
BOŽÍ PROZŘETELNOST A PEDAGOGIKA V MÉM ZÁPASU O POVOLÁNÍ 

(svědectví) 

 

Když jsem přišla na své každoroční osmidenní duchovní cvičení do Prešova, bylo to v září 

roku 2006, chtěla jsem poprosit Katku v přijímací kanceláři, aby mi dala pokojíček na druhé 

straně exercičního domu, tedy ne s výhledem na kalvárii. Myslela jsem si, že mě pohled z 

okna bude rozptylovat až budou lidé přicházet na mši svatou a na kalvárii a já jsem si tehdy 

ve své prvotní horlivosti chtěla udělat duchovní cvičení velmi poctivě, v naprostém tichu a 

soustředěnosti. Ale Katka mi vybrala pokojíček přesně opačně - tedy v tom křídle, kde jsem 

nejméně chtěla, navíc s výhledem na kalvárii. Pamatuji si, že mě to rozladilo a první dny 

opravdu vyrušovalo. Neuměla jsem se s tím smířit, i když jsem se to snažila překonat. Velice 

jsem se na ten fakt totiž soustřeďovala. Teprve na konci duchovních cvičení se ukázalo, že 

tato banální věc – poloha pokojíčku, měla pro směřování mého budoucího života, pro mé 

povolání, rozhodující význam. 

Na konci duchovních cvičení jsem uvažovala, ke kterému otci půjdu na generální svatou 

zpověď. V knížce sv. Ignáce o duchovních cvičení jsem se dočetla, že exercitant si má vybrat 

jiného zpovědníka, než toho, kdo mu exercicie dává. Seděla jsem za stolem, dívala se přes 

okno na kalvárii a už po sté jsem si dávala otázku, koho mám oslovit. Neuměla jsem to 

vyřešit. Když už byl čas se rozhodnout, znervózněla jsem. Zahleděla jsem se do dálky, na 

cestu, která vedla ke kalvárii. Můj pohled spočinul na dělnících, kteří tam zpevňovali zeď. 

Mezi dělníky jsem zahlédla postavu mého tehdejšího zpovědníka, prešovského děkana,  

P. Juraje Rendeše, který pracoval mezi nimi. Hned jsem si pomyslela, že ho zkusím poprosit. 

Pro mě to byla jasná volba, ale také jsem se bála, jak zareaguje on, vždyť s exercitanty nemá 

nic společného. Fyzicky pracuje, tedy je v úplně jiném vnitřním nastavení a máme přece tolik 

jiných kněží v exercičním domě. Nějak jsem se odhodlala. Podivil se, ale souhlasil. Dohodli 

jsme se na večer, až dokončí práci. 

Ta svatá zpověď a ten duchovní rozhovor mi „změnily život“. Seděli jsme na navozených 

kamenech, na nedokončené zdi, kterou zpevňovali, a já jsem před zpovědníkem vypověděla 

vše, co mě tížilo, všechno, co se mi na duchovních cvičení ukázalo a to velmi podrobně a 

barvitě. Zpověď přerostla do dlouhého duchovního rozhovoru. Poprvé jsem před nějakým 

knězem a vůbec před nějakým jiným člověkem odhalila, že se toužím zasvětit Bohu a 

vysvětlila jsem mé uvažování o tom. Popsala jsem všechny své nejhlubší city, pohnutky, 

strachy, vše tak podrobně, jak to jen šlo. Pan děkan, zkušený rozumný kněz, po vyslechnutí 

mé dlouhé řeči, mi řekl, že se mu zdá, že mohu mít povolání do Ordo virginum, do stavu 

zasvěcených panen. Vysvětlil mi blíže, kdo jsou zasvěcené panny, jak žijí, co dělají... Já jsem  

o nich do té doby nikdy neslyšela. Jeho vyprávění mě velmi zaujalo a zasáhlo. Zahořelo mi 

srdce. Zmocňovala se mě nepopsatelná radost, lehkost, rozhostil se mi nesmírný klid v srdci. 

Otevřely se přede mnou jakoby „nové světy“, do kterých se mi vůbec nezdálo nemožné 

vstoupit. Dohodli jsme se na pravidelných měsíčních setkáních, na kterých mě pan děkan 



bude s Ordo virginum seznamovat skrze rozhovory a literaturu, kterou si donesl z Říma.  

6. března 2007 jsem už v povolání měla naprosto jasno. Začal zápas jiný, možná náročnější - 

ne vnitřní, ale vnější. Zápas o povolání, o jeho oficiální schválení, nazvěme to „ve vyšších 

církevních kruzích“, který by se měl nyní, 30. července 2022 završit slavnostním zasvěcením. 

Kdyby mi na začátku duchovních cvičeních Katka dala pokojíček podle mého přání - na 

druhou stranu exercičního domu, bez výhledu na kalvárii ..., kdo ví, jak by to v mém povolání 

dopadlo. O zasvěcených pannách se tehdy na Slovensku ještě nevědělo, alespoň se o tom 

nemluvilo. Pán Bůh obdivuhodně poskládal dohromady všechny souvislosti: kněze poslal do 

Říma, aby se tam mimojiné seznámil se zasvěcenými pannami a přinesl si odtud o tom 

literaturu; mně vnukl myšlenku, abych si ho vybrala za zpovědníka, když se z Říma vrátil a 

nastoupil za děkana do Prešova; pak mě poslal na duchovní cvičení právě v té době, kdy tam 

on pracoval na obvodové zdi a ještě mi dal ten pokojíček     , ze kterého byl výhled na 

kalvárii, abych kněze - dělníka     mohla spatřit. Navíc přesně ve chvíli, kdy jsem se měla 

rozhodnout, před kým odhalím tehdy nejhlubší tajemství mého nitra – otázku povolání. 

Od té doby přešlo dlouhých 16 let v mém zápase o povolání (vytrvalém zápase). Jsem 

nesmírně vděčná a navždy budu královéhradeckému panu biskupu Janu Vokálovi, že jakmile 

se se mnou seznámil a vyslechl si moji touhu patřit k zasvěceným pannám, bylo to 2. února 

2018, neodkladně, prakticky hned se v této věci začal angažovat. Dlouhé 15leté čekání 

nakonec prodloužila ještě pandemická doba, která je také, díky Bohu, už za námi. 
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