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Úvod 

V tomto zmätenom prostredí sveta, kde je stále viac cítiť politický, 

kultúrny a náboženský pluralizmus, sme povolané znova objasňovať 

spiritualitu Márie Wardovej, aby sme išli v ústrety potrebám dnešnej doby 

a miesta. V takomto spletitom sociálnom prostredí nemôže existovať len 

jediný výklad života Márie Wardovej, zvlášť keď príde k tomu, aby sme 

na niekedy bolestivé hľadania ľudí odpovedali do hĺbky. Milióny z nich 

žijú vo veľkej biede. Korupcia, rodová diskriminácia, zväčšujúca sa 

populácia, ekologické krízy a migrácia v mnohých ohľadoch paralyzujú 

našu spoločnosť. Skúsenosť Márie Wardovej potrebuje byť znovu 

nasmerovaná do sveta a zdieľaná s ním vo svetle evanjelia, zakorenená 

v reálnom živote.  

Mária Wardová je mimoriadnym darom pre svet, pápež Pius XII. ju 

správne opísal ako „ženu, ktorá nemá v Cirkvi obdoby a ktorú Cirkvi 

darovalo Anglicko v jeho najtemnejšej a najkrvavejšej hodine.“ Neustále 

potrebujeme Božie vanutie, aby ono z nás vytváralo odvážnych 

vizionárov ako Mária Wardová, a tak aby sme odpovedali na potreby 

našich čias. Pápež Ján Pavol II. vo svojom apoštolskom liste Mulieris 

Dignitatem, v ktorom hovorí o ženách, spomenul spolu s inými ženami aj 

Máriu Wardovú a povedal: „V každej epoche a v každej krajine nájdeme 

veľa „dokonalých“ žien, ktoré sa napriek prenasledovaniam, ťažkostiam 

a diskriminácii zúčastňovali na poslaní Cirkvi.“ Duchovná cesta s Máriou 

Wardovou je hľadaním Boha, ktorý je vždy viac ako to, čo poznáme 

a zažívame. Rovnako je to volanie k tomu, aby sme sa bez strachu 

stotožňovali s chudobnými a núdznymi. 

Úvahy v tejto brožúrke nám ponúkajú možnosť pozerať sa na túto „ženu, 

ktorá nemá obdoby“ z rôznych pohľadov žien, laikov a zasvätených, ktorí 

sú hrdí na to, že sa volajú Priatelia Márie Wardovej. Tieto rozmanité 

úvahy budú odkrývať časti zo života Márie Wardovej a budú nás 

privádzať k hlbšej komunikácii s ňou ako so spoločníčkou, inšpirovať 

k všímaniu si hlasov ľudí na okraji spoločnosti a k vnímaniu plaču našej 

zomierajúcej planéty. 
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Prvý deň – 23. január 2020 

 

MARY WARD - ŽENA ZAKORENENÁ V BOHU  

 

V liste Efezanom sv. Pavol píše: „aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel 

váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, 

aby ste, zakorenení a upevnení v láske, mohli so všetkými svätými pocho-

piť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať aj Kristovu lásku, pre-

sahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.“ (Ef 3, 17-

19). Tento úryvok sa dá s presvedčením aplikovať na našu zakladateľku, 

matku Máriu Wardovú. Ona taktiež musela čeliť najrôznejším obvine-

niam a útrapám, ale nikdy sa nevzdávala, lebo bola zakorenená v Bohu. 

Vrástla hlboko do Božej lásky a tá ju udržala silnou aj v časoch prenasle-

dovania.  

Spomíname si na to, čo sa prihodilo Márii Wardovej v kostole sv. Petra 

v okovách v Ríme v roku 1625? Je to zachytené v Maľovanom živote, 

obraz 38: „Šťastie, pokrok a istota Inštitútu nespočívajú v bohatstve, 

veľkosti a priazni kniežat, ale v tom, že máme otvorený a voľný prístup 

k nemu; odkiaľ nám príchádza všetka sila a ochrana.“ V tomto spočívala 

zakorenenosť tejto veľkej ženy Márie Wardovej. Mala odvahu odvážiť sa. 

Toto je jedinečná charakteristika každého priekopníka.  

Mária Wardová sa odvážila urobiť niečo, čo žiadna žena pred ňou ne-

dokázala. Prešla celú cestu do Ríma, aby tam osobne predložila svoju žia-

dosť Sv. Otcovi. Len ten, kto je zakorenený v Bohu, je schopný 

prekonávať ťažkosti, čeliť nebezpečenstvám a mať veľkú dôveru v Boha, 

lebo je hnaný darom odhodlania. Jej dielo bolo zrušené a nebolo možné 

pokračovať v práci; bola uväznená.  

Mierou a normou tejto odvahy je nekonečná sila, Božia sila; pomocou nej 

môže človek pozorovať, ako sa vo všemohúcich rukách Boha prekážky 

stávajú prostriedkom na dosiahnutie dobra. Keď máme istotu v Božiu  

lásku, vtedy dokážeme čeliť obavám, vysporiadať sa s troskami minulosti 

a uistiť sa o vlastnej hodnote. Táto vnútorná sila nám pomáha riešiť na-

jťažšie situácie, ktoré nás môžu sužovať. 
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Čítaním znamení a potrieb čias sa môžeme nazývať ženami Márie Wardo-

vej, ktoré budú konať dobro, pretože náš Majster a zakladateľka pre nás 

vydláždili cestu. Dnes sa Mária Wardová pozerá na nás z neba, inšpiruje 

nás a modlí sa za nás. Ako dcéry Márie Wardovej sa modlime, aby sme 

hlboko vrástli do Božej lásky a zakorenili sa v nej. Tak sa staneme 

úplnými, plní života a sily, ktorá prichádza od Boha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako hlboko som zakorenená v Bohu  

a ktoré veci mi v tom bránia?  
  

 

 

Tabeth Marezva CJ - Región Zimbabwe  

 Madhabi Brahma IBVM 
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Druhý deň – 24.  január 2020 

 

MARY WARD - VZOR ODPÚŠŤANIA  

 

Mária Wardová je vzorom pre moderných sociálnych pracovníkov a pre 

všetkých, ktorí sa rozhodnú pre podporu, obhajobu a resocializáciu 

jednotlivca. Pre toho, kto zablúdil a potrebuje pomoc, aby znova našiel 

svoje skutočné ja. Podstatou a základom pohľadu Márie Wardovej na svet 

je odpustenie. Žiaľ, v modernej spoločnosti je ťažké ho nájsť. Ľudia ako 

Mária Wardová sú nesmierne zriedkaví, a preto by sme si ich mali vždy 

ceniť. Mária Wardová je stelesnením ľudského prístupu ku každému 

človeku bez ohľadu na jeho pôvod a minulosť. Jediným cieľom bolo pre 

ňu obhajovať opätovné začlenenie osoby do spoločnosti tak, aby ju ostatní 

prijali. Náboženský aspekt jej pohľadu na svet ju azda inšpiroval 

a povzbudil tiež k tomu, aby sa zapojila do činností pre pomoc tým, ktorí 

sú v núdzi a ktorí potrebujú okamžité vedenie, pretože práve prechádzajú 

vo svojom živote ťažkým obdobím. Hoci sa ženy v histórii považovali za 

slabé a nevhodné k ničomu, len na staranie sa o iných, Mária Wardová  

dokázala, že tento pohľad nie je správny.  

Bez ohľadu na historické obdobie ženy boli a budú silné, schopné 

veľkých činov a úspechov. Mária Wardová bola stelesnením tejto 

myšlienky, dokázala inšpirovať ženy počas vekov, aby sa rozhodli pre to, 

od čoho boli odrádzané. Základnou hnacou silou každého človeka je viera 

v seba a vo svoje dary a schopnosti.  Takže, keď ho spoločnosť odrádza 

od konania a zanedbáva ho kvôli zlým činom a problémom, ako sú 

drogové a iné závislosti, závislí potrebujú postrčiť, aby sa dokázali 

postaviť tvárou v tvár novým príležitostiam. Mária Wardová bola takým 

nakopnutím a zároveň bola tým, kto podporoval prejavenie dôvery, 

povzbudenia a obhajobu tých najlepších záujmov každého človeka. 

Príklad správania a medziosobného vzťahu, ktorý dala Mária Wardová, 

zostáva aktuálny a aplikovateľný v každej situácii. Základnom jej učenia 

je dôvera, podpora a výchova k sebaúcte. Tieto atribúty zostávajú 

dôležitými aj dnes.  
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Čo mi pomáha odpustiť si a prijať sa, keď zápasím so svojimi 

chybami?  

 
 

Čo musím opustiť, aby som odpustila a prijala odmietnutých 

a vyhnancov nášho dnešného sveta? 
 

 
Amanda Longe – Priatelia Márie Wardovej, USA 
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Tretí deň – 25. január 2020 

 

MARY WARD - PRIEKOPNÍČKA ŽIEN, KTORÉ SA VYJADRUJÚ CEZ 
UMENIE 

 

Od nepamäti chceli byť ženy krásne, aby boli milované alebo aby mali 
moc. Až do minulého storočia nemali právo vyjadrovať svoju vnútornú 
krásu prostredníctvom umenia. Bol to priestor vyhradený len pre mužov. 
Mária Wardová bola podľa opisu zo životopisu 
nádherná žena, avšak nielen fyzickým spôsobom; bola vznešená, 
vzdelaná, praktizujúca katolíčka, obdarovaná súcitom, odhodlaná a 
odvážna pri obrane katolicizmu v krajine, kde za to hrozilo 
prenasledovanie. Vždy hľadala podstatu, zostala veselá, priateľská, 
pozorná, starostlivá o všetkých okolo seba a v o svoje dielo. Vo všetkom, 
čo robila, vylievala svoju vnútornú krásu a konala to najmä 
prostredníctvom umenia výchovy.  

V školách, ktoré založila, osnovy pre dievčatá (z najchudobnejších alebo 
ohrozených rodín, zo zraniteľných skupín, ako by sme to dnes povedali) 
obsahovali popri intelektuálnych a praktických prednáškach aj cvičenie sa 
v umení: v hudbe, kreslení, v divadelnom umení. Dobre vzdelané dievčatá 
tej doby potrebovali vedieť, ako sa riadi domácnosť, ako sa varí a šije, 
ako byť dobrou spoločníčkou pri rozhovoroch, ale predovšetkým ovládať 
hru na klavír, a tak vytvoriť na rôznych spoločenských akciách príjemnú 
atmosféru. Avšak divadelné umenie, maľba, poézia a literatúra – toto 
všetko bolo len pre mužov s ich „racionálnou“ povahou, keďže oni 
dokázali myslieť, nie však pre ženy, ktoré boli veľmi „emocionálne“ 
a nedokázali stúpať k výšinám myslenia a vyjadrovania sa 
prostredníctvom umenia. Keď sa niektoré ženy predsa len k tomu 
odvážili, používali pseudonym. Mária Wadrová však chcela pre svoje 
žiačky práve toto a jej prvé spoločníčky za to bojovali.  

Hoci sa zdá, že ide iba o malý detail v školskej osnove, ale práve ten sa 
v skutočnosti stal semenom revolúcie, ktorá zmenila obraz ženy 
v spoločnosti. Ženy nie sú ozdobou, ktorá sa má hodnotiť podľa fyzickej 
krásy, ani dobrou kúpou na popredvádzanie sa v spoločnosti; niekto s 
tými správnymi mierami, pekne ozdobený. Ona je skôr inteligentný 
človek s duchom zušľachteným skrze vzdelanie, schopný robiť, čo je 
dobré, pravdivé a krásne a vyjadrovať to v každodennom živote, vo 
vzťahoch, v práci, ale aj v umení. Okrem toho umenie je spôsob 
kontemplovania Božieho stvorenia a jeho premeny na činnosť: spievanie, 
pohyb, rozjímanie, komunikácia a spoločenstvo.  



  8 

 

Žena oslobodená od presne stanovených vzorcov v danej dobe môže 
vyjadrovať seba slobodne, v celej svojej kráse. Stáva sa východiskovým 
bodom a inšpiráciou pre tých, ktorí sú okolo nej. Pre tých, ktorým bola 
skrze svoje povolanie zverená v rodine, v spoločnosti a v Cirkvi skrze 
svoje zasvätenie.  

Žena, ktorá je formovaná ako celok – myseľ, telo a duša –, bude vedieť, 
ako sa vo svetle Stvoriteľa vidieť v celej svojej kráse. Bude chápať, ako 
pozerať na celé stvorenie v jeho svetle a potom vyjadriť seba cez umenie, 
zvlášť cez umenie výchovy. Je to umenie, ktoré zahŕňa v sebe všetky 
ostatné.  

 

 

Vnímam svoju vnútornú krásu vo svetle Stvoriteľa?  
 

Dovolím ostatným, aby hľadali vlastnú vnútornú krásu  

a podporujem ich v ich premene?  
 

 

Daniela Mare CJ - Rumunská provincia 
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Štvrtý deň – 26. január 2020 

 

MARY WARD - ŽENA ODVAHY  

Mária Wardová načúvala Božiemu volaniu a odvážne naň odpovedala. 
„Ježiš“ počula, „Ježiš“ zopakovala. Vnímala vo svojom vnútri jeho 
hlboký sen, odvážne ho nasledovala, kam ju viedol – cez more do St. 
Omeru, kde hľadala iba jeho vôľu a pravdu. Odvážne opustila chudobné 
klarisky a priplávala späť do Anglicka, kde opäť hľadala jeho vôľu – 
„Glória, glória, glória“ počula, keď si česala vlasy. Choď a prines Božiu 
lásku všetkým. Odvaha založiť dom v St. Omer a následne „Vezmi to 
isté“ potvrdilo jej cestu. Založila dom v Liege, cez Alpy a Loreto šla do 
Ríma, aby boli potvrdené jej pravidlá. Otvorili sa školy v Ríme, Neapole 
a Perugii. Išla do Mníchova. Domy a školy sa zatvorili v Ríme 
a v Taliansku. Bola uväznená v kláštore Anger v Mníchove, boli zrušené 
všetky domy a školy. Návrat späť do Ríma. Späť do Anglicka, do Yorku, 
kde zomrela s menom „Ježiš“ na perách. V láske k chudobným… bolo 
všetko, čo si priala.  

Výzvy, s ktorými sa stretla:  

 Odpor voči jej povolaniu, neistota, sklamanie, fyzické ťažkosti.  

 Chlad, hlad, choroba, bez peňazí. Mala len malú podporu, odpor k jej 
forme zasväteného života. Nedostatok pochopenia zo strany kléru, 
jezuitov a Ríma.  

 Zrušenie domov, občianska vojna, fyzické utrpenie.  

 
Jej odpoveď:  

 Modlitba, kontemplácia, pokánie, rozlišovanie, odpustenie nepriateľom, 
„Byť s Kristom“ – to bola jej modlitba. Modlila sa.  

 Hľadala Božiu vôľu. Bola otvorená pre niečo nové – dôverovala, ostala 
verná a veselá. „Veselosť je v takej dobe priam milosťou.“ (1631) 

 Modlila sa a pracovala na rozšírení viery.  

„Musíme čakať na čas všemohúceho Boha a pokojne ho nasledovať, 
a nepredbiehať.“ (Rím 1629) 

„Spievajme a ďakujme Bohu za jeho milujúcu dobrotu.“ (Heworth 1645) 

„Majte veľkú odvahu a dôveru v Boha a snažte sa byť pevné a vďačné za 
povolanie, ktoré vám dal.“ (Poučenie, St. Omer 1614)  
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Moja odpoveď: 
 

Potrebujem odvahu, keď sledujem, ako sa Boží sen predo mnou dnes  

odkrýva. 

Radikálny posun v rehoľnom živote, aby sme ho poznali…  

Čas prechodu… 

Obdobia dôvery… 

Laudate Si… 

Medzikultúrny život ako znak prorockej nádeje… (XXI UISG 

Konferencia 2019) 

 

Vízia do budúcna (IBVM ELM) 

„V tejto chvíli žiadame slobodu Ježišovej lásky, ktorá prekonáva hranice. 
Ako ľudia v exile, objímame neistotu a pri hľadaní jednoty hľadáme nové 
spôsoby, ako tu byť pre poslanie. “  

 

 

Aké semená nádeje rozsievate?  

 

Aký odvážny skutok môžeme dnes urobiť na pamiatku Márie 

Wardovej?  
 

“So skutočnou silou a odvahou robme to,  

čo považujeme za dobré, všade, kde sme, za každých okolností, 

v ktorých sa nachádzame,  

a nenechajme sa od tohto dobra odradiť žiadnym odporom.“ 
 

 

Deirdre Bannon IBVM, Rosemary Bannon IBVM, Philomena Collins IBVM,  
Maura Hamill IBVM a Geraldine McNickle IBVM (Írsko) 
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Piaty deň – 27. január 2020 

 

MARY WARD – MAJÁK SVETLA V ŤAŽKÝCH ČASOCH  

 

Často sme počuli, ako ľudia hovoria: „za každým úspešným mužom 
hľadaj ženu“. Pozastavili sme sa niekedy nad tým, aby sme porozmýšľali, 
ako je to v opačnom smere – kto je za každou úspešnou ženou? Nikto. 
Prečo? Dôvodom je to, že od antických čias bola naša spoločnosť 
mužskou, šovinistickou. Potom však prišla táto veľká žena, ktorá videla a 
verila v silu žien, ktorou sú obdarené. Touto veľkou ženou bola matka 
Mária Wardová, narodená 23. januára 1585 v Anglicku v čase, kedy 
vládla kráľovná Alžbeta. Pevne verila, že:  

 

„Božia láska je podobná ohňu, ktorý sa nedá obmedziť, lebo je nemožné 

milovať Boha a nesnažiť sa rozširovať jeho česť.“ 

 

 
A tak začala byť majákom svetla pre 

spoločnosť. Matka Mária Wardová od svojho 

detstva vnímala náboženskú neznášanlivosť 

v Anglicku. Počas nej videla trpieť katolíkov. 

Aj jej babička bola uväznená, ale nevystrašilo 

ju to. Narodila sa v urodzenej rodine, a keby 

bola chcela, mohla si žiť pohodlným životom. Avšak ona bola ženou 

veľkej viery: opustila svoj domov, aby slúžila spoločnosti. Odišla do 

kláštora a nadchla sa činorodou službou. Nepochybovala o svojom 

Majstrovi, práve naopak, úplne mu dôverovala. Spolu so skupinou 

oddaných spoločníčok založila rehoľné spoločenstvo v St. Omer 

a otvorila školy pre dievčatá. Jej odvážny krok mal veľký úspech, avšak 

nebol prijatý. Musela čeliť odporu. Mária Wardová sa pri hľadaní slnka  

povzniesla nad blesky. Hovorila:  

 
„Najlepší spôsob, ako znášať problémy a ťažkosti, 

 je ďakovať Bohu za ne a konať nie zo strachu, ale len z lásky.“ 
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Bez ohľadu na to, aké ťažké to boli časy, Mária 
Wardová vždy držala hlavu vysoko a bola 
skutočným majákom svetla. Bol v nej Boží 
oheň a zapálenie pre jeho vec. Oheň, ktorý 
dodnes horí. Mária Wardová ponúkla 
odvážnu víziu toho, čo by ženy mohli a aj 
budú robiť v rehoľnom živote, a tak sa 
stala priekopníčkou systému vzdelávania, 
ktorý ich pripravuje na úlohu v službe 
Cirkvi a spoločnosti ako takej. Odvtedy 
bolo založených mnoho škôl a mnoho 
mladých dievčat sa v nich premenilo na 
krásne dámy, ktoré slúžia spoločnosti. Tým, že 
nesú pochodeň a odovzdávajú ju ďaľej, odstraňujú 
tmu. Úsmev na ich tvárach je potvrdením jej naplneného úsilia.  

 

A tak, drahí priatelia, matka Mária Wardová je 
skutočne majákom Svetla. Mala pravdu a Boh 
stál pri nej. Všetko nechala v Božích rukách, 
lebo vedela, že nakoniec vo všetkom nájde 
Božiu ruku. Hoci časy boli temné a ťažké, 
posunula sa cez to a osvetľovala cestu iným. A 
teraz je rad na nás, aby oheň naďalej horel. 

Nezabudnime „jej vízia je naším poslaním“ a je 
potrebné ju odovzdávať ďalej.  

 

 

 

Ako môžem denne v mojom živote odovzdávať víziu Márie 

Wardovej ďalej?  
 

 

Zažila som Božiu iskru v sebe? 
 

 

Nalini Gurung – Priatelia Márie Wardovej, India 
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Šiesty deň – 28. január 2020 

 

MARY WARD - INŠPIRÁCIA PRE ŽENY 21. STOROČIA  

 

Keď uvažujem o Márii Wardovej a 21. storočí, myslím na dar priateľstva. 
Cítim, že jej posolstvo „nech je vaša láska vždy zakorenená v Bohu 
a potom zostaňte verní svojim priateľom, vysoko si ich vážte, viac ako 
vlastný život“ nás v týchto časoch obnoví. Na konferencii Priateľov Márie 
Wardovej v Yorku v Anglicku v roku 2017 členky Elaine, Gemma 
a Imelda hovorili o vzťahu Márie Wardovej k Bohu, k jej spoločníčkam 
a k inšpirujúcim ženám, ktoré po nej nasledovali v obdobiach 
nebezpečenstva, núdze a neistoty. Keď vtedajšia cirkev nechápala 
a znevažovala jej víziu, neoslabilo ani neodradilo to ani ju, či tieto ženy, 
aby pokračovali vo svojom poslaní výchovy a spravodlivosti pre ženy 
a dievčatá. Božím prostredníctvom spoznala, „že ženy v krátkom čase 
urobia veľa.“ 

Viac ako 30 rokov som pracovala v zariadení pre týrané ženy a ich deti. 
Teraz pomáham skupinám pri ich vzdelávaní a zvyšovaní povedomia, ako 
ukončiť násilie páchané na ženách. Dobre poznám útlak, silu žien, ktoré 
dokážu niečo zmeniť, i moc priateľstva. Mária Wardová a jej spoločníčky 
zápasili o to, aby zostali verné Božej vízii napriek štruktúram a 
inštitúciám, ktoré jej víziu a prácu potláčali. Môj vzťah so sestrami, ktoré 
nesú jej odkaz, mi dal nádej v mojej práci, ktorá sa stretáva s rovnakými 
výzvami, a obnovil môj vzťah k spiritualite a k Ježišovi, a to ma drží. Ako 
priateľka MW som sa dozvedela o poslaniach, výchovných impulzoch a 
školách, ktoré lásku k Ježišovi a k dedičstvo vízie Márie Wardovej 
odovzdávajú ďalej. Naše sestry vidia v duchu spôsob, ako ďalej rozvíjať 
misiu Márie Wardovej vo vzťahu k Bohu, ako prinášať vzdelanie a 
spravodlivosť do nášho sveta, do 21. storočia. V našej skupinke sa 
priateľsky stretávame  ako spoločníci na ceste, aby sme sa učili a tiež 
upriamili pozornosť na problematiky, ako je napríklad hnutie #MeToo, 
národné vyšetrovanie nezvestných a zavraždených domorodých žien a 
dievčat, na obchodovanie s ľuďmi a podporu vzdelávacích impulzov v 
Afrike. 

Modlím sa, aby táto vízia priateľstva, stretnutí a spoločenstva vydržala 
a rástla aj v týchto nejednotných, desivých a často temných časoch. Keď 
pomáham spomínaným skupinám, cítim Božiu prítomnosť, najmä vtedy, 
keď mám pocit, že na to sama nestačím a nemám ani odpovede na 
problémy, ktorým ženy čelia. Keď sa prestanem znepokojovať, 
dôverujem tomuto procesu a pustím ho, Boh spojí tých správnych ľudí, 
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aby uzdravili naše mylné presvedčenia a životné príbehy. Tak môžeme 
byť tým, na čo sme sa narodili – byť v tomto svete Božou iskrou. Počas 
konferencie, keď Imelda uzavrela svoju diskusiu o zložitých otázkach 
obchodovania s ľuďmi, použila túto analógiu. V Kanade, kde sa 
zúčastnila kurzu bubnovania, ju prekvapilo, keď počula toľko 
neskúsených bubeníkov bez praxe, ako vedia spolu vytvoriť fajn zvuk. 
Potom si všimla, že vodca udržiava stabilný rytmus. Práve toto umožnilo 
každému bubnujúcemu vylepšiť zvuk a zjednotiť sa. Pre mňa to bolo 
ozvenou odkazu Márie Wardovej. Rovnako ako bubny so svojím pevným 
rytmom a jasným zvukom, tak aj ona, jej spoločníčky a nasledovníčky 
mohli počuť Božie posolstvo a v priebehu dejín si tento Boží rytmus 
zachoval svoju pravdu a bude nás viesť vpred. Bola to žena, ktorá 
predbehla svoju dobu a je nadčasová... „Bez strachu alebo úzkosti 
očakávajme v tichej dôvere, že Boží plán sa objaví v zmätku.“ (Mária 
Wardová) 

 

K čomu sa cítim byť povolaná a vyzývaná,  

podobne ako Mária Wardová,  

aby som tak reagovala na potreby tohto storočia? 
 

 

Linda Ivsins – Priatelia Márie Wardovej, Kanada  
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Siedmy deň – 29. január 2020 

 

MARY WARD – ŽENA SÚCITU  

 

Mať súcit s inými je ľudská, životodarná túžba. Žijeme vo svete plnom 

toľkých problémov; chorôb, chudoby, rodinných zápasov, prírodných 

katastrof, vojen a sociálnych problémov. Nemôžeme ich všetky zmeniť, 

ale keby každý z nás aspoň troškou a s veľkou láskavosťou na ne 

odpovedal, ak by sme boli súcitní, celý svet by sa zmenil. 

Náš súcit umožňuje ľuďom okolo nás, aby sa cítili milovaní a chápaní, 

rovnako ako to Kristus umožnil všetkým, s ktorými sa stretol. 

Keď Mária Wardová začala cestu po Európe, otvárala školy a 

podporovala dievčatá, namáhala sa, hoci mala iba málo peňazí. V jej 

listoch čítame, že aj v týchto najťažších časoch myslela na ostatných v 

spoločenstve a s veľkou láskavosťou a starostlivosťou na tých, ktorí sa 

namáhali. 

Mária Wardová bola uväznená.  Často bola veľmi chorá. Mária Wardová 

je teraz so svojimi milovanými v nebi. 

Mária Wardová, súcitná. Dávalo jej to silu trpieť s ostatnými, pomáhať 

spoločenstvu. Nezameriavala sa na to, aby sa stala slávnou alebo 

oceňovanou za svoju prácu. Jej cestou, ako byť Kristom pre všetkých, 

bolo chápať svojich bratov a sestry vo svetle ich utrpenia.  

Mária Wardová mala milosrdné srdce, ktoré túžilo zdieľať Božie svetlo so 

všetkými, s ktorými sa stretla. 

 

 

„Boh je dosť bohatý pre nás všetkých.“ 
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Kde potrebujem súcit,  

aby v mojom živote zohral hlavnú úlohu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo mi bráni vyjadriť súcit ľuďom,  

ktorým sa vyhýbam? 
 

 

 

Priatelia Márie Wardovej, Albánsko 
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Ôsmy deň – 30. január 2020 

 

MARY WARD - A ĽUDIA NA OKRAJI SPOLOČNOSTI  

Mária Wardová zomrela pokojne 30. januára 1645. V tom čase bolo v Anglicku 
ťažké pochovať katolíkov. Máriine spoločníčky našli „malý pozemok pri 
kostole, ktorého duchovný správca bol ,dostatočne čestnýʻ na to, aby sa nechal 
sa podplatiť.“ Išlo o anglikánskeho pastora v dedine Osbaldwick neďaleko 
Heworthu. Na jej náhrobku môžeme prečítať tento nápis: 

„Chudobných milovať, v láske k nim  vytrvať, s nimi žiť, s nimi mrieť, s nimi 
Božiu slávu zrieť, bolo cieľom Márie Wardovej, ktorá žila 60 rokov a 8 dní, 

zomrela 20. januára 1645.“ 

Pri rozhodnutí sa pre vzor, ktorý ponúka Ježiš, aby sa nastolil vzťah k svetu, 
ktorý nie je založený na nadvláde, ale na dôstojnosti a rovnosti, sa Mária 
Wardová rozhodla odpovedať na Božiu vôľu ohňom lásky: „Milovať 
chudobných... žiť, zomrieť a vstať s nimi bolo cieľom Márie Wardovej.“ 
V hebrejčine slovo „avodah“ znamená volanie, povolanie a službu. Ale 
„avodah“ je tiež slovo, ktoré sa používa vo význame modlitba! 

Mária Wardová,  „kontemplatívna v akcii“, žila svoje „avodah“ s tými, ktorí boli 
na okraji spoločnosti, sociálne „šikanovaní“, najmä so ženami, ktorým chýbalo 
vzdelanie, v tej dobe dostupné iba mužom. Jej „avodah“ ju viedlo k tomu, aby 
rozlišovala medzi – byť milovníkom pravdy a konateľom spravodlivosti. Zažila 
spojitosť a solidaritu so „šikanou“ svojej doby. 

Mária Wardová, žijúca v hierarchicky 
štruktúrovanej spoločnosti, počula výzvu 
zapojiť sa do skutkov dobročinnosti a 
spravodlivosti na „Božiu slávu“. V tej dobe 
sa všeobecne verilo, že ženy, ich životy a 
činy sú bezvýznamné. Musela v sebe nájsť 
veľkú odvahu bojovať za dodržiavanie 
ľudských práv bez ohľadu na intelektuálne, 
emocionálne a sociálne schopnosti alebo 
fyzické a rodové rozdiely. Kde našla 
odvahu? Len vo viere. Musíme zdôrazniť 
skutočnosť, že korene jej odvahy pochádzajú 
aj z rodinného prostredia. Je známe, že 
rodina Wardová chránila „šikanovaných“ 
ľudí tým, že poskytovala útočisko 
katolíckym kňazom, ktorí v Anglicku 
udržiavali život viery. Pochádzala z rodiny, 
v ktorej boli ženy odvážne a veľkorysé: 
Máriina babička z matkinej strany, pani 
Ursula Wrightová, strávila kvôli svojej viere štrnásť rokov vo väzení.  
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Mária Wardová spomínala na obdobie, keď Ursula tajne dávala peniaze a jedlo 
katolíckym väzňom; ženám, ktoré boli sprostredkovateľkami spoločenskej zmeny, 
so všetkými tými, ktorí požadovali rešpekt, solidaritu a posilnenie ich postavenia. 
Mária Wardová sa venovala vzdelávaniu dievčat na všetkých úrovniach spoločnosti. 

Jej „avodah“ ju viedlo byť so „šikanovanými“ svojho času a „vziať to isté od 
Spoločnosti“ (jezuiti). Máriina misia bola určite radikálnou zmenou v jej dobe, ale 
tiež zmenou, ktorá ju prinútila byť šikanovaná medzi šikanovanými, 
marginalizovaná medzi marginalizovanými. Mária Wardová zažila verbálne 
šikanovanie, keď ju aj jej spoločníčky nazývali „pobehlice“ – nevhodný sexuálny 
komentár, ktorý poškodil ich povesť; 13. januára 1631 pápežská zrušujúca bula  
pápeža Urbana VIII. použila tvrdé a hrubé slová, ktoré spôsobili, že Inštitút Márie 
Wardovej bol považovaný za nebezpečný jed, ktorý má byť vykorenený: „...dielo, 
ktoré vôbec  nevyhovuje ich slabému pohlaviu a charakteru, skromnosti  žien a 
najmä panenskej zdržanlivosti“, čím sa tieto ženy odsudzujú, jednoducho tým, že sú 
ženami, a preto majú nižšiu intelektuálnu kapacitu. 

„Žiť, zomrieť a vstať s nimi.“ Šikanovaná, na okraj odsúvaná Mária Wardová 
odvážne čelila cenzúre. Keď ju pápežská bula odsúdila na trest odňatia slobody, 
prijala to s odvahou a vierou. Svojich priateľov v listoch písaných citrónovou šťavou 
prosila, aby boli naďalej „radostnej mysle“. Čeliac šikane, pokračovala v stretávaní 
sa s Božou láskou vo všetkých situáciách, najmä však v časoch veľkého trápenia a 
prenasledovania. Odlišovala sa tým, že bola iná. Bola niekým, kto podporuje pokoj a 
úctu tým, že prežíva svoj záväzok až do konca. „Vstáva“ v láske so všetkými 
marginalizovanými a s „Ježišom na okraji spoločnosti“. 

„Avodah“ Márie Wardovej je „avodah“ všetkých tých, ktorí odovzdali seba samých 
Božiemu ľudu, ktorí si uvedomujú a rozpoznávajú neodmysliteľné nespravodlivosti 
doby. Naše súcitné zapojenie sa do diel lásky a spravodlivosti v našich životoch, 
rodinách, na miestnej i globálnej úrovni nám umožňuje svedčiť o láske k Bohu a k 
šikanovaným každej doby. Buďme odlišnými tam, kde sme, konajme odlišne v 
akejkoľvek forme služby svetu a zvyšku ľudstva. 

„Avodah“ Márie Wardovej je „avodah pre všetkých jej priateľov, zasvätených i 
laikov, aby nestáli na brehu, ale zatiahli na hlbinu“ (Lk 5, 4), aby uverili našej výzve 
k misii a šírili ju po okraj /zeme/, naprieč hraniciam... Nech naše srdcia skúmajú a 
objavujú nové horizonty tak, že budeme milovať a vytrváme v boji proti násiliu 
našej doby, pretože „je nemožné milovať Boha a nepracovať na rozširovaní jeho 
cti“. 

Na školskom dvore v Loreto College Port-Louis na ostrove Maurícius máme hru s 
názvom „La marelle de Mary Ward“. Predstavuje život našej zakladateľky. Jedno 
políčko obsahuje otvorené kruhy s otáznikom: Poskytujeme pomoc tým, ktorí sú na 
okraji spoločnosti? Rovnaká výzva je nám adresovaná aj dnes. 

 

 

 
 

Francesca Salva – Priatelia Márie Wardovej, Maurícius 



 


