
S V E D E C T V O  /  r o z h o v o r 

 

„Sme jedným z mnohých prejavov pôsobenia Ducha Svätého v dnešnej Cirkvi.“ 

 

Mary O' Donovanová z Írska hovorí o svojom živote po slávnostnom panenskom zasvätení pred desiatimi 

rokmi. 

 

Na konci mája 1995 sa konala medzinárodná púť do Ríma. Jej dôvodom bolo 25. výročie obnovenia 

slávnostného zasvätenia panien. Môže to znieť divne, pretože mnoho ženských komunít existuje už po stáročia. 

Rozdiel je v tom, že toto zasvätenie prijímajú ženy, ktoré aj naďalej pokračujú vo svojom obvyklom živote vo 

svete. Žijú samy, nie v kláštore, neviazané žiadnou rehoľou, a neprislúchajú k žiadnemu inštitútu. Som jednou z 

mála žien tejto diecézy, ktorá prijala toto zasvätenie. 

 

Ako ste sa o ňom dozvedeli? 

 

Prvýkrát som sa o zasvätení dozvedela pred desiatimi rokmi od dominikánskeho kňaza. On sa o ňom dozvedel 

od írskej legionárky pracujúcej v Južnej Amerike, veľmi duchovná žena, ktorá už nežije. Prosila ho, aby 

podporoval toto povolanie v Írsku. Veľmi dobre si pamätám svoju prvú reakciu. Bolo to zľaknutie - zo 

slávnostnosti stavu, z myšlienky, že sa budem musieť obrátiť na biskupa, a strach z ašpirácií byť „svätejšia než 

som“. Kňaz mi odpovedal, že keď sa niekto stále pozerá len na prekážky a svoje chyby, nikdy nikam nedôjde. 

Nakoniec som si zvolila, že o tom budem premýšľať. Neutiekla som pred Božím zmyslom pre humor ďaleko. Pri 

svojej rannej modlitbe som čítala: „Keby si vedela, k akej nádeji ťa volá ...“ Účinok bol podobný rane do žalúdka. 

Zavolala som tomu kňazovi a povedala „áno“. Skončili pochybnosti a proces začal. Za šesť mesiacov som 

slávnostne sľúbila nasledovať Krista v dokonalej čistote a slúžiť Cirkvi a svojim blížnym. Zasvätenie vykonal 

biskup Buckley 25. marca 1985.  

Obrad sa má obvykle konať v katedrále, ale berie sa do úvahy želanie kandidátky. Preto sa moje zasvätenie 

konalo v dominikánskej rodine, ktorá mi bola po celý život oporou, v prítomnosti mojej rodiny a priateľov a členov 

Združenia laikov sv. Dominika. Nie všetci moji známi sa tejto polosúkromnej slávnosti zúčastnili. Verejné 

zasvätenie sa konalo v roku 1985 v S.M.A. kostole vo Wiltone a v roku 1993 v katedrále v Thurles. 

 

Čo tomu hovorili vaši priatelia? 

 

Všetci, ktorým som o tomto zdanlivo podivnom povolaní rozprávala, ho prijali s porozumením a podporou. Mala 

som z toho veľkú radosť. Hoci dnes je toto povolanie novinkou, v prvotnej Cirkvi bolo niečím obvyklým. Kláštory 

vznikli až neskôr.  

Avšak, keď kláštory existujú tak dlho, prečo sa má zavádzať ešte niečo iné? Myslím, že je potrebné odpovedať 

na potreby dnešnej doby. Ženy, ktoré žijú samy, dnes majú svoje povolanie a zamestnanie, sú finančne nezávislé 



a spoločnosťou akceptované. Rozhodujú o svojom vlastnom živote samy. Predtým nemali inú možnosť ako 

uniknúť biede a prehliadaniu, ako vydať sa alebo byť členkami nejakej inštitúcie. 

Tradičný rehoľný život má obrovskú silu, ale niektoré ženy pôsobia lepšie ako jednotlivci. Môžu sa cítiť 

slobodnejšie v hľadaní svojho miesta a pôsobenia. Nemusia sa hodiť do spoločného života. Myslím, že ja sama 

som strašne chaotická a nepresná pre akýkoľvek kláštor! 

Sme jedným z mnohých prejavov pôsobenia Ducha Svätého v dnešnej Cirkvi. Existujú laické komunity ako Archa 

(s dočasnými dobrovoľníkmi a stálymi členmi), ekumenické spoločenstva ako Taizé, pustovníci ako sestra Wendy 

Becketová, a mnoho iných. 

 

Čo sa od vás očakáva? 

 

Očakáva sa, že budem žiť životom modlitby, kresťanským životom a zaujímať sa o druhých. Pri svojom zasvätení 

som dostala dva predmety: prsteň a knihu Dennej modlitby Cirkvi. Prsteň mi denne pripomína, že som nevestou 

Kristovou so všetkým, čo vyplýva z tohto intímneho spojenia. 

Modlím sa s Cirkvou zvláštnym spôsobom, keď sa modlím ranné chvály a vešpery a ďalšie hodinky breviára. V 

tom som rovnaká ako rehoľníčky. Ale inak sa môj život a životy mojich spoločníčok od nich odlišuje. 

Žijeme jednotlivo, pomáhame si, nemáme žiadnu spoločnú regulu, nepodliehame poslušnosťou predstavenému. 

Opačne, postrádame vedenia a spoločenstvo a spoločne zdieľané ideály rehoľných komunít. Musíme si všetko 

zariaďovať samy, pomáhame si, kde môžeme, sme zodpovedné (okrem Bohu) iba diecéznemu biskupovi. Každá 

z nás žije spôsobom, ktorý jej najviac vyhovuje k modlitbe a práci. Jedna bude žiť veľmi aktívnym životom, bude 

zamestnaná alebo bude študovať. Iná bude žiť tichým životom modlitby. Ďalšie zasvätia svoj čas starostlivosti o 

starých a chudobných. Jedna bude duchovne zakotvená vo svojej farnosti, iná bude členkou nejakej organizácie. 

Máme veľkú slobodu. 

 

Poznáme ale aj ženy, ktoré žijú životom, ktorý ste práve opísali, a netúžia po nejakom špeciálnom uznaní. 

Prečo je nutný sľub? A prečo práve sľub panenstva? 

 

Áno, sú také, a ich život sa môže len málo líšiť od života zasvätených panien. Avšak podľa môjho videnia 

slobodné rozhodnutie zasvätiť svoj život Kristovi dáva žene novú odvahu, cieľ a zmysel. Podstatne ju mení, aby 

rástla vo viere a láske a odpovedala na milosť, ktorú dostala. Slobodná žena môže byť občas v pokušení vidieť 

svoj život ako menejcenný v porovnaní so špecifickým povolaním k manželstvu alebo rehoľnému životu. Môže si 

myslieť, že ju druhí berú ako menejcennú. Povolanie k zasväteniu, ak ho dostane, je pozitívnym uznaním. 

Sľub panenstva skladá pre Pána. Jej celibát je pozitívnym svedectvom pre dnešnú dobu. V čase, keď vernosť 

manželskému sľubu upadá a mnoho mladých ľudí váha urobiť záväzné životné rozhodnutie, je príkladom stálosti. 

A vo svete, kde mimomanželská čistota je často vysmievaná alebo sa pokladá za nemožné zachovať ju, žije ona 

v slobodne zvolenom a plnom stave panenstva. 



Chcela by som dodať, že radosť a sebadarovanie, ktoré vidíme v mnohých šťastných manželstvách, mne i 

ostatným pripomína, že nie sme povolané k pohodlnému, na seba zameranému celibátu. Bola nám daná sloboda 

tráviť čas s Bohom, byť k dispozícii druhým, zdieľať ich starosti a modliť sa za nich. Tiež pokorne čerpáme 

inšpiráciu z rehoľného života. 

 

Ako možno spoznať, že niekto je povolaný k tomuto životu? 

 

Ak je niektorá žena týmto životom priťahovaná, súčasťou jej života bude nepochybne modlitba a služba. Nesmie 

byť nikdy vydatá ani nesmie mať škandalóznu minulosť. Musí byť dostatočne dospelá k prijatiu životného 

rozhodnutia a jeho zachovávaniu. Iné podmienky nie sú. 

Je na biskupovi alebo na osobe ním poverenej, aby posúdil jej pripravenosť. V našej krajine neexistuje veková 

hranica. Pretože tento spôsob života je nový a stáva sa známym postupne, niektoré (ako ja) ho prijímajú už v 

neskoršom veku. Ale je otvorený pre ktorúkoľvek ženu, ktorá je pripravená dať plne svoj život Bohu týmto 

spôsobom. 

 

Stretávate sa spolu? 

 

Ak si to neželáme, nemáme medzi sebou veľa kontaktov. Ale niektoré z nás túžia po priateľstve, zdieľaniu sa a 

pomoci a schádzame sa v pravidelných intervaloch. Jedno také stretnutie sa bude konať 6. mája a tie, ktoré sa 

chcú dozvedieť viac, sú na ne srdečne pozývané. 
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