nestačí, keď aplikácia toho, čo sme sa naučili, 
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už nefunguje. Naše konštitúcie a štatúty nám dávajú rámec, ale nikdy 

nás neoslobodia od rozlišovania. 

 

Čo však znamená rozlišovať? Rozlišovanie začína modlitbou. Modlitba je 

viac než úkony zbožnosti a bohopocty – ktoré sú síce dobré, ale nie 

prvoradé – modlitba je predovšetkým meditáciou, rozjímaním nad 

Písmom, kontempláciou a dôverným vzťahom s Pánom.2   

„Iba to by som sa rád od vás dozvedel," nalieha svätý Pavol v liste 

Galaťanom (3, 1-5): „Dostali ste Ducha zo skutkov podľa zákona, alebo z 

poslušnosti viery?“ (...) „A ten, ktorý vám dáva Ducha a robí medzi vami 

zázraky, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo z poslušnosti 

viery?“ 

Samozrejme, Duch Svätý, "ktorý robí zázraky", predchádza našu 

kontempláciu, ale z nej aj vychádza. „O čo skôr dá nebeský Otec Ducha 

Svätého tým, ktorí ho prosia" (Lk 11, 5-13). Venujme tomuto proseniu 

čas a priestor každý deň bez toho, a vytrvajme v tom. Bez nej neexistuje 

misia.  

 

Prečo je to tak? Pretože rehoľný život sa začína povolaním a pokračuje 

rovnakým spôsobom. A čo je ešte lepšie, sýti sa všetkými výzvami, ktoré 

rokmi prichádzajú: výzvou zmeniť pôsobisko, výzvou k zodpovednej 

úlohe, výzvou niečo prijať a niečoho sa zrieknuť... Iste, tieto výzvy sú 

založené na schopnostiach a kompetenciách, na ľudskej a duchovnej 

formácii, ale na druhej strane nedávajú "právo" na takú alebo onakú 

zodpovednú úlohu, ktorá by bola uznaním mojich diplomov a mojej 

hodnoty.3 

 

                                                           
2 "Pravá modlitba je darovanie sa Bohu, otvorenie sa Bohu, nie hľadanie „cítenia“ Boha a jeho 

pôsobenia (...)  

Dnes chápem, že otvoriť sa Bohu znamená otvoriť svet Bohu. V úplnom odovzdaní sa jedného je 

úplnejšie odovzdanie sa všetkých. Keď dovolím Bohu, aby čoraz viac ovládal môj vlastný život, keď mu 

dovolím, aby sa ma zmocnil, tak ako sa oheň zmocní horiaceho polena, potom vyžarujem svetlo a 

teplo do celého sveta, aj keď ich vplyv zostáva úplne nepovšimnutý (...) 

Nemáme Bohu čo ponúknuť, iba svoje úplné odovzdanie sa.  

(Ruth Burrows: Facing the Living God; Carmel Publishing, s. 171, 163, 198) 

 
3
 „Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal?“ (1 Kor 4,7) 
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Rehoľný život je cestou rastu aj umenšovania sa súčasne: rastu 

"vnútorného človeka", o ktorom hovorí svätý Pavol, a umenšovania 

môjho "ja".  

Nikto nás nenútil ísť touto cestou; vybrali sme si ju slobodne a každý 

deň si ju musíme vybrať znova a v prípade potreby sa preorientovať.  

Žiť v stave povolania je niekedy v rozpore s našou túžbou po slobode; 

ale nech je táto túžba akokoľvek oprávnená, spýtajme sa samy seba, čo 

ju poháňa: je to túžba po raste alebo túžba po povýšení? 

Žiť v stave povolania – viac než právo! – nie je ani postoj "obetného 

baránka": keď sa obzrieme späť na cestu, ktorú sme prešli, uvedomíme 

si, že sme dostali stonásobne viac a že Kongregácia nám dala všetko 

zadarmo. 
 

Budúcnosť CND nezávisí od našej zbožnosti či pobožností. Závisí od 

formácie, ktorú sa snažíme pestovať každý deň v dôvernom vzťahu s 

Pánom a vo vzťahu s druhými. 

Tak ako dôvernosť neexistuje v mechanickom recitovaní, tak vzťah sa dá 

budovať len tvárou v tvár: "z očí do očí".  

Rovnako dobre by sme mohli povedať, že pošuškávanie po chodbách, 

skryté klebetenie, manipulatívne taktiky, či vlastnícke nástrahy sa 

väčšmi podobajú na diabolský kúkoľ z evanjelia než na sesterstvo, ktoré 

buduje organizmus Kongregácie. 

Majme odvahu stretnúť sa "tvárou v tvár" s našimi sestrami! Odvážme 

sa budovať Kongregáciu a zrieknime sa toho, čo jej škodí, skrývané pod 

zámienkou, že v tom naše ego nachádza uspokojenie.  

V spoločenstve ako aj v misii je krásny rozdiel medzi vložením svojho 

talentu – talentu z podobenstva – do služby spoločnému dobru, alebo 

naopak, do predvádzania sa a do dožadovania svojho práva.  

 

 

3. Medzigeneračnosť: 

 

Áno, odvážme sa! Každá nech sa chopí iniciatívy a nadviaže vzťah so 

sestrou, ktorú nepozná, ktorej jazyk4 možno ani neovláda, ale ktorej 

chce venovať pozornosť, zaujímať sa o jej poslanie a nadviazať s ňou 

dialóg... 
 

 

                                                           
4
 Deepl je dobrý nástroj na bezplatný preklad! 
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4. Spoločný dom - integrálna ekológia: 

Spoločný dom, o ktorý sa zaväzujeme starať, sa netýka len našej 

energetickej triezvosti, triedenia odpadu a pestovania kompostu.  

Náš komunitný život je súčasťou Spoločného domu a prispieva k tomu, 

aby bol obývateľný v radostnom duchu, keď ho všetci jeho členovia 

robia živým. Sme si toho dostatočne vedomé, keď ho radšej opúšťame a 

odchádzame "na misie", kde je často ľahšie vyniknúť, zatiaľ čo 

spoločenstvo nás vždy vracia do našich hraníc a je skutočnou školou 

pokory?   

Odvážme sa vrátiť do tejto školy, neopúšťajme ju: naši Zakladatelia 

chceli, aby bola miestom vzdelávania pre "učiteľky", ktorými chceme 

vždy byť!  

 

V túto prvú adventnú nedeľu prosme Ducha Svätého, aby nás opäť priviedol k jasliam, 

aby sme rozjímali o neslýchanom príchode Boha medzi nás, ktorý sebe vlastným 

spôsobom nerobí žiaden rozruch a nikoho nenúti, aby ho prijal. Nahý kráľ, Boh 

sebaobetovania, bezmocnosti a diskrétnosti. 

Prosme Ducha Svätého, aby nás priviedol späť k jasliam, aby sme objavili to, čo nám 

bolo doteraz skryté o zrode a živej sile našej Kongregácie. „Kongregácijka", dcéra 

Lotrinska, ktorej slávu nám Alexia nikdy neukázala – ani nás nepozvala, aby sme ju 

hľadali –, ale len aby sme pevne stáli vo viere a "vzchopili sa"5... Aby sme urýchlili 

príchod Božieho kráľovstva. 
 

 

Urobme mu miesto! 
 

Poďme ho zrodiť! 
 

Veselé Vianoce! 
 

S celou mojou sesterskou láskou 

sestra Cécile MARION, CND-CSA 

        generálna predstavená 

 
                                                           
5 Keď jej spoločníčky odrádzali ťažkosti a protivenstvá, ktoré prichádzali zo všetkých strán, aby zničili 

to, o čo sa usilovali, a keď boli skleslé až do tej miery, že nevedeli, v čo majú dúfať, Alexia sa vždy 

držala pevnej viery, ktorú cítila v hĺbke duše, že Boh od nich chce toto povolanie... Povzbudila ich a 

povedala, že je to Božie dielo. 
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Kláštor Panny Márie v Betleheme; vietnamské dieťa Ježiš 

Kaplnka vo Fontenay 

 


