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Mária Wardová, vizionárka a žena pre všetky časy, hľadala Boha vo všetkých 

veciach. Čo znamená vyjadrenie „vo všetkých veciach“? Ako spoločníčky Márie 

Wardovej pevne veríme, že to vyjadruje štyri spôsoby, ako byť spojené s Bohom, 

sebou samými, inými a so stvorením. Sv. Ignác by povedal: „nachádzať Boha vo 

všetkých veciach“ a slovami  Márie Wardovej „všetko vzťahovať na Boha“.  

Sme povolané, aby sme sa znova navzájom spojili nový spôsobom. Tento nový 

spôsob v našich časoch symbolizuje vzor Otca-Syna-Ducha Svätého.  

Keď uvažujeme nad zjednotením, Boh nás volá k tomu, aby sme vytvárali nové 

možnosti vzájomnej spolupráce v našom súčasnom poslaní ako spoločníčky Márie 

Wardovej. Je to čas vzájomného návratu k zdieľaniu nášho spoločného dedičstva. 

Spoločne môžeme dosiahnuť viac, ako hovorí jedno africké príslovie: „Keď chceš 

ísť rýchlo, choď sám. Keď chceš ísť ďaleko, choďte spoločne.“ V našej dobe je to 

možné len vtedy, keď sa zameriame na vzájomnú spoluprácu. Naša zakladateľka 

Mária Wardová mala neuveriteľný dar objavovať možnosti a riskovať, aby začala 

niečo nové. Spojme teda naše dary, aby sme sa stali účinnými evanjelizátormi 

našej doby, pretože sme súčasťou kruhu. Kruhu života, ktorý je prístupný 

a životodarný.  

COVID-19 nielenže otvára v tomto našom dnešnom svete nový zmysel pre 

solidaritu, ale taktiež odhaľuje nespravodlivosť v dôsledku nerovnosti. COVID-19 

zhoršuje situáciu vylúčených a diskriminovaných, trpiacich žien a mužov, dievčat a 

chlapcov, detí, starších, ľudí žijúcich so zdravotným postihnutím, členov rasových a 

etnických menšín a domorodého obyvateľstva, utečencov a migrantov. Black 

Lives Matter (v preklade „na čiernych životoch záleží“) nezmenil iba spôsob, akým 

vidíme realitu vo svete, ale tiež spôsob ako vnímame – ako cítime vzájomnú 

pohodu a bolesť. Skutočne nás to otvorilo voči hlbšiemu ľudskému prepojeniu. 

Tento čas vnímame ako čas opätovného spojenia sa s Bohom, sebou, inými 

a stvorením. Boh nás pozýva, aby sme spoločne pracovali a vytvárali z nášho 

sveta lepšie miesto pre nás všetkých, zvlášť pre ľudí na okraji spoločnosti 

a najzraniteľnejších. Mária Wardová bola presvedčená o tom, že „ženy v čase, 

ktorý prichádza, urobia veľa“ a nebudú sa báť vykročiť na nové cesty v službe 

Cirkvi v otvorenosti a pripravenosti odpovedať na znamenia čias tam, kde je 

najväčšia núdza tvárou v tvár spravodlivosti. 

21. storočie je časom opätovného spájania a budovania mostov, časom pre 

zjednotenie myslí a sŕdc, pre premenu, znovu vytváranie nášho budúceho 

poslania vo vernosti našej charizme a spiritualite našej zakladateľky ctihodnej 

Márie Wardovej.  

Členovia rodiny Márie Wardovej, inšpirovaní jej láskou k Bohu, k iným a k stvoreniu, 

nás v tejto brožúrke pozývajú budovať správne vzťahy so Zemou a všetkým 

stvorením na väčšiu česť a slávu Božiu.  

Sr. Mercy Shumbamhini CJ a  Sr. Jane Gikonyo IBVM   

ÚVOD 
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Hlboká viera priviedla Máriu Wardovú k hľadaniu a nachádzaniu Boha vo 

všetkých veciach, k vnímavosti voči Božiemu pôsobeniu v každodennom 

živote. Táto viera jej umožňovala odpovedať na svätú Božiu vôľu, ktorá sa 

mala v jej živote udiať. V modlitbe jasne spoznala, aké dôležité je mať 

slobodný a otvorený prístup k Bohu: „všetko vzťahovať na Boha“.  

Odovzdala sa Bohu, ponúkla mu celé svoje bytie. V obraze z Maľovaného 

života č. 21 čítame o Vízii Glória, mystickom zážitku, prostredníctvom 

ktorého dostala od Boha osvietenie týkajúce sa diela, ktoré jej malo byť 

zverené. Z tejto vízie Mária Wardová pochopila, že to pre ňu bola Božia 

vôľa a zostala úplne poslušná Božiemu vedeniu.  

Jej asketické žitie evanjelia, zvlášť počas dennej praxe v duchovných 

veciach, ju viedlo k dôvernosti s Bohom. To znamená, že bola vnímavá na 

vanutie Ducha a dôverovala v Božiu prozreteľnosť, ako hovorí: „Dávam mu 

to, čo mám, a všetko, čo potrebujem, nájdem v ňom.” Mária Wardová 

dôverovala Bohu v časoch ťažkostí a neistôt. Pre ňu boli všetky skúsenosti, 

možnosťami nachádzať Boha: či už v dobrých časoch, alebo tvárou v tvár 

ťažkostiam. Ostala verná ceste života, ktorú si zvolila.  

Rovnako ako ona, aj my sme povolané k vernosti dokonca aj v najťažších 

časoch – musíme naďalej robiť dobré veci s pravdivosťou, zvlášť v našich 

poslaniach, ktoré sú zamerané na potreby núdznych a sociálne slabých 

v spoločnosti. Sú to výzvy na prijatie vnútorných a vonkajších neistôt v 

našich životoch, tak ako teraz, keď uvažujeme nad opätovným 

zjednotením Inštitútov Márie Wardovej. Taktiež aj celosvetová pandémia 

COVID-19, ktorá so sebou prináša mnoho foriem neistoty, ktoré už teraz 

zažívame; chudobní, ktorým boli odobraté základné nástroje obživy, ľudia, 

ktorí stratili prácu, rastúci počet tehotenstiev tínedžeriek a medzi iným 

nárast prípadov domáceho násilia. S tým všetkým, čo sa deje po korone, 

je svet dosť neistý. 

Mária Wardová vo svojej dobe konkrétne odpovedala na potreby Cirkvi a 

spoločnosti. Toto jej pravidlo nám poskytuje cenný pohľad, z neho 
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môžeme čerpať. Pre nás, jej spoločníčky, je jej život pripomienkou vernosti 

modlitbe a neustálemu úsiliu vytvárať si správne vzťahy s inými a Bohom, z 

ktorého prozreteľnosti sme schopné urobiť veľa, robiť obyčajné veci 

neobyčajným spôsobom. Povedali sme, že prvé a posledné slovo Márie 

Wardovej bolo Ježiš. Ježiš sa stal kľúčovým slovom a ústrednou témou 

celého jej života; vo všetkých jej prosbách, útočiskom vo všetkých 

nebezpečenstvách a ochranou pred všetkým zlom. Povzbudzuje nás, aby 

sme všetky výzvy vzťahovali na Ježiša a dovolili mu, aby on bol vo všetkom 

začiatkom a koncom nášho života.  

 

 

 

 

 

 

Akým spôsobom je vzťahovanie všetkého na Boha 

živou realitou môjho života, rodiny, komunity a 

poslania?  

Čo mi bráni v tom, aby som oslobodila svoje srdce  

a prenechala kontrolu nad mojimi životnými 

situáciami Bohu?  

Sr. Evelyne Mary Ochieng IBVM – Provincia Východná Afrika 
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Každý, kto sa zahĺbi do štúdia materiálov od 

Márie Wardovej, či o nej, neubráni sa úžasu 

a zároveň veľkému rešpektu pred jej osobnosťou. 

To isté pociťovali pri nej aj jej neprajníci. 

Na živote zakladateľky rehoľnej spoločnosti 

môžeme spoznať, čím každú z nás chce Pán 

previesť. Pozrime sa letmo na jej život. 

„Štartovacia čiara“ Márie Wardovej bola vysoká: 

vyrastať mohla uprostred svedkov viery – rodičia, 

babička Ursula Wrightová, príbuzní, všetky rodiny, 

v ktorých čnosti boli vysoko cenené. V týchto 

prostrediach mohla vidieť a zažívať, že Boh je 

absolútnou hodnotou. Viera, nádherne 

odovzdávaná z generácie na generáciu, u nej 

v čase, keď dospievala, vyústila do túžby po 

mučeníctve. Viera Márie Wardovej bola naozaj 

osobným vzťahom – láskou k Bohu. Ona tento 

vzťah žila a relatívne skoro – okolo 12. roku života 

– bola schopná samostatne rozlíšiť Božiu vôľu 

a vykonať ju. 

Poznala Božie Srdce. Jej veľká, láskyplná snaha 

spoznať a vyplniť Božiu vôľu bola pevná, trvalá, 

ba po celý jej život rástla. U Márie Wardovej 

vidíme mocné vedenie Ducha, ktoré je 

darované tým, čo sú čistí, slobodní, nezaujatí 

sebou. 

Zameranosť na Boha – od toho sa odvíja všetko! 

Spolupracujúc s Božou milosťou, aj my môžeme 

zakúšať bezpečné vedenie Ducha Svätého, 
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a tak byť stále lepšími nástrojmi v Božej ruke. Márii Wardovej na tom veľmi 

záležalo. Jej život bol hlboko preniknutý modlitbou a pevným spojením 

s Bohom a to spôsobilo, že mohla byť takou stálou, pevnou, neotrasenou vo 

všetkých ťažkostiach. S otvoreným srdcom pre Božiu vôľu, zakorenená v nej, 

vedela čakať i konať. Jej vyžarovanie malo na ľudí rovnaký vplyv ako jej 

konanie. 

Každá z nás má svoje obdarovanie, rovnako každá komunita či provincia. 

Sme žijúcim organizmom, reagujúcim na potreby doby. Stačí si to len 

uvedomovať, že jednotlivé údy sa navzájom dopĺňajú! 

 

 

 
 

 

 

Ako som si toho vedomá? 

 

Čo musím zanechať, aby som mohla niečo iné 

prijať? 

 

Sr. Magda Kumorovitzová CJ – Slovenská provincia  
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Mária Wardová mala jasnú víziu o novom, činnom spôsobe rehoľného 

života pre ženy. Ten presahoval jej pôvodnú túžbu po kláštornom živote a 

presahoval vtedajšie predstavy doby o rehoľnom živote. Ide v línii apoštola 

Pavla. Po jeho stretnutí s Ježišom, zmŕtvychvstalým Pánom, sa Pavol vydal 

úplne iným smerom od svojej pôvodnej viery v spásu prostredníctvom 

Božích zákonov. Začal ohlasovať Božiu milosť, ktorá vytvorila v Cirkvi priestor 

pre pohanov. Na druhej strane Mária Wardová pracovala na otvorení 

novej kapitoly pre ženy v Cirkvi, ktorá bola dovtedy centrom mužského 

sveta, aby mohli mať v nej slovo a aktívne pôsobiť vo svete. Hoci v dobe 

Márie Wardovej bola Cirkev na rozdiel od prvotnej Cirkvi pevne 

štruktúrovaná, jej žiadosť nebola ľahko prijatá, jej misia však neprestala a 

ona začala otvárať mnohé školy a komunity naprieč Európou.   

Pozýva nás aj dnes urobiť to isté – nevzdávať sa kvôli neistote sveta, ale 

nechať Boha, aby nás viedol za naše limity a robiť viac pre Krista. Vzťahuje 

sa to na princíp „čas je väčší ako priestor“. Pápež František ho rozoberá v 

exhortácii Evangelii Gaudium v bode 223 a hovorí: „Tento princíp 

umožňuje pracovať v dlhodobej perspektíve bez posadnutosti okamžitými 

výsledkami. Pomáha s trpezlivosťou znášať zložité a nepriaznivé situácie 

alebo zmeny plánov... Ide tu o preferovanie činností, ktoré v spoločnosti 

vytvárajú nové dynamizmy a týkajú sa ďalších osôb i skupín, ktoré potom 

zabezpečia ich pokračovanie, aby priniesli ovocie v dôležitých historických 

udalostiach.“ Toto perfektne vysvetľuje, ako bola Mária Wardová bez 

hraníc v poslaní napriek odporu – verila v Boží čas.  

Dnešný svet zažíva v dôsledku bezprecedentnej pandémie COVID-19 

dramatické zmeny v životnom štýle. V súčasnosti kvôli narastajúcim 

opatreniam v mnohých oblastiach života a cestovania nám to poskytuje 

nový pohľad na našu identitu „pútnika“, keď sa znova pozrieme na život 

Márie Wardovej ako pútničky. Veci sa časom vo svojej forme a charaktere 

menia, ale nie v pravej podstate. Učí nás žiť v Božom čase, dostať sa k 

ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti a izolovaní od Ježišovho svetla a urobiť 
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našu Cirkev objatím pre nich. My rodina Márie Wardovej budeme 

pokračovať v našom pútnickom živote všade tam, kde je to viac potrebné 

na oslavu Boha. Ako potom pôjdeme na túto púť a kam? „Už niet Žida ani 

Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste 

jeden v Ježišovi Kristovi.“ (Gal 3, 28) 

 

Čo pre mňa znamená motto  

„ad majorem Dei gloriam“ (AMDG),  

na väčšiu Božiu slávu? 

 

Ako vnímam to, že naša rodina Márie Wardovej 

robí pre Krista a žije Magis ako kontemplatívni 

v činnosti?  

 

 

 

Sr. Theresa Park CJ – Kórejská provincia 
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Počas celého života Márie Wardovej boli 

rozhodujúce vernosť, úprimnosť, čestnosť. 

Mária Wardová vždy kládla na prvé 

miesto čestnosť. Odmietla všetky 

podvody, kedy mohla prijať iné pravidlá 

pre Inštitút s tým, že ich neskôr upraví. 

Čestný život je život úprimný, bez masiek 

a pretvárok. Úprimnosť je v kontakte s 

hĺbkou nášho srdca, kde prebýva Duch 

Svätý. Prostredníctvom neustálej modlitby 

našla Mária Wardová odvahu byť verná 

svojmu presvedčeniu. Našou inšpiráciou 

a dedičstvom charizmy Márie Wardovej je 

hlboký vzťah s Ježišom a schopnosť byť 

počas modlitby a meditácie „naladení“ na Boha. Mária Wardová čakala 

na Boha s vnútornou slobodou a vernosťou. Pozýva nás, aby sme 

vo svojom živote a pri rozličných prácach „boli také, aké sa ukazujeme, 

a ukazovali sa také, aké sme“. Svojich nasledovníkov tiež vyzýva, aby „boli 

milovníkmi pravdy a pracovníkmi na poli pravdivosti.“   

Akú výzvu predstavujú pre nás dynamiky našich kultúr v súčasnej dobe? 

Akú výzvu ponúka naša spoločnosť v prípade nerovnosti, nespravodlivosti, 

rasizmu, hladu, korupcie, chudoby, chamtivosti, pandémie COVID-19, 

ničenia životného prostredia atď.? Mária Wardová vo svojom čase 

dôrazne poukázala na rozdiely. A čo my dnes?  

Jedna z jej kľúčových myšlienok je, aby sme „robili dobro a robili ho 

dobre“. Sme pozvané robiť bežné, každodenné veci celým srdcom na 

väčšiu Božiu slávu. Vnímam, že Mária Wardová nás vyzýva, aby sme boli 

pravdivé voči Bohu, voči sebe, iným a voči všetkému stvoreniu. Tu v 

Zimbabwe v mojej práci so sirotami a deťmi nakazenými HIV/AIDS vidím 

množstvo utrpenia v dôsledku hladu a nedostatku liekov. V súčasnosti 

počas lockdownu (uzatvorenia) väčšina detí nemá možnosť vzdelávať sa. 

D
e

ň
 4

 
26. január 2021 

MÁRIA WARDOVÁ:  

ŽENA ÚPRIMNÁ VO SVOJOM ŽIVOTE A POSLANÍ  



10 

 

Je to výzva pre obetavosť, angažovanosť, spoluprácu v globálnej dedine, 

plnú zainteresovanosť, dialóg, podporu, rozhovory so špecialistami 

a využitie informačných a komunikačných technológií (ICT). Na príhovor 

Márie Wardovej potrebujeme pracovať ako jedna rodina. Ctihodná Mária 

Wardová, oroduj za nás a daj nám svojho ducha.  

Pre Máriu Wardovú pravda, úprimnosť a integrita znamenajú celistvosť, 

horlivosť a pravdivosť.  Neustále sa potrebujeme pýtať sami seba:  

 

Akou výzvou je pre mňa súčasnosť?  

 

Čo sa od nás ako od rodiny Márie Wardovej žiada 

v 21. storočí? 

 

 

Mr. Danny Gomwe –  Priatelia Márie Wardovej - Zimbabwe 
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Mária Wardová horela túžbou priviesť ľudí k viere. Bola 

skutočným symbolom Cirkvi tým, že prinášala nádej do 

beznádejnej situácie. V septembri 1609, keď bola v Anglicku, 

pomáhala dušiam, pripravovala ľudí k sviatostiam a starala sa 

o chorých, o ktorých svätec našej doby, páter Pio 

z Pietrelciny, raz povedal: „Ježiš Kristus 

je prítomný dvakrát – v chudobných 

a v chorých.“ Mária Wardová 

pomáhala kňazom vysluhovať sviatosti 

v skrytosti. Nadšene učila katechizmus 

počas prenasledovania Cirkvi v 

Anglicku. Život Márie Wardovej nám 

ponúka istý duchovný spôsob pre 

napodobňovanie. Rovnako ako 

Panna Mária, ktorá vo svojej modlitbe 

Magnificat vyznala veľkosť Pána, aj 

Mária Wardová vyjadrila svoj 

Magnificat tým, že prinášala a žila 

evanjelium nádeje spôsobom, akým 

milovala Cirkev. 

Mária Wardová zostala verná svojmu poslaniu v láske ku 

Kristovi. V dnešnej dobe nás Pán pozýva, aby sme, podobne 

ako Mária Wardová, dávali nádej ľuďom bez nádeje, 

prenasledovaným, chorým, najmä postihnutým 

koronavírusom, marginalizovaným osobám, migrantom a 

utečencom. Z tohto dôvodu svätá Terézia z Kalkaty kedysi 

poznamenala, že Mária Wardová bola Božím darom pre 

Cirkev a spoločnosť. Ako nasledovníčky Márie Wardovej sa 

nemôžeme a nemali by sme sa vyhýbať kritickým otázkam 

našej doby ako boj proti chorobám, boj proti rasizmu, 

ochrana nášho „spoločného domu“, obchodovanie s ľuďmi, 

siroty, hladujúci a zomierajúci. Toto je jedna z vynikajúcich 
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cnosti Márie Wardovej: kázanie prostredníctvom aktívnej lásky, nie iba 

slovami. Naozaj, Mária Wardová konala tak, ako hovorila. 

Ako rodinu Márie Wardovej nás Boh pozýva, aby sme v jednote slúžili 

iným na jeho väčšiu slávu. Musíme si zašpiniť ruky tým, že sa dostaneme 

do kontaktu s Božími ľuďmi priamo „v ich záhrade“. Sme vyzvané 

prekročiť hranice štruktúr a osloviť každého bez vyčleňovania. Vskutku 

radosť, nádej, smútok, utrpenie mužov a žien našej doby, najmä tých, 

ktorí sú chudobní alebo akýmkoľvek spôsobom postihnutí, by mali byť 

radosťou, nádejou, smútkom a utrpením aj nasledovníkov Krista (pozri. 

Vatikán II, Pastorálna konštitúcia o Cirkvi v modernom svete, č. 1). Sme 

ako zasvätené ženy, priateľky a spoločníčky poslané, aby sme boli 

prorockým hlasom a Božím znamením. Nech nám príklad Márie Wardovej 

pomáha stať sa kanálmi nádeje a nástrojmi jednoty v láske, ktorú máme 

ku Kristovi a k univerzálnej Cirkvi. 

 

Čo sme povolané robiť spoločne pre dobro Cirkvi? 

 

Ako môžeme uplatniť svoju katolícku vieru v 

kritických problémoch našej doby? 

 

Ako môže naša viera znášať „pach oviec“? 

 

Sr. Memory Mapfuti CJ – Región Zimbabwe 



13 

 

 

Obraz Márie Wardovej a jej prvých spoločníčok (MŽ 22) na prvý pohľad 

zobrazuje zhromaždené ženy, ktoré majú spoločný záujem. Tento obraz 

však presahuje rámec spolupatričnosti, pretože otvorený kruh, ktorý 

vytvorili, láka človeka, aby „prišiel a uvidel“. Pozvanie Márie Wardovej do 

otvoreného kruhu a vplyv jej života a duchovnosti zanechávajú hlboký 

pocit údivu a úcty, určité vyrušenie ako pocit „čo ak“. Účelom otvoreného 

kruhu Márie Wardovej je prijať a stelesniť jej víziu a hodnoty v dnešnom 

svete. Našou výzvou je byť, ako povedala Mária Wardová, „úplne Božie“, 

„byť silné a schopné všetkých tých dobrých skutkov, ktoré sa na tomto 

svete majú vykonať“ (Exercície MW, poznámky 1619). 

Keď sa zamyslíme nad „otvoreným kruhom“, predstavme si miesto, kde sa 

nachádza spoločenstvo rovnako zmýšľajúcich ľudí, miesto, ktoré je 

ústretové, otvorené pre iných s novými a čerstvými myšlienkami, ktorí tento 

kruh dopĺňajú a obohacujú a ktorí nás vyzývajú, aby sme „videli ďalej“ – 

tam, kde sú stretnutia/zhromaždenia ako STUDNE, kam prichádzame pre 

výživu, pre podporu a spoločenstvo, kde si môžeme oddýchnuť a 

občerstviť sa, kde môžeme byť požehnané, keď vykonávame rôzne 

činnosti/služby. Je to ako horná miestnosť, kde môžeme sláviť, môžeme byť 

samy sebou – miesto istoty, výziev, dôvery, energie a sily. 
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28. január 2021 

MÁRIA WARDOVÁ: ŽENA PRE INÝCH  
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Keď uvažujeme, ako by uprostred pandémie Covid-19 mohol vyzerať teraz 

„kruh priateľov“ – a odteraz – potrebujeme sa iba pozrieť na onú kritickú 

dobu a na „listy písané citrónovou šťavou“. Ony udržiavali okruh priateľov 

Márie Wardovej v pevnom odhodlaní zachovať Inštitút pri živote 

a pohromade. 

Fyzický odstup alebo izolácia nemôžu byť odstrašujúcim prostriedkom, aby 

sme ďalej žili svoj sen. Technológie otvorili nové a vynaliezavé spôsoby, ako 

nás udržať „pospolu“. Náš otvorený kruh Márie Wardovej 21. storočia je 

priestorom, kde sa stretávame, delíme sa o myšlienky, plánujeme a 

navzájom sa posilňujeme.  

 

Čo vám bráni v investovaní do  

„kruhu priateľov“  

(Otvorený kruh Márie Wardovej)? 

 
Kde je tvoja studňa? 

Komu žehnáš? 

Kto žehná teba? 

Kde je tvoja horná izba? 

 

Spoločný príspevok Priateľov Márie Wardovej , Strand - Južná Afrika 
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Mária Wardová hľadala a nachádzala Boha vo všetkých veciach. Vízia 

spravodlivej duše je jednou zo zvláštnych milostí pre našu životnú cestu: 

 

„Šťastie tohto stavu (pokiaľ to môžem vyjadriť) spočíva v 

zvláštnej slobode od každej náklonnosti k pozemským 

veciam, spojené s plnou pohotovosťou a schopnosťou ku 

všetkým dobrým skutkom. Odkryla som tiež slobodu, že 

takáto duša všetko vzťahuje na Boha. Ale myslím si, že to 

bolo neskoršie alebo pri nejakej inej príležitosti. Som si však 

úplne istá, že sa jednalo o toto.“  

           

(List Márie Wardovej pátrovi Lee – Spravodlivá duša) 

 

Z tejto vízie sme pozvané ako spoločníčky Márie Wardovej rozpoznať Božiu 

prítomnosť v našom živote; žiť v súlade so všetkými Božími stvoreniami a 

„kráčať v Božej prítomnosti“. 

Boh stvoril svet a zveril ho nám, aby sme sa oň starali: „Boh ich požehnal a 

povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte 

nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe 

na zemi!” (Gn 1, 28). Vďaka Božiemu milujúcemu stvoreniu majú všetky 

stvorenia právo „byť plodné“ a zdieľať život. Takto sme povolané živiť náš 

vzťah a záväzok k sebe, k ostatným, k Bohu a k zemi. Skutočne existuje 

neoddeliteľné spojenie medzi nami a prírodou, ako spomenul pápež 

František: „Sme súčasťou prírody, sme do nej zahrnutí, a teda s ňou 

neustále v interakcii.“ (Laudato si´ #139). Naše spôsoby života však 

spôsobujú prerušenie tohto spojenia. Životný štýl chamtivosti a sebectva 

ovláda náš život; ničí zdravý vzťah medzi životom ľudí a životom planéty a 

všetkými tvormi, ktoré na nej žijú. To má vplyv na životné prostredie sveta, 

najmä na chudobných, na bohatstvo a zdravie nášho spoločného domu. 
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29. január 2021 

MÁRIA WARDOVÁ: ŽENA V SÚLADE SO STVORENÍM  
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Ako deti, ktoré odišli ďaleko, sme povolané vrátiť sa domov, žiť ako 

Spravodlivá duša, „v podobnom stave, v akom boli tí v raji pred prvým 

pádom“. Sme povolané k obráteniu prebudením. 

Pápež František predstavil v Laudato si´ (kapitola 10) svätého Františka ako 

vynikajúci príklad: „Zvláštnym spôsobom sa staral o Božie stvorenie, o 

chudobných a vyhnancov. Miloval a bol hlboko milovaný pre svoje 

veľkorysé darovanie sa, svoje otvorené srdce. Bol to mystik a pútnik, ktorý žil 

jednoducho a v úžasnej harmónii s Bohom, s ostatnými, s prírodou a so 

sebou samým. Ukazuje nám, aké nerozlučné puto je medzi starostlivosťou o 

prírodu, spravodlivosťou o chudobných, záväzkom k spoločnosti a 

vnútorným pokojom.” 

 

Ako vidím svoju zjednotenosť s Božím stvorením? 

 

Sr. Aithien Nguyen IBVM, Východný Timor - Austrálska provincia 
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Ten istý Inštitút v posledných rokoch dozrieva.  Počíta sa s každou členkou, s 

právom na jej totožnosť ako súčasť pôvodného sna Márie Wardovej. 

Táto pandémia zvýraznila množstvo ďalších pandémií, s ktorými sme sa už 

naučili žiť, spolu s mnohými prerušeniami spojenia medzi 

sebou, medzi bratmi a sestrami, medzi stvorením 

a s pôvodným dychom (Ruah). To, že 

sme súčasťou celosvetovej dediny, je 

teraz jasné ako kryštál a objavujú sa 

medzi nami otázky: Vyjdeme z toho 

ľudskejší? Kto bude bdieť nad ženami a 

mužmi, ktorí sú teraz ešte chudobnejší? Kto 

bude bdieť nad zdevastovanou zemou? 

Skutočne zložitý problém..., a ak pôjdeme 

sami, nikam sa nedostaneme.  Potrebujeme 

toho druhého, aby sme boli jeden pre 

druhého, aby sme si boli navzájom pomocníkmi, s týmto jediným poslaním 

a preň. Zaoberajúc sa tkanivom našej spoločnej histórie IBVM/CJ, sme 

objavili a boli sme svedkami toho, čo nás identifikuje a spoločne spája: 

vernosť, odvaha, odolnosť, vášeň pre nášho Boha, vášeň pre poslanie, 

sloboda, spravodlivosť a úprimnosť. Bohatstvo nášho dedičstva a našej 

kongregačnej identity má svoje korene hlboko v evanjeliu a teraz je našou 

povinnosťou, aby sme ho posunuli dopredu, aby sme ho opätovne vytvorili 

a oživili v tejto zmenenej realite.   

Ako strážcovia tohto pokladu musíme v spojitosti s výzvou voči opätovnému 

zjednoteniu a poslaniu vytvoriť nový vzor. Táto novosť sa bude vyvíjať v 

našom zbližovaní, spájaní, oceňovaní darov a talentov prostredníctvom 

ocenenia praktického a duchovného bohatstva každej našej členky. 

Kombinácia a vplyv medzikultúrneho dialógu určite prinesie nové malé 

začiatky, ktoré budú bohaté na farbu a textúru, ktorá dodá celku hĺbku, 

formu a podstatu. Umožní to kráčať vpred tam, kde sa cesty stretávajú, aby 

sa spoločne vytvorili ďalšie vzory pre spoločné dobro. 
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30. január 2021 

MÁRIA WARDOVÁ: ŽENA, KTORÁ TÚŽILA,  

ABY JEJ INŠTITÚT BOL INŠTITÚTOM PRE POSLANIE 
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Zjednotenie je momentom rozvoja, ktorý prináša novú energiu a možnosti 

poslania. Postarajme sa o to, aby čaro opätovného stretnutia skutočne 

prispelo k premene vzťahov a prepojeniu medzi sebou, s ostatnými a so 

stvorením. Životy chudobných ľudí a život našej planéty volajú po činoch a 

my ako telo musíme a budeme mať vplyv zmeniť ich. Je to obrovská výzva, 

ku ktorej sme povolané priamo sa s ňou stretnúť. 

S očami upretými na Ježiša z Nazareta a so sluchom upriameným na Máriu, 

ktorá nám hovorí, že „to je hodina“, urobiť to, čo nám povie“, cítime, že 

sme nútení, pobádaní a vyzvaní, aby sme naplnili nádoby vodou nádeje, 

starostlivosťou, toleranciou a ekologickou spravodlivosťou, súcitnou 

solidaritou..., a umožnili tak zázrak „nového vína“, ktorý sľubuje jednota. 

 

Ako môžeme spoločne vytvoriť budúcnosť s väčšími 

možnosťami? 
 

Ako môžeme zapáliť náš svet a urobiť ho 

ľudskejším? 

 

Sr. Miros Santillán IBVM – Región Peru 



 

Úvahy v tejto brožúrke možno zhrnúť do témy africkej filozofie „jednoty“ 

Ubuntu. Ubuntu – „som, pretože sme“. Inými slovami, človek je človekom 

prostredníctvom iných ľudí. Táto africká filozofia nám pripomína, že 

navzájom sme všetci prepojení. Znamená to jednoducho, že všetci sme 

jedna rodina. Filozofia Ubuntu verí v skupinovú solidaritu, spoluprácu, našu 

vzájomnú prepojenosť, spoločnú ľudskosť a našu vzájomnú zodpovednosť. 

Všetci sme súčasťou tohto kruhu lásky, súcitu a života, ktorý si vážila naša 

zakladateľka Mária Wardová. Spája nás spoločné dedičstvo a ľudskosť. 

Jednota sa stáva naším silným nástrojom evanjelizácie, ako hovorí jedno 

africké príslovie: „Jeden prst nemôže zbierať zrno.“ Jednota je Ježišovou 

modlitbou za nás (porov. Jn 17, 23),  jednota pozdvihne naše poslanie na 

vyššiu úroveň. Ubuntu je to, v čom na nás Boh nalieha, aby sme boli jedno, 

spolu skladali hudbu, spolu rozbíjali múry, budovali telo a prinášali nádej 

ľuďom a zapaľovali svet. 

Ubuntu nás volá, aby sa v nás odzrkadľovala ľudskosť, aby sme s láskou 

podopierali jeden druhého, s odvahou a dôverou sa ozajstne podporovali. 

Ubuntu je duch účasti, spolupráce, tepla, otvorenosti, starostlivosti a lásky k 

marginalizovaným, bezmocným a ľuďom „bez hlasu“, ako to príkladne 

ukazuje Najsvätejšia Trojica. Realita nášho dnešného sveta je taká, že naša 

jednota je hlboko otrasená a volá po opätovnom prepojení, uzdravení a 

nádeji.   

Keď sa posúvame dopredu, smerom do budúcnosti, pamätajme, že sme 

súčasťou tohto kruhu, skutočne sme súčasťou tejto planéty. Aké sú naše 

budúce možnosti? Ako spoločníčky Márie Wardovej je toto náš okamih 

kairos, ktorý nás volá, aby sme sa zviditeľnili, niesli svoje bremená a riskovali, 

aby sme mohli začať niečo nové ako rodina na väčšiu Božiu slávu. 

 

Sr. Mercy Shumbamhini CJ a Sr. Jane Gikonyo IBVM   


