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Anotácia
Práca sa zaoberá popisom motivácie adeptiek zasväteného života do
apoštolsky činných kongregácií v Čechách, ktoré vstúpili do rádu či kongregácie po
roku 2000. Je to prelomový rok, od ktorého sa datuje najnižší počet mladých žien,
ktoré vstúpili do ženských rádov.
Popis motivácie je sprevádzaný pohľadom do minulosti a pôsobeniu
komunistického režimu na život a poslanie ženských rádov a kongregácií, ako aj jeho
vplyv na religiozitu obyvateľstva. Výsledky tohto dlhodobého pôsobenia sa
markantne prejavili po roku 1989.
Revolúcia priniesla slobodu, ale aj zmenu hodnôt a spôsobu života pre celú
spoločnosť. Preto sa práca pozastavuje aj pri týchto zmenách a to hlavne u mladých
ľudí, pretože tieto môžu mať vplyv na motiváciu ku vstupu do rehole. Niektoré
hodnoty sa potom odzrkadľujú v spojitosti s motiváciou adeptiek pre vstup do
ženského rádu.

Kľúčové slová
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Summary
The thesis describes motivation of candidates for religious life in apostolic
active Congregations in Czech Republic, who entered a religious order or
congregation after 2000. That year was significant. Since that time on religious
orders in general have experienced lower number of young women entering religious
life.
Description of the motivation is accompanied by the look into the past and
the impact of the communist regime on life and mission of women's religious orders
and congregations as well as the influence on religiousness of public. The outcome
of the long influence of the regime was remarkably displayed after 1989.
Not only has The Velvet Revolution brought along freedom but it also
brought changes in the value system and the ways of life for the society in general.
My thesis considers those changes, especially when speaking about young people,
because those changes could have an influence on motivation candidates for entering
a religious order.
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Úvod
Rehoľný život, ako jeden zo spôsobov nasledovania Ježiša Krista
v Katolíckej cirkvi, prechádza obdobím veľkých zmien, ktoré sú spojené so zmenami
spoločnosti a ktoré nemenej zasahujú aj samotnú Katolícku cirkev. Možno namietať,
že nejde o nič nového, že to tu v dejinách bolo už mnohokrát a predsa to často
poslúžilo k ďalšej obnove a rozkvetu. Možnosť globalizácie problému ale v
minulosti neexistovala. Dnes sú s tým spojené zmeny hodnotového systému, ktorý
zasahuje významný počet ľudí, národov na celej zemeguli. K tomu sa v poslednej
dobe pridala konfrontácia a stretanie náboženstiev a množstvo iných zmien, ktoré
významne zasahujú do orientácie ľudstva.
Do Českej republiky sa vplyv týchto zmien začal postupne šíriť po páde
komunizmu. Zasiahol celú spoločnosť a nevyhol sa ani cirkvám. Táto práca sa snaží
popisovať vplyv niektorých spoločenských zmien na jednu z nich, a tou je Katolícka
cirkev a v rámci jej celku na špecifickú oblasť, ktorá sa začala v Čechách sledovať
v širšej náboženskej verejnosti až v posledných rokoch. Tou oblasťou sú nové
povolania, adeptky, do rádov a kongregácií zasvätených osôb, u ktorých sa
zaznamenáva

viditeľný

úbytok

a následné

starnutie

a vymieranie

rádov.

V posledných rokoch sa na webových stránkach a v rôznych dokumentoch, ktoré boli
vydané Konferenciou mužských a ženských rehoľných inštitútov začlenených do
Konferencií vyšších predstavených v Českej republike, začínajú objavovať podrobné
štatistické údaje o počte členov jednotlivých kongregácií a inštitútov.1 Tieto
štatistiky majú, hlavne pre ženské rehole, klesajúcu tendenciu. To môže vytvárať
nemalé problémy v užšom aj širšom zacielení a poslaní rádov a kongregácií, a tak by
katolícka cirkev mohla postupne prísť o jeden z pokladov, akým určite zasvätený
život pre rozvoj kultúry a národov a Európy vôbec je. Nehovoriac o náboženskom
bohatstve, spleti chariziem2 a poslaní jednotlivých rádov a kongregácií.
Cieľom práce je popísať očakávania dnešných adeptiek, ktoré majú od
rehoľného života a to vo vzťahu k poslaniu jednotlivého rádu, kongregácie, do
ktorého adeptka vstúpila. Výskum sa zameriava na zisťovanie motivácie dnešných
1

www.volny.cz/kvpzr/katal.htm
„...( chárizma = dar), bibl. pojem – Mimoriadny dar Ducha Svätého udelený nie tak pre dobro
jednotlivca ako skôr na budovanie a zveľaďovanie Cirkvi a na účinnejšie ohlasovanie evanjelia.“
(Heriban 1994, 481).
2
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mladých adeptiek formou čiastočne štruktúrovaného rozhovoru. Výskum bol
zacielený na rádové sestry alebo ašpirantky na rehoľný život, ktoré vstúpili do
nejakej z apoštolsky činných kongregácií v Čechách po roku 2000. Do určitej miery
je to prelomový rok, od ktorého sa štatisticky datuje najnižší prírastok do ženských
rádov a kongregácií.
Rozhovory boli uskutočnené v niekoľkých kongregáciách a rádoch, ktoré
majú vo svojej spiritualite a poslaní zakotvenú apoštolskú činnosť, t.j. poslanie alebo
službu v tomto svete; do výskumu neboli zahrnuté kontemplatívne rády.
Aktívne rády a kongregácie boli založené v historickom kontexte doby, ako
odpoveď na jej potreby, ktoré boli veľmi často spojené so sociálnou otázkou. Takže
ich existencia bola, podľa ich zakladateľov, úzko spätá so službou svetu. Po reforme
II. vatikánskeho koncilu návrat ku koreňom a pôvodnému poslaniu zakladateľa je
hlavnou výzvou obnovy zasväteného života. Kontemplatívne rády majú naopak na
prvom mieste posväcovanie seba a sveta na základe modlitby a života v ústraní. Pre
výskum bola zaujímavá práve táto časť, t.j. či je pre dnešnú mladú ženu, ktorá sa
rozhoduje pre zasvätený život, podstatná rôznorodosť aktivít apoštolsky činných
kongregácií medzi sebou navzájom alebo nie.
Východiskom pre túto prácu je otázka, či a do akej miery sa odlišnosť
poslania a charizmy podieľa na výbere konkrétneho rádu alebo kongregácie u
adeptiek. Čo dnešná mladá žena hľadá, keď sa rozhoduje pre vstup do kláštora? Čo
od neho očakáva? Aká motivácia je rozhodujúca pri výbere práve tejto a nie inej
kongregácie? Je vôbec v dnešnej dobe pre adeptky rozhodujúca činnosť a aktivita
kongregácie – služba svetu, pre konkrétny výber kongregácie? Kongregácie majú
často vo svojich stanovách a názvoch poslanie, ale v konečnom dôsledku, prečo sa
líši deklarovaná a reálna činnosť kongregácií?
Prvá časť - historický prehľad - sa bude snažiť o pár pohľadov na možné
príčiny rozdielov v deklarovanej a reálnej činnosti rádov. Pohľad je zacielený na
vonkajšie prekážky posledných desaťročí. Boli to desaťročia komunistického režimu,
ktorý vo svojom vzťahu k ženským reholiam nešetril útokmi a plánmi na ukončenie
ich existencie. Taktiež sa pozastavuje u výziev, ktoré stanovil II. vatikánsky koncil
pre obnovu zasväteného života, jeho vplyv na vývoj rádov v Česku. VV Nasleduje
pozastavenie nad štatistickými údajmi, ktoré sa týkajú deklarovania religiozity
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obyvateľov Českej republiky a zmien hodnotových rebríčkov dnešných mladých
ľudí.
Štyridsať rokov totalitnej komunistickej ideológie malo silný vplyv na dnešný
pohľad a vzťah k náboženstvu. V neposlednom rade komunizmus zasiahol aj rady
Katolíckej cirkvi a tak sa pozrieme na silné rozdiely v deklarovanej príslušnosti
a skutočnej aktivite členov Katolíckej cirkvi. Ako podklad pre túto prácu slúžili
štatistické údaje počtu povolaní v ženských rádoch od konca komunizmu do
dnešných dní, ktoré sú taktiež uvedené v tejto práci.
Výskum vychádzal z predpokladov:
1) Motivácia pre vstup do rádu sa veľmi, čo do obsahu, špecifikovala
a zúžila. Človek na to, aby pracoval s chudobnými, deťmi alebo mládežou, nemusí
dnes vstupovať do rádu. Existuje široké spektrum organizácií, kde sa v tomto mladý
človek môže uplatniť, ba aj ako veriaci človek s túžbou evanjelizovať. Predpokladom
výskumu je, že mladý človek v ráde hľadá na prvom mieste duchovné hodnoty,
naplnenie vzťahu s Bohom, osobnú formáciu, osobný rast.
2) Po roku 1989 sa naštartovali aj zmeny hodnôt v spoločnosti a dôraz sa
začal klásť na individuálnu slobodu, slobodné rozhodovanie sa, presadzovanie seba
na ceste za úspešnou kariérou. Preto pre dnešného mladého človeka život v komunite
môže byť ťažký, odstrašujúci pre rozhodnutie.
3) Ženy už nemusia vstupovať do rádu, aby si zabezpečili lepšie vzdelanie
a vyššie postavenie v spoločnosti alebo v rámci cirkvi. Toto všetko dnes môže získať
i v laickom stave.
4) O kongregáciách a ich poslaní sa vie málo, pretože už nemôžu alebo
nestíhajú naplňovať svoje poslanie. Nemôžu – v mnohých činnostiach, ktoré sú
spojené s ich apoštolským poslaním už sú odbornejší laici a prevzali tieto oblasti.
Nestíhajú – v komunitách sestier je väčší počet starých sestier a tak sú kongregácie
pohltené do starostlivosti o svoju najpočetnejšiu skupinu.
5) Po r. 1989 pribudli na území Českej republiky nové kongregácie,
ktoré môžu byť pre mládež príťažlivejšie. Často majú väčší počet mladších sestier,
ktoré tvoria komunitu a môžu byť viacej progresívne, pretože už majú za sebou dlhší
čas obnovy podľa dokumentov II. vatikánskeho koncilu. K nim sa ešte pridali aj
laické skupiny žijúce v komunitách, kde je možný aj život v sľuboch. Tieto môžu
9

pôsobiť na mladých exoticky a často prinášajú so sebou nové spôsoby života
a služby. Tak môže nastať väčší rozptyl tých pár povolaní do väčšieho počtu
kongregácií a komunít. (napr. Paulínky majú tlačiarenský apoštolát; Komunita
blahoslavenstiev, rôzne iné charizmatické skupiny a pod.)
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1.

Ženské rehole a štát
Obdobie komunistickej totality bolo posledným najbližším obdobím, ktoré

malo, a ešte má, veľký vplyv na skúmanú problematiku. Jeho dĺžka a metódy
„budovania socializmu“ mali veľkú silu a vplyv na inštitúciu rehoľného života. Táto
kapitola bude zacielená na základné prejavy útočnej politiky voči rádom, ktorá si
stanovila cieľ použiť a zničiť kongregácie v Česku. Toto vytrvalé a dlhodobé
pôsobenie silne poznamenalo ďalší vývoj v ženských reholiach aj po revolúcii 1989.
Ako úvod do tejto problematiky vzťahu ženské rehole a štát, bude krátky náhľad do
pomerne úspešného obdobia prvej republiky, čo môže naznačiť aj v ďalších bodoch
silu a despotickú agresivitu, ktorú museli sestry znášať následne po februári 1948.

1.1.

Obdobie prvej republiky a okupácie
Rehoľný život v období pred totalitným režimom zažíval veľa zmien. Prvou

z nich bol vznik Československého štátu a oddelenie sa od Rakúsko-uhorskej
monarchie. Štatistické údaje z roku 1925 hovoria o 1 363 rehoľníkoch v 222
domoch a o 7 273 rehoľných sestrách v 423 domoch.3
Všeobecne sa dá povedať, že to bol čas rozvoja komunít a rozširovania aktivít
jak mužských tak aj ženských rádov a kongregácií. Každá rehoľa sa mohla venovať
apoštolátu podľa svojho poslania, ale zároveň sa hľadali odpovede na nové potreby
spoločnosti a to prevzatím nových aktivít.
Ženské rehole plnili prevažne charitatívne, sociálne a školské úlohy. Vznikali
aj nové aktivity ako napr. tlačiarenský apoštolát (nové nakladateľstvá napr. „Smír“
v Přerově - Sestry Nepoškvrneného početí); založili sa strediská kresťanskej
spirituality, kde sa poskytovalo duchovným, ale aj laikom vedenie pri modlitbe,
duchovnom raste a štúdium kresťanských a teologických otázok.
K tejto aktivite bolo potrebné mať urovnaný vzťah so štátom a to sa stalo
v roku 1928 uzavretím zmluvy „Modus vivendy“ medzi svätou stolicou
a Československou republikou. Jednalo sa v ňom o povinnosť zakladať svoje
národné provincie, čo bolo potrebné po oddelení republiky od Rakúsko-uhorskej

3

viď Němec 1988, 64.

11

monarchie. Po ňom sa rehoľné komunity rozrástli o nový počet povolaní a to zvlášť v
ženských kongregáciách.4
Obdobie II. svetovej vojny možno nazvať vstupnou bránou, alebo prípravou
na komunistickú totalitu. Už za okupácie boli zatvorené všetky rehoľné školy
a strediská pre duchovné povolania. Mladí rehoľníci boli vyslaní na nútené práce do
„Ríše“. Napr. na území tzv. Sudet boli už v roku 1939 zoštátnené školy na všetkých
stupňoch a ďalšie školské aktivity boli sestrám zakazované a obmedzované. Ale, ako
sa ukázalo neskôr aj v socialistickom systéme, rádové sestry sa stali
nenahraditeľnými v zdravotníctve, v nemocniciach, sanatóriách a pod. Preto veľa
reholí, hlavne tých, ktoré boli školsky zamerané, rozširovali svoju pôsobnosť, so
súhlasom svätej stolice, o zdravotnú oblasť. Už tu sa uplatňovali kroky a hľadali
dôvody pre obmedzovanie kongregácii v prijímaní dorastu.5
Po skončení druhej svetovej vojny nastalo relatívne demokratické prostredie,
ale už bolo nainfikované náladami komunistického Ruska a nastali mnohé problémy
okolo navracania kláštorných budov. Tieto problémy boli spojené s nedostatkom
priestorov pre, vojnou zničené školy a iné zariadenia.

1.2.

Tvrdé obdobie komunizmu 1948 – 1968
Komunistická strana po februári 1948 venovala veľké úsilie vymedzovaniu

svojho vzťahu s cirkvami. Najväčšiu námahu venovala tej najpočetnejšej - Rímskokatolíckej cirkvi. Svojim počtom, a to hlavne na Morave a na Slovensku, mala vplyv
na široké masy a to bolo pre vládu a stranu nebezpečný nepriateľ. Vzťah sa veľmi
jasne profiloval a to už v prvých rokoch totality. Komunistická strana sa na všetkých
úrovniach venovala prevzatiu kontroly nad životom tejto cirkvi. Zrejme podľa hesla
„Siahnem na pastiera, ovečky sa rozpŕchnu,“ prvé útoky, zatykania, odsúdenia padli
na biskupov a neprispôsobivých kňazov. Ženské rády sa do pozornosti dostali až
neskôr.

6

4

viď Němec 1988, 65.
viď tamtiež
6
K tomu obdobiu v dnešnej dobe v našej republike nie je k dispozícií veľmi široká škála literatúry
a preto informácie a dáta pochádzajú z jedného prameňa. Jedná sa o titul: Vlček Vojtěch (ED). Ženské
řehole za komunismu ( 1948- 1989): Sborník příspěvků z konference pořádané Konferencí vyšších
představených ženských řeholí v ČR a Českou křesťanskou akademií dne 1. 5íjna 2003 v kostele sv.
Voršily v Praze. 1.vyd. Olomouc : Matice cyrilometodějská s.r.o., 2005.
5
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Nasledujúce riadky sa sústredia na deklarované a historicky zaznamenané
vplyvy a snahy režimu na postupný rozklad a zničenie zasväteného života
v ženských rádoch a kongregáciách na území Čiech. Útoky boli rafinovane
plánované a premyslené. Týkali sa základnej podstaty spôsobu ich života – útoky na
komunitnú jednotu, majetok a s tým spojený apoštolský život - poslanie rádu.
1.2.1. Útok režimu na komunity sestier
Hneď po nástupe komunizmu v roku 1949 došlo k likvidácií cirkevného
školstva a to postihlo veľa ženských komunít pracujúcich v tejto oblasti. Výnimku
tvorili školy pre postihnuté deti a mládež. Preto mnohé rehole, tak ako za fašistickej
okupácie, museli znova zvážiť svoje zameranie a prevažne začali vykonávať
ošetrovateľskú činnosť.
Otvorený útok komunistickej strany na ženské rehole sa odohrával až po tom,
čo kňazi a bratia z mužských reholí tzv. „Akciou K“, boli v marci 1950 v noci
prepadnutí a násilne vysťahovaní do sústreďovacích kláštorov. Týmto úderom bol
rehoľný život mužských rádov uznaný za nepotrebný k existencii pre socialistickú
budúcnosť, zakázaný a označený za zničený. Rehoľníkom bol vzatý súhlas k službe
v cirkvi, mnohí boli odsúdení, uväznení alebo odsunutí do pracovných táborov.
Táto „úspešná akcia“ sa potom opakovala aj v ženských rádoch pod názvom:
„Akcia vysťahovania ženských kláštorov“ alebo „Akcia R“. Jednalo sa vtedy
o komunity výhradne mimo oblasť zdravotníctva, sociálne a školské zariadenia pre
postihnuté deti a mládež. „Akcia R“ ale prebiehala dlhodobejšie a vo viacerých
etapách a to od konca júna do konca septembra 1950. Internované boli hlavne sestry
venujúce sa školskej činnosti, výchove mládeže, charitatívnej činnosti a ošetrovaním
chorých v domácnostiach.7
Sestry pracujúce v zdravotníctve a v nemocniciach nemohli byť sústredené
a to vzhľadom na svoj počet (po roku 1950 bolo v Československu 9 748 sestier
pracujúcich v nemocniciach)8 a nemožnosť režimu nahradiť takýto počet pracovných
síl v zdravotníctve. Plán však bol, že budú postupne nahradené laickým personálom
a tiež sústredené na iné práce. V tomto bode je dobré poznamenať, že sa často

7
8
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nejednalo o celé kongregácie, ale týmto ťahom boli niektoré rády preťaté na
polovicu, ak mali v činnosti aj školstvo aj zdravotníctvo.
Útok na rády mala strana a vláda naozaj premyslený. Existoval rozsiahly
plán opatrení proti ženským rehoľným komunitám, ktorý v sebe zahrňoval :
1) sústrediť ženské rehole do čo najnižšieho počtu objektov a do politicky
výhodných oblastí;
2) zacieliť sa na zníženie vnútornej disciplíny v jednotlivých inštitútoch,
s následkom odchodu rehoľníc do civilu a ovládnutie vedenia v ich kongregáciách;
3) v poslednej časti malo dôjsť k redukcii nemocníc a sociálnych ústavov
s rehoľným personálom.
Odôvodnenosť centralizácie bola zhrnutá do tejto vety: „Aby byly všechny
řeholnice zaměstnány užitečnou prací, aby bylo účelně využito klášterních budov a
aby bylo zabráněno rozvratné činnosti některých řeholnic.“9 Na konci septembra
1950 bolo sústredených celkove 2 494 rehoľníc z 252 objektov do približne 40
sústreďovacích centier10 ako napr. Nová Říše, Broumov, Javorník, Albrechtice atd.
Nútenému sústredeniu sa mohli sestry vyhnúť dobrovoľným odchodom do civilu.
Niektoré túto možnosť využili.
Od decembra 1950 sestry mali zavedenú tzv. ohlasovaciu povinnosť. Museli
žiadať o povolenie vzdialiť sa zo schváleného kláštora s udaním cieľa a dôvodu
cesty. Povolenie vydával na 1 až 14 dní okresný cirkevný tajomník.
A samozrejme rozkvet rádov a kongregácií, čo do počtu, bol v jasnom
protiklade k cieľom budovania socializmu. Takže aj prijímanie dorastu patrilo pod
kompetencie schvaľovania tajomníkov pre cirkevné záležitosti. Až na malé výnimky
nebolo povoľované.
Rok 1953 sa mal stať zase prelomovým rokom. Bol rozpracovaný plán na
rozpustenie ženských rádov a kongregácií - tzv. „Akcia B“. Za cieľ mala skutočnú
a úplnú likvidáciu reholí. Mladé rehoľnice mali byť vyzvané do prechodu do
civilného života a to na základe právneho nálezu ministerstva vnútra o absencii
právnych noriem, ktoré by umožňovali ich existenciu. Nakoniec sa akcia niekoľko
dní pred uskutočnením zrušila. Dôvodom boli nepokoje v Maďarsku a situácia
9
10

Vlček 2005, 26.
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v Moskve (zomrel Stalin) a tak panovali obavy, že situácia na uskutočnenie tak
závažných krokov nie je až tak bezpečná.
Takýmto vytrvalým a systematickým spôsobom v priebehu troch rokov štát
fakticky prevzal kontrolu nad rehoľným životom.
Sestry v zdravotníctve však aj naďalej mohli pracovať z dôvodov nedostatku
odborného personálu, ktorý by ich nahradil. V táboroch sestry začali pracovať
v poľnohospodárstve na jednotných roľníckych družstvách a neskôr, keď sa zistila
neefektívnosť riešenia množstva rehoľníc sústredených na jednom mieste, bolo asi
1400 - 2000 mladých sestier nútene prevezených do závodných internátov, kde
pracovali v ľahkom priemysle hlavne v textilných továrňach. Tam pracovali
oddelene a pod policajným dozorom často vo vlhkom a horúcom prostredí vo svojich
rehoľných rúchach, ktoré odmietli zo seba odložiť.11
Režim si postupne uvedomoval, že internácia sestier do táborov nepriniesla
vytúžený efekt. Nastali problémy so zabezpečovaním stravy pre tak vysoký počet
sústredených ľudí na jednom mieste, sestry húfne neopúšťali rády, ani nenastával
vnútorný rozklad, ako si prial režim. A tak v roku sa 1955 objavil snaha likvidovať
skoro úplne internáciu rehoľníc. V časovom horizonte dvoch rokov sa tak aj naozaj
stalo prepustením časti internovaných sestier a prevedením kláštorov i so zbytkom
sestier pod správu Českej katolíckej charity ako charitného domova pre rehoľnice.
Táto organizácia bola v tom čase samozrejme úplne v rukách režimu, takže to pre
sestry neznamenalo nejakú úľavu alebo polepšenie. V povolebných opatreniach roku
1954, kedy boli sestry postupne presídľované do charitných domovov, domovov
dôchodcov a ústavov sociálnej starostlivosti. Sestry mali veľmi ťažké pracovné,
materiálne, personálne a sociálne podmienky. Napr. v domove dôchodcov Český
Dub zaisťovalo 16 sestier prevádzku práčovne, kuchyne, kancelárie a oddelenia so
180 – 200 starými ľuďmi, podobne v Mohelnici malo 13 sestier na starosti asi 150
obyvateľov.12
Od roku 1960 nastalo pomerne pokojné obdobie v porovnaní s predchádzajúcou

dekádou.

Pre

rehole

znamenalo

benevolentnejší

prístup

pre

zamestnávanie kňazov bez štátneho súhlasu v charitných domoch a nemocniciach,
možnosť konať duchovné cvičenia s kňazom, umožnenie návštev do zahraničia a aj
11
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zo zahraničia. Ďalej aj určité zrovnoprávnenie v oblastiach, ktoré boli pre rehoľnice
doteraz uzavreté ako: možnosť udeľovania ocenení vzorných kolektívov, čestných
diplomov a odmien za splnenie socialistických záväzkov, ponuky na liečenie
a pobyty v kúpeľoch a pod. To ale neznamenalo koniec boja proti náboženstvám
a reholiam. Postoj strany sa iba zúžil na toleranciu v rámci úzko vymedzených
hraníc.
V polovičke 60-tych rokov začal vysvitať problém ohľadne starnutia
kongregácií a pozvoľný úbytok sestier vinou zakázaného prijímania dorastu do
rádov. V niektorých prípadoch hrozil zánik kongregácií v Československu.13 Zdalo
by sa, že takto došlo k splneniu snáh štátu a že si bude tlieskať k úspechu vo
výsledkoch svojich snáh. Paradoxne orgány okresných a krajských Národných
výborov s týmto neboli nijak spokojné. Práca sestier bola vysoko cenená a tak
požadovali pre svoje ústavy väčší prísun rehoľníc. V praxi to znamenalo postupnú
redukciu rehoľníc v domovoch dôchodcov a v ústavoch sociálnej starostlivosti.
Prestárle a nemohúcne sestry boli presunuté do charitných domovov a staré, schopné
práce a mladšie tiež tam - z časti ako personál.14
Dňa 26. 7. 1967 bola uzavretá dohoda o vymedzení práce rehoľníc a to čisto
na oblasť ústavov sociálnej starostlivosti pre nevzdelávateľnú mládež a duševne
postihnutých dospelých, domovy dôchodcov a do zariadení charity pre cirkevné
osoby a výrobu bohoslužobných predmetov a devocionálií. Činnosť sa zúžila jedine
na oblasť sociálnej starostlivosti a liečebno-rekreačnej starostlivosti o cirkevné
osoby, zabezpečenie výroby, opravy a distribúcie bohoslužobných predmetov
a vydávanie a distribúciu literatúry a časopisov pre Rímskokatolícku cirkev. Toto
nariadenie uzavrelo definitívne kapitolu nasadenia sestier v ľahkom priemysle
a poľnohospodárstve. Časti zdravotných sestier bolo dovolené doplniť si zdravotné
vzdelanie na stredných zdravotných školách.15
1.2.2. Útok režimu na majetok sestier
Na začiatku leta 1950, pred začatím Akcie R, pôsobilo v Čechách a na
Morave 34 ženských rádov a kongregácií v 522 domoch so 7 728 sestrami. Do
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vlastníctva jednotlivých inštitútov patrilo 257 domov.16 Celková hodnota
nehnuteľného majetku ženských reholí činila v roku 1950 niečo viac ako 475
miliónov Kčs.17 Od začiatku mala strana a vláda o majetky reholí veľký záujem.
Preto po prvých vlnách centralizácie sestier sa národné výbory často dožadovali
„urýchlenia odsunu“ sestier z ich obce či mesta.
Na konci roku 1955 bola uvalená na nehnuteľný majetok reholí, do vtedy
a do budúcna opustený, národnú správu. Jej úlohou bolo tento majetok likvidovať
prevodom na jednotlivých užívateľov. To sa aj v priebehu ďalších rokov podarilo
zrealizovať.
Ďalším útokom na sestry malo byť zavedenie platu jednotlivým sestrám (toto
opatrenie jasne zasahovalo do sľubu chudoby, ktorý sestry zaväzuje nevlastniť
v osobnom vlastníctve žiadny majetok, len v spoločnom vlastníctve za účelom
rozvoja a práce komunity). Cieľom bolo, aby sa tak osamostatnili a plynule prešli do
civilu. Napriek protestom rehoľníc bola mesačná mzda jednotlivkyniam, zvlášť vo
fabrikách, zavedená. Sestry napriek tomu dodržovali sľub chudoby a odovzdávali
svoje platy predstaveným do spoločnej kasy.18
Sestry v zdravotníctve brali tzv. „vestiář“, čo bola čiastka výrazne nižšia než
riadny plat. Z toho plynul problém hlavne pre plánovanú výmenu rehoľníc laickým
personálom, ktorý vyžadoval vyšší plat. Bola tu požiadavka, rovnako platiť sestry
vyššou mzdou za účelom plynulejšieho nahradzovala sestier laickým personálom.
Na druhej stane z toho vznikli obavy, žeby rehoľnice z tohto platu podporovali
„reakčné protištátne činnosti“. Výsledkom tohto sporu bolo, že sa pristalo na
vyplácanie dokázateľne nutných prostriedkov a zbytok bol zamestnávateľom
ukladaný na vkladné knižky, s ktorými mohli sestry len obmedzene disponovať.
V polovici 50. rokov bol vyvíjaný tlak na cirkvi, aby sa stále viacej podieľali
na financovaní svojho života. Podobne aj sestry dotovali v ústavoch a charitných
domovoch prevádzku, modernizáciu, opravy, a taktiež prispievali na každé lôžko
svojej členky – klientky.19
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1.2.3. Rádové sestry a politika
Keď totalitný režim zaútočil na biskupov a kňazov cirkvi, sestry aktívne
pomohli. Často vo svojich domoch tajne ukrývali niektorého z prenasledovaných
pastierov, čo bolo klasifikované ako rozvratná činnosť. V novinách a v rozhlase sa
vytvárala umelá propaganda o ich „ rozvracaniu budovania komunizmu“ a hlavne lži
ohľadne ich života. Veľa ľudí tomu verilo, zvlášť, keď „zdedili“ po nejakej reholi
dom alebo nejaký majetok. V tejto propagande tiež pomáhal „iný životný štýl“
rehoľníkov ako celibát, starostlivosť o určité skupiny ľudí. A toto bola orná pôda pre
propagandu proti reholiam. Tá bola typickou hlavne na začiatku komunizmu.20
Výraznou trecou plochou medzi setrami a štátom bola účasť vo voľbách.
V roku 1954 sa organizovala výrazná kampaň pred voľbami do Národných výborov.
Tá dopadla neúspešne. Z celkového počtu oprávnených voličiek k voľbám prišlo iba
57,3%. Najnižšia účasť bola 12,85% a to v závodných internátoch a najvyššia
v charitných domovoch 73,3%. V nemocniciach volilo 58,3%.21 Táto ne spolupráca s
režimom vyvolala následné opatrenia voči sestrám. Plán znel: poslať do civilu 40%
najreakčnejších rehoľníc a zrušiť závodné internáty. Došlo k tvrdým zásahom proti
„najreakčnejším“ rehoľniciam v Broumově a Uherskom Hradišti. Niektoré ďalšie
rehoľnice dostali výpoveď z práce vo fabrikách a boli vyzvané k odchodu do civilu
k príbuzným.
Na „politbyro“ dochádzali ale sťažnosti z opatrení. Kvôli takýmto náhlym
opatreniam hrozilo nesplnenie plánov vo fabrikách. Nakoniec bolo odsunutých iba
300 „najreakčnejších“ rehoľníčok zo zdravotníctva a presunuté boli do charitných
domovov, domovov dôchodcov alebo ústavov sociálnej starostlivosti a to buď ako
personál, alebo ako chovankyne. Tento odsun sa dial nakoniec po etapách, lebo
Ministerstvo zdravotníctva nemalo dostatočný počet vyučených a pripravených ľudí,
aby s odbornosťou zaujali tieto miesta. Bolo im zakázané náboženské pôsobenie na
pacientov. Pacientom, naopak, bola zakázaná účasť na modlitebných aktivitách
sestier.22
V 60 rokoch nastalo

uvoľnenie politiky.

Štát

dokončil

plánovanú

„konsolidáciu ľudovodemokratického zriadenia“ a vydal novú ústavu. Veľa úloh
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štátnej politiky, zvlášť eliminácia reakčných síl bola ukončená, a následkom bolo
postupné uvoľňovanie režimu. Začali sa vydávať amnestie pre politických väzňov,
uvažovalo sa o ekonomickej reforme.

1.3.

Obdobie 1968 – 1989
Obdobie pražského jara bolo pre rehole plné nádeje. V tomto období pôsobilo

na území Čiech 33 ženských rádov a kongregácií 4 569 sestier. Ak k nim pripočítame
rehoľnice zo Slovenska pôsobiace na území Česka, narastie počet rehoľníc na 5 580
a ženských inštitútov na 37.23
Revízia postoja strany a vlády nastala a viedla k zmenám na Sekretariáte pre
veci cirkevné ministerstva kultúry. Nastali tam personálne zmeny a taktiež na vedení
Českej katolíckej charity. Nastalo uvoľnenie štátneho dozoru čo rehole využili na
založenie Konferencie predstavených rehoľných spoločností (7. apríla 1968)
a nasledovalo zvolenie výboru a sekretariátu. Jeho úlohou bolo zastupovať rehoľné
záujmy v jednaní medzi štátom a cirkvou, zastupovať rehole na cirkevných
konferenciách, koordinovať činnosti reholí podľa zásad II. vatikánskeho koncilu,
sústrediť sa na obnovu rehoľného života, vrátenie majetkov, obnoviť činnosti, začať
intenzívny apoštolát a podieľať sa na pastorácii.24 Prvým výsledkom práce výboru
bola možnosť od 13. 8. 1968 prijímať takzvané „staré novicky“, ktoré mali záujem
o rehoľný život do roku 1950. Ostané veci sa mali riešiť v ďalších etapách a to
v spolupráci

s Najvyšším

súdom,

ministerstvom

spravodlivosti,

odborníkmi

a zástupcami reholí.
Komunistická strana s koncepciou socializmu s ľudskou tvárou ale nešla za
hranice ideológie marxizmu. Preto taktiež uznanie právnej existencie rádov
a kongregácií, povolenie ich činnosti a prijímanie nových členov malo mať svoje
jasné obmedzenia, a to ako v počte prijímaných tak v oblastiach pôsobenia:
v sociálnej a charitatívnej oblasti, teda v zdravotníctve.25 Prijímanie adeptiek v tomto
období bolo povolené a to hlavne z dôvodu nedostatku personálu v ústavoch
a domovoch dôchodcov, kde väčšia časť rehoľníc by v rokoch 1970-1980 dosiahla
60 rokov a teda by hrozil odchod do dôchodku a znižovanie počtu personálu. Preto
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bolo dovolené prijímanie nových povolaní, ale len do týchto jasne vymedzených
oblastí.
Mnohé rehole využili tohto obdobie a obliekli do rehoľného rúcha svoje
„tajné“ kandidátky, ktoré s nimi už dlhšiu dobu pracovali. Výrazne benevolentný
prístup využilo veľa reholí na zvolanie svojich generálnych a provinciálnych kapitúl,
na obnovu apoštolátu a ďalších činností medzi obyvateľstvom a to hlavne v duchu
reforiem II. vatikánskeho koncilu ako napr. opatrovateľská služba v rodinách, výuka
náboženstva, práca vo farnostiach, nábor do katolíckych skupiniek a účasť na
organizovaní teologických kurzov. Na tieto aktivity a na nové noviciáty si rehole
buď kúpili, alebo prenajali nové objekty. V praxi bolo založených asi 47 takýchto
komunít. Zaujímavá a najväčšia bola investícia sestier cyrilometodejok do výrobného
družstva propagačnej služby s názvom „Logos“, pod ktorým sa skrývala tlačiareň pre
nakladateľstvá Vyšehrad, Avicenum a Charita.26
Vstup vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 vzal veľa nádejí mnohým
v republike. Nástup normalizácie spojené s čistkami zasiahli samozrejme aj nástoj
dozoru nad cirkvami. Na tieto pozície sa vrátil starý a známy personál z päťdesiatych
rokov. Dňa 23. 11. 1970 musel ukončiť svoju činnosť Sekretariát predstavených
rehoľných spoločností. Štát definitívne odmietol uznanie právnej existencie rádov
a kongregácií výnosom zo 14. 6. 1971. V praxi to znamenalo návrat do roku 1950 vo
vzájomnom spolužití štátu a reholí. V marci 1971 nastal znova zákaz prijímania
dorastu do ženských reholí. Niektoré stihli svoje kandidátky obliecť včas, iné
pokračovali v prijímaní aj po zákaze. Tieto „neoprávnené“ rehoľnice, museli aj po
zložení sľubov odísť do civilu. Od novembra 1968 do marca 1971 vstúpilo 280
rehoľníc a ďalších 155 mimo toto povolené obdobie.27
Budovy, nadobudnuté v predchádzajúcom období, zvlášť tie väčšie, boli
sestry nútené odovzdať Českej katolíckej charite, menšie zostali bez povšimnutia.
Zároveň boli plošne rušené mimo ústavné rehoľné komunity a spätne boli začlenené
do charitných domovov, domovov dôchodcov a ústavov sociálnej starostlivosti.
Zostalo iba pár komunít, ktoré sa starali o prominentných ordinárov, kanonikov
a prominentov režimu.
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V priebehu 70 rokov záujem štátnych orgánov o rehoľnice strácal na sile. Ten
sa presunul na znižovanie obnovenej religiozity obyvateľstva, kam patrila účasť detí
na hodinách náboženstva, počet krstov, cirkevných sobášov a pohrebov.
Mnohé kongregácie v tomto období pristúpili na riskantnú cestu budovania
ilegálnych komunít tzv. tajných sestier. Tieto sa podieľali, často v spojení s tajnými
kňazmi, na budovaní a podporu nelegálnej cirkvi tlačením a distribúciou pamfletov,
tajnou prácou s mládežou a pod. Tieto skupiny ostávali pod silným záujmom štátnej
bezpečnosti a v 1981 prebehli tvrdé zásahy v niektorých charitných domoch.28
Typickým znakom dekády 80-tych rokov bol stále sa znižujúci počet sestier
schopných pracovať a ešte menej bolo sestier mimo dôchodkový vek. To viedlo k
redukcii ich počtov v ústavoch a ich nahradzovanie civilným personálom. Taktiež
odsun sestier zapríčiňovala potreba starostlivosti o vlastné prestárle sestry a to hlavne
vo veľkých kongregáciách. Nastal tak odsun ešte i tohto už i tak malého počtu
mladých sestier. To sa ale nepáčilo šéfom ústavov, ktorým obetavosť sestier chýbala.
V súvislosti s tým sa začali niektoré kruhy v strane zaoberať možnosťou zmien
cirkevnej politiky, úvahami o opätovné povolenie prijímania rehoľného dorastu
a o ďalšími korektúrami. Niekoľko krát opakované jednania a konzultácie hlavne
s Kardinálom

Tomáškom,

umocnené

postupným

rozkladom

socializmu

a Gorbačovovou „perestrojkou“, nakoniec vyústili do pokynu Sekretariátu vlády
republiky pre veci cirkevné zo dňa 29. 8. 1988 o prijímaní členiek do ženských
reholí. Toto rozhodnutie bolo okamžite využité a v období od 1.9. 1988 do 30. 4.
1989 bolo v Československu prijatých 177 nových členiek do reholí (117 do českých
a 60 do slovenských).29
Počas obdobia 40 rokov totality došlo k poklesu počtu rehoľných sestier
z približne 7 800 na 2 415, to znamená viac ako o polovicu. To bolo spôsobené
z väčšia úmrtnosťou a nemožnosťou prijímať nové povolania. Asi 10% tvoria sestry
vyslané do zahraničia. Najpočetnejší bol odchod cca 360 sestier sv. Kríža tzv.
Chebskej provincie. Podstatne menej sestier odišlo do civilu a iba percentuálne
zanedbateľné percento sú obete väzenia a perzekúcií.30

28

viď Vlček 2005, 53.
Vlček 2005, 54.
30
viď tamtiež
29
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Tieto skutočnosti postavenia ženských rádov, ich boja s totalitou o svoje
prežitie mala svoje „obete“. Kongregácie sa museli prispôsobiť úplne požiadavkám
režimu a spolupracovať na budovaní socializmu v tvrdých podmienkach tovární,
jednotných roľníckych družstiev a charitných domovov a ústavov sociálnej
starostlivosti. Samé ale za toto „prežitie“ museli zaplatiť vysokú cenu strát slobody
pôsobiť podľa svojej charizmy a možnosti prijímať nové povolania. Taktiež, síce
prežili vďaka tomu, že pre zdravotníctvo boli nenahraditeľným personálom aj pre
totalitnú vládu, ale nemohli sa rozrastať a tak na konci totality máme značné straty na
počte a veľkosti jednotlivých komunít ako aj výrazné zvýšenie priemerného veku.
Pre ďalší rast a možnosť reforiem bolo tiež dôležité, aby sa mohli ďalej
vzdelávať. Jediná možnosť vzdelávania povolená režimom na konci 70-tych rokov
bola zdravotná škola. A to pre ďalšie roky po revolúcii nebolo dostatočné
v konkurencii toľkých organizácií, ktoré začali veľmi profesionálne pracovať na
mnohých poliach patriacich aj do aktívnych činností rádov.
V ďalšej kapitole sa pozrieme na výzvy, ktoré priniesol II. vatikánsky koncil
a ktoré sa do života ženských rádov u nás mohli začať uskutočňovať až po nežnej
revolúcii 1989.

1.4.

Úlohy II. vatikánskeho koncilu pre zasvätených
Udalosť tohto koncilu bola v svojej dobe prelomom v rámci katolíckej cirkvi

a silne zasiahla svojimi novými požiadavkami všetky zložky v jej strede. Vo svojom
prístupe zmenil od koreňa pohľad cirkvi na svet, na seba a na svoje zložky a spôsoby
života. Vystúpil s väčšou požiadavkou na život cirkvi ako spoločenstva, ktoré sa
podieľa na živote a službe svetu a to „uprostred sveta“ v kontraste predchádzajúceho
chápania, ktorí by sa dal jednoducho charakterizovať vetou „chrániť sa pred
hriešnym svetom“. A tieto základné zmeny v chápaní sa dotkli aj požiadaviek na
reformu zasväteného života. Zacielili sa do hĺbky chápania zasvätenia ako aj svojho
poslania a služby uprostred sveta.
Už vieroučná konštitúcia Lumen Gentium z 21.11.1964 vo svojich kapitolách
hovorí o zasvätenom živote už nie ako o „vyššom alebo dokonalejšom“ nasledovní
Krista, v porovnaní s laickým stavom. Hovorí o ňom ako o určitom spôsobe lásky
k Bohu a k blížnym. Všetci kresťania sú povolaní a zaviazaní k svätosti. A povolanie
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k zasvätenému životu je vzácnym darom od Boha, ktorý je daný niektorým.31 Táto
zmena a „skromnejší“ pohľad na poslanie zasvätených v cirkvi a vo svete a ďalšie
požiadavky na reformu ich života priniesol nemalé boje a kontroverzie hlavne
v západnej kultúre.
O rok neskôr, 28. 10. 1965 bol vydaný „Dekrét o prispôsobivej obnove
rehoľného života“ – „Perfecte caritatis“. Tento sa venuje obnove rehoľného života už
na veľmi praktickej rovine a to ako jednotlivcov, tak aj komunít. Koncil pozýva
nielen k obráteniu osoby (tak sa už stalo v mnohých predchádzajúcich konciloch), ale
k obnove celých rehoľných spoločenstiev. Výraz „prispôsobivá obnova“, latinsky
„rennovatio accomodata“, znamená obnovu skrze návrat k prameňom (k čistým
evanjeliovým

prameňom

a k prameňom

pôvodnej

charizmy

zakladateľov)

a prostredníctvom prispôsobenia sa aktuálnym potrebám (prispôsobenie sa dnešným
podmienkam). Koncil nechcel iba reštaurovať staré hodnoty, ani reformu zastaraných
a prežitých vecí, ale išlo o skutočné vytváranie vecí nových, opätovné vtelenie
rehoľného života, viacej duchovného a viacej odpovedajúceho vlastnej charizme
v kontexte súčasnej kultúry.32
O tom, že táto prispôsobivá obnova nebola a nie je ľahkým procesom, a je
dodnes kameňom úrazu mnohých rádov a kongregácií, svedčí aj nespočetné
množstvo ďalších dokumentov a konštitúcií, ktoré vydala svätá stolica. 33
II. vatikánsky koncil priniesol pre celú cirkev výrazné požiadavky na zmenu
a obnovu. Nikde táto obnova nebola ľahká, ani v slobodných demokratických
krajinách. V Čechách obmedzená možnosť byť informovaným o koncilovom dianí
za železnou oponou viedla mnoho kňazov, laikov a rehoľníc k ďalšiemu získavaniu
a rozširovaniu koncilových dokumentov, ich detailného rozboru, tlače a distribúcii.
Všetko prebiehalo tajne. Samozrejme všetci riskovali trestné stíhanie za marenie
štátneho dozoru nad cirkvami. Bohužiaľ žiadne veľké reformy, okrem niekoľkých
vonkajších zmien, ktoré povolil režim (napr. používanie jazyka ľudu, úpravy
bohoslužobného priestoru pri liturgii), nebolo možné zrealizovať. A tak táto úloha sa
odsunula v rádoch a kongregáciách na našom území až za do rokov novej slobody,
viac ako 20 rokov po II. vatikánskom koncile.
31

viď LG kap.5, 2.
viď LG, kap. 6, 13.
33
Od Lumen gentium do r . 2000 bolo vydaných približne 20 dokumentov, exhortácií, právnych
noriem, listov Sv. otca väčšej či menšej dôležitosti. Najvýznamnejší Vita consecrata - 1996
32
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V polovici 60-tych rokov svitla nádej medzi kňazmi a rehoľnými setrami
v cirkevnej politike. Prebehlo jednanie medzi svätou stolicou a československými
úradmi. Nakoniec mohli sestry mať voľby nových predstavených a ich rád,
k možnosti prijímať dorast, aj keď len v obmedzenom stave, a tiež možnosť návratu
k pôvodným činnostiam. Tieto nádeje sa však v plnej miere neuskutočnili.
Ambície reforiem II. vatikánskeho koncilu sú aj do dnes v mnohých
oblastiach výzvou a to nie iba v našej republike. U nás tieto reformy mohli prísť
v hlbšej miere k riešeniu v cirkvi a rádoch až po revolúcii 1989. Bohužiaľ, cirkev
ešte niekoľko rokov po nej sa snažila znova zbudovať svoj život a to hlavne
starosťou o navrátenie majetkov, ako dôležitej časti nového začiatku. Mnohé rehole
až dnes riešia napríklad zmenu svojich konštitúcií, čo je už ďaleko od „oduševnenia“,
ktoré so sebou II. vatikánsky koncil bezprostredne niesol. Časové odpojenie reforiem
od ostatného sveta priniesla tiež svoju daň a to často v porovnávaní sa a neprijímaní
„pokazeného západu“ čo bolo často tiež brzdou oduševnenia za reformy. Mnohé rády
si zakladali, hlavne v prvých rokoch po revolúcii, na vysokých počtoch povolaní,
ktoré v západnej Európe už dávno nemali. Krátkozraká eufória priniesla so sebou
väčšiu starostlivosť o „majetky“ ako o vnútornú reformu.
Ďalším bodom je, že výzva Koncilu k návratu k pôvodnému duchu
zakladateľov bol jednou z požiadaviek, kedy sa činné rády mali zamýšľať ako
nanovo slúžiť v tomto svete, ktorý je v mnohých oblastiach služby už viacej odborne
pripravený. Pre mnohé rády to zostáva výzvou do dnešných dní.
Záverom tejto kapitoly by sa dalo povedať, že po II. vatikánskom koncile síce
rády museli deklarovať nanovo svoje poslanie, ktoré mali vo vienku svojej
existencie, ale často konkrétne nemohli nastúpiť túto cestu. Do nového sveta
prichádzali zničené komunizmom a potrebovali sa znova nadýchnuť. Taktiež už
mnohé z nich zostarli a nebolo dosť nositeliek reforiem, ktoré sú často odkázané na
mladé pokolenie.
Oficiálne sa rády medzi sebou diferencovali, čo do poslania, ale nie všetky
mali dostatok povolaní na realizáciu veľkých diel, ktoré pred nástupom komunizmu
boli pre ne vlastné. Tie komunity, ktoré v sebe mali náboj mladých sestier sa
v týmito novými výzvami vysporiadali lepšie.
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2.

Religiozita v Čechách po 40 rokoch totality
Doteraz sme sa venovali pohľadu do útrap a útlaku, ktorý bol zacielený na

ženské rehoľné spoločenstvá so zameraním sa na dnešnú problematiku znižovania
počtu členov kongregácií. Ďalej sme sa v krátkosti pozreli na výzvy, ktoré so sebou
priniesol II. vatikánsky koncil pre rády a pokúsili o krátku úvahu o ťažkostiach
realizácie týchto zmien.
Totalita ale mala silný vplyv na všetky vrstvy obyvateľstva. Čistky, kontroly,
násilné odsuny do pohraničia, záujem štátnej bezpečnosti o členov strany a verejne
pôsobiacich ľudí a tak ďalej. To všetko malo silne negatívny dopad na účasť a
angažovanosť ľudí v cirkevnom živote. Mnohí z nich, predtým pokrstení, vo svojom
vnútri aj veriaci, neudržali tlak a prestali sa zúčastňovať náboženských akcií, slávení
liturgie, ako jedného z minima, ktoré štát dovoľoval. Toto pôsobenie sa negatívne
prejavilo na ďalších generáciách.
Štatistiky, ktoré sa týkajú stupňa religiozity v národe sú dôležité hlavne
v čase sčítania ľudu. Často výška počtu ľudí, ktorí sa prihlásia k príslušnosti nejakej
cirkvi, ovplyvňuje vzťah štátu k cirkvám. Táto práca je zameraná na počet povolaní
k zasvätenému životu, čo závisí od počtu ľudí hlásiacich sa ku Katolíckej cirkvi, ale
hlavne tých, ktorí sa zúčastňujú na jej živote. Urobme si malý exkurz históriou, ako
to vyzeralo pred rokom 1989 a po ňom.
Už po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie sa religiozita viditeľne menila.
Katolícka cirkev svoje postavenie zdiskreditovala v českom politickom živote za
habsburskej monarchie, čo viedlo k praktickému presadzovaniu programu „Preč od
Ríma“. Realizácia tohto programu mala úspech aj keď možno v menšej miere, ako sa
očakávalo. Najradikálnejším činom bolo založenie Cirkvi Československej v roku
1920. Ale už v tomto období bol v republike zaznamenaný nárast obyvateľov bez
vyznania.34 Najväčší úspech však malo ateistické hnutie a tak sa dajú pozorovať
zmeny v náboženskom profile už pri sčítaní ľudu v roku 1921. Podiel príslušníkov
Rímskokatolíckej cirkvi sa znížil z 94,8% na 82,0% v porovnaní s rokom 1910. Je tu
pozorovateľný možný vplyv hesla „Preč od Ríma“, ale určite aj vplyv ateizmu.
Podiel obyvateľov bez vyznania narástol z 0,1% na 7,2%.35

34
35

viď Srb, bez vročení
viď tamtiež
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2.1.

Religiozita v Čechách na začiatku a na konci totality
Náboženstvo počas totality malo byť vytlačené zo života, z myslí a sŕdc

občanov socialistickej republiky. Ale ak náhodou prežívalo, malo byť považované
výlučne za súkromnú záležitosť každého jednotlivca.
Príkladom je rok 1953, kedy sa v štátnych demografických výkazoch štatistík
charakteristika „náboženstvo“ objavila naposledy. Informácie o nasledujúcich rokoch
máme dnes len zo štatistík, ktoré si viedli jednotlivé cirkvi. Vypustenie tejto
charakteristiky pri sčítaní ľudu v rokoch 1961, 1970 a 1980 bolo logickým
výsledkom postoja straníckych a vládnych orgánov k tejto otázke.36
Až pri sčítaní ľudu v roku 1991 sa mohla znova objaviť charakteristika
„náboženstvo“. Ale aj tuto nastali problémy. Sčítanie ľudu sa dialo v rozpornej
politickej situácii a zároveň za doprovodu propagandy, či občania majú alebo nemajú
do sčítacích archov tento údaj vôbec uvádzať. Tieto nejasnosti sa do výsledkov
skutočne premietli a to v celkovom pomere v nezistenej náboženskej príslušnosti
u 16,2% obyvateľov. Cirkvi, ktoré si viedli dôsledne vlastné evidencie svojich
príslušníkov si mohli zmerať „objem“ zmien zistených pri sčítaní ľudu. Nasledujúca
tabuľka poukazuje tieto štatistické údaje a porovnáva ich s rokom 1950, ktorý bol
prahom do totalitných represálií voči cirkvám. Oba údaje pochádzajú zo sčítania
ľudu.

36

viď Srb, bez vročení
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Tab. 1. Náboženské vyznanie obyvateľstva 1950 a 199137

Náboženské vyznanie

Počet obyvateľov
(v tis.)
1950

1991

Prírastok (-úbytok)
1950-1991
abs.

v%

Zloženie v %
1951

1991

Rímskokatolícke
Gréckokatolícke
Evanjelické celkove
Z toho: českobrat. evanjelická
Sliezska evanjelická
slovenské evanjelické
Reformované kresť.
Ostatné evanjelické
Pravoslávne
Československá husit. cirkev
Židovské náboženské obce
Iné
Nezistené
Bez vyznania

6 792
33
511
402
58
23
4
24
50
947
8
13
23
519

4 021
7
255
204
33
4
1
13
19
178
1
42
1 666
4 113

- 2 771
- 26
- 256
- 198
- 25
- 19
-3
- 11
- 31
- 769
-7
29
1 643
3 594

- 40,80
- 78,79
- 50,10
- 49,25
-43,10
- 82,61
- 75,00
- 45,83
- 62,00
- 81,20
- 87,50
223,08
x
692,48

76,35
0,37
5,74
4,52
0,65
0,26
0,04
0,27
0,56
10,64
0,09
0,15
0,26
5,83

39,03
0,07
2,48
1,98
0,32
0,04
0,01
0,13
0,18
1,73
0,01
0,41
16,18
39,93

Celkove

8 896

10 302

1 416

15,92

100,00

100,00

Takže 40 ročné mlčanie a represálie okolo „náboženstva“ prinieslo svoje
výsledky. Od roku 1950 do 1991 sa počet obyvateľstva Česka síce zvýšil o 15,9%,
ale v ostatných údajoch došlo k značným zámenám. V roku 1991 sa najpočetnejšou
klasifikovanou skupinou stala skupina „bez vyznania“ s takmer 3 600 000
obyvateľov a to predstavuje 39,9% populácie republiky. Obyvateľov, ktorí nevyplnili
rubriku „náboženské vyznanie“, bolo takmer 1 666 000, čo je 16,2% populácie. Ak
by sa sčítali tieto dve posledné skupiny, tak by v skutočnosti vykazovala skupina
„bez vyznania“ 5 778 481, teda 56,1% obyvateľstva. Náboženským vyznaním sa
podľa vysvetliviek rozumela účasť na náboženskom živote niektorej cirkvi, alebo
náboženskej spoločnosti, alebo vzťah k nej.
Najvýznamnejšie presuny v cirkevnej príslušnosti, resp. náboženskom
vyznaní, bol úbytok rímskych katolíkov o 40,8%, evanjelikov všetkých denominácií
o 50,1%.38
Tieto čísla vyjadrujú dosť alarmujúcu realitu, ktorá vznikla po revolúcii 1989
a ktorá nás postupne privádza k zaradeniu českého národa medzi najateistickejšie
národy v Európe. Pri sčítaní ľudu sa nedá zavedením kolónky „náboženský
vyznanie“ zmerať množstvo veriacich ľudí. Ako sa už uviedlo, v roku 1991 panovalo
37
38

Srb, bez vročení
viď tamtiež
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dilema, či sa vôbec táto kolónka má vyplňovať. Tým, že niekto zaškrtne, že má
vzťah k nejakej cirkvi, ešte reálne neznamená, že je v nej aktívne účastný. A to platí
i naopak, ak niekto nezaškrtne túto položku, ešte neznamená, že je neveriaci. Ďalším
úskalím v roku 1991 mohol byť ešte strach z návratu komunistického režimu alebo
prijatie komunistického tlaku, že je to súkromná záležitosť jednotlivca. To všetko
mohlo pôsobiť na tak početnú skupinu, ktorá nevyplnila rubriku náboženskej
príslušnosti.
Alebo, na druhej starne je potrebné počítať s porevolučnou eufóriou, kedy
predstavitelia Katolíckej cirkvi zohrali kľúčovú úlohu pri páde komunistického
režimu. Pre mnohých ľudí tak mohlo byť naopak „prestížnou“ záležitosťou byť, aj
keď veľmi dávno, pokrsteným v katolíckej cirkvi.

2.2.

Katolícka cirkev a štatistky
Od roku 1989 prebehlo niekoľko sčítaní a výskumov, ktoré stopovali vývoj

religiozity v Českej republike. Otázkou, ktorou sa tieto výskumy zaoberali bolo: je
rozdiel medzi tým, čo občania deklarovali pri sčítaní ľudu a skutočnosťou? Ako to
v realite vyzerá s aktívnou účasťou na živote cirkvi – čo v katolíckej cirkvi
v minimálnom rozsahu znamená pravidelná účasť na nedeľných bohoslužbách?
Vedľa seba tu budú stáť porovnania troch výskumov:
1) „ Sčítanie ľudu, domov a bytov – ďalej len SLDB, konané v rokoch 1991 a 2004;
2) European Value Survey (európsky výskum hodnôt) - ďalej len EVS, konané
v rokoch 1991 a 2001;
3) Sčítanie praktizujúcich katolíkov účastných na nedeľných bohoslužbách, ktoré
v rokoch 1999 a 2004 vykonala Česká biskupská konferencia – ďalej len ČBK.
Podľa SLDB sa k rímskokatolíckej cirkvi v roku 1991 prihlásilo 4. 021. 385
občanov, t.j. 39% populácie. V roku 2004 to bolo 2. 740. 780 občanov, t.j. 28%
populácie. Podľa výskumu SLDB trend vývoja počtu deklarovaných veriacich medzi
rokom 1991 až 2001 poklesol o 30% ( z 39% na 27%). V roku 1991 SLDB
zaznamenalo vysoké percento príslušnosti k Rímskokatolíckej cirkvi, možno
v dôsledku porevolučnej eufórie.39

39

Hůle 2005
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Podobné trendy však zaznamenal aj výskum EVS40. V roku 1991 sa
k Rímskokatolíckej cirkvi prihlásilo 35% opýtaných (2109 opýtaných) a v roku 1999
28% opýtaných (1908 opýtaných).41
Sčítanie ČBK, ktoré sa konalo prvú veľkonočnú nedeľu v uvedených rokoch,
prinieslo tieto výsledky: v roku 1999 na omšu prišlo 414 539, 4,2% populácie
a v roku 2004 prišlo na nedeľnú omšu 405 446, 4% populácie. (Výsledok z roku
1999 je bez Litoměřickej diecézy, pretože sa výsledky stratili.) Výsledky z roku
2004 z celkového počtu prítomných na bohoslužbe bolo 39% mužov, 32%
zárobkovo činných a priemerný vek bol 48 rokov. Lístoček dostal do ruky každý
veriaci prítomný na bohoslužbe a za deti do veku 15 rokov lístočky vyplňovali ich
rodičia.42
Tab.2 Rozdiel medzi deklarovanou príslušnosťou a praktizovanou vierou v katolíckej cirkvi

SLDB deklarovaná EVS deklarovaná ČBK praktizovaná
príslušnosť
k kat. cirkvi

príslušnosť
k kat. cirkvi

viera

1991

39%

1991 35%

1999

4,2%

2004

27%

1999 25%

2004

4,0%

Tieto čísla nám naznačujú pokles v deklarovanej príslušnosti ku Katolíckej
cirkvi za dekádu 90-tych rokov, ktorý sa pohybuje okolo 4%. Rozdiely v účasti na
nedeľnej bohoslužbe nie sú až také vysoké, ale rozdiel medzi tým, čo ľudia deklarujú
a konajú v týchto výskumoch je značný. Keďže zasvätený život je úzko viazaný na
verné praktizovanie náboženských povinností, obradov a o čo viac, na naplňovaní
„lásky k Boku a blížnemu“ a hlásaniu evanjelia, je toto nízke percento praktizujúcich
katolíkov jasným skeptickým ukazovateľom, že je nereálne očakávať nárast
povolaní k zasvätenému životu.

40

Podľa výskumu EVS v Českej republike vyplýva, že členovia cirkví prestávajú svoju cirkev
vnímať ako inštitúciu schopnú poskytnúť odpoveď na morálne problémy jedinca, na rodinné, politické
a sociálne problémy dneška. Vnímajú ju ako kompetentnú iba v oblasti ľudských duchovných potrieb
a na tieto sú najviac zamerané práve kontemplatívne spoločenstvá. ( Spousta 1999, 74-94).
41
42

viď Hůle 2005
viď tamtiež
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2.3.

Štatistika v ženských rehoľných rádoch po revolúcii 1989
V predchádzajúcich kapitolách sme sa venovali pôsobeniu totalitného režimu

na rehoľný život, ďalej na číselné výsledky tohto pôsobenia na populáciu po roku
1989. Teraz sa ešte pozrieme na číselné spracovanie tohto problému v ženských
rádoch a kongregáciách po páde komunizmu až do dnešných dní.
Po roku 1989 sa rády sústreďovali na iné problémy než personálne. Hlavne
v prvých rokoch bol prírastok vysoký, tak ich táto otázka až tak netrápila. Bolo to
tiež spojené s porevolučnou eufóriou, ktorá tu ešte niekoľko rokov, zvlášť
v kláštoroch, pretrvávala. Jednalo sa o jasné vymedzenie sa voči problému
sekularizácie, s ktorým sa cirkev na západ od našich hraníc, už niekoľko rokov
musela vyrovnávať. A tak väčšina reholí začala stavať, alebo reštitučne vymáhať
veľké budovy, v nádeji na veľký rozkvet povolaní. Dnes má väčšina rádov problém,
čo s nimi. Dôkazom týchto u nás pestovaných postojov bol aj fakt, že staršie
štatistické údaje, ktoré sú uvedené nižšie, boli zisťované až spätne a doplňované na
základe žiadosti Konferencie vyšších rehoľných predstavených ženských reholí
a zverejnené na webových stránkach až v roku 2004.43 Taktiež reformy II.
vatikánskeho koncilu sa museli odložiť, pretože bolo potrebné predne zabezpečiť
domy a kláštory, ktoré boli vrátené v dezolátnom stave.

43

Podľa dostupných informácií sa štatistické dáta pre KVPŽŘ do r. 2001 nerobili.
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Tab. 3 Štatistika počtu rehoľníc v ČR od r. 1991 do 200644

rok

sestier

junioriek

noviciek

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

celkom
3192
3068
2964
2670
2672
2668
2611
2558
2495
2399
2326
2226
2123
2057
1980
1899

617
nevieme
229
216
246
265
268
283
281
248
241
213
181
154
135
117

142
151
123
102
138
127
134
122
107
87
61
54
49
40
42
37

Takže od roku 1991 do 2006 klesol počet sestier v ženských rádoch o 1293
sestier, čo predstavuje zníženie stavu takmer o polovicu. Počet junioriek klesol
päťnásobne a počet noviciek takmer štvornásobne.

Celkový počet sestier v ČR
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Graf č.1 45
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viď Pospíšilová 2004
viď tamtiež
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Priemerný vek sestier všetkých ženských reholí v ČR (65 rádov) v roku 2001
bol 51,44 rokov; v roku 2005 (63 rádov) priemerný vek bol 54,13 rokov.46 Tieto
údaje ukazujú, že ženské rády starnú pomerne rýchlo, väčšina členiek rádov, zvlášť
tých početnejších, je v dôchodcovskom veku a vo vysokej starobe. (Za päť rokov
všetky rehole zostarli v priemere o 2, 69 roku).
K týmto číslam ešte pribúda problém stále nižšieho počtu mladých žien
vstupujúcich do rádov. V grafe č. 1 a č.2 je jasne vidieť eufóriu po revolúcii, kedy
počet povolaní jasne vyskočil hore. K tomu to je nutné ešte dodať, že u junioriek sú
započítané mnohé sestry, ktoré žili v „tajných komunitách“ a po revolúcii boli
stiahnuté do kláštorného života a teda hneď zaznamenané do počtu junioriek, teda
nie noviciek (viď graf č.2 ).
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Graf č.247

Prelomovým rokom je r. 1994 a to ako u junioriek, tak aj u noviciek. Potom
je zaznamenaný mierny nárast, a po roku 1999 už iba klesajúca tendencia počtu
nových povolaní.

46
47

viď Pospíšilová 2004
viď tamtiež
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Počet noviciek
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Dalo by sa tvrdiť, že ašpirantky (kandidátky na rehoľný život) nie sú naveky
„čakateľkami“ a že postupujú ďalej do zavätenia. Argument by mohol mať váhu,
keby celkový priemer klesania počtu sestier nebol tak výrazný. To znamená, že
menej mladých ľudí vstupuje, ale aj z toho čo vstúpi, veľa kongregácie opúšťa.
Takže dekáda 90-tych rokov ešte bola pomerne celkom silne zastúpená. Bolo to
vidieť aj na chovaní kongregácií, ktoré si do roku 2001 podrobne neviedli štatistiky
ohľadne počtov povolaní. Tie, ktoré sú zverejnené, boli urobené až spätne a to práve
ako reakcia na vývoj povolaní do zasväteného života po roku 2000.
Ak sa teda pozrieme na počty sestier od začiatku komunizmu až dodnes,
ukazujú sa tieto straty. V roku 1950, pred odsunom sestier do sútreďovacích
kláštorov, bolo v Čechách 7 728 sestier, na konci totality ich bolo 3192 a v roku
2006 ich počet klesol na 1899 sestier.
Na týchto klesajúcich číslach sa nepodieľa už iba starnutie kongregácií. Ako
sme videli vyššie, podieľa sa na tom aj porevolučná atmosféra v oblasti religiozity
deklarovanej a praktizovanej a v neposlednom rade problémy sekularizácie. Dnešný
mladý človek, ktorý vstupuje do rehole, vlastne vyrastal v sekularizovanom svete,
v ktorom si vytváral schémy chovania a prijímal hodnoty, s ktorými taktiež vstupuje
do rádu. Nasledujúca časť sa venuje práve týmto zmenám hodnôt.

48

viď Pospíšilová 2004
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2.4.

Niektoré zmeny v hodnotovom rebríčku mládeže po roku 1989
Po novembri 1989 by sme asi ťažko našli iný obraz slobody a demokracie,

ktorý sa spontánne vyjadroval na preplnených námestiach a v snahách politikov, ako
návrat k fungujúcej demokracii a tržnej ekonomike. Trh a demokracia, ako
vyjadrenie ľudskej slobody v oblasti ekonomickej a politickej, sa stali hlasnými
programovými témami politických strán a prípravy pre konkrétne kroky pre
transformáciu. To všetko bolo veľkou výzvou pre celú spoločnosť.
Dobré

fungovanie

nových

výziev

je

často

podmienené

mnohými

predpokladmi prostredia, do ktorého má byť zasadené. A nimi sú hodnoty, na
ktorých závisí to, ako dobre budú nové zmeny slúžiť a či nebudú zneužívané.
Revolúcia priniesla rázny a rýchly prechod od štátnej kontroly nad celou
spoločnosťou k spoločnosti, ktorá sa má aktívne podieľať na vlastných zmenách
a rozvoji.49 Istoty života a rovnosť jednej triedy, ktoré komunizmus silne udržoval,
vystriedal nástup sociálnych neistôt, dôraz na výkon a konkurenciu, sebauplatnenie.
Skúsenosť nám ukázala pozitíva aj negatívne stránky týchto zmien. A rovnako nám
ukázala dôležitosť pevnosti morálnych hodnôt, aby táto sloboda nebola zneužívaná
v neprospech tých najzraniteľnejších.
Od revolúcie už uplynulo dosť času na to, aby sa tieto vonkajšie zmeny mohli
jasne začať prejavovať aj na zmenách v spôsobe chovania a hodnôt v celej
spoločnosti. Medzi najznámejšie témy patria starnutie populácie spojené so
zlepšovaním zdravotníckej starostlivosti a nízky počet narodených detí (v Českej
republike sa pohybuje okolo 1,2 detí na jednu ženu.)50

V náväznosti na tento

problém je jasne viditeľná zmena v usporiadaní rodinných vzťahov. Je veľa párov
zdieľajúcich spoločnú domácnosť, ale nie v manželskom zväzku. Posunula sa časová
hranica uzatvárania manželstiev. Priemerný vek slobodných neviest vzrástol z 21,8
v roku 1989 na 26,4 v roku 2000; a u ženíchov za rovnaké obdobie z 24,6 roku na
28,8 roku.51

Potreba mladých žien rozvíjať svoj život aj v zamestnaní

a verejnom živote, v tom určite zohráva svoju rolu.
Taktiež sa otvorili nové možnosti štúdia a uplatnenia v spoločenskom živote
a to hranicu prevzatia rodičovskej zodpovednosti odsúva do neskoršieho veku.
49

viď Matějů a tým 1998, 293.
viď tamtiež 301.
51
viď Možný 2002, 41.
50
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Plánovanie rodičovstva, kedy a koľko detí sa páru narodí, sa stal veľmi silným
obrazom európskej kultúry. Ideálny počet detí v českej rodine sú dve deti.
Preferovaný spôsob výchovy v rodine je neautoritársky.52
Z týchto obecných údajov by sa dalo predpokladať, že v hodnotovom
rebríčku dnešných mladých ľudí sa rodina a rodinné vzťahy umiestnia až na
posledných miestach. Podľa štatistík to vychádza tak, že človek v dnešnej
spoločnosti

dáva

prednosť

vzdelaniu,

dobrému

zamestnaniu,

postaveniu

v spoločnosti, slobodnému rozhodovaniu sa.
Na tieto tvrdenia je ale zaujímavé napojiť jeden výskum, ktorý sa uskutočnil
na Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity v roku 1999. Bol vykonaný náhodným
obšírnym dotazníkom, ktorý vyplnilo 200 vysokoškolských študentov, polovica
dievčat a polovica chlapcov a 200 ich rodičov, taktiež polovica otcov a polovica
matiek. Výskum bol venovaný medzigeneračným vzťahom, konkrétne vzťahom
medzi vysokoškolskými študentmi a ich rodičmi taktiež s prihliadnutím k ich reflexii
niektorých súčasných spoločenských skutočností.53
Vzhľadom k tomu, že počet vysokoškolských študentov a absolventov
vysokých škôl za obdobie rokov 1993 do 2000 narástol skoro o 100% ( v r. 1993 –
19 tisíc študentov a v r. 2000 - 37 tisíc študentov)54, a taktiež k tomu, že výber
rehoľného života už dnes patrí vo väčšej miere práve do tejto skupiny mladých ľudí,
bude tento výskum pre túto prácu zaujímavý.
Z výsledkov vyplýva, že ako rodičia, tak aj študenti zvýšený vzdelanostný
trend, ktorý sa nasadil u nás za posledné obdobie, hodnotia kladne. Predsa však
v postojoch rodičov je markantná zmena. Ešte pre pár rokmi, keď mladý študent
úspešne ukončil stredoškolské štúdium maturitnou skúškou, a bol prijatý na
vysokoškolské štúdium, tak mal svoju životnú dráhu zabezpečenú, a istotou svojho
sociálne zaradenia. Dnes však absolvovanie vysokej školy už nie je absolútnou
vstupenkou na trh práce. Úlohu zohráva voľba typu vysokej školy, druhu štúdia.
Čerství absolventi vysokých škôl sú jedenou z najrizikovejších skupín klientov
Úradu práce. Preto obava z nezamestnanosti bola prítomná a stúpala od prvého
ročníka k piatemu. Táto obava bola u ich rodičov ešte väčšia.
52

viď Matějů a tým, 301.
viď Pácl 1999, 155.
54
viď Možný 2002, 79.
53
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Celkové vzťahy medzi adolescentmi a ich rodičmi: celkovo za zlé vzťahy
označilo 9% študentov, ale 70% študentov ich označili za dobré a ostaní použili
odpoveď „ako kedy“. Samozrejme, že sa tieto čísla odlišovali medzi dievčatami
a chlapcami, ale obecne z toho vyplýva, že obecná frustrácia z medzigeneračných
vzťahov adolescentov zo zlej komunikácie s ich rodičmi bola skôr výnimkou než
pravidlom.55
Za hlavné rozdiely, ktoré ako študenti, tak aj ich rodičia videli medzi ich
generáciami sa pokladá nasledujúce: dnešní študenti, čo do školských vedomostí,
toho vedia viacej ako ich rodičia; dnešní študenti majú lepší vzťah k vážnemu
umeniu než ich rodičia; dnešným deťom sa žije, čo do životnej úrovne, omnoho
lepšie, než sa žilo ich rodičom v mladosti a sú doma vedení omnoho menej prísne
a nemusia doma toľko pomáhať ako ich rodičia, keď boli v ich veku.
Najväčšia zhoda je však vidieť v bode, že dnešní mladí ľudia majú omnoho
viacej možností a teda šancí do budúcna (vyjadrilo to 95% študentov a 87% ich
rodičov).56 Avšak tento bod sa stal tak trocha protichodným v pohľadoch detí a ich
rodičov. Mladá generácia si uvedomuje, čo všetko sa revolúciou zmenilo, ale
zároveň nesie ťarchu „rozhodovania“, s ktorou ich rodičia nemajú skúsenosť a teda
im s tým nemôžu pomôcť: „Mladý člověk dnešní doby má otevřenou cestu. Dospívá,
zraje a ví, že jeho život je v jeho vlastních rukou, že má možnost rozletět se,
poznávat, angažovat se, měnit svět. A najednou si uvědomuji, že jak to měli moji
rodiče těžké, že volit nemohli, a já to mám těžké, že volit mohu. Jak veliká
odpovědnost na mne padá!“57
Čo sa týka otázok na budúce rodinné chovanie, výskum potvrdil obecný
demografický trend popisovaný v Čechách už niekoľko rokov ako odkladanie
manželstva o niekoľko rokov a stým spojené prehĺbenie záporných hodnôt ročných
prirodzených prírastkov. Možnosť študovať, podnikať, zahraničné stáže, to všetko
zohráva rolu v týchto modeloch chovania. Odklad manželského záväzku však pre
mladých neznamenal odklad sexuálneho života. Celá polovica opýtaných v mladej
generácii schvaľovala tzv. “nezáväzné súžitie“ a ďalších 41% mladých to pokladala
„za normálne“. Niektorí o takomto spôsobe len uvažovali v budúcnosti ale iní už

55

viď Pácl 1999, 156.
viď tamtiež, 157.
57
tamtiež 158.
56
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v ňom žili. Rodičia považovali toto nesobášené spolužitie za samozrejmú situáciu iba
v 23% z nich, väčšina z nich k tomu mala nejaký stupeň výhrad.58
Na druhej strane, keď sa postavili obe dôležité sféry života mladých ľudí,
ktoré tvoria rodina a profesná kariéra, do opozície, hodnoty sa obrátili. Otázka znela,
čo je v živote dôležitejšie: šťastná rodina, alebo úspešná profesijná kariéra? Celých
66% mladých použilo odpoveď „rozhodne“ alebo „ spíše“ rodina. 32% označilo
„obojí stejne“ a len jedno percento dalo jednoznačnú prednosť úspechu v kariére
pred rodinou. Ten dôraz na rodinu je prekvapením a to aj v kontexte odpovedí
rodičov, kde sa tak jednoznačné vyjadrenie pre rodinu neukázalo.59
Ak sa teda doposiaľ predpokladalo, že mládež odkladá rodinné záväzky práve
kvôli kariére, tak tieto výskumy to vyvracajú. Zdá sa, že požiadavky na dobre
fungujúcu rodinu narastajú a mladý ľudia sa venujú profesijnej kariére pre lepšie
budúce zabezpečenie svojich šťastných rodín. Rodina, aj pre súčasnú mladú
generáciu zostáva prvoradou hodnotou a podľa toho sa aj na ňu pripravujú.
A čo povedali mladý ľudia na morálku spoločnosti obecne? Všetci sa
väčšinovo zhodli na tom, že sa morálka v našej spoločnosti zhoršuje. To ale
nevzťahovali v prvom rade na svoje zmeny v chovaní, tieto skôr považovali za menej
pokrytecké, ako chovanie vlastných rodičov (menej spútaní vetou staršie generácie:
„Čo tomu povedia ľudia?“). Hlavný problém zmien v morálke vidia mladí
v celospoločenských zmenách, ktoré sa prejavujú bojom o prežitie, v ktorom víťazia
úspešnejší, dravejší a bezohľadnejší jedinci. Pre väčšinu ich vrstovníkov sa stávajú
dôležitejšie peniaze, úspech a sláva, človek sa stáva väčším individualistom
a egoistom. Spoločným menovateľom týchto postojov vidí autor výskumu vágnosť
hranice medzi individualizmom a sebectvom, ktoré mladí ľudia pociťujú. Vytvára to
akýsi pocit neistoty v tom, či odchod od kolektívnej orientácie totalizmu má súčasne
automaticky znamenať taktiež úplne vzdanie sa akýchkoľvek sociálnych hodnôt.60
Ako sa zdá, naša mládež, hlavne vysokoškolská, v celku prijala predstavu
zmien spoločnosti, ktorá má byť založená na dynamike osobného nasadenia, výkone
a individuálnej zodpovednosti. Ale na druhej starne sa nemôže zmieriť s tým, žeby
toto zvýraznenie individualizmu malo byť zároveň spojené so sociálnou
58

viď Pácl 1999, 158.
viď tamtiež 159.
60
viď tamtiež 160.
59
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ľahostajnosťou a povýšením individuálneho, hlavne ekonomického úspechu na
hlavný a jediný životný cieľ, s bezohľadnosťou voči ostatným a so stratou citlivosti
voči prostriedkom k týmto cieľom používaným.61
Výsledkom výskumu je, že naša generácia mladých ľudí prežíva a pociťuje
väčšie napätie voči súčasnej spoločenskej klíme ako voči svojim rodičom a rodine.
Tieto fakty a výsledky názorov a hodnôt mladých ľudí sú prekvapujúce
a hádžu väčší pozitívny náboj do budúcna a pozitívnejší obraz o hodnotách mladej
generácie.
Mnohé z týchto nových schém majú vplyv na rozhodovanie sa „pre“ a „proti“
rehoľnému životu. Proti určite vystupuje spôsob sexuálneho života, kde sa preferuje
„vzťah bez okamžitého záväzku“. Taktiež sa ako veľmi náročná časť ukazuje
rozhodovanie. V spleti možností nastáva úzkosť zo zodpovednosti nad vlastným
rozhodnutím, s ktorým sa mladý človek cíti byť dosť osamotený, lebo jeho rodičia
nemali možnosť sa rozhodovať.
Napriek tomu poukázanie na hodnotu rodiny, ako na vyššiu hodnotu ako
kariéra je prekvapujúce. Všetka snaha o postup v kariére ja za účelom naplnenia
v šťastnej a kvalitnej rodiny. Taktiež vysoká citlivosť na nespravodlivé sociálne
chovanie je veľmi pozitívny kapitál pre vstup do kongregácie. Čo môže byť
problémom, je väčší dôraz na individuálnu zodpovednosť a to nemusí nahrávať
priamo komunitnému spôsobu života.
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3.

Adeptky na rehoľný život a ich motivácia
Predchádzajúce kapitoly nás uviedli svojimi čiastkovými pohľadmi do

problematiky, okolo ktorej sa sústredili rozhovory, vykonané v mesiacoch január až
apríl 2007 a to na území Prahy. V tejto lokalite je sústredených 30 apoštolsky
činných ženských kongregácií z celkového počtu približne 50 v celej republike.
Jednalo sa teda o aktívne rehole pôsobiace na území Čiech dlhé desiatky rokov.
Jedna rehoľa, v ktorej sa uskutočnili rozhovory, bola založená na území ČR až po
roku 1989.

3.1.

Výskum motivácie adeptiek na rehoľný život
Výskum sa konal v štyroch rôznych kongregáciách u šiestich adeptiek na

rehoľný život, ktoré vstúpili do kongregácie po r. 2000.
Vzhľadom k nízkemu počtu mladých žien, ktoré vstupovali po roku 2000 do
ženských kongregácii, (viď. grafy 2 a 3), sa rozhovory uskutočnili len so šiestimi
adeptkami namiesto plánovaných deviatich. Výber bol teda obmedzený týmto
faktorom, ale nastali aj iné komplikácie. Vstupovať s požiadavkou rozhovoru do
noviciátu nebolo možné. Uvedeným dôvodom bolo narušenie programu a ticha
v noviciáte a taktiež často bola novicka v noviciáte niekde za hranicami, (Slovensko,
Taliansko). Takto sa výber zúžil na tie, ktoré boli dostupné.
Vekové rozpätie respondentiek bolo od 25 do 33 rokov. Dve z nich so
vstupom v roku 2000, po jednej v roku 2002 a v roku 2004 a ďalšie dve v roku 2006.
Zaujímavosťou je, že polovica z nich boli Češky a polovica Slovenky. Preto ich sú
rozhovory uvedené v ich materskom jazyku. Všetky mali ukončené vysokoškolské
vzdelanie ešte pred vstupom do kláštora, (jedna z nich dokonca dve vysoké školy).
Väčšina pochádzala z tradičných katolíckych – kresťanských rodín, niektoré
zažili osobné obrátenie až v čase štúdií na vysokej škole. Rozhodujúce obdobie pre
premýšľanie o vstupe do kláštora bolo, pre dievčatá z kresťanských rodín, vek
mladšieho dospievania - v priemere okolo 15 roku života. Bolo to taktiež spojené so
zážitkom iného spoločenstva než tradičnej farnosti. Konvertitky začali premýšľať o
vstupe v krátkom čase po obrátení, ktoré bolo taktiež spojené so zážitkom
fungujúceho spoločenstva: „Potom som si našla vlastné spoločenstvo, a začali sme
tak viacej inklinovať k charizmatikom. Tam ma tak nadchla ta viera, taká živá viera
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a čistá láska, ktorá sa tam žila. Tam som to videla! Bolo fakt pekné – bratia a sestry
spolu. A tak som začala premýšľať, že aj toto by bola cesta.“ (R 5)
3.1.1. Štruktúra rozhovoru:
1) Porozprávajte mi, aké to bolo, keď ste sa začala rozhodovať o vstupe do
rehole a čo sa dialo potom.
2) Kedy ste sa rozhodla vstúpiť do rehole a kedy ste vstúpila?
3) Prečo ste si vybrala práve tento rád a nie nejaký iný? Čo bolo rozhodujúce
pri výbere rádu?
4) Ktoré z vašich očakávaní sa splnili?
5) Máte aj nenaplnené očakávania? Prípadne rozpory s vašimi očakávaniami
a realitou rehole?
6) Stále si myslíte, že sa hodíte práve do tejto rehole?
7) Ako prežívate vzťahy k spolusestrám v komunite? Je nejaký rozdiel medzi
realitou a tým, čo ste očakávala?
8) A čo počet povolaní, má aj tento vplyv na Váš život, na plnenie poslania
rehole?
9) Čo si myslíte o príčinách očividne nižšieho počtu záujemcov o rehoľný
život?
10) Vaša rehoľa niečo podniká, aby dala o sebe vedieť mladým ľuďom a aby
prilákala väčší počet povolaní? Od kedy sa niečo organizuje?
11) Zažila ste odchod nejakej z vašich spolusestier? Ako ste to prežívala vy , ako
na to reagovala komunita?
12) Máte nejaké osobné prianie do budúcna pre vás a vašu rehoľu, prípadne pre
cirkev?
Rozhovory boli vedené štýlom voľného rozhovoru, keďže sa jednalo o citlivé
osobné informácie. Spôsob vedenia rozhovoru sa blížil „osobnej reflexii“
o individuálnych snoch, očakávaniach, reálnych zážitkoch a sklamaniach. Nie
u všetkých respondentiek bol dosiahnutý žiadaný stupeň dôvernosti. Rozborom
a porovnaním odpovedí vyplynuli spoločné okruhy skúseností, očakávaní a aj
sklamaní a prianí.
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3.1.2. Hľadanie a výberu kongregácie - motivácia
Prvá časť rozhovoru bola zacielená na motiváciu a spôsoby hľadania vhodnej
kongregácie.
Väčšina adeptiek uviedla, že rozhodnutiu sa pre zasvätený život predchádzal
nejaký osobný zážitok, skúsenosť, ktorá bola rozhodujúca pre zvolenie tejto cesty.
Väčšinou to bola skúsenosť s mládežníckou skupinou alebo dobre fungujúcim
spoločenstvom. Menšia časť z nich ale uviedla, že sa už v rodinnom prostredí
rozhodla pre tento spôsob života: „Môžem skôr povedať, že som mala takúto túžbu
od malička, byť rehoľníčkou...“ (R 4)
Polovica opýtaných vstúpila do tej kongregácie, ktorú už predtým, z nejakých
akcií, pôsobenia v ich farnosti alebo z kontaktov so setrami už poznala: „Abych
pravdu řekla, tak asi ten prvotní impulz byl asi jednoduše ten, že jsem nikoho jiného
neznala.“ (R 2).
Jedna adeptka, aj napriek tomu, že po štúdiách pracovala v cirkevnej
nemocnici, ktorú vlastnili rádové sestry, vstúpila do kongregácie, ktorej spiritualitu
poznala ešte z rodinného prostredia: „Potom som pracovala v cirkevnej nemocnici,
ktorú mali sestry. Mala som kontakt a dobré vzťahy so sestrami... Ale jednoducho ma
to nepriťahovalo a neviem prečo.“ (R4)
V ďalšom prípade sa jednalo o vedomé zrieknutie hľadania „vhodnej“
kongregácie a to na základe rady kňaza, a to aj napriek túžbe pracovať v inej oblasti
akým bolo poslanie zvolenej kongregácie: „Já jsem měla pořád velkou touhu učit
děti.... Ale u mě nehrálo roli kam vstoupím, nebo kam půjdu, nebo kde najdu
perfektní řád nebo kongregaci, teď už vím, že bych to nikdy neudělala, ale, jeden
kněz mě oslovil a řekl, jaké sestry znáš, tak to tam běž zkusit a uvidíš, jestli to je cesta
povolání zasvěceného života, nebo ne.“ (R 1)
Starostlivé hľadanie a výber vhodnej kongregácie pred vstupom bol
uskutočnený polovicou opýtaných. Jednalo sa väčšinou o dievčatá, ktoré nemali také
silné veriace rodinné zázemie. Ich rozhodovanie trvalo dlhšiu dobu. Väčšinou bolo
spojené so zvažovaním „pre a proti“ a so skúšaním života v nejakom spoločenstve
aspoň krátkodobo. Boli to buď modlitbové spoločenstvá, alebo laické spoločenstvá
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žijúce v komunite alebo skúsenosť komunitného života v niektorej z kongregácií:
„...išla (som) na rok do Komunity blahoslavenstiev na Školu života. ...potom som tiež
ešte bola na návšteve u Obutých Karmelitiek na Morave.“ (R5)

Rozhodnutie

nastalo na základe nejakej ráznej rady, „intervencie“, buď od duchovného vodcu,
alebo priamo od niekoho z rádu: „V tej chvíli som sa jednoducho rozhodla. Možno
že aj na inšpiráciu jedného kňaza, ktorý povedal, že mňa je potrebné do toho kopnúť.
Tak moje rozhodnutie padlo pre túto rehoľu.“ (R 5)
Dievčatá, ktoré veľmi neriešili to, do akej kongregácie vstúpia, jasne dali
najavo, že keď dali prednosť zasvätenému životu pred manželstvom, tak sa hľadanie
uľahčilo, a vstúpili tam, kde to poznali. Tam očakávali naplnenie svojich potrieb
„duchovna“, osobného vzťahu s Bohom a ďalšieho rastu vo viere. Aktivitu a poslanie
kongregácie príliš neriešili: „Vím, že jsem nepřišla za prací, ale za Pánem.“ (R1)
Medzi nimi ale bola aj skúsenosť toho, že poslanie a práca kongregácie smerom
k ľuďom bola rozhodujúca už pri prvotných sympatiách a rozhodovaniu sa pre
zasvätený život.
U tých, ktoré starostlivo zvažovali kam vstúpia, poslanie rádu hralo úlohu, čo
platilo u polovice respondentiek. U niektorých z nich aktivita hrala „odpudzujúcu“
úlohu v tom, že kongregácia o ktorej premýšľali, bola „príliš aktívna“. Hľadali väčší
priestor pre ticho, pokoj a modlitbu. Z toho vysvitá nedeklarované očakávanie
mlčania a bytia s Bohom a možno aj očakávanie menšej záťaže komunitného života:
„Takhle jsem trávila hodně času jak u karmelitek, tak u našich sester. A zdálo se mi,
že ty naše, žiji nějak normálně a že chci něco víc, něco mystického. A že k našim
sestrám ne, protože to bude to stejné, co žiji doteď.“ ( R3)
V jednom prípade sa adeptka rozhodovala na základe „pocitu aj rozumu“,
teda nie len na základe toho, čo sestry robia smerom navonok, ale aj svedectva vo
vnútri ich komunitného života.
Z prvej časti rozhovoru vysvitlo, že iba polovica opýtaných starostlivo
vyberala kongregáciu a druhá polovica proste vstúpila tam, kde to už nejakým
spôsobom poznala. U niektorých predchádzajúce kontakty, ktoré mali na sestry
v kongregácii už boli viazané na sympatie k ich činnosti. Dievčatá, ktoré starostlivo
vyberali kongregáciu uznali dôležitosť apoštolského poslania kongregácie, ale
niektoré aktivita rádu odradzovala. Vysvitla tu túžba po „kontemplatívnejšom“
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prostredí. Ďalej ako dôležitý aspekt rozhodovania na povrch jemne vychádza
komunitný život.
3.1.3. Očakávania
Čo vystupuje u všetkých ako rozhodujúce a silné želiezko v rebríčku
očakávaní je komunitný život: „...tak u nás mě oslovuje taková rodinnost. My to
máme i ve stanovách „ten rodinný duch“, …“ (R 2). „Ja som necítila túžbu po
manželstve, skôr som cítila túžbu žiť s Kristom, žiť môj život s Kristom. A nechcela
som ten život žiť sama vo svete, skôr som mala túžbu zdieľať ten život spolu
s niekým, ... Tak aj tuto v komunite mám túžbu zdieľať svoju vieru, lásku ku
Kristovi. Asi tak nejako.“ (R5)
Zaujímavé bolo to, že požiadavky na komunitný život nevystupovali
prvoplánovo a deklarovane pri dôvodoch výberu pre vstup do kongregácie. Hlavne
v prvých otázkach okolo mierok výberu pri rozhodovaní nie je zjavne jasné, žeby
komunita patrila k silnej motivácií. V konečnom dôsledku ale očakávanie rodinných
vzťahov, kde sa dá viera žiť bezpečne, kde sa dá vo viere a poznaní Boha rásť,
očakávanie prijatia a príslušnosti zohráva široký a taktiež hlboký význam pri
hodnotení naplnených a nenaplnených očakávaní: „Pred tou bránou som čakala, že
keď vstúpim do nej, tak že sa tam budem cítiť doma a že ľudia, čo sú za bránou, sú
tvoji.“ (R 6)
K naplneným očakávaniam boli dosť jednotne zaradené:
1) väčší priestor pre „duchovno“ – intenzívny život s Bohom: „Naplnění
duchovního života, nebo ty řeholní stránky života. Já, když jsem nepřistoupila na tu
cestu manželství, tak jsem měla touhu víc se modlit, nebo víc žít duchovně. Tak asi to,
to tam je asi naplněné.“ (R1)
2) práca – poslanie kongregácie je naplňované a preto panuje spokojnosť so
zapojením sa do tejto časti poslania kongregácie;
3) komunitný život – rodinný duch, zdieľanie, spolupatričnosť s komunitou.
Nesplnené očakávania:
1) vzťahy – problémy v komunitnom živote. Toto rozčarovanie sa objavilo vo
všetkých odpovediach.
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Adeptky, ktoré mali veľké očakávania od spolunažívania medzi setrami
uviedli, nenaplnenosť v možnosti zdieľať vieru uprostred dobre fungujúcich vzťahov
komunity. Ďalej kritika povrchnosti spoločnej modlitby, ktoré bolo kladené aj do
roviny viery: „Když jsem k nám vstoupila, tak jsem byla zklamaná už asi po týdnu
nebo po měsíci, že je to modlitba trošku o něčem jiném, než já jsem měla touhu.
Myslela jsem si, že mě to tam bude víc naplňovat tím, že mě budou tam víc dávat
takovou větší duchovní potravu… Prostě něco víc, co jsem měla ještě ve světě. A to
jsem pak poznala, že si to musím hledat sama tam. Nebo tady, no. Očekávala jsem, že
mě tady bude ještě lip, protože mě tady někdo povede a ve společenství sester se to
bude lip žít, ale tady je jiný způsob. Kdybych si já sama nehledala to, po čem toužím,
nebo i to, co je mi nejbližší – přiblížit se k Pánu, tak asi bych nikdy nenaplnila tu
moji touhu, kterou jsem vždycky měla.“ (R 1)
Aj keď niektoré uviedli, že vedeli, že idú do reality, a že si myslia, že nemali
až také veľké očakávania od komunitného života, tak aj tak vyjadrili jasné
sklamanie: „Nenaplněná očekávání… No! Asi bych řekla, že by bylo něco hrozně
silné jako nenaplněné očekávání, to jako asi není. Nicméně v takových
jednotlivostech jsem měla trošičku jinou představu, než jak to je v důsledku. Týká se
to asi spíš prožívání mezilidských vztahů, kde jsem v některých případech čekala víc
chuti být spolu, aby člověk nebyl jak izolovaný ostrov, ale takového nějakého
společenství.“ (R 2)
2) práca - nečinnosť rádu, nevykonávanie poslania alebo len čiastočné
naplňovanie poslania. Dôvodom je buď prestárla komunita, ktorá musí energiu dávať
do opatery starých a chorých sestier, alebo nedostatok povolaní a tak nemožnosť
konať naplno všetko, čo by bolo potrebné pre službu svetu: „Tak to ano, sestry
ošetřují starší setry, ale směrem ven, do světa, tak to je už horší. Tam máme jen tu
lékařku, která pracuje v nemocnici, ale jinak ještě kdysi setry pracovali také
v nemocnici. Ale jinak, že bychom se snažili nějak vyjít ven a ošetřovat, tak to ne.“
(R1)
3) nenaplnenie väčšieho priestoru pre „ duchovno“ - v dvoch prípadoch sa
opakuje otázka hľadania, či by nebolo lepšie v kontemplatívnom ráde – túžba mať
viacej času na modlitbu a duchovné rozjímanie uvažovanie. V jednom prípade bolo
deklarované vysoké očakávanie, že tento priestor porieši všetky problémy: „Alebo aj
samotné očakávanie toho, že keď vstúpim, tak tvoj vzťah k Bohu bude naplnený, a ten
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tvoj Boh ťa naplní radosťou a ty už len budeš neustále rásť a rásť. Ale

to

nefunguje.“ (R 6)
Zaujímavé je v tomto pohľade, že sa tematicky splnené a nesplnené
očakávania vôbec od seba nelíšia. Jedná sa o tri rovnaké očakávania, ktoré sú
v poradí podľa počtu odpovedí. Toto hodnotenie sa odohráva presne v obrátenom
poradí: najnaplnenejšie – väčší priestor pre duchovno, najmenej splnené – vzťahy
v komunite. Aktivita kongregácie, napĺňanie poslania si drží miesto uprostred aj
v naplnených aj u nenaplnených očakávaniach. Tu sa naskytá otázka, či táto oblasť je
pre adeptky dôležitá. V rozhovoroch sa táto téma príliš „neskloňuje“, aj keď otázky
boli smerované týmto smerom. Ešte viacej sa táto otázka naskytá pri ďalšej skupine
otázok a to o komunitnom živote a vzťahoch so setrami.
Po prvej časti nasledovala otázka, či si adeptka stále myslí, že sa hodí práve
do tejto kongregácie. Vyplývala z cieľa výskumu, ktorý sa pýtal, či a do akej miery
je rozhodujúca aktivita rádu pre získavanie nových povolaní. Z výskumu vysvitá, že
dôraz bol u adeptiek kladený skôr na vzťahy, a to ako k Bohu tak sestrám, a preto by
sa odpoveď viacej hodila až po sekcii otázok na komunitný život. Väčšina adeptiek,
aj napriek sklamaniam uviedla, že by do inej rehole nevstúpila. Dve z nich uviedli, že
sú vo fáze rozhodovania sa a že je to teraz v ich „náplni“ nájsť odpoveď na túto
otázku, teda ju zatiaľ nemajú.
3.1.4. Život a vzťahy v komunite
Všetky opýtané uviedli medzi prvé sklamania vzťahy, nezhody medzi
setrami. Niektoré z nich uviedli, že mali veľmi vysoké očakávania od spolunažívania
sestier: „Mé představy o sestrách byly hodně jiné, to jsem tedy měla hodně zkreslený,
člověk si určitě myslel, že vztahy budou lepší právě v klášteře…“ (R 1)
No, ale tu si vlastne človek nevyberie, s kým bude v komunite. Ja som vždy
bola taký idealista a predstavovala som si, že tí ľudia, ktorí žijú s Kristom, sú
dokonalí a že medzi nimi nemôžu byť žiadne hádky, žiadna závisť a sebectvo,
vyslovene raj ne zemi. No ale nie je to tak. (R 5)
Ďalej sa kritický hodnotí prevaha individualizmu pri napĺňaní poslania
komunity a nízky priestor pre spoločné hľadanie: „Víc společného hledání… aby
každý nejel jen v té své linii toho co dělá a o to, co dělá ten druhý projeví občas
zdvořilý zájem, ale tím to jakoby hasne tak trošku.“ (R2)
45

Taktiež bolo spomenuté, že táto situácia privádza aj k sebakritike a negatíva
a rezervy boli hodnotné ako priestor k rastu, priestor k sebezáporu, k osobnej
formácii:„Ale až tady si uvědomuji, že jsem hodně individualista.“ (R 3)
„Samozrejme, že som si to idealizovala, že budú minimálne bezproblémové
vzťahy. Nemôžem povedať, že mám problémy, ale cítim, že je tu priestor k rastu
a k zlepšovaniu kvality vzťahov.“ (R 6)
„Snažím sa prijímať ľudí okolo mňa takých, akí sú. Možno aj ako obetu,
alebo tak nejako.“ (R 5)
V jednom prípade sa komunita hodnotí veľmi kriticky. Dokonca je hodnotená
horšie ako vzťahy, ktoré adeptka zažila predtým. Riešenie našla v individuálnom
hľadaní cesty; nenašla priestor k dialógu: „Já jsem to doma nezakoušela, tam to
vždycky klapalo, nebo když jsem měla lidi kolem sebe, tak jsem neměla větší rozpory
nebo nějaký nedorozumění. Kdežto tady to člověk pozoroval od prvního dne… Co mě
asi nejvíc pomohlo, to moje osvobození se a nasazení se jenom pro Pána, a moc si
asi nevšímat právě vztahů. Protože kdybych tam přišla kvůli vztahům, nebo kvůli
tomu, abych se tam začlenila, nebo to dokázala všechno zpracovat, ty povahy, tak
bych to asi nevydržela nebo bych to neunesla.“ (R1) Malý priestor k dialógu v rámci
komunít uviedli aj niektoré ďalšie adeptky.
Náročnosť v tejto časti je spôsobená aj skúsenosťou života v medzinárodných
komunitách. Niektoré z respondentiek v nich žili v čase výskumu, iné mali zážitok
formácie v zahraničí, v spleti národov a kultúr, uprostred ďalšej kultúry. Náročnosť
tejto skúsenosti priznala polovica opýtaných: „Bylo nás 12 a byly jsme z 9 různých
národností, takže opravdu celý svět od Kanady až po Arménii, takže všecko do
hromady. A to bylo náročné, ten střet mentalit byl náročný a silný. Sice člověk o tom
čte, jak je potřeba být otevřený toleranci, a myslí si, že to je pohoda, ale když to pak
má prožívat a s tím člověkem se na něčem domlouvat, tak to bylo náročné, než si
zvykl. (R 2)
Padlo tam i uznanie vekových rozdielov a s tým spojených iných mentalít,
pohľadov, hodnôt a narážania v rámci komunitného života. Tento stret generácií bol
spomenutý u väčšiny sestier a to bez rozdielu na tom, či v ich kongregácii je väčšina
starších alebo mladších sestier.
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Najčastejšími pozitívom komunitného života bol vznik niekoľkých dobrých
priateľstiev, dobré vzťahy s niekoľkými sestrami. „Mám a měla jsem zde krásná
přátelství, na které vzpomínám, ale také ne se všemi sestrami mám důvěrné vztahy.“
(R1)
Taktiež sa objavil pocit spoločenstva pri plnení poslania. Ten sa ale
vzťahoval skôr k jednotlivcom ako ku komunite. Teda šlo skôr o zážitok priateľstva
v rámci komunity.
Menšina respondentiek uviedla, že je v komunite priestor pre dialóg:
„Vnímám tady ducha otevřenosti, že se dá tady o věcech mluvit, je vůle si ty věci
vysvětlit, když je nějaký konflikt, když to každý myslí nějak jinak.“ (R 2)
Dôležitosť a vysoké hodnotenie komunitmého života sa valí naprieč celým
rozhovorom. Pri začiatočných otázkach ohľadne výberu kongregácie však nebolo až
tak jasne pomenované. Ale hneď v otázkach naplnených a nenaplnených očakávaní
začala do popredia silne prerážať otázka vzťahov v komunite. A ďalej táto téma
zasahovala aj do ďalších otázok a odpovedí.
3.1.5. Pastorácia povolaní a naplňovanie poslania kongregácií
Tento bod už bol poznačený väčšou rôznorodosťou skúseností a názorov.
Mnohé z nich vyplývali z konkrétnej situácie života a naplňovania poslania
jednotlivých kongregácií.
Otázka sa sústredila na dva aspekty :
A) Či jednotlivé kongregácie pociťujú ako ťažkosť, alebo negatívum, že sa už
toľko ľudí dnes nehlási o vstup do ich radov (a že starnú). Či ich táto skutočnosť
pohýna k zvýšeniu aktivity smerom k informovanosti, alebo kontaktom alebo
aktivitám pre mladých ľudí.
B) Či tieto „riedke rady“ sestier sú negatívne vnímané u adeptiek ako
prekážka naplňovania poslania kongregácie.
ad A) V kongregácii, ktorá nemá vo svojom poslaní prácu s mládežou,
adeptka má skôr zážitok neochoty, alebo že sa sestry cítia byť otravované „vydávať
svedectvá“. Taktiež je to spojené s nedostatkom mladých povolaní (sú bez nového
povolania od r.2000), ktoré by chodili na nejaké ďalšie aktivity týmto smerom, alebo
ich pripravovali: „Každá se raději stáhne, že já ne, ať jde ta jiná.“ (R1) Sily sa preto
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sústreďujú smerom do vnútra komunity, už nie k poslaniu: „Když jsem se já ptala,
proč, když, nejsme kontemplativní řád, proč nevycházíme víc, tak mě bylo zděleno, že
se musíme postarat o svůj dům o své setry…“ (R 1)
Objavil sa aj názor, že nové povolania nie sú záležitosťou „reklamy“, ale je to
Boží dar. A teda je aj budúcnosť existencie, alebo neexistencie, ich rádu v rukách
Božích a v spôsobe svedectva, reálneho života sestier, ktoré by mali byť viacej
zapojené do života ľudí „vo svete“: „Nevím, myslím si, že to také záleží i na
požehnání od Pána, jak to dá. Třeba s naší kongregací zamýšlí zcela něco jiného, než
nějaké rozkvěty.“ (R1)
V kongregácii, ktorá má jasné poslanie práce s mládežou a ktorá toto poslanie
aj naplňuje, je v prvom pláne služba a starostlivosť o mládež. Tomu, či z toho budú,
alebo nebudú povolania, sa skôr necháva voľný priebeh.
V jednej komunite sa začína nejaká aktivita týmto smerom vyvíjať, ale sú na
začiatku.
ad B) Sestry, ktoré žijú veľmi intenzívne apoštolský život, nízky počet
nových povolaní uviedli ako problém.
Tam, kde sa komunita obrátila smerom do vnútra – služba vlastným chorým
a starým sestrám, to až tak problematicky nepociťujú. Príslušná respondentka
neuviedla, žeby to vnímali ako výzvu a pokus k navráteniu sa ku „koreňom
a pôvodnému poslaniu kongregácie“. Skôr sa v tejto komunite zameriavajú na
autenticitu modlitbového a duchovného života, ktorý by sa mal potom prejaviť
uprostred vzťahov v komunite (aj keď práve toto je ton najviac kritizovaný bod).
Najmladšie adeptky, ktoré sú ešte v rannej formácii, na to nemali jasný názor.
Táto otázka skôr poukázala k tomu, že rády cielene a systematicky nevyvíjajú
aktivitu smerom k mladému človekovi. Niektoré už skôr rezignovali, iné veria, že ich
spôsob služby bude príťažlivý a sám osloví nové adeptky. Z rozhovorov zaznievala
viera, že ďalšie pokračovanie kongregácie je v rukách Božích a nie ľudských.
3.1.6. Odchody sestier
Ďalším okruhom rozhovoru bola otázka reakcie komunít a opýtaných
adeptiek na sestry, ktoré opustili ich kongregácie.
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Z odpovedí vyplynulo, že odchody sestier nie sú zo stany komunít vnímané
ako katastrofa a to ani pre vymierajúce kongregácie: „Komunita to ani nějak moc
neprožívala, prostě se sní rozloučily. A jestli měli sestry nějaký kecy o ní, tak to před
námi neříkali.“ (R3)
Objavili sa aj kritiky smerom k chovaniu predstavených a ich pričineniu
k odchodom. Predstavení o tom rozhodnú a ostaní sa prispôsobia: „A pokud
generální, nebo celá rada rozhodla, že někdo nemá povolání, tak jsem nechápala,
proč vůbec k nám přišla ta sestra, že tady něco hledaly, a třeba hodně let, nebo i po
věčných slibech.“ (R1)
Čo sa týka osobného prežívania opýtaných, tak tento problém sa veľmi
bolestne dotýkal asi polovice z nich. A to hlavne keď sa jednalo o nejakú sestru, ku
ktorej si vytvorili osobný vzťah. Väčšinou sa objavili bolesti zo samoty ale zároveň
želanie „životného šťastia“, ak nie teda v kongregácií, tak aspoň mimo: „ ... čo asi
prežíva, musí jej byť celkom husto, keď ide preč, čo ju tak veľmi zranilo, určite trpí.
Vtedy viacej myslím na ňu samotnú.“ (R6) A taktiež sa ukázali aj otázky okolo
znižujúceho sa počtu povolaní, ale to bolo až na druhom mieste. Prvoradé bolo
osobné šťastie odchádzajúceho človeka.
Niektoré z opýtaných odpovedali, že až tak veľmi neprežívali odchod nejakej
sestry a že skôr zostali nedotknuté touto realitou a to ani vo vzťahu k nízkym počtom
povolaní. (Z vyššie uvedeného vyplýva, že sestry v rámci poslania pracujú dosť
individuálne.) Že bych nějaký odchody prožívala hodně osobně to si asi ani moc
nevzpomínám. (R2)
Znova sa objavila viera, že budúcnosť kongregácií je v rukách Božích.
A teraz premýšľam, že možno Boh potrebuje viacej anulovať ten náš triumfalizmus,
aby sme pociťovali, že stavia on. (R6)
3.1.7. Názory na dôvody nízkeho počtu povolaní
Táto otázka sa troška chcela pozrieť na prekážky brániace rozhodnutiu pre
zasvätený život, ktoré vidia dnešné mladé adeptky.
Polovica z nich videla problém výchovy v rodinách, v mladom človeku,
v jeho hodnotách a spôsoboch života a v dnešnej unáhlenej a materialistickej dobe.
A z toho vyplývajúce problémy mladých: nerozhodnosť, požiadavky v kláštore sú
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vysoko nastavené pre dnešného mladého človeka, neschopnosť trvalého záväzku.
Tieto kritiky boli podložené aj vlastným príkladom: „A ďalej si myslím, že ľudia sa
boja zodpovednosti. Takže to je ďalšia otázka. Nie sú vychovaní k zodpovednosti
a tak sa nerozhodujú.“ (R4)
Padol aj kritický pohľad do radov zasvätených osôb a to v podobe zlého
svedectva vo vzťahoch a krízy v kongregáciách. Toto sa objavovala viacej
u adeptiek, ktoré už v kongregáciách žijú dlhšie. Vidia hlavne slabé svedectvo života,
uzavretosť, „stredoveký“ životný štýl a hlavne zlé vzťahy medzi setrami. To všetko,
poľa odpovedí, odradzuje mladého človeka od vstupu: „Myslím si, že kongregace a
řehole by se měly obnovovat a nést ducha i dnešní doby. Často se zůstává u starých
stanov a pravidel a to mladí lidé nejsou schopni nést. A také změnit i přístup k
mladému člověku a projevovat mu úctu a povzbuzení, že se ještě v dnešní době
rozhodl právě pro zasvěcený život.“ (R1)
Znova sa objavila viera, že je to vôľa Božia, čo sa stane v budúcnosti a nie
niečia chyba.
Tento celok bol uzavretý možnosťou vyjadriť prianie do budúcna. Väčšina
z odpovedí sa zacelila na prianie zlepšenia kvality a hĺbky zasväteného života
uprostred ich komunít, iba v menšine sa objavila prianie väčšieho počtu povolaní. A
znova odovzdanie budúcna do rúk Božích, teda bez priania.
3.1.8. Závery praktickej časti
Rozhovory priniesli niektoré prekvapujúce výsledky.
Keďže sa prvé otázky rozhovoru zameriavali na zistenie motivácie pre vstup
„práve do tejto“ a nie inej aktívnej kongregácie, boli viacej zamerané na zisťovanie
dôležitosti apoštolskej činnosti na výber adeptkami. Polovica adeptiek uviedla, že pre
ich výber kongregácie bolo dôležité zacielenie apoštolskej činnosti. Druhá polovica
sa nad tým príliš nezamýšľala, či práve táto apoštolská činnosť kongregácie jej
vyhovuje. Proste túžili duchovne rásť vo vzťahu s Bohom, a tak vstúpili tam, kde to
už poznali (buď z nejakých predchádzajúcich stretnutí, alebo ešte z života farnosti).
Ak existovali pochybnosti vo výbere kongregácie, a to platilo pre celú
skupinu opýtaných, tak sa jednalo o rozhodovanie medzi aktívnou a kontemplatívnou
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rehoľou, ale nie medzi dvoma aktívnymi. Vynikla v tom túžba po väčšom tichu
a modlitbe.
V ďalšom okruhu otázok sa týkal naplnených a nenaplnených očakávaní.
V obidvoch prípadoch sa do odpovedí dostali tri témy: komunitný život, apoštolské
poslanie kongregácie a priestor pre duchovný rast. Z odpovedí najvýraznejšie
vystúpilo očakávanie dobrých rodinných vzťahov v komunite a to u celých 100%
odpovedí. Komunita u mladých adeptiek patrí medzi najsilnejšie očakávania ale
zároveň najmenej naplnené.
Najviac naplnené očakávanie bolo v očakávaniach uvedené na poslednom
mieste, a šlo o modlitbu, duchovný rast, priestor pre „duchovno“.
Poradie odpovedí by mohlo poukazovať na poradie dôležitosti tém pre
rozhodnutie u adeptiek. V ďalšom priebehu rozhovoru však najvýraznejšie vystupujú
do popredia vzťahy v komunitnom živote a snahy o duchovný rast. Čo tak trochu
ponecháva apoštolskú prácu bokom. Teda to, že sa umiestnila na druhom mieste
v splnených aj nesplnených očakávaniach skôr vytvára dojem vlažnejšieho vzťahu,
ako k „priestoru pre duchovno“ a komunite.
Ako teda hodnotia svoj terajší život v komunite? Najviac spomenuté
pozitívum bolo nadviazanie priateľských vzťahov s niektorými sestrami a v rámci
nich aj pomoc pri spoločnom poslaní. Ďalej je komunita charakterizovaná ako
priestor pre dialóg. Objavila sa aj kritika

do vlastných radov, takže problémy

a nezhody pôsobia ako stimul pre osobnú snahu duchovne rásť.
Negatíva: zlé vzťahy medzi setrami; sestry sú málo „sväté“; náročnosť
medzinárodných komunít; individualizmus v plnení poslania a nemožnosť dialógu,
malá autenticita vo vzťahoch a svedectve a aj medzigeneračné rozdiely.
S týmto bodom bola ďalej spojená otázka na odchody sestier z komunít, ako
na ne reaguje komunita a akú osobnú skúsenosť má s týmto adeptka. V tomto bode
sa tiež ozývalo veľa kritík práve smerom do komunitných radov, ak bol odchod
spôsobený rozhodnutím predstavených, alebo ako následok nezvládnutý vzťahov
v komunite. Na druhej starne sa ukázalo, že nie všetky adeptky preukázali, že by
mali k sestrám vytvorené osobné vzťahy a nie každú odchody sestier, aj keď ich
zažili niekoľko, nejako osobne zasiahol. Všeobecne však panoval názor, že komunita
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nerobila prekážky, ak sa setra sama rozhodla odísť. Skôr jej priala osobné šťastie
a príliš sa nevyjadrovala obava z toho, že by rád vymieral.
Pri téme nízkeho počtu povolaní v spojitosťou s naplňovaním poslania
kongregácie iba v polovici odpovedí zaznelo, že je potrebné, aby mali vyšší počet
povolaní. Druhá polovica skôr hodnotila kvalitu života a svedectva sestier. Veľmi sa
tu znova prelínala téma komunitného života ako najlepšej pastorácie povolaní.
V tejto spojitosti padla odpoveď, že ak je niečo suché od koreňa, tak nech to vyschne
a nie je potrebné to zachraňovať. Vôľa Božia s ich kongregáciou bola dôležitá pre
väčšinu.
Na tieto predchádzajúcich odpovede nadväzuje všeobecný názor, že nie je
príliš dôležité, aby sa vyvíjala nejaká aktivita smerom k mladým ľuďom. Špecificky
zacielené akcie v tomto smere kongregácie, v ktorých bol urobený rozhovor, nerobia.
Niektoré sa spoliehajú na svoju apoštolskú činnosť s mládežou.
Čo sa týka názorov na dôvody nízkeho počtu povolaní, líšia sa často poľa
toho, ako dlho je adeptka v kongregácii. Tie, ktoré sú v nej krátku dobu, tak vidia
chybu iba na strane spoločnosti a mládeže. Tie, ktoré majú deň vstupu staršieho
dátumu, vidia chyby aj na strane sestier a kongregácií. V jednej, ktorá je poznačená
starostlivosťou o staršiu generáciu sestier, a tá je vo väčšine kongregácií, sa objavila
neochota vydávať svedectvá na stretnutiach mládeže, evidentné bolo zameranie ich
pohľadu smerom do vnútra komunity práve zvýšenou potrebou starostlivosti o staré
sestry.
Rozhovory poukazujú na to, že téma apoštolského poslania kongregácií, do
ktorých adeptky vstúpili nie je pre ne až tak dôležitá. Ako najsilnejšia, na prvý
pohľad nedeklarovaná motivácia pre vstup do rádu je hľadanie kvalitného
komunitného života, často nazvaného ako rodinné vzťahy, pocit príslušnosti, kde by
sa dalo bezpečne rásť po duchovnej stránke.
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Záver
II. vatikánsky koncil ako základ reformy zasväteného života uviedol návrat
k evanjeliovým koreňom a pôvodnému poslaniu, ktoré dostali od zakladateľa.
U apoštolsky činných kongregácií je jednou stránkou návratu ku koreňom návrat
k ich apoštolskej službe, kvôli ktorej boli založené. Očakávanie Katolíckej cirkvi pre
ženské

rády

po

I.

vatikánskom

koncile

však

bol

skôr

porovnateľný

s kontemplatívnym spôsobom života, osobným posväcovaním. Apoštolské poslanie,
aktivita smerom k svetu, pôvodná myšlienka zakladateľa, bola odsúvaná až na
vedľajšiu koľaj. V Česku sa k tomu pridala ešte štyridsaťročná totalitná vláda, ktorá
zabraňovala rádom vykonávať svoje poslanie a veľmi úzko špecifikovala ich
pôsobenie pre rozvoj socializmu.
Z teoretickej časti vyplýva, že kongregácie sa snažili reformovať v duchu II.
vatikánskeho koncilu a deklarovali svoje korene a teda apoštolskú činnosť, ale často
táto reforma ostala nesplnená a to práve z dôvodu nedostatku povolaní, prestárlosti
kongregácií a neschopnosti konkurovať niektorým organizáciám, ktoré sú ďalej ako
vzdelanostne, tak aj v kvalite poskytovaných služieb ďalej.
Vyhodnotenie predpokladov:
1) Predpoklad, že mladý človek v kláštore nehľadá činnosť ale priestor pre
duchový rast, sa potvrdil len z polovice. Závery výskumu ukázali, že iba pre
polovicu opýtaných mladých žien, ktoré sa rozhodujú vstúpiť do kongregácie, je jej
apoštolská činnosť dôležitá. Druhá polovica uviedla na prvom mieste ako dôležitý
duchovný rast v nasledovaní Ježiša Krista..
2) Predpoklad toho, že komunitný život môže byť odstrašujúci pre človeka,
ktorý prichádza zo spoločnosti preferujúcej individualizmus sa ani nepotvrdil ani
nevyvrátil. Najsilnejšie očakávanie sa ukázalo očakávanie dobrých vzťahov
v komunite. Táto motivácie by stála za to, aby bola ešte viacej preskúmaná do hĺbky.
Ak adeptky uviedli nejaké pochybnosti ohľadne správnosti výberu kongregácie, tak
to neboli rozdiely medzi aktívnymi rádmi ale uvažovanie medzi aktívnou
a kontemplatívnou rehoľou ako takou.
3) Tretí predpoklad vzdelania a postavenia v spoločnosti sa potvrdil. Všetky
adeptky mali ukončené vysokoškolské vzdelanie a to ešte pred vstupom do kláštora.
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A v konečnom dôsledku iba pre polovicu opýtaných bola dôležitá činnosť ich
kongregácie, čo tiež poukazuje, že profesné uplatnenie nie je silnou stránkou
motivácie pre vstup do rehole.
4) Z rozhovorov sa predpoklad, že kongregácie dávajú o sebe vedieť iba
málo, pretože už nemôžu alebo nestíhajú naplňovať svoje poslanie kvôli prestarlym
komunitám alebo vyššej odbornosti laikov, potvrdil len z časti. Iba jedna kongregácia
mala problém s opaterou väčšiny starších sestier a tak nepodnikala aktivitu smerom
k mladým ľuďom. Ostatné rády vsadili na autenticitu života a služby pre svet, ako
najlepšej možnosti, ako dať o sebe vedieť. Nízka odbornosť sa nepotvrdila, aspoň čo
sa týka najnovších adeptiek.
5) Z teoretickej časti vyplýva, že napriek znižovaniu počtov deklarovanej
príslušnosti ku Katolíckej cirkvi po r. 1989 v Českej republike, počet ženských rádov
stúpol. V r. 1950 bolo na našom území 34 ženských rádov a kongregácií, dnes sa
uvádza 63 ženských rádov a kongregácií, z toho apoštolsky činných takmer 50.
Niektoré adeptky uviedli, že si vyskúšali aj krátkodobo život v nejakej laickej
komunite, ktoré sa u nás začali šíriť taktiež až po revolúcii.
Možnosti zasvätiť svoj život Bohu sa rozrástli a to neúmerne tomu, ako klesla
deklarovaná religiozita v republike. Existuje viacej kongregácií zasväteného života
a druhov komunít, ktoré tvoria dnes aj laici, kde sa môže uspokojiť potreba
duchovného rastu a vzťahu s Bohom. To, že sa v ženských rádoch znižujú počty,
ešte nemusí znamenať, že sa znížil stupeň záujmu o takýto spôsob života. Tieto
závery pozývajú do ďalšieho výskumu.
Aktivita apoštolsky činných rádov a kongregácií vo vykonanom výskume vo
výsledku nebola až tak silnou motiváciou pre vstup do rádu. Silnou témou sa stala
otázka komunitného života, na ktorý bol daný veľký dôraz. Majú tieto očakávania
náväznosť na individualizmus v dnešnej spoločnosti a neschopnosťou mať reálne
očakávania od komunitného života? Alebo je kritika tohto života prejavom
individualizmu, ktorý oprávňuje k slobodnému a individuálnemu hodnoteniu
a kritizovaniu spoločenstva? Bolo by zaujímavé ďalej preskúmať otázku motivácií
pre zasvätený život vo vzťahu k očakávaniam komunitného života.
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