
BOŽIA PROZRETEĽNOSŤ A PEDAGOGIKA V MOJOM ZÁPASE O POVOLANIE 

(svedectvo) 

 

Keď som prišla na svoje každoročné 8 dňové duchovné cvičenia do Prešova, bolo to 

v septembri roku 2006, chcela som poprosiť Katku v prijímacej kancelárií, aby mi dala izbičku 

na druhú stranu Exercičného domu, teda nie s výhľadom na Kalváriu. Myslela som si, že ma 

pohľad z okna bude rozptyľovať, keď budú ľudia prichádzať na sv. omšu a na Kalváriu a ja 

som vtedy vo svojej prvotnej horlivosti chcela si urobiť duchovné cvičenia veľmi uzobrane, 

v úplnom tichu a sústredenosti. Ale Katka mi vybrala izbičku presne opačne – teda v tom 

krídle, kde som najmenej chcela, navyše s výhľadom na Kalváriu. Pamätám si, že ma to 

rozladilo a prvé dni aj naozaj vyrušovalo a nevedela som sa s tým zmieriť, i keď som sa to 

snažila prekonať. Veľmi som sa na ten fakt totiž sústreďovala. Až na konci duchovných 

cvičení sa ukázalo, že táto banálna vec – poloha izbičky, mala pre smerovanie môjho 

budúceho života, pre moje povolanie, rozhodujúci význam. 

Na konci duchovných cvičení som uvažovala, ku ktorému pátrovi pôjdem na generálnu 

spoveď. V knižke sv. Ignáca o duchovných cvičeniach som sa dočítala, že exercitant si má 

vybrať iného spovedníka, než toho, kto mu duchovné cvičenia dáva. Sedela som za stolom, 

pozerala cez okno na Kalváriu a už po stý ráz som si dávala otázku, koho mám osloviť 

a nevedela som to vyriešiť. Keď už bol čas sa rozhodnúť, znervóznela som. Zahľadela som sa 

do diaľky, na cestu, ktorá viedla na Kalváriu. Môj pohľad spočinul na robotníkoch, ktorí tam 

spevňovali kalvársky múr. Medzi robotníkmi som zazrela postavu môjho vtedajšieho 

spovedníka, prešovského dekana, vdp. Juraja Rendeša, ktorý pracoval medzi nimi. Hneď som 

si pomyslela, že ho skúsim poprosiť. Pre mňa to bola jasná voľba, ale som sa aj bála, že ako 

zareaguje on, veď s exercitantmi nemá nič spoločné, fyzicky pracuje, teda je v úplne inom 

vnútornom nastavení a máme predsa toľko iných kňazov v Exercičnom dome. Nejak som sa 

už odhodlala. Začudoval sa, ale súhlasil. Dohodli sme sa na večer, keď dokončia prácu. 

Tá svätá spoveď a ten duchovný rozhovor mi „zmenili život“. Sedeli sme na navozených 

kameňoch, na nedokončenom múre, ktorý spevňovali a ja som pred spovedníkom 

vypovedala všetko, čo ma ťažilo, všetko, čo sa mi na duchovných cvičeniach ukázalo a to 

veľmi podrobne a farbisto. Spoveď prerástla do dlhého duchovného rozhovoru. Prvý krát 

som pred nejakým kňazom a vôbec pred nejakým iným človekom odhalila, že sa túžim 

zasvätiť Bohu a vysvetlila som moje uvažovanie o tom, všetky moje najhlbšie city, pohnútky, 

strachy, všetko veľmi podrobne, ako to len šlo. Pán dekan, skúsený rozumný kňaz, po 

vypočutí mojej dlhej reči, mi povedal, že sa mu zdá, že môžem mať povolanie do Ordo 

virginum, do stavu zasvätených panien. Vysvetlil mi bližšie, kto sú zasvätené panny, ako žijú, 

čo robia... Ja som o nich dovtedy nikdy nepočula. Jeho rozprávanie ma veľmi zaujalo a 

zasiahlo. Zahorelo mi srdce. Zmocňovala sa ma neopísateľná radosť, ľahkosť, rozhostil sa mi 

nesmierny pokoj v srdci. Otvorili sa predo mnou akoby „nové svety“, do ktorých sa mi vôbec 

nezdalo nemožné vstúpiť. Dohodli sme sa na pravidelných, tuším mesačných stretávaniach, 



na ktorých ma pán dekan bude s Ordo virginum oboznamovať cez rozhovory a cez literatúru, 

ktorú si donieslo z Ríma. 6. marca 2007 som už v povolaní mala úplne jasno. Začal zápas iný, 

možno náročnejší – nie vnútorný, vonkajší. Zápas o povolanie, o jeho oficiálne schválenie, 

nazvime to „vo vyšších cirkevných kruhoch“, ktorý by sa mal teraz, 30. júla 2022 zavŕšiť 

slávnostným zasvätením. 

Keby mi na začiatku duchovných cvičení Katka dala izbičku podľa môjho priania – na druhú 

stranu Exercičného domu bez výhľadu na Kalváriu..., kto vie, ako by to v mojom povolaní 

dopadlo. O zasvätených pannách sa vtedy na Slovensku ešte nevedelo, aspoň sa o tom 

nehovorilo. Pán Boh obdivuhodne poskladal dokopy všetky súvislosti: kňaza poslal do Ríma, 

aby sa tam o. i. oboznámil so zasvätenými pannami a prinieslo si odtiaľ o tom literatúru; mne 

vnukol myšlienku, aby som si ho vybrala za spovedníka, keď sa z Ríma vrátil a nastúpil za 

dekana do Prešova; potom ma poslal na duchovné cvičenia práve v tom čase, keď tam on 

pracoval na obvodovom múre a ešte mi dal tu izbičku     , z ktorej bol výhľad na Kalváriu, 

aby som kňaza – robotníka     mohla uzrieť. Navyše presne vo chvíli, keď som sa mala 

rozhodnúť, pred kým odhalím vtedy najhlbšie tajomstvo môjho vnútra – otázku povolania. 

Odvtedy prešlo dlhých 16 rokov v mojom zápase o povolanie (vytrvalom zápase). Som 

nesmierne vďačná a navždy budem královohradeckému pánovi biskupovi Jánovi Vokálovi, že 

len čo sa so mnou zoznámil a vypočul si moju túžbu patriť k zasväteným pannám, bolo to     

2. februára 2018, neodkladne, prakticky hneď sa v tejto veci začal angažovať. Dlhé čakanie 

predlžila nakoniec ešte pandemická doba, ktorá je, zdá sa, už za nami. 

 

 

Ivana Krajčíková, 

1. máj 2022 


