
DAR  SV.   CYRILA  A  METODA -  
SPOLUPATRÓNOV EURÓPY
„Stará Európa“ dostala dar evanjelia, teraz volá po 
jeho znovuobjavení. Na svoje zranenia potrebuje lie-
čivé sily Božieho zľutovania. Dvetisícročné bohatstvo 
kresťanskej spirituality sa môže stať odpoveďou na 
prázdnotu a frustráciu obetí konzumnej spoločnosti. 
Boh, ktorý udržiava v bytí celý vesmír, je nevyčerpa-
teľným žriedlom takejto obnovy. Cirkev má neustále 
skúmať svoju tvár a pripodobňovať ju Kristovej tvári. 
Európa potrebuje „viac duše“ a tú jej majú vdýchnuť 
práve z viery žijúci kresťania.
     Skutočnosť, že pápež Ján Pavol II., prvý Slovan na 
Petrovom stolci, vymenoval svätých Cyrila a Metoda 
za spolupatrónov Európy je stále aktuálna. „Tým, že 
Cyril a Metod uplatňovali svoje charizmatické dary, vniesli rozhodujúci vklad do budova-
nia Európy, nielen pokiaľ ide o jej kresťanské a náboženské spoločenstvo, ale aj čo sa týka 
jej občianskej a kultúrnej jednoty. Ani dnes nejestvuje iná cesta na prekonanie rôznych 
napätí a na nápravu roztržiek a protikladov v Európe, ako aj na celom svete, lebo tieto 
javy hrozia, že vyvolajú strašné zničenie životov a hodnôt. Byť kresťanmi v súčasnej dobe 
znamená byť tvorcami vzájomného spoločenstva v Cirkvi i v spoločnosti. K tomuto cieľu 
vedie otvorenosť voči bratom, vzájomné porozumenie a ochotná spolupráca veľkodušnou 
výmenou kultúrnych a duchovných dobier“.
     Od Západu sme sa doteraz snažili mnohému naučiť, málo sme sa však pýtali, čo mô-
žeme a máme Západu dať. Cyril a Metod si boli vedomí zvláštneho poslania Slovanov. 
„Slovania, ktorí boli Bohom povolaní, aby zmiernili protiklady medzi Východom a Zápa-
dom, sa stali prvou a najtragickejšou obeťou tohto rozdelenia“ (T. Špidlík). Toto poslanie 
však zostáva. Aby sa Slovania stali mostom, sami si najskôr musia uvedomiť svoju pravú 
minulosť i svoju typicky kresťanskú tradíciu. 
     Ak znova ožijú kresťanské korene Európy, môžu v každom človeku prebudiť živú ná-
dej a prispieť tak k prekonaniu súčasných ťažkostí a zabezpečiť ďalší duchovný a ľudský 
rozvoj do budúcnosti.

- výňatok z “Nové perspektívy cyrilo-metodského dedičstva“,  Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD. -
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BEZDETNÁ VDOVA AJ 
POŽEHNANÁ  MATKA 

 MATKA EVA TERÉZIA POTOCKÁ 
- 140.VÝROČ

Tento rok si 6. júla pripomíname v našej kongre-
gácii 140.-te výročie od smrti našej zakladateľky 
matky Evy Terézie Potockej z rodu Sulkovských 
(1814-1881). Prvý Dom milosrdenstva založila 
v roku 1862 vo Varšave podľa vzoru z Laval vo 
Francúzsku, kde podobný dom založila Terézia 
Rondeau. O niekoľko rokov neskôr do kongregácie 
vstúpila sv. Faustína Kovalská, ktorú sme uznali 
za duchovnú spoluzakladateľku. Tieto 3 spoluza-
kladateľky položili základ našej duchovnej rodiny. 
Stali sa duchovnými matkami, od ktorých sa môže-
me veľa učiť aj dnes a to každý z nás. 
Čo viedlo Evu Teréziu Potockú, bezdetnú 51 ročnú 
vdovu, grófku z kniežacieho rodu, k založeniu Kon-
gregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva v 
Poľsku?  Život s Bohom je veľké dobrodružstvo. Po smrti manžela ju Boh aj cez duchovného 
vodcu, posielal  na periférie vtedajšej spoločnosti, aby tak ako Ježiš – dobrý pastier, hľadať to, 
čo sa stratilo. Jej hlavné motto znelo: „Či je to malá vec zachrániť jednu dušu? Táto myšlienka 
ma povzbudzuje v práci, dodáva mi odvahu a statočnosť v nepriaznivých podmienkach.“ 
Ona, dáma vyšších spoločenských vrstiev, sa zriekla svojich drahých šiat, aby sa venovala 
ženám a dievčatám, ktoré stratili „šaty dôstojnosti“- bývalým prostitútkam a ocitli sa na 
okraji spoločnosti. Nebolo to pre ňu ľahké. Ako spomínala, najprv cítila odpor voči týmto 
ženám. Láska jej však dala silu prekonať a vyhnať strach a odpor. Láska ju učila hľadať 
v blate biedy a hriechu „vzácne perly“, ktoré majú nesmiernu hodnotu. Svojim sestrám 
hovorila: „Drahé sestry, pamätajte, že naše deti miluje sám Pán Ježiš. Ani nevieme, či 
niektorá z našich dievčat nás nezahanbí svojou čnosťou.“ 
Milosrdenstvo vydobýva dobro z nahromadených vrstiev zla. Nesústreďuje sa iba na ne-
dostatkoch, ale poukazuje na dobro, ktoré je niekedy poriadne skryté. Matka Potocká, 
ktorej predtým nechýbali prostriedky na živobytie, si vybrala chudobný stôl, ktorý ju učil 
väčšej dôvere a odovzdanosti v Božiu prozreteľnosť. „Sme veľmi chudobné. Hľadiac iba 
po ľudsky, by som sa mala znepokojovať. Ale nie, som úplne pokojná. Spolieham sa cel-
kom na Božiu prozreteľnosť, ktorej poklady sú nevyčerpateľné.“ 
Aj napriek mnohým ťažkostiam sa snažila  za všetko ďakovať. „Teraz je pre mňa všetko 
sladké a jednoduché. Som šťastná, pretože som sa snažila za všetko ďakovať Bohu ... aj za 
ťažké kríže“(Potocká). Čo nám môže prezradiť život tejto vzácnej ženy? V čom môže byť 
inšpirujúca pre nás a náš život v dnešnej dobe? Podčiarkla by som v jej živote 3 postoje: 
postoj milosrdenstva; vďačnosti a dôvery v Božiu prozreteľnosť.
Nech aj Eva Terézia Potocká sa prihovára za nás, aby sme boli odvážni a s trpezlivou láskou 
prijímali tých, od ktorých naša prirodzenosť uteká. Nech naše srdcia neustále vyspevujú Bohu 
pieseň vďaky, ktorá aj uprostred ťažkostí prináša sladkosť a radosť. Nech odovzdanosť a dô-
vera, že sme v Božích rukách, rukách toho najlepšieho Otca, nám napĺňa našu dušu pokojom. 
Pokojom, ktorý nám nevezme ani chudoba, ťažkosti, kríže, situácia okolo nás či choroba.

- Sr. Jana Mária -

Pri príležitosti 140.-tého výročia od smrti našej zakladateľky matky Evy Terézie 
Potockej ponúkame naše knižné novinky ako: Odovzdať sa Božiemu milosrden-
stvu v čase skúšok – 3,90 €, Spomienky na sv. Faustínu – 9,90 €, Boh Bohatý 
na milosrdenstvo – 7,90 €, 365 dní so sv. Faustínou – 5 € a Ruženec s Ježišom, 
Máriou a sv. Faustínou – 5 €. Ak mate o nejakú z týchto kníh záujem môžete si ju 
zakúpiť v našom kláštore.
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