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POZÝVAME VÁS,  

ABY STE V RÁMČEKU NA ĎALŠEJ STRANE  

UMELECKY VYJADRILI  

TOHTOROČNÉ ÚVAHY. 

Mária Wardová 

Červená a zelená 

Tereza Ballová  

Modrá a žltá  

Nádej pre budúcnosť 
a starostlivosť o zem 

Rozvoj služby  
a spolupráca   

Farebný kľúč 

Ak chcete, aby vaše umelecké odpovede boli zverejnené na webe  
Anawim, pošlite fotografiu alebo oskenovaný document  na:  

anawimarts@gmail.com  

Mária  

Wardová 

Terezou 

Ballovou 
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ÚVOD 
 

Od založenia Inštitútu Márie Wardovej v roku 1609 sa mnohé 

ženy inšpirovali jej chápaním ignaciánskeho povolania 

k Ježišovmu poslaniu. Boli to tisíce zasvätených žien, 

spolupracovníčok a priateliek, z ktorých každá vlastným 

spôsobom prevzala charizmu Márie Wardovej vo svojom 

poslaní – tak ako to urobili aj zakladateľky. 
 

V roku 2022, keď si pripomíname dvesto rokov od založenia 

Inštitútu Terezou Ballovou, vás prosíme, aby ste uvažovali 

nad touto írskou ženou, ktorá iniciovala založenie Loretskej 

vetvy Inštitútu, a osobitne za ňu ďakovali. V tomto kontexte 

vás pozývame, aby ste sa zamysleli nad vzťahom medzi 

Máriou Wardovou a Terezou Ballovou, hoci vieme, že tieto 

dve ženy sa nikdy osobne nestretli, pretože sa narodili 

s dvestoročným odstupom. Vieme, že Tereza Ballová 

preniesla Inštitút Márie Wardovej do Írska a potom ďalej na 

päť kontinentov sveta.   
 

Tým, ktorí príbeh Terezy Ballovej nepoznajú, možno pomôže 

informácia, že ju ako 9-ročnú poslali z jej domova v Írsku do 

Bar Conventu v Yorku, aby získala katolícku výchovu. Jeden z 

jej životopiscov, Forristal (1994), spomína, že keď tam prišla, 

privítala ju jej staršia sestra Anna Mária. Tá bola tiež žiačkou v 

tamojšej škole, ale mala sa vrátiť domov, pretože jej 

vzdelávanie sa skončilo. Anna Mária dala Tereze niekoľko 

múdrych slov, ktorých sa mala držať počas rokov odlúčenia 

od rodiny: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo...“ Aký to bol 

výnimočný dar od staršej sestry mladšej sestre: úryvok z 

evanjelia, ktorý zostane v Tereze a bude jej oporou po zvyšok 

života. Podobne by sme mohli uvažovať o Márii Wardovej, 

ako nám ponúka celoživotnú milosť, ktorú dostala počas 

hľadania svojho povolania, že nemá byť v ráde svätej Kláry: 

„mala som robiť niečo iné...“ Toto „niečo iné“, zakladajúca 
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Spomíname si na výrok Márie Wardovej: „Boh má na všetko 

svoj čas.“ Teraz je čas, aby sme boli JEDNO. Aká krásna 

tapiséria sa vytvorí, keď sa to stane.  

Sr Pat Robbová CJ - Anglická Provincia 

 
V prvej vydanej biografii Terezy Ballovej autor Rev. William 

Hutch D.D. o nej píše: „Nikdy sa neunavila opakovať im [svojim 

sestrám] slová žalmistu: 'Aké je milé a dobré, keď bratia žijú 

pospolu'.“  

 

Na prvý pohľad by sa to mohlo týkať života v komunite, ale 

Matka Tereza tým možno myslela aj domy, ktoré založila 

v Írsku, v zahraničí a tie sa vzďaľovali od jednoty 

s Rathfarnhamom. Taktiež na bolestnú schizmu medzi 

Loretským konventom St. Stehpen´s Green a Rathfarnhamom.  

 

V oboch častiach Inštitútu Márie Wardovej sa vždy viedli boje 

o jednotu, počnúc sr. Praxedes a jej podporovateľkami v Liège v 

roku 1619, ktoré sa pokúsili rozvrátiť víziu Márie Wardovej pre 

jej Inštitút. Problémy, ktoré sa týkajú zjednotenia, trvajú dlhé 

storočia až do dnešných dní. Mnohé z našich sestier v každej 

dobe túžili a pracovali na zjednocovaní. Môžeme o nich 

uvažovať ako o „oblaku svedkov“, ktorý nás obklopuje, keď 

bežíme v závode, ktorý máme pred sebou (Hebr 12, 1) a 

má názov ZJEDNOTENIE.  

 
Sr Magdalen O’Neillová IBVM – Anglická Provincia 

 
 
Čím môžem prispiesť do procesu zjednocovania, akými 
darmi, talentami, skúsenosťami?  
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8. deň: 30. január 2022 

 

Téma:  KRÁČAŤ SPOLOČNE DO BUDÚCNOSTI  
 

 

„Kiežby tu boli všetky.“  
Mária Wardová  

 
„Čas je zo všetkých vecí najcennejší.“  

 Tereza Ballová 
 

 

 

„Čo som urobila pre Krista? Čo robím pre Krista? A čo urobím 

pre Krista?“ – slová z Duchovných cvičení sv. Ignáca z Loyoly, 

ktoré museli mať často na perách obe, Mária Wardová aj 

Tereza Ballová. Pre nás všetky tieto slová prinášajú rozličné 

výzvy, možno rôzne nebezpečenstvá a budú si vyžadovať 

rôznorodé skúsenosti v snahe žiť náš život v rozličných 

častiach sveta.  

 

Vo svojom živote mám nádherné spomienky na 

prácu v rôznych afrických krajinách. Stretla som sa 

tam s viacerými sestrami IBVM, ktoré pracovali pre 

Írsku charitatívnu spoločnosť Concern. Ako prvú 

som stretla v tábore pre utečencov v Tanzánii sr. 

Noelle, bola zapojená do služby jezuitov 

utečencom. Navštívila som domy, kde žili sestry a 

potešilo ma, keď som videla portrét Márie 

Wardovej. Boli to miesta, kde som sa cítila doma 

a kde sme boli jedno. 
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milosť Inštitútu, možno vyplýva zo slov „Hľadajte najprv Božie 

kráľovstvo“ a tiež z motta sľubov Terezy Ballovej, ktoré 

pripomína jej dvojsté výročie: „Milosrdenstvo Pánovo budem 

ospevovať naveky.“  

V nadchádzajúcom týždni modlitby navrhujeme kontempláciu, 

ktorú ako metódu modlitby opisuje svätý Ignác v Duchovných 

cvičeniach. Východiskom by mohlo byť pripomenutie si 

otvoreného kruhu (MŽ 22) ako „kompozície miesta“, avšak v 

tomto prípade si predstavte otvorený kruh vedený Duchom 

Svätým spolu s Máriou Wardovou, Terezou Ballovou a s vami – 

spoločníčkami našej doby. Keď si sadnete spolu s nimi do tohto 

otvoreného kruhu, aké rozhovory budú prebiehať medzi vami? 
 

Na každý deň sme vybrali texty Márie Wardovej a Terezy 

Ballovej, aby sme ešte viac posilnili vaše úvahy. Tieto výroky 

zodpovedajú dynamike tohto týždňa – dosahujú a presahujú – 

aby sa „niečo iné“ mohlo v našom čase zhmotniť. Texty sú 

vybrané tak, aby nás povzbudili na našej ceste objavovania 

jednej rodiny Márie Wardovej. Tento významný rok 2022 nie je 

len dvojstým výročím Terezy Ballovej, ale ukrýva v sebe 

možnosť dôležitého posunu smerom k zjednoteniu dvoch 

zostávajúcich vetiev Inštitútu. 
Sr Marion Bettenworth CJ - Anglická Provincia 

Sr Jen Bromham IBVM -  Region Anglicko 

Sr Anne O’Dwyer IBVM - Írska Provincia 
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1. deň: 23. január 2022 

 

Téma:  ZAČIATOK CESTY – VOLANIE  

 
 

„Jasne a s úplnou istotou som spoznala, 
že som určená pre niečo iné, čo bude 
slúžiť na Božiu slávu … neporovnateľne 
viac.“  

Mária Wardová  
 
„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a 
jeho spravodlivosť a toto všetko 
dostanete navyše.“  

Tereza Ballová 
 
 

Mária Wardová sa narodila v roku 1585 v rodine rekusantov 
(tajných katolíkov) v Yorkshire v Anglicku, kde boli nútení 
praktizovať svoju vieru v skrytosti. Od útleho veku cítila, že ju 
Boh volá k rehoľnému životu a roky pociťovala veľké vnútorné 
pochybnosti v tom, ako Boh chcel, aby odpovedala na jeho 
volanie. Po čase si uvedomila, že jej úlohou je pracovať na 
väčšiu Božiu slávu, a to cez službu druhým. To znamenalo robiť 
to „niečo iné“. 
 
Táto nová cesta sa mala vyznačovať cnosťou slobody, 
spravodlivosti a pravdivosti – jedinečnou slobodou, ktorá by 
všetko vzťahovala na Boha. Toto založenie viedlo jej sestry k 
službám vhodným pre vtedajšiu dobu, t. j. k vzdelávaniu dievčat 
a žien a k práci pre katolícku vieru – s otvorenosťou voči 
všetkému, čo je primerané dobe. Máriinou veľkou starosťou 
bolo rozoznať, ako by jej členky mohli harmonicky spojiť lásku k 
Bohu a nasledovanie Krista s aktívnou láskyplnou službou 
druhým. Toto poslanie pokračuje v jej celosvetovom Inštitúte 
dodnes. 
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odpovedať na nepoznané, ako to urobili vo svojej dobe Mária 

Wardová a Tereza Ballová. Ak budeme pozorné na realitu našej 

doby, vtelenej na miestach, kde žijeme, môžeme poraziť všetok 

strach.  

V našej miestnej farnosti v Madride slúžim spolu s 

ďalšou sestrou migrantom v záchytnom centre blízko 

nášho domu. Je to miesto pre vyhodených ľudí, 

ktorých jediným zločinom je, že sú bez dokladov. 

Nikto nemôže byť zločincom z takéhoto dôvodu. Už 

by nemali viac existovať tieto centrá, pretože ľudia 

žijúci v nich majú menej ľudských práv ako vo 

väzniciach. Ideme vpred vo viere a nádeji, objímajúc 

nepoznané, ale s vedomím, že Božia láska nás bude 

vždy sprevádzať, keď budeme slúžiť v našej 

komunite tým najzraniteľnejším, ktorí to najviac 

potrebujú. 

 

Na záver chcem povedať, že slová tejto piesne odrážajú moje 

pocity:  

„Ešte stále je toľko nôh na umytie. 

Vo svetle je ešte toľko temnoty,  

toľko reťazí na pretrhnutie,  

chcem byť chlebom a vínom.“ 
 
 
Aké osobné alebo inštitucionálne ťažkosti mi bránia 
prijať výzvy, ktoré odo mňa dnes Duch žiada?  
 

Pozerám do budúcnosti s presvedčením, že láska musí 
byť silnejšia než strach a iné ťažkosti?  
 

 
Sr Louise Latinová IBVM - Španielska Provincia 
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7. deň: 29. január 2022 

 

Téma: OBJAŤ NEZNÁME  
 

 

„Božia láska je podobná ohňu, ktorý sa 
nedá obmedziť, lebo je nemožné milovať 
Boha a nesnažiť sa šíriť jeho česť.“  

Mária Wardová  
 
„Choď a zapáľ svet ohňom Božej lásky.“ 

 Tereza Ballová  
 

 

Tí, ktorí milujú a cítia v sebe oheň Božej lásky, sa ničoho 

neboja, pretože vedia, že sú v Božích rukách. Čím viac 

rastieme v dôvernosti s Bohom, tým ľahšie prekonávame v 

našom každodennom živote akúkoľvek formu strachu, 

otvárame sa prekvapeniam Ducha a odpovedáme na potreby 

druhých.  

 

Ježiš nám často v evanjeliách pripomína: „Nebojte sa!“ Vie, že 

život a odhodlanie žiť ho zmysluplne môže so sebou prinášať 

mnohé ťažkosti, výzvy a strach. Strach nás môže ovládnuť, 

keď čelíme neznámemu, ale nie sme sami. Boh je milujúci 

Otec, ktorý, ako veríme, sa stará aj o najmenšie stvorenia a 

určite sa postará aj o nás, svoje deti.  

 

Dnes nás Boh ako členky Inštitútu žiada urobiť o krok viac 

a nenechať vyhasnúť oheň lásky. Vo svete, v ktorom žijeme 

uprostred pandémie s masami migrujúcich ľudí, s 

ekonomickým chaosom, spoločnosťou zranenou súčasnou 

pandémiou, ľahostajnosťou a individualizmom, musíme 

2 

 

 
 
Tereza Ballová sa narodila v roku 1794 v 
rodine obchodníka s hodvábom v Dubline. 
Bola poslaná do Bar Conventu, aby 
získala katolícku výchovu. Keď sa pred 
dvesto rokmi vrátila späť z Yorku do vlasti, 
Írsko sa vtedy po storočiach vymanilo z 
útlaku a pociťovalo potrebu založiť 
katolícke školy. 
 
 
Životy Márie Wardovej a Terezy Ballovej sú si vskutku podobné, 
pretože obe sa vydali na člnoch do neznáma: jedna do St. 
Omeru a druhá do Yorku, pričom nevedeli, kam ich riziko a 
viera zavedú. Obe však vo svojom čase zistili, že vhodnými 
prostriedkami pre službu sú vzdelávanie dievčat a starostlivosť 
o vieru. Tereza bola pripravená ujať sa tejto dôležitej úlohy 
najprv v Írsku a potom v celom svete. 
 
Spoločníčky Terezy Ballovej a Márie Wardovej pokračujú v 
súčasnosti v hľadaní nových spôsobov do budúcnosti, ako 
odpovedať na Božie volanie v duchu odvahy prekročiť svoje 
hranice a ísť tam, kde je to najviac potrebné. 
 
 
Vážime si, vďaka nášmu každodennému stretnutiu 
s Ježišom, svoje obdarovanie a sústreďujeme svoju 
energiu smerom k zmene? 
 
Prejavuje sa v našom súčasnom živote Božia sláva a 
inšpiruje druhých, aby používali svoje dary v službe a s 
láskou? 
 
 

Sr Philomena Dowdová IBVM & Siobhan Murphyová – Írska Provincia 
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2. deň: 24. január 2022 

 

Téma:  VNÚTORNÝ BOJ – ROZLIŠOVANIE CESTY 

  VPRED  

 
„Čo ma vnútorne znepokojuje a ruší, 
nepochádza od Boha, lebo Duch Boží 
vždy so sebou prináša slobodu a veľký 
pokoj.“                       Mária Wardová  
 
„Boh miluje svetlo; nepriateľom je 
temnota. To, čo znepokojuje dušu, 
nepochádza od Boha.“                                                       

Tereza Ballová 
 
 Všetci sme urobili v živote dôležité rozhodnutia – napríklad 

rozhodnutie vstúpiť do rehoľnej spoločnosti alebo zmeniť smer 

svojho života. Cesta ku konečnému rozhodnutiu môže byť dlhá. 

Pri pohľade späť môžeme jasne vidieť, ako nás Boh viedol po 

ceste k rozhodnutiu, ktoré nám prináša pokoj. Môžeme 

pomenovať, čo nás na tejto ceste viedlo k Bohu a kde sme 

odbočili. Aj Mária Wardová a Tereza Ballová museli vo svojom 

živote urobiť mnoho rozhodnutí a používali ignaciánske 

rozlišovanie, aby došli na miesto slobody a pokoja. 

 

Okrem veľkých životných rozhodnutí musíme v 

každodennom živote robiť mnohé malé rozhodnutia. 

Tu nám môže pomôcť a usmerniť nás naša 

spiritualita. Ja (Katharina Maria) pracujem na 

psychiatrickej klinike. Neustále musím rozhodovať o 

tom, koľko pozornosti potrebuje každý pacient. 

Okrem pacientových potrieb je dôležité aj to, aké 

zdroje sú k dispozícii a aký signál vysiela toto   
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Nie je azda najväčším darom to, čo nám odovzdali Mária 

Wardová a Tereza Ballová, že Boh môže premeniť naše 

prekážky na príležitosti, ktoré prinášajú lásku a podporujú život? 

Určite nemali vo svojich životoch a vo svojej dobe ustlané na 

ružiach. Vo svete plnom náboženských vojen, epidémií, 

prenasledovaní, neistôt a osobných pochybností – vnútorných i 

vonkajších prekážok – museli kráčať po krížovej ceste a niesť 

tŕňovú korunu. Vďaka svojej neochvejnej viere v Pána však 

mohli na tieto prekážky odpovedať nevídanými spôsobmi a 

meniť vtedajší svet.  

 

Inšpirované našimi zakladateľkami a spolu s Matkou Máriou tiež 

položme naše prekážky pod kríž, aby ich Boh mohol premeniť 

na pramene jeho lásky a súcitu v tomto svete. Modlime sa so 

sv. Pavlom, aby sme, hoci budeme vystavení rôznym 

prekážkam, nikdy neboli v úzkosti. Aby sme nezúfali, keď 

nebudeme vidieť východisko. Aby sme sa nikdy nenechali 

odrezať od Svetla, keď všade okolo nás bude temnota.  

 

 

S akými vonkajšími a vnútornými prekážkami sa dnes 
stretávame vo svojom živote a poslaní ako jednotlivci a 
komunity?  
 
Ako môžeme s Božou pomocou premieňať naše 
prekážky na kairos, pramene Božej lásky a 
milosrdenstva?  
 

 
Sr Vinita Mazhuvancherryová CJ – Nepál 
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6. deň: 28. január 2022 

 

Téma: PREKÁŽKY NA CESTE  
 
 

„Priprav sa na mnohé prekážky; 
nikdy neutekaj pred tým, čo náš 
Spasiteľ tak ochotne objal.“  

Mária Wardová 
 
„Ak sa páčime Bohu, aký dôvod 
máme sa starať, či je celý svet proti 
nám?“ 

Tereza Ballová 
 

Naše životy a poslania budú vždy plné prekážok rôzneho 

druhu. Niektoré z nich sú vonkajšieho charakteru, ako 

napríklad pandémia Covid-19, politické nepokoje, ekonomická 

recesia, prírodné katastrofy, vojny a boje, straty blízkych. 

Zriedkakedy ich môžeme ovplyvniť. Iné, ako napríklad 

sebaláska, vlastná vôľa, vlastné záujmy, sú naše vnútorné 

prekážky. Tie môžeme mať pod kontrolou. Či už sú to 

vnútorné alebo vonkajšie prekážky, či ich máme alebo 

nemáme pod kontrolou, všetky sa môžu premeniť na kairos a 

stať sa prameňmi milosti.  

 

Všetky prekážky sa stávajú prameňmi milosti, keď ich 

prijmeme a spojíme so zdanlivo najväčšou prekážkou, akej bol 

svet kedy svedkom, s tou, ktorá nám darovala spásu, 

konkrétne s umučením a smrťou nášho Pána. V tomto spojení 

objavujeme, že v každej našej prekážke nám Pán dáva seba 

samého za obetu, ako nám prisľúbil: „A hľa, ja som s vami po 

všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 20) 
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rozhodnutie voči ostatným pacientom. Ja (Nathalia) 

pracujem vo farnosti a často musím rozhodovať na 

základe protichodných alebo protirečivých názorov 

rôznych ľudí vo farnosti. Všetci tvrdia, že svoje 

rozhodnutia robia na základe svojej viery. Kde nájsť 

Boha v tom množstve hlasov?  

 

Napriek rozlišovaniu sa nie vždy rozhodujeme správne. Pápež 

František vo svojom posolstve k Ignaciánskemu roku 

zdôrazňuje, že rozlišovanie neznamená byť vždy od začiatku 

úspešný. „Ide skôr o navigáciu, o to, mať kompas, aby sme sa 

mohli vydať na cestu, ktorá má mnoho zákrut, a nechať sa vždy 

viesť Duchom Svätým, ktorý nás vedie k stretnutiu s Pánom. 

Ostatní ľudia, ktorých stretávame na ceste, môžu byť 

smerovkami, prostredníctvom ktorých k nám chce Boh 

prehovoriť. Stojí za to hľadať takéto smerovky, a to aj tam, kde 

by sme ich možno nečakali,“ hovorí pápež. 

 

Mária Wardová a Tereza Ballová urobili rozhodnutia, ktoré mali 

vplyv nielen na ich životy. Dnes sa snažíme žiť podľa ich vízie. 

Pritom môžeme ísť odvážne vpred a byť k sebe milosrdní aj 

vtedy, ak sa rozhodnutie, ktoré sme urobili, ukáže ako 

nesprávne. Smieme dôverovať, že Boh môže urobiť niečo dobré 

zo všetkého, čo mu predložíme. 

 

Kde sa musím rozhodovať v každodennom živote a čo 
mi pomáha medzi mnohými hlasmi rozoznať Boží hlas?  
 
Kde môžem zažiť druhých ľudí ako ukazovatele na ceste 
k dobrému rozhodnutiu?  
  

Sr Katharina Maria Baldová CJ, Sr Nathalia Korfová CJ -                                        

Stredoeurópska provincia/Nemecko 
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3. deň: 25. január 2022 

 

Téma:  UKAZOVATELE CESTY  
 

 

„Naše šťastie, istota a pokrok nášho 
Inštitútu spočíva … v tom, že máme 
otvorený a voľný prístup k 
všemohúcemu Bohu; odtiaľ k nám 
musí prichádzať sila, svetlo 
a ochrana.“               

Mária Wardová 
 

„Tvoje srdce musí mlčať, aby si počula šepot Ducha 
Svätého.“  

Tereza Ballová 
 
 

Slová Márie Wardovej naplnené milosťou: „Šťastie, naša istota 

a pokrok nášho Inštitútu spočíva… v tom, že máme otvorený 

prístup k všemohúcemu Bohu; odtiaľ k nám musí prichádzať 

sila, svetlo a ochrana,” platia pre nás všetkých; a najmä pre 

tých, ktorí možno nevedia, čo je sloboda, pre tých, ktorí sú 

uväznení, a to v každom zmysle slova „uväznení“. 

 

Ako pastoračnú asistentku v centre pre mladistvých 

delikventov v Melbourne ma požiadali, aby som 

pomohla pri jasličkovej pobožnosti, ktorú sme 

organizovali na Štedrý večer. Prišlo k nám asi desať 

mladíkov vo veku od 13 do 18 rokov. Keď sme sa s 

nimi porozprávali o príbehu narodenia, rozdali sme 

im kostýmy: anjelské krídla, kostýmy Márie a 

Jozefa, pastierov a podarilo sa nám nájsť bábiku s 

chýbajúcou rukou, ktorá mala byť naším Ježiškom.  
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Aby sme boli efektívne v poslaní, v prvom rade potrebujeme 

otvoriť svoju myseľ, čiže byť schopné inteligentne vnímať to, čo 

počujeme alebo vidíme. Avšak hlas posudzovania môže 

zablokovať naše mysle a zabráni nám byť tvorivými a 

prítomnými pre iných.  

 

Po druhé, potrebujeme si otvoriť srdce, čo je schopnosť vcítiť sa 

do prežívania iných. Byť v kontakte so svojimi emóciami a 

naladiť sa na rozličné kontexty. Avšak hlas cynizmu môže 

zablokovať naše otvorené srdcia tým, že nás emocionálne 

vzdiali a stratíme svoju zraniteľnosť.  

 

Po tretie, potrebujeme si otvoriť vôľu, čo je schopnosť byť v 

kontakte s naším skutočným cieľom a samými sebou, aby sme 

vpustili nový život. Hlas strachu môže zablokovať našu ochotu 

opustiť svoju istotu a vzdať sa jej.  

 

V mojom každodennom živote je poslanie rozlišovaním toho, čo 

je Božia vôľa, a o tom, aby som to robila čo najlepšie, 

nesústreďovala sa na úspech, ale aby som sa páčila Bohu. Je 

to nachádzanie Boha vo všetkom a v ľuďoch, ktorých 

stretávam. Je to o objavovaní svojho nadania a hľadaní, ako 

a kde môžem tieto svoje dary čo najlepšie použiť a tiež 

akceptovať svoje limity. Nie je to niečo nereálne, je to súčasť 

každodenného života.  

 

 

Ako chápem poslanie?  
 
Ktorý postoj alebo postoje musím zmeniť, aby bolo moje 
poslanie efektívnejšie?  
 

Sr Rosaline Ng’ang’aová IBVM – Zambia 
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5. deň: 27. január 2022 

 

Téma: POSLANIE 
 

„Slúž Bohu s veľkou láskou a vnútornou 
slobodou.“  

Mária Wardová 
 
„Náš milujúci Otec pozerá na každú našu 
myšlienku, slovo, skutok a dáva nám 
všetko, čo potrebujeme, aby sme plnili 
jeho vôľu.“   

Tereza Ballová 
 

V dvadsiatom prvom storočí by sme si mohli položiť otázku: 

Čo je to poslanie? Je to plavba cez moria? Konanie niečoho 

hrdinského? Robenie niečoho pre iných? Je to byť neustále 

zaneprázdnený?  

 

Poslanie je uskutočňovaním Božieho kráľovstva na zemi. Ide o 

plnenie Božej vôle tu a teraz svojím bytím a konaním. 

Poslanie je tam, kde sú naše nohy, lebo Božie kráľovstvo je 

medzi nami. Je to inkarnovanie nás samých k premene sveta 

tým, že sa staneme katalyzátorom alebo kvasom premeny. Je 

to živá exegéza Božieho slova. Vyprázdňujúca sa láska k 

druhým.  

 

Dnes sme povolané prejsť od ad gentes – poslania pre ľudí k 

poslaniu inter gentes – medzi ľuďmi alebo s ľuďmi. Musíme 

uvažovať spoločne s Božím ľudom, aby sme objavili, aké sú 

ich skutočné potreby a ako máme na ne účinne odpovedať.  
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Chlapci sa nadšene začali obliekať. Chlapec 

prezlečený za Máriu držal bábiku s jednou rukou a 

začal ju hladiť a jemne sa jej prihovárať. Práve tam 

títo mladíci zažili smiech, šťastie, bezpečie a pokrok. 

Práve tam som našla svetlo, silu a ochranu – práve 

tam som počula šepot Ježiša, ktorý s nimi zdieľal 

celu. V ten deň sme sa jeden pre druhého stali 

ukazovateľmi smeru, ktorí sa navzájom vedú po 

ceste.  

 

Aké by to bolo úžasné, keby všetci ľudia vedeli, že majú 

otvorený prístup k milujúcemu Bohu! Slobodný prístup k Bohu, 

ktorý sa tak veľmi teší z ich bytia, že šepot Ducha Svätého sa 

stáva výmenou medzi Stvoriteľom a stvorením, Milujúcim a 

milovaným. Vo svete zaplavenom možnosťami a voľbami sa 

ukazovatelia cesty stávajú nevyhnutnými na rozlíšenie toho, čo 

je životodarné. Aby sa to mohlo uskutočniť, sme pozvaní vstúpiť 

do hlbokého ticha: „Tvoje srdce musí byť v tichu, aby si počul 

šepot Ducha Svätého.“ Tereza Ballová 

 

Znamenia sú Božím spôsobom, ako povedať: „Som s vami!“ 

Všetci ľudia niekedy túžia len po jedinom, po smerovke pozdĺž 

cesty. Mária Wardová nás usmerňuje k Bohu ako zdroju svetla 

– potrebujeme vidieť znamenia, žiť a deliť sa o evanjelium s 

tými, na ktorých sa zabúda. 

 

Ako by sme sa mohli my ako spoločníčky Márie 
Wardovej podeliť o túto silu, svetlo a ochranu – o 
naozaj dobré správy – s celým stvorením? 
 

Jwan Kadaová IBVM – noviciát,  
Frances Tillyová – z kruhu Priateľov Márie Wardovej 

Sr. Rachel McLoughlinová IBVM – Austrália & SV Ázia 
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4. deň: 26. január 2022 

 

Téma:  POSLANIE/VYSLANIE 

 

 
„Som presvedčená, že Boh bude mne a 
mojim pomáhať tam, kde budeme.“  

Mária Wardová 
 
„Oslavujme Boha, nech sa deje čokoľvek.“ 

  Tereza Ballová 
                                        
 

 

Náš dnešný svet je hlboko poznačený migráciou ľudí z 

jedného miesta na druhé z dôvodu klimatických zmien, vojen, 

chudoby, korupcie alebo zneužívajúcich politických systémov. 

Zároveň vidíme, ako sa veľké spoločnosti presúvajú z jednej 

krajiny do druhej, aby sa vyhli daňovým povinnostiam alebo 

vyrábali výrobky, pričom pracujúcim platia málo peňazí. Celý 

svet je z toho či onoho dôvodu v pohybe a žiadny z týchto 

pohybov nie je v histórii ľudstva nový. 

 

Pri premýšľaní o tejto ťažkej situácii nám kontemplácia o 

Vtelení (sv. Ignác – DC) ponúka príležitosť spojiť sa s núdzou 

v našom svete. Keď si v modlitbe predstavíme Trojicu, ktorá 

sa pozerá na ľudstvo vo všetkých jeho aspektoch, slávnych i 

skazených, môžeme rásť v chápaní významu „poslania“, ktoré 

je božské a trojičné svojím pôvodom. Syn a Duch sú poslaní 

na svet, aby sprítomňovali a uskutočňovali Otcovu lásku. 
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Predstavte si odpoveď Márie Wardovej na Vtelenie: „Tu som, 

pošli mňa.“ Môžeme si predstaviť Terezu Ballovú, ako opakuje 

toto „áno“, keď privádza Inštitút z Yorku do Írska a potom 

posiela mladé členky Inštitútu do Indie, na Maurícius, Gibraltár, 

do Kanady a Anglicka. Obe ženy sa vo svojej dobe sústreďovali 

nielen na to, čo sa robilo, ale aj na to, prečo a ako sa to robilo. 

Ženy, ktoré v priebehu storočí kráčali v ich stopách, sa snažili 

byť poslané tam, kde to bolo najviac potrebné, bez nároku na 

osobitné postavenie alebo odborné znalosti, ale angažovali sa 

zvnútra a pracovali s tými, ktorých postihlo utrpenie a 

nespravodlivosť. Možno nám texty ponúknuté v dnešných 

úvahách môžu byť oporou, keď sa pustíme do obnovy nášho 

„áno“ byť „poslané“, keď si pripomenieme, ako sú posledné dva 

roky poznačené utrpením a zápasmi spôsobenými pandémiou 

Covid-19. 

 

My, ženy Márie Wardovej sme povolané zostať s Trojicou, aby 

sa nás dotkla realita dnešného sveta a aby sme odpovedali 

Bohu prostredníctvom každodenných výziev v našom živote: Tu 

som! Odpoveď, ktorá nevyplýva z našej potreby zmeniť sa, ale z 

toho, že dovolíme, aby sa nás dotklo volanie chudobných 

a našej zeme. 

 

Ako ma Boh pozýva, aby som sa viac venovala ľuďom 
alebo situácii, do ktorej ma postavil? 
 

 
Sr. Adina Bălanová CJ – Latinsko-európska provincia/Rumunsko  


