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Postulátor kauzy procesu blahoreèenia matky
Alfonzy Márie Eppingerovej P. Ferrante, CSsR, (19621986) píše o tejto publikácii matke Márii Vianey, generálnej
predstavenej v Oberbronne:
„ivotopisnú èrtu vašej zakladate¾ky som dal
preèíta jednému z našich pátrov v Nemecku, ktorý je
ve¾mi zbehlý v teológii a v histórii. Pod¾a neho je táto
publikácia pozitívnym prínosom, lebo dôstojne vyzdvihuje
Boiu sluobnicu a poukazuje na jej dielo, ktoré si zaslúi,
aby bolo publikované a medzi veriacimi rozširované.
S najlepším vedomím a svedomím môem poveda, e táto
ivotopisná èrta tvorí pozitívny prvok a e týmto poves
svätosti matky Alfonzy Márie Eppingerovej potvrdzuje aj
protestant.”
Èi nie je riadením Boej Prozrete¾nosti, e protestant
opisuje ivot tej, ktorá po zaloení kongregácie medzi
prvými poskytla pomoc práve chorému protestantovi?
Cirkev preíva intenzívnu fázu ekumenického ivota a naša
kongregácia nemôe by v tom výnimkou. Cestu nám
ukazuje aj Walter Nigg a pritom si pomáha osobnosou
matky Alfonzy Márie, po stopách ktorej, ako sám hovorí,
„ste sa rozhodli verne kráèa. Je to cesta evanjelia.
Neopakovate¾nos vašej kongregácie je práve v tom, e je
upriamená na stred: týmto stredom je evanjelium a v jeho
strede stojí Kristus. Stredobodom charizmy matky Alfonzy
Márie je teda Kristus. Je to nádherné takto èíta
evanjelium!“

3

I
Z pokojne plynúcich dejín o ivote Albety
Eppingerovej chcem uvies udalosti, ktoré sú hodné toho,
aby sme sa nad nimi zamysleli. V mladých rokoch bolo toto
nenápadné dievèa èasto choré a prijímalo pritom ve¾a
návštevníkov, èasto a 80 osôb v priebehu jedného dòa.
Mnohých prilákali šíriace sa chýry o mladej ene, iní túili
poèu objasòujúce slovo o vlastnej budúcnosti.
Preto má táto udalos význam znamenia: Albeta
Eppingerová toti neprichádza ¾uïom v ústrety; ani
neoplýva iadnym príalivým vystupovaním, ktoré by
iných priahovalo, ani aby im padala do náruèia. Skôr je
potrebné sa vzchopi a prís k nej, pretoe ináè by nedošlo
k iadnemu hlbšiemu stretnutiu.
Keï chceme správne porozumie znameniam,
neostáva nám potom niè iné, ne v duchu putova
do Niederbronnu. Nebude to však iadna organizovaná pú
autom sprevádzaná hudbou z rádia ako sa to dnes robí.
Vedome chceme odhliadnu od výstredného správania
a necháme sa oslovi iba elaním nadobudnú obraz
o vnútornej kráse Albety Eppingerovej. Obraz, ktorý
sa v nás vynorí ako ivý a pomôe nám vytvori si osobný
vzah k zakladate¾ke.
Avšak takejto púti „v duchu“ stojí v ceste hneï
nieko¾ko prekáok. Ani pre moderného èloveka a ani
pre dnešnú mladú sestru nebude ¾ahké nájs prístup
k Albete Eppingerovej. Úprimne si priznajme, e pre hlbšie pochopenie jej existencie musíme najprv prekona
nieko¾ko úskalí.
4

Doposia¾ zachované obrazy, na ktorých je znázornená Albeta Eppingerová, akoby nemali v sebe niè príalivé. Ma¾ba chorej na lôku v Kláštoríku je bez akýchko¾vek umeleckých nárokov a neskôr nakreslené portréty
sú strojené a štylizované. Ani samotné fotografie nie sú
uspokojivé, nako¾ko Albeta Eppingerová nebola
fotogenická a fotografické aparáty jej doby neboli ešte
zdokonalené. V kadom prípade tieto jej obrazy dnešného
pozorovate¾a neoslovujú, nenechá sa nimi fascinova a ani
im nevenuje pozornos.
Rovnako aj biografie o Albete Eppingerovej nám
poskytujú nedostatoèný obraz. Boli zostavené pod¾a príliš
všedne zauívanej schémy a dnes u strácajú akúko¾vek
príalivú silu. V tónoch zboného povznesenia sa píše:
„U vo veku troch rokov prejavovala Albeta
Eppingerová mimoriadneho ducha viery. Pre štvorroènú
znamenalo modli sa viac ako všetko ostatné. Ako šesroèná sa bez prestania zamestnávala myšlienkami na Boha
a jej detská duša si u uvedomovala tajomstvo kría.“
Ako tomu máme porozumie my, ktorí sme sa v detských rokoch radšej hrali s bábikami a šantili s rovesníkmi?
Táto skutoènos sa trochu cudzo dotýka nášho prirodzeného chápania a nezodpovedá našej vlastnej skúsenosti,
keï sa v súvislosti s týmto dievèaom nehovorí o iadnej
detskej neslušnosti èi nezbednosti.
Mimochodom myslíme na dodatoèné úpravy. Príkladné deti, ktoré priam prekypujú neustálou dobrotou,
vyvolávajú v nás skôr povzdych ne obdiv. Samopašník
je predsa len milší, pretoe mladé sestry majú pocit, e ako
dievèatá nepozerali iba ony horlivo do zrkadla, ale e aj ich
5

zakladate¾ka nebola vo svojich dievèenských rokoch
uchránená od márnivosti.
Kvôli tomuto príliš naškrobenému obrazu nás najblišie nebudú v Niederbronne srdeène víta a ani sa nám
nepodarí vytvori bliší vzah k Albete Eppingerovej.
Na prvý poh¾ad nezodpovedá ideálu, ktorý si ako skrytú
túbu nesieme v srdci. Hlboká roklina je medzi òou, enou
devätnásteho storoèia a nami, ktorí vidíme svet oèami
dvadsiateho storoèia. Avšak sotva bude moné preklenú
túto odlišnos pri prvom rozbehu. Cítime vnútorné odmietanie, a akúsi averziu a keby sme o tom otvorene nehovorili, nepozorovane by sme zradili pravdivos. Nebolo by
lepšie tvárou v tvár týmto kopiacim sa duševným
prekákam zrieknu sa radšej plánovanej duchovnej púte
do Niederbronnu?
Táto otázka je na mieste. Zdá sa nám, e náš štart
v tejto prítomnej chvíli je vedený hviezdou, ktorá nám
nepraje. A predsa, spomínané rozpaky nemusia by
smerodajné. Vymenované akosti toti majú prinajmenšom dvojaký význam.
Prvá interpretácia vychádza z otázky, èi nepatrná
príalivá sila Albety Eppingerovej je symptómom toho,
e jej pôsobenie a èinnos sa mohli rozvíja iba v minulom
storoèí a dnes je u ako ideál prekonaná? Predsa len
nemôeme prehliadnu, e všetko to, èo raz malo vysoký
kurz a ¾udí ve¾mi zamestnávalo, je pre súèasné chápanie
ivota èasto u nenávratne minulosou. Kto ešte sníva
v našej dobe o básnikovi Geiblovi, ktorý v poslednom
storoèí vedel oduševni mnohých, avšak dnes jeho verše
v nás vyvolávajú skôr súcitný smiech?
6

Ako je to však so zakladate¾kou niederbronnských
sestier? Túto otázku si musíme poloi, pretoe práve
v náboenskej oblasti nemôeme iba bezmyšlienkovite
prebera postavy a kruhy, ináè bude tradícia iba holým,
màtvym zvykom namiesto ivého impulzu.
Avšak zablokovaný prístup k Albete Eppingerovej
má ešte aj iný význam. Niekedy v ivote jednotlivých kresanov sa ako znášajú obdobia sucha, keï sa kadá meditácia, kadá modlitba, kadý vzlet zdá fádny a s ochrnutými
krídlami poletuje nízko okolo zeme ako albatros, ktorému
podlomili krídla. Obdobia sucha tohto druhu sa môu
zmocni celej generácie a kto by chcel váne spochybòova, e práve uprostred dnešnej doby sa nachádza táto
duchovná vyprahnutos? V duchovných vzahoch sa jej
nielen nelepí jazyk k podnebiu, ale sotva otvára schopnos
váne stretnú skutoène kresanskú postavu. Naše oèi sú
ešte viac zastreté ne oèi obidvoch emauzských uèeníkov,
pretoe zakadým nad všetkým uvaujeme ako nad nieèím
práve prekonaným. Nie sme viac schopní rozlišova medzi
jadrom a škrupinou. Stratili sme bystrý postreh pre to, èo je
podstatné a v našej neistote vzápätí skáèeme pri kadom
novom slogane, take blúdime vdy viac vo vyprahnutej
plytèine našej doby. Obdobie suchopárnosti a vyprahlosti
v ivote jednotlivého kresana alebo aj celej generácie je
duchovnou krízou, v ktorej si èlovek a príliš ¾ahko
zamieòa úlohu pacienta s úlohou lekára. V kadom prípade
je v takom zmätenom duševnom stave väèšina úsudkov
subjektívne podfarbená a nemono si ani len nárokova
na nejakú ich nepatrnú objektívnu platnos, nehovoriac u
o tom, e by mala sprostredkova správne styèné body.
7

Tieto navzájom si oponujúce interpretácie si vyadujú urèité zamyslenie. A potom nám dajú skutoèný
podnet k tomu, aby sme uskutoènili duchovnú pú
k zakladate¾ke. Nesmieme sa vopred bá duchovného
dobrodrustva, èo by mohlo prezrádza, e máme málo
odvahy. Ako to aj neistý almista rozhodne uzatvára,
„pre mòa je slasou by v Boej blízkosti“1. Aj my máme
v úmysle presvedèi samých seba, e naše vopred utvorené
mienky sú opodstatnené alebo všetko vyzerá celkom ináè.
Kto dobrovo¾ne spolu pláva v prúde terajšej, len na vonkajšok upriamenej doby, nie je schopný správne h¾adie
na osobu, ktorá je prevane zameraná do vnútra. Len ten,
kto sa celkom vedome oslobodí od dnešného zmätku a rozhodne zo seba strasie módne predsudky, prostredníctvom
výsostných javov skrz-naskrz prenikne do håbky a ostane
duchom pozorný, aj keï nepôjde o celkom senzaèný príbeh
ivota, pri ktorom „najväèšie“ bude skryté „v najmenšom“.
Nejde teda o rozmnoenie historických poznatkov o Albete Eppingerovej. Ide skôr o poh¾ad jednej takmer nenápadnej osoby - eny, ktorá svojou spiritualitou uprostred
devätnásteho storoèia viedla pravý kresanský ivot a novým spôsobom urobila transparentnou prítomnos Krista.

1
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II
„Máte zakladate¾ku, ktorá je svätá! Opakujem:
svätá,“ takto sa vyjadril kardinál Julián van Rossum
po jednej návšteve v Niederbronne2. Skôr, ne prijmeme
tento posudok, je potrebné vysvetli jednu otázku:
Èo rozumieme pod pojmom svätos? Mono túto otázku
dnes tak jednoznaène zodpoveda, ako to robili
predchádzajúce generácie? Samotní svätí by mohli
namieta, e iba Boh jediný je svätý. Toto je urèite pravda.
Napriek tomu však biblická poiadavka znie: „Buïte svätí,
3
lebo ja som svätý, Pán, váš Boh.“ Pravdae svätý sa
neurèuje slovami; je obklopený tajomstvom a nezodpovedá
iadnym definíciám. So svätosou je potrebné zaobchádza
tak, ako s výpoveïou svätého Augustína o èase: „Èo je to
èas? Pokia¾ sa ma na to nikto nepýta, je to tak akoby som to
vedel. Keï sa ma predsa na to niekto opýta a mám to
vysvetli, neviem to.“4 Všetky pokusy kriticky analyzova
svätca, keï mu chceme prís na podstatu, musia stroskota,
pretoe je v tom nieèo nevýslovné a jeho osoba presahuje
všetky slová. Priam nám chýbajú všetky slová, ktorými by
sme chceli jeho fluidum adekvátne vyjadri. Napriek tomu,
e je v òom obsiahnuté nieèo neopísate¾né, predsa len ¾udia
majú hlbokú, niekedy a utajenú túbu po svätcovi. Aj keï
téma „svätý“ mnohých ¾udí dnes privádza do urèitých
rozpakov, napriek tomu h¾adia na toho, ktorý je stelesnenou
2

Antoine Guth, K procesu blahoreèenia. In Matka Alfonza Mária
Eppingerová, Spišská Nová Ves 2004, s. 88, 2. èas.
3
Dt 19,2.
4
Svätý Augustín, Vyznania, XI, 14.
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postavou kresanskej existencie, v nádeji, e budú môc
v nej vnútorne vyrás.
Kresanstvo v priebehu svojich dejín predstavilo
rozmanitých svätých. Ich hojné rozvetvenie bolo príliš dlho
stláèané do monotónnej schémy a nato¾ko, e kadý
individuálny prejav osobnosti takmer zmizol. V skutoènosti nikdy nie je platné len jediné klišé svätca. Po celé
storoèia nebolo povinné iadne triedenie. Bolo by nevhodné absolutizova jednotlivé èasové obdobia.
Správny obraz svätca sa mení pod¾a vnútornej
potreby, pretoe úlohou Boieho posla je vdy odpoveda
na urèitú núdzu svojej doby.
V jednej reèi o „svätcoch v našej dobe“ Romano
Guardini pouil výraz „nenápadný svätý“5. Je to nezvyèajná
formulácia, nako¾ko pri niektorom svätcovi pozvo¾na
myslíme na èloveka, ktorý smelo riskoval vo svojom
konaní a tým oduševòoval mladých ¾udí, vlastnil ve¾kos
ducha, ktorý vzbudzoval úctu, ktorého jasu sa nikto
nemohol vyhnú a robil výnimoèné zázraky. Z toho
všetkého nie je u nenápadného svätca niè povšimnutiahodné, nako¾ko - pod¾a slov Jean de Caussade - ten
neplánuje niè mimoriadne, ale vdy robí len to, èo z èasu
na èas od neho daná chví¾a iada. Všetko nápadné u neho
chýba, pretoe nenápadný svätý ije v tej sfére, do ktorej
Boh vidí v skrytosti. Svätý ije v harmónii s Kristom, ktorý
„sa uponíil a stal sa poslušným a na smr, a na smr
6
na kríi“ . Nenápadný svätý je svätý v najhlbšom poníení.
Je to èlovek, ktorý môe v malom, dokonca v najmenšom
5

6

Romano Guardini, Staros o èloveka, 1967, zv. I, s. 228.
Flp 2,8.
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vyjadri dokonalos a robí to celkom jednoducho. Jeho
svätos je zahalená v obyèajnom šate a trblieta sa len
vo výnimoèných okamihoch. Urèitá utajenos dáva peèa
jeho pravosti.
Keï uvedená poznámka kardinála Juliána van Rossum
„máte zakladate¾ku, ktorá je svätá“ je správna, potom
Albeta Eppingerová bezpochyby patrí k týmto nenápadným svätým, ktorých sme si doposia¾ málo všímali.
Svätý skrytých zázrakov nám otvára nové chápanie jeho
osobnosti. Ak svätí majú bojova v prvej línii nevidite¾ných
zástupov, tak potom Albeta Eppingerová nepoznala
v podstate iný cie¾ svojej existencie, ne celkom nepozorovane ís v prvej línii. Nechcela ani vyniknú, ani o sebe
hovori, nehovoriac u o tom, eby chcela uspokojova
svoje ctiiadostivé túby. Na prvý poh¾ad a v prvom rade to
bola šedá všednos dòa a nebolo si moné na nej všimnú
niè, èo by ju prekonávalo. Nenápadní svätci nemajú na sebe
niè neodolate¾né, a preto si ich väèšina ¾udí ani nevšimne.
¼ahko je moné prejs popri nich, pretoe nikomu nevedia
zatarasi cestu. Nevychádza z nich iadny jas, ktorý by
oslòoval; sú podobní fialkám, ktoré kvitnú v skrytosti
a ku ktorým sa musíme hlboko skloni, aby sme sa nadýchli
ich vône. Vidite¾né sa skrýva za nevidite¾ným a ich svätos
prerastá „svätá všednos“7. Albeta Eppingerová ostáva
od svojej mladosti a do smrti nenápadnou, napriek tomu je
moné u nej vdy znova vycíti Boiu blízkos, ktorá tvorí
základný kameò svätosti. „Na kadú návštevu hlboko
zapôsobila; nikto od nej neodišiel bez toho, aby si neurobil
7

Lucián Pfleger, Kongregácia sestier Boského Vykupite¾a nazývaná
niederbronnské sestry, 1921, s. 30.
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pevné rozhodnutie,“ referuje farár Glöckler.8 Podobný
záitok máme aj my, keï sa vdy znovu priblíime
k Albete Eppingerovej a zároveò nás táto nenápadná
svätica chráni pred kadou utópiou, ideológiou a ilúziou.
V urèitom momente jej stojíme zoèi-voèi nerozhodní,
v našej bezradnosti nevieme, èo máme poveda, a potom
nám zrazu príde na um myšlienka od Bernanosa: „Na svete
sú milióny svätých, ktorých pozná iba Boh. Je to ve¾mi
podriadená a ve¾mi jednoduchá skupina svätcov, sú to
svätci celkom jednoduchého pôvodu, ktorí vo svojich
ilách majú iba kvapku svätosti a opravdivým svätým
sa podobajú ako maèky v podkroví, ktoré by sme porovnali
s perzskými alebo siamskými maèkami - poctenými urèitou
cenou. Nenápadní svätí sa obyèajne nelíšia od masy dobrých ¾udí, nerobia iadny rozdiel medzi sebou a druhými
a sami pred sebou sa cítia tak, ako tí druhí ved¾a nich.“9
Tvorbu francúzskych spisovate¾ov mono doslova poui
na Albetu Eppingerovú, toti keï nám celkom prenikne
do srdca, neèakane nám to otvorí oèi. Vidíme, e pre Krista
sa stala transparentnou a e postava Krista prostredníctvom
nej skrz-naskrz iari. Vyskúšajme si to teraz na príklade,
na ktorom sa pokúsime zisti, èi sa naše pozorovanie
potvrdí a èi nám nanovo iari vnútorný portrét s jeho
centrálnym tajomstvom utrpenia.

8
9

A. Guth, K procesu..., s. 75.
Georg Bernanos, Vorhut der Christenheit (Predvoj kresanstva),
1950, s. 194.
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III
Albeta Eppingerová pochádzala z Alsaska, ktoré
od èias svätej Otílie cez Grünewaldov Isenheimský oltár a
po Friedricha Oberlina plodilo vdy znova dojímavých
Boích priate¾ov. Avšak Albeta Eppingerová o nich vedela
iba ve¾mi málo, pretoe bola jednoduchým alsaským
ro¾níckym dievèaom, ktoré nevynikalo ani mimoriadnou
vonkajšou krásou, ani osobitným talentom. V malom
kúpe¾nom meste Niederbronn sa hovorilo nemeckým
dialektom, tak ako to bolo zvykom u alsaského ¾udu.
Francúzština vzdelancov ostala pre Albetu Eppingerovú
neznámou. Taktie málo toho vedela o alsaskom probléme,
ktorý bol aký a neriešite¾ný a niè netušila o utrpení, ktoré
táto „medzikrajina“ celé storoèia musela znáša uprostred
dvoch bojujúcich národností. Nie sú známe ani jej
mimoriadne spomienky z detstva. Všetko prebiehalo
v prozaickej triezvosti, bez skvelých príhod, ktoré by sme
práve v detstve oèakávali. Albete Eppingerovej sa nanajvýš dostalo len nedostatoèného základného vzdelania.
Okrem poètov a èítania sa nauèila iba napísa svoje meno,
èo celý ivot vnímala ako brzdu. O duchovnom ivote
v Nemecku a vo Francúzsku nemala ani potuchy. Ako diea
pomáhala pri prácach na poli; na hranie a chodenie do školy
nemala èas, pretoe jej zboní rodièia sa museli ve¾mi
snai, aby nasýtili jedenás detí.
Do jej „nedetského“ detstva vnášalo svetlo iba to,
èo bolo kresanské. To, èo sa o jej predèasnom zápale
zbonosti bude hovori, nie je ani zboný vynález, ani
dodatoèné podfarbenie. Forma podania je však pre dneš13

ného èloveka ako prijate¾ná. Z náboenského h¾adiska
bola Albeta Eppingerová predèasne zrelé dievèa, ktoré
patrilo k tým, èo sa zo svojej detskej zbonosti nevyzliekajú
ako had zo svojej koe. Kresanská náuka bola v jej
hmlistých mladých rokoch jediným lúèom svetla. Ako
vysmädnutý èlovek dychtila po všetkom, èo hovorilo
o Bohu. K dispozícii mala iba málo duchovnej potravy,
take keï sa jej raz náhodou dostala do rúk kniha o svätej
Terézii z Avily, priam nasávala do seba túto postavu. Je tie
moné, e u poznala známy kláštor karmelitánok
v pútnickom meste Marienthal. Nemono urèi, ako silno
tento vplyv v nej potom ešte úèinkoval. O èinnosti svätého
Alfonza sa dozvedela prostredníctvom ¾udových misií
redemptoristov, na ktorých sa farár Reichard povinne
zúèastòoval, a to malo pre òu ve¾ký význam. Neskôr prijala
reho¾né meno práve po tomto svätcovi. Príliš ïalekosiahlu
kazuistiku10 tohto svätca ako aj jeho boj proti osvietenstvu
nevedela posúdi. Albeta sa zaèala cvièi v pokání;
zrete¾ne sa v nej prejavil duch umàtvovania. Nie je vhodné
nazva psychickou anomáliou jej spôsob modlitby s vystretými ramenami a spánok na kúsku dreva. Bez askézy niet
svätosti - to je konštatovanie, proti ktorému niè nezmôu
všetky moderné klebety o potláèaní starých metód.
Vonkajšie veci jej boli stále viac a viac ¾ahostajné a èasto
sa stávalo, e sa utiahla do práve nepouívanej izby, aby
sa tam osamote modlila. Ohrozovali ju útoky zlého ducha,
doliehali na òu pochybnosti, prázdnota, suchopárnos,
10
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predsa však bojovala proti všetkým týmto duševným
stavom. Niekedy cítila, e ju diabol ohrozuje a pokušenia,
ktoré prekonávala, boli pre òu iba príleitosou
zintenzívni zbonos. „Chcem sa sta svätou, keby ma to
malo stá aj vlastnú krv!“- hovorila a tým prezradila svoje
utajené dievèenské sny.11 Prirodzene, e jej okoliu bolo toto
neobyèajné úsilie o zbonos nápadné a pripísalo jej preto
pohàdavé prímenie „modliaca sa sestra“. Tento posmech
jednoznaène dokumentuje vtedajšie zmýš¾anie o tejto
vernej dcére Cirkvi. Zbonos mladej Albety Eppingerovej mala staromódny ráz, predsa však nemono osta
visie pri vonkajších formách prejavu. H¾adiac cez obal
do vnútra mono zazrie ešte pod detským správaním jej
opravdivú snahu o svätos. Svätos nie je iba zbonos,
ale predimenzovaná túba po zbonosti, ktorá sa vymyká
z beného rámca.
Popri celkovom zdranlivom mladom rozvoji,
Albeta nebola iadnym bezchybným dievèaom. Zápasila
doslova so svojvô¾ou, ktorá èasto gradovala a do tvrdohlavosti a s touto vlastnosou musela bojova po celý ivot.
Nie div, e kvôli prchkosti jej prudká povaha ve¾mi trpela.
V tom videla svoju hlavnú chybu. Len s námahou to
postupne prekonávala a cvièila sa v sebaovládaní. Trvalo to
dlho a vyiadalo si to ve¾a námahy, kým sa prestala
prehnane ponáh¾a a nauèila sa jemnocitu. V Autobiografii,
ktorú sama nadiktovala, hovorí, e jej ako padlo
poslúcha. Avšak a potom, keï sa prebojovala k poslušnosti, pocítila to ako u¾ahèenie. Toto nehovorím ani kvôli
11
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jej poníeniu, ani kvôli ospravedlneniu, ale ako príklad
pre nás, e aj ona musela so sebou bojova. Vzostup
nenastane sám od seba a aj cesta k nenápadnej svätosti
je spojená s ve¾mi tvrdým zápasom.
Pozoruhodné a èasté choroby zaha¾ujú mlados
Albety Eppingerovej temnými mrakmi. Je pravdou,
e aj iné deti prekonávajú rozmanité choroby, avšak u nej
mali neobyèajne dlhé trvanie. Nebola iadnym èervenolícim ro¾níckym dieaom, ale bola skôr krehkej telesnej
sústavy. Záhadné choroby ju pripútavali na nieko¾ko rokov
na lôko, take sa nevedela zbavi pocitu, e svojej ako
pracujúcej rodine je na archu. Nezachovala sa lekárska
diagnóza, ale hovorilo sa o chronickom zápale priedušiek
a o prekonaní týfusu. Okrem toho trpela aj nervovou
slabosou, poèas ktorej strácala reè. Bola to zdåhavá
choroba, ktorá bola podmienená prevane psychicky
a súvisela s nepríjemným stavom, v ktorom sa nachádzalo
dievèa priahované k vyššiemu ivotu.
Ve¾avravným však bolo to, ako spracovávala svoje
dlhoroèné obdobie utrpenia. Nestala sa rozmaznaným
dieaom, ktoré by sa cítilo vytláèané z kadodenného
ivota. Bola si vedomá, e je prijatá do Boej školy, ktorá
takmer vdy je školou utrpenia, v ktorej sa èloveku dávajú
celkom iné lekcie. Albeta sotva poznala Pascalovu
„modlitbu k Bohu za prospešné preívanie choroby“.
Bez toho, aby poznala úryvok z tohto diela, v premenenom
duchu úpenlivo prosí Stvorite¾a: „Daj, Pane, aby som
sa v tejto chorobe povaovala ako v istom druhu smrti,
odlúèená od sveta, zbavená všetkých predmetov, ku ktorým
cítim náklonnos, iba v tvojej prítomnosti, aby som
16

si vyprosila od tvojho milosrdenstva obrátenie môjho
srdca.“12 To sú smelé a uchvacujúce slová a myšlienky,
ktoré môe vyjadri len netradièný kresan. Poèas
bezsenných nocí v samote, v chorobe a vïaka mnohým
modlitbám sa Albeta Eppingerová vnútorne oèistila.
Zaila na sebe ve¾mi úèinnú premenu a poèas týchto
nekoneèných rokov choroby spoznala utrpenie na vlastnom
tele. Tu je ukryté tajomstvo Albety Eppingerovej. Je to
tajomstvo utrpenia, ktoré predsa len ostáva tajomstvom
a nemono ho objasni iadnou psychológiou. Táto
smútkom a útechou naplnená škola utrpenia jej pomohla
dozrie v rozvánu a silnú osobnos. Vo svojom dlhom,
bolestnom období zaila zriedkavé premeny a postupy,
ktoré jej doposia¾ boli neznáme, avšak na duchovnej ceste
jej priniesli neèakaný obrat. Prirodzene, e nasledujúce
generácie sú o týchto vnútorných premenách informované
len ve¾mi skromne.
Lôko chorej vyadovalo od mladého dievèaa
nielen akú skúšku trpezlivosti, ale zailo aj skutoèný
dotyk s Boským, ktoré oiarilo jej jednotvárnu existenciu.
Napriek všetkým oèakávaniam zaila vízie, v ktorých
videla Pannu Máriu a neskôr aj Jeiša Krista. ia¾, bliší
popis týchto vízii nie je dostupný, nako¾ko spovedník
si o týchto skutoènostiach nerobil iadne poznámky. Avšak
neboli to iba egocentrické vzrušenia, v ktorých pociovala
neopísate¾né pocity, ale nieèo ove¾a viac. V tomto
vizionárskom stave sa dozvedela o budúcich udalostiach,
poèas ktorých od Boha prijala priame správy. Vedela
12
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rozpozna skryté veci zo ivota ¾udí, take sa v ivote jej
návštevníkov diali pozoruhodné obrátenia. Poèas vízií
leala Albeta Eppingerová bez telesných pocitov so zavretými oèami, avšak jej duchovnému zraku sa odkrývala
budúcnos. Nevzdelané ro¾nícke dievèa pochopilo,
e všetko, èo prichádzalo, je „obdobie krízy a násilných
revoluèných zmien, a e ide v ústrety dôleitým udalostiam.“13 V júni 1848 povedala istému grófovi: „V Paríi
sa u nieko¾ko dní dejú hrozné veci; teèie krv, generál
a parísky arcibiskup sú zavradení, zúria poulièné boje!“14
Albeta Eppingerová vysvet¾ovala revolúciu a povstanie
ako politické udalosti, ktoré budú ma vplyv aj na náboenskú situáciu. Videla Svätého Otca zamotaného do siete
podlizovaèov a na klérus a kláštory mali prís zlovestné
èasy: „U kòazov vychladlo nadšenie pre Boie krá¾ovstvo
a spásu duší; prive¾mi lipnú na dobrách tohto sveta.
V mnohých kláštoroch sa vytratil duch chudoby, jednoduchosti a modlitby, mnohí vyh¾adávajú iba svoje pohodlie.“15 Vízie dotýkajúce sa politickej oblasti „sa postarali“
Albete Eppingerovej o neèakaný chýr. Jednoduché, chorobami trápené dievèa nazvali „vizionárkou z Niederbronnu“
a hovorilo sa o nej vo Francúzsku, Nemecku i vo Švajèiarsku. Teraz prichádzali mnohí návštevníci a zapåòali
osamelú izbu Albety Eppingerovej. Trpiaca Albeta,
sústredená na mnohých návštevníkov, napriek tomu, e ich
bolo mnoho, trpezlivo poèúvala. Bolo potrebné upravi èas
návštev, pretoe ¾udia, medzi nimi aj stovky duchovných,
13
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prichádzali k nej v zástupoch. U vtedy vyšla o Albete
Eppingerovej kniha: Listy o extatièke z Niederbronnu
od Claude-Jean Bussona. Medzi trpiacich, pochybujúcich
a útechu h¾adajúcich ¾udí, ktorí sa tlaèili k lôku chorej
Albety Eppingerovej, sa ako poslední návštevníci radíme
v duchu aj my.
Vízie sú prvým náhlym prelomom toho „zázraèného“
v ivote Albety Eppingerovej. Napriek tomu im nemono
ís prenáhlene v ústrety. Ako všetky vízie, aj tie jej musia
by podrobené skúmaniu. Tieto vízie podnietili najprv
nieko¾kých protivníkov. Jeden osvietensky zmýš¾ajúci
lekár oznaèil tieto vízie za hystériu, èo však neskôr aj o¾utoval. Našiel sa aj farár, ktorý vystupoval ako odporca
akýchko¾vek vízií a vízie Albety Eppingerovej odmietol.
Ona sa však vôbec nebránila, ale pretrpela všetky
nepriate¾stvá v mlèaní. Pýtala sa však samej seba: „Je to
skutoènos, nie som iba hracou loptou elaní a obrazotvorností?“16 Udivujúca otázka prezrádza sebakontrolu,
ktorú ani mnoho múdrych ¾udí nevie pochopi.
Bez sebaskúmania však kresan nemôe jestvova. Je to
nevyhnutné, najmä keï aj Albeta Eppingerová
sa v urèitých víziách zjavne mýlila, ako sa to prihodilo
aj iným vizionárom. Je len pochopite¾né, e jej vízie
sa dávajú do súvisu s jej nervovou krízou. Moderné
myslenie sa prikláòa k tomu, e vizionárske záitky sa poèítajú k patologickým javom, èo však je skratovým dôsledkom, nako¾ko poèas vízií u Albety Eppingerovej nebolo
bada iadne kàèovité pohyby. Je len po¾utovaniahodné,
16
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e vtedy zo strany cirkevných úradov nikto nenariadil a ani
nevykonal jej dôkladné vyšetrenie. Biskup Räss
zo Štrasburgu síce prišiel na tri dni do Niederbronnu;
a aj keï jeho skúmanie bolo v prospech Albety Eppingerovej, predsa to však nestaèilo. Pre vydanie jednoznaèného posudku chýbajú podklady. Cirkev si zachováva
múdry odstup v uznávaní vizionárskych výpovedí. Boské
a ¾udské je v extatických stavoch prepojené, take je ve¾mi
aké dra ich starostlivo v urèitom odstupe od seba
navzájom. Napriek tomu to nie sú iadne pochybné javy. Sú
to pravé vízie. Albeta Eppingerová nebola jedinou
vizionárkou svojej doby. Vtedy ili aj deti z La Salletu
a Bernadetta Soubirousová, ktorých vízie spôsobili ešte
väèšie vlny. Vízie Albety Eppingerovej musia by
zaradené do väèších súvislostí. Napriek materialistickým
hnutiam v devätnástom storoèí sa stal celý rad
charizmatických udalostí. Nevysvetlite¾ným ostáva fakt,
ako toto choré, nevzdelané, od sveta odlúèené ro¾nícke
dievèa, ktoré jednak neèítalo noviny, ani nemalo s nikým
iadne spojenie, dospelo k tomuto aktuálnemu rozh¾adu
svojej doby. Racionálne si to nemono vysvetli, a preto to
budeme musie prija ako nieèo, èo nie je moné dokáza.
V pokojnom ivote Albety Eppingerovej sa všetko
„mimoriadne“ stalo nedostupné rozumovej schopnosti.
Ve¾avravnou sa stáva samozrejmos Albety
Eppingerovej. Svojimi víziami sa nijako nevystatovala, ale
tak ako predtým viedla svoj skromný utiahnutý ivot,
v ktorom hlavný dôraz kládla na vieru. Kadodenný ivot
a vizionárske správanie sa zhodovali a jej spojenie s Bohom
vdy viac rástlo. Napriek neobyèajným udalostiam ostala
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jednoduchou dedinèankou, cítila sa chudobná a nepovšimnutá, ale zároveò vedela, e Boh sa o òu stará práve
preto, e je nevzdelaná.
Extatické vízie ostávajú zatia¾ v ivote Albety
Eppingerovej pozoruhodnosou. Ale ešte pozoruhodnejšie
bolo to, e vízie, ktoré sa jedného dòa zaèali, tak nepozorovane aj prestali, ako aj u mnohých vizionárov. Kvôli tomu
z jej úst nikdy nebolo poèu sanos. A v nasledujúcich
rokoch sa viac o víziách nehovorilo. Musíme sa pritom
pozastavi, lebo hagiografia ustrnula práve z tohto dôvodu,
pretoe postupovala príliš bezproblémovo a nepristupovala
na otázky, ktoré ivot svätých mysliacim ¾uïom dával. Boh
vo svojej suverénnej slobode si ponecháva vízie vo svojich
rukách, uštedruje ich a znovu si ich berie spä pod¾a svojej
predstavy a kresan sa aj v tom musí skloni pred jeho
vô¾ou. Vízie nikdy nie sú samoúèelné. Vdy uzatvárajú
v sebe urèité poslanie a u Albety Eppingerovej sa to
uskutoènilo. Táto jej skúsenos bola prípravou pre ešte
väèšie poslanie. Vízie sa museli skonèi a ustúpi pred novou úlohou, pretoe ináè by ani nebola ostala nenápadnou
sväticou, ktorá v úplnej nenápadnosti mala realizova svoje
dielo.
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IV
Albeta Eppingerová by bola rada vstúpila
do kláštora. U skôr cítila, e ju to priahuje a verila,
e len v reho¾nom spoloèenstve dosiahne spásu. Rodièia
však vyslovili jednoznaèné „nie“, pretoe potrebovali
pracovnú silu dievèaa. Nakoniec dali k tomu svoj súhlas
a potom, keï Albeta, v dôsledku svojej pretrvávajúcej
choroby u nemohla na poli namáhavo pracova. Tentoraz
sa však proti tomu postavili aj rappoltsweilerské sestry
a argumentovali jej slabou telesnou sústavou. Aj biskup
zo Štrasburgu nechcel preruši pretrvávajúci vplyv Albety
Eppingerovej na Niederbronn a jednoznaène sa postavil
proti jej vstupu do kláštora.
V tom èase úroveò ivota v hostincoch nemala práve
najlepšieho ducha a rušivo pôsobila na malé mesteèko,
èomu sa Albeta s nieko¾kými priate¾kami snaila postavi
na odpor.
Krátko na to, v dôsledku „svetla zhora“, došla k celkom prekvapujúcemu rozhodnutiu: dievèa, ktoré nedostalo
dovolenie vstúpi do kláštora, vo svojich tridsiatich piatich
rokoch zakladá kongregáciu! Od tejto hodiny ju choroba
podivuhodne opustila. Pritom celkom vedome chcela
od zaèiatku vies apoštolský ivot, a nie ivot v klauzúre.
Do akej miery hral úlohu vzor svätej Terézie z Avily, nie je
moné do detailov dokáza, ale predsa zaloenie kongregácie Albetou Eppingerovou bolo urèitou formou
„Karmelu vo svete“. Reho¾né spoloèenstvo rástlo z nenápadných, nadmieru skromných, takmer alostných zaèiatkov. Tento fakt je mimoriadny a ešte menej vysvetlite¾ný
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ako vizionárske omilostenie. K tomuto dielu ju nepobádal
takmer iadny výnimoèný organizátorsky talent, ale iba to,
e bola povolaná a vyzbrojená schopnosou prekonáva
náklonnosti. Keï vynikajúci a široko rozh¾adený duch
zdolá dôleitý rekord, vzbudí obdiv, èo je aj pochopite¾né.
Celkom ináè sa však majú veci vo svete neskúseného
a chor¾avého dievèaa, keï uvádza do ivota kongregáciu,
ktorá odpovedá na núdzu doby a okolie jej pritom praje.
Stojíme pred hádankou a nevieme, ako si to máme vysvetli.
Racionálne je to nepochopite¾né a ¾udská logika na to
nestaèí. Podnikanie alsaského dievèaa sa prieèi kadému
rozumovému uvaovaniu a pôsobí ako plesknutie bièom
na všetky múdre a rozumné prepoèty. Na to je jedna jediná
odpoveï, ktorú sama Albeta Eppingerová, odteraz
nazývaná matka Alfonza Mária, dostala ako chudobná
a nevzdelaná sluobnica neba: „Netráp sa nad tým, je to
moje dielo - a práve preto, e si nevzdelaná, chcem
prostredníctvom teba da spozna moje milosrdenstvo!“17
Matka Alfonza Mária bola iba jednoduchým nástrojom
v rukách Všemohúceho. A tak to nebolo jej dielo, ale Boie
dielo. Kongregácia rástla aj bez akejko¾vek propagandy
a vytrvala v skúške ohòom v akých rokoch cholery.
Matka Alfonza Mária nepoznala iadne akosti s dorastom. Mladé dievèatá sa hlásili do kongregácie, lebo cítili,
e prostredníctvom nej ich ivot nadobudne väèší zmysel
ako v neuitoènom snívaní. Farár Reichard, ktorý jej
pri zaloení a potom aj naïalej nepretrite bol k dispozícii,
ju na cestu vyzbrojil tromi slovami: „Uvaova, modli sa
17
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a kona!“18 Matka Alfonza Mária ich verne dodriavala.
Postoj poslušnosti k svojmu spovedníkovi pôsobí na dnešného èloveka prekvapivo, predsa však je treba chápa, e to
vychádza zo spirituality francúzskeho katolicizmu. Ako
èlovek obdarovaný prirodzeným rozumom stále premýš¾ala nad svojimi skutkami, prièom vedela, e dielo sa udrí
iba prostredníctvom modlitby a e myslenie a modlitba ju
nezbavujú povinnosti konania.
Matka Alfonza Mária stanovila novozaloenej
kongregácii jasnú úlohu. Kto povoláva k ivotu dielo, musí
presne vedie, akú úlohu má vo svete splni. Pod¾a nej mali
niederbronnské sestry ošetrova chorých, podporova
chudobných, dáva stravu deom a pomáha starým.
Chcela by oporou najbezmocnejším a prijíma tých,
o ktorých sa nikto nestaral. K nim patrili predovšetkým
chudobní chorí, ktorých chcela podporova po stránke
ošetrovate¾skej i duchovnej. Na tom nie je niè nové, pretoe
u predtým ošetrovali chorých v nemocniciach. Ale matka
Alfonza Mária postavila svoje sestry do sluby ošetrovania
z iného uhla poh¾adu. Pod¾a nej mali sestry vychádza
z kláštora do chalúpok chudobných a tam sa venova
chorým. Tento krok do sveta bol vtedy neslýchane nový,
i keï to u takmer viselo vo vzduchu. Dovtedy reho¾né
sestry boli chránené v klauzúre a ošetrovali chorých
v nemocniciach pod doh¾adom predstavenej. Teraz boli
so svojím podomovým ošetrovaním mimo kláštora
vystavené napospas príkoriam sveta a boli osamotené
uprostred biedy a skazenosti. Bola to smelá a nebezpeèná
18
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úloha. Nie zbytoène matka Alfonza Mária zdôrazòovala
svojim sestrám: „Èaká vás únava a znechutenie! Deti moje,
nech vás niè neodstraší, niè nezamotá, niè nezbaví odvahy!“19
Dnes je význam podomového ošetrovania vo všeobecnosti uznávaný. Podomové ošetrovanie sa stalo povolaním pre laické dievèatá a eny, ale a potom, ako ich
matka Alfonza Mária predišla svojím príkladom. Nenápadná svätica prijala v úplnej tichosti novú èinnos, zaiste si
uvedomujúc, e práve v chalúpkach chudobných vznikajú
èasto ve¾mi aké situácie, keï sa tam nasahuje choroba
a ešte väèšia bieda. Zakladate¾ka z toho nerobila iadnu
vedu, ani to nahlas neoznamovala pred svetom, ale ticho
konala skutky milosrdenstva.
Zaloenie kongregácie malo ešte ïalší aspekt. Vtedy
u stáli v Niederbronne prvé elezné huty - a tým sa zaèala
šíri bieda robotníkov vo fabrikách. Bolo to obdobie
ranného kapitalizmu. Mnohí èasto obviòujú Cirkev, e
sa k tejto skutoènosti postavila pasívne. Výèitka, vzh¾adom
na snahy robotníckej triedy, je pomerne oprávnená, avšak
v jej sumárnom úsudku je klamlivá. Zo strany rozlièných
kongregácií bola dokonca zavàšená ve¾ká sociálna práca,
o ktorej sa na verejnosti málo hovorilo. Niederbronnské
sestry nedávali iadnu teoretickú, ale priam existenènú
odpoveï na modernú núdzu fabrických robotníkov.
Dokonca mono poveda, e Kristus si ich vybral ako tých
malých z ¾udu, ktorí boli pripravení nasadi svoj ivot
za bratov. Ich sociálna priekopnícka práca si zaslúi ve¾ký
rešpekt. Naozaj to nebolo tak, ako si mnohí ¾udia dnes
19
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myslia, e a oni objavili blíneho svojimi heslami
„¾udskos blíneho“ a „rozvojová pomoc“. Kresanská
charita bola naplánovaná dávno pred nimi, len mnohí ¾udia
o tom vôbec nevedia, pretoe majú zahanbujúcu
nevedomos o kresanských dejinách.
Proti novej kongregácii by sa dalo namieta,
e ako všetky charitné diela, aj ona sa upriamovala len
na samaritánske sluby, keï obväzovala rany vydrancovaným a polomàtvym ¾uïom, ktorí padli do rúk
zbojníkom, ale nešla ku koreòom núdze. Námietka je urèite
na mieste. Charita zmieròovala biedu, ale ju neodstránila.
Vykorenenie biedy zo sveta je utópiou. K tomuto
iluzórnemu ideálu sa hlásil spriemyselnením a fabrikami
socializmus, ktorý však svojími diktátorskými spôsobmi
priviedol národy do urèitého druhu otroctva. Matka
Alfonza Mária sa starala o chudobného, avšak ten sa líšil
od triedne uvedomelého proletára. Chudobný je kresanská
postava. Apoštol Jakub vo svojom liste silno podèiarkuje,
e Boh si vyvolil chudobných a v nich sa dáva oslavova.
Chudobným musíme vráti ich dôstojnos, ktorú im
novovek zobral. Zakladate¾ka zdôrazòovala vo svojich
pravidlách, e v „osobe chudobného slúime samému
Kristovi.“20 Je to mystický poh¾ad, ktorý rozumom nemono pochopi. Toto všetko je ove¾a hlbšie zakorenené, ne
sa na prvý poh¾ad zdá. V kadom prípade so sociálnymi
snahami to nemá niè spoloèné. Nachádzame sa v ove¾a
hlbšej blízkosti Krista ukrytého v chudobnom. Kto ide
k chudobným, musí sám vies chudobný ivot, ináè jeho
20
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svedectvo nebude hodnoverné. Slúi chudobným z lásky
k Bohu bol aj úmysel svätejAlbety Durínskej, a predsa táto
skutoènos je zakadým nová, keï sa práve realizuje.
Pri opatere chudobných matka Alfonza Mária
nerobila iadne rozdiely medzi vyznaniami. Kto bol chorý,
bol ošetrený, èi u bol katolík alebo evanjelik. Týmto
konala v duchu evanjelia, bez toho aby poznala slovo
„ekumenizmus“. Jednoznaène, napriek všetkej svojej
nevzdelanosti, bola organizátorsky nadaná, a preto zavàšila
nieèo ve¾ké. V popredí však ostáva jej kresanská
existencia a nie jej organizátorská schopnos. Dnes ove¾a
viac ne predtým záleí na kresanskej existencii, pretoe
jedine ona presvedèí nekresanov o veène platnom
kresanstve. Realizova kresanskú existenciu bolo
predtým a je aj teraz úlohou niederbronnských sestier. Len
kresanská existencia premôe súèasné hroziace druhé
osvietenstvo skôr, ako nás zaplaví.
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V
Aby matka Alfonza Mária vyzbrojila sestry pre túto
charitatívnu èinnos, pamätala osobitne na intenzívnu
starostlivos o duchovný ivot. Bez akejko¾vek prípravy
zobrala vedenie sestier sama do svojich rúk a prijímala to
ako najvznešenejšiu úlohu. Na tomto mieste nie je ve¾mi
správne zdôrazòova jej nedostatoèné základné vzdelanie.
Vo vzahu k svetu nedisponovala iadnymi výnimoènými
vedomosami, v náboenskom oh¾ade sa však správala
úplne inak. Nie ratio, ale jej intuícia ju viedli. Jeiša Krista
si zobrala za uèite¾a a on ju urobil schopnou vedenia. Tak sa
duchovné vedenie stalo charizmou jej vlastnou. Bola
vychovávate¾sky nadaná, aj keï jej meno sa nespomína
v iadnej školskej uèebnici. Z múdrosti srdca rozhodne
vedela formova ¾udí a ovplyvòova celý ich ivot. Hodila
sa na to, pretoe vedela spája prísnos s dobrotou,
a pretoe sestry prijímala s materským citom, prièom
sa nestrácala v bezbrehých experimentoch, ktoré
pedagogiku iba zamotávali.
Obraz o jej vychovávate¾skej schopnosti ako aj
schopnosti duchovne sprevádza, nám rovnako aj dnes
sprostredkuje kniha Príhovorov, ktorá obsahuje pouèenia
matky Alfonzy Márie, napísané neskôr inou osobou, ktorá
jej pomohla vo vyjadreniach a formulácii. Budúca spiritualita, ktorá je vyjadrená v Príhovoroch jednoznaène tvorí
duchovné vlastníctvo zakladate¾ky. Nenápadnejšie sa ani
nemono navonok prezentova, ale aká håbka a múdros
sa skrýva vo vetách, ktoré sú zostavené bez akejko¾vek
ozdoby. Matka Alfonza Mária je vo svojej jednoduchosti
klenotom duchovného vedenia.
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Nebolo by to pod¾a úmyslov zakladate¾ky, keby sme
zápisky chceli zoskupi do nejakého systému. Nebola
iadnou teologièkou a èo sa toho týka nemala ani iadne
ambície. Význam Príhovorov nespoèíva v teoretickej
oblasti, ale v praktickom pouèení ako preíva kresanskú
existenciu. Hovorí o tom v jednoduchých slovách, ale práve
táto jednoduchos je ve¾ká a presvedèivá. Chýba v tom
vyumelkovanos a intelektuálnos; všetko je preité
a vyskúšané a vzišlo to zo skutoèného kontaktu s Bohom.
Srdce tu hovorí k srdcu. Matka Alfonza Mária urèite nikdy
nepoèula slovo psychológia; vtedy ešte významní mui
håbkovej psychológie neboli ani na svete. Predsa asneme
nad jemnými psychologickými poh¾admi a vznešenou
taktnosou tejto eny z ¾udu. Nie školácke vedomosti, ale
osvedèená múdros ju urobili schopnou duchovne vies
druhých. Nesnaila sa netaktne siaha do vnútra niektorej
sestry a predsa poznala všetky pokušenia, akosti
a osamelos, s ktorými reho¾ná sestra zápasí. Zakladate¾ka
nikdy nezachádzala do neurèitých naráok tak, eby èlovek
nevedel, èo si vlastne myslí. Jasnou reèou vyjadrovala to, èo
si myslela a viedla sestry k presne naznaèenému cie¾u,
avšak bez toho, aby ich v duchovnom ivote k nieèomu
nútila. Je to dar, ktorý nevyvái ani všetko zlato na svete,
keï môeme stretnú v ivote duchovného vychovávate¾a,
ku ktorému môeme ma bezpodmieneènú dôveru. Matka
Alfonza Mária bola práve takouto duchovnou vodkyòou
a to pocíti kadý, kto Príhovory len tak neprelistuje, ale si
ich viackrát preštuduje a prijme.
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V jej Príhovoroch chýba urèité systematické
zloenie, nako¾ko len niektoré, a zïaleka nie všetky
príhovory zakladate¾ky jej sestrám boli zaznamenané.
V terajšej forme sú zoradené pod¾a urèitých aspektov
a poukazujú na to, èo je v ivote podstatné. „Odstráòte
všetky malichernosti a nepodstatné veci, ktorými ste sa tak
dlho zaoberali“ - napomínala sestry a dodávala: „Odteraz
u nemyslite viac na márnosti!“21 Nesnaila sa získa si
sestry pre toto ve¾ké dielo iba prís¾ubmi. Lákadlá pouívajú
reklamné agentúry, nie reho¾níci. Zakladate¾ka viedla
svoje sestry skôr prostredníctvom varovania na ceste ich
ivotom, ktoré bolo podobné varovaniam boského
Majstra, keï hovoril o líškach, ktoré majú svoje skrýše,
a nebeských vtákoch, ktorí nájdu svoje hniezda, kým Syn
èloveka nemá kde hlavu skloni. Varujúci tón v slovách
matky Alfonzy Márie jej sestrám nie je moné prepoèu:
„Keï reho¾ná sestra nie je úprimná, keï nemiluje uponíenia, keï pred nimi uteká, potom beí v ústrety nebezpeèenstvu, e sa stratí. Svet je otvorený pri jej nohách, preto
sa musí obáva, e pre svoju zbabelos a pre svoju pýchu
doò padne.“22
Keï sa èlovek v namáhavej práci vyèerpá a do posledných síl, pomôe mu iba jeden prostriedok: vdy
sa musí vnútorne obnovi. Zakladate¾ka nechcela vychováva iba èinné povahy typu Marty, pretoe pre òu malo
nekoneène ve¾ký význam aj sedenie pri nohách Pána.
Láska k Jeišovi bola u nej na prvom mieste. Snaila sa
21
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spája kontemplatívny ivot s aktívnym a zároveò vedela,
e praktická èinnos sa musí neprestajne ivi rozjímavým
ivotom. Keï dáme prednos aktívnemu ivotu, ocitneme
sa v modernom zhone, ale tým aj v duchovnom chaose.
Láska k Bohu a k blínemu sa prelínajú a idú spolu
navzájom. Nakoniec aj tak ostáva iba láska. „Láska k Bohu
a láska k blínemu sú jedno, nemôu by navzájom
oddelené“, hovorí sa v pravidlách. Tieto myšlienky sa nachádzajú v strede niederbronskej kongregácie. „Blíneho
musíme milova kvôli Bohu“, hovorila matka Alfonza
Mária. Keï sa tento postoj zanedbáva, zrúti sa celá práca.
Táto práca však dostáva v správnom zameraní zmysel
a silu, tak dnes ako aj predtým.
Matka Alfonza Mária hovorila svojim sestrám:
„Neuspokojujte sa so všeobecnými predmetmi, s neurèitými pocitmi, povrchnými myšlienkami. Naplno
vyuívajte predmet, premýš¾ajte nad ním, a to stále znovu,
aby ste si ho osvojili.“23 Tieto slová sú akoby ozvenou
na heslo superiora: „Premýš¾a, modli sa, kona.“ Viera
a poznanie sú protiklady, avšak nie viera a myslenie. Veriaci
èlovek sa nikdy nesmie vzda premýš¾ania. Matka Alfonza
Mária povzbudzovala k premýš¾aniu. So sestrami, ktoré
konajú svoju prácu bezmyšlienkovite, nemono poèíta.
Tiché uvaovanie nenahradí iadna slepá horlivos.
Zakladate¾ka si cenila mravnú ènos múdrosti. A sestrám
odporúèala: „Je dobré nerobi si na zaèiatku ve¾a predsav24
zatí, aby nás to pri mnohých prácach nezbavilo odvahy.“
23
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Matka Alfonza Mária silno zdôrazòovala potrebu
modlitby. Len prostredníctvom modlitby je moné vytrva
v tajuplnom strede. U od svojej mladosti pestovala
dôverný dialóg s Bohom a pritom spoznávala, e èlovek
na to, aby sa dobre modlil, musí vstúpi do seba a premýš¾a
nad tým, kto je Boh a kto je on sám. Pod¾a Autobiografie
zakladate¾ka príliš skoro spoznala vnútornú modlitbu,
ktorá pre òu ostala dôleitou v celom ivote. Sila pravej
modlitby a vnútorný dialóg s Bohom boli pre òu nadovšetko
rozhodujúce: „Keby len bolo moné nauèi vás tomuto
dôvernému dialógu s Bohom! Aká by som bola šastná,
keby som vám mohla pomôc pri tomto duchovnom
cvièení!“25 Privádzala sestry a na prah tohto tajomstva,
ïalej však u iadny èlovek v tom nemôe druhému
ukazova cestu. Pre matku Alfonzu Máriu modlitba
nespoèívala iba v recitovaní ruenca alebo iných formuliek
modlitby. „Pravá modlitba vyviera zo srdca... Ak sa s Ním
rozprávate tak, ako vám to hovorí vaše srdce, tak sa modlite
opravdivo,“26 hovorila a dodala: „Všetky naše práce majú
by nepretritou modlitbou.“27 Niederbronnské sestry sú
eny modlitby. Aj keï pracujú vonku vo svete, uvedomujú
si, e sú podporované modlitbou reho¾ného spoloèenstva.
Bez tejto pomoci by vôbec nemohli existova. Len modlitba im dáva, popri ošetrovaniu chudobných chorých,
oprávnenie existova. Reho¾né spoloèenstvá boli vdy
miestami modlitby, ináè by ich neboli nazývali Boími
hradmi.
25
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Matka Alfonza Mária kládla ve¾ký dôraz na modlitbu
a mlèanie, a síce na vonkajšie a vnútorné mlèanie. Princíp
mlèania nie je iadnou negáciou. Je to ove¾a viac, ne len
jednoducho nerozpráva. Mlèanie je osobitný spôsob
zbonosti; mlèanie je tichá modlitba a tichý plaè. Naša
prítomnos, ktorá je popretkávaná príliš èastým rozprávaním, robí mlèanie mimoriadne potrebným. Nevhodné
reèi nemajú v kongregácii miesto, pretoe nemyslia na to,
e èlovek bude musie vyda poèet za kadé neuitoèné
slovo. „Akonáhle chýba mlèanie, nie je to Boí duch, ale
duch sveta, ktorý sa rozhostil v tomto dome. Ve¾mi vás
preto prosím, deti moje, milujte mlèanie! Vyhýbajte sa
neuitoènému táraniu.“28 To znie dos nemoderne v tomto
svete, ktorý so svojou diskusnou náruivosou si „ide
vyhovori dušu z tela“. „Avšak mlèanie v podstate spoèíva
na nepominute¾nom poznaní, e len prostredníctvom
vonkajšieho mlèania dospejeme k vnútornému pokoju.“29
iadna iná cesta k nemu neexistuje. V samotnom mlèaní
vnímame hlas veènosti. Táto pravda je v danej chvíli sotva
pochopite¾ná, pretoe dnešnému èloveku by sa svet
bez stáleho šumenia slov zdal príšerným. Hluk je pre neho
taký potrebný, ako pre kresana ticho. Náboný èlovek je
však nepochybne presvedèený o potrebe mlèania.
Myšlienky matky Alfonzy Márie o mlèaní sú ako
vysvetlenie k Dürrerovej rytine „Hieronym v útulni“,
z ktorého vanie vidite¾ná posvätnos. Reho¾ná sestra musí
by uchvátená duchom odpútania sa. Namiesto príchylnosti
28
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k stvoreniu musí nastúpi „úplné odpútanie sa od všetkých
vecí.“30 Opustili sme svet, pretoe sme pre neho zomreli.
Toto je ve¾ká opoválivos voèi tým, ktorí zvelièujú všetky
¾udské inštinkty. Aj napriek tomu tvorí odpútanie sa
od milovaných vecí predpoklad pre reho¾ný ivot. Len keï
sa nám veci stanú cudzími, a potom im budeme tajuplne
blízko. iadne oslobodenie od sveta neposlúi reho¾nej
sestre, keï sa neodpútala sama od seba. Je to poh¾ad,
ktorému bola matka Alfonza Mária naklonená, a ktorý
nestratil na platnosti vo svete neustále podliehajúcom
zmene.
K odpútaniu dospeje len èlovek, ktorý zápasí sám
so sebou. Musí pochopi vnútorný boj sám so sebou. Matka
Alfonza Mária porozumela chudobu a èistotu predovšetkým vnútorne. Keby nevyvierali znútra, boli by iba
nalepené - a potom len ¾ahko znovu odpadávajúce ènosti.
Zakladate¾ka naplnená vnútorným „bojovým“ duchom,
volala k sestrám: „iadna slabos, iadny zbabelý súcit
so sebou samou! Robte práve opak toho, èo si iada
prirodzenos!“31 V duchovnom boji so zlým duchom dostane kresan svetlo. Zakladate¾ka tým nemyslela na neplodný
boj so sebou samým, kde obyèajne z kresana ostane len
rozpoltená osobnos. Sestrám odporúèala, aby sa vyhýbali
pocitom by raz „nad“ a raz „pod“. V Boej slube nemôeme vdy vníma stálu, cite¾nú zbonos a ani v útechách
sa nespoznáme, práve naopak - ove¾a skôr sme v nebezpeèenstve, e sa budeme hojda v ilúziách. Reho¾ná sestra
30
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sa musí venova predovšetkým malým veciam. Vernos
v malom rozhodne o hodnote sestry. „Malé veci sú skúšobným kameòom, pomocou ktorého mono ¾ahšie a rýchlejšie pozna, èi robíme pokroky v ènostiach.“32 Pod¾a toho
zakladate¾ka sa nevznášala nad skutoènosou, ani
sa nepohybovala v imaginárnom svete krásnych ideálov.
Zostávala vdy verná realite, pretoe len v kadodennom
ivote sa mono osvedèi. Ak rozširujeme myšlienky
malých vecí ïalej, dospejeme k malej ceste, ktorej uèí svätá
Terézia z Lisieux, a ktorá je len pokraèovaním toho,
èo zakladate¾ka hovorila svojim sestrám.
Matka Alfonza Mária sa ustaviène vracia k téme
utrpenia, ktoré musia sestry prija, pretoe bez utrpenia
nie je moné iadne vykúpenie. Zakladate¾ka sa nesnaila èo sa dnes práve naopak èasto stáva - vykoreni utrpenie
z ¾udskej existencie, nako¾ko je to len moné. Ve¾kí
kresania vdy schva¾ovali utrpenie, veï u cesta Kristovho utrpenia potrebovala toto uznanie. Aj matka Alfonza
Mária sa saovala na utrpenie, ktoré vyrástlo z nepriate¾stva. „Utrpenia! Tie budete ma vdy. Kým ijem, budem
vám hovori len o utrpení. Len utrpenie nás posväcuje!“33
Reho¾nú sestru raz postretnú utrpenia vonkajšie a raz
utrpenia vnútorné, a kým trpíte, ste na dobrej ceste. „Áno,
deti moje, opakujem vám, len v utrpení môeme posudzova našu lásku k Bohu. Hovorím o tom zo skúsenosti.
Boh ma viedol po tejto akej ceste, mohla by som poveda,
e ma na nej takmer obrúsil. Viem, ko¾ko trpí jedna duša,
32
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aká je len nešastná v tomto okamihu... Prirodzenosti sa to
prieèi, ale nechajte ju vzdycha a neustále hovorte: „Pane,
nech sa stane tvoja vô¾a.“34 Takéto slová si v minulom
storoèí nikto príliš èasto nevšímal; majú však vzácnu
hodnotu a namiesto ich masochistického významu je potrebné poukazova na hrdinského ducha, ktorý ich vyslovil.
Èo musí jeden èlovek prei, aby vedel hovori takouto
neobyèajnou reèou o utrpení! Len ten, kto vie nieèo
o Getsemanskej záhrade, bude vôbec schopný porozumie
týmto slovám, kým pre iných ostanú nezrozumite¾né.
„Filozofia svätých“ je na míle vzdialená od ¾udí hladných
po šastí, ktorí sa enú len za vidinou, ale ešte ju nedosiahli.
Matka Alfonza Mária nechcela, aby sestry videli utrpenie
a strach ako Boí trest - èo zodpovedalo prastarej ¾udovej
povere, ale videla v òom znak jeho ochrany a našla v tom
vstupnú bránu do mystiky utrpenia, ktorou vstupovali aj
mnohí svätí. Napriek mimoriadnej ochote trpie, matku
Alfonzu Máriu nikdy nebolo moné vidie s trpkou tvárou.
Prísne odmietala všetky transformácie smútku: „U iadny
smútok! iadna sk¾úèenos!“35 Duch smútku strháva ¾udí
nadol a vnuká im zlé myšlienky. S vánosou nemá niè
spoloèné, naopak akopádne záchvaty sú vdy našepkávaním zlého.
Smútok teda nahrádzala heslom: „Radujte sa!“
Rados prebýva len v odpútanom a vykúpenom srdci.
Rados nie je to isté, èo veselos alebo dokonca roztopašnos, ktorá by reho¾nej sestre nikdy nepristala. Rados
34
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je vnútorný pokoj. Je to prekvapivé stretnú sa
s takým nezastretým vyznaním o radosti, pretoe matka
Alfonza Mária s mimoriadnou vánosou hovorila
o utrpení. A predsa v tom je celé jadro veci. Rados je
dôkazom zvládnutia utrpenia. Zakladate¾ka uzatvára svoje
Príhovory slovami: „Deti moje, buïte vdy veselé, vdy
spokojné a v prevanej väèšine prípadov povaujte smútok
za pôsobenie nepriate¾a, pred ktorým sa musíte najviac
chráni. Vdy v sebe premáhajte smútok pre dobro vášho
srdca a pre povznesenie vašich spolusestier ako aj pre všetkých tých, ktorí vás stretávajú. Len pokoj a radosprináleí
Boím deom!“36 Pod zdôrazòovanou radosou myslela
matka Alfonza Mária na rados, ktorú ohlasovali anjeli
poèas Vianoc na Betlehemských nivách. Rados je neoddelite¾ná od evanjelia. Je to rados, ktorú svet nepozná.
Jednoznaèné odmietnutie smútku spojené so zdôraznením
radosti patrí k podstate kresanstva, ktoré kresania ve¾mi
zanedbali.
Dnes sa èasto tvrdí, e sme generáciou bez ideálov.
Je to pravda, pokia¾ pozeráme na súèasný zmätok. Kresan
sa však nachádza v inej situácii. Matka Alfonza Mária dala
sestrám jasný orientaèný vzor, ktorý je pre nich príkladom
a záväzkom. Nazvala ho “Dcéry Boského Vykupite¾a“.
Niè väèšie nemono èloveku poveda, ne e „si vykúpený.“ Výslovne sa v tom skrýva „obliec si Krista“.
Vykúpenie je moné len prostredníctvom Vykupite¾a.
Keï vykúpenie má by skutoènosou, potom musí by
Vykupite¾ nevidite¾ne prítomný. Dielo vykúpenia sa zaèalo
36
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na Vianoce a zavàšilo sa na Golgote. Ale ešte nie je
ukonèené, „ešte sa neukázalo, èím budeme.“37 Tak píše
svätý Ján a pod¾a svätého Pavla stvorenie „túobne oèaká38
va, e sa zjavia Boí synovia“ . Máme podiel na vykúpení,
vyarujeme ho a pracujeme na jeho šírení. Sestry nech
sú presvedèené, e sú vykúpené. Je to také vedomie,
e vyluèuje akéko¾vek škrupule a pochybnosti, z ktorých
mnohé zboné duše ochoreli. Vykúpenie je základom
radosti a sily, z ktorej reho¾ná sestra ije. Matka Alfonza
Mária zdôrazòovala jednoduchos a vyrovnanú odovzdanos, po ktorých „sestry musia vdy túi, aby sa premenili
pred Bohom, a preto sa usilujú by v neustálom sústredení
pri modlitbe.“39 Vedomie vykúpenia vyluèuje kadú farizejskú namyslenos. Zakladate¾ka o hriešnikoch hovorila:
„Vaše hriechy sa rozplynú pred mojím zrakom, vidím
vo vás iba Boie stvorenia... Necítim voèi nim iadnu
rozhorèenos. Mám s nimi súcit, z¾utovanie a túbu, aby
sa obrátili, aby im bolo odpustené; len toto cítim.“40 Je to
Kristus, ktorý sa vo formulácii „Dcéry Boského Vykupite¾a“ dáva sestrám ako vdy platný vzor na ceste ich
ivotom.
Avšak vráme sa od týchto hlboko významných slov
matky Alfonzy Márie naspä k jej osobe. Jeden ivotopisec
ju, kvôli jej organizátorskému talentu, nazval „vyslovene
vladárskou povahou,“41 èo však z kresanského poh¾adu
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nie je iadnou šastnou formuláciou. Urèite matka Alfonza
Mária bola autoritou, pretoe musela by autoritou.
„Antiautoritatívna výchova“ je zavádzajúce heslo, avšak
autorita musí by legitímna, a nie nejaká odmeraná.
Bez oh¾adu na jej jednoduchý zjav, zo zakladate¾ky
vychádzal urèitý nevysvetlite¾ný vplyv na ¾udí, práve
preto, e netúila po iadnej moci. Jej moc spoèívala v jej
bezmocnosti. V dôsledku svojho ro¾níckeho pôvodu mala
v sebe èosi drsné a triezve. S podivuhodnou samozrejmosou robila to, èo robi musela. Matka Alfonza
Mária bola vnútorne usporiadaným èlovekom, ktorý
sa poèítal medzi jednoduchých veriacich. Nezamotala sa
do zaujímavých a dvojzmyselných rozhovorov s diablom tým úlisným druhom, ale myslela iba na slubu Kristovi,
a práve preto v búrkach èasu niesla kresanstvo so všetkou
skromnosou.
Pochopite¾ne, e vo svojej pädesiatke robila dojem
ivotom strávenej starenky. V lete 1867 utrpela mozgovú
poráku, ktorej po nieko¾kých dòoch pod¾ahla. Zomrela
bez akýchko¾vek povznášajúcich sprievodných javov aj to
však patrí k obrazu nenápadnej svätice. Tak nepozorovane
ako na svet prišla, tak z tohto sveta aj odišla. Na zomrelých
však nemono zabudnú; tí ijú a pod¾a básnika Novalisa
môeme ich oslovova, lebo sú to osoby povýšené
do tajomného stavu. Keï budeme túto vieru vedome pestova, bude z nich vychádza pretrvávajúce úèinkovanie.

41

Lucián Pfleger, Ein Lebensbild (ivotopisná èrta), s. 60.

39

VI
Po skonèení našej duchovnej púte do Niederbronnu
pokúsme sa ozrejmi si vnútorný obraz našej matky a prida
k nemu nieko¾ko úvah. Toto poznanie nebude hneï
prevratné; toto privysoké vyjadrenie sa toti môe aj ¾ahko
obráti v opak. Prezieravo a rozváne chceme rozmýš¾a
o dôsledkoch, ktoré z toho môeme vyai pre seba
i pre našu úlohu.
Naša doba sa nachádza v chaotickom stave.
K zodpovednosti za to nemôeme vola iba zlý svet, ale
musíme pripusti, e aj duchovné kruhy zlyhali. Z tohto
dôvodu aj reho¾ný ivot je dnes zasiahnutý oèividnou
krízou, ktorá má za následok kritické akosti s reho¾ným
dorastom a šíriacu sa bezradnos. Má aj svoj podiel
na chaose, ktorý prenikol do oblasti Cirkvi. Diskusia sa toèí
najmä okolo otázky „èo je progresívne alebo èo je
konzervatívne“, to však znamená jej sterilné zúenie.
Z duchovného poh¾adu k znovuzrodeniu nemôe dôjs
z tejto politickej alternatívy. Samozrejme sú premeny
vo svedomí, to je nám celkom jasné; zostarnuté zariadenia
vyadujú prestavbu. Na to sa nechceme iba pasívne
prizera, ale sa vnútorne pripravi a s radosou spolupracova na premene. Bolo by nesprávne rozmýš¾a iba
pod¾a šablónovitých moderných hesiel, pretoe tak by sme
sa nepozorovane ponorili do ducha doby. Pridriava sa
pokroku alebo zotrváva pri tom, èo sa najèastejšie skonèí
v bezduchých nedorozumeniach.
Ove¾a viac nám ide o podstatu, ivé kresanstvo,
skutoèné spojenie s Bohom, skúsenos s Kristom, samotnú
40

rozhodujúcu lásku. Nenasadzujme sily proti formám,
pretoe tie rozde¾ujú to, èo bezpodmieneène patrí spolu.
Nemôe to by niè nové, èo nie je napojené na tradíciu. Ak
chceme pôvodné nanovo prei, z celej sily sa musíme
zamýš¾a nad našou nenápadnou sväticou. So svätými,
ktorých budeme nanovo zaíva, prekonáme súèasnú
stagnáciu kresanstva. Obnova musí zaèa zvnútra. Nebude
iadnej reformácie reho¾ného ivota, keï si nebudeme
dostatoène všíma tradíciu alebo ju dokonca hodíme
cez palubu. Ústne podanie má pre nás záväzný charakter,
pretoe iba ono nám zabráni rozpusti sa v uvo¾òujúcich
tendenciách. „Zachova“ je v danej hodine imperatívum
vernosti. Matka Alfonza Mária bola èlovekom zakoreneným v tradícii, preto bola oslobodená od neistoty alebo
dokonca bezradnosti novodobého èloveka. Pritom sa príliš
neprenáhlime so slovom obnova, pretoe by nás to mohlo
podvies, ako to podviedlo mnohých hovoriacich „obnova,
obnova“ a nakoniec z toho nebola iadna obnova. Sme
presvedèení, e obnova nie je ¾ahká vec. Môeme si ju iba
vyprosi od Boha. Dosiahnu ju mono iba tak, e budeme
dòom i nocou vola k nemu a v tejto prosbe neustáva.
Duchovná obnova sa predovšetkým vracia k zaèiatkom. Prameò je dôleitý! Je to poznanie, ktoré hovorí:
musíme sa vráti k matke Alfonze Márii, pretoe ako to
zakladate¾ka myslela a chcela, je pre nás smerodajné. Toto
poznanie je zakotvené aj v „ivotných pravidlách sestier
Boského Vykupite¾a“, ktoré neustále odkazujú na zakladate¾ku a celkom zrete¾ne sa nechávajú òou inšpirova.
Musíme sa na òu, nenápadnú sväticu, nanovo pozera a jej
postavu si nesmieme prispôsobova vlastným elaniam.
41

Stojí vdy v strede, ostáva stále skromnou, je vzdialená
od všetkých ve¾kolepých plánov a všetkých špekulácií.
Na miestach, kde bola, si neustále chcela plni svoju povinnos. Keï k nej nenadobudneme iadny vzah a jej osobnos ostane pre nás chladnou, potom nám bude chýba
nasadenie. Pritom ju nemôeme otrocky napodobòova,
pretoe takáto imitácia by nebola tvorivá a v dejinách
sa nikdy niè neopakuje. Jej duch však musí v sestrách
Boského Vykupite¾a i v kadom èase. Len na takejto
ceste dosiahneme potrebnú obnovu z koreòa. Všetky ostatné cesty vedú do slepej ulièky. Dielo ije len z ducha,
z ktorého sa zrodilo. Keï sa pôvodná idea vyparí, zanikne
aj dielo. Sestry sa musia vdy viac a znova koncentrova
na prvé dni, aby tým nadobudli jasno o svojej podstate
a o svojej úlohe. Odtia¾ potom musia postupova ïalej
a nadobúda rozh¾ad pod¾a nových moností. Tento úsudok vlastnila aj matka Alfonza Mária a práve preto tak
neústupèivo trvala na tom, aby všetky sestry sa raz v roku
vrátili do Materského domu v Oberbronne, urobili si tam
exercície, nasali do seba znovu domácej duchovnej atmosféry a nechali sa òou naplni. Tento postoj však nemá niè
spoloèné so snahou môc ovláda ¾udí. Platí jediné, aby
sa cie¾ a cesty matky Alfonzy Márie zachovali ivé vo vnútri kongregácie. Zaiste, nová doba si vyaduje nové metódy.
Nesmú však by v rozpore so zaèiatkami, ale musia sa
orientova v tomto duchu. Keï sa budeme pridriava
pôvodných síl bez toho, aby sme nezanedbali nové formy,
dielo ostane ivé a bude pôsobi ako prameò v studni. Toto
však nie je v iadnom prípade nejaká pietna historická
spomienka. Taktie nejde o nijaké „vtedy, ale predov42

šetkým o „teraz“. Pri svätcoch ostávajú historické fakty
ivé a zároveò tým sú stále „dnes“. V tejto hodine je
potrebné vytvori kruhy odporu ako aj bunky, ktoré cítia
zodpovednos voèi dedièstvu, bránia sa snahám zrušenia
a zániku a majú odvahu by v súèasnosti znamením,
ktorému budú protireèi.
Týmito slovami kongregácia nie je viazaná k urèitému historickému bodu. Pri takom ve¾kom diele, ako je
táto kongregácia, sa to nesmie sta! Inak by ustrnula,
èo by vôbec nezodpovedalo úmyslu jej zakladate¾ky.
Kongregácia musí by pripravená prevzia nové úlohy.
Bolo by nesprávne prechádza iba popri špecifických
biedach dnešnej doby, pretoe ani matka Alfonza Mária
neprechádzala ¾ahostajne popri biede svojej doby. Toto
si u vyaduje apoštolské nasadenie. Vernos voèi zaèiatku
a otvorenie sa novým monostiam nie sú protiklady, práve
naopak, stoja vo vzájomnom vzahu: niet vernosti
bez otvorenia sa a niet otvorenia sa bez vernosti. Èo je
v danom okamihu správne, nám hovorí sám Duch Svätý,
o ktorého svetlo úpenlivo prosíme.
Naproti tomu v súèasnom ohrození reho¾ného ivota
jedno je isté: s dnešnými mnohorako snaivými modernými
u¾ahèeniami to urèite nepôjde. Na tejto ceste dôjdeme len
k vnútornému a potom aj k vonkajšiemu rozvratu. „Naše
u¾ahèenia sú tie, za ktoré musíme èini najtvrdšie
pokánie!“, píše dokonca Nietzsche,42 ktorý slovo „prispôsobi sa“ pouíva opatrne. V kadom prípade to nie je
iadne pravé prispôsobenie, keï zavýjame s vlkmi. Podda
42
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sa poiadavkám pohodlnosti nie je dobré. Praví reformátori
urobili veci vdy ašími, a nikdy nie ¾ahšími; iba prísnos
pomôe, povedal Sören Kierkegaard. Moderné prúdy sú
èasto bez miery. Kto sa chce v prvej línii ukáza moderný,
zamieòa si hrubo ducha doby s Duchom Svätým. Z takýchto
chatrných snaení môe vzís len priemerná reho¾ná sestra,
o ktorej temperamentný Georg Bernanos napísal: „Stav
priemernej reho¾nej sestry je alostnejší ne stav zbojníka.
Zbojník sa môe obráti a bude to pre neho ako
znovuzrodenie. Priemerná reho¾ná sestra sa u nemôe
znovuzrodi. Narodila sa, ale je nepodarkom - a ak sa
nestane iadny zázrak, ostane navdy takou.“43 Je to strašné
slovo, ktoré nám musí naháòa hrôzu a v našich ušiach
znie prenikavo. Avšak je to celkom v línii matky Alfonzy
Márie, ktorá svojim sestrám zdôrazòovala: „Prišli ste tu,
aby ste ili ivot Jeiša Krista, teda aby ste viedli umàtvený
a ukriovaný ivot, akým il náš Boský Majster.“44 Ide
o poèúvanie a poslušnos: subjektívna svojvô¾a a nedisciplinovanos nikdy nevedú k šastnému koncu.
Neveriaci spisovate¾ Julien Green raz v modernom
románe povedal: „Pre mòa reho¾ná sestra stojí na poslednej
prieèke spoloènosti, vlastne na tej úplne poslednej.“45 Toto
podcenenie sa dnes stalo všeobecnou mienkou a naši
vzdelanci to so zá¾ubou opakujú. Nám však ani len
nenapadne rozhorèova sa nad týmto vyjadreným
opovrhnutím a sme ïaleko od toho. Avšak s matkou
Alfonzou Máriou veríme, e sestry Boského Vykupite¾a
43

Georg Bernanos, Poehnaný strach, s. 36.
Matka Alfonza Mária Eppingerová, Príhovory, s. 12-13.
45
Julien Green, Vyvolávaè duchov, s. 134.
44

44

prijímajú posledné miesto a pritom si hovoria: „Tu je moje
miesto, niè iné si nezaslúim.“46 Úmysel „moje miesto je
vdy posledné“47 oslobodzuje èloveka jednou ranou
od všetkých nárokov na túbu po ocenení, ktoré dušu trápia
ako svrab. S heslom posledného miesta sa nachádzame
v duchovnej blízkosti Charlsovi Foucauldovi, ktorý sa
takisto k týmto slovám neustále vracal. By celkom
posledným zodpovedá pokore, ktorá je vstupnou bránou
ku kresanskej existencii, o ktorej sa predovšetkým dnes
hovorí. S pokorou, odzbrojenou od všetkého, spájame
myšlienky chudoby, ktoré sa dnes na mnohých miestach
vytratili, pretoe nie sú zlúèite¾né s novým spôsobom
ivota. Matka Alfonza Mária ich predsa zakotvila
v pravidlách o „duchu chudoby.“48 V nich predpisuje,
e bývanie sestier má by jednoduché, bez nadbytoèných
predmetov a stravovanie reho¾ných sestier by malo
zodpoveda chudobným ¾uïom. Dnešný èlovek sa dusí
v dobrotách tohto sveta, a preto mu hrozí, e úplne stratí
Pána. V tom spoèíva utajený príbeh blahobytu spoloènosti,
ktorá sa stále viac zamotáva do siete pokušení: „Všetko ti
49
dám, keï padneš a budeš sa mi klaòa!“ Len radikálne
preívaná chudoba drádi pokrytecké snahy by na výške
doby, strháva klamlivú masku z tváre a vracia sa
k pôvodnému duchu evanjelia. K tomu patrí aj vnútorné
pestovanie, ktoré sa navonok zdá tvrdé, vo vnútri však tlie
a priznáva sa k vernosti voèi veènému poriadku.
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Iba v tomto postoji je zachovaná podstata kresanskej
existencie. Matka Alfonza Mária sama prijala tento
hrdinský ivotný postoj, ktorý sa nesmie oddeli od ivota
sestry Boského Vykupite¾a. Zakladate¾ka nerozprávala
iba z prirodzeného a vlastnou silou iveného hrdinstva, ale
chcela, aby si sestry obliekli „Boí pancier“, bez ktorého
iadny kresan nemôe jestvova. Heroizmus lásky
v dejinách kresanských svätcov robil aj nemoné
moným. Lipovým èajom dnes nezachránime dnešné
kresanstvo, ale iba smelým rizikom, a to napriek všetkým
bojazlivým a ustráchaným zajacom. Zakladate¾ka
vo svojich Príhovoroch hovorila o bièovaní Jeiša, ktoré je
v ostrom protiklade ku kadej precitlivenosti, keï èlovek
stojí zahanbený pred týmto „heroickým divadlom.“50
Skutoèný kresan stelesòuje odvány ivotný postoj
a priam sa vrhá do duchovného dobrodrustva.
Bez poslušnosti voèi Kristovým slovám „zatiahni na hlbinu
51
a spustite siete na lov“ ešte nebolo úèinnej kresanskej
existencie. Jestvuje kresanská smelos, kresanská
odvaha a je aj kresanská èes, ktorá je pre dcéru Boského
Vykupite¾a bezpodmieneèná. V iadnom prípade teda
nechceme kapitulova pred duchom doby. Kresanstvo ije
vïaka hrdinským ¾uïom, ktorí boli ochotní da aj úplne
posledné za to najväèšie. Je to zastaralé a modernou dobou
prekonané? Duch doby sa nám snaí našepkáva, pretoe
cíti, e nad ním zvíazí iba a jedine nezištný heroický postoj
kresana. Kresanstvo stojí a padá s ním a bude i dovtedy,
50
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kým ešte bude na svete aspoò jeden èlovek naplnený týmto
na smr odványm heroickým duchom.
Ïakujem takejto vnútorne zanietenej osobe, ktorou je
matka Alfonza Mária, a nazývam ju nenápadnou sväticou.
Nestojí o svetské uznanie, ale sa upriamuje na to, èo má
hodnotu. U èi zaèatý proces blahoreèenia bude dotiahnutý
do úspešného cie¾a, alebo nie, na našom názore ani v tom
najmenšom nezmení niè! V kadej dobe boli aj nekanonizovaní svätci, medzi ktorými sú mimoriadne poèetne
zastúpení práve nenápadní svätí. Matka Alfonza Mária bola
a ostáva nenápadnou sväticou. Bála sa kadej márnej slávy
a kadého zlého za¾úbenia ako ohòa. Nezodpovedalo by jej
mysleniu, keby sme ju zahalili do slávy. Ove¾a viac chceme
pripomína to, e je to urèite v plánoch Boej Prozrete¾nosti, aby sa prostredníctvom matky Alfonzy Márie
zasialo zrno, ktoré neprestane klíèi a rás. Nemôeme sa
uspokoji s tým, e slovám svätých budeme len tlieska,
pretoe okrem toho sme vyzvané vdy a nanovo realizova
ich neodmietnute¾né naliehavé posolstvo. A dra sa slov
matky Alfonzy Márie: „Vo všetkom, vdy a všade vidím len
52
Boha, Boha samého.“
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