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

 

 

O ZASVÄTENOM PANENSTVE V ROZHOVORE S JUSTÍNOU KORNEK 

 

 

„Môžem povedať, že On je mojim Ženíchom, Manželom“ - vyznáva v rozhovore pre internetový portál ekai.pl 

(ďalej len KAI) v TÉME DŇA, z 1. februára 2015, Justína Kornek, prvá zasvätená panna v Opolskej diecéze (PL). 

2. februára Cirkev oslávi Deň zasväteného života. 

 

KAI: Boli biele šaty, obrúčka, kňaz a dokonca biskup, ale nebolo manžela... Čo to bol za zvláštny sľub? 

 

Manžel bol, ale nebolo ho nevidel. Moja neter veľmi krásne povedala svojej matke, keď zistila, že dávam sľub 

Pánu Ježišovi: „Mami, ale pri tete Justíne bude musieť byť ešte ďalšia stolička. Nebude tam vidieť Pána Ježiša, 

ale On tam bude sedieť.“ No práve, my sme ho nevideli, ale On tam naisto bol. 

 

KAI: Bola tam druhá stolička? 

 

Nie, druhá stolička tam nebola, ale obďaleč stál paškál – veľkonočná svieca. Samozrejme, sám Ženích bol na 

oltári. 

 

KAI: Ste zasvätená panna. Kedy ste prvýkrát pomysleli na to, že je to rodiace sa povolanie a že máte 

takúto túžbu? 

 

Túžba zveriť sa Bohu, dať Mu svoj život, mala som vlastne už od detstva. Ako malé dievča som snívala, že sa 

stanem rehoľnou sestrou. Robila som všetko preto, aby sa to stalo. Vybrala som si školu, s myšlienkou ukončiť ju 

čo najskôr, aby som mohla vstúpiť do kláštora. A tak sa aj stalo. Dva roky som bola v reholi. Ale tam som 

ochorela a z rozhodnutia predstavených som musela odísť. Okrem toho, že to bolo pre mňa veľmi bolestivé, cítila 

som, že je to správne  rozhodnutie, urobené vnuknutím Ducha Svätého. Moja choroba nebola prekážkou pre 

život v reholi. Aj keď to bol môj sen, necítila som hnev. Mala som smútok, ľútosť, bol to naozaj ťažký čas. Túžba 

dať svoj život Bohu zostala, ale súčasne sa striedala s túžbou založiť si rodinu. 

 

KAI: Prirodzenou túžbou človeka je povolanie do manželstva, povolanie založiť si rodinu a vzájomná 

láska. Ako spoznať, že máme iné povolanie, napr. do zasväteného panenstva alebo do rehoľného života? 

 

Je to veľmi ťažká otázka a vlastne ani neexistuje jednoznačná odpoveď. Každý tú cestu inak rozpozná. Každému 

dáva Pán nejaké iné "znaky". Niekedy veľmi jasné. Každého Boh vedie inak. Je ťažké povedať, ako povolanie 



rozpoznať... No je isté, že ak sa objaví takáto túžba, stojí za to popremýšľať o nej. Bolo by dobre hľadať odpoveď, 

odkiaľ? Najlepšou pomocou je modlitba, ale tiež duchovné sprevádzanie. Je potrebné porozprávať sa o týchto 

myšlienkach so skúsenou osobou, ktorá pomôže pri rozlišovaní. 

 

KAI: Nenahováral duchovný sprievodca takú peknú mladú dievčinu, pracujúcu s deťmi, aby si predsa len 

založila rodinu? 

 

Duchovný vodca nemôže nahovárať. On jednoducho pomáha rozpoznať, čo je ukryté kdesi hlboko vnútri duše. 

Nedáva hotové odpovede. Túžba založiť (si) rodinu, myslím, že je niečím normálnym. Bolo by skôr divné, ak by 

žiadnej takejto túžby nebolo. Som rada, že som mala čas premýšľať o manželstve a materstve, pretože mi to 

ukázalo, že som normálna žena. 

 

KAI: Čo prevládlo, že ste si vybrali inú cestu? Strach zo založenia rodiny alebo chýbajúci princ z 

rozprávky, ktorý by sa uchádzal o Vašu ruku? 

 

Nie, jednoducho rozpoznala som, že to je moja cesta. Keď som premýšľala o manželstve, bol vedľa princ z 

rozprávky, ale kdesi vo vnútri som cítila, že to nie je ono. Tak sa to poskladalo, myslím, že nie náhodou, že sme 

sa rozišli, a dnes som za to Bohu vďačná. 

 

KAI: Na začiatku ste hovorili, že ste rozlišovali svoje povolanie do rehoľného života. Ako sa teda 

vykryštalizovala táto túžba, že ste sa rozhodli, že nebudete hľadať inú rehoľu, ale chcete sa stať 

zasvätenou pannou? 

 

Či sa vrátiť do tej alebo vstúpiť do inej rehole, nad tým som uvažovala ešte veľmi dlho. Začala som študovať 

teológiu a rozhodla som sa ju dokončiť, a potom popremýšľať o tom, čo (robiť) ďalej. Keď som začala pracovať 

ako katechétka, objavila sa iná túžba, žiť evanjeliové rady vo svete. Cítila som však, že rehoľa nie je pre mňa. 

Chcela som zložiť sľuby, ale zároveň žiť ako laička, pracovať a zostať vo svojom prostredí. Často som o tom 

hovorila spovedníkovi. Zvažovala som možnosť zložiť súkromné sľuby. Stále mi to nedalo pokoj. Hľadala som 

takú cestu, ale nemohla som ju nájsť. Nevedela som, že existuje niečo také ako zasvätené panenstvo. Až keď 

som si prečítala v Gosciu Niedzielnym (poľský katolícky týždenník, pozn. prekladateľky) o takej forme života, 

dostala som svetlo. To bolo presne to, za čím som túžila! 

 

KAI: Ako je to s prípravou na zasvätenie? 

 

Po prečítaní spomínaného článku, už po dvoch mesiacoch nato, som sa o tom šla porozprávať s mojim 

ordinárom, biskupom. Je to prvý krok, pretože práve biskup je ten, ktorý prijíma do formácie. Následne som sa 



porozprávala s kňazom, ktorý vedie formáciu, ten ma pripojil k skupine žien, ktoré sa pripravovali na zasvätenie 

panien a vdov. 

 

KAI: V čom spočíva formácia pre zasv. panenstvo? 

 

Stretnutia sa konajú viac-menej raz za mesiac. Zahŕňajú spoločnú modlitbu, adoráciu Najsvätejšej Sviatosti, 

rozhovory, prednášku. 

 

KAI: Aké témy sa preberajú na prednáškach? 

 

Na začiatku sa preberá téma ženskosti: kým je žena, akú úlohu má v spoločnosti, spiritualita ženy. Potom 

prichádza na rad téma modlitby, evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti. Asi po roku formácie skladajú 

sa pred biskupom a svedkami prvé časné sľuby. Najčastejšie sa tak deje v kaplnke biskupa a malej skupinke 

pozvaných hostí. 

 

KAI: Do manželstva je treba sa dobre pripraviť manželskými náukami, plánovaním celej slávnosti, 

objednaním sály, výberom šiat... A pre skladanie sľubu čistoty? 

 

Najdôležitejšia je duchovná príprava. Je dobre naplánovať si čas stíšenia sa, duchovné cvičenia. U mňa to bolo 

trochu ťažšie, pretože zasvätenie som mala v júni, kedy je v škole horúci čas vystavovania vysvedčení, 

prednášok. Vďaka chápavosti kolegov a priateľov z práce, som si mohla vziať dovolenku a ísť na pár dní na 

duchovnú obnovu. Vrátila som sa deň pred zasvätením. Toto stíšenie sa mi dalo veľa. „Svetskejšie“ záležitosti, 

ako sú šaty a obrúčka sú tiež dôležité. O to viac pre ženu, ktorá rada pekne vyzerá. Ušitie šiat, vybranie obrúčky 

a príprava venčeka mi tiež pomohlo slávnostne prežívať tento deň. 

 

KAI: Nadišiel vytúžený deň zasvätenia... Ako spomínate na tie chvíle? 

 

Veľmi málo o tom dní rozprávam... Bol to taký úžasný zážitok, že sa to jednoducho nedá vypovedať. Spomínam 

si, že som bola veľmi pokojná. Zasvätenie sa konalo v mojej rodnej farnosti. Kostol bol krásne vyzdobený. 

Liturgia rovnako starostlivo pripravená. Pred vchodom do kostola ma požehnala mama. Sv. omša začal 

procesiou, v ktorej šli prvoprijímajúce deti, miništranti, vlajkonosiči... Ceremónia bola veľmi dôstojná. Obrad 

zasvätenia sa konal po kázni. Najprv mi biskup dal tri otázky: "Chcem do konca života zostať v Bohu zasvätenom 

panenstve?", "Chcem nasledovať Krista?" A nakoniec "Chcem byť zasvätená a zasnúbená s Ježišom?". Po tom, 

čo som na kladené otázky odpovedala „chcem“, boli spievané litánie k všetkým svätým, počas ktorých som v 

znaku kríža ležala na podlahe. Bol to úžasný moment, ktorý je prakticky nemožné popísať a ja sa o to ani 

nepokúsim. Potom biskup Andrej Czaja predniesol modlitbu zasvätenia, po ktorej mi odovzdal znaky zasvätenia, 



a to: obrúčku a knihu Liturgie hodín - breviár. Po tomto všetkom, samozrejme, bola svadba. Aj keď bez tanca, ale 

niemenej pekná... 

 

KAI: Aké sú úlohy, zodpovednosti i privilégia spojené s takouto cestou povolania? 

 

Hlavnou povinnosťou, hoci to nerada takto nazývam, je modlitba. Som povinná modliť sa liturgiu hodín. Taktiež, 

tak často, ako je to len možné, mám mať účasť na Eucharistii, najlepšie denne a tiež meditovať nad Božím 

slovom. Beriem to ako normálne body dňa, ktoré mi dávajú silu plniť svoje povinnosti. Mojou úlohou je aj 

apoštolát, svedectvo o Bohu, služba Cirkvi. Zasvätená panna sa musí uživiť sama. Nefinancuje nás diecéza 

alebo biskup. Zasvätená panna mala by tiež žiť sama. To nie je požiadavka, pretože môže bývať s rodinou, ale 

vzhľadom na špecifikum tejto cesty – samota sa odporúča. Veľkým privilégiom je samotná milosť zasvätenia 

a Božie požehnanie. Môžem povedať, že On je môj Ženích, Manžel. Som tiež viazaná poslušnosťou biskupovi, 

ktorý ma môže poveriť nejakou úlohou, či poprosiť ma o modlitbu na nejaký úmysel. Ak by som chcela zmeniť 

miesto bydliska, mám povinnosť informovať o tom miestneho ordinára, i toho, na územie ktorého by som sa 

prípadne chcela presťahovať. 

 

KAI: Pociťujete po obrade zasvätenia nejakú zvláštnu priazeň Ježišovej lásky - Vášho Ženícha? 

 

Jeho lásku vlastne zažívam celý život. Som veľmi šťastná. V okamihu zasvätenia splnili sa mi všetky moje túžby, 

ktoré som mala od detstva. A Cirkev potvrdila, že skutočne pochádzajú od Boha. 

 

Zhovárala sa Hanna Honisz 

 

*** 

 

Justína Kornek OV (z lat. Ordo virginum - Zasvätené panny), má 32 rokov. Je prvá zasvätená panna v Opolskej 

diecéze, jedna z 193 zasv. panien v Poľsku. Zasvätenie prijala 15. júna 2014, v kostole svätého Bartolomeja v 

Jelowej. Pracuje ako katechéta v základnej škole a materskej škole, tiež ako kostolníčka. Vedie Mládežnícke 

eucharistické hnutie. 

 

Zdroj:  

http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x86042/o-dziewictwie-konsekrowanym-w-rozmowie-z-justyna-kornek/ 

 

 

 

Z poľštiny preložila Ivana Krajčíková, 

odborná prekladat. spolupráca sr. Blanka Krajčíková KMBM 

http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x86042/o-dziewictwie-konsekrowanym-w-rozmowie-z-justyna-kornek/

