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Milí mladí priatelia,

žijeme rušnú dobu. Byť kresťanom, akým nás chce mať Boh, 
nebola ľahká vec nikdy, a tobôž nie dnes. Pod vplyvom rôznych 
názorov, ktoré sa k Vám dostávajú v škole, z televízie, novín, ča
sopisov, kníh a rečí ľudí blízkych i vzdialených, sa množia aj Vaše 
problémy súvisiace s vierou. A priznajme sa, dakedy aj zaváha
me, či nie sme naozaj „bláznami pre Krista“, za ktorých nás často 
považujú nielen Kristovi nepriatelia, ale aj „tradiční kresťania“, 
ktorí ťažko znášajú, ak im dakto svojím praktickým kresťan
stvom nabúrava ich domnelú kresťanskú výšku, na ktorej sa sl
nili. Veď je také ťažké denne uskutočňovať Kristovu výzvu: „Kto 
chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj 
kríž a nasleduje ma“ (Lk 9, 23). Je ťažké žiť podľa zásady: Stále 
lepšie, stále viac, milovať Krista v bratoch a sestrách a plniť Kris
tovu požiadavku: „Kto sa nezriekne všetkého, nemôže byť mojím 
učeníkom“ (porov. Lk 14, 33).

Ak sa o to úprimne snažíte už dlhší čas, dáte mi za pravdu.

Všetci cítime, že potrebujeme mať pri sebe niekoho, kto by 
nás v  týchto chvíľach pochybností, hľadania, skleslosti poučil, 
usmernil, povzbudil, aby sme z cesty za Pánom Ježišom nielenže 
neodbočili, ale ešte rozhodnejšie na ňu vykročili.

Viem, že jediným Vodcom a Učiteľom duší je Kristus (porov. 
Mt 23, 10). No on sám si želá, aby sme poslušnosťou voči tým, 
ktorých ustanovil za  pastierov našich duší, nechali sa v  živote 
usmerňovať, poučovať, povzbudzovať, slovom viesť. Aj dnes sú 
platné jeho slová, ktoré povedal apoštolom a  ich nástupcom: 
„Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda“ 
(Lk 10, 16). Tieto slová sa vzťahujú na predstavených v Cirkvi (pá
pež, biskupi, farári, rehoľní predstavení). Cez nich vedie Cirkev 
všetkých svojich veriacich k spáse, a tak uskutočňuje poslanie, 
ktoré jej zveril Kristus. To je nadprirodzené duchovné vedenie.

Okrem neho je aj prirodzené duchovné vedenie. Rozu
mieme ním akúkoľvek formu morálnej pomoci: poučením, ra
dou, povzbudením, príkladom. Dávajú ho rodičia deťom, učiteľ 
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žiakom, vychovávateľ chovancom a ktokoľvek iný, kto má na to 
potrebné predpoklady.

Nadprirodzené duchovné vedenie môže byť pastoračné ale
bo asketické.

Pastoračné vedenie (vedenie v  nevlastnom zmysle slova) 
dáva kňaz, duchovný správca svojim veriacim spoločnými pas-
toračnými prostriedkami (katechizáciou, exhortáciami, kázňa
mi, príkazmi aj individuálnymi zásahmi). Týka sa všetkých veria
cich, ktorí sú mu úradne zverení.

Toto pastoračné vedenie sa zameriava na obrátenie hriešni
kov a na upevňovanie dobrých v plnení základných kresťanských 
povinností. O pastoračnom vedení nás učí pastorálna teológia.

Asketické vedenie (vedenie v pravom zmysle slova) je vede-
nie na ceste ku kresťanskej dokonalosti. Jeho cieľom je kresťan
ská dokonalosť. Zaoberá sa ním asketická a mystická teológia.

Toto asketické vedenie môže byť vonkajšie alebo vnútorné. 
Nevylučujú sa navzájom.

Asketické vedenie vonkajšie je oficiálne (úradné) vedenie 
veriacich na ceste dokonalosti, aké poskytujú oprávnení pred-
stavení (diecézni ordinári pre všetkých veriacich v diecéze, fará
ri a správcovia farností pre farníkov, rehoľní predstavení pre čle
nov rehoľných komunít) podľa noriem určených Cirkvou alebo 
podľa stanov ňou schválených.

Cieľom vonkajšieho asketického vedenia je duchovné dob
ro komunity a jednotlivca ako člena komunity. Nevychádza z dô
verných informácií jednotlivcov, ktoré podávajú pri duchovnom 
vedení, ale z cirkevných predpisov a z vonkajšieho a vnútorného 
poznania života komunity a  jednotlivcov. Kompetencia rehoľ
ných predstavených je určená stanovami a pravidlami rehoľnej 
spoločnosti. Rehoľní predstavení sú vždy hlavou komunít, po
volaných k  dokonalosti. Byť duchovným vodcom komunity je 
prvoradá kvalifikácia predstaveného, ktorej musia byť ostatné 
kvalifikácie podriadené. Predstavený má zodpovednosť za duše, 
za ich rehoľný život, teda aj za ich snahu o dokonalosť.
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Asketické vedenie vnútorné môže byť sviatostné (sakra
mentálne) alebo mimosviatostné (konfidenciálne).

Sviatostné duchovné vedenie je nutný doplnok absolúcie 
vo sviatosti pokánia. Preto sa toto vedenie dáva v rámci spovede 
a má na zreteli platné a užitočné prijatie sviatosti a plnenie zák
ladných kresťanských povinností.

Mimosviatostné – úplné – konfidenciálne vedenie je použí
vanie prostriedkov a pravidiel dokonalosti pre  jednotlivé duše 
na základe slobodného a úplného odhalenia svedomia, podľa ich 
osobných potrieb, aby sme ich priviedli k tomu stupňu dokona
losti, ktorý im určil Boh.

Nás v  tejto knižke bude zaujímať toto nadprirodzené as-
ketické vnútorné a  mimosviatostné vedenie, ale budeme sa 
musieť dotknúť nadväznosti na vonkajšie a vnútorné sviatostné 
vedenie.

V duchovnom vodcovi nám Kristus posiela do cesty pomoc
níka na  ceste kresťanskej dokonalosti. Učenlivosťou voči jeho 
radám, prípadne aj poslušnosťou, ak ide o  predstaveného, na
dobúdame mravnú istotu, že kráčame za  Kristom a  že plníme 
Božiu vôľu.

Schéma duchovného vedenia:

     Duchovné vedenie

prirodzené   nadprirodzené

 pastoračné asketické

 vonkajšie vnútorné

 sviatostné mimosviatostné

O tom, ako sa toto duchovné vedenie môže uskutočňovať, 
ak chceme, aby nám pomáhalo dostať sa bližšie k Ježišovi, bu
deme hovoriť v  tejto knižke. Nepôjde v  nej o  odborný traktát 
z  asketiky, ale o  praktickú príručku pre  začiatočníkov, aj to 
nie pre  všetkých. Väčšine postačí pastoračné vedenie Cirkvi. 
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Vo výnimočných prípadoch, ak by im toto pastoračné vedenie 
nestačilo a úprimne túžia po kresťanskej dokonalosti, môžu po
žiadať o  asketické duchovné vedenie. Knižka môže poslúžiť aj 
duchovnému vodcovi pri praktickom uskutočňovaní vnútorné
ho vedenia najmä začiatočníkov.

Prv než ju budete čítať, poproste Ducha Svätého, aby Vám po
mohol pochopiť spoznané pravdy, uveriť v ne a zariadiť si podľa 
nich svoj duchovný život.

Váš priateľ
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I. ČO JE DUCHOVNÉ VEDENIE A ČI JE   
    POTREBNÉ

Odpovieme krátko a  pokúsime sa definovať vnútorné du
chovné vedenie:

Duchovné vedenie je duchovná pomoc, ktorá sa poskytuje 
individuálne tomu, kto o ňu požiada s úmyslom, aby čo najlep-
šie realizoval svoje povolanie, ktoré má od Boha.

Pod pojmom povolanie tu myslíme všeobecné povolanie 
k svätosti a špeciálne osobné povolanie (manželské, kňazské, re
hoľné...).

Rozoberme si jednotlivé časti tejto definície, aby sme lepšie 
pochopili jej zmysel.

– o – 

1. Duchovné vedenie je duchovná pomoc

Slovo pomoc nás upozorňuje na  našu slabosť, neschopnosť 
alebo nemohúcnosť niečo urobiť. Aby sme od niekoho prijímali 
pomoc, musíme byť presvedčení o svojej neschopnosti vykonať 
dajaké dielo, pred ktoré sme postavení.

Úprimne veriaci kresťan by s tým nemal mať ťažkosti. Pozná 
náuku o dedičnom hriechu a jeho následkoch na ľudskú priro
dzenosť. Vie, že hriech prvých ľudí oslabil vôľu, rozum i telo člo
veka, že niekedy sme ako ranený z podobenstva o milosrdnom 
Samaritánovi (Lk 10, 29 – 37) alebo ako človek pri  betsatskom 
rybníku, chorý už tridsaťosem rokov. Nemal človeka, čo by ho 
spustil do rybníka, keď sa zvíri voda, ktorá zázračne uzdravovala 
toho, kto do nej vstúpil prvý (Jn 5, 5 – 7).

Oslabený rozum sa ľahko mýli, keď ide o poznávanie pravdy 
o hmotných, viditeľných veciach. A tobôž sa môže mýliť pri po
znávaní vlastného vnútra. Nič nie je také ťažké, ako pochopiť 
seba samého, jasne vidieť do svojho vnútra. Máme sa príliš radi 
a  ťažko sa nám triezvo usudzuje, keď sme ovplyvnení vášňou, 
či už hnevu alebo citmi veľkej radosti, smútku, šťastia. Sme 
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na seba príliš prísni alebo príliš zhovievaví. Aj jedno, aj druhé 
je chyba. Preto potrebuje rozum radu, usmernenie a poučenie 
od nestranného, triezvo zmýšľajúceho človeka, ktorému naplno 
dôverujeme a sme presvedčení, že nás v Kristovi miluje a chce 
nám len dobre.

Dedičným hriechom sa oslabila aj naša vôľa, čiže schopnosť 
chcieť dobro. V určitých situáciách sa zlo pre vôľu stalo príťaž
livým. Náklonnosť k zlu niekedy dokonca premôže prirodzenú 
náklonnosť vôle k dobru a človek zo slabosti koná zlo, ktoré je 
hriechom, ak sa deje uvedomelo. A hriech je veľkou prekážkou 
realizácie nášho povolania.

Myslím, že vás o  tom netreba presviedčať. Veď doterajšia 
snaha nasledovať Pána Ježiša Vám iste poskytla dosť skúsenos
tí o slabosti vašej vôle. Zo slabej vôle plynie naša duchovná le
nivosť, ochabnutosť, nechuť robiť si násilie, ktoré je podmien
kou rastu v duchovnom živote. Pán nám sám hovorí: „Nebeské 
kráľovstvo trpí násilie a uchvacujú ho len tí, čo si násilie robia“  
(porov. Mt 11, 12).

Zdá sa, že náš život sa odohráva akoby na naklonenej rovine, 
kde sme stále ťahaní nadol. Ak sa chceme udržať v rovnováhe, 
musíme ťah nadol prekonávať silou tým väčšou, čím sme viac 
k zemi priťahovaní, čím sme telesnejší.

A tak sa dostávame aj k nášmu telu, ktoré bolo tiež zasiah
nuté dedičným hriechom. Utrpenie, choroba, bolesť, smrť – to 
všetko je odplata za hriech prvých ľudí a za naše osobné hriechy, 
ktoré robia náš život ťažkým a sťažujú aj naše nasledovanie Kris
ta. Len si spomeňme, ako sa nám medituje pri obyčajnej nádche, 
ako sa nám vtedy zapiera, ako vtedy vyzerajú naše modlitby... 
A čo keď od bolesti šalieme, hoci je to len obyčajný zub! Vtedy 
sa radi oslobodzujeme od  duchovných povinností, a  tým sa aj 
okrádame o zdroje posily v našom nadprirodzenom živote.

Toto sú tri zdroje slabostí v nás, ktoré volajú po duchovnej 
pomoci, aby sme vedeli na ceste k Bohu prekonávať prekážky, 
čo z nich plynú. Po vykúpení sú to však nielen zdroje slabosti, 
ale aj prostriedky posvätenia. Ak svoje utrpenie, bolesti a  zo
mieranie zapojíme do Kristovho utrpenia, bolesti a zomierania, 
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posväcujeme ich znášaním nielen seba, ale aj iné údy Kristovho 
mystického tela.

Ak ešte spomenieme zosilnenú telesnú žiadostivosť po jedle, 
pití a sexe, ktorá sa v nás dakedy tak silno hlási a tlačí k zemi, 
ak spomenieme nezriadenú túžbu po  sláve, kariére, vyniknutí 
nad iných, ktorá korení v našej pýche, čiže v precenení našich 
schopností, ak spomenieme žiadostivosť očí, túžbu mať, vlastniť 
a zabezpečiť si pohodlie... hneď cítime, že sme slabí a potrebu
jeme pomoc zvonka od niekoho, kto nás pozná a vie poukázať 
na tieto zdroje našej samolásky, ktorá nám bráni pripodobniť sa 
Kristovi.

Okrem týchto slabostí, ktoré v sebe nosíme už od narodenia, 
sú tu aj objektívne prekážky nášho kresťanského povolania. Stre
távame sa s  nimi vo  svojej vlastnej rodine, v  zamestnaní, ško
le, môžu pochádzať z nášho stavu alebo z okolností, v ktorých 
žijeme. Toto všetko nás môže robiť slabými, malátnymi, neroz
hodnými, bojazlivými i lenivými, a tak neschopnými plniť to, čo 
od nás chce Pán.

Ak si uvedomíme aj ďalšie problémy vyplývajúce z toho, že ži
vot veriacich kresťanov sa donedávna uskutočňoval v spoločnos
ti, ktorá bola orientovaná protinábožensky, ktorá náboženstvo 
iba trpela ako nutné zlo a snažila sa ho cieľavedome a plánovito 
likvidovať spolu s tými, ktorí ho šírili – pocítime potrebu radiť 
sa, ako konať v určitých situáciách nášho zamestnania alebo ro
dinného života, aby sme neprišli do konfliktu s Božími zákonmi.

Myslím, že toľko skúseností vo svojom živote už máme, aby 
sme úprimne priznali, že všetci potrebujeme pomoc na  ceste 
nasledovania Krista. 

Táto pomoc je duchovná. To neznačí, že by vodca, ak môže, 
nemohol aj hmotne, z  čisto kresťanskej lásky pomáhať svojim 
duchovným deťom, ak sú v núdzi. Je to napokon aj povinný robiť 
ako každý kresťan, ktorý si nesmie zatvoriť srdce, ak vidí brata 
trieť núdzu, ale štedro pomôcť aj v hmotných veciach. To však 
nie je duchovné vedenie. Z povahy duchovného vedenia vyplý
va, že ide predovšetkým o duchovnú pomoc, ktorá sa poskytuje 
vo forme rady a povzbudenia.
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Radou sa umocňuje náš oslabený rozum, povzbudením sa 
motivuje a posilňuje naša vôľa. V radách vodcu je obsiahnuté aj 
poučovanie, vzdelávanie a v povzbudzovaní aj karhanie, napo
mínanie, vo výnimočných prípadoch aj príkaz dačo urobiť, prí
padne opomenúť to, čo by bolo prekážkou na ceste za Kristom. 
Ak vodca dačo prikazuje, neprikazuje to zo svojej vôle, ale preto, 
že to vyplýva z evanjelia alebo z prirodzeného zákona.

– o – 

2.  ... aby čo najlepšie realizoval svoje povolanie, ktoré má 
od Boha

Pre správne pochopenie tejto časti definície bude dobré spo
menúť daktoré názory, ktoré mylne vysvetľujú pojem duchovné
ho vedenia.

Najprv si teda povieme, čo nie je duchovné vedenie, a potom 
vysvetlíme, čo duchovné vedenie je.

Keď mladí ľudia počujú o duchovnom vedení, mnohí sa ním 
nadchnú a prídu oň žiadať. Časom však nadšenie vyprchá a s ním 
aj duchovné vedenie...

Nepochopili zmysel duchovného vedenia. Pocítili vnútornú 
náklonnosť k osobe, ktorá ich zapálila pre Krista, dobre sa cí
tia, kým im rozpráva o Kristovi a  jeho láske. Sú radi, že môžu 
vyrozprávať svoje radosti a bolesti, psychicky sa uvoľniť, venti
lovať. Keď však sami majú referovať o svojom živote, o stave svo
jej duše, úprimne sa otvoriť a povedať, ako sa snažili odovzdávať 
Kristove slová a lásku iným, keď majú teda hovoriť o násilí, kto
rým musia premáhať svoju lenivosť, pohodlnosť a  iné neduhy, 
vtedy ich nadšenie prechádza a vytriezvievajú. Samoláska a po
hodlnosť spôsobia, že prestanú mať o vedenie záujem. To je ka-
tegória tých, kde semeno padlo na kraj cesty a nemohlo zapus
tiť korene, lebo vtáky ľudských ohľadov, osobných záujmov príliš 
rozptyľujúcich človeka vyzobali semeno Božieho slova, ktoré má 
priniesť úrodu.

Iní prídu, chcú vedenie, ale sú tvrdí ako skala. Ani sa neot
várajú, aby sa dali poznať a dali si vidieť do vnútra, ani neprijí
majú nič z  toho, čo im vodca radí a prikazuje. Oni majú svoje 
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vyšliapané chodníčky, svoje názory. Nemienia nič meniť na for
mách svojej apoštolskej práce, ani na spôsobe vedenia duchov
ného života. Sú tvrdí a tvrdohlaví. Keď k nim hovoríme, nepo
čúvajú, čo im hovoríme, ale rozmýšľajú, ako vyvrátiť naše názory 
a rady a ako presadiť svoje. Chýba im základná vlastnosť vede
ných, a  to učenlivosť a poslušnosť, ako o  tom budeme hovoriť 
neskoršie. Rozum im hovorí, že vedenie je potrebné, ale vnútor
ná pýcha im bráni poslúchať. Od vodcu by chceli, aby im schva
ľoval ich osobné plány, spôsob apoštolátu, systém duchovného 
života, potrebujú mať „placet“, súhlas, aby mali povedomie, že 
plnia Božiu vôľu... Chcú viesť vodcu, a nie dať sa viesť.

Iní prídu, odhalia svoje vnútro úprimne, až dojímavo úprimne, 
ukážu aj najtajnejšie záhyby duše, niekedy sa vyznávajú dokonca 
aj z hriechov, slabostí a hriešnych sklonov, najmä vo sviatostnom 
duchovnom vedení. Sú veľmi úprimní, aj ochotní poslúchať, ale 
len dovtedy, kým nedostanú konkrétne rady a presné smernice, 
ako napríklad prerušiť ihneď hriešnu známosť, zanechať dajakú 
nezriadenú a pestovanú náklonnosť (fajčenie, alkohol...), zmeniť 
zamestnanie alebo opustiť pokrvnú rodinu, ak by bola ohrozená 
spása vedeného alebo ak rodina prekáža realizovať Božie volanie 
do kňazského alebo rehoľného stavu. Tu padá semeno rád du
chovného vodcu do pôdy zarastenej tŕním a bodľačím, v ktorej 
sa všetky rady a smernice udúšajú, a tým robia duchovné vede
nie neúčinným. Sú to nadšenci, ktorí sa vedia zapáliť, oduševniť, 
teoreticky chcú všetko robiť, čo od  nich Pán cez  duchovného 
vodcu chce. Keď však ide o praktickú nápravu života, sú jaloví, 
neplodní ako „figovník, ktorý vyžiera zem“ a ktorý treba vyko
pať, aby miesto neho mohli prísť na vedenie tí, ktorým on zabe
ral miesto. 

Do  tejto kategórie možno zaradiť aj daktoré ženy, ktoré sa 
približujú k  osobe duchovného vodcu v  nádeji získať si jeho 
priazeň, lásku a potom celú osobu. Najmä vtedy, ak vo výnimoč
nom prípade robí duchovné vedenie laik, ktorého by si chceli 
niektoré takto pripútať, nie však ako duchovného otca, ale ako 
perspektívneho telesného otca svojich detí. Aj ony vedia byť 
úprimné, otvorené, aj poslúchajú, ale nie preto, aby sa páčili Pá
novi, ale vodcovi, ku  ktorému ich priťahuje okrem duchovnej 
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náklonnosti aj náklonnosť telesná. Sú tŕním a bodľačím, ktoré 
treba vykopať, ak sa nemienia zmeniť...

Napokon hovorme o tých, ktorých vedie k vodcovi túžba pri
jať pomoc, aby čo najlepšie realizovali svoje kresťanské i osobné 
povolanie. Títo sú úrodnou pôdou, ktorú vodca kultivuje a pri
pravuje na  siatie. Keď do  nej vodca seje, tak prinášajú úrodu 
tridsať, šesťdesiat až stonásobnú, podľa schopností a vlastností 
pôdy.

Tieto duše cítia povinnosť čo najvernejšie plniť povolanie 
a  poslanie, ktoré im vo  všeobecnom pláne spásy ľudstva určil 
sám Boh.

V prvom rade si uvedomujú svoje krstné povolanie, že krs
tom sú zaštepení do  Krista. Chcú sa snažiť zmýšľať, hovoriť 
a konať ako Kristus, čiže chcú robiť pokánie. Chcú sa „kristiť“ 
po celý svoj život, ako sme si to povedali v ôsmom zväzku Cesty 
k Pravde o krste a birmovaní. Chcú odstraňovať zo svojho živo
ta všetko, čím sa Kristovi nepodobajú, a  osvojovať si Kristovo 
zmýšľanie, konanie a chcenie meditáciou z evanjelia, poznáva
ním seba v  spytovaní svedomia, prijímaním sviatostí, duchov
ným vedením a cvičením sa v službách lásky blížnym.

Naplno sa angažujú v Kristovom mystickom tele ako údy za
členené do  malých spoločenstiev, ktoré sú súčasťou spoločen
stiev farských. Snažia sa v nich pôsobiť ako „kvas“ a žiť v nich nie 
ako izolované indivíduá, ale ako živé údy, pospájané navzájom 
predovšetkým milosťou posväcujúcou a  službami lásky. Služ
by lásky si členovia spoločenstva prejavujú navzájom, ale snažia 
sa slúžiť aj ostatným bratom a sestrám, veriacim i neveriacim. 
Okrem tejto horizontálnej väzby – lásky, čiže služby, ich spolu 
s  inými členmi spoločenstva a  s celou Cirkvou spája aj učen-
livosť voči duchovnému vodcovi, ktorý je tvorcom vnútornej 
jednoty s biskupom, pápežom a Kristom. To je vertikálna väzba 
poslušnosťou. A  tak sa ich život uskutočňuje v  znamení kríža, 
na ktorý sa dobrovoľne dávajú pribiť s Kristom, aby spolu s ním 
uskutočňovali spásu celého ľudstva. Vnútorným jednotiacim 
princípom celého spoločenstva je sám Kristus skrze Ducha Svä
tého, ktorý pôsobí v nich i vo vodcovi.
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Okrem toho sú účastní aj na trojakom poslaní Krista vo sve
te. Chcú byť prorokmi, kňazmi a pastiermi – kráľmi.

Ako proroci smelo a  nebojácne zjavujú ľuďom Božiu vôľu 
a Kristovo učenie, pravdu o Bohu, naše vzťahy k nemu a k ľu
ďom, vyjadrené v Božích prikázaniach.

Ako kňazi denne prinášajú obety, sebazaprenia, ktoré im 
umožňuje práve toto zjavovanie Božej vôle iným a  ich vlastný 
život podľa Božej vôle.

Ako pastieri sa snažia nielen učiť, ale aj duchovne viesť malé 
rodinné spoločenstvá alebo spoločenstvá a  jednotlivcov, kto
rí im boli zverení zodpovednou autoritou. Tak vykonávajú svoj 
kráľovský – pastiersky úrad.

Toto všetko je obsiahnuté v  krstnom povolaní, ktoré sme 
pri krste nielen dostali, ale aj uvedomelo prijali vtedy, keď sme 
sa rozhodli žiť ako ozajstní kresťania.

Brat, sestra, je možné toto všetko robiť bez pomoci skúsené
ho duchovného vodcu, ktorý nám pomáha realizovať krstné po
volanie? 

– o – 

Okrem krstného povolania je tu aj povolanie birmovné. Je 
to povolanie, ktorým nás Boh pozýva a posiela rozširovať Božie 
kráľovstvo v prostredí, kde žijeme, hlásať Krista slovami i živo
tom v rodine, v škole, v zamestnaní, v spoločnosti, ktorú treba 
prekvasiť kvasom Kristovej náuky a lásky. Prijatím sviatosti bir
movania sme sa rozhodli obetovať sa v službe hlásania evanje
lia a šírenia Kristovho kráľovstva na zemi. Môže vojsko bojovať 
účinne, ak nie je vedené dobrými veliteľmi, vodcami?

– o – 

Napokon každý z nás má aj svoje špeciálne povolanie, kto
rým nás Boh volá zaplniť miesto vo  všeobecnom pláne spásy 
ľudstva. Špeciálne povolanie sa realizuje buď v manželstve, v re
hoľnom stave, v sekulárnych inštitútoch, v kňazskom stave alebo 
v živote slobodných laikov. Slobodní laici nie sú viazaní sľubmi 
ako rehoľníci a kňazi, ale dávajú sa do služieb bratom a sestrám 
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a pomáhajú manželom, kňazom a rehoľníkom pri uskutočňova
ní ich povolania. Pod vedením zodpovednej cirkevnej autority sa 
snažia šíriť Kristovo kráľovstvo všade tam, kam nemôže prenik
núť kňaz, rehoľník alebo manželia.

V špeciálnom povolaní má každý plniť svoje charakteristické 
poslanie. 

Manželia vzájomnou plodivou láskou šíria Kristovo kráľov
stvo vo svojich rodinách a svedectvom svätého rodinného života 
pomáhajú dvíhať úroveň aj ostatných manželstiev. Majú si na
vzájom pomáhať nielen pri výchove detí pre Krista, ale aj vo vzá
jomnom napredovaní ku  Kristovi. Muž má byť vodcom svojej 
ženy a  detí. Manželia spoločne prekonávajú životné ťažkosti 
a  snažia sa zo  svojej rodiny utvoriť spoločenstvo viery, nádeje 
a lásky, čiže cirkev v malom.

Rehoľníci majú vo  všetkom nasledovať Krista, žijúceho 
v spoločenstve apoštolov, a zo svojich komunít vytvárať „vzoro
vé cirkvi“, ktoré sú obrazom oslávenej Cirkvi v nebi. Dobrovoľ
ným odlúčením od všetkého, čo sputnáva ducha, majú vydávať 
výrazné svedectvo o existencii posmrtného života. Oslobodení 
od  rodinných starostí, radostne prežívajú svoj celibát a  snažia 
sa byť duchovnými otcami a matkami. Slúžia ostatným bratom 
a sestrám v Cirkvi a vo svete, a to všetkými službami, ktoré ľudia 
potrebujú: vyučujú, vychovávajú, starajú sa o chorých, starých, 
trpiacich, malomocných, hladujúcich, väzňov, vyhnancov...

Kňazi spájajú ľudí s Kristom vysluhovaním sviatostí a Božie
ho slova a sviatostným duchovným vedením, čo je ich najvlast
nejšia úloha. Sviatosťou pokánia vracajú nadprirodzený život 
do odumretých údov, Eucharistiou živia Boží ľud, aby neodpa
dol na  ceste za  Kristom. Obetou svätej omše denne zmierujú 
ľudí s Otcom prostredníctvom Krista, stále sa obetujúceho. Štú
diom a uvažovaním o Božom slove sa majú denne pripravovať 
na jeho odovzdávanie veriacim v kázňach, v katechizovaní alebo 
pri duchovnom vedení.

Členovia sekulárnych inštitútov a slobodní laici majú pre
dovšetkým svedectvom svojho života podporovať prácu pred
chádzajúcich skupín. Svojou neohrozenosťou vydávajú svedec
tvo o Kristovi všade tam, kde iní z rôznych príčin toto svedectvo 
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vydávať nemôžu. Oslobodení od starostí o rodinu získavajú čas 
a priestor pre uplatnenie chariziem, ktoré im dal Boh pre dobro 
Cirkvi. Môžu sa plne venovať apoštolátu, ale vždy pod vedením 
Cirkvi.

Všetky špeciálne povolania si v  takých zložitých životných 
okolnostiach, v akých dnes kresťan žije, vyžadujú duchovné ve
denie, ktoré by pomáhalo tieto povolania realizovať. Vedenie po
trebuje nielen mladý človek alebo manželia a  rehoľníci, ale aj 
kňazi, biskupi, ba aj sám pápež, aj keď v rôznej intenzite. Bez du
chovného vedenia je ťažké plniť krstné a  birmovné povolanie, 
a tobôž povolanie špeciálne. Boh sám to tak zariadil, že my ľudia 
sme navzájom od seba závislí. Táto závislosť nám poskytuje mož
nosť na vzájomné služby, medzi ktoré patrí aj služba duchovné
ho vedenia. 

– o – 

3.  Duchovné vedenie... sa poskytuje individuálne tomu, kto oň 
požiada

Je možné naraz poskytnúť duchovné vedenie viacerým? 

Bolo by to možné, keby sme boli všetci rovnakí. Potom by sta
čil jeden recept na  všetkých. Boh nás však stvoril rozdielnych 
nielen telesne, ale aj duševne. Preto nie je možné robiť intenzív
ne vnútorné vedenie, tak ako sme ho definovali, naraz viacerým. 
Duchovné vedenie sa spravidla poskytuje individuálne.

Okrem individuálneho vedenia jednotlivcov je potrebné 
a užitočné aspoň občasné vedenie v skupine, v spoločenstve, či 
už v rehoľnom, farskom alebo v záujmových združeniach a orga
nizáciách. Spoliehať sa však len na tento všeobecný a spoločný 
spôsob vedenia nestačí. Nutne sa musí dopĺňať individuálnym 
stretaním, ktorého častosť závisí od intenzity vedenia a od po
trieb vedeného. Kolektívne vedenie sa robí pri  veľkom počte 
ľudí, ktorí sú usmerňovaní zodpovednými autoritami, ako sú re
hoľní predstavení, farári, biskupi alebo aj pápež, ktorý vedie celú 
Cirkev.

Je tu aj psychologický dôvod pre individuálne vedenie. Ak sa 
hovorí o vnútorných záležitostiach, žiada sa, aby prítomnosť tre
tej osoby nerušila úprimnosť stretnutia. Platí to aj o manželoch. 
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Aj keď sa majú usilovať byť „jedno telo a jedna duša“, musia reš
pektovať vnútornú slobodu partnerovho svedomia. Pri stretnu
tí s duchovným vodcom si majú vzájomne poskytnúť možnosť 
individuálne sa s vodcom porozprávať, i keď možno pripustiť aj 
spoločné stretnutie. Ak toho nie je jeden partner schopný, zrej
me nedôveruje vodcovi alebo partnerovi. Ak nedôveru nevedia 
prekonať, treba duchovné vedenie zmeniť alebo zanechať. Je 
pravda, že niektoré manželské rodinné problémy je lepšie riešiť 
spoločne. Ale vždy treba nechať možnosť pre  individuálne ve
denie.

Individuálne duchovné vedenie sa poskytuje iba tomu, kto 
oň požiada. Toho, kto nás má viesť, treba o vedenie aj výslovne 
požiadať, aby mohol stanoviť podmienky, za ktorých je ochot
ný za nás prevziať zodpovednosť pred Pánom. Niekedy nemáme 
záujem nechať sa viesť sústavne, chceme sa iba poradiť o čiast
kovom probléme a  sme zvedaví na  mienku skúsenejšieho. Aj 
v tomto prípade možno hovoriť o duchovnom vedení, ale epi-
zodickom, jednorazovom. Je to čosi podobné, ako keď sa lieči
me sústavne u jedného lekára, ale občas, v nutných prípadoch 
ideme aj k lekárovi špecialistovi. Trvalého vodcu sa patrí o tých
to kontaktoch informovať.

Duchovné vedenie, o  ktorom hovoríme v  tejto knižke, je 
charakteristické tým, že je dlhotrvajúce, t. j. trvajúce primera
ne, podľa potreby, niekedy aj celoživotné. To ale neznačí, že ho 
musí robiť len jeden duchovný vodca. Vodca je na to, aby radil, 
povzbudzoval, karhal i napomínal, a tak nám pomáhal plniť po
volanie, ktoré nám dal Boh. A to sa nedá splniť ani za mesiac, 
ani za rok. Na  to treba dlhé obdobie. Ba duchovné vedenie je 
nutné mať celý život, i  keď nie v  takej intenzite ako v  začiat
koch duchovného života. Takýto trvalý zväzok medzi vodcom 
a  vedeným treba aj výslovne uzatvoriť požiadaním o  vedenie 
a prijatím zo strany vodcu. Od obidvoch sa vyžaduje úplná slo
boda v  rozhodovaní. Ten, kto sa nechce nechať viesť, nemôže 
hovoriť o tom, že má duchovného vodcu. Nikto nemôže iných 
nútiť, nahovárať, aby sa nechali od  neho duchovne viesť. Kaž
dé takéto počínanie zo strany vodcu je nerozumné, budí iba od
por, vedie k pokrytectvu a odpadu nielen od duchovného živo
ta, ale aj od viery. Neskoršie budeme viac hovoriť o potrebných 
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vlastnostiach vodcu i  vedeného, aby sme predišli unáhleným 
a nepremysleným žiadostiam o duchovné vedenie.

Myslím, že teraz už lepšie chápeme slová, ktoré sme uviedli 
na začiatku:

Duchovné vedenie je duchovná pomoc, ktorá sa poskytuje 
individuálne tomu, kto o ňu požiada s úmyslom, aby čo najlepšie 
realizoval svoje povolanie, ktoré má od Boha.

– o – 
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II. AKÉ SÚ DRUHY DUCHOVNÉHO VEDENIA?

Všeobecný prehľad sme načrtli už v úvode. Tu sa podrobnej
šie zamyslíme nad druhmi duchovného vedenia pre všetky ka
tegórie povolaní.

Základné delenie asketického vedenia urobíme podľa toho, 
či sa nechávame viesť vo veciach vonkajších (externých), ktoré 
súvisia s  naším povolaním, alebo vo  veciach nášho svedomia, 
teda vo veciach vnútorných (interných). Duchovné vedenie teda 
môže byť externé a interné.

Pri externom vedení referujeme svojmu vodcovi len o  ve
ciach viditeľných aj navonok, ktoré si pri starostlivejšom pozo
rovaní mohli na našom spôsobe života všimnúť aj iní ľudia, a ne
chávame sa usmerňovať v týchto vonkajších veciach. Referujeme 
napríklad o tom, čo a ako sa modlíme, o účasti na bohoslužbách, 
o pristupovaní k sviatostiam, o zamestnaní, zdravotnom stave, 
finančných problémoch, o vzťahoch k ľuďom, s ktorými žijeme, 
o bývaní, o stravovaní atď. Nedotýkame sa vecí svedomia a ne
odhaľujeme svoje vnútorné boje, pokušenia, hriešne náklonnos
ti, hriechy a  skryté slabosti. O  vonkajšom vedení má zmysel 
hovoriť len tam, kde je vodca určený zodpovednou cirkevnou 
autoritou, napríklad v reholi, v kňazskom seminári, v sekulár
nych inštitútoch. Pri ostatných skupinách povolaní je toto vede
nie súčasťou celkového duchovného vedenia. Toto vedenie robia 
aj kresťanskí rodičia svojim deťom. Cítime, že to nie je hlavné 
duchovné vedenie, lebo ak chceme rásť v láske ku Kristovi a bra
tom, musíme otvoriť dokorán svoje srdce pred tým, koho si slo
bodne volíme za vodcu na ceste životom. To platí samozrejme aj 
o  rehoľníkoch, ktorí majú slobodu voliť si vnútorné duchovné 
vedenie podľa svojho vlastného, slobodného rozhodnutia a sve
domia.

Pri vnútornom vedení otvárame svoje vnútro a oboznamuje
me vodcu so všetkými tajnosťami svojho srdca oveľa podrobnej
šie a otvorenejšie ako vo sviatosti pokánia, kde na rozhrešenie 
stačí ľútostivo vyznať hriechy bez toho, že by sme hovorili pod
robne o  okolnostiach, príčinách hriechu a  pokušeniach, ktoré 
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prežívame, alebo o slabostiach, do ktorých tajne upadáme. Toto 
všetko je predmetom vnútorného duchovného vedenia. Vedený 
by mal byť v  očiach duchovného vodcu priezračný. Len vtedy 
môže vodca vedenému dobre radiť a  ho usmerňovať, ak vidí 
do jeho vnútra. 

Toto vnútorné duchovné vedenie sa môže uskutočňovať buď 
vo sviatosti pokánia, s ktorou je spojené (vtedy hovoríme o svia-
tostnom vedení), alebo mimo sviatosti pokánia osobným po
hovorom medzi vodcom a vedeným (to je tzv. mimosviatostné 
vedenie). Je zrejmé, že sviatostné vedenie môže robiť len kňaz, 
ktorý má potrebnú právomoc od svojho ordinára, čiže jurisdik
ciu na  spovedanie. Mimosviatostné duchovné vedenie môže 
vo výnimočných prípadoch robiť aj laik, muž alebo žena, ak si 
zhodou svojho života s vierou v Krista získajú dôveru vedeného, 
ak dostali súhlas od zodpovednej cirkevnej autority, t. j. od svoj
ho duchovného vodcu alebo predstaveného, a  v spolupráci 
s Božou milosťou sú schopní túto službu vykonávať. Vyplýva to 
z ich účasti na Kristovom kráľovskom úrade. Aj pri mimosvia-
tostnom duchovnom vedení je vodca povinný zachovávať 
tajomstvo o  veciach, ktoré sa pri  duchovnom vedení dozve-
del. Pri sviatostnom vedení je táto požiadavka obsiahnutá už 
v spovednom tajomstve.

Je ideálne, ak sa externé vedenie spája s vedením interným, 
a interné so sviatosťou pokánia. Ak by sa so sviatosťou pokánia 
spojilo aj externé vedenie, musí sa zachovať tajomstvo aj o ve
ciach z vonkajšieho vedenia.

Vo sviatosti pokánia je vodcova múdrosť, obozretnosť a skú
senosť umocnená sviatostnou milosťou, ktorá plynie zo sviatosti 
pokánia a kňazskej vysviacky. Kňaz získava vysviackou špeciálnu 
milosť viesť duše na ceste ku Kristovi.

Spojenie duchovného vedenia so sviatosťou pokánia má aj iné 
výhody. Nemôže prísť ku kolízii medzi radami vodcu a spovední
ka, ako sa to niekedy stáva, keď sú tieto osoby oddelené. Okrem 
toho to môže aj vedeného rozpolťovať, čím sa narúša kvalita du
chovného vedenia. Ak si vedený vyrieši svoje problémy vo svia
tosti pokánia u spovedníka, spravidla informuje o stave svojho 
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svedomia vodcu. Mal by to robiť slobodne a vodca si to nesmie 
nikdy vynucovať.

Oddelenie osoby spovedníka a  duchovného vodcu robíme 
z vážnych dôvodov, ak je nedostatok duchovných vodcov, ak je 
s ním ťažký osobný kontakt pre veľké vzdialenosti, alebo pre iné 
príčiny. Spovedníka totiž potrebujeme mať „poruke“, aby sme sa 
v prípade upadnutia do hriechu mohli čím prv vyznať a pristu
povať k sviatostiam. Ak sa spovedáme mimo duchovného vodcu, 
napríklad ak je duchovný vodca laik, sme povinní spovedníkovi 
povedať, že máme mimosviatostné duchovné vedenie a vo svia
tosti pokánia sa obmedzíme na úprimné, ľútostivé vyznanie vín 
a hriechov. Pritom vždy máme možnosť radiť sa aj o iných vnú
torných veciach, najmä ak by nebol možný kontakt s vodcom, 
od ktorého by sme mali v prvom rade čerpať rady a smernice 
pre duchovný život. Ak by sa stalo, že rada duchovného vodcu je 
v rozpore s radou, ktorú dal spovedník, spravidla sa riadime po
kynmi duchovného vodcu, ktorému by sme mali povedať mien
ku spovedníka. Vodca nás totiž lepšie pozná a je jeho stavovskou 
povinnosťou radiť nám vo veciach nášho povolania. Ak by sme 
nemali potrebnú dôveru k vodcovi, a k spovedníkovi ju máme, 
je lepšie požiadať spovedníka aj o duchovné vedenie.

– o – 

Bolo by možné hovoriť aj o inom triedení duchovného vede
nia. Napríklad o pevnom a voľnom duchovnom vedení.

Pri pevnom vedení sa snažíme so zvýšenou učenlivosťou ria
diť pokynmi duchovného vodcu. Vo výnimočných prípadoch sa 
môžeme zaviazať aj súkromným sľubom poslušnosti vodcovi, 
ak je kňazom. Vodca však nemôže od nikoho žiadať takýto sľub. 
Iba výnimočne ho môže prijať na žiadosť vedeného, keď ide na
príklad o škrupulantov, úzkostlivých ľudí, ktorí nie sú schopní 
triezvo usudzovať o morálnosti svojho konania.

Pri voľnom vedení sa poskytuje väčší priestor pre  slobod
né rozhodovanie sa vedeného. Toto vedenie sa uplatňuje najmä 
u tých, ktorí už dlhší čas vedú duchovný život, sú vodcami iných, 
majú triezvy úsudok pri rozhodovaní a vedia si aj sami, na zá
klade skúseností a  získaných vedomostí, riešiť zložité životné 
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situácie. Sú pod akousi kontrolou duchovného vodcu, s ktorým 
sa aspoň občas prídu poradiť o svojich problémoch, poinformo
vať o sebe a konfrontovať svoje riešenie problémov s riešením 
duchovného vodcu.

Je zrejmé, že začiatočníci v  duchovnom živote potrebujú 
pevné duchovné vedenie, a to tým dlhšie, čím sú menej samo
statní a čím majú väčšie problémy s realizáciou svojho povolania. 
Len po  dlhých rokoch duchovného vedenia, keď sme si zvykli 
počúvať Boží hlas cez naše svedomie, prechádza pevné vedenie 
postupne do vedenia voľného, ale vždy so súhlasom vodcu.

Ak by sa stal vodca brzdou na ceste k Bohu a pri realizácii 
nášho povolania, treba ho zanechať a nahradiť novým duchov
ným vedením. Toto rozhodnutie by sme nemali robiť bez pred
chádzajúcej porady s duchovným vodcom, prípadne spovední
kom.

Vedenie môže byť trvalé a prechodné.

Prechodné vedenie je skôr núdzové a náhradné, ak sme si ne
dokázali nájsť trvalého duchovného vodcu, akého potrebujeme. 
Pri voľbe vodcu sa usilujeme o trvalé vedenie, ktoré sa končí iba 
vtedy, ak by sa stalo brzdou realizácie nášho povolania, alebo 
z iných vážnych príčin, napríklad vstupom do seminára, do re
hole, kde je duchovný vodca určený cirkevnou autoritou. Je ne
rozumné meniť vodcu len preto, že je náročný a prísny, že od nás 
veľa žiada. To by svedčilo o našej neochote stať sa svätými, čo je 
najvlastnejšou povinnosťou každého pokrsteného.

Pri pevnom vedení sa treba častejšie a pravidelnejšie stretať 
s vodcom. Pri voľnom vedení sa to deje menej často, niekedy aj 
nepravidelne. Od stretnutia s vodcom by nás nemala odrádzať 
ani veľká vzdialenosť, ani finančné a časové „straty“. Ide o spásu 
našej duše a vtedy žiadna obeť, zriekanie či strata by nám nemali 
byť veľké. 

– o – 

Duchovné vedenie môže byť priame alebo nepriame.

Priame sa udržuje osobným rozhovorom vodcu a  vedené
ho. To je normálny spôsob vedenia. Ak tento osobný styk nie je 
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možný, volíme si nepriame vedenie napríklad pomocou listov, 
v ktorých vedený referuje o svojom živote a predkladá problémy 
na riešenie. Vodca mu odpovedá tiež listom. Majstrom takéhoto 
vedenia bol svätý František Saleský, autor znamenitej duchovnej 
knižky Filotea. No aj pri  tomto nepriamom vedení je potrebný 
aspoň občasný osobný kontakt. Duchovnému vedeniu môžu po
máhať aj vhodné knihy, ktoré hovoria o duchovnom živote. Me
dzi takéto diela patrí už spomínaná Filotea, Cesta lásky od sväté
ho Alfonza z Liguori, Nasledovanie Krista od ctihodného Tomáša 
Kempenského.

Na inom mieste sme už spomínali, že okrem individuálne po
skytovaného vedenia jednotlivcov existuje v Cirkvi aj všeobec-
né, kolektívne vedenie zodpovednými cirkevnými autoritami.

– o – 
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III. O VLASTNOSTIACH DUCHOVNÉHO VODCU    
        A VEDENÉHO

1. Vlastnosti vodcu

Už vieme, že duchovný vodca má poučovať a povzbudzovať 
vedeného, aby čo najlepšie plnil povolanie, ktoré má od Boha.

Z toho možno usudzovať, aké vlastnosti by mal mať ten, koho 
sme si volili za  vodcu a  usmerňovateľa na  našej životnej ceste 
ku Kristovi.

Vodca má pomáhať radou riešiť zložité životné situácie, ktoré 
si vedený sám nevie riešiť podľa evanjelia. Ak má správne radiť 
v  duchu evanjelia a  učenia, ktoré Kristus uložil Cirkvi, vodca 
musí byť vzdelaný v  týchto oblastiach. A  to nielen teoreticky. 
Kristovu náuku musí mať overenú aj vlastným životom, prípadne 
skúsenosťami iných duchovných vodcov a učiteľov duchovného 
života. Teda solídne náboženské vzdelanie, získané modlitbou, 
štúdiom a cvičením sa v čnostiach, je prvou vlastnosťou, ktorú 
by mal mať ten, čo vedie iných ku Kristovi.

Podotýkam, že samotné hlboké vedomosti zo Svätého písma, 
učenia Cirkvi a  teológie dogmatickej, morálnej a  asketickej tu 
nestačia. Zo skúsenosti vieme, koľko vzdelaných kňazov je okolo 
nás, a predsa neobstoja v praxi ako duchovní vodcovia.

K vedomosti sa musí pridružiť zbožnosť, a  to zbožnosť 
opravdivá, mužná, úprimná, hlboká. Nie sentimentálna, prenež
nelá, ani mäkká a  nerozhodná. Vodca má byť živým obrazom 
Krista a jeho apoštolov, ktorých si na toto poslanie pripravil sám 
Kristus. Zbožnosť vodcu pramení z vnútorného spojenia s Kris
tom, jediným Učiteľom a Vodcom. Od neho očakáva, že pošle 
Ducha Svätého, aby osvecoval jeho i jeho zverencov. 

Vedomie svojej neschopnosti viesť seba i iných sa musí spájať 
s bezhraničnou dôverou v pomoc Ducha Svätého, ktorý jediný 
je schopný usvedčiť človeka z  hriechu, prebudiť v  ňom túžbu 
robiť pokánie a  vrátiť sa k  Bohu. Táto túžba musí vodcu spre
vádzať po celý život, ako to vyplýva z prežívania jeho krstného 
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povolania. Neohraničená dôvera v Božiu pomoc a prozreteľnosť, 
ktorá sa stará aj o poľné ľalie, o vtáctvo i vlasy na hlave, udržuje 
vodcu v pevnosti, rozhodnosti a optimizme. Posilňuje jeho vie
ru, že Boh si môže „vzbudiť synov aj z kameňov“, nielen z kreh
kých ľudí. Preto nikdy neláme „nalomenú trstinu“ a nezhasína 
„zhasínajúci knôt“, ale s dôverou v Boha sa ich snaží podoprieť 
a rozpáliť. Bude pastierom, ktorý sám alebo pomocou iných svo
jich duchovných detí vyhľadáva „zblúdené ovce“, aby ich privie
dol na bohaté duchovné pasienky k Pastierovi duší...

Bude sa vyhýbať prenáhlenosti pri rozhodovaní o vážnych 
problémoch vedeného a v modlitbách bude prosiť Ducha Sväté
ho o dar rady. Vodca však nesmie byť človekom nerozhodným, 
ktorý sa vyhýba dávať jednoznačné odpovede a riešenia len pre
to, že sa bojí niesť zodpovednosť za radu, ktorú dal. Je si vedomý, 
že učiť vedených riešiť si problémy je viac, ako im ich riešiť. Vod-
ca musí byť človek rozhodný, ináč by nevzbudil vo  vedenom 
potrebnú dôveru. Musí si uvedomiť, že zastupuje samého Krista, 
ak radí ako vodca duší, ktorý povedal tieto slová: „Kto vás počú
va, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda“ (Lk 10, 16). 
Preto sa pri radách má riadiť vždy evanjeliom a skúmať, či jeho 
rozhodnutie nie je v  rozpore s  Kristovým duchom. Nesmie sa 
báť otvorene hovoriť svojim zverencom ani vtedy, keby bol me
dzi nimi Judáš. Problémy má riešiť v zhode s Kristovým učením, 
a to i vtedy, keby od vedeného žiadal prejaviť Kristovi lásku na
dovšetko: obetovať nielen zamestnanie, stav, ale aj vlastný život.

A nech sa vodca nebojí, že sa zmýli. Ak sa rozhodol po po
rade s Duchom Svätým a ak je vo svedomí presvedčený, že radí 
správne, aj keby sa objektívne zmýlil, Boh má vždy dosť možnos
tí obrátiť aj jeho omyl na duchovné dobro vedeného. Tým, ktorí 
milujú Boha, čiže snažia sa plniť Božiu vôľu, všetko sa obracia 
na dobré.

Aby teda vodca mohol účinne viesť, musí mať dve krídla: ve-
domosť a zbožnosť. Nesmie chýbať ani jedno. Ak mu chýbajú 
vedomosti, usiluje sa ich čím prv a kvalitne nadobudnúť štúdiom 
Svätého písma, koncilových dokumentov, prejavov Svätého 
Otca, učením cirkevných otcov a  učiteľov duchovného života. 
Tým, že ich uvádza do  života, robí stále pokánie, a  tým, že sa 
dáva viesť, usiluje sa o pravú zbožnosť.
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Vodca musí predovšetkým vedieť zachovávať mlčanlivosť 
a diskrétnosť o veciach, ktoré sa pri referovaní dozvedel od ve
deného. Tým si získava potrebnú dôveru vedeného.

Vodca pracuje s dušou človeka. Nemal by preto opovrhovať 
ani vedomosťami z praktickej psychológie, najmä ak ich nezískal 
osobnou skúsenosťou. Práve tak by nemal zanedbávať štúdium 
pedagogiky, sociológie, hygieny, sexuálnych problémov dospie
vajúcich i  manželov. Veď ak má niekoho viesť k  svätosti, musí 
vedenému pomôcť najprv dozrieť na ľudskej úrovni. Len na zdo
konalenej ľudskej prirodzenosti možno budovať nadprirodzený 
kresťanský život. Kto nie je dobrým človekom, nemôže byť dob
rým kresťanom. Preto sa snaží získavať aj potrebné vedomosti 
z vied o tele a duši človeka a o medziľudských vzťahoch.

Vodca by mal mať vzhľadom na  vedeného primeraný vek. 
Radšej starší vekom a zrelší skúsenosťami, ale chápajúci problé
my súčasných ľudí, mladých i starých. Prílišná mladosť nemôže 
vzbudzovať potrebnú dôveru, vzbudí nanajvýš sympatie. Ešte 
chýbajú aj skúsenosti a čnosti, ktoré sa nedajú tak ľahko osvo
jiť. Na toto by mali myslieť predovšetkým ženy a dievčatá, keď 
žiadajú o duchovné vedenie. Malý vekový rozdiel môže byť ne
bezpečný aj pre vodcu, aj pre vedenú, lebo by sa mohol ľahko vy
tvoriť nežiaduci citový vzťah a naviazanosť, ktorá by mohla kon
čiť v telesných vzťahoch. „Začínali duchom, ale končia telom!“ 
Tieto slová sú veľmi vážne, ale žiaľ, aj pravdivé. Nechceme nimi 
vzbudzovať strach a  nedôveru, ale vážne upozorniť tých, ktorí 
sa o vedenie hlásia, aby oň nežiadali, ak cítia, že ich ovláda cito
vá náklonnosť k osobe vodcu. Ak sa túto prirodzenú náklonnosť 
nepodarí preniesť do nadprirodzenej roviny Božej lásky medzi 
vodcom a vedenou, tak s vedením treba počkať, a ak sa začalo, 
tak ho treba prerušiť. Aj vodca musí byť obozretný a mal by zba
dať, aké pohnútky vedú k nemu žiadateľku. Najmä pri duchov
nom vedení žien sa musí vodca vyhýbať nežnostiam v slovách 
i vonkajších telesných prejavoch.

Buďme v tejto veci dosť múdri a prezieraví. Vyhneme sa tým 
škodám na duši vlastnej i tých, ktorých vedieme. Dajme si pove
dať, že tela sa nemožno dotknúť bez toho, že by sme sa zároveň 
nedotkli aj duše!



26

Určitá ráznosť a rozhodnosť v konaní nesmie byť prekáž-
kou jemnosti, láskavosti a pochopenia slabostí alebo pádov ve
deného alebo vedenej. Hrubosť a drsnosť môžu narobiť nie men
šie škody ako precitlivenosť a prenežnenosť vodcu. Vzťah Krista 
k rozličným kategóriám ľudí, k mužom i ženám by mal byť pred
metom častého rozjímania duchovného vodcu. Voliť si dajakú 
šablónu, podľa ktorej vodca vedie všetkých, je neevanjeliové. 
Kristus vedel povedať farizejom do očí, že sú zmije, Petrovi, že 
je diabol, cudzoložnej Samaritánke, že je cudzoložnica. Po zmŕt
vychvstaní jemne a nežne oslovuje Máriu z Magdaly i Petra, ženu 
kajúcnicu, ktorá mu slzami zmáčala nohy, i  ženu pristihnutú 
pri cudzoložstve, aj lotra na kríži. Vie tvrdo povedať, čo je Božia 
vôľa, svojej matke, pestúnovi i príbuzným. Len Kristov spôsob 
jednania môže vodca napodobňovať vo svojich vonkajších spô
soboch, ak si osvojil jeho nesmiernu lásku k všetkým, aj k ne
priateľom. A toto sa musí učiť stále, bez toho, aby si namýšľal, že 
si už osvojil všetku Kristovu múdrosť a lásku v kontakte s ľuďmi.

A ešte pár poznámok k problému, kto má byť vodcom. Muž či 
žena? Laik alebo kňaz?

Je isté, že je skôr v prirodzenosti muža byť vodcom. Potvr
dzuje to skúsenosť z  vedenia nielen mužov, ale aj žien. Žena 
spravidla túži po tom, aby bola s láskou vedená a usmerňovaná 
tým, kto ju má rád a koho má aj ona rada. Táto jej prirodzená 
túžba sa prirodzene realizuje v manželstve, v ktorom má muž 
viesť svoju ženu. 

No skúsenosť ukazuje, že Boh dal aj daktorým ženám chariz
mu viesť iných. Vidno to nielen v rodinách, ale aj v Božej rodi
ne, v Cirkvi. Preto aj ženy môžu vykonávať službu duchovného 
vedenia. Teda ak sú schopné vedenie robiť a pomáhať realizovať 
povolanie, možno ich o vedenie požiadať. Najmä ak niet naporú
dzi schopných vodcov, kňazov.

Tým sme odpovedali aj na otázku: Laik či žena? Žena je vždy 
laik, a ak pripúšťame duchovné vedenie ženami, tak tobôž du
chovné vedenie mužmi laikmi, ktorých Boh obdaril chariz
mou viesť. Ak teda nemáme možnosť spojiť duchovné vede-
nie so sviatosťou pokánia, obrátime sa na schopných laikov. 
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Ideálom však ostáva sviatostné duchovné vedenie, ktoré môže 
vykonávať iba kňaz.

– o – 

Na záver poznámka. Duchovný vodca zastupuje Cirkev ale
bo z  poverenia Boha, alebo z  poverenia Cirkvi. Tak sú rodičia 
v  rodine Božím ustanovením (4. prikázaním) vodcami svojich 
detí. Iné duchovné vedenie musí mať súhlas Cirkvi. Kristus na to 
ustanovil Petra a  apoštolov. Ich nástupcovia, pápež a  biskupi, 
samotnou vysviackou poverujú kňazov duchovne viesť. Vodca 
laik musí byť vedený, ak má viesť iných. Vedie ho biskup alebo 
biskupom určený kňaz, od ktorého dostáva poverenie vykonávať 
službu duchovného vedenia. Rehoľníci dostávajú súhlas alebo 
poverenie od svojich predstavených.

– o – 

2. Aké vlastnosti by mal mať vedený

Predovšetkým úprimnosť. V  úprimných rozhovoroch s  du
chovným vodcom otvárame svoje srdce a odhaľujeme aj tie naj
tajnejšie záhyby duše. Dávame sa poznávať takí, akí sme. Nesna
žíme sa ani prikrášľovať, ani skresľovať skutky, ktoré sme vyko
nali, ani stavy, ktoré prežívame. Oboje sťažuje vodcovi spoznať 
pravdu, skutočný stav, a tým aj múdro poradiť.

Nie je možné, aby sa prvým rozhovorom dosiahla takáto 
úprimnosť a  otvorenosť. Mala by sa však každým stretnutím 
prehlbovať a zväčšovať. Ak by to tak nebolo, treba vedenie zane
chať a nahradiť novým. Pri duchovnom vedení mlčia tí, ktorí sa 
buď nechcú otvoriť, alebo sa otvoriť nevládzu. V prvom prípade 
treba vedenie skončiť a v druhom prípade pomáhať vedenému, 
aby sa postupne otváral. Môže si písať denník alebo sa písomne 
pripraví podľa určitej schémy, ktorá obsahuje všetky potrebné 
informácie. Vždy však musí povedať, že nevládze hovoriť, hoci 
by chcel, aby ho vodca poznal a mu pomohol.

O čom by sa malo pri duchovnom vedení hovoriť, si obšírnej
šie povieme v ďalšej kapitole.
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Samotná úprimnosť však nestačí. Sú typy ľudí, ktorí vedia 
úprimne otvoriť ústa i uši, ale len preto, aby sa ústami ventilo
vali, jedným uchom prijali a  druhým vypustili vodcove slová. 
Nič z toho, čo sa im radí, nerobia, a preto ani duchovne nerastú, 
skôr len vegetujú a parazitujú na úkor tých, ktorí Božie slovo nie
len počúvajú, ale aj zachovávajú. Okrem úprimnosti je potreb
ná učenlivosť, ochota prijať názor vodcu, jeho rady, smernice, 
mienku a postoj v určitých veciach. Túto učenlivosť má sprevá
dzať aj dobrovoľná poslušnosť voči vodcovi, cez ktorého k nám 
hovorí Kristus, ak len vodca nekoná v  rozpore s  jeho náukou. 
Ľahšie sa nám poslúcha vtedy, ak si uvedomíme, že poslušnos
ťou voči jeho radám poslúchame samotného Krista. Ak sa stratí 
zo zreteľa Kristus, potom vodca ostáva len sympatickým alebo 
nesympatickým človekom a  aj naša poslušnosť je nanič. Pavol 
apoštol, ktorého Kristus zrazil na zem cestou do Damasku, kam 
išiel pozatýkať kresťanov, tiež dostal po obrátení od Krista takú
to inštrukciu: ísť za Ananiášom, kňazom, ktorý mu povie, čo má 
po obrátení robiť. To neznamená, že by Kristus nevedel, čo mu 
má povedať. Boh však sám určil, aby sme k nemu išli prostred
níctvom ľudí, zástupcov Cirkvi, ktorú ustanovil ako prostriedok 
pre spásu ľudstva.

Ak je duchovný vodca kňazom, môže vedenému výnimočne 
dovoliť zložiť aj súkromný, dočasný sľub poslušnosti, aby si tak 
vedený posilnil vôľu a znásobili sa zásluhy jeho poslušnosti. Toto 
nemôže dovoliť rehoľníkom, ktorí sú viazaní sľubom poslušnosti 
voči zákonitým predstaveným. Vedenému však nedovolí zložiť 
takýto sľub dovtedy, kým si jeho poslušnosť nepreskúšal viace
rými skúškami a nemá na to veľmi vážne dôvody.

Bez dobrovoľnej poslušnosti nie je možné nikoho viesť, ani 
nadobúdať čnosti. Sväté písmo hovorí, že čnosti nadobúdame 
poslušnosťou a že poslušný muž bude spievať pieseň o víťazstve. 
Aj hriech prišiel na svet neposlušnosťou, ale poslušnosťou Bo
žieho Syna prišlo vykúpenie. A naša spása sa môže uskutočniť 
iba našou osobnou poslušnosťou. 

Aká má byť naša poslušnosť?

Bezvýhradná, rýchla, presná a aktívna.
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Prv než dá vodca pokyn alebo radu, vec premyslí, predisku
tuje s Bohom a s vedeným. Vtedy môže i vedený dávať svoje pri
pomienky a námietky. Ak sa však vodca po vzájomnom prekon
zultovaní veci rozhodne a dá určitý pokyn, vedený by mal tento 
pokyn prijať bezvýhradne a usilovať sa plniť ho čo najlepšie.

Poslušnosť má byť rýchla. V  dlhom odkladaní rozhodnutia 
sa skrýva a  pestuje slabá vôľa a  oslabuje sa naše rozhodnutie. 
Tým sa zmenšujú aj zásluhy našej poslušnosti. Strácame vnú
torný pokoj, svedomie nám vyčíta a rozleptáva sa náš duchovný 
život. Diabol sa nás snaží od poslušnosti odradiť. Ak sa mu to 
nepodarí úplne, tak aspoň tým, že nás nabáda odložiť vykona
nie rady alebo príkazu. Je tu aj iné nebezpečenstvo, keď si radu 
alebo smernicu začneme prispôsobovať svojim chúťkam, zmier
ňujeme ju, čiastočne pozmeníme, alebo iba čiastočne splníme 
to, čo sa od nás žiada. To je neúprimnosť v poslušnosti. Pravá 
poslušnosť je presná. Robíme to a tak, ako nám bolo naznačené 
alebo prikázané.

Napokon má byť naša poslušnosť aktívna. Po koncile sa naj
mä u rehoľníkov zdôrazňuje táto požiadavka. Platí však pre všet
kých kresťanov. Nemáme čakať ako vagóny na koľajniciach, kým 
nás niekto pohne k  činnosti. Kresťan musí mať otvorené oči 
pre potreby Božieho kráľovstva a prichádzať s iniciatívami, ná
vrhmi, čo by sa dalo robiť v jeho životných okolnostiach. Svoje 
návrhy predkladá vodcovi na schválenie a snaží sa, aby ich reali
záciu nepresadzoval za každú cenu. Ak po vzájomnej konzultácii 
vodca návrhy schváli a povzbudí vedeného k činnosti, vedený sa 
snaží vodcovo rozhodnutie čo najlepšie vykonať. Ak jeho návrhy 
neschváli, zriekne sa ich z lásky k Ježišovi, a tým získava iné zá
sluhy za poslušnosť, ktorými môže prispieť k dobru duší.

Nikdy nezabúdajme, že náš apoštolát v Cirkvi sa má vždy ro
biť pod vedením príslušnej cirkevnej autority, ktorá jediná má 
hlásať Božie kráľovstvo z Kristovho poverenia. Svojvoľné apoš
tolské pôsobenie je viac na škodu Cirkvi ako na jej osoh. Môže 
byť presadzovaním vlastných záľub, chúťok, môže sa spočiatku 
zdanlivo dariť, ale už v  zárodku je rozkladom diela, lebo Boh 
chce našu vôľu – poslušnosť. Preto ustanovil aj Cirkev, ktorá má 
usmerňovať naše apoštolské podnikanie.
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Niekto by mohol namietnuť, či nie je proti dôstojnosti člove
ka a ľudskej osoby nechať sa „nútiť“ poslušnosťou k činnosti. Zdá 
sa, že nie. Veď svoju slobodu sme prejavili aj vtedy, keď sme sa 
rozhodli pre duchovné vedenie. Nikto nás totiž nemôže donútiť 
nechať sa duchovne viesť. Duchovným vedením sa nechávame 
dobrovoľne „prinútiť“ plniť smernice a  rady, aby sme úspešne 
realizovali svoje povolanie. Vždy môžeme vyjadriť svoje názory 
a pripomienky, prekonzultovať ich s duchovným vodcom, ktorý 
svoje rozhodnutie spravidla predkladá vo forme rád a povzbu
dení. Nie je na tom nič ponižujúce, ak prijíma pomoc ten, kto 
sa cíti nevládny, od toho, kto vládze viac. A Boh nám prichádza 
na pomoc aj duchovným vedením.

– o – 

Na záver tejto kapitoly ešte pár myšlienok, ktoré platia 
aj pre vodcu, aj pre vedeného.

Obaja si musia uvedomiť, že pracujú na uskutočňovaní jedné
ho spásneho plánu ľudstva, že sami od seba nie sú schopní spl
niť to, čo od nich Boh očakáva. Na to je potrebná Božia milosť, 
s ktorou musia obaja spolupracovať. Ich prvou povinnosťou je 
preto vyprosovať si vzájomne milosť v modlitbe. Vodca prosí 
za zverenca a vedený za vodcu. To by mala byť ich denná, samo
zrejmá povinnosť.

Isté je, že medzi vodcom a vedeným musí byť puto lásky, ktorá 
otvára srdcia a mysle oboch. Táto láska musí byť nadprirodzená 
a uvedomelá. Je celkom iného druhu ako láska muža a ženy. Pre
to ju netreba skrývať, ani sa za ňu hanbiť. Pre nebezpečenstvo 
posunu z  nadprirodzenej lásky do  lásky prirodzenej treba byť 
veľmi opatrnými v jej prejavoch. Vedomie vzájomnej lásky upev
ňuje rozhodnutie poslúchať a viesť.

Vodca by si sám nemal nárokovať služby lásky od vedených. 
To však neznačí, žeby tí, ktorých vedie, mu nemali službami 
umožniť venovať sa viac štúdiu alebo potrebnému oddychu a du
chovným cvičeniam, ktoré mu pomôžu stať sa bohatšou studňou 
duchovného života. Skutky apoštolov to potvrdzujú ustanovením 
diakonov. A  vieme, že aj Kristus mal vo  svojom spoločenstve 
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ženy, ktoré jemu i  apoštolom posluhovali zo  svojich majetkov, 
alebo sa starali o stravu, šatstvo a bývanie.

Treba sa však vyvarovať prehnanej starostlivosti o  fyzický 
stav duchovného vodcu. Najmä dlhé vysedávanie na návšteve 
je obidvom skôr na škodu ako na osoh. Myslime na to, že vodca 
má svoj čas pre dobro mnohých, nielen pre nás. Rozhodne ho 
nemá navyše na dajaké posedenie pri hostinách, poháriku, pre
chádzkach a prázdnych debatách. Snažme sa jeho návštevy v na
šej rodine využiť čo najviac pre dobro našej duše a nepresedieť 
ich pri  televízii alebo jalových debatách. Na  toto nech myslia 
naše „ustarostené Marty“, ktoré Pán karhal. Pochvalou odmenil 
Máriu, ktorá počúvala jeho slová a venovala mu svoju pozornosť 
a lásku. Táto jej pozorná, počúvajúca láska mu bola milšia ako 
prehnaná starostlivosť jej sestry o jeho žalúdok a pohodlie.

Na záver ešte jedna poznámka.

Vrcholom kresťanskej dokonalosti je Kristus sám. K  tomu
to vrcholu vedie veľa ciest s  rôznym spôsobom vedenia. Tak 
ako medzi apoštolmi boli rôzne typy vodcovských pováh, aj me
dzi duchovnými vodcami je to tak. Každý sa snaží napodobňo
vať Krista svojím spôsobom, pričom si zachováva svoje typické 
povahové, prirodzené dobré vlastnosti. Nedá sa teda povedať, 
že je jediný spôsob nasledovania Krista. Svätí tvoria nádher
né spektrum spôsobov nasledovania Krista. Všetci svietia iným 
svetlom, ale každý nám osvetľuje Krista z inej strany. Táto pes
trosť sa v Cirkvi nepotláča. Ináč nasledoval Krista svätý Franti
šek z Assisi, ináč svätý Ignác z Loyoly, ináč svätý František Sales
ký a don Bosco, ináč svätá Terezka a Ján XXIII.

Prečo to hovoríme?

Aby sme si to uvedomili aj pri  voľbe duchovného vodcu. 
Okrem uvedených potrebných vlastností, ktoré by mal mať kaž
dý vodca, treba zohľadniť aj jeho osobné, typické vlastnosti, kto
ré určujú jeho spôsob nasledovania Krista. Tu sa môže uplatniť aj 
sympatia a nesympatia s jeho životným štýlom, s jeho spôsobom 
nasledovania Krista. Preto sme si zvolili určitú osobu za vodcu, 
lebo sa nám páči a  vyhovuje našej povahe štýl jeho svätosti 
a nasledovania Krista. Pre rehoľníkov to však neplatí.
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To nás, samozrejme, neoprávňuje na to, aby sme na iný spô
sob, na iný štýl nasledovania Krista pozerali „zvrchu“ ako na me
nej dobrý alebo nevhodný. Pre iných sa možno hodí iný štýl ži
vota lepšie.

Podotýkam, že povinnosťou rehoľníkov je usilovať sa o ten 
štýl svätosti, ktorý svojmu inštitútu vtlačil zakladateľ. No uni
formná šablóna sa ani tu nemôže vnucovať. Dôležité je osvojiť 
si ducha zakladateľa a pri jeho nasledovaní konať tak, ako sme 
na  to od  prírody uspôsobení. Odporúčaným duchovným vod
com v reholi je predstavený domu, a to aj vtedy, ak nás k nemu 
nepúta sympatia.

– o – 
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IV. AKO BY MALO VYZERAŤ STRETNUTIE  
       S DUCHOVNÝM VODCOM

Nemyslíme tu na každé stretnutie, ale na pravidelné mesač
né, resp. dvojmesačné stretnutie, pri ktorom podávame podrob
nejšiu správu o svojom živote. Pri normálnom vedení to robíme 
osobne, ak nemôžeme osobne, ak sme napríklad na vojenčine, 
na dlhodobom liečení, veľmi vzdialení, tak listom.

Nechceme tu podať presnú formu, a hlavne nie jedinú možnú 
formu referovania o sebe. Je to skôr osnova, o čom by mala byť 
reč na vedení, aby sme nezabudli na niektoré dôležité fakty, kto
ré má vodca vedieť. Ak má niekto iný spôsob, iný postup, môže 
byť rovnako dobrý, ak umožňuje duchovnému vodcovi vniknúť 
hlbšie do duše svojho zverenca.

Ovzdušie tohto stretnutia by malo pripomínať stretnutie 
otca s  dieťaťom, ktoré ho po  dlhšom čase prichádza navštíviť 
a úprimne mu vyrozprávať všetky radostné i bolestné príhody 
a stavy, ktoré za uplynulé obdobie prežilo.

Toto rodinné ovzdušie naznačuje sám Spasiteľ, keď ho upo
zornili, že s ním chce hovoriť jeho matka a bratia. Odpovedal: 
„Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ Vystrel ruku nad svo
jich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo 
každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj 
brat i sestra, i matka“ (Mt 12, 48 – 50). 

Teda všetci sme jedna Božia rodina, ak plníme Otcovu vôľu. 
A  v tejto rodine sa otcovské, materské a  bratské vzťahy usku
točňujú v  duchovnej rovine. Duchovný vodca je duchovným 
otcom svojich detí. Či už preto, že ich „splodil v Kristovi“, ako 
to hovorí svätý Pavol o svojich Korinťanoch (porov. 1 Kor 4, 15), 
alebo v nich podporuje plnší zrod Krista výchovou, takisto podľa 
Pavlových slov: „Deti moje, znova vás v bolestiach rodím, kým 
vo vás nebude stvárnený Kristus!“ (Gal 4, 19).

Isté je, že ako údy Kristovho mystického tela sme si navzá
jom bratmi a sestrami v rovine horizontálnej, kde si vzájomnú 
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lásku prejavujeme rôznymi službami. Ale vo vertikálnom smere 
potrebujeme toho, kto zastupuje Otca, v ktorom pramení každé 
otcovstvo.

Teda otec a dieťa. Duchovný otec a duchovné dieťa. Akýkoľ
vek iný vzťah sa musí vylúčiť. A ak je to duchovný otec s duchov
ným dieťaťom, myslím, že atmosféra stretnutia je naznačená.

Ak pred stretnutím alebo pri  ňom cítime strach, ak sa 
na stretnutie nevieme tešiť, zrejme čosi nebude v poriadku. Ale
bo chýba úprimnosť a dôvera, ktorá je predpokladom úprimnos
ti, alebo chýba láska, ktorá vždy vyháňa strach. Ak cítime bázeň, 
to je dobré, lebo bázeň je láska, ktorá sa bojí stratiť priazeň mi
lovanej osoby. Plodí v nás patričnú úctu a úcta dôveru a posluš
nosť k vodcovi. Strach nie je prejavom lásky, ale nedôvery a ve
die k neúprimnosti. Veď dieťa, ktoré má rado svojho otca a mu 
dôveruje, príde za ním aj vtedy, keď niečo zlé vyvedie. Cíti po
trebu vyrozprávať všetko, i keď vie, že ho čaká pokarhanie alebo 
zaslúžený trest. Radostný a uľahčujúci pocit po takomto vyznaní 
nám iste nie je neznámy.

A nemyslime si, že duchovného otca nezaujímajú naše malé 
radosti a bolesti. Verme tomu, že žije len pre nás, aby nám slúžil, 
a že nás má rád. A keď niekoho máme radi, všetko nás o ňom 
zaujíma a spolu s ním prežívame všetky jeho radosti a bolesti. 
Nedajme sa tu klamať od diabla, ktorý niekedy pred stretnutím 
s  duchovným vodcom vyvoláva takéto pocity strachu, obavy 
z  nepochopenia a  nezáujmu, čím seje nedôveru medzi vodcu 
a vedeného. Viďme vždy Otca a Krista v osobe vodcu. A tí nás 
vždy pochopia, nikdy nás neodsúdia a  pomôžu nájsť riešenie 
v každej situácii. 

– o – 

O čom by mala byť reč v tomto ovzduší dôvery a lásky medzi 
duchovným otcom a dieťaťom?

Stručne: O všetkom, čo vplýva na náš nadprirodzený život 
a na realizáciu nášho povolania.

Najprv to naznačíme stručne v schéme a potom schému pod
robne vysvetlíme.
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Schéma referovania

1. Zdravotný stav

2. Existenčné zaistenie
 (byt, strava, šatstvo)

3. Zamestnanie

4. Povolanie
 a) krstné 
 b) birmovné
 c) špeciálne

5. Kontakty
 a) prekážajúce 
 b) pomáhajúce
 c) podmieňujúce

V tejto schéme je zahrnutý celý náš život so všetkými oblas
ťami a vplyvmi. Na nasledujúcich stranách sa pokúsime schému 
podrobnejšie vysvetliť.

– o – 

1. Zdravotný stav

Správne prežívaný duchovný, nadprirodzený život predpo
kladá v živote prirodzenom správnu životosprávu. Zdravá myseľ 
je v zdravom tele.

Z vlastnej skúsenosti vieme, ako ťažko sa nám modlí, študuje 
a zapiera, ako sa nám konajú služby lásky, ak naše telo hlodá da
jaká choroba. Preto pri stretnutí s duchovným vodcom, podob
ne ako pri stretnutí s našimi rodičmi starosť o naše zdravie patrí 
na prvé miesto. Netvárme sa povýšenecky, že je to príliš ľudské. 
Veď Boh z nás chce mať predovšetkým ľudí a v piatom prikázaní 
nám sám prikazuje starať sa o svoje i cudzie zdravie. Najprv teda 
referujeme o čisto ľudských záležitostiach, týkajúcich sa nášho 
tela a  duše. Až potom hovoríme o  čisto duchovných veciach. 
Najprv sa dáme poznať ako ľudia, až potom ako kresťania. Ak 
duchovný vodca už pozná náš zdravotný stav, hovoríme o ňom 
len vtedy, ak by ovplyvňoval náš duchovný život. Ak sa zdravot
ný stav nemení, netreba o ňom pri každom stretnutí hovoriť.



36

Pri informovaní o  zdravotnom stave sa nehanbime hovoriť 
ani o svojich skrytých chorobách, prípadne telesných a dušev
ných vadách. Platí to aj pre ženy a dievčatá, ktoré niekedy z fa
lošnej hanblivosti zamlčujú svoje zdravotné ťažkosti. Potom sa 
stane, že dostávajú neprimerané pokyny, ktoré nie sú schopné 
plniť. Uvedomme si, že duchovný vodca je pod ťarchou hriechu 
povinný mlčať o veciach, ktoré mu boli zverené ako prirodzené 
tajomstvo pri duchovnom vedení. Nemali by sme mať teda oba
vu hovoriť o všetkých problémoch nášho tela a duše.

Ak sa zistí, že náš zdravotný stav nie je dobrý alebo sa zhoršu
je, treba referovať o tom, či máme dostatočné množstvo spánku, 
vyhovujúcej stravy a pohybu na čerstvom vzduchu. Ak poznáme 
príčinu zhoršenia zdravotného stavu, úprimne ju vodcovi odha
líme, aby nám mohol radou pomôcť urobiť nápravu.

– o – 

2. Existenčné zaistenie

Patrí sem zaistenie stravy, šatstva a bývania.

Pri strave poinformujeme o  tom, kde sa stravujeme, či sa 
stravujeme pravidelne a dostatočne, hovoríme o kvantite a kva
lite našej stravy, či nie sme prieberčiví, či nerobíme bez súhlasu 
duchovného vodcu nerozumné, prehnané sebazaprenia v jedle 
a pití z dôvodov odtučňovacích alebo z pohnútok náboženských. 
Pri jedle sa držme týchto zásad: Nežijeme preto, aby sme jedli, 
ale jeme preto, aby sme žili. Čo sa týka množstva jedla: Jeme 
toľko, aby sme mohli veľa pracovať. Čo sa týka sebazaprenia 
pri jedle: O jedle nehovorme, jedzme ho bez kritiky a šomrania, 
jedzme to, čo nám predložia. Samozrejme, ak nám to neškodí 
na zdraví, ak to žalúdok znesie. Usilujme sa o to, aby sme nejedli 
mimo určeného času.

Pri šatení sa držme zásady, že sa máme obliekať tak, aby sme 
šatami nebudili pozornosť. Teda ani prepychovo, ani príliš mo
derne. Nechoďme ani otrhaní, ani poobliekaní do  šiat z  pod
radných látok. Okrem toho, že nás šaty chránia pred nepoho
dou počasia, majú nám i  iným chrániť mravnú čistotu. Príliš 
odhalené nohy a prsia žien, veľmi tesné, „napasované“ šaty nie 
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sú dobrou vizitkou pre kresťanské dievčatá a ženy. Ani prílišná 
prieberčivosť, časté striedanie módnych noviniek nie je svedec
tvom o kresťanskej chudobe. Prebytočné peniaze máme použiť 
pre dobro bratov a sestier, ktorí ich potrebujú lebo nemajú.

Bývanie. Byt, izbu máme udržiavať v poriadku, v čistote, nie 
prepychovo zariadenú. Aj ona má byť svedectvom skromnosti, 
chudoby a  jednoduchosti. Neporiadok v  izbe často signalizuje 
neporiadok v duši. Náš Boh je Bohom poriadku a my máme byť 
jeho obrazom. Ak je náš byt naším vlastníctvom a  je dosť veľ
ký, mali by sme ho dať k dispozícii aspoň na spoločné stretanie 
spoločenstva a tých, ktorí nemajú prístrešie, by sme mali vedieť 
prichýliť. To platí aj o chatách, ktoré sú naším vlastníctvom. Mali 
by sme ich dávať veľkodušne k dispozícii rodinám na rekreáciu 
alebo skupinám na duchovné stretnutie a rekreáciu. Tak to chce 
od nás Pán: „Kto sa nezriekne všetkého, nemôže byť mojím uče
níkom“ (porov. Lk 14, 33).

Ak bývame s rodičmi alebo u cudzích ľudí, referujeme o tom, 
ako s nimi vychádzame, ako sa snažíme plniť denný režim, ako 
im poslúžime službami lásky vo voľnom čase, napríklad v záhra
de, pri veľkom upratovaní, pri varovaní detí atď.

– o – 

3. Zamestnanie

Je pre  nás zdrojom zaistenia živobytia. Rozumieme ním tú 
činnosť, ktorú nám poskytujú a odmieňajú ľudia. Povolanie nám 
dáva a odmieňa Boh. Tieto činnosti nemusia byť rozdielne. Je 
ideálne, ak sa zamestnanie a povolanie stotožňujú. Preto si naj
prv povieme o zamestnaní a v nasledujúcom bode o povolaní.

Predovšetkým si musíme uvedomiť, že Boha treba viac po
slúchať ako ľudí. Preto povolanie a jeho realizácia musí byť vždy 
na prvom mieste pred zamestnaním. Ak by moje zamestnanie 
bolo prekážkou realizácie povolania, musím sa ho zrieknuť 
a hľadať vhodnejšie.

Pri referovaní najprv spomenieme náš vzťah k  zamestná-
vateľovi a k nadriadeným, ktorých sme povinní poslúchať ako 
zástupcov Boha v tom, v čom sú kompetentní nám rozkazovať. 
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Nemáme právo kritizovať, šomrať a ohovárať. Máme právo sluš
ne a zdvorilo vyjadriť pred nimi svoj názor, ale nezhadzovať ich 
autoritu pred inými podriadenými. Máme byť k nim úctiví, zdvo
rilí a poslušní.

Voči seberovným kolegom sme priateľskí, ochotní pomôcť 
a poradiť, ale nie sa nechať nimi využívať a podporovať ich leni
vosť. Vzájomná úcta a zdvorilosť sú dobrou vizitkou našej viery.

Voči podriadeným prechovávame úctu, zdvorilosť, ale aj pev
nosť v rozhodovaní, starostlivosť a rešpektovanie ich práv. Máme 
byť na  nich nároční, ale vyžadovať s  láskou, aby sme neprepí
nali ich sily. Máme mať ohľad na ich momentálnu indisponova
nosť, byť spravodliví v odmeňovaní, chrániť sa protekcionárstva 
a úplatkov. Nedovoliť ani sebe, ani iným nám zvereným rozkrá
dať štátny a  spoločný majetok a  podporovať lajdáctvo, nekva
litnú prácu a absentérstvo. Ak treba trestať, napomínať, robme 
to vždy taktne, osobne, najprv súkromne. Nikdy iných nezha
dzujme, nepoužívajme hrubé výrazy, nadávky a ohovárania. Ako 
vedúci si máme uvedomiť, že svojim podriadeným zastupujeme 
Krista – Majstra a Učiteľa.

Kresťan, či je vedúci alebo podriadený, musí šetrne zaobchá
dzať so  štátnym a  spoločným majetkom, materiálom, s  výrob
nými prostriedkami a  pracovnými nástrojmi. Musí sa usilovať 
byť odborníkom vo svojom zamestnaní, a preto sa neustále aj 
odborne zdokonaľovať, vzdelávať.

– o – 

4. Povolanie

Prichádzame k ústrednej a hlavnej téme duchovného vede
nia. Ako sme povedali na začiatku, duchovné vedenie má pod
porovať realizáciu povolania, ktoré máme od Pána.

a) Základné, všekresťanské povolanie je povolanie krstné. 
Preto najprv referujeme o tom, ako sa usilujeme plniť svoje krst
né povolanie.

Predovšetkým ako sa usilujeme robiť pokánie, ako sa sna
žíme celý svoj život zameriavať na oslavu Boha. Či sa usilujeme 
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Krista poznávať štúdiom náboženskej literatúry a duchovným 
čítaním, čítaním Svätého písma, koncilových dokumentov, aske
tických, teologických a filozofických kníh.

Ako sa snažíme spytovaním svedomia poznávať seba a po
mocou plnenia predsavzatí z duchovných cvičení, mesačných 
obnov a denných meditácií napodobňovať Krista. Ako sa v tom
to období usilujeme bojovať s hlavnou chybou a jej súčasnými 
prejavmi. Nepodcenili sme svoju hlavnú chybu, ak sa už dlhší 
čas neobjavovala? Ako to vyzerá s našimi sebazapreniami zmys-
lov, či už zraku, hmatu, chuti, sluchu, fantázie? Ako sa usilujeme 
nadobúdať ducha evanjeliovej čistoty, chudoby a poslušnosti, 
ktoré nám výdatne pomáhajú bojovať so žiadostivosťou tela, očí 
a  pýchou života? Hovoríme o  tom, ako využívame voľný čas 
a ako premáhame lenivosť napríklad pri rannom vstávaní, po
poludní po príchode z práce, keď máme chuť si ľahnúť, či večer, 
keď sa nám zachce dať prednosť televízii pred povinnosťami.

Okrem stáleho pokánia, ku ktorému nás vyzýva krst, je krst 
aj začlenením sa do Cirkvi, spoločenstva viery, nádeje a lásky. 
Máme už takéto konkrétne spoločenstvo, v ktorom sa snažíme 
ako kresťania skvalitniť? Stretávame sa pravidelne, sme presní, 
aktívni pri stretnutí, ochotní poslúžiť bratom a sestrám zo spo
ločenstva, prípadne iným núdznym? Nie sú naše stretania iba 
jalovými posedeniami nad evanjeliom, pri káve, malinovke a zá
kuskoch, zdvorilými rozhovormi bez  skutočných služieb lásky 
duchovných alebo fyzických? Sme pri stretnutí úprimní, pokor
ní, ochotní prijímať pripomienky od bratov a sestier? Vieme aj 
my vykonávať jednoduchú službu lásky upozornenia na chyby, 
ak je to potrebné a  ak si to bratia žiadajú? Robíme to taktne 
a  s láskou, s  úprimnou snahou pomôcť bratom a  sestrám? Ak 
máme zverené dajaké spoločenstvo, usilujeme sa utvoriť v ňom 
rodinné ovzdušie lásky, úprimnosti a srdečnej dôvery?

Krstom sa stávame účastnými aj na  Kristovom trojakom 
úrade.

Ako vykonávame svoj prorocký úrad? Zjavujeme ľuďom Ot
covu vôľu svojím životom i slovami? Nepodávame im falšované, 
zriedené evanjelium zo  strachu, že by nezniesli Pánove slová? 
Snažíme sa modlitbou, rozjímaním a  uvažovaním poznávať, 
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čo chce Boh od  nás a  od tých, čo sú nám zverení teraz alebo 
budú v blízkej budúcnosti? Ak vidíme niekoho konať zlo, neml
číme zo zbabelosti, ale vieme ho úprimne a s láskou napomenúť? 
I vtedy, ak je to náš predstavený v zamestnaní a v Cirkvi?

Uvedomujeme si, že krstom sme účastní na  Kristovom 
kňazskom úrade a  že máme denne prinášať obety, sebazapre
nia za  hriechy vlastné i  hriechy bratov? Snažíme sa toto svoje 
kňazské povolanie plniť stálym zmierovaním Otca s ľuďmi? Zja
vovanie Božej vôle ľuďom nám poskytuje dosť možností, aby 
sme prinášali Bohu dary a obety za hriechy. Účasť na Kristovom 
kňazskom poslaní nás zaväzuje aj k vyučovaniu Kristovej náuky, 
či už vo vlastnej rodine, alebo aj v iných rodinách, kde rodičia 
ešte nedozreli na plných kresťanov. Robíme to radi, s láskou, sve
domito pripravení a pravidelne?

Ako pokrstení máme účasť aj na kráľovskom, pastierskom 
poslaní Krista. Máme iných viesť ku Kristovi a pomáhať im re
alizovať Božie volanie. Otec vlastnej rodiny je aj vodcom svojej 
rodiny. A keďže aj spoločenstvá musia mať jedincov, ktorí sú du
chom viac obohatení, aby sa stali animátormi iných, máme po
vinnosť toto poslanie robiť aj v spoločenstvách. Uvedomujeme 
si, že kráľovský úrad značí slúžiť bratom a sestrám? Že vodca je 
predovšetkým sluha tých, ktorých vedie? Nezabúdame na to, keď 
prijímame duchovné vedenie od iných? Žiadame od iných veľa, 
ale sami sme leniví robiť to, čo žiadame? Nevyhýbame sa zo zba
belosti a lenivosti duchovne viesť tých, ktorí nás o to žiadajú?

– o – 

b) Krstné povolanie má svoje pokračovanie v povolaní bir-
movnom, ktoré je jeho rozvinutím. Birmovkou sme sa stali do
spelými údmi mystického tela s povinnosťou hlásať Kristovu ná
uku, šíriť jeho kráľovstvo v každom prostredí, do ktorého sme 
poslaní. Preto tu budeme podrobne referovať o svojom apošto
láte.

Najprv o  apoštoláte vnútornom, ktorý robíme modlitbou, 
sebazapreniami, obetami za obrátenie sveta alebo konkrétnych 
ľudí. Vnútorný apoštolát môže robiť každý, no najmä trpiaci, 
chorí, väznení... Nezabúdame naň? Nenechávame sa strhnúť len 
vonkajšou činnosťou?
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Vonkajší apoštolát má mnoho oblastí, v  ktorých môžeme 
uplatniť svoje schopnosti. Spomenieme iba niektoré. Z nich si 
spravidla vyberieme aspoň jednu oblasť.

Snažíme sa pravidelne katechizovať deti, mládež alebo do
spelých, ktorí hľadajú pravdu?

Podporujeme šírenie kníh, či už písaním, prekladaním z cu
dzích jazykov, prepisovaním, viazaním, zháňaním potrebného 
materiálu?

Pomáhame chorým, nevládnym ľuďom, staráme sa o ich te
lesné a duševné potreby?

Navštevujeme rodiny s väčším počtom detí, aby sme im po
mohli pri  varovaní, upratovaní, praní, stavbe domu, aby sme 
manželom umožnili eucharistický život aj v  týždni, stretnutie 
v spoločenstve alebo aj kultúrny život?

Venujeme sa deťom a  mládeži vytváraním krúžkov športo
vých, speváckych, turistických, aby sme tak podporili zdravie 
ich tela i duše?

Snažíme sa šíriť Kristovu náuku pomocou poézie, prózy, či už 
písanej alebo nahranej na rôznych nosičoch, maľbami, diapozi
tívmi alebo vytváraním vhodných programov vo forme predná
šok alebo divadelných hier?

Dávame k  dispozícii na  stretnutie spoločenstiev svoj byt, 
auto, chatu? 

Udržujeme listový styk s tými, s ktorými sa nemožno stretnúť 
osobne pre veľké vzdialenosti alebo služobné povinnosti, aby cí
tili aj na diaľku, že patria do Božej rodiny, do Cirkvi?

Pomáhame zo  svojich finančných prebytkov aj iným, ktorí 
to potrebujú na šírenie Kristovho kráľovstva, alebo preto, že sú 
v núdzi?

Dávame dobrý príklad verejným a  častým pristupovaním 
k sviatostiam? Neskrývame sa z obáv pred posmeškami okolia, 
alebo len preto, že nevieme prekonať ľudské ohľady?

Máme dobre preštudovaný dekrét Druhého vatikánske
ho koncilu o  laickom apoštoláte a  jeho vynikajúci komentár 
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v knižke Áno, Pane? Neodchýlili sme sa od smerníc učiteľského 
úradu Cirkvi o apoštoláte laikov?

Nerobíme apoštolát len na vlastnú päsť, bez dozoru zodpo
vednej cirkevnej autority?

– o – 

Spomenuli sme len niektoré oblasti, v  ktorých môžeme aj 
u nás konať vonkajší apoštolát. Iste je veľa iných oblastí najmä 
teraz, keď má Cirkev väčší priestor slobody na šírenie Kristovej 
náuky. Srdce naplnené láskou ku Kristovi nájde vždy dosť príle
žitostí, aby šírilo Kristovu lásku v prostredí, v ktorom žije.

– o – 

c) Okrem krstného a birmovného povolania každý z nás má aj 
svoje špeciálne povolanie, ktoré sa realizuje v slobodnom stave 
alebo v manželstve.

Slobodný stav sa realizuje v stave rehoľnom alebo kňazskom 
alebo životom slobodných laikov, ktorí žijú vo svete so sľubmi 
alebo bez sľubov.

Poznám svoje špeciálne povolanie? Ak nie, čo robím, aby som 
ho čím prv poznal a mohol robiť to, čo Boh odo mňa chce? Od
kladanie rozhodnutia je vždy hriešnou stratou času, ktorý potre
bujeme, aby sme sa dobre pripravili na splnenie tohto poslania.

Ak sme sa po  konzultácii s  duchovným vodcom rozhodli 
pre  určité povolanie, neobzeráme sa ustráchane nazad, ale sa 
snažíme pevne kráčať za Kristom, aj keď prídu pochybnosti?

Ako plním svoje kňazské povinnosti, ak som kňaz?

Ako plním svoje rehoľné povinnosti, ak som rehoľník?

Ako sa angažujem za  Božie kráľovstvo, ak som sa rozhodol 
zostať vo svete ako slobodný laik?

Ako vydávame svedectvo svojím kresťanským manželstvom? 
Nezanedbávame svoj vnútorný život, pristupovanie k  sviatos
tiam, život v spoločenstve a apoštolát odvtedy, odkedy sme uzav
reli manželstvo?
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Nebojíme sa pred svetom vydať svedectvo aj väčším počtom 
detí, ktoré prijímame s láskou, a nie s fňukaním a z núdze?

Ako vyzerá náš manželský život? Nezneužívame ho nepriro
dzeným pohlavným životom zo strachu pred väčším počtom detí 
alebo z nemiernej túžby uspokojovať iba svoje sexuálne chúťky? 
Nezabúdame, že telesné spojenie má byť vyvrcholením duševnej 
jednoty?

Aký je môj vzťah k môjmu manželskému partnerovi? Precho
vávame vzájomnú úctu, zdvorilosť, pozornosti, nežnosti, drobné 
prejavy lásky jeden voči druhému? Uvedomujeme si denne, že 
láska je predovšetkým služba, ktorú si máme navzájom preuka
zovať?

Usilujeme sa spoločne, ráno i večer, stráviť aspoň polhodinu 
s Kristom pri meditácii a v spoločnej modlitbe, pri duchovnom 
čítaní a hodnotení dňa?

Vieme prijímať pomoc aj od iných bratov a sestier zo spolo
čenstva, od Cirkvi, ak sami nestačíme?

Vyučujeme a vychovávame svoje deti pre Krista?

Umožňujeme svojmu manželskému partnerovi účasť na svä
tej omši v  týždni, stretnutie s  duchovným vodcom? Nie sme 
na neho žiarliví?

Vieme, že naše manželstvo má jediný hlavný cieľ: spoločne sa 
dostať ku Kristovi cez všetky radosti i ťažkosti, ktoré spoločne 
prežívame?!

– o – 

5. Kontakty

Realizácia špeciálneho, ale aj krstného a birmovného povola
nia je značne ovplyvnená kontaktmi, ktoré buď prekážajú reali
zácii povolania, alebo ho podporujú, alebo ho priamo podmie
ňujú. Preto ešte niekoľko slov o  týchto kontaktoch, o  ktorých 
treba pri duchovnom vedení tiež referovať.

– o – 
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a) Kontakty prekážajúce

Sú spoločenské alebo príbuzenské. Zneužívajú našu túžbu 
po jedle, pití, sexe, pohodlí alebo po sláve, čiže žiadostivosť tela, 
očí a pýchu života. 

Môžu to byť naši priatelia a priateľky z obdobia pred obráte
ním, ktorí nás okrádajú o drahocenný čas zbytočnými a prázd
nymi rečami, a tým aj o vnútorný pokoj. Často sa z nás smejú, 
posmievajú, vtipkujú o našom spôsobe života, ba dakedy sa aj 
rafinovane snažia strhnúť nás do prázdneho a hriešneho života.

Nemáme aj my takýchto nepriateľov našej duše? Čo naša 
známosť a kontakty s osobami druhého pohlavia? Nevybíjame 
v  zbytočných rozhovoroch a  stretnutiach nepriamo svoju se
xualitu, ak si ju netrúfame vybiť priamo hriechom? Správame 
sa k svojim kolegyniam na pracovisku a na zábave ako kresťa
nia, alebo aspoň tak, ako chceme, aby sa iní správali voči nášmu 
manželskému partnerovi alebo k tomu, s kým máme známosť?

Ani príbuzní vždy nepomáhajú realizovať naše povolanie 
a môžu sa stať prekážkou podľa slov Písma: „Nepriateľmi člove
ka sú jeho domáci“ (porov. Mt 10, 36). A skúsenosť potvrdzuje, 
že mnohí rodičia sa radšej zatratia so svojimi deťmi, ako by sa 
ich deti mali spasiť bez nich! A najmä vo veci duchovného povo
lania, keď sa ich dieťa usiluje hlbšie kresťansky žiť, apoštolovať 
alebo sa zasvätiť Bohu, vedia byť otvorenými nepriateľmi, ak sa 
len sami nesnažia kresťansky žiť.

Nie sme príliš naviazaní na  rodičov, manželku, manžela, 
na vlastné deti? Sme ochotní pre Krista uprednostniť jeho vôľu 
pred ich vôľou, ak sú v rozpore? Pán nás vážne napomína: Kto 
väčšmi miluje otca, matku, brata, sestru, manželku, vlastné dieťa 
a vlastný život ako mňa, nie je ma hoden (porov. Mt 10, 37).

b) Kontakty pomáhajúce

Ide o tie styky s ľuďmi, ktoré nám pomáhajú pri uskutočňo
vaní Božieho volania.

Na prvom mieste je to osoba duchovného vodcu.
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Som k  nemu úprimný? Mám k  nemu dôveru alebo mám 
strach zo stretnutia s ním? Neprechovávam k nemu iné city ako 
city dieťaťa k otcovi? Ako som splnil úlohy z posledného vede
nia? Modlil som sa za neho a za jeho zverencov? Pripravil som 
sa na stretnutie s ním, aby som ho neokrádal o vzácny čas? Som 
ochotný poslúchať ho vo všetkom, čo mi radí pre moju svätosť?

Ak vodca a spovedník nie sú jedna osoba, referujem o svojom 
vzťahu k osobe spovedníka, prípadne o radách, ktoré sú v rozpo
re s radami duchovného vodcu?

Okrem týchto kontaktov s priamymi zástupcami Cirkvi a Je
žiša Krista referujem o svojich kontaktoch s bratmi a sestrami 
zo spoločenstva.

Snažím sa príslušnosť k  svetovej Cirkvi realizovať účasťou 
na  jej bolestiach a radostiach, o ktorých sa dozvedám z nábo
ženských relácií v rozhlase a televízii, zo štúdia koncilových do
kumentov, z pápežských encyklík a iných cirkevných dokumen
tov, v ktorých Cirkev rieši aktuálne problémy?

Medzi pomáhajúce kontakty patria aj kontakty so spolupra
covníkmi v apoštoláte. Mám spolupracovníkov? Ako mi pomá
hajú? Pomáham im uplatniť a  rozvinúť všetky charizmy, dary, 
ktoré dostali od Boha pre dobro Cirkvi? Ak som členom daja
kého združenia, ktoré je schválené Cirkvou, ako si plním povin
nosti plynúce zo  stanov združenia, prípadne z  prísľubu, ktorý 
som zložil?

c) Kontakty podmieňujúce

Kristus povedal: „Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva 
vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete 
urobiť nič“ (porov. Jn 15, 5).

Rozhodujúcim faktorom pre  moje posvätenie je spojenie 
s Kristom. Pomáhajú mi k tomu rozličné pobožnosti.

Aká je moja účasť na svätej omši a na svätom prijímaní?
Ako meditujem a ako si plním predsavzatia z meditácií?
Ako často a ako pravidelne prijímam sviatosť pokánia?
Ako vyzerajú moje večerné hodnotenia dňa?
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Ako si vykonávam denné modlitby a duchovné čítanie? Nie 
je to len bezduché recitovanie naučených formuliek? Viem sa 
modliť tvorivo a tak vlastnými slovami vyjadriť svoju lásku, ľú
tosť, prosbu a vďaku nebeskému Otcovi?

Ako vyzerá moje spojenie s Bohom cez deň, pri práci, pri zá
bave? Ak mám možnosť navštíviť v kostole Spasiteľa, urobím to?

Robím si pravidelne mesačné obnovy, a ak mám príležitosť, 
aspoň raz do roka duchovné cvičenia?

Ako z nich plním predsavzatia?

– o – 

Spomenuli sme hlavné body, o ktorých by sme mali refero
vať pri  stretnutí s duchovným vodcom. Možno sa nám zdá, že 
je toho priveľa a že takéto stretnutie by muselo trvať niekoľko 
hodín. Možno tie prvé áno. No postupne si zvykneme na tento 
systém a nebude treba toľko času, aby sme o sebe zreferovali, iba 
ak vo výnimočných prípadoch.

Okrem zreferovania o tom, čo sme robili, na záver rozhovoru 
predložíme aj problémy, ktorých sme sa nedotkli v schéme. Zna
číme si ich počas celého mesiaca pri spytovaní svedomia do du
chovného notesa. Tu si poznačíme aj rady a smernice, ktoré do
stávame od duchovného vodcu.

Podotýkame, že písomné záznamy zo  spytovania svedomia 
(tabuľky) alebo z prípravy na duchovné vedenie, resp. písomné 
poznámky z duchovného vedenia nemožno žiadať za každú cenu 
od každého. Môžu byť vhodnou pomôckou najmä na začiatku, aj 
to nie pre všetkých.

Uviedli sme tu jednu schému referovania pri  duchovnom 
vedení. Tým nechceme povedať, že je to jediná možná schéma. 
Ak niekomu vyhovuje iný systém referovania podľa inej sché
my, môžu mu rovnako osožiť, ba azda aj lepšie. Ak už pokročil 
v duchovnom živote, nebude treba referovať tak podrobne ako 
v začiatkoch, keď sa dával poznávať duchovnému vodcovi.

Vodca nielen radí, ale aj poučuje. A učí nás riešiť si problémy 
samostatne. Preto sa pri každom stretnutí bude usilovať o to, aby 
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jeho duchovné dieťa odišlo nielen povzbudené, ale aj obohate
né o nové poznanie Krista a našich vzťahov k nemu a k bratom 
a sestrám.

Ak sa duchovné vedenie spája so  sviatosťou pokánia, tak 
je výhodné a  psychologicky správne celé stretnutie zakončiť 
úprimnou sviatosťou pokánia. Tu už len stručne zhrnieme hrie
chy a  slabosti, o  ktorých sme sa zmienili pri  referovaní. Kňaz 
nám udelí rozhrešenie a sviatostnou milosťou nám sprostredku
je výdatnú posilu pre uskutočňovanie pokánia a plnenie predsa
vzatí a úloh, ktoré sme pri sviatostnom duchovnom vedení do
stali. Sviatosťou pokánia sa stretnutie spravidla končí.

– o – 
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V. NIEKOĽKO DOPLŇUJÚCICH POZNÁMOK  
     O DUCHOVNOM VEDENÍ

Dlhoročná skúsenosť ukazuje, že je dobrou pomôckou pre sebapo
znanie a  spoľahlivejšie informovanie duchovného vodcu viesť si pí-
somné spytovanie svedomia podľa vhodne zostavenej tabuľky. Po
mocou dohodnutých značiek sa dá vyjadriť nielen kvantita, ale aj 
kvalita splnenia určitého bodu tohto spytovania svedomia. Tabuľ
ku si zostavíme po dohovore s duchovným vodcom a pri duchov
nom vedení mu ju ukážeme. Za chvíľu z nej môže získať celkový 
prehľad o našom stave za uplynulé obdobie, ba môže porovnať náš 
vývoj v určitej oblasti za dlhšie obdobie. Samozrejme, pri hodno
tení vo večernom spytovaní svedomia sa predpokladá úprimnosť 
a náročnosť na seba ako pri celom našom duchovnom snažení vô
bec.

Ak k tabuľke pripojíme aj potrebné poznámky k hodnotiacim 
značkám, uľahčia nám presnejšie informovať a ľahko sa pripraviť 
na duchovné vedenie a na sviatosť pokánia. Tým, ktorí majú ťaž
kosti otvárať sa pri  duchovnom vedení, sa odporúča viesť si du-
chovný zápisník, prípadne denník, pomocou ktorého sa tiež pre
hlbuje úprimnosť a otvorenosť. Postupne sa od denníkovej formy 
prejde na priame ústne referovanie, keď sa nadviaže potrebná dô
vera a vedený bude schopný otvárať sa.

– o – 

Okrem individuálneho duchovného vedenia sa v súčasnej dobe 
usilujeme zavádzať do  života aj duchovné vedenie v  rámci spo-
ločenstva, ktoré je už na patričnej duchovnej výške. Je to možné 
vtedy, ak členovia naozaj úprimne prežívajú svoje krstné povolanie 
a cítia sa ako členovia jednej rodiny, v ktorej panuje ovzdušie dô
very a lásky, a všetci majú spoločné duchovné vedenie a jedného 
duchovného vodcu. V tomto prípade sa môže referovať tiež podľa 
uvedenej schémy pred všetkými členmi spoločenstva v  prítom
nosti duchovného vodcu, prípadne aj bez  neho, ak na  stretnutie 
nemohol prísť. Závisí od duchovnej vyspelosti členov, do akej hĺb
ky sa pri  referovaní ide. Neodporúča sa, ani nepripúšťa verejné 
vyznávanie hriechov ako znak „zrelosti“. Je to psychický nátlak, 
veď kto by nechcel byť v spoločenstve zrelý? Skúsenosť Cirkvi aj 
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prax v tejto veci je dosť dlhá a presvedčivá, i keď za prvých kres
ťanských čias sa takéto „vyznanie“ konalo aj verejne na znak pra
vej kajúcnosti a úprimnej ľútosti (porov. Jak 5, 16).

Po skončení referátov pred spoločenstvom sa osobným po
hovorom s  duchovným vodcom referovanie doplní informá
ciou o tých slabostiach alebo intímnejších záležitostiach, ktoré 
sa nemali pred bratmi povedať, aby sme zamedzili pohoršeniu. 
Po osobnom pohovore si môžeme ešte vykonať sviatosť pokánia. 
Je úplne samozrejmé, že k takémuto spôsobu referovania pred 
celým spoločenstvom nemožno nikoho nútiť, práve tak ako ho 
nemožno nútiť vyznávať sa zo svojich slabostí. Podotýkame, že 
v prípade otvoreného referovania sú všetci členovia spoločen
stva viazaní tajomstvom o veciach, ktoré sa na spoločenstve do
zvedeli o bratoch a sestrách, ktorí nás o sebe informovali za toh
to predpokladu.

Medzi kolektívne duchovné vedenie možno zaradiť i kázne, 
prednášky, kajúce pobožnosti, rôzne konferencie, ktoré sa usku
točňujú pred väčšími skupinami veriacich.

– o – 

Ak nie je možný osobný kontakt s duchovným vodcom, spo
ločenstvo môže na určitý čas nahradiť duchovné vedenie. Naj
mä v dnešnej dobe citeľného nedostatku skúsených duchovných 
vodcov môže byť táto forma dobrou pomôckou a dočasnou ná
hradou duchovného vedenia. Ak sa vyskytujú problémy, ktoré 
spoločenstvo nevie rozriešiť v  duchu evanjelia, prednesú ich 
na  riešenie duchovnému vodcovi spravidla prostredníctvom 
toho člena, ktorý má s ním priamy kontakt.

– o – 

Ak nie je možné priame stretnutie s  vodcom alebo so  spo
ločenstvom, je ešte možný písomný kontakt. Potom sa podľa 
schémy snažíme referovať v  listoch a  vodca listom aj odpove
dá na problémy. Treba si však uvedomiť, že toto je iba núdzové 
riešenie. Nemali by sme ľutovať nijakú námahu, peniaze ani čas 
aspoň občas nadviazať s ním osobne priamy kontakt.

– o – 
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A na záver ešte jedna poznámka.

Kedy sa končí duchovné vedenie?

Vtedy, keď prestane plniť svoje poslanie. Ak vedený nie je 
úprimný alebo poslušný. Vtedy, ak vodca nie je schopný viesť 
vedeného, či už pre vlastnú neschopnosť, alebo preto, že vede
ný vplyvom Božím „prerástol“ duchovného vodcu, ktorý by sa 
stal brzdou jeho ďalšieho duchovného rastu. Vtedy ho presunie 
na  vedenie ku  skúsenejšiemu duchovnému vodcovi alebo ho 
prenechá na  priame vedenie Božie. Okrem toho, ak sa niekto 
rozhodne vstúpiť do seminára alebo do rehole, prípadne seku
lárneho inštitútu, prechádza do duchovného vedenia u prísluš
ného špirituála alebo magistra.

No treba byť veľmi opatrnými pri prepúšťaní z duchovného 
vedenia alebo pri zmene duchovného vodcu, aby sme sa nene
chali viesť citovými stavmi, ale zdravým rozumom. Pred takým
to rozhodnutím sa treba veľa modliť a  radiť s Bohom. Ďalšími 
dôvodmi pre zmenu duchovného vodcu môže byť napríklad aj 
určitá vonkajšia okolnosť, ako zmena bydliska, ak by sa kontakt 
s vodcom veľmi sťažil a ak by sme mali poruke vhodnú osobu, 
ktorá by ho nahradila.

Pri správnom duchovnom vedení musí rásť nielen vedený, ale 
aj vodca. A tak vzťah medzi nimi by mal byť v ideálnom prípade 
celoživotný, aj keď v rôznych životných obdobiach má rôznu in
tenzitu.

Veľmi prosme Boha o to, aby sme takéhoto vodcu našli. Ak 
máme prosiť Boha o veľké veci, myslím, že jednou z najväčších 
vecí, o  ktoré máme prosiť, je práve prosba za  dobrého, sväté
ho duchovného vodcu počas nášho pozemského života. Pán 
nás k tomu povzbudzuje slovami: „Proste a dostanete! Hľadajte 
a nájdete!“ (Mt 7, 7). 

– o – 

OAMDG et BMV!



51

ČO BY BOLO DOBRÉ SI PREČÍTAŤ

ANDER: O duchovnom vedení

AUBRY, Joseph: Poď za mnou!

DUBOIS, Jean: Koncil vatikánsky druhý  
(1. a 2. časť: komentáre k dekrétom o laickom apoštoláte,  
o obnove rehoľného života a o kňazskej službe)

DUBOIS, Jean: Tri základné témy  
(O Božom slove, o modlitbe, o živote v spoločenstvách)

DUBOIS, Jean: Verím a vyznávam

JÁN PAVOL II.: Christifideles laici  
(apoštolský list o poslaní laikov v Cirkvi a vo svete)

KEMPENSKÝ, Tomáš: Nasledovanie Krista

L,ARCO, Adolfo: Priekopník modernej duchovnosti

LIGUORI, Alfonz Mária de: Cesta lásky

SALESKÝ, František: Filotea 

SALESKÝ, František: Teotim

TANQUEREY, Adolphe: Prehľadná bohoveda asketická  
a mystická

TOMKO, Jozef: Svetlo národov
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