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PŘEDMLUVA A PODNĚTY PRO VEDOUCÍ
Škola modlitby "Scala paradisi" (Stupně k ráji) "zdědila" svůj název po jednom ze svých
inspiračních zdrojů, malém spisku středověké mystiky, dopisu mladého kartuziána a budoucího
převora Velké Kartouzy jménem Guigo, ve kterém svému příteli Gervasiovi vykládá čtyři stupně
duchovního ţivota vedoucí k Bohu: čtení, rozjímání, modlitbu a kontemplaci.
"Škola" původně vznikla jako pokus doplnit Duchovní seminář 2 "Pane, nauč nás modlit
se!" od Prof. Dr. Otto Knocha četbou čtvrté části Katechismu katolické církve Křesťanská
modlitba. Základní témata se zde totiţ překrývala a nabízelo se zde plodné spojení krásné a hutné
katechismové nauky o modlitbě s praktickým biblickým základem duchovního semináře
rozvrţeným na konkrétní úseky kaţdodenní práce s Písmem. Při dalším přepracovávání se však
ukázalo, ţe bude vhodnější drţet se základní struktury Katechismu, která pak byla doplněna
často zcela novými texty lépe odpovídajícími tématu. Duchovní seminář tak zůstal spíše základní
inspirací, ze které byl převzat pouze upravený úvod a několik dalších textů ve 2. a 3. týdnu.
Konečná podoba "školy modlitby" je tedy spíše pokusem poskytnout modlitebním společenstvím
i jednotlivcům pomůcku uvádějící do učení o modlitbě do konkrétní praxe a doplňující jej
především v 6. a 7. týdnu o další texty tradice. Jde především o texty od Hanse Buoba z knihy
jeho přednášek Růst v modlitbě a Cesta obrácení (Portál) a jiţ zmíněný bratra Guiga Scala
paradisi (Scala claustralium) neboli Stupně k ráji.
Podklad pro "osmitýdenní školu modlitby", který takto nakonec vznikl, je skutečně
pouhým papírovým podkladem. "Školou" se můţe stát aţ díky zasazení do ţivého společenství
bratří a sester ţíznících po "vodě ţivota". Školu, nebo snad případněji seminář modlitby (z lat.
"seminare" = zasévat) z něj učiní teprve konkrétní vytrvalé naslouchání Boţímu slovu i ţivé
tradici církve a pravidelné setkávání se k výměně bohatství, které kaţdý z účastníků od Boha
dostává. Jak se píše v úvodu, "cílem této 'školy modlitby' je prostřednictvím Boţího slova a
svědectví tradice církve ukázat význam modlitby pro křesťana a uprostřed modlitebního
společenství jej vést k hlubší modlitbě v Jeţíšově jménu a v síle Boţího Ducha... 'Škola modlitby'
pak má kaţdému pomoci, aby si uvědomoval a proţíval celou šíří a celé bohatství daru modlitby,
onoho 'ţivého a osobního vztahu k ţivému a pravému Bohu' (srov. KKC 2558)".
Je vhodné, jestliţe ve společenství, ve kterém se "škola modlitby" pořádá (nebo alespoň v
uţším kontaktu s ním), je k dispozici někdo zkušenější, kdo by byl schopen nejen do
jednotlivých témat ţivě uvádět, ale také osobně doprovázet účastníky po jejich vlastní cestě.
Nejde totiţ o to, aby všichni účastníci teď právě v těchto naplánovaných dvou měsících udělali
nějaké přesně naplánované zkušenosti na cestě jejich modlitby. Hodně řečeného bude
účastníkům jistě známé a blízké (pak si to alespoň mohou lépe zařadit do širšího celku), mnohé
bude naopak velmi vzdálené a zatím pouze teoretické (slyšené a pochopené se však můţe stát
velkým bohatstvím tehdy, aţ se podobná zkušenost objeví). Díky textům, katechezím a
společným rozhovorům se však v mnohých jistě vytvoří prostor pro to, aby právě teď a tady
udělali na své osobní a jedinečné cestě modlitby nějaký konkrétní krok. A k tomu je dobré mít po
ruce zkušeného duchovního průvodce.
Lze si také představit, ţe někdo bude "školu modlitby" absolvovat "dálkově" a bude texty
pouţívat čistě pro svoji osobní četbu a osobní modlitbu nezávisle na nějakém společenství.
Přesto, ţe zde pak odpadá jeden z důleţitých prvků "školy" - vzájemné sdílení charismat - je to
jistě cesta schůdná. Avšak i tehdy by bylo dobré procházet školou spolu s někým, kdo mě bude
(alespoň během ní) doprovázet v osobních rozhovorech.
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Jestliţe se "škola modlitby" pořádá ve své řádné "denní" formě, osvědčil se klasický model
kaţdotýdenních setkání (trvajících asi 2 hod.): úvodní delší společná modlitba (pokaţdé zahájená
prosbou: "Pane, nauč nás modlit se!" Lk 11,1 a vrcholící Magnificatem - viz liturgický překlad
na závět sešitu), katecheze uvádějící do tématu dalšího týdne, malé skupinky ke sdílení
zkušeností z minulého týdne, přímluvná modlitba na závěr vrcholící modlitbami Otče náš a
Zdrávas Maria (dle zváţení lze katechezi zařadit aţ za sdílecí skupinky - zjednoduší se tím sled
témat, ale odpadne moţnost krátce ve skupince reagovat na případné nejasnosti v katechezi).
Navíc lze (je-li k dispozici zkušenější vedení a méně zkušení účastníci) se školou osobní
modlitby při setkáních spojit jakousi "školku společné modlitby" a kaţdé setkání v krátkém
úvodu vysvětlit jeden z rozměrů společné modlitby a ten pak "na zkoušku" více do hloubky
proţijeme i v praxi. Sled témat "školky společné modlitby" můţe být např. následující: 0.
Modlitební postoje, 1. Chvála, chvalozpěv, ţalmy (společné polohlasité recitování či zpěv kaţdý
ve svém rytmu), 2. Svědectví, naslouchání druhým a děkování, 3. Klanění, adorace, naslouchání
Bohu, 4. Modlitba s Písmem (začátek podle metody "sedmi kroků", "řetězec asociací" apod.), 5.
Růţenec (modlený jako společná kontemplativní modlitba) a Zdrávas Maria, 6. Sdílení
problémů, vyznávání (pocitů, hříchů vůči společenství, vzájemné smiřování), prosby (vzájemná
sluţba modlitbou jeden za druhého), 7. Přímluvy za okolní svět (rozvíjení, zasaţení srdce - nejen
"seznam"), 8. Denní modlitba církve a Otčenáš...
V průběhu školy jsou dvě vhodné příleţitosti k zařazení zvláštní bohosluţby či slavení
eucharistie: V půlce, tj. na konci 4. týdne, a na závěr, na konci 8. týdne. "Nultý" týden má
poslouţit k "záběhu" a k připomenutí základních témat radostné zvěsti, o kterých se předpokládá,
ţe je účastníci školy modlitby mají jiţ nějakým způsobem zaţity (0.). První čtyři týdny jsou
zaměřeny na biblické prameny modlitby: po exkursu mezi hlavní modlitebníky Starého zákona
(1.) dále sledujeme modlitbu samotného Jeţíše (2.), jeho učení o modlitbě (3.) a modlitbu v
prvotní církvi (4.). Na konci 4. týdne je pak vhodné zařadit slavení eucharistie nebo modlitební
bohosluţbu s moţností vyprošovat si navzájem oţivení daru modlitby v našich ţivotech. Další
tři týdny budeme více čerpat z tradice církve a ze spisů církevních učitelů modlitby, abychom
našli a obnovili praktické opory naší modlitby (5.), hledali, kudy a kam směřuje naše modlitba
jestliţe dozrává (6.) a přemýšleli, jak o modlitbu zápasit v dobách pokušení (7.). Závěrečný týden
pak v modlitbě Páně shrnuje celou cestu následování, cestu ţivotního vztahu ke Kristu, cestu
modlitby (8.). Měl by být zakončen závěrečnou bohosluţbou, při které budou mít účastníci
moţnost zasadit své konkrétní rozhodnutí pokračovat po cestě modlitby do společenství a
vyprošovat si poţehnání na další cestu.
Všem, které základní myšlenky a hlavní linie této "školy modlitby" zaujaly, přeji, aby měli
odvahu se na tuto cestu modlitby skutečně osobně vydat a nejen získávat nějaké další informace
o modlitbě. Neboť, jak píše sv. Ignác z Loyoly ve svých Duchovních cvičeních, "nenasycuje a
neuspokojuje duši, jestliţe mnoho ví, nýbrţ pociťuje-li a zakouší-li věci vnitřně" (DC 2).

P. Petr Hruška
Chodov, léto 1998
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ÚVOD
Cíl této "školy modlitby"
Zdálo by se, ţe modlitba je tou nejsamozřejmější věcí na světě. Avšak jako dítě musí po řadu let
chodit do školy, aby se naučilo své vlastní řeči a aby si ji osvojilo v celém jejím bohatství, tak se
musí i křesťan teprve učit, co znamená modlit se. Cílem této "školy modlitby" je tedy
prostřednictvím Boţího slova a svědectví tradice církve ukázat význam modlitby pro křesťana a
uprostřed modlitebního společenství jej vést k hlubší modlitbě v Jeţíšově jménu a v síle Boţího
Ducha. Předpokládáme, ţe všichni účastníci mají jistou zkušenost s osobní i společnou
modlitbou. Důleţitější však je, ţe ve křtu dostali Ducha svatého a skrze něj i schopnost modlit se
vděčně a s radostí v plném společenství s Bohem. Škola modlitby pak má kaţdému pomoci, aby
si uvědomoval a proţíval celou šíří a celé bohatství tohoto daru modlitby, tohoto "ţivého a
osobního vztahu k ţivému a pravému Bohu" (KKC 2558).

Předpoklady: Jak začít?
Našemu předsevzetí nechat se uvést do hlubšího ţivota modlitby se staví do cesty tři velké
překáţky:
- domněnka, ţe my takové uvedení nepotřebujeme, protoţe "uţ všechno dobře známe"
- duchovní lenost, která se bojí kaţdé duchovní námahy a vymýšlí si tisíce důvodů, aby nemusela
být vyrušena a aby nemusela připustit ţádnou změnu
- povrchní propadnutí přílišné starostlivosti o záleţitosti kaţdodenního lidského ţivota
Kdo chce pokročit v ţivotě v Duchu svatém, musí si bděle uvědomovat nedostatečnost všeho, co
má a co dělá, a musí v sobě objevit touhu po setkání s nepochopitelným Bohem, po ţivotě ve
společenství s ním. Boţí Duch, který je v nás přítomen, je nejhlubším základem naší touhy po
Bohu. On nám nabízí radostnou ochotu otevřít se Bohu a nechat se vést na "zelené pastviny".
Proto tím nejdůleţitějším krokem na začátku této školy modlitby je objevení oné hluboké touhy
po neustálém společenství s Bohem, která je skrytá v hloubce tvého srdce. K tomu by měl
pomoci přípravný, "nultý" týden, který ti postaví před oči základní kameny "tajemství víry", ze
kterých jsi jiţ svůj ţivot s Bohem začal(a) stavět.

Cesta: Podněty k realizaci
1. Potřebné pomůcky: Tento sešit, bible, zápisník, tuţka, Katechismus katolické církve (KKC),
kniha br. Guigo: Scala paradisi (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1996).
2. Pravidelná účast v modlitební skupině: Tato "škola modlitby" tě chce během osmi (resp.
devíti) týdnů uvést do reality a bohatství křesťanské modlitby. Nositelem "školy" je modlitební
skupina, ke které ses připojil(a). Účastni se pravidelně týdenních setkávání. Uvolni se na tuto
dobu od všeho, co by tvé předsevzetí mohlo rušit nebo negativně ovlivňovat. Společná modlitba
chvály, vzájemné povzbuzení a svědectví, modlitba jeden za druhého, naslouchání Boţímu slovu
a katechezi, rozhovory s druhými, to vše ti bude pod vedením Boţího Ducha pomáhat postupovat
vpřed. Proto se neostýchej poţádat někdy o modlitbu ostatní členy skupiny. Vyměňuj si s nimi
zkušenosti, mluv otevřeně o svých problémech, ale také o tom, co ti pomohlo a co ti udělalo
radost. Tak můţeš snadněji překonat těţkosti a obtíţe, ale také ostatním pomoci na jejich cestě.
"Kde jsou dva nebo tři shromáţděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich", přislíbil Pán.
2. Denní kroky: Nejdůleţitější cestou, jak se "učit modlit" je modlit se. Proto i tvá kaţdodenní,
alespoň 30 minutová tichá chvíle je nejdůleţitější součástí naší "školy". Jak na to?
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- Uvaţuj, která denní doba je pro tebe nejpříznivější k tomu, aby ses soustředil(a), přečetl(a) si
rozjímavým způsobem doporučené texty Písma, rozmlouval(a) s Bohem a zůstal(a) v jeho
milující přítomnosti. Věnuj tomu denně pokud moţno půl hodiny. Toto předsevzetí usilovně
dodrţuj. Nenech se odradit, jestliţe se ti po řadu dní nepovede navrţený plán plně uskutečnit.
Postup kaţdý den o jeden krok. Nepokoušej se (jako špatný ţák) texty, které jsi nestačil
prorozjímat, narychlo přečíst jako "domácí úkol". Je lépe během týdne promeditovat a promodlit
jen některé texty, neţ všechny předepsané či doporučené jen povrchně vzít na vědomí.
- Těš se na svoji denní tichou chvíli; těš se na pokrok v modlitbě a v následování Jeţíše. Těš se,
ţe Boţím duchem vnitřně porosteš a stále více budeš zakoušet bohatství ţivota s Bohem.
Vlastní "tichou chvíli" můţeš strávit tak, jak tě nejlépe vyhovuje (viz např. podněty ve farních
exerciciích "Ţivot v Kristu"). Nebo se jednoduše řiď podle následujících rad:
- Začni ţalmem týdne a modlitbou k Duchu sv. Pros, aby ti Boţí Duch dal proniknout do slova
Písma svatého a skrze něj do Boţího srdce a aby do tvé modlitby vloţil tvá slova a přání. Např.:
"Duchu svatý, dej světlo mému rozumu a veď mě, posiluj mě, změň mě a posvěť mě. Dej mi
milost, abych se modlil(a) jako Jeţíš Kristus v jeho Duchu."
"Mluv, Pane, naslouchám. Ty máš slova věčného ţivota. Pane, dej, aby moje modlitba vycházela
z tvého slova, abych z tvého slova ţil(a) a tebe svým ţivotem oslavoval(a)."
- Čti texty svatého Písma nahlas, snaţ se pochopit, co říkají, a pokus se mluvit o tom s Bohem, s
Kristem, se svatým Duchem. "Co mi chceš říct tímto textem, Pane?" "Dej, abych tomuto textu
porozuměl(a)." Vryj si do paměti hlavní myšlenku textu, jakési "vůdčí slovo". Formuluj ho
svými vlastními slovy. Zakotvi ho ve svém srdci.
- V tomto slově spočiň v tichosti, prodlévej v milující Boţí přítomnosti a nech se touto
přítomností proměňovat v hloubce srdce. Na závěr poděkuj Bohu za jeho lásku, velikost,
nádheru.
- "Vůdčí slovo" si můţeš zapsat do duchovního deníku. Opakuj si ho vícekrát za den, abys jej
uchoval(a) v srdci a stalo se tak tvým stálým bohatstvím. Do deníku si můţeš zapisovat i to, co
toto slovo v tobě vyvolalo (pocity, myšlenky, otázky), kam tě nasměrovalo a k čemu ses v jeho
světle rozhodl(a).
K prohloubení: Pro meditaci či modlitbu mohou být uţitečné odkazy na další výroky Písma
svatého příbuzné hlavnímu textu (v závorkách pod úvodem k němu), které jej doplňují,
prohlubují, rozšiřují nebo objasňují. Můţeš proto tyto texty prohlédnout dříve, neţ začneš
rozjímat hlavní text, a můţeš se rozhodnout, ţe v modlitbě zůstaneš raději u některého z těchto
doplňkových textů. Trávíš-li svoji denní tichou chvíli ráno (coţ je při našem způsobu ţivota
nejvhodnější), pak si lze doplňkové texty číst večer jako přípravu na ranní tichou chvíli. Večer je
také vhodné si pročítat doporučené statě z Katechismu katolické církve (zkr. KKC) či Scala
paradisi (zkr. Guigo). V kaţdém případě platí, ţe důleţité není přečíst pokud moţno všechno,
ale v rozjímání zvaţovat, v modlitbě vnitřně naslouchat a v tichém spočinutí zakoušet ţivé Boţí
slovo.
3. Život ve společenství s Bohem a s bratřími a sestrami: Ţádné sebevětší "kroky" a "metody"
by nám samy o sobě nepomohly, pokud by nebyly zasazené do našeho všedního ţivota s
Kristem. Modlitbu nesmíme chápat jako výkon, který na nás Bůh vyţaduje a jímţ si u Boha
získáváme zásluhy. Naše modlitba nám má pomoci hlouběji proţívat Boţí lásku, učit se ţít jako
milované Boţí děti a o tuto lásku se sdělovat s bratřími a sestrami. Věrná snaha o tento prostý
ţivot v Kristu nám naopak otevírá přístup k hlubší modlitbě.
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0. týden: "Kdybys znala Boží dar" (Jan 4,10) aneb Žízeň modlitby
Žalm týdne: Ţ 42
Doprovodná četba: KKC 2558 - 2565
V úvodním článku k části o modlitbě čteme v novém Katechismu (KKC 2558):
"Tajemství víry je veliké. Církev je vyznává v apoštolském vyznání víry a slaví je ve
svátostné liturgii, aby ţivot věřících byl ve shodě s Kristem v Duchu svatém, ke slávě
Boha Otce. Toto tajemství vyţaduje, aby v něj věřící věřili, aby je slavili, aby z něj ţili v
ţivém a osobním vztahu k ţivému a pravému Bohu. Takovým vztahem je modlitba."
Kaţdý vztah volá po prohlubování, kaţdý vztah ţízní po neustálém obnovování, zrání a
růst skrze nové a nové ţivotní situace. Oním "tajemstvím víry", onou ţivou vodou, po
které neustále ţízníme, je Boţí otcovská láska vylitá do našich srdcí skrze Ducha
svatého, jenţ nám byl dán díky smrti a vzkříšení Jeţíše Krista.
V tomto týdnu přípravy bys měl(a) mít moţnost "oprášit" své moţná trochu
pozapomenuté praktické návyky (viz "úvod"), které ti pomáhají denně si nalézat plodný
čas ztišení nad Boţím slovem. Biblické texty by ti navíc chtěly den za dnem
připomenout a umoţnit znovu proţít základní radostnou zvěst spásy, se kterou ses jiţ
setkal(a) (např. ve "farních exerciciích" či nějakém "základním semináři" obnovy). Tvá
modlitba, tvoje rozmluvy s Bohem, tvé chvály, díky i prosby, to vše je totiţ
samozřejmým výrazem Bohem tobě jiţ darovaného společenství lásky. Tvé denní tiché
chvíle a celá škola modlitby má totiţ být pouze příleţitostí, abys mohl(a) hlouběji
zakoušet, ţe jsi bezpodmínečně milované Boţí dítě vykoupené v Kristu Jeţíši a
naplněné Duchem Boţím, který se v tobě modlí a chce skrze tebe slouţit tomuto
zraněnému světu. Doprovodná četba ti můţe pomoci objevit modlitbu jako odpověď na
nezaslouţený Boţí dar nového ţivota, jako tvoji ţízeň po Bohu setkávající se s Boţí
ţízní po tvé lásce, jako pohyb srdce (a tím celého člověka) k Bohu a jako ţivý vztah
Boţích dětí k jejich nekonečně dobrému Otci ve společenství smlouvy ţitém v těle
Kristově a oţivovaném Duchem svatým.
1. den: Boží láska
J 3,14-17
Bůh lásky, Bůh Starého zákona, je tentýţ, kterého nám Jeţíš ukázal jako "Abba", jako
"tatínka". K tomuto Bohu se modlíš "Otče náš..." Jiţ na začátku této "školy modlitby"
můţe tvé srdce přetékat radostí, "neboť Bůh tak miloval svět" - a tebe - "ţe dal svého
jediného Syna...". Tato bezpodmínečná Boţí láska je prvním darem, na který stojí za to
odpovědět modlitbou.
(Iz 41,8-20; 43,1-5; 49,15n; 66,10-13; Oz 2,16-25; 11,1-11; Sf 3,14-20)

2. den: Vykoupení v Kristu
Lk 15,1-32
Dnes se vţij do jednoho z nabízených nádherných biblických obrazů (do toho, který ti
je nejbliţší): Bůh jako pastýř nesoucí ztracenou ovečku; jako ţena vytrvale hledající
ztracený peníz; jako otec vybíhající naproti ztracenému synu či jako otec vycházející
vstříc jeho závistivému bratrovi. A proţij, ţe dar vykoupení a odpuštění byl darován i
tobě.
(Iz 53,4-12; L 5,12-26; 8,26-56; Ef 2,1-10)
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3. den: Dar nového života
J 4,5-42
Povaţuješ se za neschopného (neschopnou) dát napít z lásky svého nitra někomu
druhému? Nebo máš ty sám (sama) ţízeň a nevíš, jak ji utišit? Pozoruj krásné setkání
samařské ţeny s Jeţíšem a vstup osobně do jejich rozhovoru. "Kdybys znala Boţí
dar..." (v. 10a). Je skryt ve tvém nitru a přesto darován: věčný ţivot (v. 14), schopnost
uctívání "v Duchu a pravdě" (v. 24), ţivé Kristovo slovo (v. 41). Tomu všemu ses jiţ
ve svém ţivotě s Kristem také otevřel(a). Bůh nejen odpouští, ale i zahrnuje plností
ţivota.
(Ef 1,1-23; Ř 8,31-39; Ko 2,6-15)

4. den: Naše odpověď víry
J 21,15-22
Jeţíš se tě dnes (stejně jako Petra) neptá po tvé mravnosti či náboţenských výkonech
posledních měsíců. Láska je věcí poznání milovaného, důvěry a svobodného
rozhodnutí. Jeţíš "ví všechno" (v. 17), zná tvé zrady a zapření, ale právě do nich znovu
posílá svoji otázku po tvé lásce. Asi ví, co dělá, kdyţ s tebou stále počítá ("Následuj
mne!"). Objev dnes v sobě znovu hloubku své lásky, vyznej jí Jeţíši a obnov tak svůj
křest.
(Ex 19,4-8; Dt 30,11-20; Joz 24,14-18; Lk 1,26-38; Ř 10,8-11)

5. den: Naplnění Duchem svatým
J 7,37-39
Dnes se znovu vrať k symbolice "ţivé vody" ze středečního textu. Uţ mnohem více
"znáš Boţí dar", uţ víš mnohem jasněji "co dává Bůh". Duch svatý jiţ (na rozdíl od
textu) byl dán, protoţe Jeţíš jiţ byl oslaven. Tímto Duchem jsi obdarován, neustále ti je
nabízen. I dnes se jím můţeš nechat naplnit.
(Sk 2,1-13.38; 4,23-31; 10,38-48; 19,1-7)

6. den: Otevření se darům Ducha
Ř 8,15-17; 22-27
Snad se dnes cítíš ubohým (ubohou) a slabým (slabou): "Nemohu se modlit - nejsem
hoden (hodna) - jsem zmatený(á)." Můţeš znovu začít důvěřovat - skrze Jeţíše v Duchu
svatém Otci. Stačí se jen připojit k touze celého tvorstva a v hloubce svého nitra objevit
modlitbu a volání Ducha Boţího a všechny jeho dary.
(Ř 12,6-8; 1 K 12,4-11; Ga 5,16-26)

7. den: Život a růst v těle Kristově
Sk 2,42-47
V modlitbě, naplněn(a) Duchem svatým můţeš dnes naslouchat, jak hluboce byli první
křesťané navzájem spojeni. Ptej se, jaké místo ve tvém ţivotě mělo v posledních
měsících "učení apoštolů" (Písmo a učení církve), "společné přebývání" (konkrétní
projevy společenství a lidské pomoci), "lámání chleba" (slavení eucharistie a svátosti
smíření), "modlitba" (pravidelný čas k modlitbě v "tichých chvílích" i v malém
společenství) a z toho všeho vyrůstající svědectví ("byli všemu lidu milí"). Obnov své
rozhodnutí takto ţít a v modlitbě hledat cestu k takto plodnému ţivotu v těle Kristově.
(Sk 4,23-35; 1 K 10,12-17; Ef 4,1-16; Ko 3,1-17)
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1. týden: "Kde jsi?" (Gn 3,9) aneb Modlitba ve Starém zákoně
Žalm týdne: Ţ 139
Doprovodná četba: KKC 2566 - 2589
Člověk má v sobě neustále uchovanou "vzpomínku na Boha", je v něm stále (i
kdyţ třeba velmi skrytě) ţivá touha po tom, který jej povolal k existenci. Jiţ tato skrytá
touha je počátkem naší modlitby. Ţivý Bůh jí však vychází vstříc a jako první hledá
ztraceného člověka. Celé dějiny spásy jsou dějinami Boţího hledání, dějinami neustále
se opakující Boţí otázky z Geneze: "Kde jsi?" (Gn 3,9) Toto Boţí hledání člověka je
zároveň neustále novým zjevováním Boţího srdce člověku. Ţivý a pravý Bůh volá
neúnavně kaţdého člověka k tajemnému setkání v modlitbě. Tento krok lásky věrného
Boha je vţdy první - krok člověka je vţdy jiţ odpovědí. Proto se nám modlitba v
dějinách spásy jeví jako vzájemné volání, jako drama smlouvy. Prostřednictvím slov a
skutků zachvacuje toto drama srdce (srov. KKC 2567).
Průběh tohoto dramatu můţeš sledovat četbou doporučených odstavců z KKC.
Můţe ti tak vyvstat před očima ohromná pestrost a mnohotvárnost, zároveň však i
upřímnost, pravdivost a hloubka modlitby postav SZ. V kaţdodenním ztišení ti pak
budou nabídnuty pohledy na modlitbu některých praotců naší víry. Kaţdý z nich
poodkrývá část tajemství modlitby, a to spíše celkem svého ţivota neţ nějakým
konkrétním textem. Proto se tentokrát pokus (třeba v přípravě na tichou chvíli) trochu
náročněji pomocí odkazů v textu vysledovat celkový kontext jejich vztahu k Bohu (=
jejich modlitby), a tak spolu s nimi inspirován(a) jejich modlitbou ten den "choď s
Hospodinem". Vţdy se soustřeď na tři otázky o textu: 1. V jaké situaci se nachází
modlící se člověk ("kde je")? 2. Jak zde vypadá první Boţí krok k člověku (v jaké
formě zde zaznívá ono "Kde jsi?")? 3. Jak tento člověk Bohu odpovídá? Z nich pak
nutně vyplynou tři otázky o tobě: 1. V jaké situaci jsem já ("Kde jsem?")? 2. Jak hledá
a volá Bůh mne (jakou podobu má jeho "Kde jsi?" ke mně)? 3. Jak mohu teď a tady
Bohu odpovědět já?
1. den: Adam a tajemství počátku
Gn 2,4-9.18-25; 3,1-9
V krásném obrazném vyprávění o stvoření člověka (hebr. "adam" = člověk, lidstvo;
"adamá" = země) je zachycena hluboká pravda: Bůh v polibku lásky obdarovává
člověka "dechem ţivota" (2,7; hebr. výraz znamená "stálé, pravidelné dýchání").
Neustálé nadechování se Boţí lásky - to je první biblická, "adamovská" modlitba, jejíţ
základním postojem je "nechávat se obdarovat". Tento postoj má pak směřovat k
bezbrannému otevření se Bohu i druhému člověku (v 2,25 je nahota symbolem
otevřenosti bez jakéhokoli zajišťování se). A co kdyţ je tato pradůvěra v našem srdci
poraněna či pošlapána naším či cizím hříchem (3,1-8)? I tehdy nás Bůh hledá jako první
(3,9): "Kde jsi, člověče? Kam ses to dostal? Proč se schováváš? Proč přede mnou
utíkáš? Před Bohem, jehoţ dech máš ukryt ve svém srdci, jehoţ obraz máš zapsán ve
své tváři?" Nech se dnes jen pronikat tímto "dechem ţivota": zkus se vţít do neţivého
hliněného paňáci, ke kterému se sklání Bůh a celou tvoji bytost proniká ţivot a láska.
Pak se poctivě snaţ odpovědět na Boţí otázku, kde jsi právě v těchto dnech?
(Ţ 8; 104,27-35; Iz 41,8-16; 42,1-9.14-17; 43,1-7; 65,1n; KKC 2568 - 2569)
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2. den: Abrahám a modlitba víry
Gn 22,1-19
Abrahámova modlitba je modlitba naslouchajícího a poslušného člověka
odpovídajícího radikálně celým svým ţivotem na Boţí výzvu a zaslíbení (Gn 12,1-9).
Jeho modlitba je spíše činem, cestou, "chozením s Hospodinem" (Gn 17,1-3; srov. 6,9)
či aktivním slavením Boţí přítomnosti (Gn 18,1-15). Svými pochybnostmi se prokousal
k víře, ke spolehnutí se na Hospodina a jeho zaslíbení (hebr. základ -m-n = být pevný,
jistý, spolehlivý, věřit; Gn 15,1-7). Jen proto si dovolí s Hospodinem přímo smlouvat
(Gn 18,16-33). Jen proto obstojí v nejtěţší chvíli svého ţivota - ve chvíli, kdy Bohu a
jeho slovu absolutně nerozumí (22,2). Jeho modlitba je cestou ve společenství toho,
koho má rád (22,6.8). Základním postojem jeho modlitby je pak ono "tady jsem" (hebr.
"hinne-ný", dosl. = "hle, já") směřující k Bohu (22,1.11), ale i k Izákovi (v. 7 správně
zní: "Tady jsem, můj synu!"). Na jakých zaslíbeních stojí tvá modlitba, tvůj ţivot? Kdo
je tvým průvodcem na cestě modlitby? Zkus právě dnes říci Bohu i svým bliţním
naplno své "tady jsem".
(Ţ 40,1-12; Abk 3,17-19; Iz 52,3-10; 58,6-11; KKC 2570 - 2572)

3. den: Jákob a souboj s nocí
Gn 32,23-33
Jákob při svém putování víry proţil u Bét-elu úţasné zaslíbení Boţí věrnosti (Gn 28,1022; srov. 35,1-7). Po otevření se tomuto Boţímu poţehnání v daru potomstva (Gn 29 31) se nyní vrací do zaslíbené země a přepadá jej strach z jeho bratra Ezaua, kterého
kdysi přelstil (Gn 27; hebr. "Jákob" = úskočný; Gn 32,8). Jakoby jej přepadl strach z
jeho starého hříchu, z jeho slabosti, z jeho mindráků. Tajuplný modlitební zápas u
Peníelu (hebr. = Tvář Boţí) je pro něj bodem proměny: ve zdánlivé nesmyslnosti a
nepřítomnosti Boha, nalézá - také díky vytrvalosti a věrnosti - svoji vlastní hlubší cestu
(nové jméno Israel = Zápasí Bůh) a plnost poţehnání. Jde odváţně vstříc slunci (32,32),
natrvalo poznamenán znamením pokory (kyčel). I tvoje modlitba se někdy stane nočním
bojem, zápasem o věrnost ve tmě. Zde je třeba jediné: vytrvat. Zkus to i teď.
(Ţ 31,10-23; Jr 15,10-21; 17,14-18; 20,7-18; Jb 42,1-10; KKC 2573)

4. den: Mojžíš a modlitba pastýře
Ex 3,1-14
Mojţíš se s Hospodinem setkává a rozmlouvá s ním v poušti u Chorébu, kde proţívá
první Boţí krok k němu a odkrytí Boţího srdce (Ex 3,4-14), na cestě z Egypta (Ex 12 15), na poušti (Ex 16 - 17), na hoře Choreb (Ex 19), ale také jako zápasící přímluvce za
svůj lid (Ex 32,7-14.30-34) a pravidelně ve "stánku setkávání", kde s ním Bůh mluvil
"tváří v tvář jako s přítelem" ( Ex 33,7-11). Tato cesta k hloubce věrné a slouţící
modlitby však začala uprostřed prostého všedního dne při pastvě ovcí (3,1). I tobě chce
Hospodin odkrývat své otcovské srdce a ukázat ti svoji stravující přítomnost uprostřed
tvých starostí, slabostí a hříchů ("trnitý keř"!; 3,12: opět "Já budu s tebou!"). Zná tě
jménem a volá tě (3,4). Co udělal Mojţíš? Jak odpovíš ty?
(Iz 6,8n; Ţ 23; 27,7-14; Dt 32,1-13; Ex 34,29; Nu 12,3.7-8; KKC 2574 - 2577)

5. den: David a jásot celého člověka

2 S 6,11-23
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V Davidovi máš před sebou člověka proţívajícího svůj vztah k Bohu celou svou
bytostí. Jeho odpovědí na ţehnající Boţí přítomnost uprostřed Izraele (symbolizovanou
"schránou úmluvy" - viz Mojţíš) je radost (6,12), oběť (6,13.17), radostný tanec a
hudba (v. 14n) a štědrost upevňující společenství (6,18.19). Takovéto celostné
proţívání vztahu k Bohu pak pomáhá Davidovi proţít před Hospodinem i hluboké
pokání (viz 2 S 12,13.16.20), osobní ţal (2 S 19,1-5) i radost z vysvobození (2 S 22) a
stát se tak díky svým ţalmům "pěvcem Izraele". Pohrdnutí takovýmto dětským
projevem radosti z Hospodina naopak vede k neplodnosti ţivota i modlitby (viz Míkal).
Zkus i ty dnes při hlasité modlitbě či zpěvu ţalmů "pozvednout ruce" (Ţ 88,10; 141,2;
143,6), "zatleskat dlaněmi" (Ţ 47,2), "zatančit Hospodinu" (Ţ 30,12), "zahrát na
buben" (149,3).
(Ţ 30; 47; 98; 150; Ex 15,20n; Jr 31,4.12n; KKC 2578 - 2580)

6. den: Eliáš a jemný hlas ticha
1 Kr 19,1-18
Posledním vzorem modlitby je pro nás ţivotem znavený, ale Boţím poslem občerstvený
prorok Eliáš. Po dlouhé, náročné cestě k "Boţí hoře Chorébu" (19,8) se nejprve
vypovídává ze svých pocitů zklamání a beznaděje, "vylévá své srdce" (jako Channa v 1
S 1,15 či jako Jeremiáš ve svých "nářcích" - viz středa). Tak postupně víc a víc chápe,
kým vlastně Hospodin je a učí se vnímat "jemný hlas ticha" (dosl. pk. 19,12). A zde, v
hloubce a tichu, se tatáţ slova stávají rozhovorem, jdoucím k jádru Eliášova poslání
(19,15). Tvůj jásot a horlivost potřebuje projít pouští únavy a zklamání v sobě i v
druhých. Ale právě v takových chvílích tě Boţí posel občerstvuje aby ses vydal(a) k
"Boţí hoře", k místu setkávání, a nechal k sobě mluvit "jemný hlas ticha". I teď.
(Ţ 37,1-11; 131; 65,2-5; Iz 30,15; Pl 3,22-26; KKC 2581 - 2584)

7. den: Žalmy a modlitba shromáždění
Kniha Žalmů
V ţalmech (z ř. "psalmoi" = písně; hebr. "tehilím" = chvály) se modlitba člověka stává
Boţím slovem a Boţí slovo modlitbou člověka. Je v nich ukryta modlitba velmi prostá
a spontánní, deroucí se z hlubin nitra jásajícího nebo naříkajícího jednotlivce, která
však plynule přechází v chvalozpěv celého společenství, celého Izraele. Tak se samotný
ţaltář můţe stát krásnou školou modlitby. Neměl(a) by ses však jen modlit napsané
texty. Dnes zkus při přípravě tiché chvíle listovat knihou ţalmů a objevit v ní určité
základní "klenoty": např. Ţ 8; 19; 22; 23; 25; 27; 40; 42 - 43; 45; 63; 91; 95 - 100; 103; 104; 107; 113 118 ("hallel"); 120 - 134 ("poutní písně"); 135 - 136 ("velký hallel"); 139; 145; 146 - 150 ("malý hallel")
nebo také 7 "kajících ţalmů" církve: Ţ 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143. Jeden z nich si pak vyber a zkus

v něm nejprve objevit situaci a rozpoloţení, kde se ţalmista nachází, a ve svém srdci či
v srdci církve objev zkušenost, která tomu odpovídá. Ţalm se pak modli či zpívej
nahlas (k tomu byl určen! - třeba ti pomůţe kazeta Ţalmy od Oborohu nebo některé
kánony či odpovědi z liturgie). Nakonec zkus stejnou zkušenost s Bohem zformulovat a
dále rozvinout vlastními slovy (tak ţalm vznikal). Piš si tak postupně své osobní ţalmy!
(Ţ 30,11-13; 33,1-7; Ef 5,18-20; Ko 3,16; KKC 2585 - 2589)
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2. týden: "Když se Ježíš modlil, otevřelo se nebe..." (Lk 3,12)
aneb Ježíšova modlitba k Otci
Žalm týdne: Ţ 22
Doprovodná četba: KKC 2598 - 2606
Minulý týden jsi pozoroval(a) velké postavy Starého zákona a pokoušel(a) ses
spolu s nimi "putovat s Hospodinem" inspirován(a) jejich vztahem k Bohu, do kterého
se často v biblických textech shrnula celá dějinná zkušenost Izraele. Toto "drama
smlouvy" se však v plnosti zjevuje teprve ve Slově, které se stalo tělem a přebývá mezi
námi. On je ta Jákobova "brána nebeská" (Gn 28,17), v něm je ono místo, kde Bůh
nalézá člověka a kde se nechává člověkem nalézt. On je onen Jákobův ţebřík (viz J
1,35-51), po němţ sestupují a vystupují andělé. On je cestou k Otci (J 14,4-11). On je
tím vrcholným a posledním výkřikem Boha hledajícího člověka (srov. Lk 15), on je
vrcholným Otcovým "Kde jsi?" (srov. KKC 2606). On je však zároveň člověkem
objevujícím v sobě pramen ţivé vody, vztah k Otci v Duchu svatém: učí se dětské
důvěře k Otci od své matky Marie, která "uchovávala ve svém srdci" "všechny velké
věci", které učinil Všemohoucí (Lk 1,49; 2,19.51). Jeţíš je zároveň zcela proniknut
modlitbou svého lidu Izraele a plně se účastní jejích rytmů v nazaretské synagoze i v
jeruzalémském chrámě (Lk 2,49). Jeho modlitba má však v sobě radikální novost: ani
ne tak v obsahu, jako v intenzitě. Dětinná modlitba, kterou Otec očekával od svých dětí,
začíná být konečně proţívána samým jednorozeným Synem v jeho lidství, s lidmi a pro
lidi (srov. KKC 2599).
Proto budeme tento týden naslouchat svědkům Jeţíšovy modlitby, abychom se tak
přiblíţili ke Kristu jako k hořícímu keři (srov. KKC 2598). "Jednoho dne se Jeţíš na
nějakém místě modlil. Kdyţ skončil, řekl mu jeden z jeho učedníků: 'Pane, nauč nás
modlit se'" (Lk 11,1). Nevyrůstá tato touha po modlitbě v srdci učedníka právě z
pohledu na modlícího se Mistra? Ano, právě tím, ţe budou nazírat Syna a naslouchat
jeho modlitbě, se děti naučí modlit k Otci (srov. KKC 2601). Tento týden tedy (1.)
pozoruj jak, kdy, kde a v jaké situaci se Jeţíš modlí, naslouchej jeho osobním
modlitbám a přivlastni si je (modli se spolu s Jeţíšem k Otci). Zároveň se (2.) pokus
rozhodněji vydat na cestu následování, protoţe jen na ní můţeš Jeţíšovu modlitbu (=
Jeţíšův vztah k Otci) nejen pozorovat a obdivovat, ale také do ní vstoupit.
1. den: Při křtu v Jordánu
Lk 3,21-22
Touhou kaţdého, kdo se modlí, je proniknout k Bohu, smět zakoušet jeho blízkost a
přebývat u něj. V Jeţíši Kristu jsi i ty milovaným Boţím synem (milovanou Boţí
dcerou). Sestup dnes při této modlitbě do vody svého vlastního křtu, do Kristovy smrti
a jeho vzkříšení, a zakus, ţe se i teď nad tebou "otevírá nebe" (tj. ţe máš otevřený
přístup k Otci), sestupuje na tebe Duch svatý, proniká Boţí láskou celou tvoji bytost (i
"tělesně" - viz holubice) a i nyní zaznívá Otcův hlas. Naslouchej mu dnes velmi
pozorně. Chce i tebe vyzbrojit hlubokou zkušeností s Duchem a provést tě pouští aţ k
plnému "dnes" sluţby (Lk 4,1.13-21).
(Lk 4,1.13-21; Mt 3,13 - 4,17; Mk 1,9-15; KKC 2600)
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2. den: Časně ráno na pustých místech
Mk 1,32-39
Potom, co jej Duch provedl pouští, Jeţíš začal své veřejné působení čtením Písma a
modlitbou na sobotní bohosluţbě v synagoze v Kafarnaum (Mk 1,21.29; srov. Lk
4,14nn). Celé jeho působení vychází z modlitby nesené onou zkušeností s Otcem a s
Duchem svatým u Jordánu. Na více místech čteme v evangeliích (viz dnešní i zítřejší
odkazy), ţe Jeţíš večer, v noci nebo časně ráno odešel, aby se v tichu modlil, promýšlel
svoji cestu, čerpal ze setkání s Otcem sílu pro sebe i své dílo. Zkus i ty objevit bohatství
noci či časného rána pro svoji modlitbu. Zkus si dnešní tichou chvíli udělat uprostřed
spánku, třeba i někde na procházce "pustými místy" nočního města.
(Mk 6,46n; Lk 4,14-21; 5,15n; KKC 2602)

3. den: Na hoře proměnění
Lk 9,18-36
Jeţíš se rád chodil modlit do samoty a na výšiny. Jen zřídka bral s sebou učedníky.
Tentokrát se z tiché modlitby rozpřede rozhovor o tajemství Kristovy smrti a vzkříšení
a o následování. Vydej se dnes znovu na cestu následování Krista, takového jaký je. Na
cestu, o které víš, ţe je to cesta kříţe (tj. cesta lásky vydávající se do krajnosti). Nech se
i ty dnes vyvést Jeţíšem na horu proměnění (opět by to bylo hezké proţít někde venku)
a v dnešním slově proţij jeho spřízněnost s modlitbou otců (v. 30, 1. týden) i jistotu cíle
v Kristově zářivém vzkříšení. V čem máš ty osobně dnes Jeţíše "poslechnout" ?
(Lk 6,12-16; 22,31n; KKC 2600)

4. den: "Velebím tě, Otče!"
Lk 10,20-24
Jeţíšova jásavá modlitba chvály je nesena Duchem svatým (v. 21), ale i hlubokým
poznáním Otce (v. 22). I tvá modlitba bude tím hlubší, čím víc se otevřeš Duchu
svatému, a čím hlouběji budeš znát a zakoušet Boţí slovo z meditativního čtení Písma a
z následování Krista. Prosté srdce "maličkých" je nezatíţené náročnými spekulacemi, a
tak zcela otevřené pro Boţí Otcovskou lásku. Přivlastni si i ty dnes tuto prostou
Jeţíšovu jásavou chválu, která vrcholí v postoji odevzdanosti ("Ano, Otče!")
vyjadřujícím hluboké Jeţíšovo přilnutí k tomu, co se Otci "zalíbilo". Je to jakási ozvěna
ke "staň se" jeho matky ve chvíli početí a předehra k tomu konečnému "ano", které
řekne Otci při svém smrtelném zápase v Getsemanech. Toto "ano" je jádrem vší
Jeţíšovy modlitby.
(Lk 1,26-38; 2,41-52; Lk 22,41-44; Mt 11,25-27; KKC 2603)

5. den: "Otče, děkuji ti, žes mne vyslyšel!"
J 11,1-5.17-44
Dnes sleduj Jeţíše, jak velmi lidsky reaguje na bolest svých přátel (v. 3.33.35.38) a je
zcela spojen s Otcem. Tato jeho vnitřní modlitba pak opět vytryskne v díkůvzdání s
ujištěním, ţe Otec vyslyší kaţdou Jeţíšovu prosbu (v. 41n). Jeţíš prosí vytrvale a ještě
dříve, neţ je dar udělen, se sjednocuje s tím, který dává a který dává sám sebe ve svých
darech. I prosebná modlitba nemá za cíl dar, ale Dárce samotného ("Boţí království";
Mt 6,21.33). A ten se daruje vţdy. Zkus i ty dnes prosit za konkrétního Lazara.
(Mt 6,21.33; Fp 4,6; KKC 2604)
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6. den: "Abba, Otče!"
Mk 14,32-42
V hodině největší nouze, kdy s jistotou věděl, ţe bude svým lidem odmítnut a usmrcen,
nenalezl Jeţíš nic lepšího neţ se modlit. Zápasil s Bohem o smysl a osud svého poslání
a probojovával se současně k tomu, aby přijal vrchol svojí cestu lásky (srov. Jákobův
zápas u Pení-elu). A právě v této hodině temnoty zaznívá ono typicky Jeţíšovské
oslovení Otce: "Abba" (dosl. pk. "tati" zahrnující v sobě dětinskou důvěru i synovskou
úctu). Právě v tomto aramejském slově, které si prvotní církev uchovala jako
modlitební výraz, je nepřekonatelným způsobem vyjádřeno to nové, co Jeţíš přinesl na
svět. Kaţdý, kdo se spojí s Jeţíšem, smí se stejně jako on zcela spolehnout na Boţí
lásku a věrnost a oslovovat jej jako "Abba, tati". A v hodině temnoty si smí dovolit
vyslovit před Bohem všechny své pochybnosti, strachy a výčitky. Zkus i ty, v této
chvíli, nahlas pouţít v modlitbě toto krásné oslovení, které doširoka otevírá srdce tvé i
Boţí. A to přes všechny tvé případné nedobré zkušenosti s pozemskými otci.
(Ř 8,14-17; Ga 3,26 - 4,7; Ţd 5,7-9; Lk 22,41-44; KKC 2600)

7. den: Na kříži
Lk 23,34.43.46
V hodině, v níţ Jeţíš dovrší plán Otcovy lásky, nám obzvlášť dává nahlédnout do
nezbadatelné hloubky své synovské modlitby. V posledních Kristových slovech na kříţi
totiţ modlitba a sebeobětování splývají v jedno. Do poslední chvíle se stále dívá na
Otce a zároveň je zcela otevřen potřebám lidí kolem sebe: prosí za odpuštění, zve do
svého srdce zločince a svěřuje Marii Janovi a Jana Marii (J 19,26nn). V pocitu
opuštěnosti a výkřiku všeho lidského hledání ("Kde jsi - Boţe!?"; Mk 15,34) bere na
sebe a proţívá všechnu lidskou ztracenost a zoufalost. Ve slově ţízně (J 19,28) se
naopak ozývá vrcholné Boţí hledání ("Kde jsi - člověče?"). Drama vzájemného volání,
drama smlouvy, drama modlitby, drama celých dějin spásy se zde dovršuje a
zachvacuje lidské i Otcovo srdce. Nejhlubší opuštěnost je následována nejhlubším
svatebním spojením. Jeţíš "odevzdává svého ducha" (srov. v. 46 a J 19,30b s pozn.),
svůj dech, Ducha svatého. Otec se opět sklání v polibku lásky jako na počátku (Gn 2,7)
a v Kristově vzkříšení nyní vdechuje nový ţivot celému světu (Ţ 2,7n). A to je opět ta
nejhlubší modlitba. Dýchej zhluboka!
(J 19,26-30 Mk 15,34.37; KKC 2605)
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3. týden: "Jen jedno je třeba..." (Lk 10,42)
aneb Ježíšovo učení o modlitbě
Žalm týdne: Ţ 27
Doprovodná četba: KKC 2607 - 2615
Jestliţe jsme pozorovali Jeţíše při jeho osobní modlitbě k Otci a jestliţe jsme se
hlouběji vydali na cestu následování, vzrůstá v nás touha slyšet jeho slova, slyšet jeho
vlastní učení o modlitbě. Jako vychovatel se nás ujímá tam, kde jsme, a postupně nás
vede k Otci. Kdyţ se obrací k zástupům, které jdou za ním, vychází z toho, co jiţ znají
z modlitby podle Staré smlouvy. Například mu velmi leţí na srdci typicky ţidovské
spojení "modlitby" (cesta) s "postem" (počátek) a "dobrodiním" (plod obrácení) (srov.
kontext matoušovské verze Otčenáše Mt 6,1-18). Navíc je otevírá novosti království,
které (v něm) přichází. Tuto novost jim odhaluje v mnoha příbězích a podobenstvích
(srov. KKC 2607). Nasloucháním tomuto Jeţíšovu učení se stáváme opravdovými
učedníky či učednicemi sedícími u Mistrových nohou (srov. Lk 10,38-42). Právě na
příkladu Lazarových sester nám můţe být jasné, o co Jeţíšovi jde především: o naše
čisté, tj. nerozdělené, naslouchající, zcela k němu zaměřené srdce. To je to "jediné"
důleţité. To je celé Jeţíšovo učení o modlitbě k Otci. Vše ostatní je rozvinutím.
Takovéto srdce je (jak uvidíme v jednotlivých tichých chvílích) kající a odpouštějící,
upřímné, synovsky smělé, trpělivé, poslušné a vděčné. To nové, co učedníci pochopili
aţ ve světle Kristova vzkříšení a seslání Ducha, je cesta k takovémuto srdci: přičlenění
se ke Kristu (a modlitba v "Jeţíšově jménu", viz KKC 2614) a naplnění Duchem
svatým (a modlitba Ducha v nás, viz KKC 2615), jak o tom svědčí obzvlášť Janovo
evangelium (J 14,6.13n; 14,16n).
Tento týden tedy pokračuj v cestě s Jeţíšem, buď stále spojen(a) s jeho modlitbou
a navíc naslouchej jeho učení o modlitbě k Otci. Porovnávej si konkrétní Jeţíšovy
podmínky pro modlitbu a jeho postupně načrtávaný obraz svobodného, naslouchajícího
srdce se svou vlastní zkušeností. Můţeš tak růst v kajícnosti, upřímnosti, důvěře,
trpělivosti, poslušnosti a vděčnosti, abys v dalších týdnech mohl(a) skutečně naplno
zakusit modlitbu v Jeţíšově jménu a v Duchu svatém.
1. den: "Jen jedno je třeba" (celé srdce)
Lk 10,38-42
Jestliţe je příběh o milosrdném Samařanu (Lk 10,29-37) ilustrací k přikázání lásky k
bliţnímu (Lk 10,27b), scéna přijetí Jeţíše u Marty a Marie naopak krásně ilustruje
přikázání lásky k Bohu (Lk 10,27a). Není zde stavěna do protikladu aktivní sluţba a
kontemplativní modlitba. Jde zde o priority. Marta chce nejdříve všechno zařídit
(slovíčko "perispaomai" - v. 40, přeloţeno jako "mít plno práce" - znamená doslova
"těkat očima, příliš se něčím zabývat, zahlcovat"). Marie ví, ţe přichází-li Jeţíš, je třeba
jen jedno: otevřít se mu celým, nerozděleným, naslouchajícím, milujícím srdcem. To je
to "jediné" důleţité. Zkus uprostřed svých dnešních "martovských" starostí objevovat
svobodu přerušit práci, sednout si Jeţíšovi k nohám a "hledat jeho království" (Lk
12,31; viz celé doplňkové texty!). A to ostatní...?
(Lk 12,22-32; Mt 6,19-33)
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2. den: "Jdi se nejprve smířit se svým bratrem" (odpuštění a pokání) Mt 5,21-24
Jedna ze starostí, které nás mohou "trápit" a "zahlcovat" je nevyřešený vztah k
nějakému člověku. Ať uţ on má něco proti tobě (Mt 5,23), ty proti němu (Mt 6,14)
nebo je v tobě ukryt nějaký osobní nepřiznaný a Bohu nevyznaný hřích. Tato "starost"
často činí naše srdce zcela neschopným modlitby. Zde je na místě pokorná lítost celníka
z chrámu (Lk 18,9nn), vyznání hříchu před druhými a prosba za odpuštění (Jk 5,16),
přijetí odpuštění (Lk 15,11-32) a darování odpuštění druhým (Mk 11,25) i sobě
samotné(mu). Projdi si dnes všechny vztahy, které jsou v tobě ţivé, a sleduj, neobjeví-li
se ve tvém srdci hořkost. Podle situace pak pros o odpuštění, odpusť a ţehnej (Mt
5,44nn).
(Mt 6,14-15; 5,44-45; Mk 11,25; Lk 18,9-14; Lk 15,11-32; Jk 5,16; KKC 2608)

3. den: "Otec ví, co potřebujete" (upřímnost a oddanost)
Mt 6,5-8
Jeţíš tě dnes za prvé (v. 5 - 6) vede ke skryté, poctivé modlitbě v hloubce tvého srdce
("pokojíku"), kdy můţeš odloţit všechny své masky (slovo "pokrytec", ř. "hypokrytos",
znamenalo původně "herec"). Modlitba se totiţ nesmí stát přetvářkou a
promenádováním se na vnějších "nároţích" naučených modliteb ani vysedáváním v
kostele (čím déle a hlasitěji, tím lépe...). A za druhé (v. 7 - 8) jsi veden(a) k pohledu
plnému důvěry, ţe Otec zná všechny tvé potřeby a touhy. Proto jej nemusíš přemlouvat
mnoţstvím prázdných, povrchních, stále se opakujících slov a naučených modliteb (čím
více růţenců a různých slíbených modlitebních "dávek", tím lépe...). Bůh je osoba, a
proto touţí, abys s ním mluvil(a) také osobně, vlastními slovy, stejně jako s lidmi, kteří
ti jsou blízcí. To neznamená, ţe bych ses nemohl(a) modlit dlouho, ţe bys nemohl(a) v
rytmickém opakování růţencových zdrávasů spočinout v milujícím Boţím pohledu
nebo ţe by ses nemohl(a) modlit společně s druhými. Jeţíš jen chce, aby tvá modlitba
byla poctivá a osobní, aby byla upřímným vyjádřením tebe samotné(ho). Zkus dnes v
modlitbě najít jedno jediné slovo či větu, které by vyjadřovaly tvůj vztah k Otci a stav
tvého srdce, a pak si dovol být před Bohem takový(á), jaký(á) jsi.
(Lk 18,9-14; 20,45-47)

4. den: "Mějte víru v Boha!" (smělost víry)
Mk 11,22-25
Víra, kterou od nás Jeţíš v modlitbě očekává, je dalším projevem nerozděleného srdce,
které synovsky přilnulo k Bohu bez ohledu na to, co cítí nebo chápe. Takováto víra je
projevem synovské smělosti. Nemůţeš si ji vyrobit nebo nějak křečovitě vydobýt
pomocí nějakých prosebných technik či sebezdokonalování. Roste zároveň s tvým
vrůstáním do role královského dítěte, které si je jisto Otcovou láskou a očekává od ní
vše. Nakonec text opět připomíná, ţe součástí takovéhoto synovského vztahu je také
odpuštění těm, kdo nám ublíţili. Podívej se dnes opět na svůj ţivot a své vztahy. Najdeš
tam nějaký zdánlivě stejně neřešitelný problém jako je úkol přesadit horu do moře?
Pokud ano, pokus se v tichu vrůst do jistoty, ţe skrze tvoji důvěryplnou modlitbou chce
Bůh pohnout i s touto horou.
(Mt 17,20; 21,21n; Mk 9,22-24; Jk 1,6-8; Lk 17,5; KKC 2609 - 2610)

5. den: "Proste a bude vám dáno" (trpělivost víry)
16

Mt 7,7-11

Je nemyslitelé, ţe by dobří rodiče nedali svému dítěti vše, co skutečně potřebuje. tím
méně si lze představit, ţe by Bůh, tento dobrý Otec, nepomohl v potřebách všem, kdo
se k němu s prosbou obracejí. Jeţíš tě ujišťuje, ţe můţeš Boţí otcovské lásce
bezpodmínečně důvěřovat. Dvě lukášovská podobenství rozvíjející dnešní text (viz
doplňkové texty) nesmíš chápat tak, ţe Bůh je přirovnáván k neochotnému příteli či
nespravedlivému soudci, které musíme přemlouvat, a proto je třeba se vytrvale modlit.
Naopak! Jestliţe i tito špatní a neochotní lidé se nakonec dají pohnout k vyplnění
prosby, tím spíše Bůh, který do hloubky zná tvé srdce, ti daruje vše, co potřebuješ (u Lk
je pak zdůrazněn ten největší a vţdy a za všech okolností dávaný dar - Duch svatý).
Vyber si dnes v modlitbě jednu oblast svého ţivota (třeba tu včerejší "horu") a vstup
dneškem do důvěryplné vytrvalé modlitby za její (i svoji) proměnu. A uţ dnes očekávej
Ducha Boţího.
(Lk 11,5-13; 18,1-8; KKC 2613)

6. den: "Kdo slyší má slova a plní je" (poslušnost slovu)
Mt 7,21-27
Zaměření celého srdce k Bohu znamená nejen naslouchání a odpověď slovy, ale
nasměrování celého našeho ţivota ke konání Otcovy vůle. Poctivá upřímná modlitba a
naslouchání se vtěluje do našeho všedního ţivota a určuje a přetváří naše jednání.
Naopak poslušnost Boţímu slovu, ţivot odpovídající tomu, co jsme z Boţího slova v
modlitbě pochopili, nás znovu hlouběji otevírá k naslouchání a k modlitbě. Podle Lk
8,19-21 jsme Jeţíšovými "matkami", jestliţe Boţí slovo "počneme" v naslouchání a
pochopení a "porodíme" v uskutečnění a poslušnosti. Naši modlitbu často blokují dva
hříchy: potrat (počaté, pochopení a přijaté Boţí slovo se v nás nenarodí ve skutku) a
umělé oplodnění (plodíme spoustu "dobrých skutků", ale bez jejich početí v láskyplném
vztahu naslouchání Boţímu slovu a rozlišování Boţího volání). Zkus zvlášť dnes
uvádět vše v modlitbě pochopené ve skutek a i naopak - nic nedělej bez hlubší
naslouchající modlitby.
(Lk 6,46-49; 8,19-21; Mk 3,31-35; Mt 23,23-24; 25,1-13; KKC 2611)

7. den: "Velikým hlasem velebil Boha" (vděčnost)
Lk 17,11-19
Jeţíš při všem svém vybízení k prosebné modlitbě předpokládá, ţe všude, kde jsi
zakusil(a) Boţí pomoc, nezapomeneš na díky. Stejně samozřejmě máš chválit a
oslavovat Boha za vše krásné a dobré, co nám ve stvoření daroval. Neúnavně máš
oslavovat Otce, který tento svět stvořil a zařídil. Máš jej oslavovat i pro jeho
vykupitelské dílo a záchranu člověka. Nesmíš přes všechny prosby, které se ti derou na
rty, zapomínat na oslavu, na chválu a díky. Teprve ve chválách nalezne tvá modlitba
svůj nevyšší způsob vyjádření - a tvůj ţivot víry trvalou proměnu a zachránění (v. 19!).
Zkus i ty dnes "velikým hlasem velebit Boha", "padnout Jeţíšovi k nohám" a "děkovat
mu" (v. 15 - 16) za vše, co ti tento týden a vůbec v ţivotě daroval.
(Mt 6,25-32; Lk 10,21n; 1,46-55.68-79.25; 2,14; 2,29-32)
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4. týden: "Setrvávali v lámání chleba a v modlitbách" (Sk 2,42)
aneb Způsoby modlitby v církvi
Žalm týdne: Lk 1,46-55
Doprovodná četba: KKC 2616 - 2643
Zkušenost modlitby První smlouvy (1. týden), Jeţíšův příklad modlitby (2. týden)
a jeho učení o modlitbě (3. týden) měli učedníci v srdci, kdyţ je Jeţíš po svém vzkříšení
uváděl do hloubky "modlitby srdce" a "lámání chleba" (Lk 24,13-35; v. 30.32.35!).
Avšak teprve ode dne letnic (srov. KKC 2623) jim zaslíbený a nyní nově darovaný
Duch svatý nově připomíná vše, co Jeţíš řekl (J 14,26), probouzí v nich onu ponornou
řeku hlubokého vztahu k Otci a nechává ji znovu a znovu vytryskávat v jásavém
chvalozpěvu modlitby v jazycích (Sk 2,4; 10,46; 19,6; překlad "mluvit ve vytrţení" je nesprávný ),
plynout do hloubky v tichém "lkání" přímluvné modlitby (Ř 8,26) či v dětském
důvěryplném "ţvatlání" (Ř 8,15n; Ga 4,6n). Zde je jiţ zcela jasné, ţe modlitba nemůţe
být pouhým napodobením Mistra ani jen přesným plněním jeho pokynů. Plnost
křesťanské modlitby je darem, kterému se otevíráš spolu s darem Ducha svatého.
Teprve osobním otevřením se daru Ducha se modlitba stává plně křesťanskou, ţivou,
plodnou a uvádějící do společenství těla Kristova. V první jeruzalémské obci věřící
"setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v
modlitbách" (Sk 2,42). Toto pořadí je typické pro modlitbu církve: má základ v
apoštolské víře, osvědčuje se láskou a je ţivena eucharistií (srov. KKC 2624 a celá
struktura Katechismu).
Tato modlitba Ducha v nás se navenek projevuje různými způsoby. Avšak
základním pohybem kaţdé křesťanské modlitby je ţehnání - velebení (hebr. "beraka",
lat. "benedictio", obojí jedním slovem označuje jak Boţí poţehnání člověku, tak
lidskou odpověď chvály): je to setkání Boha s člověkem; v něm Boţí dar a jeho přijetí
člověkem volají jeden po druhém a spojují se. Modlitba velebení je odpověď člověka
na Boţí dary: protoţe Bůh dává poţehnání, srdce člověka můţe zase velebit toho, který
je zdrojem poţehnání. Tento pohyb vyjadřují dva základní směry: někdy velebení
stoupá, neseno Duchem svatým skrze Krista k Otci (velebíme ho, protoţe nám
poţehnal; viz obzvlášť začátky listů: Ef 1,3-14; 2 Kor 1,3-7; 1 Pt 1,3-9); někdy
vyprošuje naše modlitba milost Ducha svatého, která skrze Krista sestupuje od Otce
(Bůh ţehná nám; viz obzvlášť závěry listů: 2 Kor 13,13; Ř 15,5.6-13; Ef 6,23-24)
(srov. KKC 2626 - 2627).
Celý tento týden by mělo být tvým základním postojem objevování modlitby
Ducha v sobě a připojení se k této modlitbě ve všech jednotlivých jejích projevech, jak
ti budou den po dni předkládány v Boţím slově. Na konci tohoto týdne by ses ve
společenství s Marií při slavení eucharistie mohl(a) nově otevřít občerstvujícímu daru
modlitby a vyprošovat si a očekávat její novou svěţest (včetně daru modlitby v
jazycích). "Mnozí lidé tento dar dostávají dříve, neţ o něm začnou uvaţovat. Jiní zase v okamţiku, kdy
poprosí o modlitbu za vylití Ducha svatého. Další je dostanou několik dní po této modlitbě neočekávaným
způsobem buď v jejich osobní modlitbě nebo v modlitebním shromáţdění. Mnohé ale Pán zve, aby o tento
dar prosili (Lk 11,9-13). Je třeba po něm touţit - ne křečovitě nebo jen tak uvolněně s obecnou důvěrou v
toho, který obdarovává, ale s pevnou a úplnou vírou, ţe Pán vaši prosbu vyslyší. Jedním ze znaků takové
víry je odevzdání všech předsudků o vás samých a zároveň přijetí moţnosti zesměšnit se ve vlastních očích i
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před ostatními proto, aby člověk zůstal maličkým před Bohem" (Claude-Jean-Marie Fould: Modlitba v jazycích,
Karm. nakl. 1997).

1. den: "Může učinit neskonale víc, než zač prosíme" (prosba)
Ef 3,14-21
Jeţíšův učedník je zván modlit se "v Jeţíšově jménu" (srov. J 14,13n; 16,23n), tj.
modlit se ve společenství s Jeţíšem, následující Jeţíše, chtějící totéţ, co Jeţíš. Na
začátku tohoto týdne objev v sobě ono "sténání" či "lkání" (Ř 8,23.26), onu hlubokou
touhu srdce po dovršení tvého společenství s Kristem (tj. tvé modlitby) a slovy listu
Efezským z dnešního čtení se modli sám (sama) za sebe. Takováto prosba bude určitě
"v jeho jménu"... Z této hloubky pak nech vyrůst prosby za konkrétní dary modlitby.
(Sk 4,23-31; Ř 8,22-27; Jk 1,5-8; KKC 2629 - 2633)

2. den: "Jestliže doznáváme své hříchy..." (vyznání hříchů) 1 J 1,7 - 2,2
Jedním z bloků, který ti můţe bránit přijetí Boţích darů (včetně daru hlubší modlitby)
je postoj farizeje z Lk 18,9nn (neupřímná, na sobě a na své zboţnosti si zakládající
modlitba, pohrdání druhými, nepřiznaný či nevyznaný hřích apod.). Lékem je
"doznávání" (1 J 1) a "vyznávání" (Jk 5) hříchů: sami před sebou, před Bohem, před
druhými (kterých se to týká) a před církví (svátost smíření). Vyprošuj si dnes Ducha,
který ti ukáţe (J 16,8), jestli ve tvém srdci není hřích volající po takovémto "doznání"
(obzvlášť z oblasti tvé nevěrnosti v modlitbě či onoho farizejského postoje). Necháš-li
se usvědčit Duchem, je to usvědčení velmi konkrétní a vedoucí ke svobodě a radosti.
(Lk 15,17-20; 18,9-14; Jk 5,16; KKC 2631)

3. den: "Za ně prosím, za ty, které jsi mi dal" (přímluva)
J 17
Další z překáţek otevření se hlubší modlitbě mohou být narušené nebo lhostejné vztahy
s ostatními bratřími a sestrami či neodpuštění někomu, kdo ti (dříve) ublíţil. Přímluvná
ţehnající modlitba za tyto lidi můţe být krokem k léčení a prohlubování tvých vztahů v
těle Kristově a k otevření dalších pramenů tvé osobní modlitby. Vyber si dnes jednoho
či dva lidi z farnosti, ze společenství či z tvého nejbliţšího okolí a vyprošuj jim totéţ,
co vyprošoval (a stále vyprošuje) Jeţíš učedníkům a "těm, kteří skrze jejich slovo uvěří"
(v. 20; srov. i Lk 23,28.34). Odpouštěj, ţehnej, vyprošuj sílu dalším sluţebníkům a
hlavně dobře naslouchej, kdy se z toho, koho prosíš, stává ten, který bude o něco prosit
tebe. Zkus to pak udělat (nebo alespoň krůček tím směrem).
(Sk 7,60; Lk 23,28.34; Ř 15,30-32; Fp 2,4; 1 Tm 2,1-4; KKC 2634 - 2636.2746 - 2751)

4. den: "Buďte vděčni" (díkůvzdání)
Ko 3,12-17
Milosrdenství, pokora, trpělivost, odpuštění, láska, pokoj, vděčnost, Boţí slovo,
Duchem inspirovaná chvála - to je ţivot v Jeţíšově jménu a nejlepší díkůvzdání Otci.
Ve všech dnešních textech (doporučuji alespoň je prolétnout) je představen Duch svatý
(či blízkost, pokoj, slovo Kristovy) jako dárce modlitby vděčnosti a chvalozpěvu (zde se
pravděpodobně odráţí Pavlova zkušenost se "zpěvem v jazycích" doplňovaným slovy ţalmů a spontánně vzniklých písní).

Všude je také toto díkůvzdání spojeno s velmi konkrétní ţivotní situací. Nelze děkovat
"za všechno" (např. za špatné věci, nemoci...), ale lze děkovat "za všech okolností" (1
Te 5,18), vţdy a všude. Zkus to i v dnešní tiché chvíli, ale hlavně celý dnešní den.
(Ef 5,15-19; Fp 4,4-9; 1 Te 5,16-24; Ko 4,2; KKC 2637 - 2638)
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5. den: "... abychom se stali chválou jeho slávy" (chvála a klanění)
Ef 1,3-14
Chvála je způsob modlitby, který (na rozdíl od díkůvzdání, jeţ je zaměřeno na
konkrétní Boţí dary) bezprostředněji uznává, ţe Bůh je Bůh. Opěvuje ho pro něho
samého, oslavuje ho, protoţe on je, bez ohledu na to, co koná. Chvála zahrnuje a
proniká ostatní způsoby modlitby (viz včerejší texty spojující úzce chvalozpěvy s
díkůvzdáním) a pozvedá je k tomu, který je jejich pramenem i cílem. Po přečtení
chvalozpěvu z listu Efezským tě pak příklady chvalozpěvů z knihy Zjevení (nebo
"Gloria" ze mše sv.) mohou spojit s chvalozpěvem celé nebeské církve a povzbudit k
častějšímu opakování formulí chvály, které můţe vést k tomu, ţe ti jiţ nebudou stačit
slova. Pak se tvá modlitba můţe rozjásat ve zpěvu či modlitbě v jazycích (viz včerejší
texty a úvod k týdnu) nebo (či pak v návaznosti na tento zpěv) zmlknout v tichém
klanění (viz KKC 2628).
(Zj 4,8-11; 5,9-14; 7,10-12; 11,15-18; 12,10-12; 15,3-4; 19,1-8; KKC 2639 - 2642)

6. den: "Velebí má duše Hospodina" (modlitba Mariina)
Lk 1,39-55
V Marii, této "dceři Siónské", první Jeţíšově Duchem svatým naplněné učednici a
obraze církve je nám zjevena plnost modlitby církve. Je přítomna ve všech
nejdůleţitějších událostech dějin spásy: při vtělení, pod kříţem i při seslání Ducha.
Mariina modlitba nás učí cele patřit Bohu (Nazaret), uchovávat v srdci Boţí slovo
(Betlém), všímat si potřeb druhých a ukazovat na Jeţíše (Kána), projít temnotou bolesti
a opuštěnosti (Golgota) a otevřít se ve společenství plnosti Ducha svatého (Jeruzalém).
Dnes se nech obzvlášť vtáhnout do setkání Marie s Alţbětou v horách, ze kterého
vytryskl chvalozpěv, jenţ v sobě ukrývá všechny ostatní rozměry její modlitby (zkus se
jej naučit v liturgickém znění, aby ses jej mohl(a) modlit ve společenství). I ty můţeš a
máš v setkání s Boţím slovem a se svými bratřími a sestrami všechny tyto rozměry
proţívat.
(Lk 1,38; 2,19.51; Sk 1,14; J 2,1-12; J 19,25-27; KKC 2617 - 2619)

7. den: "Dal se jim poznat, když lámal chléb" (eucharistie)
Lk 24,13-53
Eucharistie obsahuje a vyjadřuje všechny způsoby modlitby: je "čistou obětí" celého
Kristova těla ke slávě jeho jména (Mal 1,11), je "obětí chvály". Nádherný text o
Emauzských učednících tě můţe uvést do jejího hlubšího pochopení jako vrcholu tvé
osobní modlitby a modlitby celé církve: 1. Jeţíš se k tobě připojuje, vstupuje do tvého
ţivota jako první (v. 15); 2. trpělivě ti naslouchá a mluví s tebou o tvých starostech a
radostech (v. 17nn; "vstupní obřady"); 3. vykládá ti Písma (v. 25 - 27.32; "bohosluţba
slova"); 4. vchází do tvého srdce, láme chléb - dává se ti zcela k dispozici (v. 29 - 31;
"bohosluţba oběti"); 5. dává ti sílu k další cestě, ke sluţbě svědectví (v. 33 - 35;
"závěrečné obřady"); 6. skrze tvé svědectví se zjevuje i ostatním (v. 36 - 45); 7. takto
"otevřené" společenství pak vyzbrojuje "mocí z výsosti" a vede ke společné chvále a
sluţbě (v. 46 - 53 a celé Skutky). Nezůstávej dnes jen u některého verše nebo u některé
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části textu, ale zkus vnímat jeho celkový vnitřní tah a ten objevit i ve svém ţivotě. Pak
se ptej: Jaký krok je právě přede mnou?
(Lk 22,14-20; 1 K 12; Mal 1,11; KKC 2643)
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5. týden: "Modlili se spolu s Marií, Ježíšovou matkou" (Sk 1,14)
aneb Praktické opory pro modlitbu
Žalm týdne:

Doprovodná četba: KKC 2650 - 2691

Při setkání tohoto týdne je vhodné slavit společně (eucharistickou) bohosluţbu, při které je moţnost modlit se za
jednotlivé účastníky, kteří mohou předstupovat a postupně nebo i společně si vyprošovat oţivení daru modlitby v nich. Na
další týden se místo katecheze pak připraví četbou následujících řádků:

Po novém otevření se daru modlitby v tobě tě tento týden čeká spíše praktická
práce. Nestačí jen znát, co Písmo o modlitbě zjevuje, nestačí se jen nově otevřít daru
modlitby v nás. Je třeba se také namáhavě učit modlit. Skrze ţivé předávání (tradici)
Duch svatý učí modlitbě Boţí děti v církvi, která věří a která se modlí.
Modlitba Ducha v tobě, tvé vnitřní spojení s ní, spontánní vytrysknutí chvály nebo
spočinutí v tichu - to vše potřebuje konkrétní opory. Aby se člověk naučil modlit, musí
vědět o hloubce modlitby Ducha v něm, ale také se musí pokoušet znovu a znovu
"kopat" k prameni svými vlastními rozhodnutími a svojí věrností. Duch svatý, kterému
se v modlitbě otevíráš, je "ţivou vodou" (J 4,14). On tě učí čerpat ze samého pramene:
z Krista. V křesťanském ţivotě jsou proto konkrétní prameny, kde tě Kristus očekává,
aby tě napojil Duchem svatým: Boţí slovo, liturgie, boţské ctnosti a přítomný okamţik
(viz KKC 2652 - 2660). K těmto pramenům je třeba vytrvale chodit čerpat. Zároveň je
dobře učit se z ţivé tradice církve správnému slovníku modlitby, ve které vstupuješ do
vztahu k jednotlivým osobám Trojice (viz KKC 2663 - 2672) ve společenství s
Jeţíšovou i tvojí Matkou Marií (KKC 2673 - 2679). Maria je dokonalá postava
modlitby, obraz modlící se církve. Ona tě spolu s ostatními světci a učiteli modlitby
(KKC 2683) chce provázet na tvé cestě v Duchu svatém skrze Krista k Otci.
Tento týden ti nebudou nabídnuty ţádné biblické texty k tichým chvílím, ale
kaţdý den ti bude poskytnuto pár impulsů k jakési reflexi toho, jak pomocí různých
pomůcek vytváříš - či bys mohl(a) vytvářet - vnější prostor pro svoji modlitbu. Ke
vstupu do hlubší modlitby tě pak můţe doprovázet kaţdý den jeden odstavec úvodu do
modlitby Zdrávas Maria (KKC 2676 - 2677) nebo desátek růţence, hymnus Akatahist,
Magnificat či Denní modlitba církve z breviáře (která můţe i jinak přirozeně tvořit
rámec mé "denní tiché chvíle", mé vnitřní modlitby, do níţ mohu vstoupit po tzv.
"krátkém čtení", které lze samozřejmě nahradit textem, jeţ právě na ten den vychází v
naší "škole").
"Protoţe Kristus přikázal: 'Je třeba stále se modlit a neochabovat' (Lk 18,1), církev, která věrně poslouchá
tuto výzvu, nikdy v modlitbě neustává a také náš k tomu povzbuzuje slovy: 'Skrze něho (Jeţíše) podávejme
Bohu stále oběť chvály' (Ţd 13,15). Tomuto příkazu se činí zadost nejen slavením eucharistie, ale i jinak,
zvláště denní modlitbou církve (DMC), jejíţ specifickou funkcí mezi ostatními liturgickými úkony je podle
staré křesťanské tradice posvěcovat průběh dne i noci... DMC prodluţuje na různé hodiny dne chvály a
díkůčinění, a také památku tajemství spásy, prosby i předběţné okoušení nebeské slávy v tajemství
eucharistie, která je "středem a vyvrcholením celého ţivota křesťanského společenství. DMC se také nejlépe
slavení eucharistie připravuje... Kdyţ církev svou DMC vzdává Bohu chválu, přidruţuje se svým zpěvem k
onomu chvalozpěvu, který po všechny věky zaznívá v nebeských příbytcích; a zároveň tím předem okouší
onu nebeskou slávu, která ustavičně zaznívá před trůnem Boţím a Beránkovým... Avšak kromě oslavy Boha
církev v DMC přednáší prosby a přání všech věrných křesťanů, a nadto prosí snaţně Krista a skrze něho i
Otce za spásu celého světa. A tento hlas je nejen hlasem církve, ale i Krista, protoţe se modlíme jménem
Kristovým..." (Všeobecné pokyny k Denní modlitbě církve, č. 1 - 19; prohloubení a rozvinutí tématu DMC
viz kniha Florindo Refatto: Nový člověk, nová píseň, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1994).
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1. den: Boží slovo
KKC 2653 - 2654
Jakými všemi způsoby čerpáš z tohoto prvotního pramene modlitby? Jak je ve tvém
ţivotě zastoupena souvislá četba Písma, jeho studium, společný rozhovor nad Písmem?
Jak zacházíš s tím, co tě z Písma osloví? Zapíšeš si to, podtrhneš, naučíš zpaměti?
2. den: Liturgie církve
KKC 2655
Jak úzce proţíváš spojení mezi liturgií církve (mší svatou, slavením svátosti smíření,
denní modlitbou církve) a svojí osobní modlitbou? Připravuješ se na slavení eucharistie
a svátosti smíření četbou Písma a modlitbou? Pokoušíš se s ostatními při společné
modlitbě ţít v duchu liturgického roku?
3. den: "Dnes" (vzdálená příprava)
KKC 2659 - 2660
Jak je tvůj všední ţivot spojen s modlitbou? Vyuţíváš události dne ke spontánní
odpovědi chvály, díků, přímluvy či prosby? Vnášíš svůj den do osobní modlitby? Učíš
se ţít v přítomném okamţiku a ne se utápět v minulosti či se strachovat před
budoucností?
4. den: Metody (blízká příprava)
KKC 2707
Dal(a) sis práci vyzkoušet různé přístupy a metody rozjímání (především "lectio
divina")? Znáš i další metody, které třeba nepouţíváš, abys mohl(a) případně poradit
druhým? Neulpěl(a) jsi v modlitbě pouze na nějaké metodě, která ti nyní třeba brání
objevit samotného Krista?
5. den: Texty a pomůcky pro modlitbu
KKC 2705; 2708
Vyuţíváš s vděčností různé pomůcky pro soustředění mysli (četba Písma, liturgických
textů, duchovní literatury či hodnotných modliteb, ikony, symbol kříţe)? Vyuţíváš
různé osvědčené pomůcky (breviář, růţenec, litanie, modlitba Jeţíšova...)? Uvědomuješ
si důleţitost vnějších postojů při modlitbě (stání, kříţ, zdviţené ruce, sepjaté ruce,
úklona, klečení, sezení, leţení, chůze...)? Zkoušíš do modlitby vtáhnout i své tělo?
6. den: Místa a časy pro modlitbu
KKC 2691; 2698; 2710
Pokoušíš se věnovat pozornost i vnějšímu prostředí pro modlitbu (úprava modlitebního
koutu v bytě, otevřená bible ráno na stolku apod.)? Máš své stálé místo modlitby?
Vytvořil(a) sis určité pravidelné (roční, měsíční, týdenní a denní) rytmy různých
způsobů modlitby? Modlíš se tehdy, kdyţ si uděláš čas pro Pána, nebo jen, kdyţ ti
nějaký čas "zbude"? Dáváš Pánu nejhodnotnější čas dne, kdy jsi nejvíc "fit"?
7. den: Služebníci modlitby
KKC 2683 - 2690
Našel (našla) sis nějakého nebeského průvodce své modlitby? Vyuţíváš bohatství
různých dnešních spiritualit k obohacení své modlitby? Necháváš se v růstu modlitby
doprovázet "domácí církví", modlitební skupinou či nějakým duchovním průvodcem?
Znáš někoho zkušenějšího, s kým čas od času můţeš mluvit o své cestě modlitby?
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6. týden: "Zakořeněni a zakotveni v lásce" (Ef 3,17)
aneb Růst na cestě modlitby
Žalm týdne: Ţ 131
Doprovodná četba: KKC 2697 - 2719
"Modlitba je ţivotem nového srdce. Musí nás oţivovat v kaţdé chvíli. My ale
zapomínáme na toho, který je náš Ţivot a naše Všechno. Proto otcové duchovního
ţivota... zdůrazňují modlitbu jako 'vzpomínku na Boha', časté probuzení 'paměti srdce':
'Je třeba si vzpomenout na Boha častěji, neţ se dýchá' (sv. Řehoř Naziánský). Člověk se
ale, i kdyţ chce, nemůţe modlit 'neustále', nemodlí-li se s pevnou vůlí v určitou dobu; je
to čas vyhrazený pro intenzivní a déle trvající křesťanskou modlitbu" (KKC 2697).
Pán vede všechny lidi různými cestami a různými způsoby, tak, jak on uzná za
vhodné a jak to odpovídá jejich ţivotní situaci, zaloţení a potřebám. Kaţdý věřící mu
odpovídá podle svobodného rozhodnutí svého srdce a osobními výrazovými formami
své modlitby. Křesťanská tradice však mluví o čtyřech hlavních výrazových formách
ţivota modlitby: ústní, rozjímavá, afektivní a vnitřní modlitba (KKC mluví o třech
formách, přičemţ afektivní je zde částečně zahrnuta do modlitby ústní a rozjímavé).
"Usebranost srdce" je jejich základním společným rysem. Bdělost, která uchovává
Boţí slovo a nechává nás spočívat v Boţí přítomnosti, z těchto výrazových forem dělá
intenzivní chvíle ţivota modlitby (srov. KKC 2699). Tomuto přibliţně odpovídají čtyři
stupně tzv. "lectio divina" (duchovní, dosl. "boţské" čtení) praktikovaného od prvních
staletí mnichy: lectio (čtení), meditatio (rozjímání), oratio (modlitba) a contemplatio
(nazírání) (viz KKC 2654; Guigo I.). Vše směřuje k operatio (jednání), k další cestě.
Tento týden se pokus tyto rozměry objevovat i ve své osobní modlitbě na základě
úvodů, Katechismu a nádherného textu středověké mystiky Scala paradisi, zkratka
"Guigo" + kapitola. Biblický text by tě měl celý týden doprovázet jen jeden: Ef 3,14-21
nebo nějaký tvůj oblíbený text, text pouţitý jako příklad přímo v Scala paradisi (Mt
5,8), či příběh Samařanky z Jan 4 (úvodní texty jsou zpracovány podle 1. části knihy Hanse Buoba:
Růst v modlitbě - Cesta obrácení, kterou velmi doporučujeme k prohloubení).

1. den: Ústní modlitba a "lectio"
KKC 2700 - 2704; Guigo II.
Ústní modlitba je modlitbou, která je ve tvém nitru přítomna tak, ţe ji můţeš dát tvar
vnějšího nebo vnitřního slova. Je to tedy způsob modlitby, ve kterém můţeš slovy
vyjádřit něco z toho, co zakoušíš ve svém nitru. Ústní modlitba není jen odříkáváním
modlitebních formulek. Je to spíše milující přebývání s Bohem doprovázené prostým
pozorným (i hlasitým, případně opakovaným) čtením biblického textu ("lectio") nebo
vyjádřené našimi slovy. Různé způsoby ústní modlitby a četby Písma (společná či soukromá
recitace či zpěv pevně formulovaných modliteb, ţalmů, veršů z Písma apod., breviář, růţenec, litanie nebo
hlasité či tiché vyslovování všeho, co máme v srdci) jsou na druhé straně také berličkami, které ti

pomohou jít hlouběji. Podle KKC i Jeţíšova příkladu je ústní modlitba nezbytnou
součástí křesťanského ţivota (viz KKC 2701- 2703). Je výrazem toho, ţe tvá láska k
Bohu (jejíţ je modlitba výrazem) proniká celou tvojí bytost (srov. Mk 12,29-30) a
posvěcuje i tvé tělo (modlitba "celého člověka" - viz 5. den 1. týdne - je pak zvláštní formou takovéto
ústní modlitby). Protoţe je ústní modlitba nasměrovaná navenek a tak se stává dokonale
lidskou, je také především modlitbou Boţího lidu, modlitbou společenství. I ústní
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modlitbě se je však třeba učit a být při ní otevřen hlubším formám modlitby: nemodlit
se příliš rychle, dělat pomlky, nebát se opakovat, objevovat kvalitní modlitební poklad
církve, při volné ústní modlitbě být poctiví a upřímní. Tou měrou, jakou si
uvědomujeme toho, k němuţ mluvíme, se i ústní modlitba stává vnitřní, stává se cestou
k modlitbě kontemplativní (nazíravé; srov. KKC 2704).
2. den: Rozjímavá modlitba - "meditatio"
KKC 2705 - 2708; Guigo III.
Ústní modlitba, především pevně formulovaná modlitba a četba ("lectio"), sama od
sebe většinou odkazuje na modlitbu rozjímavou ("meditatio"). Ta je pak především
činností rozumu, který se snaţí pochopit ono "proč" a "jak" křesťanského ţivota ve
světle rozjímaného Boţího slova, činností fantazie, pomocí které můţeš vstoupit
doprostřed rozjímaného děje a činností vůle, která vede ke konání poznaného (tak je
zajištěn přechod od myšlení ke skutečnosti, viz KKC 2706). Důraz je zde tedy na
vlastní přemýšlení, na vlastní vnitřní spolupráci, na vlastním rozhodnutí vůle. Je to
rozumový proces, skutečná námaha, při které můţe rozbolet i hlava. S pravidelným
rozjímáním jsou proto častěji spojeny city nudy a únavy neţ radosti. Je to však cesta k
otevření se hlubší modlitbě a k rozšíření srdce skrze vnímání širokého bohatství Boţího
slova. Pomůckou pro toto rozjímání je nejčastěji samo Boţí slovo v Písmu ("lectio"),
někdy doprovázené pracným hledáním původního smyslu čteného textu pomocí
různých komentářů či odkazů v bibli, ale mohou to také být ikony, liturgické texty,
spisy duchovních otců, duchovní literatura a velká kniha stvoření či dějin (srov. KKC
2705). Metody rozjímavé modlitby jsou tak rozličné jako jejich učitelé. Jde však spíše o
rozdíly v důrazu (dominikánská metoda zdůrazňuje spíše rozumovou práci, ignaciánská zapojuje více
fantazii, františkánská vůli a mnišské "lectio divina" zas klade důraz na prosté zapadnutí slova do srdce,
jakési jeho "přeţvykování" - "ruminatio" - a vnitřní "okoušení"). Podle papeţe Řehoře je třeba

meditací v Boţím slově odhalit Boţí srdce. Všem metodám je společná nutnost
vzdálené a blízké přípravy, dobrý výběr látky, vlastní meditace a vyústění do modlitby
("oratio"). Velikou školou ústní a rozjímavé modlitby vedoucí k modlitbě
kontemplativní je růţenec. Zde se můţe rozvinout celý postupný řád ţivota modlitby.
3. den: Afektivní modlitba - "oratio"
KKC 2708; Guigo IV. a VI.
Rozjímáním Boţí slovo vniká do nitra a tím rozdmýchává touhu srdce po samotném
Bohu. Rozumová práce je pak dále překáţkou a srdce samo, zcela jednoduše bez
dlouhé přípravy, se otevírá Boţí lásce a touţí po jejím zakoušení. Afektivní modlitba je
pak modlitbou lásky a touhy, neustále opakovaným, Duchem proniknutým vyznáním
lásky, které milence neunavuje. Nemusí nutně vycházet aţ z rozjímání, ale můţe
navázat i na volně formulovanou ústní modlitbu. Je v nás velmi často uvolněna po
hlubokém zasaţení Boţím slovem v Duchu svatém, po úplném odevzdání se, po tzv.
"druhém obrácení". Není to modlitba jen na základě citů. Citová modlitba a nadšení
existují i bez druhého obrácení. Zde však je zapojen celý člověk, i to nejhlubší v něm.
Vychází z vnitřního zasaţení, z Boţího doteku, a proniká všechny oblasti člověka
(včetně oblasti citů a těla). Třeba po dlouhé vyprahlosti ve věrné ústní modlitbě nebo v
rozjímání jsi najednou zasaţen(a) jedním Boţím slovem. Srdce má náhle mnoho co říci.
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Je zde radost z Boha, který ti je velmi blízko, ve tvém srdci. Z hloubky najednou
vychází čistá láska a touha po Bohu. Modlitba se stává silnou radostí a útěchou. Často
vytryskne formou jásavého chvalozpěvu nebo modlitby či zpěvu v jazycích. Někdy
můţeš být k takovéto modlitbě disponován(a) uprostřed modlícího se společenství,
protoţe se tak stáváš součástí těla Kristova, kde dary ostatních jsou i dary tvými. Je
dobře se takovéto modlitbě nebránit, ale je třeba být připraven(a), ţe ti Pán afektivní
modlitbu třeba zase na čas odejme, protoţe tě chce vést do hloubky, kde teprve bude
tvé srdce očištěno od egoismu a bude se učit milovat Boha i "na poušti" (viz téma
příštího týdne).
4. den: Vnitřní modlitba - "contemplatio"
KKC 2709 - 2719; Guigo V. a VII.
"Vnitřní modlitba, podle mého názoru, není nic jiného neţ důvěrný vztah přátelství, v
němţ člověk důvěrně hovoří mezi čtyřma očima s tím Bohem, o němţ ví, ţe je jím
milován" (sv. Terezie z Avily). Katechismus nazývá vnitřní modlitbu modlitbou Boţího
dítěte, modlitbou hříšníka, který ví, ţe je milován, darem přijímaným v chudobě a
pokoře, vztahem smlouvy, společenstvím s Trojicí, vrcholem modlitby, nazíráním,
kontemplací, nasloucháním, mlčením, účastí na Kristově mystériu a společenstvím
lásky v noci víry (viz KKC 2712 - 2719). K této modlitbě můţeš být veden(a) ze všech
předchozích stupňů modlitby, a to jiţ velmi brzy, i kdyţ pak přirozeně jen ve svých
počátcích. I při ústní modlitbě, dáš-li Bohu prostor třeba i v krátkých pomlkách, můţeš
být veden(a) ke spočinutí v něm, k milujícímu prodlévání v jeho přítomnosti (srov.
KKC 2704). Proto je dobře nezahltit Boha ani sebe odříkáváním všech moţných i
nemoţných naučených modliteb a být schopni přerušit naplánovanou modlitbu (třeba
růţenec), jestliţe jsme vedeni hlouběji. Vnitřní, kontemplativní modlitba je darovaným
přebýváním v Boţí přítomnosti, přijímáním Boţí lásky, vyhříváním se v jejím slunci.
Toto spočinutí, kde uţ nejsou třeba slova, můţe však také navázat na jásavou afektivní
modlitbu, která se tak velmi přirozeně skrze klanění prohloubí a tryskající pramen ţivé
vody se změní v klidnou, ale hlubokou řeku. Běţnou cestou je však vytrvalé a trpělivé
"zalévání zahrady" v rozjímání, které se po čase stane suchým a často i nemoţným. Je
totiţ nemoţné zároveň rozjímat i nazírat: "Vlastní modlitba je totiţ bytostné setkávání
se s Bohem v důvěře a lásce. Čím se toto společenství stává hlubším, tím těţší je
překlad do slov a tím náročnější je pouhé rozumové pochopení. Najednou se chcete
modlit, ale nedostanete ze sebe ani slovo. Kaţdé slovo se vám protiví, protoţe se vám
zdá prázdné proti tomu, co nesete v sobě. Cítíte odpor i k analyzujícím myšlenkám
rozjímání. Jste nyní v bodě, kdy musíte mlčet. Mlčet před Bohem. Nechat mluvit srdce.
To znamená: jednoduše milovat a nechat se milovat, dívat se v lásce. Tím v náznacích
začíná vyšší stupeň modlitby. Ale musíte ho připustit! Mnozí ho nepřipustí a chtějí se
násilím modlit tak, jako dřív. Násilně chtějí vyjádřit, co vyjádřit nemohou. Tak ubíjejí
vyšší milost modlitby, která jim byla v začátcích darována (Hans Buob: Růst v
modlitbě).
5. den: Cesta vnitřní modlitby - "operatio" KKC 2710 a 2719; Guigo VIII. a IX.
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Vnitřní, nazíravá, kontemplativní modlitba nemá co dělat s mimořádnými věcmi. Není
to ţádné vznášení se nebo extáze. K tomu můţe dojít, ale není to její podstatou. K
ţivotu vnitřní modlitby je povolán kaţdý, kdo se znovuzrodil z Krista. Není to nic
jiného neţ plné rozvinutí milosti křtu. Důleţité je tvé jasné a hluboké rozhodnutí k této
cestě, růst ve věrnosti v čase pro modlitbu (viz KKC 2710 - 2711!) i ve všedních
věcech a vztazích a citlivost na jemné vedení Duchem při všech ostatních způsobech
tvé modlitby. Znameními, které tuto cestu budou provázet (a kterých se nemusíš lekat)
jsou: neschopnost radovat se ze stvořených věcí jako dříve, neschopnost vyjádřit se
před Bohem, zkušenost hlubokého pokoje a Boţí přítomnosti v tobě. Vnitřní modlitba
je cílem a vrcholem našeho ţivota s Kristem, jeho královskou cestou, ale i jeho
nejprvotnějším základem: "Není vţdy moţné rozjímat. Vţdy je však moţné vstoupit do
vnitřní modlitby, nezávisle na zdravotním stavu, pracovních podmínkách, únavě a
náladě. V chudobě a ve víře je zde naše srdce místem hledání a setkání" (KKC 2710).
Důleţité je jediné: věrně vytrvat i přes tvojí zdánlivou neschopnost se modlit, přes třeba
stupňující se pokušení, přes veškeré tvé nezdary a pády. Cesta modlitby je totiţ cestou
prostého následování Jeţíše, na kterou ses jiţ vydal(a).
6. den: Shrnutí
Guigo X. a XI.
Jsou různé stupně modlitby. Není ale pravda, ţe musíme jeden stupeň modlitby natrvalo
opustit, abychom dosáhli druhého. Jestliţe z ústní modlitby přecházíš do modlitby
rozjímavé, afektivní nebo nazíravé, neznamená to, ţe by ses jiţ nepotřeboval(a) modlit
ústně. Na začátku modlitebního ţivota vypadá modlitba často jako mluvení s Bohem o
počasí. Pokoušíš se nalézt kontakt s Bohem a mluvíš s ním o obyčejných záleţitostech.
Ústní modlitba, která později vychází z modlitby afektivní, můţe být nezvykle hluboká.
Niţší stupně modlitby se prohloubeným způsobem vynořují znovu a znovu. Tak se
můţe stát, ţe během hodiny projdeš všemi stupněmi modlitby. Modlitba je dynamika, je
to ţivot. Stupně modlitby jsou do této dynamiky zcela zasazeny. Prolínají se. Nové
způsoby modlitby se vynořují třeba jen na krátkou dobu. Přitom dochází do hlubšího
uvedení do vnitřního Boţího ţivota v tobě. Ani rozjímání není kontemplací zcela
odsunuto (i kdyţ to nejde najednou). Ponechává si své místo. Ten, kdo je uveden do
vnitřní modlitby, obdrţí teprve následujícím rozjímáním schopnost vyjádřit lidskými
slovy to, co směl "nazírat" (ne ve smyslu obrazů a vidění, ale milujícího pohledu).
Potom to teprve je schopen sdělit jiným. Tak i ten, kdo je jiţ hluboce uveden do vnitřní
modlitby, potřebuje ještě rozjímání, aby mohl obsah nazírání hlásat. A potřebuje také
prostou četbu a ústní modlitbu, aby rozšiřoval své srdce a stával se celým člověkem.
7. den: Volno
(Guigo XII.)
Dnešní den máš k dispozici (do)proţít se "svým" textem v srdci vše, co tě během týdne
oslovilo a cos nestačil(a) "dotáhnout" do hloubky. Textem z Guiga se pak můţeš
nasměrovat k tématu příštího týdne.
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7. týden: "Buďte bdělí a proste v každý čas" (Lk 21,36)
aneb Zápas o modlitbu
Žalm týdne: Ţ 27
Doprovodná četba: KKC 2725 - 2745
Modlitba je dar milosti i rozhodná odpověď z naší strany. Vţdy předpokládá úsilí.
Velcí muţové Starého zákona, sám Jeţíš, Matka Boţí i světci nás učí, ţe modlitba je
zápasem. Proti všemu temnému v nás, proti pokušiteli, který dělá vše pro to, aby nás od
modlitby, od spojení s Bohem odvrátil. Člověk se modlí, jak ţije, protoţe ţije, jak se
modlí. Jestliţe nechce denně jednat podle Kristova ducha, nemůţe se ani denně modlit
v jeho jménu. "Duchovní boj" křesťanova nového ţivota je neoddělitelný od zápasu o
modlitbu (srov. KKC 2725).
Tento zápas zpočátku (po "prvním obrácení", po tom, co nás Jeţíš oslovil a my
jsme se vydali na cestu následování Krista) vyţaduje velkou rozhodnost a aktivitu v
boji o vnější věrnost modlitbě (jde zde především o boj s různými pokušeními a
roztrţitostmi). Avšak později (po tzv. "druhém obrácení", po tom, co jsme řekli své
plné "ano" k Boţímu plánu s námi, co jsme řekli "ano" k Bohu své minulosti,
přítomnosti i budoucnosti, po tomto celostném "vzdání se" Bohu a darování se ke
sluţbě) je tento zápas charakterizován spíše pasivním přijímáním okolností a snášením
různých vnitřních "trápení", která se pak v naší modlitbě objevují (vyprahlost,
omrzelost, nechuť, neschopnost vyjádřit se...). Není to Bůh, kdo působí bolest. Bůh nás
chce spíše osvobodit - a my pak toto odpoutávání se od věcí a vztahů, na kterých jsme
ulpěli, a od našeho sobeckého "já" proţíváme bolestně.
Kaţdý křesťan je po cestě modlitby veden k tomuto "druhému obrácení" a
křesťanem se plně stává vlastně teprve při jeho přijetí. Je mu nabídnuto ve křtu, ale není
mu vnucováno. Bůh čeká na jeho svobodné ano. Je pak veden k tomu, ţe se nechává
proměňovat Bohem, který se postupně, právě uprostřed různých "trápení" provázejících
jeho modlitbu, stává Pánem větší a větší části jeho srdce, jeho "vnitřního obydlí", a
nechává v něm vyrůst ovoci Ducha (viz Ga 5,22n).
Toto obrácení, obrácení srdce, je tím nejdůleţitějším krokem v ţivotě křesťana.
Bez něj nemůţeme plně proţívat ţádné specifické povolání, ţádnou zvláštní
spiritualitu, bez něj nebudeme postupovat ani v ţivotě modlitby. Smyslem této cesty
hlubšího obrácení je uvedení do svobody Boţích dětí, očištění od hlubších závislostí na
našich citech, na našem já, na věcech kolem nás a uvedení do čisté víry nezávislé na
vnějších "berličkách" (viz 2. část knihy Hanse Buoba: Růst v modlitbě - Cesta obrácení).
Tento týden by sis měl(a) v nabídnutých textech a výkladech projít základní druhy
těchto "trápení" (opět zpracováno podle 1. části knihy Hanse Buoba: Růst v modlitbě - Cesta obrácení), která
tvoji modlitbu provázejí nebo budou provázet, jestliţe věrně vytrváš na této cestě i dále.
Druh "trápení", která zasahují či budou zasahovat tebe osobně, vyplývá z tvé
přirozenosti, tvých slabostí a nedostatků, z tvého duchovního ţivota i tvého okolí.
Kaţdý pročišťován právě tam, kde to nejvíce potřebuje. Proto ani zde nelze vše
zevšeobecňovat, a není dobré se srovnávat s druhými. Lze však upozornit na nejčastější
projevy tohoto "očistného procesu". I v Katechismu jsou některé z nich zmíněny a jsou
zde také ukázány základní postoje, o které je třeba pak bojovat: pokora, důvěra,
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vytrvalost (KKC 2728). Vţdy se však předpokládá, ţe jdeš po cestě věrné modlitby a
snaţíš se ţít z Jeţíšova učení o modlitbě (viz 3. týden).
1. den: Roztržitosti
Mt 6,19-34
Roztrţitosti si často způsobujeme sami. Jestliţe celý svůj den proţíváš zcela bez
vzpomínky na Boha, aniţ bys "chodil(a) s Hospodinem", pak je večerní modlitba velmi
náročná. Vše, co přes den proţiješ, můţe být obsahem tvých "roztrţitostí", tvé
"rozptýlenosti" (1 K 7,35). Avšak mohou to být i hlubší zranění. Roztrţitosti ti ukazují,
na čem ještě příliš lpíš (srov. KKC 2729). Léčkou by pak bylo snaţit se proti nim příliš
aktivně bojovat, "snaţit se" na nic nemyslet apod. To se stále ještě točíš kolem sebe!
Ber roztrţitosti jako hejno komárů. Stačí jen mávnout rukou, a jsou pryč. Jinak si jich
nevšímat, netrápit se nad nimi. Nanejvýš z nich udělat modlitbu, říci o své starosti Bohu
a vrátit se k modlitbě srdcem. Tam roztrţitosti totiţ nemohou, ty jsou záleţitostí rozumu
a fantazie. Vůle a srdce mohou být u Boha. Není důleţité, jak se ti modlitba daří.
Důleţité je, ţe jsi před Pánem. Prvotní je ne to, co děláš ty, ale co dělá Bůh. "Nedařící"
se, rozptýlená modlitba tě vede k pokoře a důvěře, ţe se i takto můţeš nechat milovat.
Tato pokorná bdělost srdce (srov. KKC 2730) "hledající Boţí království" (v. 33) a ne
svoji vlastní dokonalost, je pravým postojem v době roztrţitostí.
(Lk 8,7.14; 1 Kor 7,29-35; Ţ 27,8; KKC 2729 - 2730)

2. den: Smyslová pokušení
Mk 14,32-42
Také pokušení mohou být někdy následky hříchů, za které si často sami můţeme, nebo i
následky našeho starého ţivota. Mohou to být pokušení smyslová nebo pokušení
duchovní. Smyslová pokušení často souvisí se silným afektivním ţivotem modlitby. V
afektivní modlitbě totiţ začíná ţít celý člověk, všechny oblasti jsou v pohybu. Přitom
můţe být v pohybu i tělesná sféra a niţší smyslovost, aniţ bys to chtěl(a). Někdy právě
v období afektivní modlitby často přicházejí zvrácené, nečisté představy. Je dobře o
tom vědět a neznepokojovat se tím, pokud vím, ţe si v těchto věcech vědomě nelibuji a
ţe vědomě setrvávám na cestě obrácení. Sv. Jan Maria Vianey dokonce řekl: "Kdo
nezná smyslnost a pýchu, ten nemá tušení o duchovním ţivotě." I zde si řekni - "To je
opět ten komár, s tím nemám nic společného!" - a modli se dál. Srdce je s Bohem, i
kdyţ fantazie produkuje všechny moţné i nemoţné obrazy. Při déletrvajícím
intenzivním smyslovém pokušení je však moţné, ţe je to pro tebe pozvání k hlubší
modlitbě za vnitřní uzdravení, třeba v rámci svátosti smíření. Často stačí věci
pojmenovat pravým jménem, zříci se jich a předat Pánu (Ef 5,9-14). Potom si můţeš
být jist(a), ţe všechna ostatní pokušení jsou zároveň touţebným voláním celé tvé
bytosti být chrámem Ducha svatého a nechat "Boţí slávu zářit v celém tvém těle" (1 K
6,19n).
(Ef 5,9-14; 1 K 6,12-20; KKC 2733)

3. den: Duchovní pokušení
Mk 4,35-41
Duchovní pokušení jsou často spojena s cestou druhého obrácení, s plavbou "na druhý
břeh" (v. 35), s cestou vnitřní modlitby srdce. Zde lze zmínit pokušení proti víře
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(pochybnosti; srov. KKC 2732), proti důvěře (pocit nehodnosti a úzkosti), pýchu a
ješitnost (zaměřenost na sebe), proti lásce (problémy s konkrétní láskou k bliţnímu). Ve
všech případech je třeba konat kroky víry a poslušnosti, konat Boţí vůli a nestarat se o
to, co pociťuješ. Tato pokušení tě totiţ vedou od citové víry k víře čisté, která jiţ tolik
nepotřebuje vnější opory. Opět i zde platí: Nech se milovat a miluj takový(á), jaký(á)
právě jsi! Nepřestávej se modlit, kdyţ máš dojem, ţe "toho nejsi hoden(na)". Takto bys
padl do léčky toho, který krade zrna padlá "podél cesty" (Lk 8,5.12). Právě tehdy se
vrhni do náruče milujícího Otce a vše mu řekni. A důvěřuj, ţe Jeţíš je i v této tvé
"bouři" Pánem situace, i kdyţ se zdá, ţe spí (Mt 8,24).
(Mt 8,23-27; Mt 14,22-33; Lk 22,39-46; Lk 8,5.12; KKC 2732)

4. den: Vyprahlost (nedostatek citů)
J 12,23-26
I vyprahlost v modlitbě můţe být způsobena naší vinou - jestliţe Boţí slovo necháme
stále padat na "skalnatou půdu" (srov. Lk 8,6.13) a nenecháme jej ve věrné a vytrvalé
tiché modlitbě zakořenit. Avšak právě po delší cestě věrné modlitby a naslouchání
Boţímu slovu přichází vyprahlost také, nyní však jako nutný úsek tvé cesty do nitra, k
modlitbě srdce (srov. KKC 2731). Vyprahlost se často objevuje nejprve v náznacích,
později v delších a delších obdobích, aţ se roztáhne třeba na léta. Rozjímání začne být
velikou námahou, afektivní modlitba se stane nemoţnou, pocit Boţí přítomnosti v nás
ustupuje, radost z modlitby se ztrácí. Avšak právě všechny tyto hluboké city a radostné
záţitky, které nás často nesou při počátku našeho ţivota modlitby a umoţní nám
odpoutat se od nepodstatného a darovat se celým srdcem Bohu, jsou a musí být pouze
dočasné. Tato počáteční zkušenost je jen přechodnou blaţeností. Bůh tě chce vést k
hlubší, opravdové a trvalé blaţenosti, a proto musí tyto počáteční city odejmout (srov.
Lk 4,1), aby tě mohl vyzbrojit něčím hlubším (Lk 4,14). Zůstáváš-li i přesto v modlitbě
věrný(á), můţe v této vyprahlosti, v mlčení citů, růst to vlastní, to důleţité - hluboký
pokoj nezávislý na vnější situaci, plody Ducha (Ga 5,22n), pokora a jistota Boţí
věrnosti. Jediný správný postoj je pak zůstat věrný(á) v jistotě, ţe skrze toto umírání v
tobě roste nový ţivot, "druhé obrácení" (Lk 22,32). Zde nelze nic jiného dělat, neţ
zůstat věrně u svých tichých chvílí (nezkracovat je, snad naopak) a nechat v sobě
pracovat Boha. Je moţné vzít si na pomoc nějaké texty, číst slovo za slovem a zkusit
modlitbu naplnit vlastním obsahem. Nebo prostě sedět, mlčet a nechat na sobě spočívat
Kristův milující pohled.
(Lk 4,1.14; 22,31-38; Mk 4, 26-29; Lk 8,6.13; Ţ 42; KKC 2731)

5. den: Omrzelost a nechuť k modlitbě
Žd 10,35 - 12,4
Omrzelost a malomyslnost, můţe být někdy důsledkem naší povýšenosti a pýchy.
Jestliţe se nám pak něco nepodaří, upadáme do depresí. To je známka neobráceného
srdce (srov. KKC 2733). Někdy je však tato "nuda" při modlitbě spojena s vyprahlostí
na věrné cestě modlitby. Je to jakási "tupost", ve které se člověk na nic nezmůţe a zdá
se mu modlitba zbytečná. Tvá pýcha se bude bránit čekání, nemohoucnosti, pocitu
ubohosti před Bohem. A právě odstranění této pýchy je smyslem všeho tříbení v
modlitbě: Vyjít ze sebe k Bohu. I "nudné" čekání totiţ můţe být čekáním na
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milovaného. Avšak někdy můţe tato nuda vyústit aţ k velké nechuti modlit se, k odporu
vůči jakékoli modlitbě. Dochází k jakési vnitřní vzpouře: Uţ dál nechci! Stěţí se nám
podaří vykoktat, ţe tuto vzpouru vlastně vůbec nechceme. V našem nejhlubším nitru je
však i přes tuto mohutnou revoltu pokoj a jistota. Nic z toho, co se v nás vzpírá, nás od
Boha nemůţe odvést (Ř 8,38n). Zde je moţné utéci si k prosté větě: "Pane, přijmi
mne!" Nebo si jen kleknout a říci: "Pane, tady jsem!" Či sepnout ruce a říci: "Pane, uţ
nemohu nic říci."
(Ř 8,26-39; Ţ 42 - 43; KKC 2733)

6. den: "Němá duše" a "němý Bůh"
Mk 15,33-41
Neschopnost Bohu cokoli říci někdy se můţe vyskytovat nezávisle na odporu vůči
modlitbě. Zvláště po delší cestě vnitřní modlitby. Recitace naučených modliteb pak
působí jako prázdné tlachání. Ústní modlitba se stává nemoţnou (na rozdíl od počáteční
vyprahlosti, kdy mohla být pomocí). Vše v tobě je němé. A právě toto je nutné, aby se
Boţí slovo mohlo postavit na místo tvého slova. Bohu jde o to, aby ses naučil(a) být tím
(tou), kdo přijímá, kdo je obdarováván. Pak se zas budeš moci modlit, a to mnohem
hlouběji. Často Bohu pořád chceme něco darovat. Ale nyní se ti chce darovat on sám.
Otec chce svým Duchem skrze tebe milovat Syna a Syn Otce - tak jsi vtahován(a) do
vnitřního ţivota trojjediného Boha. S "němou duší" můţe pak naši modlitbu začít
provázet trápení někdy nazývané "němý Bůh". Člověk má dojem, ţe mluví ke zdi.
Koktám sice ještě modlitbu, ale nepřichází ţádná ozvěna. Toto trápení můţe být tak
silné, ţe člověk proţívá něco z Jeţíšovy opuštěnosti na kříţi. Vynořuje se otázka, zda
tento Bůh vůbec existuje. Avšak v normálním případě nás dál nese světlo, ve kterém
jsme si Bohem jisti, i přes jeho mlčení. Zbývá jen holá víra. Můţeme volat spolu s
Jeţíšem: "Boţe můj, proč jsi mne opustil?" Ale spolu s ním také máme jedním dechem
pokračovat: "Do tvých rukou odevzdávám svého ducha!" To je naplnění veškeré
odevzdanosti: přenechat se tomuto Bohu, který ti připadá, jako by nebyl. To je poslední
forma odevzdanosti před nejhlubším spojením s Bohem, které jiţ nezná konce - také jiţ
v tomto ţivotě. Avšak jiţ v počátcích duchovního ţivota můţeš mít dojem, ţe Bůh mlčí.
Právě tehdy modlitbu nezanedbávej. Řekni: "Tobě, mlčícímu Bohu, který mi připadáš,
jako bys nebyl, přádávám svůj ţivot!" Tak se budeš učit ţít čistou víru. Jeţíš po ní ţízní
(J 19,28). A dává ti (nejen) pro tyto chvíle průvodkyni, která touto nocí jiţ prošla (J
19,27). Přijmi ji k sobě! Můţe se totiţ stát, ţe najednou zmizí i ostatní jistoty. Pak lze
se sv. Terezií z Lisieux pouze říci: "Jiţ nemohu věřit, mohu jiţ pouze milovat."
(Lk 23,46; J 19,25-30)

7. den: Vytrvalost v lásce
J 17
Smyslem a cílem celého vývoje modlitby je růst čisté víry, protoţe teprve na této
základně víry je milostiplné spojení s trojjediným Bohem moţné. Mnohé z toho, co
bylo tento týden řečeno, bude pro lidi, kteří se nevydali na cestu následování,
nesrozumitelné. Avšak i ty "porozumíš" jen do té míry, do jaké budeš tyto kroky
uskutečňovat. Znáš cíl. Neztrácej ho z očí! Jdi vědomě po své cestě víry. Bůh jde s
tebou a povede tě dopředu, jsi-li ochoten(na) se mu přenechat. Toto "martyrium lásky"
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je však, jak říká sv. Jana de Chantal, určeno "jen pro lidi širokého srdce, kteří si nic
nevyhrazují pro sebe a zůstávají lásce věrni. Neboť všechny, kteří mají jen málo lásky a
vytrvalosti, Pán k martyriu nepřivede. Aby se od něho neodchýlili, nechá je ţít jejich
průměrný ţivot, protoţe nikdy neznásilňuje naši svobodnou vůli." Avšak tato cesta
prostřednosti, kterou Bůh připouští, protoţe chce spasit všechny lidi, je velmi nudná a
nikoho neosloví. Bůh hledá lidi, kteří jej milují vášnivě. A je podivuhodné, co
připravuje pro ty, kteří jej takto milují (1 K 2,9). Ne teprve v nebi, nýbrţ jiţ nyní, ve
všech ţivotních situacích. Ţivot modlitby je pak neoddělitelně spjat se ţivotem lásky
(srov. KKC 2745). A tato vzájemná láska ústí do nepřetrţité modlitby srdce (srov. KKC
2742 - 2743) v srdci Trojice.
(J 14; Ţ 40; 1 Te 5,16-24; KKC 2742 - 2751)
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8. týden: "Kdykoli se modlíte, říkejte: 'Otče...'" (Lk 11,2)
aneb "Otče náš" jako cesta modlitby
Žalm týdne: Lk 1,68-79
Doprovodná četba: KKC 2759 - 2856
"Modlitba Páně je opravdu shrnutím celého evangelia", konstatuje Tertulián. A
sv. Augustin, potom co ukázal, jak jsou ţalmy hlavní potravou křesťanské modlitby a
jak se sbíhají v prosbách Otčenáše, dochází k závěru: "Projděte všechny modlitby, které
jsou v Písmu; myslím, ţe v nich nelze najít něco, co by nebylo obsaţeno v modlitbě Páně."
Katechismus k tomu dodává: "Celé Písmo (Zákon, Proroci i Ţalmy) se naplnilo v Kristu (srov.
Lk 24,44). Evangelium je touto 'radostnou zvěstí'. Jeho první hlásání shrnul svatý Matouš v
horském kázání (srov. Mt 5 - 7). Modlitba Otčenáš je tedy středem tohoto hlásání. A právě v této
souvislosti se vysvětluje kaţdá prosba modlitby, kterou nám Pán zanechal..." (KKC 2763).

Tento týden tedy zkus proţít modlitbu Páně jako souhrn všeho, co tě během
"školy" oslovilo. Na celý týden si zvol opět jen jeden text, a to Lk 11,1-4 "lukášovskou" (asi původnější) verzi modlitby Páně. Můţe být pomocí jako úvod si
přečíst KKC 2759 - 2772 a pak se nechat doprovázet níţe uvedenými texty z
Katechismu postupně. Kaţdý den začni oním základním "Abba...", a pak můţeš zůstat
jen u uvedené věty a objevit její hloubku. Spíše neţ výklad Otčenáše by však mělo být
cílem tohoto týdne zkusit si na příkladu modlitby Páně zopakovat a přivlastnit celou
cestu následování, cestu učednictví, cestu modlitby, ke které jsi byl(a) během této školy
směřován(a). Nejde zde o slova, ale o stále hlubší otevření se Duchu, který sám je naší
modlitbou: "Jeţíš nám nezanechává nějakou formuli k mechanickému opakování. Jako u
kterékoli ústní modlitby učí Duch svatý Boţí děti modlit se k Otci prostřednictvím Boţího slova.
Jeţíš nám nedává jen slova naší synovské modlitby: dává nám zároveň Ducha, skrze něhoţ se ta
slova v nás stávají 'duchem a ţivotem' (J 6,63). A co víc: důkazem a moţností naší dětinné
modlitby je, ţe Otec 'nám poslal do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: Abba, Otče!'
(Ga 4,6)..." (KKC 2766).

Moţná, ţes i ty vnitřně během těchto dvou měsíců zaslechl(a) a přijal(a) ţivé
povolání na cestu vnitřní modlitby nebo vybídnutí k nějakému konkrétnímu kroku na
této cestě. Během týdne můţeš před Pána toto vše předloţit s prosbou, aby ti on
dojasnil, co od tebe očekává po skončení této školy modlitby. Při příštím setkání pak
budeš mít moţnost o tomto kroku svědčit ostatním s prosbou o jejich přímluvnou
modlitbu.
1. den: Abba, Otče...!
(KKC 2777 - 2796)
Bůh tě především ostatním a jako první zahrnuje svojí otcovskou i mateřskou láskou a
vylévá na tebe Ducha volajícího "Abba, Otče!". Ţasni nad Boţí péčí o Izrael v celých
dějinách spásy, ţasni nad jeho láskou k tobě, láskou věrnou i něţnou zároveň.
2. den: Otče, posvěť se jméno tvé!
(KKC 2807 - 2814)
Boţí láska k tobě je nejen otcovská a mateřská, ale také snoubenecká, touţící po
proniknutí celou tvou bytostí. Touţí, abys mu mohl(a) patřit v jedinečném přátelském
vztahu, aby jeho "jméno" prozářilo celý tvůj ţivot. Touţíš i ty po takovém vztahu?
3. den: Otče, přijď království tvé...!

(KKC 2816 - 2827)
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Jestliţe ses stal(a) Jeţíšovým přítelem, máš také jako jeho učedník účast na jeho
uzdravujícím spoluutrpení s tímto zraněným světem. I tebe chce Jeţíš posílat hlásat,
uzdravovat, bojovat se zlem (i v modlitbě). V dnešní prosbě si můţeš tento postoj
přivlastnit.
4. den: Otče, chléb náš vezdejší dej nám dnes!
(KKC 2828 - 2837)
Učedník Kristův na své cestě následování (i na cestě modlitby) můţe mít jistotu, ţe jej
Otec vyzbrojí vším, co na ní bude potřebovat. Ţe bude tato tvá důvěra často provázena
prázdnýma rukama a pocitem nezajištěnosti? Ano, ale o to budeš svobodnější... Chceš?
5. den: Otče, odpusť nám naše viny...!
(KKC 2838 - 2845)
K nejnutnější výbavě učedníka patří i Otcovo odpuštění. Učedník je od slova učit se můţe proto dělat chyby, můţe se splést, můţe být slabý! Jde jen o jedno: ihned se vţdy
vrhnout do Otcovy odpouštějící náruče a dovolit totéţ i druhým (= odpustit i jim).
6. den: Otče, neuveď nás do pokušení...!
(KKC 2846 - 2854)
Jsi-li Jeţíšovým učedníkem, povede tě Duch stejnou cestou, jako vedl jeho. Nevyhneš
se pokušením, pouštím, vyprahlostem, pocitu opuštěnosti... Ale smíš mít jistotu, ţe nic z
toho nepronikne do tvé vnitřní svatyně setkání s Bohem - umírajícím na kříţi.
7. den: Otče, amen!
(KKC 2855 - 2856)
"Ke všem Boţím zaslíbením, kolik jich jen je, bylo v něm (ve vzkříšeném Jeţíši) řečeno
'ANO'. A proto skrze něho zní i naše 'AMEN' ke slávě Boţí (2 K 1,20; jedna moţnost
překladu). A proto skrze něho zní i Boţí 'AMEN' ke slávě v nás" (jiná moţnost překl.).
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Magnificat podle liturgického překladu
Lk 1,46-55

Velebí *
má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou sluţebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,
ţe mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení *
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu *
a poníţené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého sluţebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.
Sláva Otci i Synu *
i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vţdycky *
a na věky věků. Amen.
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"Četba (lectio) hledá slast blaţeného ţivota,
rozjímání (meditatio) ji nalézá,
modlitba (oratio) o ni ţádá,
nazírání (contemplatio) ji zakouší."
br. Guigo, Scala paradisi
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