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Editorial
Vážení čtenáři,

zdravím vás v novém roce u nového čísla časopisu Budoucnost církve. 

Nechme se inspirovat promluvami papeže Františka z jeho cest, kdy mluvil i k mla-
dým lidem. V Myanmaru mladé vyzývá: „Dejte se slyšet! Rád bych vás požádal, abyste 
křičeli, ale ne hlasem. Chtěl bych, abyste křičeli životem, srdcem, a byli tak znamením 
naděje pro ty, kdo klesají na duchu, rukou podanou těm, kdo jsou nemocní, přívětivým 
úsměvem vůči tomu, kdo je cizí, a pečující oporou pro toho, kdo je osamocen.“

Dále nás papež František vyzývá: „Buďte jako Zacheus, který přeměnil svůj duchov-
ní trpasličí vzrůst ve velikost a dovolil, aby Ježíš přeměnil jeho materialistické srdce  
v srdce, které je solidární. Buďte jako mladá Magdalena, jež vášnivě hledala lásku, která 
pouze v Ježíši nalezne odpovědi, které potřebuje. Mějte srdce Petrovo, abyste opustili 
sítě u jezera. Mějte lásku Janovu, abyste u Ježíše nechali všechny své city. Mějte ochotu 
naší matky, první učednice, k radostnému zpěvu a konání jeho vůle“.

V roce, kdy se církev připravuje na biskupskou synodu o mladých lidech a duchov-
ním doprovázení, otiskujeme další části zamyšlení slovenského jezuity P. Petera Dufka 
SJ, který se věnuje spiritualitě.

V případě, že máte jakékoli připomínky či postřehy k časopisu, pište na mail:  
mladez@cirkev.cz. Budeme vděčni za vaši zpětnou vazbu.

Věřím, že se vám toto číslo bude líbit a těším se na setkání s vámi u dalšího čísla.

        Veronika Lehrlová
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půst z lásky k ježíši, k našim 
sestrám a bratřím

Postní doba nás může vést k hlubšímu  
zamyšlení nad postními předsevzetími. 

Proč si něco odepřít? Základním smyslem 
je přiblížit se k Ježíši.

Může nás inspirovat tento příběh.

Jedna žena onemocněla rakovinou a léčení 
v nemocnici bylo neúčinné. Chtěla zakusit 
léčbu syrovými šťávami, ale neměla k tomu 
odvahu, protože už necítila dost síly. Tehdy jí 
manžel nabídl, že celou léčebnou kúru bude 
prodělávat s ní. 

Jeho půst z lásky zachránil ženě život.

Hledejme takové způsoby, které budou  
darem našim bližním.

Snad si stačí tedy zapamatovat nejen pro 
postní dobu, ale pro celý život: Půst z lásky.  

Upraveno podle Mons. Jiřího Mikuláška 
„Někdo tě má rád“
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Homilie papeže při mši s mládeží, katedrála v Rangúnu - Myanmar

NÁSLEDOVAT KRISTA,  
NE SE HRNOUT DOPŘEDU 
SVÝMI VLASTNÍMI SILAMI
papež František

Moje návštěva ve vaší krásné zemi se chýlí 
ke konci a já bych chtěl spolu s vámi po-
děkovat Bohu za četné milosti, které jsme  
v těchto dnech obdrželi. Když hledím na vás, 
mladé Myanmařany, a na všechny, kdo sto-
jí před katedrálou a sledují nás, rád bych se  
s vámi podělil o jednu větu z dnešního prv-
ního čtení, jež ve mně rezonuje. Svatý Pavel 
ji převzal od proroka Izaiáše do svého listu 
adresovaného mladé křesťanské komunitě  
v Římě. Poslechněme si ji znovu: „Jak milý je 
příchod těch, kdo zvěstují dobré věci!“ (srov. 
Řím 10,15; Iz 52,7).

Drazí mladí Myanmařané! Po vyslechnutí 
vašich slov a vašich zpěvů bych rád zmíně-
nou větu aplikoval na vás. Ano, váš příchod 
je milý, a je krásné a povzbuzující vidět vás, 
protože zvěstujete dobré věci, dobrou zvěst 
svého mládí, své víry a svého nadšení. Vy ur-
čitě jste dobrá zvěst, protože jste konkrétním 
znamením víry církve v Ježíše Krista, který 
nám přináší radost a naději, jež nebudou mít 
nikdy konce.

Někteří si kladou otázku, jak je možné 
mluvit o dobrých zprávách, když je okolo 
nás tolik utrpení. Kde jsou dobré zvěsti mezi 
tolikerou nespravedlností, chudobou a bí-
dou, které vrhají stín na nás a náš svět? Chtěl 
bych, aby odtud vyšlo velice jasné poselství. 
Chtěl bych, aby lidé věděli, že vy, mladí 
muži a ženy Myanmaru, nemáte strach věřit 

v dobrou zvěst Božího milosrdenství, proto-
že má jméno a tvář: Ježíš Kristus. Jakožto po-
slové této dobré zvěsti, jste hotovi nést slova 
naděje církvi, své zemi a světu. Jste připrave-
ni nést dobrou zvěst bratřím a sestrám, kteří 
trpí a potřebují vaše modlitby a vaši solidari-
tu, ale také vaše zaujetí pro lidská práva, pro 
spravedlnost a pro růst toho, čím obdarová-
vá Ježíš: lásky a pokoje.

Chtěl bych vám však předložit také jednu 
výzvu. Naslouchali jste pozorně prvnímu 
čtení? Svatý Pavel tam opakuje třikrát slův-
ko bez. Je to nepatrné slovo, které nás vybízí  
k zamyšlení nad naším místem v Božím plá-
nu. Pavel jej totiž používá ve třech otázkách, 
které bych rád položil každému z vás osob-
ně. První zní: „Jak v Něho mohou uvěřit bez 
toho, že o Něm slyšeli?“. Druhá: „Jak o Něm 
mohou uslyšet bez hlasatele, který by Jej hlá-
sal?“ a třetí: „Jak mohou hlásat bez toho, že 
byli posláni?“ (srov. Řím 10,14-15).

Rád bych, abyste se nad těmito třemi 
otázkami hluboce zamysleli. Nemějte však 
strach! Jako dobrotivý otec (možná by bylo 
lépe říci dědeček!) nechci, abyste na tyto 
otázky odpovídali sami. Dovolte mi, abych 
vám nabídnul pár myšlenek, které vás mo-
hou provázet na cestě víry a pomáhat vám 
rozeznávat, co po vás Pán žádá.

První otázka sv. Pavla zní: „Jak v Něho 
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mohou uvěřit bez toho, že o Něm slyšeli?“. 
Nás svět je plný hluku a roztěkanosti, jež 
mohou udusit Boží hlas. Aby druzí mohli  
o Bohu uslyšet a uvěřit v Něho, potřebují Jej 
nalézt v lidech, kteří jsou autentičtí a kteří 
umějí naslouchat. Takovými zajisté chcete 
být. Pouze Pán vám pomůže, abyste byli tak 
ryzí. Rozmlouvejte s Ním proto v modlit-
bě. Učte se naslouchat Jeho hlasu, mluvte  
k Němu pokojně z hloubi svého srdce.

Mluvte však také ke svatým, našim nebes-
kým přátelům, kteří nás mohou inspirovat. 
Jako sv. Ondřej. Byl obyčejným rybářem  
a stal se velkým mučedníkem, svědkem Je-
žíšovy lásky. Nežli se však stal mučedníkem, 
dopouštěl se chyb a musel se učit trpělivos-
ti, aby se postupně stal pravým Kristovým 
učedníkem. Také vy nemějte strach učit se ze 
svých chyb! Kéž vás svatí vedou k Ježíši a učí 
vás, jak svěřovat svůj život do Jeho rukou. 
Víte, že Ježíš je plný milosrdenství. Sdílej-
te s Ním vše, co nosíte ve svém srdci: obavy  
a starosti, sny i naděje. Pěstujte vnitřní život 
tak, jako byste se starali o zahradu či pole. 
Vyžaduje to čas a trpělivost. Avšak jako pěs-
titel umí čekat na sklizeň, tak vás Pán, pokud 
se naučíte trpělivosti, obdaruje hojností plo-
dů, o které se budete moci dělit s ostatními.

Druhá Pavlova otázka zní: „Jak o Něm 
mohou uslyšet bez hlasatele, který by Jej 
hlásal?“. Toto je velký úkol, který je svěřen 
zvláště vám mladým: být „učedníky-misi-
onáři“, posly Ježíšovy dobré zvěsti zejména 
mezi vašimi vrstevníky a přáteli. Nebojte se 
vyvolat rozruch, klást otázky, které vedou 
lidi k zamyšlení! A nemějte strach, pokud 
pocítíte, že je vás málo a jste jen roztroušeni 
tu a tam. Evangelium roste vždycky z drob-
ných kořínků. Dejte se slyšet! Rád bych vás 
požádal, abyste křičeli, ale ne hlasem. Chtěl 
bych, abyste křičeli životem, srdcem, a byli 
tak znamením naděje pro ty, kdo klesají na 
duchu, rukou podanou těm, kdo jsou ne-

mocní, přívětivým úsměvem vůči tomu, kdo 
je cizí, a pečující oporou pro toho, kdo je 
osamocen.

Poslední Pavlova otázka zní: „Jak mohou 
hlásat, jestliže nebyli posláni?“ Na konci mše 
budeme všichni posláni chopit se darů, které 
jsme obdrželi, a podělit se o ně s ostatními. 
Mohlo by to trochu odrazovat, poněvadž 
nikdy nevíme, kam nás Ježíš pošle. On nás 
však nikdy nepošle, aniž by kráčel po našem 
boku, a je vždycky trochu napřed, aby nás 
vedl na nová a velkolepá místa svého králov-
ství.

Jak Pán posílá svatého Ondřeje a jeho 
bratra Šimona Petra v dnešním evangeliu? 
„Pojďte za mnou,“ říká jim (srov. Mt 4,19). 
To je význam toho, co znamená být poslá-
ni: následovat Krista, ne se hrnout dopředu 
svými vlastními silami! Pán pošle některé  
z vás, abyste jej následovali jako kněží a sta-
li se tak „rybáři lidí“. Jiné povolá, aby žili 
zasvěceným životem. A další povolá k man-
želskému životu, aby se stali milujícími otci  
a matkami. Ať už bude vaše povolání jaké-
koli, buďte odvážní, buďte velkorysí a přede-
vším buďte radostní!

Tady v této krásné katedrále zasvěcené 
Neposkvrněnému Početí vás vybízím, abys-
te hleděli k Marii. Když přitakala andělovu 
poselství, byla mladá jako vy. Měla však od-
vahu svěřit se dobré zvěsti, kterou uslyšela, 
a vyjádřit ji životem věrné oddanosti svému 
povolání, naprostým sebedarováním a úpl-
nou odevzdaností do laskavé Boží péče. Jako 
Maria můžete být všichni mírní, ale odvážní 
při hlásání Ježíše a Jeho lásky druhým!

Drazí mladí, s velkou sympatií svěřuji vás 
a vaše rodiny Její mateřské přímluvě. A pro-
sím vás, pamatujte na mne ve svých modlit-
bách. Bůh žehnej Myanmaru! [Myanmar pyi 
ko Payarthakin Kaung gi pei pa sei]

Přeložil Milan Glaser
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Promluva na setkání s mládeží, Dháka - Bangladéš

DĚJINY NEZAČÍNAJÍ S NÁMI, JSME 
SOUČÁSTÍ STARODÁVNÉ »CESTY«
papež František

Drazí mladí, drazí přátelé, dobrý večer!
Konečně jsme spolu! Děkuji vám všem 

za vřelé přijetí. Mé poděkování patří mons. 
Gervasovi za jeho laskavá slova na uvítanou 
a Upasaně a Anthonymu za jejich svědectví. 
Mladí lidé v sobě mají cosi jedinečného: 
jste plni nadšení, a pokaždé, když se s vámi 
setkám, omládnu. Upasana o tom mluvila, 
když řekla, že je „moc nadšená“, což mohu 
vidět a vnímat. Toto mladické nadšení sou-
visí s podnikavostí. Vyjádřil to jeden z va-
šich národních básníků, Kazi Nazrul Islam, 
když označil mládež této země za „nebojác-
nou“, „zvyklou vydobývat světlo z hlubin 
temnot“. Mladí jsou vždycky připraveni vy-
kročit vpřed, dát věci do pohybu a riskovat. 
Pokračujte dál v tomto nadšení za okolností 
dobrých i špatných. Jděte dál, zejména teh-
dy, cítíte-li tíži problémů a smutku a máte-li 
dojem, že Bůh není na dohled.

Jdete-li však kupředu, ujistěte se, že jste 
zvolili správnou cestu. Co se tím míní? Je 
to umění cestovat životem, nikoli bezcílně se 
toulat. Náš život nepostrádá směr, má smysl, 
jehož se nám dostává od Boha. On nás vede 
a orientuje svojí milostí. Jako bychom v sobě 
měli nějaký software, který pomáhá rozpo-
znat Jeho božský plán a svobodně na něj od-
povídat. Jako každý software však potřebuje 
neustálou aktualizaci. Dbejte o aktualizaci 
svého programu tím, že budete naslouchat 
Pánu a přijímat výzvu k plnění Jeho vůle. 
Je totiž smutné, když software není aktuali-

zován – a ještě smutnější, když se porouchá  
a není k ničemu.

Anthony poukázal na tuto výzvu ve svém 
svědectví, když řekl, že jste muži a ženami, 
kteří „vyrůstají v křehkém světě, který vyža-
duje moudrost“. Použil jsi výraz moudrost 
a tím jsi nám jej podal jako klíč. Když se 
přechází od cestování k bezcílnému toulání, 
veškerá moudrost se vytrácí! Jediné, co nás 
orientuje a umožňuje nám kráčet správnou 
stezkou, je moudrost, moudrost, která se rodí 
z víry. Není to falešná moudrost tohoto svě-
ta. Je to moudrost, kterou je možné uzřít  
v očích rodičů a dětí, kteří vložili svou dů-
věru v Boha. Jako křesťané můžeme vidět  
v jejich očích světlo Boží přítomnosti, svět-
lo, které objevili v Ježíši, jenž je Boží moud-
rost sama (srov. 1 Kor 1,24). K obdržení 
této moudrosti je třeba dívat se na svět, na 
svoje situace a problémy Božíma očima, na-
slouchat ostatním Božím sluchem, milovat 
Božím srdcem a oceňovat věci Božími hod-
notami.

Tato moudrost nám pomáhá rozpoznávat 
a odmítat falešné sliby štěstí. Kultura, která 
skýtá falešné sliby, nemůže osvobodit, vede 
pouze k sobectví, jež naplňuje srdce tem-
notou a hořkostí. Boží moudrost nám však 
pomáhá poznat, jak přijmout a uhostit ty, 
kdo jednají a smýšlejí jinak než my. Je smut-
né, uzavíráme-li se do svého malého světa  
a stahujeme se do sebe. Pak přijímáme za 
svůj princip, podle něhož „je to, jak říkám já, 
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anebo sbohem“, a ocitáme v pasti, uzavření  
v sobě. Když se lid, náboženství či společnost 
stávají příliš „těsnými“, ztrácejí to nejlepší, 
co mají, a upadají do domýšlivosti, podle níž 
„já jsem dobrý a ty jsi špatný“. Upasana po-
ukázala na důsledky tohoto smýšlení, když 
řekla, že „ztrácíme směr a ztrácíme sebe“  
a „život se stává nesmyslným“. Boží moud-
rost nás otevírá druhým. Pomáhá nám do-
hlédnout za svoji osobní pohodlnost a za 
falešné jistoty, které nás činí slepými vůči 
velkým ideálům, jež život zkrášlují a činí jej 
hodným života.

Jsem rád, že spolu s katolíky jsou tady  
s námi mnozí mladí přátelé muslimové  
a stoupenci jiných náboženských vyznání. 
Tím, že jste dnes tady s námi, dáváte naje-
vo svoje odhodlání prosazovat harmonické 
ovzduší, ve kterém jeden druhému podává 
ruku nehledě na náboženské rozdíly. Připo-
míná mi to zkušenost, kterou jsem učinil  
v Buenos Aires v jedné farnosti, která se na-
chází ve velice chudé oblasti. Skupina stu-
dentů tam stavěla pár budov pro farnost  
a tamější kněz mne pozval, abych se s nimi 
setkal. Šel jsem tedy, a když jsem dorazil do 
farnosti, kněz, jenž mne pozval, mi jedno-
ho po druhém představil: „To je architekt, 
žid, toto je komunista, toto je praktikující 
katolík“ (Promluva k mládeži, Centrum Fe-
lixe Varely v Havaně, 20. září 2015). Každý 
z těch studentů byl jiný, ale všichni společně 
pracovali na obecně prospěšné věci. Byli ote-
vření sociálnímu přátelství a odhodlaní od-
mítnout všechno, co by je mohlo odvrátit od 
předsevzetí být spolu a vzájemně si pomáhat.

Boží moudrost nám pomáhá hledět za 
sebe, abychom objevili dobro svého kultur-
ního dědictví. Vaše kultura vás učí úctě ke 
starším. Jak už jsem řekl dříve, staří lidé nám 
pomáhají cenit si generační kontinuity. Mají 
paměť a moudrost zkušeností, jež nám po-
máhá vyhýbat se opakování minulých chyb. 
Staří mají „charisma překlenovat vzdálenos-
ti“, poněvadž zajišťují předávání nejdůleži-
tějších hodnot svým dětem a vnukům. Jejich 
slova, jejich láska, jejich sympatie a přítom-
nost nám umožňují chápat, že dějiny nezačí-
nají s námi, nýbrž že jsme součástí starodáv-
né „cesty“ a realita je větší než my. Mluvte 
se svými rodiči a prarodiči, neprožívejte celý 
den s mobilem, ignorujíce svět kolem sebe!

Upasana a Anthony uzavírali svá svědectví 
slovem naděje. Boží moudrost v nás posiluje 
naději a pomáhá nám odvážně čelit budouc-
nosti. My křesťané nacházíme tuto naději 
v osobním setkání s Ježíšem v modlitbě, ve 
svátostech a v konkrétním kontaktu s chu-
dými, nemocnými, trpícími a opuštěnými. 
V Ježíši objevujeme solidaritu Boha, který 
neustále putuje po našem boku.

Drazí mladí, drazí přátelé, pohled do va-
šich tváří mne naplňuje radostí a nadějí. Jste 
radostí a nadějí pro svoji zemi, pro církev  
a pro svoje komunity. Ať nadále Boží moud-
rost inspiruje vaše úsilí o růst v lásce, bratr-
ství a dobrotě. Loučím se dnes s vaší zemí 
a ujišťuji vás svojí modlitbou za to, abyste 
nadále rostli v lásce k Bohu a bližnímu.  
A prosím vás, nezapomeňte se modlit za 
mne.



8

Budoucnost církve 1/2018

formace

Promluva papeže před modlitbou Angelus k peruánské mládeži 21. ledna,  
Lima - Peru

KAŽDÉMU PÁN NĚCO SVĚŘUJE, 
ODPOVĚDĚT JE TŘEBA DŮVĚROU
papež František

Drazí mladí,
Těší mne, že mohu být s vámi. Tato setká-

ní jsou pro mne vždycky důležitá, zejména  
v tomto roce, kdy se připravujeme na sy-
nodu o mládeži. Vaše tváře, vaše tužby, váš 
život jsou pro církev důležité a je třeba, aby-
chom jim přikládali význam, jaký zasluhu-
jí, a také je třeba mít odvahu, jakou mělo 
mnoho mladých této země, kteří se nebáli 
milovat a riskovat život pro Ježíše.

Drazí přátelé, máte mnoho vzorů! Myslím 
na sv. Martina de Porres. Tomu mladíkovi 
nic nezabránilo ve splnění jeho tužeb, nic 
mu nezabránilo zasvětit svůj život jiným, 
nezabránilo mu v lásce, kterou prokazoval, 
protože zakusil, že Pán jej miluje jako prv-
ní. Takového, jakým byl. Mulatem, kterému 
bylo mnohé upíráno. Lidským očím či přá-
telům se zdálo, že je odsouzen k „prohře“, 
ale dokázal to, co později tvořilo tajemství 
jeho života, totiž doufat. Vkládal naději  
v Pána, který jej miloval. Víte proč? Protože 
nejprve Pán doufal v něho, tak jako v kaž-
dého z nás doufá a neúnavně nás dál bude 
zahrnovat důvěrou. Každému z nás Pán něco 
svěřuje, a odpovědí je? Důvěra v Něho! Ka-
ždý z vás, ať se ve svém srdci zamyslí a zeptá 
se, co mu Pán svěřil. Co mi svěřil Pán? Co 
mi v mém srdci svěřil Pán?

Můžete mi říci, že důvěřovat je někdy vel-
mi těžké. Tomu rozumím. V takových chví-

lích se mohou vynořit negativní myšlenky, 
když máme dojem, že je mnoho tíživých 
situací a domníváme se, že jsme vypadli  
z běhu světa - nebo z mistrovství světa -  
a jsme poraženi. Tak tomu ale není, že?

Jsou chvíle, kdy vás může napadnout, že 
nemůžete splnit svoje životní touhy a sny, 
ale i přes vyřazení z mistrovství světa je třeba 
důvěřovat dál. Všichni jsme takovou situa-
cí prošli. V takových chvílích, kdy se zdá, 
že víra pohasíná, nezapomeňte, že Ježíš je 
na vaší straně. Nepovažujte se za poražené, 
neztrácejte naději! Nezapomínejte na sva-
té, kteří nás provázejí z nebe. Obracejte se  
k nim, modlete se a neúnavně proste o jejich 
přímluvu, ke svatým včerejška i dneška. Tato 
země jich má mnoho, protože je zemí „pl-
nou svatosti“. Peru je země oplývající svatos-
tí. Hledejte pomoc a radu lidí, o nichž víte, 
že jsou dobří, neboť jejich tváře vyzařují ra-
dost a pokoj. Dovolte jim, aby vás provázeli, 
a takto se dál ubírejte životem.

Je tu však ještě něco. Ježíš chce, abyste jed-
nali. Chce, abyste uskutečňovali svoje ideály 
a předsevzali si, že se budete držet Jeho rad. 
Povede vás cestou blahoslavenství, nesnad-
nou, ale fascinující cestou, kterou se ne-
můžeme ubírat sami, nýbrž skupinově, kde 
může každý spolupracovat a vydat ze sebe to 
nejlepší. Ježíš na tebe spoléhá tak, jako kdysi 
na svatou Růženu z Limy, svatého Turibia, 
svatého Jana Macíase, svatého Františka 
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Solana a mnohé další. Dnes se tě ptá stejně 
jako jich, zda chceš jít za Ním. Jsi připraven 
- připravena - se za Ním vydat? [odpovídají: 
ano]. Nebuďme si tak jistí. Zpytujte se, zda-
li jste připraveni Jej následovat, proste Jej, 
aby připravil vaše srdce, abyste tohoto byli 
schopni. Jasné? [odpovídají: ano].

Drazí přátelé, Pán na vás hledí s nadějí, 
nikdy Jej neomrzíte. Ano, my se možná roz-
mrzíme nad sebou či nad druhými. Mož-
ná se nám přihodí, že nás zklame nějaký 
kamarád, kamarádka, protože se nám zdál 
skvělý a pak jsme zjistili, že není tak skvělý, 
a nechali jsme jej. Ježíš nad námi nemalo-
myslní. Někdo řekne: »Ale, kdybyste viděl, 
otče, co já dělám… něco řeknu a potom 
dělám něco jiného… můj život není čistý«. 
Avšak navzdory tomu všemu Ježíš nad námi 
nikdy nemalomyslní. Řekni Mu ve svém 
srdci: »Děkuji ti, že jsi mne přišel provázet,  
i když jsem na tom byl špatně. Děkuji, Ježí-
ši.« Řekněme všichni: díky Ježíši, díky Ježí-
ši. Je pěkné vidět digitálně upravené fotky, 
ale photoshop se používá jenom na digitální 
snímky. Nemůžeme do něj dát lidi, reali-
tu, ani sebe sama. Barevné filtry a vysoká 
rozlišení jsou dobré pro video, ale nikdy je 
nemůžeme aplikovat na přátele. Existují pře-
krásné, leč falešné snímky. Dovolte mi říci, 
že srdce nelze předělat ve photoshopu, pro-
tože v srdci jde o opravdovou lásku, tam je  
v sázce štěstí. A tam se ukazuje to, co oprav-
du jsme. Jaké je tvoje srdce?

Ježíš nechce, aby tvoje srdce bylo nalíčeno. 
Miluje tě takového, jakým jsi, a má sen, kte-
rý chce uskutečnit s každým z vás. Nezapo-
mínejte, že Ježíše neomrzíme. A jestli na vás 
dolehne omrzelost, vezměte do rukou Bibli 
a připomeňte si přátele, které si vybral Ježíš 
a které vybral Bůh: Mojžíš koktal, Abrahám 
byl stařec, Jeremiáš byl mladíček, Zacheus 
byl malé postavy, učedníci, které Ježíš prosil 
o modlitbu, usnuli, Magdaléna byla veřejná 

hříšnice, Pavel pronásledoval křesťany, Petr 
zapřel Ježíše a pak se stal papežem… a tak 
bychom mohli pokračovat. Ježíš tě chce tak, 
jaký jsi, stejně jako si vyvolil svoje přátele ta-
kové, jakými byli, i s jejich defekty, s jejich 
snahou se změnit, ale takové, jakými byli.  
A tak miluje Tebe. Nemusíš se líčit, nemusíš 
líčit svoje srdce, nýbrž ukázat se Ježíši takový, 
jaký jsi, aby Ti mohl pomoci dělat v životě 
pokroky.

Když se na nás Ježíš dívá, nemyslí na to, 
jak velice jsme dokonalí, nýbrž na lásku, kte-
rou nosíme ve svých srdcích, abychom ji da-
rovali druhým a následovali Jej. Pro Něho je 
důležité jedno: kolik lásky ve svém srdci cho-
vám? A tuto odpověď bychom měli dát i naší 
Matce, naší drahé panenské Matce: pohleď 
na lásku, kterou nosím v srdci. Je jí málo? 
Hodně? Nevím, jaká je tato láska. – Buďte 
si jisti, že Ona vás bude provázet po celý ži-
vot na křižovatkách všech vašich cest, zejmé-
na, zejména když budete přijímat závažná 
rozhodnutí. Neklesejte na mysli! Jděte dál, 
všichni společně, protože život stojí za to žít 
se vzpřímenou hlavou. A Bůh vám žehnej!

Jsme tady, na hlavním náměstí Limy, 
nevelkém místě poměrně malého města… 
svět je mnohem větší, je v něm plno měst 
a národů a je plný problémů, plný válek.  
A dnes přicházejí velmi znepokojující zprávy 
z Demokratické republiky Kongo: mysleme 
na Kongo. V této chvíli, z tohoto města se 
všemi těmi mladými, prosím představitele  
a zodpovědné činitele a všechny v této mi-
lované zemi, aby se maximálně vynasnažili  
a vyhnuli se každé formě násilí a hledali ře-
šení ve prospěch obecného dobra. Všichni 
se společně mlčky modleme na tento úmy-
sl za naše bratry v Demokratické republice  
Kongo.

Převzato z radiovaticana.cz
Přeložil Milan Glaser
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Projev svatého otce na setkání s mladými během apoštolské cesty do Chile a Peru. 
Středa 17. 1. 2018, Národní svatyně Maipú

„CO BY DĚLAL KRISTUS 
NA MÉM MÍSTĚ?“
papež František

Já jsem také, Arieli, rád, že jsem s Vámi. 
Děkuji za Tvá slova přivítání jménem všech 
přítomných. Jsem rozhodně vděčný za to, že 
mohu sdílet tento čas s Vámi, o nichž tady 
čtu, že „vstali z pohovek a obuli si boty“. Dě-
kuji! Považuji pro sebe za důležité, abychom 
se setkali a chvíli spolu putovali, abychom si 
pomohli navzájem hledět dopředu! A věřím, 
že pro Vás je to také důležité. Děkuji.

A mám radost, že se toto setkání koná zde, 
v Maipú. Na tomto místě, kde v objetí bra-
trství byla založena chilská historie; v tomto 
poutním chrámu, který se tyčí na křižovat-
ce cest ze severu a z jihu, který spojuje sníh  
i oceán a působí, že nebe i země mají do-
mov. Domov pro Chile, domov pro Vás, milí 
mladí, kde na Vás čeká Panna Maria Kar-
melská a přijímá Vás s otevřeným srdcem. 
A jako doprovázela zrození tohoto národa 
a doprovázela tolik Chilanů během těchto  
200 let, chce i nadále doprovázet sny, které 
Bůh klade do Vašeho srdce: sny o svobodě, sny  
o radosti, sny o lepší budoucnosti. Tyto 
touhy, jak jsi řekl, Arieli, „ být představite-
li změny“. Být hlavními postavami. Panna 
Marie Karmelská Vás doprovází, abyste byli 
představiteli Chile, aby se Vaše srdce zasnila. 
A já vím, že srdce mladých Chilanů sní, a sní 
ve velkém, nejen, když se něčím posilníte. 
Ne, vždy sněte o velikých věcech, poněvadž  
z této země se zrodily zkušenosti, které se 
šířily a množily v různých zemích našeho 

kontinentu. A kdo jim dal vzniknout? Mladí 
lidé, jako jste vy, kteří se odvážili žít dobro-
družství víry. Poněvadž víra v mladých lidech 
podněcuje pocity dobrodružství, které vybí-
zí k cestám po pozoruhodných krajinách, po 
obtížných cestách, neklidných místech… 
Vám se ale dobrodružství a výzvy líbí, tedy 
až na ty, kteří ještě nevstali z pohovek. Rych-
le vstaňte! Tak můžeme jít dále, vy, kteří jste 
experti, si obujte boty. Navíc, když nemáte 
výzvy, které by Vás podněcovali, tak se nu-
díte. To je vidět, například, pokaždé když 
dojde k nějaké přírodní pohromě: máte ob-
rovskou schopnost se zmobilizovat, což nám 
ukazuje velkorysost srdcí. Děkuji.

Chtěl jsem začít tímto odkazem na Vlast, 
protože cestu dopředu, sny, které mají být 
uskutečněny, pohled upřený stále na obzor, 
je vždy třeba činit s nohama na zemi a to 
vždy začíná s nohama na zemi naší Vlasti, 
a pokud nemilujete svou Vlast, nevěřím, že 
budete milovat Ježíše a že budete milovat 
Boha. Láska k Vlasti je láska k matce, říkáme 
jí Matka Vlast, protože zde jsme se narodi-
li, ona sama, jako každá matka nás však učí 
chodit a odevzdává se nám, abychom jí pře-
dali dalším generacím. Proto jsem chtěl začít 
tímto odkazem na Matku, Matku Vlast. Po-
kud nejste vlastenci – ne šovinisté -, vlasten-
ci, v životě ničeho nedosáhnete. Milujte svou 
zemi, chlapci a děvčata, milujte své Chile, 
dejte ze sebe to nejlepší kvůli své zemi, Chile. 
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Při své práci biskupa jsem zjistil, že exis-
tuje mnoho, skutečně mnoho dobrých ná-
padů v srdcích a myslích mladých lidí. A je 
pravda, že jste neklidní, hledající, idealisté. 
A víte, kdo má problém? Problém máme 
my, velcí, když nasloucháme těmto ideálům, 
tomuto neklidu mladých lidí a s přemoud-
řelou tváří říkáme: „Myslí takhle, protože je 
mladý, však on dozraje, nebo hůře, však se 
nechá zkorumpovat“. A je pravda, že za tím 
“však on dozraje“ nad iluzemi a sny se skrý-
vá tiché „Však se nechá zkorumpovat“ Pozor 
na to! Zrát znamená růst a dávat růst svým 
snům, dávat růst svému nadšení, ne zlenivět 
a nechat se koupit za pár „drobných“, to ne-
znamená dozrát. Takže pokud my, starší, si 
toto myslíme, nevšímejte si nás.

Možná se zdá, že v této větě „však on do-
zraje“ od nás starších jako bychom na vás 
hodili mokrý ručník, abychom vás umlčeli, 
jako by se v ní skrývalo, že dozrát znamená 
přijmout nespravedlnost, věřit, že nemů-
žeme dělat nic, že to vždycky bylo takhle: 
„Proč se máme měnit, když to vždycky bylo 
takhle, když se to vždycky dělalo takhle?“. 
To je korupce. Dozrát, pravá zralost zname-
ná uskutečnit své sny, Vaše naděje, společně, 
ve vzájemné konfrontaci a diskuzi mezi se-
bou, ale vždy s pohledem upřeným dopředu, 
nezlenivět, neprodávat své naděje apod. Je 
Vám to jasné? (Odpovídají: Ano!)

Kvůli těmto skutečnostem o Vás mladých, 
jsem Vám chtěl oznámit, že jsem svolal Sy-
nodu víry, rozlišování o Vás. A kromě toho 
se bude konat setkání mládeže, protože Sy-
nody se účastní biskupové, nicméně myslí-
me na mladé lidi. Víte však, že mám strach 
z filtrů, protože občas, aby názory mladých 
lidí dorazily až do Říma, musíte mít urči-
té kontakty, a tak ty návrhy mohou dorazit 
dost filtrované, ne díky leteckým společnos-
tem, ale díky těm, kdo je předávají. Proto 
chci nejdříve naslouchat mladým a proto se 

koná toto Setkání mládeže, setkání, kde vy, 
mladí lidé z celého světa, budete hlavními 
postavami, mladí katolíci i nekatolíci, mladí 
křesťané i z jiných náboženství, i mladí, kteří 
nevědí, zda věří či nevěří, všichni, abychom 
Vám naslouchali, naslouchali přímo, proto-
že je důležité, abyste mluvili, abyste se nene-
chali umlčet. Na nás je Vám pomáhat, abyste 
byli koherentní s tím, co říkáte, to je naše 
práce, Vám pomoci. Když však nebudete 
mluvit, jak Vám můžeme pomoci? A mluv-
te s odvahou, řekněte to, co cítíte. To tedy 
budete moci udělat v týdnu setkání před 
Květnou nedělí, kdy přijedou delegace mla-
dých lidí z celého světa, abychom pomohli 
tomu, aby Církev měla mladou tvář. Nedáv-
no mi jeden člověk říkal:: „Tak nevím, jestli 
mám mluvit o Svaté matce církvi – mluvil 
o jednom konkrétním místě – nebo o Sva-
té babičce církvi“. Ne, ne, Církev musí mít 
mladou tvář a tu nám musíte dát Vy. Ale, 
samozřejmě, mladá tvář je skutečná, plná ži-
vota, ne mladá díky omlazujícím krémům. 
To nefunguje. Je ale mladá, protože ze svého 
srdce se nechá dotazovat, a to je přesně to, 
co my, Svatá matka církev dnes potřebuje 
od Vás: abyste se nás dotazovali. Pak se při-
pravte na odpověď, je ale třeba, abyste se nás 
dotazovali, Církev potřebuje, abyste vytáh-
li své občanky duchovně dospělých a měli 
odvahu nám říci: „Tohle se mi líbí, touto 
cestou se mi zdá, že je třeba jít, tohle nefun-
guje, tohle není most, ale zeď, atd.“ Abyste 
nám řekli, co cítíte, co si myslíte a společně 
si to zpracovali ve skupinkách během setkání  
a poté tento matriál bude putovat na sy-
nodu, kde zajisté bude nějaké Vaše zastou-
pení, ale Synodu tvoří biskupové s Vaším 
zastoupením, jež zahrnuje všechny. Tak se 
připravte na toto setkání a těm, kteří na toto 
setkání pojedou, předejte své nápady, to, co 
Vás zneklidňuje, co cítíte ve svém srdci. Cír-
kev Vás tolik potřebuje, chilská církev, abys-
te námi „zatřásli“, pomohli být blíže Ježíši.  

formace
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O to Vás žádáme, abyste námi zatřásli, po-
kud jsme nehybní a pomohli nám být blíže 
k Ježíši. Stojíme o Vaše otázky, to, co chcete 
vědět, že chcete mít velké nároky na to, aby-
chom byli blízko Ježíši. A všichni jsme znovu  
a znovu zváni k tomu, abychom byli blízko 
Ježíši. Pokud nějaká činnost, nějaký pasto-
rační plán, pokud toto setkání nám ne-
pomůže být blíže Ježíši, ztrácíme čas, je to  
ztracené odpoledne, hodiny příprav: kéž 
nám pomůžete být blíže Ježíši. A o toto žá-
dáme tu, která nás může vzít za ruku, vzhlí-
žíme k matce; každý ve svém srdci ji řekne 
svými slovy, té, která byla první učednicí, 
aby nám pomohla být blíže Ježíši, ze srdce, 
každý z Vás.

A teď mi dovolte říct jednu anekdotu. 
Jednou jsem si povídal s jedním mladým 
mužem a zeptal jsem se ho, co mu kazí nála-
du. „Co ti dokáže zkazit náladu?“ – protože  
v tom kontextu tato otázka vznikla spontá-
ně. A on mi řekl: „Když se mi vybije mobil 
nebo ztratím signál na internet“. Zeptal jsem 
se ho: „A proč?“ Říká mi: „Otče, je to prosté, 
přicházím o všechno, co se děje, jsem mimo 
svět, jako bych někde visel. V takových chví-
lích vyběhnu pro nabíječku nebo hledám 
wifinu a heslo, abych byl znovu připojený“. 
Tato odpověď mne vedla k zamyšlení, že  
s vírou se nám může stát to samé. Všichni 
jsme nadšení, naše víra se obnovuje – ať je to 
duchovní obnova, kázání, setkání, návštěva 
papeže – víra roste, ale po nějaké době puto-
vání nebo počátečního „nakopnutí“ přijdou 
chvíle, kdy, aniž bychom si to uvědomili, 
začne zpomalovat naše „rychlost připojení“  
a pomalinku začínáme ztrácet to nadšení, to, 
že chceme být ve spojení s Ježíšem a najed-
nou jsme bez připojení, bez baterie a přemů-
že nás špatná nálada, jsme skeptičtí, smut-
ní, bez síly a vidíme všechno černě. Když 
zůstaneme bez „spojení“, které oživuje naše 
sny, srdce začne slábnout, také bude vybité 

a bude to jak v jedné písni: „Hluk a samota 
města nás ode všeho izolují. Svět, který se 
zbláznil, se mě snaží pohltit a utopit mé my-
šlenky“. Stalo se Vám to někdy? Ne, každý si 
odpovězte sám pro sebe, nechci zahanbit ty, 
kterým se to nestalo. Mně se to stalo.

Bez připojení na Ježíše se naše myšlenky 
ztratí, utopí, naše sny se ztratí, naše víra 
zmizí a samozřejmě, budeme plni špatné 
nálady. Od hlavních postav – kterými jsme 
a chceme být – můžeme dojít k tomu, že 
vyjde nastejno, pokud něco uděláme či ne: 
„Proč se budeš snažit? Podívej – mladý pesi-
mista (říká): Užívej si, nech to, však víš, jak 
to vždycky skončí, svět se nezměnil, užívej 
života a hurá dopředu“. A jsme odpojeni od 
reality a toho, co se děje ve „světě“. A máme 
pocit, že jsme „mimo svět“, ve svém „malém 
světě“, kde jsem v klídku, na své pohovce. 
Trápí mne, že když ztratí „signál“, mnozí si 
myslí, že už nemají co dát a jsou jakoby ztra-
ceni: „Přestaň, ty máš co dát“ – „Ne, podí-
vej, je to hrůza, snažím se studovat, mít titul, 
oženit se, ale to stačí, nechci komplikace, to 
končívá špatně“. To se stane, když ztratíme 
připojení. Nikdy si nemysli, že nemáš co dát 
nebo že tě nikdo nepotřebuje: „Mnoha lidí 
tě potřebuje a přemýšlej nad tím“. Každý  
z vás se zamyslete ve svém srdci: „Mnoho lidí 
mne potřebuje“. Ta myšlenka, jak rád říkával 
světec Hurtado, že „nikdo mne nepotřebuje“ 
je „ďáblova rada“, který chce, aby ses cítil, že 
nestojíš za nic… ale je to kvůli tomu, abys 
věci nechal tak, jak jsou, proto chce, aby ses 
cítil, že za nic nestojíš, aby se nic nezměnilo, 
protože jediný, kdo může způsobit změnu 
ve společnosti, je mladý člověk, jeden z Vás. 
My už jsme na druhé straně. Všichni, říkal 
jsem, jsme důležití a všichni máme co dát. 
Ve chvilce ticha se každý zeptá – vážně, ve 
svém srdci -:“Co můžu já dát v životě?“ A to-
lik z Vás bude mít chuť říct: „Nevím“. Nevíš, 
čím můžeš přispět? Svět tě potřebuje, vlast 
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tě potřebuje, společnost tě potřebuje, máš co 
dát, neztrácej připojení.

Mladí z evangelia, které jsme slyšeli dnes, 
chtěli nějaké „znamení“, hledali znamení, 
které by jim pomáhalo udržet živý oheň  
v jejich srdcích. Ti mladíci, kteří byli s Ja-
nem Křtitelem, chtěli vědět, jak dobít bater-
ky srdce. Ondřej a druhý učedník – který 
nám neříká jméno a můžeme si představit, 
že ten druhý učedník může být každý z nás – 
hledali heslo, aby se připojili k Tomu, který 
je „Cesta, Pravda a Život“ (Jn 14,6). A vedl 
je Jan Křtitel. Myslím, že máte velikého svět-
ce, který Vám může dělat průvodce, světce, 
který svým životem zpíval: „Spokojen, Pane, 
spokojen“. Hurtado měl zlaté pravidlo, pra-
vidlo, které zapalovalo jeho srdce ohněm, 
který dokáže udržet radost živou. Poněvadž 
Ježíš je tímto ohněm a každý, kdo se k němu 
přiblíží, je zapálen.

A heslo pro Hurtada, aby se znovu připo-
jil, aby si udržel signál, je velmi jednoduché 
– jistě si nikdo z Vás nevzal s sebou telefon, 
že? Byl bych rád, kdybyste si ho poznamena-
li do telefonu, tak schválně, nadiktuji Vám 
ho-. Hurtado se ptá – to je to heslo-: „Co 
by dělal Kristus na mém místě?“. Ti z vás, 
co mohou, poznamenejte si to: „Co by dělal 
Kristus na mém místě?“. „Co by dělal Kris-
tus na mém místě, ve škole, na univerzitě, 
na ulici, doma, mezi přáteli, v práci; tváří 
v tvář šikanovanému člověku: Co by dělal 
Kristus na mém místě?“. Když půjdete tan-
covat, když budete sportovat nebo na fot-
bale: „Co by dělal Kristus na mém místě?“. 
To je to heslo, to je ta baterka, která zapne 
naše srdce a zapne naši víru a dodá jiskru 
očím, která nezmizí. To znamená být hlav-
ními postavami historie. S jiskřícíma očima, 
protože objevíme, že Ježíš je zdrojem života 
a radosti. Hlavními postavami historie, pro-
tože chceme rozdmýchat tuto jiskru v tolika 
vyhaslých a zemdlelých srdcích, která zapo-

mněla na naději; u tolika, co jsou „znudění“ 
a čekají, až je někdo pozve a vyzve s něčím, 
co za to stojí. Být hlavní postavou znamená 
dělat to, co dělal Ježíš. Tam, kde jsi, s kým-
koli se potkáš a v ten moment setkání: : „Co 
by dělal Kristus na mém místě?“. Načetli jste 
to heslo? (Mladí odpovídají: „Ano“). A jedi-
ný způsob, jak heslo nezapomenout, je ho 
používat, jinak se Vám nestane to, co -  no, 
tohle pamatuji já, vy ne, tak se aspoň něco 
dozvíte – se stalo třem bláznům ve filmu, 
kteří naplánují přepadení a loupež z trezo-
ru. Vše mají promyšlené, a když přijedou na 
místo, nemohou si vzpomenout na heslo, na 
kód. Pokud nebudete heslo používat, zapo-
menete ho. Načtěte si jej do srdce. Jak bylo 
to heslo? (O: „Co by dělal Kristus na mém 
místě?“.) Tole je to heslo. Zopakujte jej, ale 
hlavně ho používejte. - „Co by dělal Kristus 
na mém místě?“. – A je třeba ho používat 
každý den. Přijde chvíle, kdy ho budete znát 
zpaměti, a přijde den, kdy, aniž byste si to 
uvědomili, srdce každého z Vás bude tlouci 
jako srdce Ježíšovo.

Nestačí poslouchat nějaké náboženské vy-
učování nebo se učit nějaké doktríně; to, co 
chceme, je žít tak, jak žil Ježíš: Co by dě-
lal Kristus na mém místě? Převést Ježíše do 
mého života. Proto se ho mladíci v evangeliu 
ptají: „Pane, kde žiješ?“; - slyšíme nově – jak 
žiješ? Ptám se na to Ježíše? Chceme žít jako 
Ježíš, to On rozechvěje naše srdce.

Rozechvěje srdce a postaví tě na cestu rizi-
ka. Riskovat, vystavit se riziku. Milí přátelé, 
buďte odvážní, vyjděte se sejít se svými přá-
teli, s těmi, co neznáte, nebo jsou v obtížné 
situaci.

A jděte s jediným slibem, který máme: 
uprostřed pouště, cesty, dobrodružství, vždy 
budete mít „připojení“, bude tam „nabí-
ječka“. Nebudeme sami. Vždy se bude-
me těšit ze společnosti Ježíše a jeho Matky  
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a společenství. Společenství, které zajisté 
není dokonalé, ale to neznamená, že nemůže 
milovat mnoho a dávat ostatním. Jak bylo 
to heslo? (O: „Co by dělal Kristus na mém 
místě?“.) Výborně, ještě si ho pamatujete.

Milí přátelé, milí mladí: „Buďte – prosím 
Vás o to – mladí Samaritáni, kteří nikdy ne-
opouští nikoho zanechaného u cesty. V srdci 
si zodpovězte otázku: „Opustil jsem někdy 
někoho zanechaného u cesty? Příbuzného, 
kamaráda, kamarádku…?“ Buďte Samaritá-
ni, nikdy neopouštějte člověka zanechaného 
u cesty. Buďte mladí z Kyrény, kteří pomá-
hají Kristu nést kříž a berou na sebe utrpe-
ní svých bratří. Buďte jako Zacheus, který 
přeměnil svůj duchovní trpasličí vzrůst ve 
velikost a dovolil, aby Ježíš přeměnil jeho 
materialistické srdce v srdce, které je solidár-

ní. Buďte jako mladá Magdalena, jež vášnivě 
hledala lásku, která pouze v Ježíši nalezne 
odpovědi, které potřebuje. Mějte srdce Pe-
trovo, abyste opustili sítě u jezera. Mějte 
lásku Janovu, abyste u Ježíše nechali všech-
ny své city. Mějte ochotu naší matky, první 
učednice, k radostnému zpěvu a konání jeho 
vůle“.

Milí přátelé, moc rád bych tu byl déle. 
Ti z Vás, co mají telefon, držte jej pevně, 
je to znamení, že nezapomenete heslo. Jak 
to bylo? (O: „Co by dělal Kristus na mém 
místě?“.) tak se znovu připojíte a nebudete 
mimo síť. Rád bych tu byl déle. Děkuji Vám 
za toto setkání, děkuji za Vaši radost. Moc 
děkuji a prosím Vás, abyste nezapomněli se 
za mne pomodlit.
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P. Peter Dufka SJ v rubrike venovanej spiritualite pokračuje v téme Vlastnosti 
duchovného vodcu druhou časťou:

VLASTNOSTI DUCHOVNÉHO VODCU
P. Peter Dufka SJ

Milí priatelia, začali sme sa venovať vlast-
nostiam duchovného vodcu. Hneď na úvod 
by som rád poznamenal, že tieto vlastnosti 
sa netýkajú len malej skupiny duchovne ob-
darených ľudí, ktorí účinne usmerňujú a na-
pomáhajú duchovnému rastu im zverených 
duší. Do istej miery duchovným vodcom je 
každý kresťan, pretože každý z nás by mal 
usmerňovať a napomáhať duchovný rast 
svojho okolia, ľudí, s ktorými sa každý deň 
stretáva. Vlastnosti duchovného vodcu by 
teda mali byť vlastnosťami každého kresťana. 

Priblížili sem si dve z nich, ktoré zdôraz-
ňuje americký trapista, mystik a kňaz Tho-
mas Merton. Sú nimi otcovstvo a priateľstvo. 
Dnes si všimnime, čo o vlastnostiach du-
chovného vodcu hovorí jeden z najväčších 
znalcov spirituality kresťanského Východu, 
francúzsky jezuita Irénée Hausherr. Na pr-
vom mieste sú podľa neho vlastnosti, ktoré 
nazýva morálnymi kvalitami. Bližšie ich špe-
cifikuje nasledovne:  

1. Prvou morálnou kvalitou duchov-
ného vodcu je vnútorná disponovanosť. Je 
to súhrn vnútorných schopností viesť inú 
osobu. Tieto schopnosti človek nadobúda 
predovšetkým sústavnou prácou na sebe. Pre 
duchovné vedenie je nevyhnutne potrebná 
jasná rozlišovacia schopnosť. Tú však človek 
nikdy nezíska štúdiom alebo vedeckým báda-
ním, ale čistotou vlastného srdca. Prach váš-
ní a zlých návykov zanesie rozum a oberie 
ho o schopnosť pravdivo rozlišovať. Takýto 
človek ľahkomyseľne vezme na seba zodpo-

vednosť za duchovné napredovanie iných, 
avšak zákonite nemôže nikoho priviesť  
k víťaznému cieľu, pretože sám je od neho ne-
smierne vzdialený. Sú to slepí vodcovia, ktorí 
nie sú schopní ani počúvať druhých, pretože 
im v ušiach zaznievajú lahodné tóny vlastnej 
dôležitosti. Veľkú časť svojho úsilia venujú na 
to, aby upozornili a naviazali čo najviac ľudí 
na seba. Spôsob ich postupovania je podob-
ný obchodníkom, kde panuje konkurencia  
a rivalita.  

Irénée Hausherr upozorňuje na opako-
vanú pravdu duchovných majstrov prvých 
storočí: nič nie je ľahšie, ako viesť slovami, 
avšak je potrebné viesť svojím vlastným prí-
kladom. Kto si počína inak, dosvedčuje, že 
používa svoju vlastnú moc nie pre dobro 
iných, ale pre vlastné chúťky. Duchovné ve-
denie nie je nikdy oddychom a už vôbec nie 
občasnou príjemnou debatou. Viesť iných je 
záležitosť boľavejšia  a riskantnejšia zo všet-
kých činností, a to i preto, že pri odkrýva-
ní nástrah nepriateľa ľudských duší riskuje  
i sám vodca jeho útoky a nástrahy.  

Irénée Hausherr v tejto súvislosti pripomí-
na známu zásadu duchovných otcov, ktorí 
hovoria, že skôr, ako pokoj duše nie je dosta-
točne stabilizovaný v našom vnútri, netreba 
transformovať zbrane na poľnohospodárske 
stroje. Až potom, ak sú pevne pod kontrolou 
všetky zlé sklony a inštinkty predovšetkým  
u duchovného vodcu, až keď sa mu podarilo 
zastaviť všetky boje, keď už neriskuje nebez-
pečenstvo byť tlačený k použitiu obranných 
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zbraní, až potom sa môže venovať formácii  
a duchovnému rozvoju iných osôb. Pokiaľ 
ešte prebiehajú vnútorné boje proti nezri-
adeným náklonnostiam, treba držať tieto 
zbrane pevne v rukách a neuvažovať o roz-
sievaní evanjeliového semena. Sv. Nil to do-
kresľuje príkladom, že je nebezpečné niekoho 
duchovne usmerňovať skôr, než morálne kvali-
ty vodcu nevošli dôsledne do jeho života, pokiaľ 
zostali len v teoretickej rovine. Je to ako po-
zvať hostí do domu, ktorý má silne porušenú 
statiku a hrozí, že sa zrúti. 

2. Druhou morálnou kvalitou duchov-
ného vodcu je podľa Irénée Hausherra po-
kora. Zo strany vedenej osoby sa vyžaduje 
otvorenosť, čo so sebou prirodzene prináša 
vyjavenie i tienistých stránok človeka. Vyja-
venie takýchto skutočností nie je pre niko-
ho ľahkou vecou, a preto je dôležité, aby sa 
vedená osoba nestretla u duchovného vodcu 
ani s náznakom povýšenectva. Teodor Studita 
varuje pred tými, ktorí sa v takýchto prípa-
doch tvária cnostne. Podľa jeho názoru práve 
opačný postoj je veľmi nápomocný. On sám, 
keď hovoril o rôznych pokušeniach, nezabu-
dol dodať, že hovorí z vlastnej skúsenosti. 
Hovorí, že na to, aby sa zrodila istá dôvera, 
ktorá  pomáha otvorenosti vedenej osoby, 
duchovný sprievodca by mal mať isté zna-
ky zdravej spirituality, ba dokonca svätosti, 
k čomu v neposlednej miere patrí vedomie 
vlastnej hriešnosti. Dve skutočnosti navzá-
jom so sebou úzko súvisia. Blízkosť Boha  
a pokora. Čím viac sa človek priblíži k Bohu, 
tým viac si je vedomý svojich nedostatkov, 
ktoré ho vedú k pokore. Jedna  apoftegma 
hovorí o tom, ako istý mladý muž napáda-
ný rôznymi pokušeniami prišiel v noci ku 
svoju duchovnému otcovi a žiadal ho o po-
moc. Ten sa mu dlho venoval a upokojil ho. 
Akonáhle sa však vzdialil z jeho izby, diablo-
ve pokušenia opäť začali. Rozhodol sa opäť 
vrátiť k svojmu duchovnému otcovi a ten 

sa mu bez minimálneho náznaku netrpezli-
vosti opäť venoval. Nakoniec mu odporučil, 
aby sa vrátil vždy, keď pocíti útoky a súženia 
nepriateľa jeho duše. Mladík, dotknutý po-
korným a trpezlivým prístupom tohto muža, 
povedal: „Ako si dokázal mať takú trpezli-
vosť so mnou, v ktorého mysli je tak veľa 
nezriadených myšlienok?“ Duchovný otec 
odpovedal: „Priateľu, keby Boh dopustil na 
teba myšlienky, ktorými je sužovaná a týraná 
moja duša, neuniesol by si ich. Úplne by ťa 
zložili“. Týmito slovami sa mladík cítil úpl-
ne oslobodený od útokov diabla a duchovne 
uzdravený odišiel. A to vďaka veľkej pokore 
duchovného sprievodcu. 

3. Tretou morálnou kvalitou duchovné-
ho vodcu je citlivosť. I tu si všimnime jednu 
zo starých apoftegiem, ktoré napriek staro-
bylému nádychu odovzdávajú dnešnému  
človeku aktuálnu duchovnú pravdu. Istý du-
chovný otec radil svojmu bratovi v duchov-
nej službe: „Ak niekto zhrešil a nepopiera to, 
ale povie: «Zhrešil som», nerob mu žiadne 
výčitky. Inak zničíš hnutie jeho duše. Ak na-
opak povieš: «Nesmúť priateľu, ale odteraz 
buď opatrný», vnesieš do jeho srdca pravú 
ľútosť“. Iná apoftegma opisuje prípad člo-
veka, ktorý ťažko zhrešil, ale odmietal cestu 
pokánia. Jeho priateľ, túžiaci po jeho návrate 
k duchovným hodnotám, sa mu prihovoril: 
„I mne sa stalo čosi podobné v poslednom 
čase. Ale poďme spolu k sviatosti zmierenia 
a robme pokánie.  Boh odpustí nám obom.“ 
Obaja teda podstúpili túto cestu nápravy, 
ale ten druhý to urobil nie pre seba, ale pre 
človeka, na ktorom mu záležalo. Tváril sa, 
akoby zhrešil tým istým hriechom. Podob-
nosť však bola len v tom, že tiež sa vyznal 
z hriechu, ale zďaleka nie tak vážneho, ako 
jeho priateľ, ktorý by sám nikdy nenašiel od-
vahu k takémuto kroku. 

Duchovní autori sa zhodujú v tom, že tvr-
dosťou pri duchovnom vedení sa nedosiahne 



17

Budoucnost církve 1/2018

studium

žiadna zmena a pokrok sprevádzanej osoby. 
To, čo postupne mení človeka, je miernosť a cit-
livosť duchovného vodcu. V trochu archaickej, 
ale veľmi pravdivej reči to vyjadrujú takto: 
„Démon nikdy nevyženie iného démona, ale 
anjel miernosti a citlivosti áno.“    

Milí priatelia, duchovný vodca alebo 
sprievodca je človek, ktorého vnútro je dis-
ponovane na túto úlohu sústavnou pracou 
na sebe. Je to človekom pokory a citlivosti. 
Toto sú tri jeho morálne kvality, ktoré Irénée 
Hausherr vypozoroval u duchovných sprie-
vodcov prvých storočí, ale ktoré nestrácajú 
nič zo svojej aktuálnosti ani pre dnešného 
kresťana, povolaného usmerňovať a viesť 
jeho najbližšie okolie.

Sebapoznanie a duchovná samostatnosť

V predchádzajúcich textoch sme častej-
šie používali výrazy duchovné vedenie  
a duchovné sprevádzanie. I keď sa nám oba 
výrazy zdajú veľmi podobné, v skutočnosti 
zachytávajú dva rozdielne vzťahy. Kým du-
chovné vedenie pripomína vzťah učiteľa a ži-
aka, duchovné sprevádzanie je viac vzťahom 
dvoch rovnocenných osôb. Poradie výrazov 
nie je náhodné, pretože do rovnocenného 
vzťahu treba dorásť vďaka duchovnej auto-
rite, ktorá spôsobuje rast. I  dieťa v rodine je 
najprv vedené a až neskôr sprevádzané alebo 
úplne samostatné. 

Pri duchovnom raste je to podobne. I tu 
človek spočiatku potrebuje pomoc duchov-
ne zrelej osoby a až neskôr si môže počínať 
viac či menej samostatne bez toho, aby uro-
bil chybný krok. Skúsme si všimnúť nie-
koľko ukazovateľov duchovnej samostatnosti  
a poukázať na proces, kedy sa duchovné ve-
denie zmení na duchovné sprevádzanie ale-
bo úplnú samostatnosť.

1. Prvým ukazovateľom duchovnej samo-
statnosti je dostatočné poznanie seba samého. 

Duchovné vedenie charakterizuje prítom-
nosť osoby, ktorá citlivo nastavuje vonkajšie  
zrkadlo a upozorňuje na nedostatky, nespráv-
ne tendencie alebo zlé návyky. Od vedenej 
osoby sa vyžaduje otvorenosť a transparent-
nosť – inak sa všetko zmení len na divadlo 
a hranie vonkajšej hry. Duchovnú samostat-
nosť charakterizuje akési vnútorné zrkadlo, 
ktoré nám vďaka pravidelnému spytovaniu 
svedomia poskytuje vlastné vnútro. Ten-
to vnútorný obraz o nás samých nazývame  
i poznaním seba samého. Sebapoznanie má 
niekoľko aspektov.

a) Prvým z nich je skúsenostné poznanie. 
My sami sa v istom veku už dosť dobre 
poznáme a vieme, ktoré sú naše silné i sla-
bé stránky. Mnoho našich reakcií prichádza 
spontánne alebo nekontrolovane a práve tieto 
nám veľa hovoria o nás samotných. Po istom 
čase ich už dobre poznáme a nemali by nás 
prekvapiť. 

b) Do oblasti sebapoznánia patrí i preve-
rovanie vlastných motívov, ktoré nazývame 
duchovným rozlišovaním. Mnohé navonok 
šľachetné a odvážne formy nášho správania   
môžu mať nesprávne motívy. Ak ich dosta-
točne skoro nespoznáme a nepoopravíme, 
môžu nás i iných priviesť ku duchovnej ska-
ze. Niekto sa môže zo všetkých síl venovať 
ikonografii alebo liturgickej hudbe, ale jeho 
hlavným motívom nie je evanjelizácia, ale 
vlastná prestíž a propagácia vlastnej dôleži-
tosti. Niekto sa môže stať misionárom medzi 
úbohými z túžby po sláve a ocenení alebo 
zo snahy utiecť z predošlej reality, ktorá mu 
bola nepríjemná. Ak sú motívy našich na-
vonok hodnotných činov nesprávne, skôr či 
neskôr nás privedú k duchovnej skaze.

c) Intuícia je ďalším aspektom sebapozna-
nia. Máme niekoľko tendencií, ktoré sa ešte 
neprejavili. Akosi  tušíme, že nás presahujú 
a že by sme ich mohli nezvládnuť, keby 
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sme si na ne nedali pozor. Intuícia má svoje 
hranice, ale podľa niektorých duchovných 
autorov je akýmsi „vliatym poznaním“, kto-
rým nás vedie Boh, aby sme sa nepreceňovali. 
Mnohí z nás majú skúsenosť akéhosi vnútor-
ného hlasu, ktorý nám jemne našepká niečo, 
čo by sme mali alebo nemali urobiť.  

d) Ďalším aspektom sebapoznánia je ve-
domie a prežívanie svojich vlastných hraníc 
či limitov. V konečnom dôsledku nás také-
to sebapoznanie privedie k pocitu závislosti 
na Bohu a to je pre duchovnú samostatnosť 
to najdôležitejšie. Nikdy nezabudnem na 
zážitok z jednej sviatosti zmierenia v istom 
talianskom meste. Po veľmi plytkých a po-
vrchných spovediach vstúpila do spovedni-
ce mladá žena, ktorá ma veľmi prekvapila 
svojou duchovnou hĺbkou. Neskôr som sa 
o nej dozvedel, že zomrela. Mala rakovinu 
v terminálnom štádiu. Poznanie a prežíva-
nie svojich vlastných limitov človeka vedie 
k poznaniu pravdy o sebe samom. Toto je 
niekoľko aspektov sebapoznania, ktoré sú 
podmienkou duchovnej samostatnosti.

2. Duchovná samostatnosť však nevylučuje 
sprevádzanie, radu alebo konzultáciu. Prá-
ve naopak. Je znakom duchovnej zrelosti 
a samostatnosti, ak človek sám vychádza  
s iniciatívou a pýta si radu zainteresova-
ných osôb. Duchovná samostatnosť je vní-
mavá nielen na obraz, ktorý nám poskytuje  
vnútorné zrkadlo, ale i na jemný hlas nášho 
vlastného vnútra, ktorý s nami komunikuje. 
Toto sú dvaja vnútorní sprievodcovia du-
chovne samostatnej osoby a sú znakom Bo-
žej prítomnosti v nás.  

Sv. Klement Alexandrijský na opísanie 
tohto javu používa výraz paidagógos. V 
helenistickej kultúre bol paidagógos domá-
ci vychovávateľ, ktorý mal na starosti mla-
dých ľudí. Svojou radou a rozhodnutiami 
im pomáhal. Jeho úloha nebola pôvodne 

akademická, na to stačil učiteľ. Paidagógos 
trávil s mladým človekom väčšinu dňa a ro-
bil mu dobrého spoločníka. Podľa Klementa  
Alexandrijskeho duchovnú zrelosť alebo  
samostatnosť charakterizuje práve takýto 
paidagógos, ktorý nás sprevádza v našom  
vnútri. Vo svojom srdci zachytávame jeho 
rady, napomínania alebo odporúčania. Vzťah 
medzi vychovávateľom a vychovávaným ne-
zostáva bez citového rozmeru a po istom čase 
sa vytvára medzi nimi hlboký vzťah. To isté 
sa má odohrať vo vzťahu medzi kresťanom  
a vteleným Slovom, Kristom. Jedine tak 
môže človek dorásť k duchovnej samostat-
nosti.    

Sv. Atanáz, autor životopisu sv. Antona, 
píše, že tento pustovník dosiahol duchov-
nú samostatnosť, pretože jasne rozoznal  
vnútorný hlas, ktorý ho sprevádzal a ktorý mu  
v istom štádiu jeho duchovného rastu po-
vedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj 
všetko, čo máš a budeš mať poklad v nebi. 
Potom príď a nasleduj ma“ (Mt 19, 21). 
Sv. Anton sa na túto cestu nevybral preto, 
že došiel k tomuto rozhodnutiu na základe 
uvažovania a logického úsudku, ale preto, že 
jasne pocítil vo svojom srdci rezonanciu Ježi-
šových slov. Tieto slová boli pre neho výzvou 
a reagoval na ne. Sv. Atanáz chce čitateľom 
tohto životopisu povedať, že Antonov život 
a rozvoj jeho cností sa zakladá na tejto, a nie 
inej skutočnosti.

Peter Berger, americký sociológ a teológ, 
sa domnieva, že by teologické uvažovanie 
malo začínať skúsenosťou človeka s Bohom. 
Berger hovorí, že dobrá rada, na ktorú sa 
pýtame, sa opiera o ľudskú skúsenosť, ktorá 
je sprevádzaná akýmsi „šepotom anjelov“.  
Zachytávame ho v našom srdci. Tento pro-
testantský teológ tvrdí, že duchovnú samo-
statnosť charakterizuje schopnosť zachytiť 
šepot anjelov, ktorí sprevádzajú  tajomstvo 
ľudskej skúsenosti.  
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Keď bol Thomas More ako dvorný rad-
ca kráľa Henricha VIII. väznený, pretože 
mu nechcel schváliť rozvod a svadbu s inou  
ženou, prišla ho navštíviť jeho dcéra  Marga-
réta. Opýtala sa ho, či ho pri tomto odmiet-
nutí ovplyvnil kardinál Ján Fisher. Thomas 
More najprv Fischera vychválil, ale potom 
povedal: „Dcéra moja, Boh je mojím dob-
rým Pánom a ja skutočne cítim, ako ku mne 
jasne hovorí. Toto rozhodnutie je moje vlast-
né.“

Milí priatelia, duchovná samostatnosť nie 
je duchovná nezávislosť. Predpokladá nároč-
ný proces sebapoznania a vysokú citlivosť na 
Boží hlas, ktorý jemne zaznieva v čistom srd-
ci každého človeka.

ROZLIŠOVANIE A DUCHOVNÁ SA-
MOSTATNOSŤ

Duchovné vedenie a sprevádzanie postup-
ne smeruje k duchovnej samostatnosti. Prvým 
znakom tejto samostatnosti je sebapoznanie. 
Jej druhým znakom, ktorému sa chceme ve-
novať dnes, je duchovné rozlišovanie. Slovo 
rozlišovať pochádza z latinského slova dis-
cernere, čo znamená oddeľovať, odlišovať 
jeden objekt od druhého. Rozlišovanie je 
proces, ktorý človeku umožňuje vidieť bez 
zmätku a dvojznačnosti to, čo odlišuje jed-
notlivé objekty. Na to je potrebných nie-
koľko aspektov, s ktorými duchovne zrelá  
a samostatná osoba automaticky narába.

Prvým z nich je čas. Nakoľko to situá-
cia dovoľuje, duchovne zrelá osoba sa nikdy 
nerozhoduje príliš rýchlo. Čím dôležitejší je 
problém, tým viac času potrebuje na jeho 
rozhodnutie. Rýchle a unáhlené rozhodnu-
tia sú znakom duchovnej nesamostatnosti  
a niekedy i prítomnosti nepriateľa našej 
duše, ktorý sa usiluje vzbudiť dojem nedo-
statku času, a tak napomôcť chybnému roz-
hodnutiu. Pre každého zlodeja a podvodníka 

je čas nepriateľom, pretože hrá proti nemu. 
I  samotný diabol vie, že jeho možnosti ko-
nať zlo sú časovo limitované a niekedy jeho 
prítomnosť charakterizuje uponáhľanosť  
a nerozvážnosť.    

Druhým aspektom, s ktorým duchovne sa-
mostatná osoba narába, je poznávanie srd-
com. Rozum je zriedka jediným nástrojom, 
ktorý pri rozhodovaní používa. Obyčajne sa 
radí aj so svojím srdcom, aby si overila, či sa 
jej možné riešenie páči alebo nepáči. Srdce  
a pocit pri rozhodovaní má tiež svoje miesto 
a v mnohých prípadoch má  posledné slovo.  
Na to, aby sme urobili rozhodnutie, ktoré je 
naozaj naše, musíme to, čo sme zistili svojím 
rozumom, preskúmať i srdcom. Keď chceme 
svojím srdcom preskúmať vhodnosť toho, 
o čom sme racionálne rozhodli, je dobre 
nechať toto rozhodnutie na seba pôsobiť  
a sledovať, aké pocity vyvoláva. Čím dlhšie 
zvažujem tento názor, tým lepší alebo horší po-
cit mám z neho.  

Tretím aspektom, ktorý charakterizuje 
duchovne samostatnú osobu, je sloboda. 
Nikdy nezabudnem, ako som ja prežíval ob-
dobie rozhodovania ohľadom môjho vlast-
ného povolania. Nevedel som si pri tomto 
rozlišovaní sám poradiť, a preto som sa obrá-
til na môjho spovedníka s  prosbou o radu.  
Bol som presvedčený, že on ma pozná lep-
šie ako ja sám, a preto som bol rozhodnutý 
urobiť to, čo on povie. Na moje prekvapenie 
mi nepovedal ani áno, ani nie. Odporučil 
mi, aby som sa častejšie modlil za povolanie 
a uvidím sám, kde sa mi moje srdce kloní. 
Bola to pre mňa silná lekcia toho, že pri váž-
nych životných rozhodnutiach sa nikdy ne-
môžeme rozhodovať bez vnútornej slobody  
a nikto iný za nás nemôže rozhodnúť, ani 
naši najlepší priatelia či odborníci.  Na nich 
sa môžeme obrátiť len s prosbou o radu, 
avšak nemali by sme sa nechať nimi ovplyv-
niť do takej miery, že by sme stratili vnútor-
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nú slobodu. Znie to dosť prirodzene, no nie 
je to až také samozrejmé. Ide totiž  o oslobo-
denie sa od  podvedomých motivácií, ktoré 
neraz ovplyvňujú naše skutky bez nášho ve-
domia či súhlasu.

Skúsme si teraz v krátkosti všimnúť, čo 
o pravidlách rozlišovania hovorí sv. Ignác  
z Loyoly, ktorého kresťanská tradícia uznáva 
ako odborníka na rozlišovanie. Jeho metóda 
rozlišovania zahŕňa šesť bodov.

1. V prvom bode odporúča jasne si zade-
finovať vec, o ktorej  chceme rozhodnúť. Môže 
ísť o nejaký ponúknutý úrad alebo funkciu, 
ktorú môžeme prijať alebo odmietnuť, ale-
bo o hocičo iné, o čom máme rozhodnúť.  
Sv. Ignác odporúča  hneď od začiatku si vy-
tvoriť jasný obraz o podstate  našej voľby. 
Kým nám nie je jasný objekt našej voľby, 
nedozrel čas na rozlišovanie.

2. Druhým bodom pre sv. Ignáca je mať 
pred očami jasný cieľ, pre ktorý sme stvo-
rení. Každá duchovne zrelá osoba by mala 
mať na zreteli dobro svojej duše a oslavu Bo-
žieho mena. Odporúča prekontrolovať našu 
indiferenciu. Výraz indiferencia, ktorý by sa  
v modernom jazyku dal preložiť termínom 
vnútorná sloboda, znamená nebyť zotročený 
vnútornou príťažlivosťou k jednej z alterna-
tív, ktoré nám v procese rozhodovania prídu 
na um. Človek vo svojom vnútri obyčaj-
ne nie je dostatočne slobodný, pretože ho 
ovládajú vášne a zlé návyky. Moderná psy-
chológia jasne hovorí o skrytých motívoch, 
ktoré majú na naše rozhodovanie veľký 
vplyv. Niektorí autori hovoria o závislosti na  
príjemných pocitoch, ktoré nás vychyľujú  
z dráhy a oberajú o slobodu rozhodovania.

3. V treťom bode sv. Ignác odporúča mod-
litbu. Správne rozlišovanie nie je nikdy len 
intelektuálno-duševný výkon, ale je to pre-
dovšetkým prítomnosť Božieho svetla, ktoré 
osvetľuje skryté zákutia nejasnej budúcnosti. 

Máme prosiť Boha, aby nám vložil do duše 
to, čo máme robiť ohľadom predloženej veci. 
Koľko nešťastí korení v nesprávnom rozhod-
nutí, ku ktorému privádza čistá logika ale-
bo sebectvom zatemnený rozum. Preto je  
v tomto bode silný akcent na modlitbu, kto-
rá napomáha rozhodnúť sa podľa Božej vôle.  

4. Štvrtý bod obsahuje racionálne uvažo-
vanie. Po predchádzajúcich troch bodoch 
sa dostávame k samotnému diskurzívne-
mu uvažovaniu. Treba zvážiť, koľko výhod  
a osohu budeme mať, keď sa rozhodneme 
pre jednu z ponúkaných možností. Tu však 
treba dodať, že sv. Ignác nemá na zreteli 
výhody a osoh v utilitaristickom a egocen-
trickom zmysle, ale ide o duchovný osoh. 
Treba podľa neho zvážiť i nevýhody a ne-
bezpečenstvá pre dušu, ktoré by boli spojené  
s odmietnutím ponúkanej možnosti. Ktoré 
rozhodnutie ma otvorí smerom k službe Bohu 
a blížnym? Ktoré rozhodnutie bude nevýhodné 
a nebezpečné, pretože ma vedie k duchovnej 
skaze?

5. V piatom bode sv. Ignác vytvára priestor 
na pozorovanie, na ktorú stranu sa náš rozum 
viac kloní. Zdôrazňuje pritom, že  rozhod-
nutie o predloženej veci treba urobiť podľa 
rozumového úsudku a nie podľa náklonnosti 
zmyslov.

6. V poslednom, šiestom bode tento 
majster duchovného rozlišovania sa opäť  
v modlitbe spája s darcom všetkých darov  
s  túžbou po tom, aby naše rozhodnutie bolo 
v duchu jeho hesla: Ad maiorem Dei glori-
am.

Milí priatelia, duchovné vedenie postupne 
vedie k samostatnosti. Je to postupný pro-
ces duchovného rastu, ktorý charakterizuje  
i schopnosť rozlišovania. Ak sme k uvede-
ným kritériám rozlišovania ešte celkom ne-
dospeli, bude dobre, ak sa zatiaľ nepustíme 
pomocnej ruky nášho duchovného sprievod-
cu.  
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CITOVÁ ZRELOSŤ I

Naznačili sme, že po dosiahnutí istej úrov-
ne duchovného rastu človeka sa vedenie mení 
na duchovné sprevádzanie a môže dorásť až 
k duchovnej samostatnosti. V predchádzajú-
cich dvoch rubrikách sme poukázali na dva 
ukazovatele tejto samostatnosti, ktorými sú se-
bapoznanie a rozlišovanie. Dnes sa chceme 
venovať tretiemu ukazovateľu duchovnej sa-
mostatnosti, ktorým je citová zrelosť.

Na priblíženie tejto témy skúsme použiť 
biblickú udalosť, ktorú všetci veľmi dobre 
poznáme a ktorá jasne poukazuje na tri ci-
tové úrovne.

Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. 
Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla 
dvoch anjelov v bielom sedieť tam, kde bolo 
predtým uložené Ježišovo telo, jedného pri hla-
ve a druhého pri nohách. Oni sa jej opýtali: 
„Žena, prečo plačeš?“ Vravela im: „Odniesli 
môjho Pána a neviem, kde ho položili.“ Keď 
to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježi-
ša; no nevedela, že je to Ježiš. Ježiš sa jej opý-
tal: „Žena, prečo plačeš? Koho hľadáš?“ Ona 
mu v domnení, že je to záhradník, povedala: 
„Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si 
ho položil, a ja si ho vezmem.“ Ježiš ju oslo-
vil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky 
mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. 
Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte 
nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom 
a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi  
a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu 
Bohu.“ Mária Magdaléna išla a zvestovala 
učeníkom: „Videla som Pána!“ A že jej toto 
povedal (Jn 20, 11 - 18).

Táto biblická udalosť nám môže poslúžiť 
ako obraz, do ktorého istým spôsobom vie-
me vložiť i náš život. Skúsme si v nej všimn-
úť tri citové úrovne, ktoré na seba nadväzujú 
a v ktorých pomerne ľahko nájdeme paralely 
i s naším citovým životom.

Prvú úroveň citu v tomto evanjeliu pred-
stavuje Mária Magdaléna, plná typicky ľud-
skej lásky. Stratila niekoho, koho mala rada. 
Teraz plače a hľadá jeho mŕtve telo. Citom 
sa naviazala na objekt svojej lásky do takej 
miery, že jednoducho nevidí, čo sa deje oko-
lo nej. Akoby prichádzala o zrak. Vidí Ježiša, 
ale ho nespoznáva. Domnieva sa, že je to zá-
hradník, ktorý mohol Ježiša odniesť. Tento 
typ citového vzplanutia je slepý, vedie k fixo-
vaniu sa na druhého človeka bez pravdivého 
rozlišovania. Je to akoby tunelové videnie.  
Ja som tu a môj milovaný je na druhej stra-
ne, ale okolitý svet neexistuje. Na tejto úrov-
ni citu lásky sú zamilovaní schopní veľkých 
obetí, ale na druhej strane je to veľmi nestá-
la, krátkodobá a krehká láska.

Táto úroveň citu je potrebná ako prípra-
va na citovú zrelosť. Ak však neprerastie 
do vyššej úrovne kresťanskej lásky, stane sa 
brzdou nášho duchovného a osobnostného 
rastu.

Druhú úroveň citu v uvedenom evanjeliu 
reprezentuje Ježišovo oslovenie Márie. Volá 
ju po mene: Mária. Po tomto oslovení ho 
ona spozná: Rabbuni. Tento jednoduchý 
dialóg má svoju dôležitosť. V jednom mo-
mente sa jej otvoria oči srdca.

To isté sa uskutočňuje pri spoznaní povo-
lania v živote každého z nás. Je to konkrétna 
udalosť, ktorá nás osloví a na úrovni citu vyvo-
lá istú rezonanciu.

Nie je však jednoduché hovoriť o citoch  
a emóciách v nás samotných a už vôbec nie 
je ľahké im porozumieť. To, čo nám pomá-
ha k ich porozumeniu, je spytovanie svedomia. 
Naše vnútorné pocity a emócie vyjadrujeme 
navonok i bez toho, aby sme ich poznali  
a kontrolovali. Toto vyjadrenie prezradí i to, 
čo by sme radšej ukryli ale naše okolie ľah-
ko zachytí rozdiel medzi tým, čo hovoríme,  
a tým, čo prežívame. V tomto zmysle nám  
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k pravdivému poznaniu našich citov môže 
pomôcť i spätná väzba z prostredia, v ktorom 
sa pohybujeme.

V biblickom obraze možno vidieť ďalší 
aspekt, ktorý vyjadrujú Ježišove slová: „Už 
ma nedrž, nedotýkaj sa ma.“ Je to úroveň citu, 
ktorou chceme objekt vlastniť, mať ho v rukách 
a manipulovať ním. Je to počiatočná tenden-
cia citu, ktorý symbolizuje natiahnutá ruka 
túžiaca po dotyku a egoistickom vlastnení. 
Je to logika spotreby: keď dosiahneme objekt 
nášho záujmu, ten akoby zaniká a prestáva 
nás zaujímať. Ježišove slová adresované Márii 
Magdaléne „nedotýkaj sa ma“ znamenajú 
zastavenie tejto tendencie ľudského citu.

Tretiu úroveň citu charakterizuje Márii-
no správanie po tom, čo sa stretla s Ježišom. 
Jej pohľad na neho sa úplne zmenil. Obja-
vila i inú možnosť, ako sa priblížiť Ježišovi  
a stať sa svedkom pravdy o jeho zmŕtvy-
chvstaní. Nie dotykom a natiahnutou rukou, 
ale kontempláciou. Takto žiadny objekt neza-
niká, ale neustále stimuluje náš záujem. Toto 
je rozdielna prístupová cesta. Nie sme viac 
vlastníkmi, ale stávame sa služobníkmi slova  
a mystikmi. Francúzska filozofka Simone 
Weilová hovorí, že v raji dominovalo du-
chovné nazeranie až do momentu, kým 
Adam a Eva nejedli zo zakázaného ovocia. 
Treba vedieť nazerať bez toho, aby sme na-

tiahli ruku a zničili objekt nášho nazerania  
a následne i seba samých. Mária už nie je 
slepá osoba, ktorá vníma milovanú osobu 
akoby cez tunel, nevidiac nič iné. Už neplače  
a nehľadá toho, ktorého jej odniesli. Preží-
va osobitný spôsob citového vzplanutia, lásky, 
ktorú nazývame agapé. Charakterizuje ju ti-
chá radosť, ktorú jej už nikto nemôže vziať  
a ktorá ju sprevádza, kamkoľvek sa pohne.

Ide k apoštolom a zaujíma sa o to, čo jej 
povedia, ako oni rozoznajú Ježišov hlas v jej 
správe. S citovou zrelosťou v náboženskom 
živote je to podobne. Posúdiť naše pocity  
a zážitky so Zmŕtvychvstalým, ktoré vedú  
k duchovnému povolaniu, môže iba cirkev. 
Takto sa náš dar povolania stáva darom pre 
celú cirkev.

Citovú zrelosť akéhokoľvek povolania mô-
žeme vnímať ako kamienok v mozaike, ktorý 
je darom nielen pre človeka samotného, ale 
tiež pre celú cirkev i celé ľudstvo.

Milí priatelia, i citové dozrievanie má 
svoje etapy rastu. Na jeho začiatku je neraz 
slepá naviazanosť túžiaca po dotyku. Osob-
né povolanie, ktoré otvára oči srdca, kvali-
tatívne mení úroveň nášho citu a vedie ho 
ku kontemplácii a tichej radosti, ktorú nám 
podľa evanjelistu sv. Jána už nik nevezme  
(Jn 16, 22).
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Ve dnech 7. - 8. 12. 2017 se uskutečnila 22. konference o mládeži. Zde přinášíme 
její závěry.

KONFERENCE O MLÁDEŽI: 
NASLOUCHEJME A 
ŽIJME AUTENTICKY

Potřeba lidského a duchovního doprováze-
ní mladých lidí byla tématem 22. konferen-
ce o mládeži, která se uskutečnila ve dnech  
7. – 8. prosince v Češkovicích na Blanensku. 
Téměř šedesátka zúčastněných z řad zástup-
ců mládeže, doprovázejících a odborníků 
debatovala o potřebách mladých zejména  
v období, kdy hledají své hodnoty a volí si 
životní povolání.  

Podle provinciála salesiána Petra Vaculíka 
je darem mít někoho, kdo o nás ví všech-
no. „Každý má dvě uši - jedno nám slouží 
k tomu, abychom naslouchali člověku, dru-
hým uchem bychom měli vnímat myšlenky 

Božího ducha,” vysvětlil. Schopnost naslou-
chat je podle něj vedle empatie a autentič-
nosti v doprovázení nejdůležitější. 

Potřeba duchovního doprovázení u mla-
dých je důležitá zvláště proto, že si volí  
povolání a hledají své hodnoty, které dneš-
nímu světu mnohdy chybí. V dnešní době 
je darem mít někoho, kdo o nás může vědět 
všechno. 

Cílem konference je vzájemná inspirace 
a povzbuzení mezi pracujícími s mládeží 
za přítomnosti delegáta ČBK pro mládež -  
biskupa Pavla Posáda. 
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Podněty a závěry, které vyplynuly  
z 22. konference o mládeži 2017

- Každý potřebuje během svého života 
duchovní doprovázení, u mladých lidí jde 
zejména o období rozhodování se pro po-
volání. Doprovázející by se měl řídit čtyřmi 
kritérii k tomu, aby naplnil smysl služby. 
Prvním je přijetí daného člověka k dopro-
vázení takového jaký je, dále by s ním měl 
prohlubovat pohled na sebe sama, dát mu 
prostor k orientaci a k nalézání odpovědí, 
které hledá a posledním bodem by měl být 
um společně se po uplynutí závazku rozejít.

- Školy jsou v dnešní době jedny z po-
sledních institucí, které mají řád. Církevní 
školy by měly nahlas oznámit identitu, vy-
znat, že středobodem je Ježíš, neměly by se 
bát radikálnosti.

by proto měli stavět na přirozených věcech  
a autentičnosti.

- Jako problém je vnímán návrat mla-
dých tahounů farností z diecézních center 
mládeže nebo církevních škol zpět do domá-
cích společenství. Tito mladí by mohli oslo-
vit vlažnou mládež a zaktivizovat ji, spíše se 
ale nevrací a zůstávají ve známém prostředí.

- Jako bolest u mladých je vnímán fakt, 
že jsou na sociálních sítích, ale chybí jim na-
vazování a vytváření vztahů v realitě. 

- Diecézní centra pro mládež jsou pro 
mladé atraktivní. Nechávají se poponést na 
sociální vlně, díky které vznikají přirozené 
skupinky, nadšení a generační rovnost. Na 
centra jezdí stále stejná skupina lidí, otázkou 
zůstává, jak oslovit ty, kteří by mohli přijet, 
ale nejezdí. 

- Mladí se ve farnosti mohou cítit  
v menšině a zaškatulkovaní - například kvůli 
tomu, že rodič je varhaník, kostelník nebo 
vedoucí sboru. Z tohoto důvodu je pro ně-
které snazší opustit známé prostředí farnosti 
a vyhledávat společenství jinde. 

- Během lidské a křesťanské formace je 
pro řeholní mládež důležité, aby si uvědomi-
la, že láska začíná doma a v klášteře je nikdo 
nevychválí do nebe. Přestože se odevzdali 
Bohu a rozpoznali své povolání, budou opra-
cováni lidskýma rukama. V novém prostředí 
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- Mladí potřebují při vytváření vztahů 
být druhému darem, pořádně se připravit na 
život s daným člověkem a zdravě pochopit 
sexualitu. Pokud neví, kdo jsou, může být 
brzká intimita ve vztazích problémem. 

- V posledních letech mizí ze společnosti 
hodnoty. Cesta ke zralosti je nám může po-
moci přiblížit. Důležité je být svobodným 
člověkem - k tomu vede vytrvalost, trpě-
livost a skromnost, dále být služebníkem 
Pravdy - tedy toužit po poznání, usilovat  
o získávání pravdivých informací, nespoko-
jit se s názorem, ale ptát se po argumentech, 
dále dávat přednost realitě před virtualitou, 
preferovat lidi a vztahy před věcmi a výko-
nem, umět se soustředit a to i tichem, skrze 
které promlouvá Bůh, být tvořivý, správně 
využívat čas, mít zdroj naděje a objevit a žít 
své poslání. 

- Mladí touží po hodnotách, lze mezi 
nimi pozorovat různé skupiny, některé stojí 
o hloubku, jiné se jeví povrchněji. Středo-
školáci spíše nepřemýšlejí a přejímají klišé, 

ale touží po přijetí, které velmi oceňují. Je 
na nich vidět, že vedou vnitřní boj, touží 
po podpoře, aby jim někdo řekl, že zastáva-
jí hluboké hodnoty, po vrstevnické skupině 
jsou ale ohroženi závislostmi. Vysokoškoláci 
se zamýšlejí nad smyslem života a připravují 
se na ujmutí sebe sama do vlastních rukou. 
Ti, kteří hledají hlubší hodnoty, řeší napří-
klad čistotu, život s Bohem v pojetí vztahů  
a povolání, zodpovědnost, věrnost a odda-
nost rodině.

- Hodnoty se ze společnosti vytratily, 
mladí nemají co vidět. V praxi je předává-
ní hodnot silně vázáno na lidský faktor, kdo 
mladým hodnoty předkládá, kdo je vede. 
Jsou věrohodné zejména od toho, kdo je 
mladými přijatý a získal si jejich vztah. 

- Diecézní centra mládeže a lidé, kteří se 
věnují mladým, by měli cítit zodpovědnost 
za to, že jejich životní svědectví má u dospí-
vajících, kteří se od rodičů v pubertě často 
distancují, velkou váhu.
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Christopher West 
Dobrá zpráva o sexu a manželství
Odvážné odpovědi na nesmělé otázky 

Hervé Roulett
Josefína Bakhita
Z otrokyně světicí 
Kniha přináší podrobný živo-

topis první africké světice, jejíž 
život byl poznamenán zkušeností 
otrokyně. V Ježíši Kristu nakonec 

Kateřina Šťastná 
KáPéZetka chval manželky a matky

Nakladatelství Paulínky

Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1, tel.: 224 818 757, 733 755 999,  
on-line knihkupectví: www.paulinky.cz, objednavky@paulinky.cz.

kultura

našla svého jediného Pána. Svoji laskavostí, přes 
počáteční nedůvěru kvůli barvě její kůže, si získa-
la srdce mnohých. Byl přezdívána „Africký květ“ 
nebo „Šťastná sestra“. 

Váz., 208 s., 249 Kč

Publikace je průvodcem pro 
všechny, kdo se chtějí něco do-
zvědět o tom, jak v současné 
době katolická církev chápe lid-
skou tělesnost, sexualitu, man-
želství a křesťanské panenství 
a celibát. Formou otázek a od-
povědí se mohou mladí lidé, 

Sophie de Mullenheim 
Na dvoře Alexandrově
Ve třetím díle se sestry ko-

nečně potkají, ale jen na krátký 
čas, neboť je potřeba postarat se  
o malou Marii, jejíž život je ohro-
žen. Příběh tentokrát zavede čte-
náře až do Ruska na carský dvůr. 

Christopher West 
Teologie těla pro začátečníky
Stručný úvod do sexuální revolu-

ce Jana Pavla II. 
Kniha „překládá“ ohromující 

poselství Jana Pavla II do jazy-
ka běžného čtenáře. Stránku za 
stránkou odkrývá vzájemné sou-

Z Ruska pochází i Dimitrij, s nímž se potkává 
Emilie se svou přítelkyní. Ten přidává další kamí-
nek do mozaiky vztahů, které propojují minulost 
se současností. 

Brož., 240 s., 249 Kč

ale i ti, kdo již v manželství žijí, dozvědět vše  
o běžných i citlivých problémech této oblasti. 

Brož., 264 s., 249 Kč, dotisk

vislosti mezi sexualitou a nejdůležitějšími otázka-
mi lidské existence. 

Brož., 144 s., 175 Kč, dotisk

Další malá „pomůcka do kap-
sy“ v podobě různých zamyšlení 
– modliteb do situací, které při-
náší každodenní život v manžel-
ství a rodičovství. Vhodné jako 
dárek. 

Brož., 30 s., 35 Kč

Nebojte se… 
Celostátní setkání mládeže Olomouc
V knize najdete nejen promlu-

vy otců biskupů, ale i svědectví 
a postřehy účastníků. Kolik mi-
lostí Bůh rozesel do srdcí mla-
dých lidí, to se nikdy nedozvíme. 
Ale to podstatné, co Duch Boží 
způsobil, to, co bylo zaseto, to 
bude postupně růst a vydá mno-
hé plody. 

Váz., 174 s., 160 Kč.
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srdečně zvou na seminář

„Vyloučení antropologického základu rodiny, diktát výchovných programů." 
(papež František, Amoris laetitia od. 56.)

Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc
1. března 2018

Seminář je určen pro zainteresovanou veřejnost, kněze, studenty 
a pracovníky diecézních pastoračních úseků.

 9.00 Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, zahájení
	 9.15	 Člověk	jako	osoba 
  prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc
	10.00	 Feminizmus	a	genderová	teorie 
  PharmDr. ThLic Mária Raučinová, PhD.  
 10.40	 přestávka
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	13.40	 Netušené	zdroje	katolické	antropologie 
  ThDr. Jan Balík, PhD.
	14.10	 přestávka
	14.20	 Specifické	aspekty	násilí	v	současné	rodině 
  S. M. Dominika Konečná OSF
	14.55	 Rozdíly	mezi	mužem	a	ženou	a	jejich	důležitost	pro	zdravý	 
	 	 rozvoj	identity	člověka 
  Mgr. Hana Imlaufová
 15.25 diskuse
	16.00	 závěr
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