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Návrat k srdci 
Exercicie ve Svatém roce milosrdenství 2016 s  obrazy Jana Paula 

v Králíkách.  

Úvod  

Volba tématu exercicií byla vedena letošním Rokem milosrdenství 2016. Autorů, kteří různým 

způsobem vykládají téma milosrdenství, je v tomto roce opravdu mnoho.  Mě by však spíš 

zajímalo, zda se milostivý rok nějak odrazí v běžném životě lidí. Denně sleduji tolik projevů 

bezohlednosti, sobectví, tvrdosti, neúcty, a to nejen u lidí světa, ale i mezi křesťany. Proto jsem 

si řekl, že by to chtělo vrátit se k srdci. Vrátit se k takovému způsobu jednání, smýšlení, 

komunikace, kde by vládlo srdce, láska, a ne jen výkony a moc. Proto jsem se rozhodl na toto 

téma připravit exercicie. Rozvrhl jsem téma na tři kroky, a sice: 

1. Přijmout milosrdenství – dokázat přijmout svoji slabost, přijmout pomoc, přijmout 

odpuštění, přijmout dar z lásky bez vlastních zásluh, přijmout život od Boha i jeho dary. 

2. Dát milosrdenství – nemohu dát to, co jsem nepřijal. Teprve až přijmu milosrdenství, 

mohu je dávat dál. Hodně lidí čeká na moji lásku. A je to pouze v mých rukách, jestli 

projdu kolem, nebo se sehnu k potřebnému jako kdysi někdo ke mně. 

3. Společenství lásky. Osoby Nejsvětější Trojice se tak navzájem přijímají a dávají, že 

tento proces lásky přetéká až na lidi. Ten, kdo přijme hojně z tohoto pramene, „stane se 

v něm novým pramenem tryskajícím do života věčného“ (viz evangelium). Budeme 

meditovat o vztazích plných lásky a prameni nejhlubší lásky v Srdci Ježíšově. 

Stanley Andy v knize Nepřátelé srdce píše na str.10: Jako děti jsme se učili správně se chovat. 

Pokud jsme se chovali špatně, mělo to zlé důsledky. Bez ohledu na to, co se odehrávalo v našem 

srdci. Všechno předstírání je nebezpečné, když nám umožňuje nedbat na stav našeho srdce. 

Čím více se vzdálí vnější vystupování od toho, co máte v srdci, tím větší máte problém. 

Nevyřešené problémy si prorazí cestu na povrch. Naším cílem tedy není změnit své chování, 

ale změnit srdce, nechat ho se opět projevit. Andy dále v knize rozebírá (str. 14) čtyři hlavní 

nepřátele srdce, čtyři překážky v životě podle srdce: hněv, vina, chamtivost a závist. 

My se však více než překážkami srdce budeme zabývat tím, co srdce živí, aby bylo motorem 

našeho myšlení a jednání. Hlavním pramenem nám bude kniha Anselma Grűna: Co živí lásku. 

Jeho text necituji vždy doslova, své komentáře uprostřed citací označuji kurzívou. Na každý 

den je připraven jeden obraz, namalovaný mistrem Janem Paulem z Prahy. Tentokrát k nim i 

sám napsal komentáře, které bez úprav uvádím. 

První den 

Obraz 1 
Charakteristickým rysem tří metaforických obrazů je technika šerosvitu, silného kontrastu 

světlé a tmavé barvy, bílé a černé s velmi jemnými valéry modré, purpurové, a žluté. Chci tím 

v obsahu zdůraznit kontrast mezi světlem a tmou, mezi duchovním, tím přetrvávajícím, a 
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nicotou hmoty, kterou v obrazech reprezentuje lidská figura. Jde o střet toho, co věčně trvá 

s pomíjivostí lidského těla. V obrazech je lidská figura stylizovaná, mnohde jen naznačená, 

tušená, jako by se nořila či vynořovala z prostoru světla a tmy, z prostoru příběhu, který je 

tématem zadání. Světlo je v obrazech symbolem Božího milosrdenství a lásky, životodárnou 

silou, která proniká pasivní temnotou. Světlo proniká tmou, a tma ho nepohltí. Obrazy jsou 

záměrně malovány v tlumených tónech, abych zdůraznil tajemnost scén, v nichž dochází téměř 

k rituálu posvěcení světlem, k onomu mysteriu, ke kterému dochází skrze Boží milosrdenství. 

Samozřejmě počítám i s prostorem pro vlastní imaginaci diváka. 

 

Obsah prvního obrazu 

Lidská bytost se vědomě rozhodla přijmout světlo jako dar Božího milosrdenství. Rozhodla se 

přijmout Boží milost, nebýt již nadále v opozici vůči Boží vstřícnosti, jde mu naproti, 

spolupracuje, a do sepjatých rukou nabírá dar, kterého se jí vrchovatě dostává, což v obraze 

vyjadřuje množství světla dopadající shůry. Činí tak pokorně, a odevzdaně, vystupuje ze tmy, 

světlo dopadá do jejích rukou, a zpředu ji osvětluje, a proniká do ní. V tomto obraze dochází 

k duchovní proměně, Boží milosrdenství začíná v člověku uplatňovat svoji moc a nadvládu. 

 

1. Dříve, než jsi byl počat, jsem si tě zamiloval 

Hospodin promlouval k proroku Jeremjášovi, aby ho povzbudil v jeho tísni (Jer 1,5): „Dříve 

než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil 

jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“  Chtěl ho ujistit, že je milován Bohem od 

pradávna a pořád. To platí pro každého tvora na světě. Pokud to nyní nevnímáme, ztratili jsme 

pochopení nebo vnímavost pro lásku. Možná nás to nikdo nenaučil, nebo jsme to zapomněli. 

Ale to není správně. Původně to bylo jinak! Podívejme se na počátky Boží lásky k nám! 

Počátky Boží lásky v mém životě. 

Nenarodil jsem se jako Einstein, ani u Rothschildů, nebyl jsem upřednostňované dítě. Přesto 

mohu říct, že jsem do vínku dostal hodně Božích darů. Narodil jsem se v Brně, bydleli jsme      

u lesa, mám 6 sourozenců a rozumím si s nimi. Táta s mámou jsou obyčejní lidé, zedník a 

švadlena. Nás děti měli vždycky rádi a snažili se ze všech sil se o nás starat, ač žádný z nich 

neměl ideální dětství. Rodiče a hlavně pak sourozenci mi předali víru, kterou ve mně pak 

prohlubovali mí kamarádi, kněží, přátelé, salesiáni. Dostal jsem od Boha dary hudební a 

zábavné, divadelní i organizační, dar naslouchání i služby. Rozumím dětem a dokážu se o ně 

postarat. Dostal jsem cit pro umění. Mohl bych vypočítávat hodně dlouho, co vše mi Bůh dal 

už na počátku mého života, a co dodnes trvá. Jsem přesvědčen, že každý, jak tu jsme, dostal 

velké množství darů. Stálo by za to se dnes zastavit a napsat si je, poděkovat za ně. To vše jsou 

důkazy Boží lásky ke mně! Je jedno, jestli někdo dostal víc, nebo méně. Vzpomeňte na slova 

Pána Ježíše: „Kdo hodně dostal, od toho se bude víc vyžadovat.“ Díky Bože za lásku, kterou 

mě zahrnuješ od počátku mého života! 
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Podoba lidské a Boží lásky. (z knihy Anselma Grűna: Co živí lásku) 

Co je to láska? V lásce zažije člověk mnoho různých věcí: naplnění i zklamání, okouzlení             

i zranění, štěstí i bolest. Cílem touhy po lásce není najít někoho, kdo mě bude absolutně milovat, 

to není možné. Cílem je spíš povzbuzení znovu chtít víc milovat. My sami jsme láskou, vyvěrá 

z našeho nitra, dospíváme k prameni lásky. „Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu 

a Bůh v něm.“ (1Jan 4,16) Tato čistá Boží láska je jako moc, síla, pramen. Čistou Boží lásku 

dokážeme prožít jen tehdy, když jsme před tím zažili opravdovou lidskou lásku. Láska je víc 

než pocit – je to kvalita bytí. Láska se potřebuje sdílet, projevovat dobro druhým. Apoštol Jan 

říká, že „dlužíme lásku, protože nás Bůh miluje“. A pokud si projevujeme lásku, je v nás Bůh 

a můžeme ho zakoušet. Pokud se např. žena zamiluje do muže a on tu lásku neopětuje, přestože 

se cítí nešťastná, je v ní Bůh. Je v ní v té lásce, kterou nabídla tomu muži. Láska totiž není 

závislá na přijetí, ale dává se zdarma. Zamilovanost přivádí do kontaktu s Bohem ve mně.             

I když moje láska není opětována, mohu se radovat z toho, že ve mně je láska. Zamilovanost 

však ještě není celá láska, protože je v ní obsaženo ještě hodně sebelásky – zalíbení, příjemných 

pocitů pro mě. Potřebuji se tedy probrat ze zamilovanosti, opustit závislost na uznání druhého, 

abych došel k čisté lásce. Mohu v lásce zažít zklamání, už mi ten druhý nedává tolik, kolik bych 

chtěl. Tato bolest mi však nebrání v lásce, ale naopak mě otevírá pro lásku, která je ve mně. 

V této lásce – v nitru – je ve mně Bůh. Právě zklamání z lidské lásky nám může pomoci objevit 

pramen lásky v našem nitru. Láska se vyskytuje ve třech podobách; řecky agapé, eros, filia 

(čistá láska, tělesná, přátelská). Všechny tyto způsoby mě můžou vést k lásce v nitru. Když         

o tom vím a nemám přehnaná očekávání od lidí, skutečně mě přivedou k lásce Boží. 

V každé lidské lásce zakoušíme Boží lásku. I ten nejméně dokonalý lidský skutek lásky 

odkazuje na dokonalou lásku Boží. Pocítit lásku můžeme také v přírodě, kde je nám dobře, nebo 

při čtení biblických citátů. Když na sebe nechám působit takový krásný vjem – sluníčko, hezký 

citát – probouzí to ve mně lásku a chuť k životu. Probouzí lásku, která je ve mně.  

Do kontaktu s láskou se dostáváme i tehdy, když dokážeme milovat nepříjemnou sestru, 

přehlížejícího bratra. Do kontaktu, i když nedokonalého, se dostáváme i skrze žádostivou touhu, 

závislost na osobě či sexuálním jednání.  

Potřebujeme zažít duchovní podobu lásky, abychom neočekávali od našich bratří a sester, že 

nás zahrnou takovou láskou, která nás zcela naplní. Toho člověk není schopen. Když 

zahrnujeme druhé výčitkami kvůli jejich nedokonalosti v lásce, začne se i ta jejich malá láska 

ještě zmenšovat. Při tom i moje láska je vždy nedokonalá a slabá. Pokud mě však smutek 

z nedostatku lásky vede do mého nitra, nacházím tam opět pramen lásky v sobě, a mohu se 

rozhodnout opět v lásce vyjít k druhému. Pak začnu objevovat, že v něčem k sobě lásku přeci 

máme: chováme se k sobě férově, jíme spolu, cokoliv dalšího. 

 

2. Láska přes všechna zranění minulosti 
I v té nejúžasnější rodině jsme mohli utržit různá citová zranění, nedostatek lásky, odmítnutí. 

Někteří z nás mohli prožít i horší chvíle: bezcitnost, zanedbávání, zneužití. Někdo třeba 

rezignoval na city a lásku, protože ji dlouho nemohl darovat, nebo ji obětoval na oltář práce či 

atletické zbožnosti. Jenže bez lásky nejsem nic (1Kor 13). 
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Přijetí lásky v Bibli je opsáno v mnoha příbězích. Jeden z nich je o Zacheovi: 

Lk 19,1-10 Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní 

celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé 

postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, 

neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: "Zachee, pojď rychle 

dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, 

kdo to uviděli, reptali: "On je hostem u hříšného člověka!" Zacheus se zastavil a řekl Pánu: 

"Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to 

čtyřnásobně." Ježíš mu řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn 

Abrahamův. Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo." 

Zacheus, malý postavou, sužovaný závistí a jistě i nenávistí lidí, od kterých vybíral peníze, 

omezený v poznání Ježíše. Touží aspoň po kousku lásky, stačí jeden pohled na Ježíše – jako 

krvácející žena se chtěla aspoň dotknout. Jeho touha ho otevřela pro Boží dary. Nejen uviděl 

Pána, ale ten mu pomohl slézt ze stromu, strávil s ním hodně času i s jeho přáteli, rozmlouval 

s ním, odpustil mu hříchy. Zachea toto setkání úplně proměnilo. Okamžitě se rozhodl rozdat 

majetek, napravit křivdy, a stal se jedním z Ježíšových učedníků a evangelistů. Přijal nabídku 

lásky a úplně se v ní začal koupat! 

Dimenze (ztráty) lásky. (A. G.) 

Svět je zaměřen na výkon, a když se mu poddáme, nemáme čas vytvářet vztahy. Problematické 

je medializování kde jaké své životní události v bulváru nebo na Facebooku. Ztráta intimity, 

důvěry a bezpečí, že nebude hned všechno použito proti mně a nebudou si o tom všichni 

povídat, to také bourá možnost růstu vztahů. Nástraha objektivity: pokud se někdo pořád 

odvolává na potřebu objektivity, brání citovému životu, odlišným názorům, novým kreacím a 

fantaziím. Ukazuje, že je sám nejistý, bojí se toho, co nezná, a chce okolí donutit, aby 

respektovalo jeho mentální omezenost. S takovým člověkem se nedá moc přátelit. Zastíraná 

osamělost – lidí na venek družných, ochotných, kontaktních, kteří ale s nikým nenavážou 

osobní vztah a zůstávají sami. Obavy ze závazku – mají lidé, kteří v dětství prožili trauma 

zanedbávání, a příliš se bojí případného zklamání, takže nejsou schopni vstoupit do trvalého 

vztahu. Ztráta transcendence – někdo se na partnera tak fixuje, že po něm požaduje víc, než mu 

jako člověk může dát. Nejhlubší štěstí může dát jen Bůh. Duchovní život partnerů naopak vztah 

odlehčí a vede na vyšší úroveň, odvádí od nebezpečí „ponorky“ a otevírá je stejným směrem 

vzhůru. 

Čtyři dimenze vztahu 

Vztah k sobě: Někteří lidé žijí jen ze dne na den. Fungují, ale sami sebe necítí. Duchovní cesta 

se u nich zcela míjí s tělem. Zůstává v hlavě, ale neovlivňuje celého člověka. Takový člověk 

sice mluví o spiritualitě, ale nevyzařuje ji. Naopak vyzařuje potlačené agrese a potřeby. Někteří 

nemají ani vztah ke své duši. Jsou nejistí ve svých pocitech, různé zážitky přecházejí racionálně. 

Nechtějí dát na své city, které by mohly prozradit, co v nich skutečně je. 

Vztah k věcem: Kvůli nedostatku vztahů a citů ztrácí člověk i cit a ohled na věci nebo na životní 

prostředí. Pokud nemáme vztah k přírodě, musí nastoupit tvrdé zákony a postihy. Kdo má cit 

k přírodě, nepotřebuje k jejímu udržování pravidla. 
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Vztah k druhým: Kdo nemá vztah k sobě ani k věcem, těžko naváže vztah s druhými lidmi. 

Kluk, který nemá vztah k sobě, chce po dívce jenom sex. Sex však sám vztah nevytvoří. Kde 

není já, nemůže být ani protějšek ty. 

Vztah k Bohu: Kdo nemá vztah k sobě a okolí, těžko pochopí, co je vztah k Bohu. Cyprián 

z Kartága: „Chceš, aby tě Bůh slyšel, ty sám však sebe neslyšíš. Chceš, aby Bůh na tebe myslel, 

ty sám však na sebe nemyslíš.“ Někteří lidé váhají se otevřít Bohu, protože se bojí zklamání, 

které zažili u svých rodičů. Ve vztahu k Bohu jsme žádáni jako celek, nemůžeme Bohu 

ukazovat jen své úspěchy. Navázat vztah se vším, co je ve mně, vyžaduje upřímnost a ochotu 

přiznat si, že nejsem zas takový ideál. Často je důvodem absence vztahů naše uzavřenost, 

protože okolní lidé neodpovídají naší představě. Ve vztahu s Bohem někoho brzdí očekávání 

pocitů. Pokud však Boha „necítí“, stěžují si na to. Vztah však trvá, ať už prožívám nebo 

neprožívám z něj nějaké pocity. 

Vztah a vnitřní prostor ticha 

Spiritualita ve vztazích není v tom, že se budeme více modlit za to, aby Bůh vyřešil naše 

problémy a konflikty, ale v tom, že každý sám v modlitbě a tichu proniká do vnitřního světa, 

kde je v něm skrytý Bůh. V tomto vnitřním prostoru ticha nejsme ovlivňováni očekáváními lidí, 

závazky, slabostmi, ale jsme před Bohem zdraví, neporušení, autentičtí. I když jsme v životě 

ledacos pokazili, zůstává v nás určité neporušené jádro, vlastní identita Božího dítěte.  

Mnozí si ve vztazích stále znovu vyčítají svá provinění a tak jen oživují stará zranění. Než se 

snažit si to stále vysvětlovat a hledat složité dohody, je lepší v těch chvílích stáhnout se do 

svého vnitřního světa, kde ještě máme místa neporušená. To člověka uklidní, ztotožní se se 

svým zdravým já, a takto připraven pak může znovu přistoupit k svému protějšku. Po tomto 

prožitku se již nenechá ranit nějakou poznámkou, protože prožívá svou identitu.  

Stáhnout se do svého nitra však nemá být útěkem do krajnosti, kdy před hrozícím konfliktem 

bychom utekli pryč a meditovali, místo abychom řešili neshody. To by bylo zneužití spirituality. 

Ta nás má zbavit pocitu provinilosti a předpojatosti, přecitlivělému vnímání a vztahovačnosti. 

Poskytuje mi odstup, abych o svých zraněních, názorech, pocitech mohl mluvit.  

Spirituální postoj je pokora. Je třeba uznat svá omezení a chyby, abych se mohl otevřít lásce a 

sjednotit se s ní ve své duši, kde není žádný nedostatek a neschopnost. Cesta však vede právě 

přes život bolesti a nedostatku. Není správné udělat spirituální bypass – přemostění, překročit 

duchovně své těžkosti a snažit se jít dál.  

Spirituální dimenze člověka se udržuje rituály. Ve vztahu jsou to rituály, na nichž se partneři 

dohodli – třeba společná večerní modlitba. Tím, že ji spolu vysloví, projeví si lásku, sjednotí 

se, odrazí možný konflikt. Snaha lidsky si konfliktní témata vyříkat není vždycky možná, nebo 

je dokonce přetěžující. Lepší je udělat symbol, který připomene snahu vrátit se k lásce. Jedni 

manželé si stanovili, že v konfliktní situaci ten, kdo chce věc změnit, smířit se, zapálí svíci. Ten 

druhý, až chce, přisedne. Svíce jim připomene společnou lásku, ani si pak nemusí vše do detailů 

vyříkávat. Jiný smířlivý rituál je požehnání – ať už druhého, nebo celého bytu, rodiny. Rozlije 

se láska, a když se to denně opakuje, pak zůstává. Ten druhý už pro mě není protivníkem, ale 

požehnaným, a to prostředí už není konfliktní, ale požehnané. Náš byt už pak není místem, kde 

si každý žije po svém, ale místem, kde společně prožíváme hezké i těžké chvíle, a kde nám Bůh 

žehná a jsme rádi spolu.  
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Jiný rituál, který člověku pomůže vrátit se ke svému nitru, je sebeobjetí. Zkřížené paže na prsou. 

Nejen druzí mě, ale i já sám sebe musím mít rád a obejmout se. Zvláště pak tehdy, když není, 

kdo jiný by mě objal. To není projev zoufalství, ale znamení, že mohu čerpat lásku i ze svého 

nitra. Objímám v sobě věci protikladné: sílu i slabost, práci i lenost, zdraví i nemoc, milované 

i nemilované, zraněné i nezraněné, plnost i nedostatek. V této chvíli jsem zároveň láskyplně 

objímán Bohem.  

Druhý den 

Obraz 2 
Obsah druhého obrazu 

 

V lidské bytosti, která přijala světlo milosrdenství, došlo ke katarzi, k transformaci, 

milosrdenství cele ovládlo její duši, a přivedlo k touze podělit se s jinými o dar lásky, ke snaze 

obdarovávat druhé, darovat jiným stejnou měrou to, čeho jí se dostalo. Je prozářena milostí, a 

„oblečena“ světlem, je to jiný člověk, znovuzrozený v zájmu o bližního svého. Postava vlevo 

na obraze přináší těm, kteří chtějí být obdarováni, dar milosrdenství, na obraze vyjádřeno 

symbolicky nastavenými dlaněmi, z kterých postava vpravo, stále ještě utopena ve tmě, rukama 

přijímá světlo, a vedle ní čekají další.  

 

Symbolika a duchovní význam použitých barev 

 

Bílá  

Je barva světla, symbolizuje počátek bytí, čistotu, a to jak tělesnou tak i duchovní, je slavnostně 

radostná a povzbudivá, zosobňuje světlo samo a objevuje se v pověstech o stvoření světa. Je to 

barva spojená s představou nevinnosti, čistoty, a osvobození. 

 

Černá   

Je barva tmy, výrazem prázdnoty, nicotnosti, smutku, symbolizuje konec. V křesťanské kultuře 

je černá protikladem světla. Černá barva symbolizuje odvrácenost od světa, opovržení světlem, 

stejně jako i křesťanskou pokoru, viz oblečení kněží. 

 

Purpurová  

Je barva moci a zákona, působí důstojně a slavnostně. Dříve často poukazovala na nejvyšší 

pravdu, přináší oduševnění, a zesiluje meditaci či modlitbu. V křesťanské kultuře se těšila velké 

důležitosti, což dokazuje Starý a Nový zákon, kde je vyzdvihována spolu se zlatou, modrou a 

bílou barvou.  

 

Modrá  

Je barva klidu, touhy a věrnosti. Šaty Panny Marie jsou podle křesťanské ikonografie od druhé 

poloviny prvního tisíciletí modré a červené. Modrá znamená klid, důvěru, tradici a stálost. 

 

Žlutá  

Je barva optimismu, a oduševnělosti, Pokud žlutou využijeme jako zlatou, bude symbolizovat 

bohatství, nádheru, úctu a důstojnost. Zlatožlutá představuje nejmocnější světlo, proto bývá 

využívána jako symbol nadsmyslového světa. 
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3. Rozhodnutí pro lásku 
Kdo čeká, až ho někdo začne milovat, možná se nedočká. Nebo to nepochopí, když mu druhý 

lásku projeví. Láska začíná rozhodnutím milovat. Když chci milovat, už miluji! Nejsem závislý 

na tom, zda druhá strana moji snahu přijme. 

Pod pojmem „láska“ si lidé dnešního světa vulgárně vybaví sex. Jaké místo má sex v lásce a 

můžeme si o tom vůbec povídat na exerciciích? 

Člověk je bytost sexuální. Buď jsem muž, nebo žena. Pokud nevím, kdo jsem, mluvíme                 

o poruše osobnosti. Místo sexuality v životě lásky i v duchovním popisuje Anselm Grűn takto: 

Erotika a sexualita 

Erotika sexualitu zlidšťuje. Označuje její duchovně smyslovou podstatu. Je to síla, která nás 

podněcuje na cestě k člověku i k Bohu. V Bibli je mnoho erotických příběhů: nejen Píseň písní, 

ale také jednání Marie Magdalské s Ježíšem. Augustin podezíral erotiku, že je to jen sebeláska. 

Současný teolog Bernhard Stoeckle říká: „Věřící člověk nemůže se svým Bohem žít v souladu, 

nedokáže-li ocenit všechny jeho dobré dary. K těmto darům jistě patří i dar erótu.“  

Mystika je zkušenost erotického vztahu k Bohu. Např. Mechtilda Magdeburská mluví o loži 

lásky, které připravuje Bůh duši. Sjednocení duše s Bohem pak popisuje jako sladké objetí nebo 

polibek ducha. Jak tohoto dosáhnout prakticky se v mystice nedočteme. Aby mě sexualita vedla 

ke spiritualitě, potřebuji prožívat bdělou pozornost s absolutní odevzdaností, úctou k druhému. 

Pak se probudí erotika, která vytuší blízkost Boží a otevře Boží lásce. Pokud přistupuji v erotice 

k druhému člověku necitlivě, tak ho zraňuji. 

Cílem každé spirituality je láska. Lásku a úctu si spojujeme vždy s Bohem. Znát tajemství 

druhého je znamením spirituality. Spirituální dimenze sexuality spočívá v tom, že si uvědomuji 

potřebu vydanosti druhému v lásce. Sjednocením s druhým člověkem se zároveň sjednocuji        

i s Bohem. Toto dodává sexuálnímu aktu cosi tajemného. Jde o osobní blízkost, intimitu. 

Důstojnosti člověka odpovídá jen taková sexualita, která obsahuje tuto emocionální a duchovní 

oddanost. Starý Zákon dobře rozuměl spojení sexuality a spirituality – akt nazýval „poznáním“ 

– muž poznal svou ženu jako partnerku s jejím tajemstvím citového života. Křesťanská morálka 

začala představovat sexualitu především z pohledu hříchu.  

Sexualita a láska.  

Sexualita a erotika oživuje vzájemný vztah mezi manželi. Nejen sexuální akt, ale i každé gesto 

erotiky upevňuje jistotu: stojí o mě, líbím se mu, chce se mnou být. Toto potřebuje člověk i ve 

stáří, ať už je nebo není možné spolu být intimně. Jde přeci i zde o to druhého přijímat a vydávat 

se mu. Ve chvílích, kdy manželé nemohou spolu být intimně, může to ohrožovat jejich vztah. 

Tehdy je čas ptát se, proč svou ženu/muže miluji? Jenom pro ty intimní chvíle? Nebo jsou 

hlubší důvody? Pokud si odpovím, že pro ni/něj samotného, začínám prožívat svůj vztah 

spirituálně. Dotýkám se podstaty bytí – Boha.  

Žádostivost a touha. 

Touha po partnerovi opačného pohlaví je silným motorem. Osvobozuje mě od sebe sama a 

směřuje mě silně na druhého. To je dobře. Může se stát, že to špatně pochopím, a budu se 
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zaměřovat jen na uspokojení sebe. To je hřích. „Když se muž odevzdává své ženě, projevuje se 

tím Boží přítomnost. V mysteriu muže a ženy je Bůh. Když jsou ale jen vzrušení, Bůh je opouští 

a vzniká oheň.“ (rabbi Nachmanides ze 13. stol.) Žádostivost se nikdy nedá zcela ukojit. 

Probouzí novou žízeň. Zkušenost opakování žádosti a uskutečnění sexu ve mně probouzí touhu 

po úplném naplnění, po Bohu.  

Cudnost a celibát, čistota a proměna. 

Cudnost neznamená nutně zdrženlivost v oblasti sexuální, ale přiměřené zacházení se sexuální 

oblastí. Cudná láska se dívá s úctou na druhého jako na osobu. Cudná láska nemyslí jen na sebe. 

Být cudný znamená být v sexualitě osobní, vydávat se druhému. Necudná sexualita myslí jen 

na sebe. V dějinách se setkáváme s dočasnou cudností jako dobou přípravy např. na boj. Taková 

zdrženlivost posilovala sexualitu. V katolické církvi se setkáváme s celibátem řeholníků a 

kněží, přičemž je mezi tím rozdíl. V řádu je život nutně spojen s celibátem, u kněží tomu tak 

vždy být nemusí. V celibátu se však nedá žít autenticky, pokud se člověk nesmíří se svou 

sexualitou, odsuzuje ji a znehodnocuje. Celibátníci jsou zváni proměnit sexualitu ve spiritualitu. 

Aby se to podařilo, musí být splněny 4 podmínky: mít dobrou lidskou kulturu (stravování, 

bydlení, denní režim, hudba, koníčky), dále potřebuje dobré mezilidské vztahy, včetně určité 

intimity, aniž bychom se chtěli sexuálně zmocnit druhého. Sexualita se také musí projevovat 

v kreativitě, ať už v práci, nebo i v různých aktivitách či modlitbě. Čtvrtým krokem je 

mystická spiritualita, mít tušení velkého Boha a touhu se s Ním osobně sjednotit. Touha 

sjednotit se s Bohem může probudit i novou touhu sjednotit se se ženou. Dnes bohužel mnozí 

nechápou význam celibátu a přejímají názor, že každý normální člověk musí mít sexuálního 

partnera. Kdo žije dobře v manželství, má pochopení i pro život celibátníka. Oba stavy se 

mohou navzájem doplňovat a inspirovat. Ani jedna cesta není lepší či svatější. 

4. Co živí lásku 

Možná už chci milovat, ale jak na to? Co mám udělat, říct, přinést? Je mnoho způsobů, a láska 

si vymýšlí stále nové. Pojďme na to! 

Výzvy lásky v Bibli. 

Základní výzvou k projevům lásky je ve SZ známé Šéma Izrael v 5 Moj 6,4 - 5: „Slyš, Izraeli, 

Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým 

svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.“ V NZ hned na počátku je Ježíš 

označen hlasem z nebe jako „můj milovaný Syn“. On sám nejdřív prokazuje lásku lidem 

všude, kde chodí. Na dotaz farizeje potvrdí přikázání lásky jako nejvyšší zákon (Mk 12) .   

Překrásnou a silnou výzvou k lásce je list apoštola Pavla Filemonovi (Fm 1):      „Pavel, vězeň 

Krista Ježíše… : Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému 

Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a      

o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že 

rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tvá láska mi přinesla velkou radost a 

povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře. Ačkoli bych ti v Kristu mohl směle 

nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím, já Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista 
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Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem 

způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní 

srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil 

místo tebe, avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby 

vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl 

navěky - ne už jako otroka, nýbrž mnohem více než otroka: jako milovaného bratra. Když se 

jím stal mně, oč více jím bude tobě před lidmi i před Pánem. Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi 

ho k sobě jako mne. Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj 

účet. Já Pavel píšu vlastní rukou: já to nahradím. Abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám 

sebe. Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu. Potěš mé srdce v Kristu. Píšu ti v důvěře ve 

tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám.“ 

Pavel žádá velkou lásku po Filemonovi, proto mu nejdříve připomíná svoji lásku k němu a 

zároveň ho v dopise láskou zahrnuje. Takto bychom se jako křesťané měli k sobě chovat. 

Prvky spirituální dimenze vztahů (A. G.) 

Udělat si vlastní obrázek o druhém člověku podle svých představ, to může být začátek konce 

vztahu. Potřebujeme se osvobodit od sebe sama, zaujetí sebou, a hledat Boha, nadhled. 

Spiritualita znamená, že nebudeme ztotožňovat druhého s naší představou o něm, protože každá 

osoba v sobě skrývá tajemství, které máme objevovat. „Láska nás osvobozuje od každé 

podobizny“ (Max Frisch). V každém člověku je spirituální dimenze, která ho spojuje s Bohem, 

a my jako lidé ji nedokážeme zcela uchopit.  

Zdravé představy o Bohu jsou předpoklady zdravého pohledu na svého partnera. Poznání 

milujícího a milovaného Boha mi pomůže správně chápat lásku ke svému partnerovi. V tom 

poznávání je však třeba stále pokračovat. V dnešní době je přitom rozšířena narcistická láska, 

která potřebuje druhého jen proto, aby zvětšoval mé sebevědomí. Jakmile mi nepomáhá, 

nahradím ho jiným. To však není láska.  

Spiritualita mě chce otevřít pro Boha, pro život. Otevřenost vůči Bohu udržuje živý vztah mezi 

mužem a ženou. Dá se říci i obráceně: kde je vztah plný kreativity, intimity, touhy a zalíbení, 

tam je mezi partnery současně Bůh.  

Vztah se stává živým bdělou pozorností: vnímá toho druhého, co dělá, říká, jak se cítí, a stejně 

tak vnímám sebe a komunikuji o tom. Bdělá pozornost má být zaměřená k Bohu, k partnerovi, 

ke svým dětem. 

Důležitou roli má také intuice. Spirituální intuice spočívá v tom, že se učím vnímat nitro toho 

druhého, kým je skutečně před Bohem, a nedat se pohltit nějakým jeho aktuálně negativním 

jednáním. I když může bolet urážka, agrese, může zvítězit důležitější pohled do nitra: je to bratr, 

sestra. Tak překonám leckteré konflikty. 

Mnoho zranění ve vztazích je kvůli nenaplnění našich představ o druhém. Žena si představuje, 

jak si jí muž bude všímat po návratu z práce, a když se to nestane přesně podle její představy, 

cítí se zraněná. Ale není to muž, kdo ji zranil, ale ta představa, nepravdivá, kterou o muži měla. 

Věřit v dobré jádro v druhém člověku znamená vidět ho očima víry, beru ho jaký je. Pokud od 

partnera něco potřebuji, musím mu to otevřeně říct. 
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Vztahy udržují nejen zájem, intuice, pocit, ale také vypěstované rituály. Je o symbolické 

jednání, dohodnuté a ustanovené, které vypovídá o jejich vztahu, např. polibek každé ráno, 

sklenička vína večer. Rituály působí hlouběji na nitro, než city. Spojují nás jednoduchým a 

trvalým způsobem, jsou zároveň znamením vztahu, tajnou intimní komunikací. Rituály nás 

otevírají Bohu a na našem vztahu spočívá požehnání. 

Spiritualita se vyjadřuje jednak v jednání, také ve smýšlení, v rituálech, ale také ve ctnostech. 

Jednou z ctností je schopnost odpouštět. Máme mít důvěru v Boha, že nám odpouští, a proto 

odpouštíme i „my našim viníkům“. Často si nedokážeme odpustit sami sobě, když jsme zranili 

druhého. Ztrácíme tak sebeúctu a opouštíme lásku k sobě i druhým. Pokud naopak nedokážeme 

odpouštět jeden druhému, zvyšuje se účet za prohřešky, až to jednou praskne. Odpuštěním se 

zbavuji negativní energie, přestávám vyčítat. Pokud svaluji všechnu vinu na druhého, nemůže 

dojít k odpuštění. 

Projevovat vděčnost je základní postoj vůči Bohu, který nám dává život, ale i k partnerovi, který 

se mi odevzdal v lásce. Tato vděčnost se však musí vyjádřit. Možností je mnoho – od slov 

k činům, gestům. Vrcholem vděčnosti je slavení eucharistie – díkuvzdání. Je to vděčnost za 

Krista, kterého nám daroval Otec. Vděčnost se nemá projevovat jen sporadicky, svátečně, ale 

nejlépe denně – vždyť každý den dostáváme. Neděkujeme však jen za konkrétní projevy lásky, 

ale už za to, že bližní JE, za Ježíše, že JE s námi. 

Vzájemně si důvěřovat. Základ důvěry dostáváme v dětství od rodičů. Díky jejich důvěře pak 

můžeme pochopit a cítit, jak nás Bůh nese, můžeme mu důvěřovat. Důvěru musíme cvičit, 

protože ji ohrožují zklamání. Zklamání z chyb druhých, i zklamání ze svých. Důvěra v Boha 

znamená také to, že věřím v dobro v sobě, které je silnější než zlo. 

Naděje a trpělivost. Naděje je doufání v neviditelné působení Boží. Doufám v tebe, i když moc 

nevidím změnu. Hodnotit druhého jen podle vnějších změn odporuje ctnosti naděje. Odmítá 

totiž Boží život v člověku. Bez naděje se partnerský život stává peklem, protože už nevěřím, že 

ten druhý je na cestě k plnějšímu lidství. Naděje znamená nekonečnou trpělivost, protože věřím. 

Vzájemná odpovědnost.  Odpovědnost je naše odpověď na výzvu, povolání: odpověď na dar 

života, nalezenou lásku, životní poslání. Je na mě, abych se toho držel. Důvěřuji-li nějakému 

člověku a žiji s ním, přebírám za něj odpovědnost. I když vznikne konflikt a hrozí rozchod, 

stejně mám za druhého stále zodpovědnost. Můžu se sice zamilovat do jiné ženy, ale jsem 

zodpovědný za vztah ke své ženě, ke svému kněžství. Budu se z toho zodpovídat. Pokud se 

nějaký můj vztah nachází už v mrtvém bodě, mám zodpovědnost za jeho ukončení. Nemohu 

jen tak odejít a nechat zodpovědnost za děti a jiné záležitosti na druhém. Kdo přebírá 

zodpovědnost, stává se skromným. Neschovává se za velká slova. Odpovídá na nepříjemné 

otázky a přijme výčitky za to, co udělal zlého. 

Žít autenticky. Spiritualita také znamená, že se učím žít se svou svatyní v nitru a stále víc se 

podobám tomu, jak o mně Bůh smýšlí. Ve vztahu se nemohu schovávat za role, pocity, nebo 

jen plnit očekávání druhého. Musím být sám sebou. Vztah je dobrý, když jsou oba partneři sami 

sebou. 
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Třetí den 

Obraz 3 
Obsah třetího obrazu 

 

Kompozici obrazu ovládá téměř tajemná hromadná scéna, připomínající nějaké shromáždění, a 

uprostřed tohoto shromáždění září mohutné světlo, dopadající na zem jakoby z otevřeného 

nebe, které symbolizuje Boha a jeho vůli. Tato metafora ukazuje na nevyčerpatelnost Božího 

milosrdenství, světlo se rozprostírá mezi čekající lidské bytosti, které jsou jím prozařovány, a 

oni v klidu přijímají tento dar a dělí se mezi sebou. Obraz naznačuje spojenost všech lidí 

v Bohu, odkazuje k Otci a jeho vzkříšenému Synu, jehož my jsme v lásce součástí.      

 

5. Život ve vztazích lásky 
Lidská bytost se může plně realizovat jedině ve vztazích s ostatními. Potřebuje blízké lidi a 

potřebuje i Boha, Nejvyššího a nejbližšího srdci. Jak žít v lidských vztazích, aby se nepokazily, 

a jak to propojit s Bohem, to nás nyní bude zajímat. A. Grűn směřuje své úvahy především 

k manželům. Jeho postřehy však můžeme využít pro každý blízký přátelský vztah. 

Co živí partnerský vztah 

Když někdy pohasíná partnerská láska, jednou z možností je vzpomenout si na začátek vztahu. 

Nemohu si sice vybavit všechny city a události, ale vzpomenu si na tu touhu a tušení tajemství 

skrytém v partnerovi. To, co mě k ní (k němu) kdysi přitahovalo, je v něm (v ní) stále přítomno. 

Mohu přemýšlet o tom, jak moc se ty kvality – mateřství, pozornost – během času rozvinuly. 

Vzpomínka může oživit náš vztah. 

Láska mezi partnery je živena ze zdroje Boží lásky. Na něj jsme se napojili ve svatební den, a 

tak i vzpomínka na slavností okamžik a přijetí potvrzení církví, že naše láska je platná a 

požehnaná, nám může pomoci zase čerpat z tohoto nevysychajícího zdroje. Pokud jde                    

o přátelství, jistě začalo nějakou událostí, uzavřením smlouvy, dohodou, pocitem sounáležitosti. 

Toto je počátek, ke kterému se máme vracet, podobně jako i k dalším vzácným chvílím, které 

jsme spolu prožili. Můžeme se těšit z každého skutku lásky, který nám projeví partner, a tyto 

okamžiky lásky nás odkazují na pramen nekonečné Boží lásky.  

Pro každodenní život jsou potřeba osobní postoje. Na prvním místě je to bdělá pozornost 

k druhému. Je potřeba vystoupit z běhu událostí a v klidu začít vnímat druhého, abychom se 

aspoň pokusili nahlédnout do jeho osobní pravdy – co prožívá. V každodennosti totiž 

zapomínáme, kdo ten druhý ve skutečnosti je.  

Darovat druhému své uznání. „Opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost“ (E. Wiesel). 

Respekt znamená znovu se podívat na druhého novýma očima, s vážností a uznáním. Pohledem 

mám ocenit hodnotu, jedinečnost druhého. Když se jeden na druhého sotva podívá, ubližuje 

mu, znehodnocuje ho. Uznání se projevuje také slovy či dary. Pokud si druhého vážím, 

přiměřeně tomu ho zahrnuji pozornostmi. Nejde přitom o finanční hodnotu daru, ale o jeho 

citový náboj. V daru jde o to nabídnout něco, co uhasí žízeň po lásce. Dárek mám vybírat 

osobně a vědomě, s fantazií a přemýšlením, jak udělat druhému radost. 
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Vyváženost blízkosti a odstupu. Když se jeden příliš lepí na druhého, ten se nemůže ani 

nadechnout. Začne se cítit pronásledován a vyčerpáván. Je potřeba mít okruh přátel svých nebo 

společných i mimo hlavní vztah. Mít i jiné zdroje, z nichž se živí mé srdce. Někdy se ve vztahu 

zaměňuje blízkost za symbiózu (úplný soulad). Ta je potřeba u kojence, který je zcela závislý 

na matce – a musí být. Ve vztahu dvou dospělých lidí je symbióza nemožná a je škodlivé ji 

očekávat nebo vyžadovat. Jeden druhého pak vysávají a ani jeden není šťastný. Už se 

nesetkávám s druhým, ale jsem na něm závislý, splývám s ním nesprávným způsobem, ztrátou 

plnosti své osobnosti. 

Pro nalezení rovnováhy ve vztahu je potřeba vytyčit si a respektovat vzájemné hranice (muž si 

třeba potřebuje přečíst noviny, žena potřebuje jít na kosmetiku – druhý to musí respektovat a 

nijak nezpochybňovat). Prototypem vztahu a setkání svou vnitřně svobodných osob je setkání 

Marie a Alžběty v evangeliu. Obě vycházejí symbolicky ze svého domu, dívají se do očí, 

s upřímností se zdraví, takže děti v jejích lůnech se radují – Bůh je tam přítomen. Při každém 

setkání jde o to, spatřovat v druhém nositele Krista. Aby bylo soužití v rodině možné, je potřeba 

dodržovat určité meze. Ty musí odpovídat potřebám jednotlivců i celku dohromady. Každý sám 

si musí říct, kde jsou jeho meze, co potřebuje, aby v rodině mohl dobře fungovat, a ostatní to 

musí respektovat (samozřejmě se myslí rozumné meze, třeba půlhodinka siesty po obědě, ne 

celý den válení na gauči). Tyto meze nakonec prospějí všem, protože každý bude mít prostor 

pro sebe. 

Zůstávat ve vlastním středu. Nemusím si všechna partnerova slova a gesta hned vztahovat na 

sebe. Je možné, že se někdy mýlí nebo přehání. Je třeba se naučit rozlišit, kdy kritiku vzít za 

svou, a kdy ji přejít jako nemístnou. Podobně kdy mohu říct přímo svou kritiku, a kdy 

maximálně jen naznačit. Pokud partner jedná podle mě nepřijatelně, mohu také jen přihlížet bez 

účasti, a vyčkávat na vhodný okamžik pro svou reakci. Naučit se zůstávat sami sebou ve svém 

středu nám pomůže, abychom si všechno nevztahovali hned na sebe. Pokud by se jeden 

z partnerů stahoval příliš do sebe, ztrácel by účast na životě druhého, přestávalo by mu na něm 

záležet, nechával by ho v jeho problémech samotného. Svou nedostatečnou účast pak někdo 

dokáže ještě vykládat jako duchovní zralost (!). Spirituální ideologizace způsobila, že 

druhého už nedokážu plně vnímat. S tímto zatměním mysli jsem se mnohokrát setkal 

v klášteře i u kněží. Mluví krásná slova, ale nezajímají se, jak vám je, co potřebujete, 

nenabídnou pomoc, jen moralizují. Moderní farizejství v církvi. 

To, co mi partner říká nebo naznačuje, vyžaduje reakci. Když nereaguji, druhý se cítí osamocen. 

Častěji nereagují muži, i když jim žena říká důležité věci nebo prožitky jejich společného 

vztahu. Nekomunikace znejišťuje a vyvolává další problémy. Reakce nemusí být stejně 

emotivní, naopak věcné jednání uklidní oba partnery. Výčitky zhorší vztah a nedá se na ně 

navázat. Když cítím výčitku, stáhnu se, nebo reaguji protiútokem. Otevřený dialog vyžaduje 

důvěru, snahu po porozumění, ochotu naslouchat, snahu se domluvit. 

Vydanost. Dnes tento pojem není populární, protože myslíme příliš na vlastní seberealizaci.     

A jsou tací, kteří se sice naprosto obětují pro druhé, ale proto, aby pak mohli vydírat: já jsem 

se pro vás obětovala, tak vy musíte teď to a to. Člověk nachází sám sebe nejlépe ve vydanosti. 

Kdo vydává sám sebe z lásky druhým, nachází sám sebe. O vydanost jde i ve vztahu k Bohu. 

S důvěrou se mu svěřuji a žiji pro Něj. Vydanost zažijeme také při hudbě nebo malování. Je 

rozdíl něco zazpívat či nakreslit stoprocentně, a udělat totéž s osobním nasazením. To oslovuje. 

Tehdy se rozezvučí harmonie v naší duši. Podobně je to v modlitbě: jsou lidé, kteří asketicky 
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přesně dodržují modlitební časy, ale krouží jen kolem sebe, aby se cítili před sebou duchovní. 

Pravá modlitba je upřímnost srdce, vydanost třeba i ve své bezmoci a slabosti. Taková modlitba 

proráží nebesa (srov. Modlitba celníka v chrámu). V manželství je vrcholem vydanosti sexuální 

styk. Správně prožitý je tehdy, když se jeden vydává druhému, a nemyslí jen na své uspokojení. 

Pak se osvobozují od sebe samých a zažijí vrcholné štěstí. Každodenní vydanost ve vztazích se 

většinou odehrává v kuchyni přípravou jídla, zkulturňováním bydlení, společným slavením, 

péčí o nemocné. Vydanost spočívá v zapomínána na sebe kvůli druhým. To je velká milost 

lásky. Každý svou vydaností posiluje sám sebe, je více sám sebou a posiluje i vztahy s druhými.  

Být realistický a spokojit se s málem. Výchozím termínem je skromnost. Jde o přijetí 

konkrétních podmínek, určitých dober a zároveň omezení, ale také vlastností či schopností 

druhého člověka, aniž bychom vyžadovali lepší, větší, jiné, dokonalejší. Spokojenost s tím, jak 

to je. Nejde o rezignaci na vývoj, ale spíš o nezvyšování nároků na druhého, odmítnutí věčné 

nespokojenosti. I ve skromných podmínkách a v nedokonalosti své i partnera můžu prožívat 

vděčnost a štěstí. 

Otec Anselm píše o vztahu jako praktickém duchovním cvičení. Podle něj je potřeba: 

Živá a hluboká komunikace. Spiritualita v komunikaci není jen rozhovor o náboženských 

tématech nebo prožitcích. V širším smyslu je to sdělování si o nejhlubších tužbách srdce, o tom, 

co nás v životě nese, „drží nad vodou“. Básník F. Horderlin napsal báseň o tom, že jako manželé 

nevedeme rozhovor, ale jsme rozhovor, jsme v dialogu. Od rána po celý den. To ukazuje na 

trvalou komunikaci v Bohu, v Trojici. Jeden od druhého se neustále něco dozvídáme, 

přijímáme, a naopak informace dáváme (nejen slovy). Nesdělujeme jenom fakta, ale i své 

pocity, postoje, touhy, otevíráme srdce, ptáme se. Jsme v dialogu a z toho v nás něco vždy 

zůstává. Překážkou v komunikaci bývá moralizování – říkám druhému, jaký by měl být. Snažím 

se ho vmanipulovat do svých představ a přání, takže to často přeruší dobrou komunikaci. 

Opravdový rozhovor nás proměňuje; dopředu nevíme, co to s námi udělá. V rozhovoru to 

nemůže být tak, že dopředu má jeden pravdu. Pravda se objevuje, děje při rozhovoru. 

Rozhovorem se mají vyjasnit věci – zjevit Pravda. Ve skutečném rozhovoru nejde o to mít 

pravdu, ale dojít k určitému porozumění; ptát se druhého a sám sdělovat své zkušenosti, 

poznatky, hledat společné body našeho myšlení. V partnerském vztahu, kde se děje takovýto 

dialog, dochází postupně ke stále hlubšímu porozumění. Staví na základu, který je hlubší, než 

oni sami. Stojí na rozhovoru a poznávání v úctě, takže jejich životy jsou neseny stále větším 

porozuměním. Nakonec je to sám Bůh, který díky jejich porozumění se stává základem jejich 

života.  

Vina a smíření. Ať chceme nebo ne, v partnerském vztahu se stále zraňujeme. Jde o to, jak na 

zranění budeme reagovat. Můžeme se mstít, nebo trucovat. Rány od partnera nám připomínají 

rány utržené v dětství. Je to příležitost poznat, čím jsem byl zraňován a smířit se s tím. Rány 

mne chtějí otevřít pro mé pravé já a pro druhého v jeho jinakosti. Zranění nás osvobozují od 

falešných představ o našem partnerském vztahu. Zranění nás otevírají Bohu, ve kterém je pravý 

základ mého života. Tam, kde ve mně přebývá Bůh, smíření, tam už mě nikdo nemůže zranit. 

Ke zranění mezi partnery dojde často bezděčně, bez úmyslu. Pokud nepřijde smíření a 

odpuštění, stane se to trvalou výčitkou, která ničí vztah, a nedovolí tomu druhému být se mnou 

na stejné úrovni. Partneři proto potřebují usmiřovací rituál, který použijí vždy, když se jeden 

z nich cítí dotčen. Jiná otázka je, jak pracuji se svou vlastní vinou. Musím si přiznat, že i já 

často zraním druhého. Někdo to přehlíží a jde dál. Vina však zůstává. Stejně tak, když s tím nic 
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nedělám a odsuzuji sám sebe. Správná cesta je sestoupit mezi hříšníky, přiznat si vinu, podělit 

se o ni jako nepoctivý správce v evangeliu dovolil část dluhů umořit. Pak jsme si všichni rovni 

jako hříšníci a takovým Bůh rád odpustí. Odpustí-li mi Bůh, nesmím si to už vyčítat, to bych 

blokoval příliv Jeho lásky. Těžký úkol pro odpouštění nastane ve vztahu při nevěře. Žena muži 

(nebo naopak) musí dát najevo své pocity z jeho nevěry, jinak by usmíření nemohlo být 

upřímné. Oba pak musí mluvit o tom, co a proč se stalo, jak situaci napravit, obnovit důvěru. 

Kdo se provinil, musí se snažit věc napravit. Teprve potom je možné, aby zraněný nevěrou se 

snažil odpustit. Taková těžká rána může být cestou k myšlence nespoléhat se už jen na partnera, 

ale mnohem víc na Boha. Usmiřování může trvat dlouho a může vyžadovat pomoc zvenčí. 

Nakonec se však může proměnit v perlu. 

Společný růst. Terapeut Willi přišel s pojmem koevoluce. Je to jeho reakce na dlouho 

prosazované zaměření na vývoj jednotlivce. V partnerském vztahu však přílišný důraz na 

jednotlivce končí rozpory, kdo komu víc slouží a kdo je víc zanedbávaný. Willi přišel 

s myšlenkou, že by ve vztahu měli partneři pracovat na společném růstu, kdy jeden druhému 

pomáhá s jeho rozvojem. Růst jednotlivce se pak nachází v prostoru mezi já a ty. Tam, kde ode 

mne ten druhý už nic neočekává, jsem mrtev. Rozvoj bytostného já je možný jen ve vztahu 

k okolí – lidem i přírodě. Naprostá přizpůsobivost okolí stejně jako naprostá nepřizpůsobivost 

jsou slepé uličky. Když se žena zcela přizpůsobuje muži, nežije už svůj život a vztah je mrtvý. 

Pak nemůže být spokojen ani jeden z nich. Když někdo naopak příliš lpí na své jedinečnosti a 

odmítá ovlivňování druhými, je pro vztahy mrtvý. Milostný poměr mezi mužem a ženou je dán 

frustrací z nedostatku lásky; trvá jen určitou dobu, než se zaplní ta díra. Pravá láska nehledá 

naplnění svých potřeb, ale z podstaty žije pro toho druhého. Krize ve vztazích nám klade 

duchovní otázky: Kdo jsme a kam směřujeme? Bez ohledu na podmínky a nedostatky 

dokážeme být šťastní, když se dotkneme podstaty našeho vztahu. Růst nevzniká z naprosté 

shody. Naopak rozdíly a nedokonalosti nás nutí k tomu, abychom si pomáhali v růstu. Bůh 

takové snaze bude žehnat. Partnerský vztah je ohrožován příchodem dětí. Příchod potomka sice 

partnery sbližuje ve společné péči, ale přináší řadu ohrožení, např. méně času pěstovat jejich 

vztah. Během let výchovy dětí je těch úskalí ještě mnoho a nakonec i odchod dětí z domova 

přináší krizi, co dělat dál. Všechno to je také možností využít ke společnému růstu. 

Vzájemná bdělá pozornost a péče o vztahy. Pozornost začíná v domácnosti v pečlivém 

zachovávání časů společného jídla, pořádku ve věcech, dobrém hospodaření s prostředky, 

lidském přístupu a zájmu o druhého. Zdravá spiritualita se projevuji i tím, že všední práce a 

domácí prostředí beru vážně. Zdravý vztah vyžaduje od každého, aby byl pozorný ke svým 

myšlenkám a pocitům: Co si vlastně myslím o partnerovi? Co ve mně vzbuzuje jeho zevnějšek, 

mluva, činy? Nejsem zodpovědný za své pocity, ale za to, jak s nimi naložím. Špatný pocit 

může být způsoben také mým špatným postojem, nepřijetím nějaké vlastnosti či situace. Pokud 

nebudu řešit své špatné pocity, zahořknu, aniž by se partner dozvěděl, co je špatně. Vyslovit, 

co mě trápí, není výčitka, ale informace. O ní se pak může vést diskuse, která vede k nějakému 

řešení. Je třeba dodat, že není možné mluvit vždy o všech pocitech. Některé je lepší nechat být, 

když by diskuse o nich nepřinesla nic dobrého. Je tedy třeba rozlišit, o čem opravdu potřebuji 

s partnerem mluvit, a které pocity si raději zpracuji sám. Bdělá pozornost k partnerovi znamená 

denně se zajímat, čím žije. Navenek může vypadat spokojeně, ale uvnitř ho může něco trápit. 

Vzájemná pozornost plodí lásku a přináší porozumění. Chce to čas, který partneři věnují sobě 

navzájem. Jeden druhému také nastaví zrcadlo a uvede ho do pravdy, vyvede z omylů a iluzí. 

Úsilí zlepšovat vztahy je samo o sobě duchovním úkolem. Praktickým cvičením péče o vztahy 

může být třeba učení se role hostitele: Konkrétní den a čas v týdnu pozve partner svůj protějšek 
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jako na návštěvu a vypráví mu o svém světě. Druhá strana se smí ptát, ale nesmí zpochybňovat 

ani posuzovat nic, co se řekne. Příště si role vymění. Takovým způsobem může jeden druhého 

lépe poznat, o čem přemýšlí a co je pro něj skutečně důležité. Druhé cvičení je pozvání. Jeden 

z partnerů během týdne vymyslí nějakou aktivitu, kterou mohou dělat společně, a ten druhý to 

bez reptání přijme, třeba jít do kina nebo na procházku. Takové cvičení prohlubuje vydanost 

jednoho druhému, což je spirituální postoj. Osvobozuji se od vlastních přání, lépe soucítím 

s partnerem a obohacuji se jeho životem a naopak. Konkrétní rituály – zvyky, jsou důležitou 

součástí péče o hodnotný vztah. Na pozadí rituálu pak může proběhnout další komunikace, 

např. když denně spolu snídáme, je to příležitost si také něco říct.  

6. Na Srdci Páně 

Není nic příjemnějšího na světě, než když se můžeme jako děti přivinout k mamince. Schoulit 

se jí na klíně, přimáčknout na srdce, obejmout kolem krku, políbit a usnout. Touží po tom každá 

duše, i dospělí. Srdcem, ke kterému se mohu ještě intenzivněji přivinout, je Srdce Ježíše. 

Pojďme k němu! 

Srdce Páně v Bibli 

Velmi zajímavé a mystické místo najdeme v  Jan 19, 31 an.: 

„Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži – požádali Židé 

Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byli sňati z kříže. Přišli tedy vojáci a 

zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi a 

viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; 

a ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví 

je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se to stalo,  aby se naplnilo 

Písmo: ‚Ani kost mu nebude zlomena.‘ A na jiném místě Písmo praví: ‚Uvidí, koho 

probodli.‘ 

Tuto zvláštní epizodu má jen Jan a uvedené citace najdeme v Žalm 34,21 a Zachariáš 

12,10. Ve druhé citaci je pak pokračování, které nám osvětlí souvislost: „na dům Davidův, 

na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování“. Teď už rozumíme, 

že to symbolické otevření boku Kristova je otevření brány milosti a slitování. 

Srdce Ježíšovo v úctě církve 

Láska, to je srdce. Dovolte mi nyní otevřít litanie o Srdci Ježíšově. K našemu tématu „Návrat 

k srdci“ se hodí především tyto invokace: 

 Srdce Ježíšovo, pokoji náš a naše smíření. 

 SJ, živote náš a naše vzkříšení. 

 SJ, prameni dokonalé útěchy. 

 SJ, bohaté a štědré ke všem, kdo tě vzývají. 

 SJ, trpělivé a nejvýš milosrdné. 
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 SJ, králi a střede všech srdcí. 

 SJ, plné dobroty a lásky. 

 SJ, planoucí výhni lásky. 

Některé invokace jsou zaměřené na oslavu Boží lásky, jiné na vztah Božských Osob, další na 

naši spásu, jiné na náš lidský život. Stálo by za to si alespoň jednu invokaci promeditovat, tu, 

která se vám nejvíc líbí. Mě osobně nejvíc oslovuje invokace „Planoucí výhni lásky.“ Pracoval 

jsem chvíli v kovárně a tak si to podle toho představuji. 

Před léty jsem připravoval na první pátky meditace k litaniím o Srdci Ježíšovu a z tohoto 

souboru (dosud knižně nevydanému) jsem vybral tu o „prameni dokonalé útěchy“. Nejdřív 

k těm pojmům. 

Pramen označuje na první místě vodní zdroj, který vytrvale dodává čistou životodárnou vodu. 

K pramenům vody se lidé vždy stěhovali, u něj na cestách zastavovali, budovali si obydlí a 

hospodářské zařízení. Odvozeně se pramen používá třeba ve vědeckých publikacích, 

v kadeřnictví, v pekařství či košíkářství. Útěcha, to je povzbuzení a účast s člověkem trpícím. 

Nejčastěji se projevuje vlídným slovem, návštěvou.  

Jelikož člověk zažije v životě mnoho nepříjemností a nenajde vždy někoho, kdo by ho potěšil 

(jako Job), odkazuje Bible mnohokrát na Boha jako jediného pravého utěšitele. Pán Ježíš slibuje 

apoštolům Ducha Utěšitele, až budou jako On apoštolovat a dostávat se do potíží. Lidé tohoto 

světa hledají útěchu v jídle, zážitcích, úspěchu, moci či majetku, ale nic z toho nemůže člověka 

potěšit nadlouho. T. Kempenský říká: „Pravé potěšení je jen to, které vyvěrá v nitru a z pravdy.“ 

Nepokoj a neútěchu pociťuje každý, kdo má v srdci hřích a není v pravdě. Neútěcha však může 

být i Boží zkouškou, dopuštěním, očistným ohněm (jak jsme o tom meditovali při exerciciích 

o sv. Janu od Kříže). Tehdy nemáme hledat snadnou náplast na bolest ve věcech stvořených, 

ale o to víc toužit po Kristově přítomnosti a vyčkat, až temná noc přejde. Pamatujme na to, že 

Pán dal napít útěchy i Samařské ženě, která mnoho let žila v hříchu, ale toužila po pravé útěše. 

Jenom u Ježíše našla studnu pravé útěchy, takže se z ní napila ona i celá vesnice. Pít z pramene 

dokonalé útěchy přináší sílu, kterou už nezlomí žádná bolest. 

Třetí obraz ukazuje společenství lidí kolem výrazného světelného sloupu, spojujícího zemi 

s nebem. Připomíná to myšlenku, že čím víc se máme rádi, tím víc nás to přibližuje k Bohu. 

Světlo vyplňuje také prostor mezi postavami, protože tam všude je láska. Ti lidé pijí ze zdroje 

lásky, z Ježíše. Toto spojení a naplňování je proměňuje a vtahuje do Boha, do Jeho věčné lásky. 

Bratři a sestry, to my můžeme taky. I pro mě je místo blízko pramene Ježíšovy lásky! 

Závěr  

Závěr autora obrazů 

 

Obraz první a druhý je věnován proměně lidské bytosti, která opustila pýchu, hrdost, a zcela se 

oddala přijetí nabízeného Božího daru, aby posléze sama byla schopna a ochotna obdarovávat 

druhé. Třetí a poslední obraz symbolizuje Boží moc lásky a touhy neustále se dávat. Třetí obraz 

také symbolicky ukazuje na důležitost a inspirativnost křesťanského společenství jako 

takového, i na přítomnost Božího milosrdenství mezi účastníky letošní exercicie. 

Jan Paul, akad. malíř, červen 2016 
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Závěr A. Grűna 

Náš život živí láska. Sama potřebuje, aby byla živena. Je mnoho prostředků, kterými se to dá 

dělat. Nejhlubším zdrojem lásky je pak spiritualita. Osvobozuje mě od přílišného zaujetí sama 

sebou a učí nacházet pravý základ našeho vztahu. Neexistuje žádný duchovní trik nebo 

jednoduchá rada, jak udělat vztah příjemný a trvalý. Je to každodenní dřina obou ve vztahu. 

Úspěch našeho vztahu není jedinou a konečnou metou života, ale je to sám Bůh. My se můžeme 

spolehnout na Jeho lásku, která není tak křehká, jako naše. Boží pramen lásky naplňuje pramen 

našeho vztahu a způsobuje, že se nemusíme bát vyschnutí vztahu. To On náš vztah bude stále 

proměňovat a živit celý náš život. 

Můj závěr:  

Končíme třetí rok exercicií s obrazy. Snažili jsme se najít cestu zpátky k lidskému i Božímu 

srdci. Nejdřív jsme meditovali o přijímání lásky, potom o dávání lásky, nakonec o společenství 

lásky. Zažít Boží duchovně objímající přítomnost lásky, to člověka zcela promění. Meditovat 

o Ježíšově lásce plní i naše srdce. Setkávat se s Ním a prožívat Jeho přítomnost v eucharistii, to 

nás naplňuje Boží láskou. Plni této čisté lásky pak budeme schopní znovu se vracet k našim 

blízkým, příjemným i obtížným, a lásku načerpanou předávat dál. Takto se mění svět zevnitř, 

mění se srdce lidí skrze předávání lásky. Dej Bůh, abychom s tímto procesem, probíhajícím 

v našem nitru a projevujícím se v našem jednání, souhlasili! 

AMEN. 

P. Ondřej Matula 

2016 

 
 


