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R. Garrigou-LagEnge OP

P evzato zÍevue Na hlubinu, 1928, redakčně upraveno.

Editorial

BIBLIOTHECA
DOMINICANA

PR AGAF,losti, kdyby všichni tvorové byli zničeni. A na tomto nic, jež jsme, se' musí
uskuteč ovat nejvyšší Božívládce' Hvězdy ho poslouchají a nejsou si toho

vědomy,my jej musíme poslouchat vědomě a svobodně. Aby člověk vyjád-

il nekonečnou velikost Boží, jeho svrchovanou slávu, a naproti tomu svou

slabost a nicotu, nabízí se Bohu, obětuje mu věci mimo sebe, aby se strávily

a jaksi zničily, jako by pravil: B h sám je Ten, kter'_i jest, já jsem ten, kter

není. Toto naznačené zričení opěvuje sv]im zprisobem nekonečnou velikost
Nejvyššíiro. A tato oběťklanění by musela b]t, i kdyby člověk nebyl zh ešil.

- 
Z této vzpomínky na svrchovanou moc Boží musí vycházet díkučinění

za vše, co jsme od něho obdrželi. Protože také svym dobrodincrim dáváme,

co nejlepšího máme, abychom jim vzdali dík.
obcti si také člověk vyprošuje od Boha nové milosti pot ebné k setrvání

v dobrém. I p ed h íchem jsme povinni Bohu touto trojí obětí' praví sv'

Tomáš, podle p irozeného práva, jež určuje poměr tvora k Tvrirci.
Avšák po šmrtelném h íchu nestačí člověku pouze uznávat, Že nic není,

musí vyznát i svoji bídu, svrij h ích, ktery je daleko hnusnější a zavržení
hodnější než sama nicota. Musí poznat, že když se pozvedl proti principu

veškerého ádu, zasluhuje zavržení, trest uměrn vině. Když pohrdl láskou
BoŽí a dal p ednost sobě p ed dobrem nekonečn m, ztraÍil život milosti
a nemá j\ž právo na p átelství Boží, naopak, musí zaplatit dluh svrchované
spravedlnosti . Zapomoci milosti pomáhající, která pomáhá člověku litovat,
aby vyjádil žaI svého zkroušeného a pokorného srdce, vybírá člověk mezi
zvftaty,jež mu náleží, nejkrásnější, nejčistší, nejtišší' jako by chtěl obtížit
toto ubohé zví e svou vinou, a obětujeje Pánu, aby si vyprosil odpuštění. To
je oběť usmí ení nebo dostiučinění.

To jsou tedy čty i velké pohnutky oběti - klanění, dftučinění, prosba,

usmí ení' Tento čtvery cfl byl často p edstavován rozličn mi obětmi starého
zákona. Nyníjsou všechny spojeny v jediné oběti Nové smlouvy, jež tak
podivuhodně uskuteč uje dvojí prost ednictví meziBohem a člověkem: obě-

iuje Bohu klanění, dfty, dostiučinění a p ináší člověku odpuštění a vždy nové
milosti, aby vytrval a rostl v dobru.

váženípÍáte(é,

jsem rád, že vám mohu nabídnout nové číslo naší revue. V článku, kter
v po adí zaujímáprvní místo, pokračuje W. Stinissen v zajímavém pohledu

nimystick život v církvi dnešní doby. odpověd'na otázku, jestli má smysl
prosebná modlitba, se pokouší najít V. Frei. Dominikán ze španělské Sala-
manky A. Bandera napsď p ímo pro revue Salve č|ánek o P. Arinterovi oP,
v němž nás seznamuje s životem a dílem tohoto dosud ne zcela zhodnoceného
teologa dominikánského ádu. otištěná p ednáška benediktina A. de Vogtie

se rabgváproblematikou postavení eucharistie v raném západním mnišství.
Zrevue Na hlubinu pak p ebíráme studii o Kristově kněžství od R. Garrigou-
Lagrange oP, v znamného ímského teologa 20. st., o němž jsme již psali
v minulém čísle.

Radim T. Černušák oP
šéfredaktor
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Wi!Írid Stinissen

Kontemplativní postoj k životu (ll. část)

V minulém čísle jsme hovo ili o vnějším mlčení které podmi uje mlčení
vnit ní. V posledku se vlastně jedná o vnit ní mlčení. Kdo zkouší do denního
Íáďu zavést chvfle mlčení, často bolestně zakouši že vnější hluk není nic ve
srovnání s tím, jenž vládne v našem nitru. Ten, kdo dovoluje, aby ho ídily
vnější impulsy, mtiže mít dojem, že ho vnitní v ava p ímo ohlušuje. Tak
v určitém smyslu prvním plodem meditace či vnitní modtitby - a na první
pohled špatn1 m plodem _ je to, Že si začínárne uvědomovat, že náš ,,duchovní
živoť' je ustavičné fantazírov ání, programováni kontrolování a dirigování.
Naše nepodďené hodiny modlitby - nepodďené proto, že jsme myšlenkami
nebyli u Boha - nemusí kvrili tomu b].ít nepodďené. Učí nás něco driležitého,
a sice to, že jsme odešli od toho, co je podstatné.

Vnit ní disciplína

Pokud chceme zachovat zrcad|o duše nenarušené tak' aby se v něm Brih
mohl shlížet, pak pot ebujeme stálou vnit ní disciplínu. Jestliže diíme sv1 m
myšlenkám, p edstavám, vzpomínkám a plán m svobodu, vytvá ejí v duši
chaos. Je obtížné dátmenší v znam našim myšlenkám - ony ídí svět; rovněž
i náš vnit ní svět. Na co myslíme? Na malichernosti nebo na driležité věci?
Je v našich myšlenkách místo pro Boha? Je v našem nitru pokoj nebo v něm
vládne zmatek? K čemu nám slouží pamět? K oprašování bolestn1ch událostí,
které jsme ještě nestrávili? K lízání ran, jež nám zasadili druzí a které jsme
jim ještě neodpustili? Nebo jednáme jako Maria, která využívala svou pamět',
aby si p ipomínala velká BoŽí díl.a: ''Veliké věci mi učinil ten, kter je mocny,
jeho jméno je svaté."

Musíme se naučit vychovávat svou paměť tak, aby míSto toho' že se ne-
ustále vrací k malichernostem nebo negativním prožitk m, nám pomáhala
pamatovat na naši nejhlubší p irozenost, stvo enou podle Božího obrazu.
Tímto zprisobem se bude paměťzkušenosti rozpouštět v metafyzické paměti.
V oné, kterou naz1 váme memoria, kterou tak nadšeně vychvďuje sv. Au-
gustin. Dfty této vrozené, ,y nás stvo enď' paměti miíme ďespo mlhavé
ponětí o svém privodu a cíli. ,|amatujemď' si, žepocházíme od Boha a jsme

Kněžství Kristovo

cra dans), dát v kázání světlo pravdy a p isluhováním svátosti zprost edkovat
milost nutnou k plnění Božího zákona (sT III, q.22, a. 7).

Je dvojíprost ednictví: vzestupné a sestupné, které vyžaduje vnější a obecn1í
kult, povinn Bohu. čIověk se sk]Lídá z duše a z těla a je povinen ranu kultem
vnějším i vnitním. A poněvadž žije pÍirozeně ve společnosti' je mu povi-
nen také kultem sociálním, protoŽe Brih je p vodcem a dobrodincem právě
tak společnosti lidské, jako i duše a těla každého jednotlivce. Kněz je tedy
nutn1l, aby spojil v jedno modlitby lidu, klanění, dftučinění chvály, dostiu-
činění, abyjaksi doplnil svou svatostí nedokonalost téchto zbožn ch tíkon ,
poněvadžje zvláště zasvěcen Pánu, aby muje obětovaljakožto v raz duše
veškerého lidu.

Povinností kněze není pouze dát lidu božské věci, světlo a milost bez
jejich padělání a smíšení s věcmi lidsk mi, ať už jakkoliv velkymi' t eba
s lyrismem povahy entusiasty anebo se sentimentalismem člověka, kter
hledá ve zbožnosti sama sebe. Kněz musíb t opravdu jako ,,sťrl země a světlo
světď'(Mt 5,13.I4).

Avšak tento dvojí ríkon prost ednfta se napl uje p edevším obětí - pro-
st ednictví vzestupné p inášením oběti, prost ednictví sesťupné udělováním
darri vě ícím z p inášené oběti, aby i oni byli ve spojení s Pánem.

Tak j ako kněžství j e činnost posvátná p ar e xc e lle n c e, tak i obě{ jak vyj a-
d uje její jméno (sacrificiun), je ríkon posvátn par excellence. Není kněze
bez oběti ani oběti bezkněze, protože oběťp edpokládáknéze obětujícího
a obětní dar p inášeny a obětovany knězem Bohu.

Proč tato oběťa toto vnějšízničeníneboli obětování? Jížv l1konupoklony,
projevené pokleknutím, vyznáváme, jak praví sv. Tomáš, svou slabost ve
srovnání s Bohem a padáme na tvá , jako bychom pravili, že sami ze sebe
nejsme nic (ST II-II, q. 84, a.2 ad2).

Jestliže takov1Í symbolismus obsahuje pouhé pokleknutí, jak poměrně
daleko většíje v oběti klanění, kterou vyjad ujeme daleko dokonaleji, než
mriže sebečistší tvor vyjád it, že ze sebe nejsme nic, že pouze Brih je bytí,
kn, kter jest, a Že ve srovnání s ním nejsme nic.

Po stvo ení nebylo více bytí neŽ p ed ním, poněvadž jlžbylo Bytí neko-
nečné' po stvo ení bylo více bytostí, ďe nebylo více bytí. Bylo více žíjících,
ďe nebylo více života. Více rozumn ch, ďe nebylo více moudrosti ani více
svatosti ani více lásky. Tuto nesmírně hlubokou pravdu o nekonečné plnosti
Boží mrižeme zde na zemi vyjád it nanejv š zprisobem negativním, když
mluvíme o nicotě tvora a když wrdíme, Žeby nebylo méně bytí a dokona-
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KontemplativnÍ posloj k Životu

již očištěn mi. A byl zde celopď spáleny zcela ke cti Boží na znamení, že

člověk je žcela poddán svrchované vládě Nejvyššího a že se mu musí zcela

obětovát v dokonalém klanění. A nemenšírriznostbyla v samotÍIé obětnílátce.

obětovali se holubi, jalovice a o velikonocích beránek, p edobraz tajemného

budoucího beránka, Řrcr měl smazat h íchy lidstva. Všechny tyto oběti měly
pouze p edobrazn v znarrljediné oběti, jež měla b t obětována ne.ovšem

i velk m vnějším leskem, n brž v největším nedostatku na Golgotě. ,;A.le

tayž p išet Krisťus, velekněz, kter nám p ináší skutečné dobro, neprošel

stďnkem zhotoven m rukama, to jest pat ícím k tomuto světu, n]ibrž stánkem

větším a dokonalejším. A nevešel do svatyně s krví kozlti a telat, ďe jednou

provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal věčné vykoupení' (Zd 9'
it_tz)'. ,}trždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělaly jen

jako napodobéníté pravé, n:ibrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil

p ed Boží NáŤÍ' (Zd 9, 24)._ 
Naproti mnohonásobn m starozákonním obětem, sam m v sobě neríčin-

nym, oucrKristovajejedna a dokonalá. Započa|a, když p i vstupu na svět

Jěžíš pravil:,oběti ani dary jsi nechtěl (...), v zápalné oběti ani voběti za

h ích, BoŽe, jsi nenašel za]íbení. Proto jsem ÍekJ: Zdejsem, abych konal,
Bože' tvou vrilÍ' (Žd 10,5_7). Tento rikon obětování zďela zemi nikdy ne-

ustal v srdci Kristové, agebaže není záslužnější v nebi, ztstává vždy v tom

smyslu, že leŽŠ se za nás neustále p imlouvá.
'Celátatonauka je shrnuta v prvních ádcích listu k Židrim, které liturgie

často opakuje: ,Mnohokrát a mnoha zprisoby mluvíval Brih k otcrim rísty

prorokri, v iomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož

ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvo il i věky. on, odlesk BoŽí slávy
avyrazBoží podstaty, nese všechno sv m mocnym sloveď' (Zd I,I_3)- Je

nemožn{ p át si jasnějšího ujištění o Ježíšově božství nad to, v němž autor

mluví k tďmuto prvnímu Kestanskému pokoleníjako o dogmatu už p ijatém'
j ako o nekon ečné y zácném pokladu mladičké církve-

ll. Kristovo kněŽství je mnohem dokonalejší, neŽ je moŽné si p edstavit

Učení listu Žiarim.je vysloveno tím, co nám teologie, azvlášté sv- Tomáš

praví o kněžství obecně a o prvcích, které stanovíjeho dokonalosl
Vlastní povinností kněze je b t prost edníkem mezi Bohem a lidmi, obě-

tovat Bohu modlitby lidu, a zvláště p inášet obě{ která je nejdokonalejším
ríkonem ctnosti, zbožnosti, zprost edkovat lidu věci božské (sacerdos _ sa-

na cestě k němu (srv. J 13,3). Tato metafyzická paměťprobouzí Kest'anskou
nostalgii (shodně se slovníkovou definicí je nostalgie bolestn], ale sladk
stesk po domově anebo pokladu, jenž byl ztracen), která je rovněž cflem

gregoiiánského chorálu a p edevším modlitby Salve Regina. Mnišská tradice

ia|ěz|avelké zalíbení v této antifoně, a to z toho dtivodu, že stimuluje a vy-
jad uje onu Kesthnskou nostalgickou pamět'. Znovu probouzí naši nejhlubší

vzpomínku na to, Že jsme vyšli z Božích rukou a k Bohu se vracíme'
^v.

Ulm mene zarczuJeme svou empirickou pamě{ tím větší místo získává

metafyzická. A čím hlubší paměť se vyno uje na povrch, tím snadnější je

odhodit veškeré zbytečné vzpomínky stranou.
Jak vypadá naše zvědavost? Nemusíme nutně všechno vědět, všechno

p ečíst nebb vidět, nemusíme byt obeznámeni se všemi novinkami ze všech

možn ch oblastí. Tiskem ateleyizíIze ztrácet strašně moc času. Napl ujeme

svoji ubohou hlavu všemi možnymi dojmy, a potom p ekonáváme nebez-
pečné obtíže, jak se jich zbaviÍ. Ten, kdo chce opravdu dojít ke kontempla-
iivnímu vztahu k životu, prokáže si službu, bude-li mít rezervovany p ístup
k hromadn m sdělovacím prost edkrim. Naše zvědavost nás rovněž popi-

chuje k tomu, abychom věděli, co dělají a co si myslí ostatní, a to následně

vedé ke zlobě a kritice. Sv. Jan od K íže se v jedné ze sv1 ch ,y strah' zab vá

špatn m návykem ustavičně se rozhlížet kolem. Slova, jež ekl svému spo-

lubratrovi, lze snadno vztáhnout na jakoukoli lidskou situaci: ,,Tato v straha

spočívá v tom, aby ses s veškerou pílí vyvaroval myslet a tím spíš mluvit
o tom, co se děje ve společenství, nebo co dělá nějak jednotliv eholnft,
anebo co se mu p ihodilo, nemluv ani o jeho privodu, jednári, záležítostech,
i kdyby to byly váŽné věci. (...) Nepohoršuj se tedy nad ničím, ani se nediv
tomu, co vidíš, co zahlédneš."

Kdyby někdo mohl zanést na magnetofonovou pásku naše myšlenky,
t eba jen po několik hodin, a potom by nám tu nahrávku daroval, a kdybychom
pak i měli odvahu si tu pásku p ehrát, byli bychom určitě ohromeni množstvím
t<ritict<yctr a posuzovačn1 ch myšlenek, plnych p edsudkti, jež v nás v tak
krátké době vznikly. Jsme nespokojeni kvrili počasí, kvrili lidem okolo nás,

z jídla, práce a p edevším kv li sobě sam m. Nakonec jsme nespokojeni
kvtili Bohu. Nic nemá b t takové, jaké to je. Všechno musí b1t jiné. Tyto
rozhovory se sebou sam mi, plné zlosti, ruší mlčení a blokují cestu do našeho

nitra. Místo abychom žili ustavičnou modlitbou, žijeme možlá ustavičnou
diskusí.

B. Garrigou-Lagrange OP
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W Stinissen

Jak mriŽe Brih v tomto zmatku komunikovat? Jak m žeme dosáhnout
svého nitra, jestliže se zoufale držíme ,,d ívějšího člověkď' a za každou cenu
chceme chránitjeho p etrvání? Zdejebohaté pole k osobní askezi. Kdo chce
preferovat vnit ní tichost, udělá dob e, když si Znovu a znovu bude opakovat
,,slova světla a lásky"' (sv. Jan od K íŽe napsal sbírku Slova světla a láslq).
Bible je plna ,5iln ch" slov tohoto druhu. Zde je několik p ftlad :

,$vou dla jsi položil na mě" (4I139,5).
,lobě pat ím, bud'md spása" (zl ÍI9,94).
,t7ospodin, tv, j B, h (...) Idskou umlká" (Sof 3,17).
,!a j mil je m j a já jsem jeho" (Pís2,Í6).
,P ijd: Pane Ježíši" (zj 22,20).
Když se budeme vracet k těmto či podobn m slovrim, povrchní myšlenky,

f.antazíe,plány a diskuse z nedostatku potravy ztratí svou moc. Nejpravděpo-
dobněji nakonec um ou hlady. Vnit ní svět se bude stávat stále uspo ádanější,
vše se soust edí kolem jedné myšlenky a bude to trvat pospolu a z ní čerpat
svrij kolorit. Vnit ní chaos se pomalu stane kosmem, harmonicky uspo áda-
n m celkem - aspo na chvfli. Je totiž pot eba hodně času, než člověk zakotví
ve vnit ním mlčení.

Vědomá p ítomnost

obvykle íkáme,žep chaje největšíh ích a je také jmenovánajako první
z hlavních h íchti. osobně si myslírn, že nejnebezpečnější, stvo ení nejvíce
nep átelsk je poslední z nich _ lenost, duchovní těžkopádnost. Člověk mriŽe
byt velmi aktivní ve svém zaměstnání, upracovat se témě k smrti, a p esto
m že b t lín1í v duchovní oblasti. Dovolit životu, aby ubíhal po své koleji,
nevědět, proč žiji' nechápat, odkudjsem p išel a kam smě uji, tojsou velké
nedostatky. {dyž nic z toho neděláme, když na sobě nepracujeme, ž1jeme
nevědomky. Cas běží a vlastně se nic neděje. Nakonec umíráme dÍíve, než
začneme opravdu žít.

Jedním z největších neštěstí naší doby je nedostatek vědomí. Nemohu
nahradit kritické myšlenky za láskyplné, pokud si nejsem vědom, že moje
hlava je plná kritiky. Mohu mluvit o plnohodnotném Kesthnském životě,
jestliže si vlastně neuvědomuji to, co dělrím během dne, jak to dělám a proč?
Totéž se t ká m ch myšlenek, citri, tužeb. Vědomí je privilegium člověka,
ale zároye na něho klade odpovědnost. My, lidé, mriŽeme ustoupit o krok

KněŽství Kristovo

cen ch Žiďi,kteÍí byli často pokoušeni vrátit se ke kněžsk m a levitskym
ob adrim.

Zd razněmepodstatné body:
l ' Ježíš je vyšší než andělé, kte í jsou pouze Božími služebnfty, kdežto

on je Syn Boží _ sv m privodem a p irozeností, Stvo itelem a Mistrem
všech věcí. ,Komu kdy z andělri Brih ekl: Ty jsi mrij Syn, já jsem tě dnes
zplodíl! (...) Kterému z andělri kdy ekl: Usedni po mé pravici, dokud ti
nedám nep átele za podnož tvého trrinu!" (Zd 1,5.13). Jestliže tedy slova
andělri, čast ch vyslancri Božích, vyžadovaIa poslušnost, oč více slova Je-
žíše Krista. P evyšuje anděly nejen tajemstvím Božfto synovství a vtělením,
n brži tajemstvím vykoupeni poněvadž trpěl z lásky k nám ajeho utrpení
má nekonečnou záslužnou cenu. Ponížen za svého pozemského Životaje nyní
korunován slávou pro smrt, kterou vytrpěl. ,proto měl b1ít ve všem jako jeho
brat i, aby se stal veleknězem milosrdnym a věrn m v BoŽí službě a mohl
tak smí it h íchy lidu. Protože siím prošel zkouškou utrpení, mriže pomoci
těm, na které pÍ1cházej í zkoušky" (zd 2, I7 _I8).

2. Ježíš p evyšuje Mojžíše, poněvadž je budovatel a hlava BoŽího domu,
kdežto Mojžíš, největší z prorok , byl pouze služebníkem. Vzhledem k Ježíši
Kristu tedy nenapodobujme nevěru a neposlušnost star1 ch Izraeliťri kMojžíši.
Ježíš nás vede kjiné zaslíbené zemi, neporovnatelně vyšši než byla ta první,
naslouchejme jeho hlasu, protože ,,slovo Boží ježivé, mocné a ost ejšínež
j akykoliv dvousečn meč, p ron1ká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku,
a rozsuzuje touhy i myšlenky srdcď' (Zd4,IZ).Zatímco Mojžíš koktal slovo
Boží, Ježftje Slovo podstatné, Slovo věčné, jež sestoupilo k nám, aby nás
spasilo a tajemství srdce jsou zjevenap ed jeho očima.

3. ležíš je neporovnatelně vyšší než velekněží Starého zákona pro t i
snadno pochopitelné drivody.,JeŽíšovo kněžství však nep ech ází na jiného,
protože on zristává na věky. Proto také p ináší spasení těm' kdo skrze něho
p isrupují k Bohu, je stále živ a p imlouvá se za nď' (Žd7 ,24-25).

Dále, kdežto velekněží Starého zákona museli konat kaŽdy den oběti
nejprve za své h íchy, pak teprve zahÍíchy lidu, JeŽíš, velekněz, jenž nám
p ísluši je svat1, nevinn , neposkvměn , oddělen od h íšnftri a vyv1išenější
nad nebesa. Svou oběťp inesl najednou za všechny, obětoval sama Sebe, ne
Za sebe, n bržpouze zalás (Zď'7,26-27).

Konečně ob ady mosaického kultu byly mnohonásobné, ale samy v sobě
ne činné p es vnější lesk, jímž byly obklopeny. Byla zde smírná obět', která
p íslušela kajícnft m, oběťpokojná, obětovaná Bohu jako dftučinění dušemi
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KněŽství Kristovo

Jestliže nám některá 4evená nauka m že dát tušit celou velikost oběti
mše svaté, pak je to nepopiratelně nauka o kněžství Kristově. Velcí teologové
13. století, jako nap íklad sv. Tomáš, nárnzanechali nauku o oběti mše svaté
celkem málo rozvinutou. Zato však mnoho ekli o kněžství Ježíše Krista po
tom, co nám praví zjevení v listě Židrim , jehož nejkrásnější texty byly často
vykládány cirkevními otci. Jsou zde bohaté nauky, které v mnohém osvětlují
eucharistickou oběť a z nichž mrižeme lépe pochopit, co slavně definoval
tridentsk}' koncil (sess. 22, c.2.) proti luteránťlm: ,Pi božské oběti, jež se
koná p i mši svaté, Kristus, jenž se obětoval na oltá i k íže a prolil za nás svou
krev, je obětován zp sobem nekrvav1ím ln cruente immolatur. Je to táž obět, je
to také t žknéz, idetn nunc offerens sacerdotumministerio. obětoval se sám
nakšíži a nyní se obětuje prost ednictvím sv ch služebníkri, pouze zprisob
obětování se lišf ' (Dz, n. 940). Je to v podstatě táž obě( poněvadžj et Žobétlí
dat a t ž kněz' j enž pokračuj e nyní ve svém obětování prost ednictvím sv ch
služebnftri.

Abychom mohli vytušit v ši, moc a lesk kněžství Kristova, p ipomeneme
si nejd íve, co bylo ečeno v listě Zidrim,zcelazasvěceném tomuto p edmětu,
a dále si p ipomeneme teologickou nauku, zvláště nauku sv. Tomáše Akvin-
ského.

l. KněŽství Kristovo V listě Žid m

Tento list aplikuje na Kristovo kněžství velké myšlenky, vyslovené sv.
Pavlem v listech Ríman m, Korintskym, k Timotejovi o Kristu Vykupiteli'
všeobecném prost edníku, hlavě církve a o nutnosti víry v Krista ke spáse:

,)e totižjeden Brih a jeden prost ednft mezi Bohem a lidmi, člověk Ježíš
Kristus, ktery dal srím sebejako vykupné za všechny" (1 Tim 2' 5).

První část listu k Zidlim má za čel ukázat svrchovanost kněŽství Ježíše
Krista, prost edníka nové smlouvy, nad všemi služebnfty, které Brih používal
ve Starém zákoně, aby se zjevovď lidu. Ježíš je zďe označen jako vyšší než
andělé, vyšší než Mojžíš a všichni proroci, vyšší než všichni kněží Starého
zákona. Je zÍejmé, že tento list byl určen p edevším k utvrzení nově obrá-

Kontemplativní postoj k Životu

a podívat se na sebe a na svrij Život.Bez takového pohledu je nemožné život
si uspo ádat.

Tradiční zpytování svědomí je pokusem v tomto směru. Každ si má
vytvo it takovou či onakou formu zpytování svědomí. Je to dobry zvyk,neŽ
člověk ulehne - v p ípadě nutnosti kdyžuž leží - umožnit Si p ehlédnout cel
uplynul den od rána do večera. Kdy jsem ráno vstával? Jak? Co jsem dělal,
koho jsem potkal, jaké jsem dostal dopisy ... a odpovědi? Jak jsem vyuŽil
čas? Je t eba to dělat věcně, bez zv|áštních emocí. Tato činnost nemá za cílr
probouzet v nás zlost nebo vztek, ale jde o to, abychom měli jasn obraz
dne. Jedná se o vědomí. Prťnračn vhled samovolně vede ke změně. Pravda
osvobozuje.

Jsem-li si stále více vědom toho, že ž1ji na povrchu, témě nutně začínám
toužit, abych vnikl hlouběji do života a skutečnosti. Ve chvíli, kdy si uvědo-
mím, že existuje nějaká povrchnost, stává se pro mě jasn1 m i to, že existuje
něco hlubšího. To hlubší mě začíná p itahovat, píse sirény z hloubi se mě
témě zmoc uje bez možnosti odporovat. Nechci pokračovat v povrchním,
mrtvém životě. Hluboká existenciálnífruStrace se stává nesnesitelnou. Cítím,
že je něco mnohem yíc _ víc lásky rozdat a víc p íjmout.

Mnoho lidí si myslí, že takovií uvědoměl život je nebezpečn , že una-
vuje' Doopravdy je však mnohem méně rinavny život uvědomě| než ne-
vědom . Kdo žije nevědomě, nikdy není opravdu p ítomen v tom, co dělá.
Možná recituje množství krásn ch žalmri, ale zároye myslí na to, co má bě-
hem dne udělat' Taková recitace žalmri neníodpočinkem, jímŽmáamriže b1ít.

RoztrŽitost mysli je nepochybně hlavní p íčinou navy, kterou pocitirjeme.
Pročje pro nás tak těžké usebrat svoji pozornost? Proto, žejsme skutečně

pozorní tak z ídka? Dovolujeme, aby nám p ekáželo tisíce dojm . Místo
abychom dělďi nejd ív to, a potom tamto, místo abychom věci jasně vymezili,
dělíme svoji pozornost a snažíme se dělat všechno najednou. Drisledek toho
je bezmocnost, nepokojn život,bez podstaty, bez štávy a síly.

,X kaŽdé činnosti mohu chválit a velebit Boha, pokud to dělám pozorně
a s láskou. Spasitelné dílo lze urychlit, neboťvše se navzájem spojujď', píše
Elie Wiesel. Cosi mystického se vždycky skr vá v plné pozornosti a uvě-
domělosti, každá jednotlivá práce se m Že stát zajímavá, p itaŽlivá a mriŽe
b t pramenem radosti. Jestliže vykonáváme nějakou část práce pozorně a vě-
domě, je to jako prodloužení modlitby, dokonce i tehdy, když p itom ne-
myslíme na Boha. Brih je p ítomen ve skutečnosti a nikoli v našich p áních.
Jsem-li plně p ítomen v této skutečnosti, kterou pro mě Brih zam1 šlí, pak
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jsem v Bohu. Naproti tomu žt1i-li roztržitě, odporuji Bohu, poněvadž Brih
sám je prost . Pro toho, kdo je plně p ítomn1í, všechno hovo í o Bohu.

Rozhodnost

Větší uvědomění samovolně vede k větší rozhodnosti. Pokud si někdo
uvědomí, že žíje malátně a napril spící, začíná konat rychleji. Koriguje kurz,
poÍádá a začíná znovu. ,lkžd'y den začínám tisíckrát žíť', Íekla mi jedna
švédská karmelitka. Žiieme ve stavu neustálého obrácení. Každá chvíle vy-
žaďuje obnoven , uvědoměl postoj. Kdybychom ídili auto tak, jak žijeme,
byli bychom rychle v hrobě. Auto musíme ídit, i když jedeme rovně.

Uvědoměl život vyžaduje ustavičně se cvičit v rozhodování.Kďyž pra-
cujeme, pokračujeme v práci automaticky tak, jak jsme byli vždycky zvyklí
ji dělat, ale od počátku žijeme ve stiílém začínání. Ž|ie se vždy in princi-
pio (na počátku). To má svoji souvislost s Božím stvo itelsk1ím prisobením.
D íve teologové rozlíšovali creatio od conservatjo: co Brih stvo i], to také
zachovává. Dnes rozumíme tomu, že neexistuje žádn podstatn , rozdílmezi
počátkem a pokračováním. Brih tvo í ustavičně a ovoce jeho tvrirčí činnosti
je vždy nové.

Kdo bude stále činit rozhodnutí, jakkoli malá, bude samoz ejmě stále
rozhodnější. Vrile bude celou dobu aktivizována. a v drisledku toho budeme
sami od sebe žít tak'že budeme vycbázet ze svého nitra, v němž má vrile
své ko eny. Mnoho lidí se nechává vést obvykl m ,phce se mť' a ,,nechce
se mÍ'. Myslí si, že ,phtějÍ'to či ono, zatímco ve skutečnosti nedělajínic
jiného, než jen podléhají prvnímu a nejvyda enějšímu hnutí. To je poněkud
zmatení pojm . 

_ naz, vat 
'phtěníď' 

právě to, co je ve skutečnosti nedostatek
volní síly, projev nechvalného návyku, aby se člověk nechal vést chutí nebo
nechutí.

Rozhodnostje rys, kter se nemá umenšovat. Terezie z Avily hovo ío una
determinado determinati n (pevném rozhodnut|, jež je nutÍIou podmínkou
k dosažení cíle. opak rozhodnosti je labilita. Váháme mezi jedním a druhym
a nerozhodneme se. Budujeme a bo íme, íkáme ano i ne, a tak se nikdy nic
neděje' V jednoznačném rozhodnutí se skr vá sfla. \ědět, co chci a chtít,
co vím, p ináší hlubokou radost a uspokojení. Všichni máme vrozeny sklon
k plnosti a k jednotě. Jsme stvo eni podle Božífio obrazu a Brih je nejvyšší
jednota. Jeho jednota nevylučuje r znorodost. on je jeden a t i. Není to tak,
že rriznorodost v nás zprisobuje p ekážkujednoty, naopak. Čím větší r zno-

Eucharistie a mnišsk Život

Nev razné zd raznění eucharistie starověkym mnišstvím je dáno samou
povahou mnišství tak, jak ji chápďi v prvních staletích. Fakt, že v pozdější
době eucharistie zaujala v životě mnišské komunity podstatnější místo, byl
drisledkem určité degradace podstatn ch složek mnišského života. Jinak e-
čeno - mniši podobnějako Reho začali hledat v každodennímši svaté kom-
penzaci hodnot m]čení a soust edění, rozjímání a modlitby' nemluvě o jinych
podstatn1Ích skutečnostech' jak mi byly ptist, bdění chudoba, atd.. Každo-
pádně se zdá, že denní mše svatá má hlubokou souvislost s touhou mnichti
po mystickém kontaktu s Bohem, což vŽdy nebylo zabezpečeno dostatečně
v Životě klášterri.

ZÍejmě tuto skutečnost vysvětlují Dialogy. Nechtěl bych tuto p ednášku
zakončit negativně. M líme se, když si myslíme, že eucharistie je jakási
konkurence tradičních mnišsk1 ch hodnot. Eucharistie vžďy bylra a bude pra-
menem duchovního života mnichri, ať se slaví denně nebo jednou t1idně.
Každé duchovní rísilí Kest'anského mnicha tryská z tajemství Kristova, ze
svátostí církve.

I když staff mniši mluví miílo o mši svaté, jsou p ece jen doslova pro-
niknuti tímto svátostn m pramenem života. P edkládám zde jeden p íklad za
všechny. Abba Poimen, jehož díIa znal sv. Benedikt ze života otcri, jednou
použil starou legendu, podle níž jeleni jedí hady. Když komentoval první
verš žalmu 4I (42): Je napsiíno: Jako la touží po vodě živé, tak má duše
po tobě touží,Bože - jeleni na poušti polykají určité množství hadri, a když
jed proniká jejich vnit nosti, touží po živé vodě, aby uhasili žár hadího jedu.
Podobně mniši žijící na poušti cítí v sobě žrír prisobení zl ch duchri. Proto
s touhou čekají na sobotu a na neděli, aby mohli p istoupit k vodě žívé,to
znatnená p ijmout Tě]o a Krev Páně a očistit se od satanské ho kosti.
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Zvláštním zp sobem k člověku, kter musel obětovat svoje vlastní dobro ve
prospěch služby církvi. V každém p ípadě je ovšem jasné, Že chvíle slou-
žení mše svaté je pro něho chvílí, v níž nachází mnohé z mystick ch radostí
p edchozíiro života.

Y závěrečn ch myšlenkách Dialogri nemyslí jen na sebe. Cel -tento
ríryvek je psán v první osobě množného čísla _ my . I když má Reho
na mysli p edevším sebe, nezapomíná na své čteniťe. Mnich, kteq se stď
pasty em, se vydal na cestu hledání ztraceného ráje spolu se sv m lidem.
Společně se mše svatá pro ně mriže st]ít jakousi zďviží, kteráje vytáhne zpět
nahoru.

Z této ana| zy Dialogri pro nás vypl vá mnohé. Snad mrižeme právem
íci, Že mše svatá se v Reho ově díle objevuje jako něco, co m že částečně na-

hraditkontemplaci, tedy ztracené duchovníbohatstvíkláštera. Eucharistická
zbožnost doslova vyzauje z posledních stránek Dialogri. Souvisí s ridělem
mnicha, kter se znovu musel vrátit do světského života a zakoušet rítrapy,
spojené se službou církvi ve světě.

Tato zkušenost mnicha-biskupa nám do určité míry mriže posloužit jako
vysvětlení faktu, o němž jsme se zmínili na'počátku: že totiž nacházíme
tak málo zmínek o mši svaté v Benediktově Reholi a rovněž tak i v jin ch
mnišsk ch textech starověku. Nevyplyvá tato zdržen|ivost v informacích
o eucharistii ze sarlé podstaty mnišského života'I Mnich, použijeme-li po-
divuhodnou anal' zu samotného Reho e, je vir unus, člověk ajeden . Tedy
člověk, kte se dfty mužnému od eknutí všeho stvo eného a dfty neustále-
nému smě ování k samému Bohu stává mnichem. Jak íkával Kasiiín, jeho
jedin m cflem je neustálá modlitba . V tomto zprisobu života existuje neustálé
vědomí p ítomnosti Boží (RB 7, 70_30; 19, 1), neustálé rozmlouvání s ním
v soust eděnosti, což zabezpečuje stiíl kontakt mezi člověkem ajeho Pá-
nem. V takovém životě není nic světského, všechno - každ p edmět a každá
chvfle - mají posvátn charakter.

V tomto kontextu se zďá samoz ejmé, že v klášte e není pocitbvána
pot eba speciální techniky nebo speciálně vyhrazeného času na kontakt s Bo-
hem, jak je to pocitbvano mimo klášter. Zdá se, že je zde méně opodstatněná
svátostná p ítomnost a hodina sloužení mše svaté než u lidí ve světě. To,
co obvykle prožívá Kest'an p i mši, mriže mnich zakoušet stále. Pro něho je
Kristus stiíle p ítomen, naslouchá mu nejen během t í hodin každodennfto
lectio,ale po cel den, kdy jej provázíip i práci meditatio, tedy opakování
textri Písma sv., které probouzí modlitbu tak často, jak je to jen možné.

Kontemplativní postoj k živolu

rodost, tím bohatšíjednota. V člověkuje mnoho protikladn1ích sil a pokud
se všechny soust edí najeden cfl, vznikne krásná symfonie. Bez Boha však
jednotliv cíl není s to zaangažovat všechny naše síly. Každ jin cíl je cflem
jen dflčím a bere si pouze část našich sil.

Snad prožíváme svrij Život spíš jako kakofonii než jako symfonii. Nečiní
nás št'astn1 mi, že se celou dobu zaposloucháváme do falešn ch t nri. Ale
nemusí to tak b)'t. Mrižeme si vědomě zvolit harmonii. Nová, hlubší radost,
kteráz toho plyne, potvrzuje, že jsme volili správně.

P evzato z časopisu ,,W drodzď', 4' 308'1999' s.60-65. P eloŽila Terezie
Eisnerová oP.
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Václav Frei

Má prosebná modlitba smysl?

1. Aktuálnost otázky

osvícenství spolu s rozvojem vědy, techniky, medicíny a společenské
praxe témě vytlačilo prosebnou modlitbu (PM) ze života Kest'anri. Máme
p ece bleskovod a očkování; lepší zemědělství i dopravu; proti hrozbě nehod
pojištbvny.

Nabízí se hypotéza, že PM je jen relikt d ívější lidské bezmocnosti: musí
tedy (spolu s ,pohem mezeť') dále ztrácet na svém zdánlivém opodstatnění
a postupně zcelavymizí. Pokud vě ící tento v voj bezděčně nebo vědomě
p ijímají' je to odrivodněné a žádoucí. (osvícenější náboženství by nap .

proklamovaně omezilo PM pouze na duchovní sféru.)
K est'anské církve však praxi PM drží.Užmodlitba Páně je soubor proseb,

z nichž prosba o chléb vezdejší máfyzick' dopad. V p ímluvách katolické
mešní liturgie se už méně prosí za pYlznivé počasí a dobrou rodu, více za
ryze spirituální dobra' p ece však i za uzdrav ení atp.

Je to jen zdráhav , tístup z pozice p edem ztracené, nebo - naštěstí -
dosud nevyklizené p edmostípro obranu čehosi trvale d ležitého navzdory
pokroká skym iluzím a scientistické jednostrannosti? Nakolik je hypotéza
o zásadníbezp edmětnosti PM správná či ukvapená?

V sázce je mnoho. Kdyby hypotézaplatila, bylo by v zájmu ryzosti a hod-
nověrnosti víry zachovat v praxi zbožnosti snadjen vděčnou rictu k Bohu, ne
hledáníjeho pomoci v reálném světě. To by byl ovšem radikální zlom v k es-
t'anské tradici1 a religiozita takto vydestilovaná by bylajen slabym odvarem
historického náboŽenství. Je-li však hypotéza v něčem mylná, stojíme p ed
rikolem rozpoznat, obhájit' domyšlet nebo i dále rozvíjetty tradiční p ístupy,
které si to zaslouží.

Naši situaci lze dob e osvětlit historií laplaceovského determinismu (LD),
podle něhož je dění v mechanickém systému světa plně determinované a zá-
sadně je lze p esně určit do budoucna i do minulosd.2 Platí-li LD a navíc
materiďistick monismus, nemá zÍejmě prosebná modlitba reáln smysl;

Eucharistie a mnišsk Život

s neviditeln)ím světem azačíná o něm pochybovat (Dialogy' IV1' 1-2). Toto
obecné drama lidstva p ipomíná osobní neštěstí Reho ovo. opakuje se tatáž
historie vyhnání a ná'ié degradace prohloubené zapomenutím.

Padlé lidstvo je dfty Bojí milosti schopno pozvednout se ze svého pádu.
Podle platonského vzoru Reho popisuje situaci dítěte, které je narozeno
a vychováno v temnotách vézení (Dialogy,IV 1, 3), po čemž Reho opěvuje
vykupitelské dílo Syna a Ducha, jímž byla lidem dána šance nového poznání
neviditelného světa a získání duchovníradosti. Aby se toho všeho dosáhlo,
Stačí uvě it Božímu slovu a naslouchat lidem, kte í obdrželi od Ducha pevnou
víru anebo určitou zkušenost se skryt1ími skutečnostmi (Dialogy, IV, 1,4-5).

_ 
Toto poselství naděje je obsaženo y závěru čtvrté knihy. Jako pád Ada-

mriv byl podobn1Í pádu Reho ovu, tak naděje spásy p inesená Kristem bude
zformulována na konci knihy autorem Dialogri. Závěrečná p edsevzetí jsou
odpovědína v Kikbeznaděje z počátku díla. Reho hozen zeživota kláštera
do víru světa se odhodlal hledat ztracen ráj. Samoz ejmě nenajde už hranice
ráje,ktery mu vytvií elo prost edí a ád kláštera, což mu pinášelo pokoj. Ale
šancí k získiíníana|ezeníráje mriže b turčitá míra vnit nftto života a kontem-
place. Mluví o sobě, kdyŽ p ipomíná každodenní oběť slz , které doprovázejí
mši svatou' a o zkroušenosti, která p ináší nekonečně velik užitek v jeho
životě .

V centru veškeré naděje na pozvednutí duchovního stavu je samotn akt
slavení eucharistie. Řeho má pri nem pocit ďespo chvilkového na|ězení
dober svého kontemplativního ráje. Věci nebeské , kter mi se kdysi zab val
v kláštďe ve chvíli oběti, sestupují na oltá a spojují se s pozemsk mi (Dia-
logy, 1, Prol. 2; IV 60, 3). Jsou pfftomni rovněž andělé, s nimiž rozmlouval
Adam. Neviditeln svět, kter1í zmize]r č]ověku z očí společně s jeho pádem,
se slévá v jedno se světem viditeln m. Cím se kdysi sytilajeho kontemplace,
je mu nyní dáno vírou.

Jestliže tedy nemriže dosáhnout plně kontemplativního zprisobu života,
nalezl Reho jeho jakousi záSťupnou formu v prožívání tajemství Ježíše
Krista, které slavil jako biskup. Musíme konstatovat, že tyto stránky jeho
díla, plné zápalu pro tajemství mše svaté, vyvěrají z jeho kněžsk ch zkuše-
ností. Biskupsk ád mu vzď všechno, co mu bylo drahé, ale odhalil mu,
čím je eucharistická obět'. To mriže odhďit ten, kdo toto tajemství slaví. od-
halení velikosti tohoto tajemství je tím radostnější, čím bolestněji pocitbval
ztrátu všeho, co p edtím měl. Mše se pro něj stalazáchrann1ím trámem upro-
st ed bou í tohoto světa. Je také pravděpodobné, že oběť Kristova promluvila
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Má prosebná modlitba smysl?

- Je t eba odpustit všem, kdo ho urazili _ je to podmtn\l sine qua non'

aby sám dosáhl odpuštění, po němž touží (Diďogy, Iv,6I_62)'.
Každodenním^še svatá je zde p edstavena jako soubor pÍedseuzetí a zá-

vazkri vriči Bohu, sobě 
'-.'é*u 

ďutižni*u. Řeho ovi nejde o nějakou svá-

io'u'áo*ágii, ale ob ad dennímše je pro něj podporou programu duchovrrího

iir|otu.Tot zdrivodnění denního s vění mšápodpo ilo r st počtu mší v kláš-

te ích i v celé církvi.----štranm 
Diďogri, které měly tak velik duchovní vliv na čtenrí e či po-

'ruÁuÉ", 
uvry p eáevším jakymsi voláním Řeho ova srdce. Musíme je vidět

z tohoto rihlu pohledu. Ň;;;"í.h stránkách Dialogri p edstavuje Řeho sebe

'u.nu 
juto etovem' kter' je hoden politování je pln .'*u.tk!1't"chucení'

T t ."ky po svém zvolení na Petrriv stolec v Římě projevuje.R.9ho ve sv1ch

oiuiorí"i1ítost nad v sledky svého snažení, což se projevíještě na-počátku

í"i'" án" rra"ralia i jínde' Švětst<o zá|eŽitosti, jimiž se .musí zab vat jako

íi'top, ho tísní. Nosialgicky vzpomíná'naléta svého mnišského žiyota'

vi,í: nešt'astn ouctr, tteryi je naplněn bolestmi z tolika povinností, 
-vzpo-

*iná ná léta mého pobytu n kiášt"íe, kdy se povznášel nad věci pomíjející'

kJv ovládal vše, co je nepatmé, kdy se stríle zab vďzá|ežítostminebesk mi,

r.ay, ue omezen tělěm, p ekračoval hranice-těla, kdy milova1-dokonce smÍt
jaio uano k živoru a oiměnu po práci, zatímco všem ostatním se jeví jako

trest (Diďogy,I, Prol. 3).
- - - 

Ř"t'or *J"itibolestně vzdálen od všech p edností kontemplativního života

amádojem,žejepot ísněnpylempozemskéhosnažení.Jehoschopnost
il'it p" víitrnicrr^noanotách je nězadržiteIné zmenšena všemi vnějšími

zá|ežítostrn, k nimŽ Se cítí došlova Souzen (Dialogy, I, Prol' 4)' Nejhorší

pio nJ:.1", že ztrácívědomí svého duchovního pádu. Ztracené radosti ráje se_

o*urí'ía" í z jeho paměti, jako se ztrácí lodnftovi b eh, když je jeho lod'

unášena bou í (Dialogy, I, Prol. 5).

Tatoupímná,ymaniprvníknihyDialogrijenutnosrovnávatsezá-
věry čtvrté knihy. Mezi těmito ryvky - rívodním a závérečn m _ musíme

nájí r,rreou riryvek, kter je spojuje. Vskutku na počátku.čtvrté knihy Di-

ui g,i nu"r'á"i-" jutouy novy rrivod- ktery nám p ipomíná- rivod k celému

áí,iu tt""y pfipravuje irčit žávér. Řeho p ipomínápád lidstvav Adamovi

á j"no požauiženi írristu. Praotec 1idstva vyhnan z ráje si alespo čás-

teÉně uihoval ráj v paměti. Nás1edující generace už nevědělynic o_ rajsk ch

radostech, které'neiakusily. Existence andělri, štěstí spravedliv ch, p-ohled

na Boha _ to vše jsou slová zbavená obsahu, protože člověk nemá zkušenost

jenže pak nemá smysl ali svobodná v' le,Boží ani lidská' Zbyvala by jen

iubjektivní iluze smyslu PM, ďe i lidské svobody'
v ts. u 19. stoietí mohl tento pohled na svět vypadat jako vědecky

pr"'ucátiuy.'Co to znamenalo pro vě ícího-K- est'anaté doby? Pokud nezÍÍatí|

ii-, uyr tláčen do schizofrennÍ1o postoje, \dy 
jako ( ekněme) fyzikuznáva|

Áonir*o' a LD, ďe jako Kesťan zárove lznáyal Boha' kter zasahuje

áo dění ve světě, takže mají smysl prosby duchovního i fyzického rázu:

o odpuštění vin i o chléb vezdejší.
Ďuchovní Keč? Volba mezí česnr.fm rozchodem s vírou a intelekťuálním

pokrytectvím (neomluviteln m p ed skeptiky)?
' Ňe nutně, ie zce|a.K rozlmově čestné obraně zb valatakovém1.yěffcímu

uyr''aáuo|i"náo částečnost našeho poznání(viz 1 Kor I3,9) anadějeop ená

o"Jeiinnou podmíněnost závérivědy: LD rnožnd budevědecky p ekonán.- -Ť*oua'ubjektivní 
pozice musela b t tehdy (a nadlouho)prekérní-a pro

nevě ící okolí krajně nep esvědčivá. A p ece lze z dnešního hlediska Ííci' že

uchovávďavíce lidsky cenné pravdy než ,!uch doby". Je-li pravda, že člověk

má svobodnou vrili aLD byl ve fyžice p ekonán, pak mrižeme dokonce íci,
,ipiiezitiKest'anské víry ať lž zastivané fideisticky nebo 9 naznačen m

ro"i'*ouym 
'drivodněním- 

umožnilo pronést driležité lidské dimenze života

soutěskou vzniklou osvícensk mi jednostrannostmi.4 Bohužel se pak Kes-
t'u*tá |.*"'i teologie po otoítrou dobu vyvíjela do velké míry mimoběžně

s v vojem p írodních uďd u s filozofickou reflexí na něj navazující'
" 
Závěr i exkursu o LD: I p evažující mentalita dneška silně zpochyb uje,

zda vribec a v jakém oborrmá PM smysl; p esto zristává kromě uvedené

hypotézy i možnost opačná. Pak by ďe Kest'ané neměli opakovat chybu

díouhého čekáníani jen pokračovatv PM navzdory špatnému intelektuálnímu

svědomí, ale pokusit se problém kvalifikovaněji ešit'

Samo otev ení problému má aktuální pastorační v znam'

A. de Vog e OSB

2. ,9o se děje, kdyŽ se modlímď'

To je titul článku, jejž v,Science and Christian Beliefé' (7, I99 5,s. 3-20)

(dále ďand CB) uvě éjnil zas1oužil britsk meteorolog Sir John Houghton,

iravděpodobně anglilián, kter už natotéž-.téma p ednášel.'r-oxfordu v r'
iggz.Ý"svém v kladu se odvolává na několik recentních knih (včetně sv ch
vlastních)6 o Bohu a jeho vztahu k světu, j ak jej poznáv á věďa'

o
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Čtanet je s ízliv], zakotven v solidní k est'anské tradici a v mnohém
podnětn , ďe nechává některé klíčové otázky otev ené a navíc sám k]ade
jiné. Autorjasně íká, že PM nedispenzuje vě ícího od lidsky náleŽitého risití
(tj. v PM nejde o to budtok danému cíli pracovat' anebose modlit, aby cíl
realizoval Brih bez p ispěníprosebnfta); pipomíná rozdíImezimagií a PM,jíž nelze na Bohu žádan v sledek vynutil, á už proto odmítá možn st empi-
rického či vědeckého testování ríčinnosti PM. Ve vyslyšení PM nevidí drikaz
plo viru v Boha, pouze její, velmi prisobivé, potvrzení pro vě ícího. Uvádí
nicméně prisobivy, ridajně velmi dob e dokumentovan ? p ftlad rispěšn ch
proseb o finanční poclporu sirotčincri. Houghton srim si nep isuzuje velkou
kompetenci v teorii PM; závěrem svého článku zd raz uje;i'tvtje -rresmrrneprivilegium, jež určitě všichni velice podceIiujeme. re vsat oriteziteisi ru
praktikovat než o ní mluvit a rozumětjejímu prisobenf. (str. 20).

S tímto akcentem lze k esthnsky sympatižovat. Pokud všaŘ zásadní ne_
jasnosti oh]edně ,,rnechanismď' PM bráni vě ícím ji praktikovat a hájit její
oprávněnost, je elementární porozumění v znamné prďvě i v zájmu ortop.u*e.

Houghtonriv článek tak p ináší pozoruhodné povzbuzení, méně už vy-
světlení a ešení myšlenkov ch obtíží.

Kotázce dané názvem článku Houghton navrhuje uyažovato dvou dě-
jích či snad popisech (stories), tj. z hlediska vědy a zhlediska víry $cientific
xory a faith story).,|yto dva popisy jsou vzájemně komplementární, .,popis

yíry,,!'' lln mzp sobem nezneplat uje.,vědecky popis,' Ňáš pohled na 
^Boha

by měl b]ft dostatečně velkorys (Ďlg), abychom véili, Že on mriže zajistit
konzistenci a spolehlivost obou popisri zároveÍ' (str. 4). Dá|e nabízi ex-
plikační analogii, podle níž Brih prisobí ve spirituální dimenzi odlišné od
fyzikáLníc.h dimenzí prostoru a času, do nichž však mriže zasahovat asi jako
bytost trojrozměrná do dění v ploše. Boží zásahy tak nejsou om"'"ny náším
prostorem ani časem, takže nap . modlitba ,,logicky" m že b t vyslyšena
d ív, nežji prosebník vysloví (srov. Iz 65,24).

.. Q!{v-am se' že myšlenková konstrukce s vícerozměrn m prostorem jen
p evádí do jin1ích (modemí mysli bližních) termínri tradiční rívahy o Boží
všudyp ítomnosti a věčnosti a že diskusi neposunuje dále zejménave filozo-
fickém smyslu.

Soudím, že problém PM, podep en mnoŽstvím faktick chzkušeností8,
je v zvou, abychom nekriticky nekapitulovali p ed scientistick mi p ed_
sudky, a zárove p ipomínám historii LD. Problém PM mrižeme osvěuit ze
t í aspektri: o co prosit, z jak ch motivri, a pročvribecprosit(ak se však ukáŽe'

slavení mši svaté pispělo dílo sv. Řeho e Velikého, napsané v 6. století ale
které- se velmi rozší ilo kolem r' 700. Byly to jeho Dialogy.

' - 
Čtvrtá kniha Piďogri ko nčívyzďvižéiímriše svaté jako prost edku, ktery

duše zbavuje h íchu a všech jeho následkri. T ká se to zi"ycn i zerr el ch.
Papež podávápouze dva p ftlady vysvobození duše z očiitce po několika
mších sloužen chpostupně za sebou. Druhy p ftlad se vztahovď k mnichovi,
kterého vysvobodil z očistce tím, že zaněj pÍikázal sloužit t icet mši svaqich
nep etržitěpot icetposobějdoucíchdnri.Tentop íkladposloužiljakopodnět
k z.ay edení tzv. gregoriánsk ch mší (Dialogy, ry 57). Tato myšlenŘa ucivátila
pa\ ryortj ák, že se podobné mše sloužili také na rimysi zivyctr , o čemž
Reho podává dvé svědectví (Diďogy, IV 59). Mezi tímto párem zázračn ch
udál'ostí se nachází i postoj biskupa Kasia z Narni, kter] poukazuje na ríčinnost
každodenního slavení mše. Za věrnost této praxe si-Itasius zásluhuje Boží
chválu a spasitelnou smrt (Dialogy,IV 58).

- Eucharistick mizázraky končíÍaďazázrakri, které tvo í osnovu Dialogri.
Následuje pak jakési rozjímání o mši svaté:

. Musíme pohrdat cel m srdcem pozemskosti p edevším proto, že vidíme ,jak pomtjí. Každého dne máme podávat Bohu chvatu oběti siz a kaŽdého dne
obětovattaké hostii jeho Těla a jeho Krve. Tímto nesrovnateln mzp sobem
tato oběť zachra uje duši od věčné smrti a obnovuje mezi niími iajemství
smrti jediného Syna. I když 'Zmrtv, chvstal už neumírá a smrt nud nírn
vládu nemá', p ece jako nesmrteln1í a nepodléhající rozkladu, obětuje se
za nás stiíle znovu v tajemství svaté oběti. V jejím prriběhu je jeho Tělo
p ijímano a rozdělováno pro spásu lidí, jeho Krev je proteuana uz e nu ruc"
nevě ících, ale do rist vě ících.

Proto se zam] š]íme nad tím, čím je pro nás tato oběť, která nám vyprošuje
odpuštění a zp ítom uje utrpení jediného Syna. Kdo z véÍících by mohl
pochybovat, že se ve chvíli oběti otvírá nebe hlasem knězem a že v tomto
tajemství Ježíše Krista jsou p ítomny zástupy andělri? To, co je vysoko,
spojgje se s tím, co je nízké. Pozemská skutečnost se pozvedá k něbeské
a viditeln1Í svět se sjednocuje s neviditeln m (Diďogy,IY 60).

Nestačí ovšem jen liťurgická činnost, abychom obdrželi milost. Je t eba
p idat trojí silí:

- P edevším ten, kdo p ináši eucharistickou obět', musí sebe sama p inést
v oběť' aby následovď to, co koná.

- Po skončení liturgie musí neustále bdít nad srdcem a udržovat v sobě
ducha zkroušenosti, v němž musíme konat posvátné oběti.

Eucharistie a mnišslíJ' Život
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A. de Vog e oSB

, kter)í byl konsekrován v prriběhu nedělní liturgie. Tak se podtrhlo spojení
celého t dne s nedělí. Všední dny byly posvěcovány eucharistií, která byla
pítomna jin m zprisobem.

Tato praxe - moudrá a harmonická _ asi dvě století po sv-. Benediktu
ustoupilďzvyklosti každodenních konventních mší. Tento obyčej byl spjat

s karolinsk m obdobím ajistě také obsahuje svrij smysl a svoji krásu, které

není možné bagate|izovat Nemrižeme to však považovat za plné konečné
ešení anebo zápokrok . Takové wrzeníby p edpokládalo tezi, podle níž by

Starověcí mniši neměli dostatečné vědomí o v znamu eucharistie v mnišské
životě a pot eba sloužit denně mši svatou se objevila _ podobně jako jiné
elementy katolické zbožnosti - až postupem času.

Ve jkutečnosti rícta k eucharistii, jak se projevovďa u star ch mnichri,
nebyla o nic menší než naše, i když se projevovďa jin m zprisobem. Sa-

mož eimě zvláštní místo, jaké má slavení eucharistie v našem denním ádu,

m že ukazovat, jak si ji vážíme. Chceme tím vyjád it, že si eucharistie vá-

žímetak,žebeznínemttžemeb t ani jedin den. Ale naši otcové si ji vážili
neméně, když pro její slavení vyhradili neděli. chtěli tím vyjád it' že je to
tak veliká skutečnost, že ji nem žeme snižovat slavením o všedních dnech.

Naše officium svou podstatou posvěcuje den a má mít své pravidelné
místo v rytmu dne. Rytmus eucharistie není svázánkaždodenností. ZavedenÍ
mše do každodenního programu má svrij zv|ášÍnív znarn- Zprisob p ístupu
k eucharistii u starověk] ch mnichti má také svrij v znam, nikoliv menší než
denní slavení pro nás.

Nyní ještě několik myšlenek k jinému aspektu pohledu na eucharistii:
každodenní svaté pfijímání. Je pro mé zatážející. když se v současném mniš-
ském životě setkáviím s tendencí z íci se vezdejšfto chleba , o nějž denně
prosíme v modlitbě Páně. Chápu, že nemusíme považovatzanezbytné sloužit
denně mši, ale je pro mě nep edstavitelné zÍici se šest dní ze sedmi pijímání.

Tato nová praxe, která se doufám neujme, vypl vá z zkého sepětí mše

se svat m p ijímáním, jak je to dnes chápáno. Neumíme si p edstavit jedno

bez druhého, a proto není-li mše svatá, zÍkáme se rovněž p ijímání. Nejstarší
prameny p itom dokazují, že mniši velkého období církve p ijímali denně
mimo mši svatou - nikdy však bezyztahu ke mši.

Zb vánámtedy vysvětlit drivod této velké změny na počátku karolinské
epochy, kdy se p ešlo k praxi, kteráje dnes běžná v celé církvi. Jednak tento

liturgick model našly francké kláštery v Rímě. Posléze ke kaŽdodennímu

nejsou to aspekty vzájemněnezávislé). Jádro konfiktu se soudobou sekulrírní
měntalitou šouvisí p edevším s posledním z nich. U něho lze vhodně vyjít
z proseb vě ícfto za sebe. Tím totiž stačí vyjít ze zkušeností nejméně ,Bcien-
tiJticty podezÍe| cbÍ'- z interakce mezi psychikou a tělem jednotlivce.

3. K místu prosebné modlitby v Životě vě ících

Má prosebná modlitba smysl?

3.'1 . O co aziak,ch motiv Prosit
Na tyto dvě o tázky nabízíhistorická praxe náboženství, a to nej en Kesťan-

ského, adu málo povznášejících odpovědí. Kdyby podávďy vyčerpávající
obraz PM, byl by to další argument ve prospěch hypotézy o žádoucím zániku
PM.

Existuje schéma fyzické pot eby či tísně, prosebníkovy nebo jeho bliž-
ních, v němŽ je PM jen prodloužením vlastní snahy udělat něco z ejmě (ze

spontánního prosebníkova náhledu) žádoucího nebo dobrého, je tedy q'-
razem prosebníkova pÍaní. Zv|ášť iritující je na tomto schématu okolnost,
že Brih vystupuje jakoby v roli ,4ástrojď' člověka a jehozáměni - proto je
d ležité odlišení PM od magie.

Ale to není vše. Y razn m biblick m p íkadem PM je Abrahamovo

,Bmlouvánf' s Hospodinem p ed zničením Sodomy (Gn 18' 20 - 33): zde se
prosebník dokonce snaží dosáhnout dobra _ záchrany města -jakoby proti
boží vrili. Stejn motiv se opakuje v mnoha prosbách vě ících ke světc m
a zejména k Matce Boží v katolické zbožnosti, i když většinou v méně vy-
hrocené podobě (zlo, jeŽ má PM odvrátit - nemoc' neštěstí aj. - neb vá
deklarovan m Božím zámérem, n brž jen ,}ěhem věcí' ve světě, ovšem
v Božímsvětě). Někdy se potom zdá, jako kdyby Boží spravedlnost a dobrota
byly od sebe odděleny, na straně Boha zristala jen spravedlnost, p ísnost,

hrozba, zatímco prosebník hledá mitosrdenství a dobrotu u světce, zejména
u Panny Marie. Určitost a konkrétnostproseb (v mešních p írrrluvách apod.)
mriže navíc navozovat p edstavu, jako kdyby teprve prosebnft Boha poučo-
vďo žádoucích cílech, ačkoli podle Ježíšova vyroku v Mt 6,8: ,'Váš otec ví,
co pot ebujete, d íve než ho prosítď'. Kult specializovan ch patron (Anto-
nína Paduánského pro zttacené věci apod.) pak ještě PM posouvá směrem,
ekněme' k folkl ru.

Pokudje PM vnímánatakto nevyváženě (ne-li zkresleně), snadno sejeví
hlubším vě ícím - a také vnějším pozorovateltim - jako sobecká, eticky
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pochybná nebo i jako jev mimo hranice k est'anství. Tím spíš, že prosit je
možno zce egocentricky či dokonce za nedobrécíIe;viz anekdotick pffpad
zloděje, kter se p ed v pravou modlí k Tadeáškovi.

Nechci rozebírat všechny varianty chápání PM. Ty načrtnuté mají pouze
podtrhnout v' znarn dále uveden1ích odlišnych souvislostí a drirazri, dob e
zakotven ch v Písmu i v pffkladech věffcích osobnost( a také v katolické
teologické linii. Začnu postojem zvlášť kontrastním.

Místo lidské aktivitya v souvislosti s ní i místo prosebné modlitby je
nápadně jiné v Pavlov ch listech. Apoštol sám i jiní vě ící tu vystupují jako
živé (a svobodné) nástroje uskuteč ováníBožíchzáměrri. Boží priorita není
jen v tom' kdo má iniciativu a kdo poslouchá, ale i v obsahu, v poznání cílti
a prost edk k jejich dosažení.g Pozice pasivního prosebníka, kten_i se sám
nemíní podílet na realizaci toho, zač prosí, je v této perspektivě sotva mysli-
telná; j eště m éně pÍichází v rívahu PM za Boží pomoc pi díle nedobrém. Také
odlišení PM od magie je zásadnější: nespočívájen v pokorné p ipravenosti
prosícího na možné nevyslyšení, ale radikálně obrací vztah prvního iniciátora
(ímž je v magii člověk) a nástroje; i volba cfl , ba vribec jejich tozpoznání,
nevychází _ zejména pÍi ší ení víry - pouze z jejich lidské z ejmosti: prosící
je inspirován evangeliem a konkrétně spoléhá na Boží p ispění.10

Prosebná (i děkovná) modlitba potom pat í ke ,Bpolupráci na Božím dflď'
tak ka samoz ejmě, vycházíme-li z biblického pohledu na svět' jejž stvo il
a stiíle spravujeB h (podrobněji viz odst. 3.2.).

Pro vahy o smyslu PM dnesje klíčovou otázkou, co všechno pro k esthna
znarrrcná,'spolupráce na B ožím dílď'.

Dílo, jemuž Pavel věnovď své rísilí i svou modlitbu l1 p edevším, bylo ší-
eníevangelia,tedy zá|ežitostv1 slovně náboženská. Už apoštolovyrady vě í-

cím však počítají s p esahemživotazvíry do profánní sféry: ,,Všechno, cokoli
mluvíte nebo děláte, či te ve jménu Pána Ježftď' (Kol 3,i7) atp.12 ostatně
i Ježíšovo prisobení podle evangelií napovídá něco v témž smyslu. Vždyť
Ježíšovy mimo ádné činy neboli ,7narnenÍ' (vykonané často na prosbuvě ící
osoby) též ukazují, které hodnoty Ježíš pokláda| za ďtiežité: lidsk život,
zdravímysli i těIa, a také schopnost komunikace a začleněnído společenství,
o čemž svědčí uzdravování slep ch, hluch ch, něm ch a mďomocn1ích.13

V katolické nauce nově v slovně mluví pro p esah impulsri víry do pro-
fánnfto života konstituce II. vatikánského koncilu Gaudium et spes (GS, v čl.
43 navíc s d razem na svobodnou, iniciativníčinnost vě ících laikri), a poté
encyklika Jana Pavla II. Centessimus annus (CA) z r. l99I, když vyzdvihuje

Eucharistie a mnišsk}? Život

obyčej p ijímat mimo mši svatou vysvětluje nejen praxi Mistrov ch
klášterri, ďe vrhá také zcelajiné světlo na zdánlivou nesrovnďost v dílech
Kasiánovych. Když Kasián popisuje život egyptsk ch mnichri, jednou mluví
o každodenním p ijímání, jindy o p ijímání jednou za t den. ovšem tato
tvrzení si neodporují a ani také nesvědčí o rozdflném p ístupu k p ijímání
u jednotliv ch mnichti. Ve skutečnosti texty hovo ící o denním p ijímání
mají na mysli p ijímání mimo mši sv., texty hovo ící o p ijímání jednou za
t den se vztahujíke slavenímše svaté. Mniši, stejnějako jinívěffcív Egyptě,
p jímďi z rukou kněží jen v soboťu a v neděli, mimo tyto dny pijímali -
zvláštně poustevnící - soukromě.

VrátímeJi se k Řeholi Mistrově, musíme potvrdit, že ob ad denního
p ijímání mimo mši byl v církvi značně rozšffen. Byl rozší en také v kraji
pobytu Benediktova, a proto tento obyčej byl zaveden i v jeho klášterech.
Po smrti Benediktově potvrzuje futo pr.axi také jin dokument z ímské
oblastijako rozší enou. Rehole Pavlova a Stěpánova povzbuzuje bratry svého
kláštera, aby se bez vážného drivodu nevzdďovali dennímu p ijímáni které
bylo rozdáváno mimo mši a p edcházelamu modlitba Páně. RB tak mlčky
dokládá v souvislosti s praxí těchto dvou eholí obyčej p ijímáníp ed jídlem.
ob ad byl natolik kátk 

' 
že nebyl drivod ho p ipomínat pi popisu rozdělení

dne, jak tomu bylo v p ípadě liturgie mše svaté.
Neznamená to,ževztahke svátostem byl stejn v Řehoti Mistrově i v Ře-

holi Benediktově. V době, která od sebe dělí obě ehole, nastala v. znarnná
změna. I<rLěží, kteff nebyli ještě p ijímáni Mistrem, jsou p ítomni v RB bud'
jako ti' kte ívstupujípo svěceni anebojako klerici (RB 60,62)' Sloužení
mše svaté v orato i bylo tedy zajištěno. Nic však nepoukazuje nato, žeby
byla mše sloužena denně, protože tomu nenasvědčuje rozdělenípráce ačtení.
Mše byla tedy vyhrazena pro neděle a svátky, ve všedních dnech byla nahra-
zena podáváním sv. p ijímání analogick1ím zp sobem, jak to bylo popsáno
Mistrem nebo Pavlem a Stěpánem.

V Provenci (podle svědectví Rehole Cesareaz Ar1es a Aureliána z Arles)
měla mše a p ijímání méně v5íznamné místo než tomu bylo v Itálii. Je však
možné Ííci, že Rehole Mistrova podává svědectví o tom, co se dělo i v pro-
st edí Benediktově. Ten z ejmě musel dob e znát Mistrovu praxi a ob ad.
Jak byl smysl, hodnota a čel této praxe?

Vztah prvotního mnišství k eucharistii se mi zdá velmi hezk a smyslu-
pln . Jestliže pro mši Svatou bylavyÍrazena neděle, znamenáto vyzdv1žení
v znaunu neděle a mše. Všední dny byly posvěcovány chlebem vezdejším
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ím Tělo a Krev Páně. Nejčastěji to bylo po noně, někdy po sextě nebo po

""lp"ia.r'. 
Brat i p ijímaliduchovní pokrm na 

'ačno 
p ed jedinym pokrmem

"ioiero 
v prriběhu dne. Podrobnosti o ob adu neznáme,víme však, že vše se

áa"r''a"aá 
" 

oratoriu a že svatému p ijímáníp edcItáze|opozdra'venípokoje'---_syl" 
i"1" p ijímání extramissďrn, pooou3re3ato mnoho jin ch zvyklostí

s rm'soouiseir,cích, něčím specifick m pro Řetroti Mistrovu anebo mrižeme

p ipustit, žeie tento zvyk^držel i-v jinyctr klášterech, zv1áště klášterech

iv.'seneaitta? Abychom mohli správně odpovědět na tuto otázku' musíme

ši 
'"Éáo*it, 

ze pn1imani svat cir zprisob v soukrom ch domech.a jejich

*t'""a'J'rp.o *i't"au;i"í dnybylo uezne ro1sireno v církvi prvních století.

i"it *"i'r pri;r*ut vše, co ouárzét od kněze během rozdáválí sv- pijímání'

anebo si moni east uchovat na dny následující'-- 
Tato praxe je dostatečně potírzena v r6zn ch pramenech. Ze.všech dri-

m",i á teio p.*i uvedu dva prnouay' jeden je 1nám , druh méně zr'ýÝ'
^ __ 

kaŽd uí, ž" ,u. Bazil vlednom že svycLtist obhajuje právo_věících

p iiírnat-íhsiníma rukama (Bazit,list 93)' |1to praxe byla opodstatněná

í-.ioíJ p.onasledování, kdy nebyl k dis*zici.kněz nebo jiíhen, anebo také

"" ;š',i' kJ" mniši žili daíeko oo ne.;blizšítro kněze. Tento obyčej byl p ijat

v Áexandrii a v Egyptě, Ííká Baziť, poněvadž laici nejčastěji uchovávďi

"rr"rrarirtii 
v soukro ch domech a p iiimai podle vlastního uvážení'

-. 
Á'i o stopadesát iet později, kdy ci'rtev zjje politicky pod- v chodním

císďstvím a církevně spa-dá pod Řím, iedna událost potvrzuje, že tato pÍaxe

;;'p;ď" 
" 

zapomnění. V íjnu roku slg rimsti legáti vys1aní.do Konstanti-

.ár,líq 
"uv 'áe 

ukončili Akáciovo schizma, referova1i papeži Hormidasovi

'"ž""por.o:"ním 
o události v Soluni. Biskup Dorotej a jeho kněží, k!{í se

prioJi't" ,ihi"-uto, rozdali v neděli velké množství proměněn;fch chlebri,

áby v p ípadě jejich suspenze měli vě ící na delší dobl zabezpečeno sv. p i-

ir.áa'iiti"r"gaci vedt biskup Germanus z Capui, p ítel sv. Benedikta - viz

Dialogy II, 35).
V"áobě Mistrově a Benediktově se tedy setkáváme s událostí jistě vyjí-

mečnou, ale potvrzující všeobecné p esvědčení, že i|alci majíprávo svobodně

p ijímat a' " v tomto historickém a liturgickém kontextu lépe pochopíme ob ad p etr-

v áv a1ící v hJášterech MisÍovyctr. Neuylo to nic jiného než společně organizo-

ua"dsour.'o-e p ijímání, 
"o2 

bylo církevní autoritou dovoleno jednotliv m

vě ícím. To, co k ěst'ané mohli konat ve sv ch soukrom ch domech, mniši

konďi společně v oratoriu svého kláštera'

lidskou tvo ivost _ i v hospodá ské oblasti - jako Bohem chtěn projev daru

*ouoav Gl.3z). (...) V duihu rivodníchvět Gaudium et spes|zetaktoširoce

"r'áput 
,ii^en"a.,t'ou a t etí prosbu modlitby Práně (,p ijď království tvé,

buď vrile ivď '), a též i prosbu ptvní ( ,posvěť se jméno tvé)"; ta je sice seku-

lární mentalit8 radikálněji ,ráá|"nuněz ony dvě,1a u vě ících by však měla

evokovat nejhlubší motivaci obou následujících'

3.2. Proč v bec prosit

SféruspoluprácenaBožímdílemrižemetedydneschápatší eji,mentalita

gr,"iá u tomto áspektu rozhodně nehrozí. Ale na rozdíl od minulosti už není

!- Úiouetu 20. století zdalekasamoz ejmé, proč prosit' Moderní i 3o1t 
ouÝ

sekulární Weltbitd tomu naopak staví do cesty četrré námitky apÍekážky.

Vvp"raJ"t se s nimi, a užjenje v dnešním kontexťu adekvátně artikulovat, se

mi]eui n".;outíŽrĚjši,í',primarne filozofickou částí riko1u. Ve 4. části se k tomu

;;il'i;; vědomě piedběžnou skicu. Nyní alespo upozorním na některé

Lacny ne body, p edevším biblické._ 
Ý uiun"ťe- pojetí je člověk organickou součástí Božího světa- Není

v něm ani pánem prr'oáy, ani nejvyšší existující bytostí ale ani Lolova-

noumonádou. Bible chápe svět jako Boží dobré dílo (v jeho cďkudokonce

velmi dobré, Gn 1, 31)i člově-ka jako jeho aktivní součást. Clověk má na

dobrém Božím díle spoluprisobit žprisobem sobě vlastním, tedy p edjímá-

'i. ij"anouiv ch rítolri ďp ekážek p i jejich plnění. Není automat ani Boží
loutká. Má odpovědnost, doufá, hledá, volí - skutečně on sám a za Svou

"'"u' :"r."ru*o'tutny konkrétní subjekt. Má,phodit p edŤIospodinem",

zit u" ncaolnr Boží p riomnosti a moci a ,|rledat jeh9'vril!'. Tento postoj je

olastickv vviád en ie 25. ža1ms'l5 i jinde ve Starém i Novém zákoné.
' -čroíeťnení 

pánem světa a děni v něm, ďe není ani abso1utním pánem

vlastního těla a mysli, svého myšlení a konání. Proto m že b t B h jeho

,po."o*rr."*, (ne nástro.iem ptněniietro zámértt). Prosebná i děkovná mod-

íituu to má své srozumiteiné místo, adekvá6rí p irozenosti a situaci člověka'

iMoarituu se také odedávna vztahovďa nejen k věcem spásy, ale.i ke kaž-

dodennímu životu, k sekulární oblasti. P evaha prvního aspekÍu je ostatně

vyraznáaž v Novém zríkoně.)

iliz" pr"rurení načrtnuté biblické samoz ejmosti do současného světa

už samoz ejmé není. Za z ejmou však pokládám nutnost v: slovného zďa-

zení lidské-aktivitydo Kesťánského kontextu. I nové snahy o š eji pojatou

A. de Vogtie OSB
Má prosebná modlitba smysl?
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spirituďitu někdy p ekvapivě zristávají u aspektu poznání.I6 V katolické teo-
logické linii však nechybějí driležité náběhy, zejménav odmítnutí kvietismu
- domnělezbožnějšíklidné nečinnosti, v níž se vě ícípouze pasivně poddává
všem vlivrim zvnějška jako Boží v li; kvietisté také pokládat zá ,,doko-
nalejšf' Boha o nic neprosit.l7 Jemnější varianta jednostranného chápání
priority Božího poznání a BoŽí vrile spočívá v názoru, že je vhodné nemodlit
se za nic konkrétního, prositjen za splnění Boží vrile obecně a zcelaponechat
na Bohu, zda i jakbude tato prosba vyslyšena. Tomu samoz ejmě p ík e od_
poruje masivní praxe církve v duchu mnoha míst v Novém zákoně, jako
,Broste Pána žně, ať vyšle dělnfty na svou že " (Mt 9,38), povzbuzení y J
L6,23_24 (které vadilo kvietistrim),.slova Horského kázání ,,proste, a bude
vám dáno; hledejte ana7eznetď' (vizpoz.I4, ale i 10). Vypustit tuto dimenzi
z Kest'anského života by se tak rovnalo zakopáváníhned několika driležit ch
duchovních h iven.

3.3 Budoucnost prosebné modlitby; rjtlum nebo p esun?
Člověk byl v dějinách dlouho fakticky ohrožen - nebo se ohrožen cítil

- mnoha zprisoby, s nimiž si postupně dokázal poradit; Kesťansky viděno:
v Božím světě, dokonce v rámci Božího plánu, tedy ne proti Bohu nebo jako
jeho konkurent. P edmětem ,5větsk1ch" proseb bylo tedy kdysi - zčástiprá-
vem_ mnoho vécí,zaněž dnes neprosíme (viz rivodní ádky mého p íspěvku).
Uroda, mo eplavba, některé nemoci, atp. tak p edstavují sféru lidské závis-
losti, v níž b va|a PM tak v ,znarrná, že v 'razně spoluutvá ela riíz a obsah
zbožnosti mnoha našich p edkri ve ví e. Thto zbožnost pasivní závislostina
Bohu však ztácí váhu a pastorační d raz na ni je slepá ulička. ( ,Co mrižete
nabídnout člověku, kter;i všechno máT'posteskl si nedávno u násjeden e-
holní kněz ze sytého Západu.) Jako ďternativa však stríle zristává zbožnost
závislosti aktivnív duchu spolupráce véÍících na Božím dfle a pole její pri-
sobnosti se naopak historicky rozši uje. (P ipome me aspo konstituci GS
a encykliku CA.) Nepopulárnípojem závislosti člověka na Bohu tu lze _byť
oslabeně _ p etlumočit jako inspiraci lidské aktivity vírou. P ftladem mriže
b t už silné oživení Kest'ansky motivované charitativní a sociiílní činnosti
v 19. stol., pÍevážně ovšem jako odpověd'na bídu a jiné problémy vyvolané
industrializací.l8 Novější reflexe o ,Iidské spolupráci na Božím dílď' však
slibuje kvalitativně více, zejména ešení problémri historicky nov ch (o tom
GS 91).

Adalbert de Vogtie OSB

Eucharistie a mnišskr život

obávám se, že mohu touto p ednáškou zprisobit mnoh1ím rozčarcvání.
Možnájste čekďi teologické a duchovní rivahy na toto téma, anebo m j
vlastní pohled na tuto tématiku. Jako historik jsem se rozhodl toto Émá
zpracoyat velmi prost'- m zp sobem. Pro posouzení vztahu mezi eucharistií
a mnišskym životem si jako v ,cÍtozí text volím Řeholi sv. Benedikta (RB),
kterou budeme konfrontovat se dvěma texty lizce souvisejícími - s Řeholí
Mistra - hlavním pramenem Benediktovy ehole - a s Diďogy sv. Řeho e
Velikého, které nám podávají život sv. Benedikta. Každ z těchto t í textri
mrižeme, jak známo, siťuovat do jednotliv ch t icetiletí 6. století. Mistr napsal
svou eholi jako prvn( poté následuje Benedikt, poslední v časovém sledu je
Reho .

Drivod, proč se p i zpracování této tématiky nedržím jen Řehole Be-
nediktovy je prost . Sv. Benedikt o eucharistii vribec nemluví. Mše svatá
a p ijímání jsou vzpomenuty jen jakoby mimochodem ve spojení se čtením
v refektá i (RB 38, 2), povinnostmi klášterních kněží (RB 62, 6, resp. 60,4)
a po adím v komunitě (RB 63, 4). Tento lakonick zprisob v1povědi o eu-
charistii není charakteristick5í jen pro naši Řeholi. Jiné cenobitské ehole,
a rovněž tak i starověká cenobitská díla, obsahují jen velmi málo zmínek
o eucharistii. Bylo by však opovážlivostívyvozovat z toho, žetoto tajemství
nebylo pro staré mnichy ničím driležit m. ostatně víme,žety nejpodstatnější
skutečnosti někdy neb vají v rrizn ch dokumentech an i zmitov ány ztoho d -
vodu, že samoz ejmé věci nepot ebuj í zdiraznění. V naší tématice má mlčení
o eucharistii pravděpodobně velmi hlubok1í a specifick] v, znarn, k čemuž
dojdeme na konci naší p ednášky.

Mal počet zmínek o eucharistii v RB je kompenzován hojností tako-
yÍch text ve dvou dalších uŽ zmíněn ch dílech' Mám na mysli p edevším
Reholi Mistrovu. Neobsahuje sice mnoho detail o nedělní mši svaté, pro-
tože Mistrovo laické společenství nemělo k'něze, kter by sloužil mši svatou
v klášterním oratoriu, a proto se společenství v neděli vydávalo mimo klau-
zuru do nejbližšího farního kostela, p ece však ve spojení s pojednáním
o službě v kuchyni je popsán ob ad denního svatého p ijímání.Každ, den po
officiu, které p edcházelo jídlu, opat - rovněž bez svěcení _ rozdávalbraÍ-
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jejíhož společenství se má zapojit a již má p ijmout takovou, jakou ji KriStuS
ustanovil.

Ve světle těchto rívah je zÍejmé,jak velkou tilohu p ikládď P. Arintero
všeobecnému povolání ke svatosti, ke svatosti plné a dokonalé, ke svatosti,
jíž vyžaduje církev, která musí uspokojit nároky ,žulivď' lásky. Z tohoto
ríhlu pohledu dob e pochopíme - alespo dle mého názoru - že svatost,
k níž jsme všichni povoláni, a láska, která je jejím v' razem, jsou mystická
svatost a mystická láska: jsou to Svatost a láska náležející ke stavu, jemuž
se íká mystické zásnuby a mystická svatba. Je zÍejmé, že ani dnes, po 2.
vatikánském koncilu, není t eba k nauce P. Arinterovi vribec nic p idávat.
Mám za to, že se mu podďilo zformulovat to podstatné aželepší formulace
uŽ ani není možná. Tuto nauku je však t eba stiíle lépe chápat a p edevším
stále opravdovějížít.

Líčíme-li mystickou svatbu, nem žeme opominout ani svatební hostinu,
s níž počítají svatební tradice všech dob. V daje za Íuto hostinu mohou
b t i velmi vysoké, na to, co by p i jiné p fležitosti bylo posuzováno jako
marnotratnost, se p i svatbě hledí jinak. Jako Kest'ané už víme, o jakou
hostinu se jedná. Tímto velk m okamžikem je eucharistická hostina, v níž
je vyjád eno, že se Snoubenec a snoubenkazcela oddávajíjeden druhému.
Eucharistie je skutečnou svatební hostinou, a proto její slavení vyŽaduje ne
pouhou zbožnost, ale opravdovou snoubeneckou lásku, lásku, která ž1je ze
vzájemného odevzdání se a pro ně, lásku, která bere vážně nároky, které
na nás klade první pÍ1kázání. Na námitky, že vyÍváÍí nějaké nové, jedenácté
pÍIkázání, P. Arintero často odpovídal, že povinnost rozvíjet mystick život
v bec není nové pÍlkázání, n brž že je zahmuta už v tom prvním. Toto první
pÍíkázání je však t eba p ijmout a vážlě a up ímně usilovat o to skutečně je
žÍt. Rídit se prvním p ikázánímznamenáneustmout, ale neustáIe rust.

Totoje dalšínov náhled na všeobecné povoláníke svatosti ai naněj kladl
P. Arintero velk driraz. Nevím o nikom p ed II. vatikánsk m koncilem ani
po něm, kdo by vyložil téma všeobecného povolání ke svatosti tak obsáhle
a tak hluboce jako P. Arintero. P ipome me ještě další prvek, kter podle
něho charakterizuje k esthnskou svatost: má to b t Svatost mystická.

Sv mi ádky jsem se snažil P. Arintera alespo p ipomenout. Kdo touží
poznat ho opravdu, bude muset číst jeho díla, v nichž najde mnohem víc,
než jsem zde mohl íci. Rád bych čtená e navnadil, aby si sladkost mohli
vychutnat sami.

Ze španělštiny p eložila Markéta Zettlová'

Má prosebná modlitba smysl?

Je-li načrtnutá perspektiva správná, neměly by dějiny lidstva smě ovat
k vymizení PM, ale k p esunu jejího sekulárníhotěžiště jinam; PM kromě
toho z Stává driležitá v oblasti spásy' jejíž historické posuny p ímo nepat í
k našemu tématu.

Tento vyhled na živou soudobou Kest'anskou spiritualitu je ovšem pod-
míněn p edpoklady ohledně PM' jež zda7eka nejsou snadno splnitelné.

4. K otev en' m otázkám V pozadí

4.1 Vrjle (jednoho) člověka a vťtle BoŽí

V p írodníchvědáchby samoz ejmě prosebnou modlitbu zcela vyloučil
striktní determinismus. Ten však už ryze fyz1káIné není hajiteln v laplaceov-
ské verzi, kde mj. počítal s kosmem ryze korpuskulárním. Z mechanického
pojetí světa navíc z etelně vybočuje - kromě jevu života v bec - zejména
lidská psychika' její vztah k téIu (body-mind problem) i k světu vně daného
organismu, speciálně k jinym živym bytostem. Tato problematika je dílem
neuzav ená (studium mozku atd.), díIem podle mnoh ch sporná (parapsy-
chické jevy apod.). Zdá se, že problém PM zasahuje i do těchto ve světě
vědy spornych oblastí, ne však nutně ve všech aspektech. Proto v odstavci
4.I navazuji nejprve na souvislosti méně vzdálené etablovanému vědeckému
myšlení.

V léka ství se uznává, že psychika nemocného _ vrile k životu, naděje na
uzdravení - má vliv na pr běh choroby a léčby, často značn , ne-li rozho-
dující. Podobné souvislostijsou známy ze Sportu aještě vyrazněji z chování
lidí v náročn1ich krizovych situacích, včetně drastickych podmínek ve vézení
(Viktor Frankl). P ednost PM p ed pouh m mobilizováním imanentních sil
člověka tu spočívá v tom, že véÍícího orientuje k pevnému bodu mimoněj
a činněji mu tak pomiáhá p ekonávat vnit ní krize. Viděno pouze takto je
však ričinnost PM obdobná prisobení jin ch nadosobních motivací (mate ská
láska, věrnost vlasti atp.), p ičemž s nimi není ve sporu' naopak je mriže
posilovat; tze ji však chápat jako 1luzil9, v tomto p ípadě blahodámou a po-
mábající k životu.

V každém p ípadě m žeme vyjít z empirického poznatku, že psychika
člověka, jeho záměry' jejich motivace a víra v jejich uskutečnění má obecně
vliv nejen najeho duševnív konnost, ale i najeho zdraví. Do tohoto kontextu
|ze za adit i PM a její ričinky' ďespo jako scientific story celého problému.

Nás ovšem zajímái p íslušná/aith story./ . . .
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V. Frei

Teologicky a filozofickyje pro interpretaci PM v znatw pÍedevšímpro-
blém součinnosti Boží a lidské vrile. V katolické nauce' na niž se omezuji, se
nedospělo k církevné záyaznému ešení, existují tedy r zné legitimně konku-
rujícínázory. Mne stále oslovuje p ístup Tomáše Akvinského s jeho pojetím
vztahu Boha jako první p íčiny všeho bytí a dění a p íčin druh chzo: každá
činnost druhé p íčiny je podle Tomáše plnějejí činností, se všemi rysy, které
její pov aze odpovídají, a zárov eí plněčinností první p íčiny: je-li tedy onou
druhou p íčinou svobodná lidská vrile, prisobí p itom svobodně. (Rád bych
podtrhl: tedy i v p imě eném stupni vědomě, Srov. pozn. 10 oproti tezím
v pozn. 7],téžpozn.2I._ Srov. Jan 15'15.)

Tento názor má svrij širší základ v Tomášově metafyzice a musí mj.
čelit obtížnému problému zla. oba tyto aspekty zde musím nechat stranou,
pouze je nep ímo podpo ím v mluvn mi v1íroky teologického rázu. Zato
v rjvahách o dobrémlidském konání - včetně PM - umož uje Tomášova
koncepce koherentní pohled, ktery píiznává hodnotu i náležitou autonomii
lidsk m činrim nejen bez rijmy ctiBoží (ak se obávali kvietisté), ale p ímo
k Boží oslavě: vŽdyť každ čin člověka je také plnědílem Božím! To platí
o každé dobré činnosti, auďíž i o PM.

Na podporu tomášovského chápání součinnosti tvora a Tv rce v dobrém
konání jistě vyznívají tyto dva texty: ,(...) je to Brih, ktery ve vás prisobí, že
chcete i činíte, co se mu líbf' ( Fil 2,13)' - ,B h koná v člověku mnoho dob-
rého, co nekoná člověk; ale člověk nekoná nic dobrého, co by Brih nedop ál,
aby člověk konal."2l Jako Boží dar se tu tedy pojímá nejen to, že člověk je,
žije a je schopen myslet a svobodně se rozhodovat, ale i to, že vyh|edává
a volíhodnotné cíle a usiluje o ně. Součástí toho je PM: i ta pat í do Božítro
,plánť'. Že chce dárce něco darovat, ale p eje si, aby byl nap ed požádán, by
mohlo b t poko ující a trapné na stejné (lidské) rirovni; yztahnezi Tv rcem
a tvorem je však radikálně jin . Podobně p ece nevidíme nic poniŽujícího
v tom, že rolnft sklidí rirodu, badatel najde ešení atp. až po vlastnímrísilí,
ačkoli by Brih mohl všechny obdarovat p ímo. Učast člověka na procesu
je naopak vyzdvižením jeho dristojnosti; odpovídátakéÍádu věcí a povaze
člověka (inak by také nap . h íšnft mohl dostat odpuštění bez vlastnísnahy
a prosby).

VčleněníPM - jakovědomé ríčasti na Božím díle- do lidského životnfto
rísilínejen logicky zapadádo tomášovského obrazu, ale také člověkav mnoha
směrech obohacuje. Ukazuje mu jeho místo v ádu skutečnosti; pozvedá ho
k hodnotnějším cíl m, než je jen ,Íržnf'22 sledování vlastního zájmll, mj.
k solidaritě s bližními; pomáhá mu neuzav ít se do spontiínní vlastní volby

Tajemství cÍrkve V mystické teologii P. Arjntera

biblick ch obrazri a pak se do hloubky zabyvá tajemstvím vyjád en m či
symbolizovanym v každém z nich.

Jeden z biblick ch obrazri je P. Arinterovi nad jiné mil : je to obraz církve
jako nevěsty. Texty sv. Pavla a Apokalypsy poukazují na její velkolepost,
svatost, vnit ní krásu a ztotožnéní se s Kristem skrze horoucí, nepomíjející
lásku hotovou k mučednictví a také i p i mučení častokrát dosvědčenou. Thto
nevěsta ho í láskou a rovněž její mysli se dostává v1íjimečného osvícení. Ví,
Že zná sm šlení svého snoubence Krista a že na ni i v temnotě víry dopadá
světlo božské moudrosti, světlo, jež je ona povolána ší it, a pinášet tak světu
milost evangelia, které dostďa ne pro sebe, ale proto, aby ho p edala celému
lidstvu, aby se všechny národy stďy Kristov mi učednfty' Kontemplace
alíčení dar církve jakožto Kristovy nevěsty se P. Arintero nemriže nabažit,
ale věnuje se, p irozeně, i dalším témaťrim.

P. Arintero dob e znď nedostatky Kesťanského života: mnohokrát si
stěžuje na duchovní ochablost, nezastírá, že i v seminií ích a eholních novi-
ciátech není duchovníformace bez problémri a podobně. M]uví o negativech
nejen v oblastí spirituality a zbožnosti, ďe ví i o tom, že víra je ohrožena
i uvnit církve. Počítá s tím, že ateismus se bude v Evropě rozmáhat stále
víc, a ,prorokuj e" ' že tato skutečnost p ivodí velké tresty. Jedním slovem: P.
Arintero vidí situaci uvnit církve i ve světě realisticky'

Je si vědom kladri i zápor&' všeho krásného i všeho nepěkného. Jak
postoj Zaujme? Nezavírá oči p ed zlem, ale zárove si je zcela jist, že dobro
zvítézí. Pramenem jeho naděje je víra,že církev p es všechny lidské slabosti
je a vždy bude věrnou nevěstou Ježíše Krista, že ji Kristus bude mít stále
p ed sebou a nikdy ji nep estane posvěcovat. P. Arintero velice zdriraz uje
pokrok církve a doklady pro něj nacházíve všech oblastechjejího života: ve
svatosti, ve stálejasnější a dokonalejšíznalosti Božího slova i v apoštolském
smyšlení, které ji nutí hlásat evangelium celému světu.

Mystika P. Arintera je plná nadšení a jeho vztah k církvi se vyznačuje
zápalem a ,yášnf', již s sebou nese milenecká láska. Je to láSka, jíž člověk
odpovídá na lásku Snoubence, kterého jeho neskonalé milosrdenstvíp ivedlo
až na smrt a kten o sobě prohlašuj e, že je ,iár|ívy" , tedy že nesnese žádného
soupe e ažežádá, aby všechna láska pat ilajenjemu. P. Arintero soudí, že
pÍlkázání lásky platí v první adě pro církev, a to proto, že právé jí pat í
i dristojnost Kristovy snoubenky. Kažď k esťan je povolán žíttuto svatební
rnilost s vědomím, že to není jeho vlastní v sada, ale v sada celé církve, do
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prisobeníBožího Ducha ve v voji 9ogP1F byli svatí, žítlépe tedy znamená

íl 
" 

;iláp" k esťanské učeni (..). remoz velcí svatí a vribec všichni mystici

i*i a6uo,oe spjati s tím,kter jePravda, Svatost a Spravedlnost sama, jsou

ě; -;"kJ'*ioiir,rjoa 'u.'lan 
(i Ían a,6) _ dokonale poddáni-opr,ívněn muči-

i"r,:''i; nápoadávají se však mělkému sentimentu, a|e prožívají horoucí city,

i""rcLt"r, hluboká a p esvědčivé azátoveíi spojené se skutďností a objek-

tiunJoa,nuoaněné. Májí osobní, životodámou a nevypověditelnou zkušenost

' '"j"y'lr 
Skutečností a své svědectví vydávají s jasn m, j'-'t T' lie93Ým

" 
á''"iá""yr' vědomím utvrzen m tímtéž Duchem, kter niím dowědčuje,

z":'''" ilízr* dětrni (...). Ivta3i xristovo sm]šlení, a proto si jasně uvědo-

-.iir'lt "'*áji 
vnitrni, podivuhodnou, životodárnou skutečnost, kterou jim

sděiuje Ježíšriv Duch" (Ďoktrinální vyvoj,_s' 180-183)'
ť to*oto tématu se P. Arintero náustále vracel. Kdybychom chtěIi shro-

mazÁitvše, co o něm napsď ve sv ch dílech, dalo by nám to velkou práci.

i''rv'ti.ta Jkuš"no't prin?si tomu, komu se jí dostává, nejen posvěcení, ale

i osvícení, a p íjemcě má vše, co obdržel, p edat druh m. P. Arintero vždy

iiěnar'ié rárďay,žeBoží dary ná|ežejí-p édevším církvi. Proto svatost ani

oíui.*i'ii"t'z sďÉlověku dostďo, nemohou ztistat uzav eny v lidském nitru.
- - 

r"n, ťao dar dostává, se o něj musí podělit. Díky tajemství napojení všech

ti"st'*í na Krista je dobro, jehbž se dostiává jednotlivci, ku prospěchu celé

církvi. Autorita, s .ríž očitelé zp es ují v znam nějaké nauky neb9lajemství'

;;;;í'; * p" rÁání, i"hož s" dostalďmnohdy i zcela neznám m6est'anrim.

J! tomu vskutku tak \č ící, učíce se, vyučují a past i, vyučujíce, učí sami

sebe. Domnívám se, že toto pojetí církveje mimo ádně hluboké a svrchovaně

aktuá1ní.

6' ohled na církev v Arinterově mystice

P. Arintero neklade ekleziologii a mystiku vedle sebe, ale dokonďe je

propojuje. Ukazuje církev jako organismus povolan k t9m'u ztěles ovat

á pi".ía""t mys ct}' život a zdrirazťtuje,Že mystika nenížádlé individuďis-

ticte rrtouuaní, ale dar a tajemství milosti, a Že máb t prožíuána uprost ed

církevního společenství v duchu spojení se všemi ostatními věícími, ať uŽ je

jejich povolání a postavení v církvi jakékoliv'
' " ie zÍejmé, že iodat ucelen obraz církevní mystIky, j ' 

je dílo P. Arintera

zcela prostoupeno, není mozne. Musíme se nutně omezit jen na několik

'nao io"n6*ir.. Svrij v klad tajemství církve začíná P. Arintero v kladem

(Ježíš v Getsemanech: ,J'{e jak já chci, n brž jak W'") g'gaqscendovat ji;

; Iast not least mrlu" 
'po3"nr ' 

náae3i umožnujazvládat lidsky bezv chodné

situace(,dourat proti vBí naději", srov. Ř +,t8; nebo se odvážit B-odn!!i na

por'i"J'""'t"tďniteln1ích(ako z{la{1e] é íád a rizní iniciátoi - Matka
'r"i"ru aj.; srov. Žra n,zž-zs). To vše je obtížně vysvětlitelné jel iluzí'

á'i"*g"''.i 
"pod. 

Vždyťprosícíčasto nez strívá u mobilizace sv ch vlastních

'i]' 'pírer'a 'l ,yyšší ieÉii" též ve vnějším světě (anďogií s první částí teze

oranžského sněmu citované u pozn.Zl).- _roÁaton'ky 
viděno není mezi Božím a lidsk m jednríním g i r}t 1aan

.o'p*,_qpíš" se stírá hranic e meziobojím; rozhodně pro prosícího. Praktická

,a"uaifrpisovaná svatému Ígtáci iI-oyoly:. ,Jednej tat' j$9 kdyby vše

záviselo ná tobě; modli se tuĚ jut<o kdyby vše záviselo na Bohť' _ je jen

iáírritil protimluv. Zaznívá u ni usat p*1{ox g9tkárrí d_vojí s1obodyr^jak

prosebnou modlitbu charakrerizuje rakousky katolick)t teolog G. Bachl.z.3 Za

í}áil}'p"r,raaar" dírazna1áskou (i Bož0 aktivitu, kte ostatně vribec

nL;r 
"rri'uutolické 

myšlenkové tradici, čurto obvi ované ze statičnosti'za

Ý souvislosti s širším soudob m chápáním Božího díla ve světě se tím dostává

do zv1áštního světla proslutá Marxbva Eze, že ,,filozofové dosud svět jen

"yr,raauii,1" 
však t eba jej měniť',a rovrrě-ž Freudovy p edstavy o'primárně

,iíjsnJ runŘcl(a také iračionálnosti25; náboženské iluze (viz pozn. 19).

práutematita tohoto odstavce se vlastně z největší části míjí se zázraky,

^ii 
jě uyiuooi", PM je nábožensk jev, ale mrižezťrstat v pirozené sfé e'

ouoo'uneixo uděčnosi tuo.a Tvrirci za vlastní bytí 1 s9!o_l1o91i' 
--_iutirijsme 

nechali Stranou vztahy mezi lidmi: PM je jistě v mnoha

směrech ofiohacuje, ďe zahrnuje interakce, které p inášejí osobité problémy.

4.2 Prosebná modlitba avzájemné prisobení psychik

Díky p edpokladu, že Brih zasahuje do dění světa, bychom mohli pomi-

nout nirosvětšké cesty prisobení PM. Proti tomu mluví mimo jiné tomášov_

,ry au,i"" na ričast arunyctr p íčin v chodu světa, kter je obecně v souladu

s p ístupem vědy.' V tomto kontextu bychom měli očekávat prokazatelnost interakce lid-

sk ch psychik i mimo náboženskou oblast. Jevy telepatie apod' jsou.ve vědě

fáít'o'u"i"nr, p ece však jsou i p edmětem zd vodněnych hypotéz26 a seri-

zního v zkumuz7.
(Vysíyšení PM někdy zahrnuje zmény v neživém světě a mohli bychom

ouočuíc ívazovat o j eve;h typu téIekine ze.I tato možnost je otev ená, z k es-

A. Bandera OP
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t'ilnského hlediska však není nutno se jí zab vat: jeJi prvotním autorem
dobrého díla - včetně PM _ B h, není nezbytné zkoumát p ímé pťrsobení
psychiky prosebnftri na všechny děje, jimiž Brih dané dflo realizujá.)

5. Prosebná modlitba v kontextu k esťanství

Dosud jsme zarněmě respektovali možnost neteistického vysvětlení jevri
p ipisovan ch vyslyšené modlitbě. Jaké je teistické a v slovně krestlmské
specifikum prosebné modlitby?

Nevidím drivod upírat moŽnost PM (i vyslyšení) nek est'anrim.
Nov zákon Ježíšovy učenfty nejen silně povzbuzuje k PM, i za konkrétní

cíle (Mt 18,19; J 16,z3-24),ďemocnějimp islibuje vyslyšení. Toby semělo
též empiricky projevit.

Avšak nejen záztak, i vyslyšení PM zristává znamením pro vě ícího,
nikoli drikazemprayosti jeho víry. Úvahy o časti druh chp íčin tento aspekt
ještě posilují. Je to v souladu s podstatn m prvkem svobodného rozhodnutí
v Kesťanské ví e.

Probíhá dění ve světějinak, když prosíme, než by probíhalo, kdybychom
neprosili? Jistě ne proti Boží vrili, ďe ve shodě s ní ano - PM je jeden ze
zprisobri ričasti svobodn chdruh chp íčin na Božím díle, obdobnéjako ríčast
lidsk1ích rukou, mozkti a srdcí p i jakémkoli dobrém dění ve světě.

Dodejme: Newton měl patrně v hlubším smyslu pravdu, když jako teista
odmítal svět tupěběžící nezávisle na Bohu: jenže svobodná B ožíingerence do
světovétro dění se tu neprojevuje v chodu planet (viz pozn.3), ďe v aobri;crr
činech jeho služebnftri, vě ících i nevě ících. Kéž hlavně vě ících!

K est'anství podporuje dobrá díla ve světě nejen v1 zvami k PM, ale též
inspiracíktakovym dflrim amotivacík nim,cožvše i s PM navzájem souvisí.
Podle toho by Kesthnství mělo byt velmi ríčinnou dobrou silou ve světě, nikoli
opiem. Jeho chabost mriže mít mnoho p íčin, snad právě i podce ováníPM.

Ideálem Kesťanství pitom není jednostrann aktivismus, driležité jsou
v něm i jiné aspekty, nap . jistá odpoutanost od věcí i vlastního já. To mj.
p ipomíná prof. J. Heller v podnětném článku ,J.{elpění a taď'.28 Upozor uje
v němjak na konvergence, tak i na divergence světov1ích náboženštví; první
mohou b t v chodiskem mezináboženského dialogu, druhé (ale i první) pod-
nětem k hlubšímu pochopení vlastní víry a hodnot její myšlenkové tradice.

Dnes tedy nejde jen o PM. Použijeme-ti již citovan vyrok Johna Hou-
ghtna (viz odst. 2) : naše víra je ,'rresmírné privilegium, jež určitě všichni
velice podce ujeme. Je však driležitější (ji) praktikovatneŽ o ní mluvit a ro-

Tajemství církve v mystické teologii P. AÍintera

Jen v jimečněLze najít nějakou ekleziologickou bibliografii, v níž by figu-
rovalo jeho jméno. Domnívám se' že je to velmi smutné zjištění. Nězb vá
než doufat, že P. Arintero doceněn teprve bude. Pro ekleziologii by to-byl
bezpochyby velky zisk.

5. Rozlišení, sladění, spojení

P edkoncilní ekleziologii se často yyt ká, že p íliš zdiraz ovalarozdfl
mezi církví učící a církví vyučovanou. Ta první jé, beJi to tak íci, církev
slova: mluví, a tomu, co ftá, je t eba naslouchat a ídit se tím. Druhá je církví
ticha: má poslouchat a nechat se vést.

Z tohoto rozlišení se snadno sklouzne k vyrazně ,flualistickémď' chá-
pání církve. Nositeli veškeré aktivity v církvi je jen malá část jejích členri,
zatímco naprostá většina vě ících má trvale z stat v postavení dítěte; posta-
veni v němž by mohla p evzít iniciativu, tato ,,rnasď; nikdy nedosáhně.

Rozlišenína církev,gčícÍ' a církev,yyučovanou" nedovoluje uvažovat
o jinych možnostech. P evážná většina vě ících je v tomto modelu odsouzena
k tomu nikdy se aktivně neprojevit.

' Nemám v rímyslu dál toto téma lozvíjet. Pouze ho p ipomínám, d íve než
budu mluvit o koncepci P. Arintera, která na církev pohlíží naprosto odlišně
a kte je, nemylímJi se, známá jen ve]ice málo. Soust e me ie nejd íve na
oblast víry.

.- |unkce, kompetence a rikoly učitelského ri adu církve (tedy ,pírkve
učícf') jsou dob e známy. Avšak když P. Arintero mluví o vza;íci mezi
past i a vě ícími, shrnuje své rívahy těmito slovy: , éÍící,učíce se, vyučuji
a ry9t i' vyučujíce, učí sami sebď' (V voj... II: Doktrinální v voj /Iv1adrid
1975l, s. 180).

V klad těchto slov by byl velmi dlouh1í. V ekleziologii P. Arinteraje toto
téma rozváděno mnoha směry. omezím se na to, že vy6eru několik íryvkti
Zastupujících mnoho stránek, na nichž P. Arintero o tomto témaťu pojednává.
Mriže se stát, že ,,u mnoha vě ících je sensus fidel jemnější a vytÝíbenější
než u jejich past: ri. Thto vyt íbenost v sobě nutně zahrnuje pevné pilnutí
k oprávněné autoritě, neboťvycházízpÍemíry lásky a svornoitii z ducha pod-
dajnosti, učenlivosti a k est'anského seb ezap ení.Takto, dfty kontaktu s živou
vírou a čistym sm šlením horliv ch, osvícen] ch a duchem naplněnych duší,
se samotn m učitelrim dďílépe uchopit a up esnit k esthnské učení (...). Tak
sv. Paulin z Noly íkával, že si musíme b' t pozomí vriči obecnému cítění
vě ících, protoŽe jejich rísty promlouvá Duch sva{i (...). Nejlepšími znalci

V. Frei
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v Souladu se současnou mentalitou, a všechny je zve ejnil s dnešním datem'

uiiy txenai by si myslel, že se jedná 
9.vÝ\|ad 

koncilního textu'*" 
il;ďď' pr*ráat Éycrrom mohli najít více. Šlo by nap íklad o vše-

obecné pouotan? ke svatošti, kontemplativní charakter církve, rriznorodost

á-toÁpi"*"nt*ito pouoiani v církvi, eucharistii jako 
9t e{ hierarchického

usooádríníiveškeréhoživotacírkve,atd.Pokračovatbychommohliještě
hofně dlouho, protože materiálu je nep eberně'

4. Prťrvodce spisy P' Arintera

ZekJezio|ogickéhohlediskajenejdriležitějšímdflemP.Annterav voj

a vitalita církve (Desenvolvimieito y ittotiloa de la lglesia).'Toto čty dílné

áilÚil páp*e uyoano v Salamance v letech 1908-1911 aéítávíc než dva

tisíce stran.- -- 
po.ouna.ne-1i toto dílo s knihami, které tehdy na dané téma.vycháze|y'

zjistíme, že rozďílje propastn . |'_ryint".'o 
p ečetl mnoho l<nlh od ruzne

"á*ll'*y"r' 
uutorri, v jirrďvras ích knihách víak nacházíme něco, co zŽádrÉ

knihy vyčíst nemohl._-- 
Žtisoreposloupnosti událostí, reakcí i r zn ch po a2z!t!1i1va'roy!Í|::

vvrozumět.zevaouě,tdyzačalpsáttotosvéekleziologickédíIo'-v.nemzrla-
j j"# 

"'"Jh;'r"t"rn 
áuiobiogiafi ckych rysri'.žil uŽ zce|a ve světě mystiky.

i"r'o ano:" mystikou zcela prčstoupg-no' pu-sa$Ý pozrrámkov apará doka-

;"t;.^p. e..iítero p ečetl ánoho táit', pri četbě sé však vždy nechával vést

,"Éii.* 
't',i.y,tim,jezpodle 

slov sv' Jana od K íže '7áÍív srdcÍ'' 
-.- - 

rvrvsticisáus Arintáouy ekleziologie vynikne tím víc, porovnáme-lijeho

knih''s áíly ostanrích soudob ch autorri na stejné téma' |.. A1intg9. znal

,Áia"t"něriologická díla své áoby od vynikajících autor , 
jako byli Mohler'

Ň"*,nun, Gréa č Commer, používal je a často z nich citova1 ce1é odstavce.

i;il;ák p"vně p esvědč 
"ii,z"zaaněno 

z ěchto autor ne1ze s P. Arinterem

'i"""a""t,'prinejmenším 
co se q če mystického vzletu, bohatství mystické

;;"ky 
" 

j ;j iíi" dokonalého zapoj ení do vykladu. o taj emství církve_ P. Arintero

;;'-y"tJnezmi uje jen^ď a tam v rámci v. kladu o^církvi,'ďe p ímo

u*:i,toto"vykreslujemystickoutvií církvezďoŽenéJežíšemKristem.
- - "i erint".o zna| apouŽíval novátorské studie autorri, kte í ho p edešli'

o*nor'o.1"všakpevyšuje,protoŽežádnyznichneobsáhldanouproblema-
tikou v takové ší ijako on.-__--iakkoli 

je to šoikqící, ba nep edstavitelné,-musím dodat, že P. Arintero je

vzdor svému velkému piinosďekleziologii ekleziologem zce|a neznám m.

Má prosebná modlitba smysl?

zumět jejímu prisobenf' _ opět.s yÍl'I^g"}' že v pluralitním světě je její

prom1išlění a pochopení také krajně d ležité'

Poznámky:

iVždyťvNovémzákoněivdějináchKest'anstvamáprosebnámodlitbanezanedbatelnémísto.
r.rt",'u bude vám dáno (...)..'$at 7,7_1'D.-.V kátolické církvi hraje dodnes v znamnou

;i j. ;Ňi,i"st pl,t s mimoratny-i .i*í jxo je uzdravení z těžké nemoci' v procesech

beatifikace a kanonizace. l" *i *á.i 
""ai.o' 

i j"a'io uzdravení z lékďsky beznadéjné nemoci

po prosebn ch modlitbách *not'" r*'onn ii p'oueuto v r--1955 v želivském klášte e, kde byl

uzdraven intemovan aominita" n liri na. vesety (nar. 1908), dodnes žijící v olomouci' Na

základé toho byl r. 199a protrtášen za blahoďaveného HyacintM. Cormier oP (+ 1916)' někdejší

generáI ádu,jehoz t"t oy p.osíio pii"'tuvu eholníci v.Želivé. P. Vesel o tom napsal dvě knížky:

Zázrakv Zelivé' olomou" ísiiížo*"ení ěasu, T ebíě 1997. - Nepochybuji, že prosebná

-"ári L":" ria. součástí života z víry téžn katolick ch Kesťanrl'

Problému zázrakri - kterc n"-usqí , ÉM pí-o .oovišet - se však v tomto článku nemíním blíže

věnovat.
2 Shodou okolností cituje klasickou Laplaceovu formulaci L. Kriín v UNWERSU 27 (L997)

na str. 36 v rámci recenze B'l.Áontouv tnihy věda o ctraosu nebo chaos ve vědě? (str' 33-41);

*g"Á""'v pi"lilo n" 
'alruae "r'uo'o 

t'" nájit u téŽe recenzi a pak i v čtánku J. Grygara Chaos

ve"slunečnisoustavé, UNWERSUM 28 (1998)' str' 2-10'

á- 
-Ňetáí* 

" 'é 
souvislostifiuví o newtonovském světě' aěkoii Newton sám Boží zásahy do

t -otnét J wetu ctonkrétně k uaržení stability sluneční soustavy) p edp9]dádal a z teologického

i;ilbk"]" najl. rrave toho se t kala p-r1"]1-L"p]"":::a odpovď Napoleonovi' že 'gepo-
;'Ň;i il. hy potézlÍ' . vr" te; é{ai.y'o. Jetínka:'By1 Newton opravdu vědcem osvícenství?

(UNTVERSUM 30 (1999)' str. 13).

i'_ poaoun* ,ori,:at 
"an.azioji 

konservativci, majíčasto p edsudtq.(nap . odpor ,.páÍečnlc-

t 
"u'-xuÍntoazun'i 

proti zauiieni p íbuzn ch za.Poi Pota' bohuŽel málo ričinn )'

l-' Ý pr*i zbožnosii 
'" 

nuprn iuá po stáetí udržuje mod1itba žaim , v nichŽ B h podle do-

;"'i.'ip ;Ú""p-.ti"ánJ'usahuje do lidslcc6 osudri i do dění v p írodě; obávám se, že

""p.:"J""*" 
této praxe je i-prrcitnii'' podnétem.brát .vribec 

Boží prlsobení ve světě jen jako

ÚainlĚtou ticen"i (ně-li sklouznout taKka na pozici dvojípravdy)' 
^

ě*_i. iiougrrton, Ďo". coaltay dice? IPf/, í988; t)iŽ The search for God: can science help?

Lon nuur rr-,ing, 1995; J. roítiígtrorne: S"ience uod?'ovidence , SPCK, 1989; W' S' Anglin:

r'"" 
'rri 

Áá ,r'" Christian faith' larendon Press, oxford 1990. - Cituji z Houghtonova článku'

i e. f. Pierson: George Muller in Bristol, Pickering and Inglis' 1972' .. , ,- -
8 Ateistabude ovšemlhtít takové zkušenosti zpochybnitnejen co dojejich náboženské inter_

nretace. ale už co do faktri; někdy je to možné jen dost násilně'

í 
- 
ír1.ro' Fil 3,8-14 a +,o-s; Kot +,s-5; 2 Tes 3,I-2; I Tim 2'14' aj'

ro v Éjov ch listech vede někdy p esunutí drirazu na Boha až k ,yyprázdnénf' ljdského

nrvku:takuJeŽíšovy turori:suyovzáruwesranstéhÓsm1 šleníveFil2,5;7,aleještěnápadněji
'^x* áz?-iz,:"l1íoŽ 'ani nevíme, jak a za co se modliť', Duch nejen ,pÍich6zí na pomoc ve

siutá.'i;iutvnáspoueii;,n trzs"'piimo,sá,n:1\á:p imlouvápodleBožív lď''Alejinde'

*pi 
" 

r i.''oi z r'ur. ve v. i j), je i u Pavla ričast lidského poznání'patmá

ii- nr r, iz-zo a 3, 14-19; Fii 1,9-1 1 ; Kol 1,9-1 1 ; 2 Tes 1,t1-r2' aj'
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V Frei

12 V'ztéžnapí.1Kor10,31(ojídleapitíačemkolijiném); p itomPavlovapregnantníformule
,ye jménď' Božím či Kristově žádá podstatné víc neŽžehnat se p ed jídlem.
13 Srov. Ludger Schenke, Das Markusevangelium, W. Kohihammer, Sruttgart 19gg, nap . str.
12Inn.
L4 P itom je celá modlitba Páně sama, i bez této širší interpretace, v1mluvnou protivahou
karikatury PM jako egocentrického pokusu stáhnout Boha do banáních až pokleslych zájmli
jednotlivce: už plurálem, tím více pak po adím a obsahem proseb'
15 Nap . verš 4. a5': ,pej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit (...) cestou své
pravdy a vyučuj mě' vŽdyťjsi Brih, má spása, kaŽdodenně skiádám svou naději v Tebe.,,
16 To platí též ojinak znamenité knžce - G. Greshake, Nacházet Boha ve všech věcech, v čes.
p ekl. Zvon, Praha 1995.
17 Kvietistickou nauku formulovanou v 68 tezích odsoudil r. 1687 papeŽ Inocenc )(I. (D
i221-1288; DS 220I-2268).Y našem kontextujsou v] znamné zejména tyto verze: 1. ,Je t eba,
aby /člověk svď schopnosti anihiloval, a to je vnit ní cesta (via interna)!' 2. ,chtít aktivně
prisobitjest urážet Boha, kter- chce /sám/ b tjedin m činiteIem: a protoje t eba ponechat Bohu
sám sebe celého a totálně (...\' 4. 'Pkozená aktivitaje nep átelská milosti (...); neboťBťrh chce
prisobit v nás bez ruiš' (kurzíva VF). 12. 'Kdo daroval svou svobodnou vrili Bohu, nemá se
nic (...)" (ohledně vlastní spásy; 13.: anijinak). 14. ,Jestliže se někdo odevzdal Boží vrjli, není
vhodné, aby Bolra o něco prosil; neboť prosit je nedokonalost' protože je rikonem vlastr:í vlile
a volby a znamená chtít, aby se Boží vlile p izprisobila naši ne naše BoŽí ('..\'; Ježíšova slova
,proste a dostaneté' (Ian 16,24) neplatí pro ,ynitní duše, které nechtějí mít v lť,.
V porovnání s rídajnou ,'odevzdaností do Boží vrilď' , jak u někter ch Kesťanťl, tak v n imobiblické
zbožnostije také driležité' že biblické poselství nežádá p ijímat a pasivně snášet jako Boží vťrli
každé fyzické postiŽení, ať vlastní (viz knihu J b) nebo - a to zejmér,a _ cizí, srov. jen J 9,2.3.
V Kest'anství teologicky neobstojí názoL Že by byio bezbožnébojovat proti lidskému utrpení,
i když nap . historie lékďství zná politováníhodné protip ftlady (nark za, očkování). Snad už
defi nitivně pat í minulosti'
18 Srov. nap . A. Dué, J. M' Laboa, obrazov atlas dějin Kesťanstvi Portál, Praha 1998, kap.
66.: Sociální otázka, stt. 268-272.
19 Viz nap . stať sigmunda Freuda Budoucnost jedné iiuze (= náboženství), v: S. Freud,
o člověku a kultu e, odeon, Praha 1990, str. 276_315.
20 Podržuji zde radéji Tomášovu terminologii (causa prima, causae secundae): v raz 'f,ru-hotná p íčinď' navozuje Tomášovi cizív znam pffčiny méně d iežité, vedlejši částečné (od-
povědné za ričinek jen zěásti). Jeho pojetí součinnosti Božího p sobení a lidské svobody je
vyloženo v Teologické sumě na více místech, zvlášť z etelně nap . I, 83, 1 ad 3: svobodná v le
je p íčina vlastního pohybu, protože svobodnou vlilí člověk sám sebe h be k ěinnosti. K povaze
svobody však nepat í nutně, aby to' co je svobodné' bylo první p íčinou vlastního pohybu; jako
se také nevyžaduje, aby něco bylo p íčinou něčeho jiného pouze tak, že tojejeho první p íčinou.
B h je tedy první p íčina, která uvádí v pohyb p íčiny p írodní i obda ené v lí. A jako tím, že
uvádí v pohyb p íčiny p Írodní' jim neodnímá, aby jejich ríčinky byly p írodni tak také tím, Že
uvádí v pohyb p íčiny obdďené vrili neodnímá jim, aby jejich činnosti byiy volní, n brž to *
aby byly volní - v nich ěiní; prisobí totiž v každé bytosti podle toho, co je jí vlastní. (Pozn.:
v článku 83 uvádí Tomáš jako protiaqgument, sed contra, F1l2' I3.) Dďší takové místo je v ST
I, I05, 4 ad 2, 3: K druhé námitce ekněme, že pohybovat se v lí je pohybovat se ze sebe, to
znarnená z vnit ního principu. Ale tento vnitní princip mriže b t odjiného principu vnějšího.

'I4emslví církve V mystické teologii P. Arintera

člověka, teology nevyjímaje. JeJi člověk teologem, je jeho osobní proměna
žád'oucí tím spíše: Vzhledem ke svému oboru je s vírou - se všemi jejími
stránkami a obsahy - zvlášť spojen a jsou ná něj kladeny zvlášť vysoké
niároky.

Podle P. Arintera má veškeré intelektuální rísilí které teolog vyvíjí, smě-
ovat k prožívání Božích tajemství; mít k Božím tajemstvím v}tah jén jako
I objektu studia považoval za jejich profanaci, protože podle jeho níLzoru
je součástí takovéhoto p íStupu chladny odsťup, kter je na mrsic pi ešení
nějakého matematického pffkladu, ale v teologii nikoliv. Boží tajemství jsou
vždy _ nezávisle na tom, z jakého ríhlu k nim člověk p istupuie - symbolem
a zíírukou p ítomnosti Boha, dárce spásy.

Tyto názory zastával P. Arintero od samého počátku svého prisobení.
Po_zději Se začal zab}'vat ještě jedním tématem, které prostupuje všemi jeho
knihami a provází i veškeré jeho kněžské prisobení. Mrám na mysfi Jeho
zaujetípro Boží milosrdnou lásku, která pro něj nebyla zdalekajen pouh)'m
p edmětem studia, ďe mnohem spíše prost edím, v němž se pohybovď a 

'il.|ožíp|án Se světem je plán milosrdenství je to plrán milosrdné lásky, aproto
každá skutečnost obsažená v tomto plánu, tedy každé Boží tajemství, je
vyjáďením azátoveí i zdrojem Boží milosrdné lásky. KaždéBožítajemství
volá lidi k tomu, aby tuto lásku žili a svědčili o ní.

Mystika P. Arintera v jeho nejlepších letech je mystika milosrdné lásky.
P. Arintero byl hluboce p esvědčen o tom, co velice šthstně a p esně zfoi-
muloval Jan Pavel II., když ekl: ,}4ilosrdenstvíje totiž nezbytnou součástí
lásky' jakoby jejím druh m jménem, a současně zvláštním zprisobem jejího
projevování se a uskuteč ování ve vztahu v či z\u, které je ve světě, které
na člověka doráží a obklopuje ho, vtírá se do jeho nitra a mriže ho dokonce
i 'uvést do záhuby pekla"' (Dives in miser., č.7).

Ríká se, že P. Arintero byl p edchtidcem II. vatikánského koncilu. Toto
konstatováníje p esné, ale zárove i nedostatečné,protože nic nevypovídá
o tom, nakolik se dokázal koncilnímu ideálu p iblížit. Jsem pevně p esvěd_
čen, že v někter ch driležit ch bodech je P. Arintero nejen p edchridcem
koncilních textri, ale i jejich komentátorem.

Ukažme si to na p íkladu: V dogmatické konstituci II. vatikánského kon-
cllu Dei Verbum se mluví o tom, že církev rozumí Božímu zjevení stríle lépe
(srov' DV 8b). Na toto téma napsď P. Arintero nespočet stránek. Kdyby si
někdo dď tu práci, vybral je, nepatrně zmodernizovď slovnft, tak aby byl
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,Srdcď' _ vnit ní život - P' Arintera byl utvií en mysticky, což je typické
pro ty, kdo ,'se obracejí ke svému srdci, aby naslouchali hlasu, jenž k němu
promlouvď', hlasu, kter zve k adoraci a kontemplaci, k rižasu nad Božími
tajemstvími - k mystickému životu'

Prost edí, v němž se P. Arintero pohybovď, nemělo pro touhy jeho srdce
p íliš pochopení. Bylo nutné žít život vymezen určit m rámcem, plnit ulo-
žené koly. To se však net kájen P. Arintera, je to obecně lidská zkušenost.
Prost edí, v němž člověk žije, nikdy nebude nakloněno mystice, vyjimkou
byla snad pouze svatá rodina v Nazaretě.

Chci zdriraznit, že v tomto směru nebyl P. Arintero podroben žádné
mimo ádné zkoušce - tento děl není ničím neobvykl m. Bylo však t eba,
aby ho žil' Podle P. Arinteranelze totiž teologii oddělovatod života:prožívání
Božích tajemství nachází své vyjád ení v mystické teologii.

V té době nebylo vribec běžné spojovat slova ,,teologiď' a ,,rnystikď'. Na
teologii se témě q lučně nahlíŽelo jako na vědu, vědu o Božích tajemstvích,
ale p ece jen v první adě vědu; vyžadovaly se od ní subtilní, vybroušené
tísudky, p esnost, systematická p ísnost, zÍetézováníjednotliv ch pravd ces-
tou dedukce atd. Na první pohled je zÍejmé, že v ní p evažovďy náhledy
a tendence, které se obvykle shrnují v razem ,jntelektuďismuď'. ,|ntelektu-
álov ' a,,rnystikovď' byli dvě jasně odlišené kategorie osob, které se nezffdka
st etávďy.

P. Arintero pat il mezi mystiky jednak ,instinktivnď', jednak z p esvěd-
čení a z osobního rozhodnutí. Tehdy však měla mystika špatn zvuk; profesio-
nální teologové sejí nevěnovali, protoŽeji považovali zanéco méněcenného.
Domnívďi se, že pokroku v poznání Božích tajemství, ktery by bylo možno
bez pochyb označit j ako vědeck 

' 
s její pomocí dosáhnout nelze. P. Arintero

toto mínění nesdílel.
Pro P. Arintera teologie nebyla nikdy pouh1 m ,fliskursern', v němž rozum

analyzlje, syntetizuje a vytváčí ucelen systém, jehož jednotlivé částí jsou
navzájem pevně propojeny. Dob e věděl, že toto vše je nutné - ve sv ch
spisech ostatně nepostupovď jinak - ale jak jeho knihy, tak i jeho chování
jasně dokazují,žemll to nestačilo; ba co víc, byl p esvědčen,žektomu, aby
byl člověk opravdov1Ím teologem, to nestačí nikdy a nikomu.

Teologie vychází z tajemství víry a proto je teolog povolán k tomu, aby
byl nejen učencem, kteq tato tajemství zná, a|e také svědkem, kter o nich
vypovídá. Prvo ad1 m ríkolem Kest'anské víry, jižmáteolog vysvětlovat, není
poskytovat rozumu pracovní materiál, n brž utvrí et a promě ovat celého

Má prosébná modlitba smysl?

A tak pohybovat se ze sebe není v rozporu s tím, Žeje něco uváděno v pohyb něěímjin rrn. K t etí
námitce ekněme, že kdyby byla v le uváděna v pohyb odjiného tak, Že by se sama ze sebe
nikterakneh bala(Žebybylazcelapasivní),nepičítalybysejíjejískutkykzásluzeneboktíži;
jelikož se však tím, žeje něco uváděno v pohyb odjiného, nevyluěuje, že má pohyb ze sebe'
jak jsme ekli, takŽe v drisledku toho není odstraněn d vod zásluhy nebo jejího opaku. (Pozn.:
v ělánku 105 je citováno jiné Tomášovo dílo, kde se dovozuje, že pojetí Bohajako p íčiny ěinťr
svobodné vrile není v rozponr s uznáním lidské svobody: Quaest. disp. De malo, 3,2 ad 4.) _
p eklad: autor.
2I Z 20. kánonu II. oranžského sněmu (r. 529), D I93, DS 390; p evzato z Augustinova
spisu De gratia et libero arbitrio. Podle Tomáše v; rok platí nejen v ádu milosti, n brž obecně
o kaŽdém dobrém lidském konání. Eticky a Kest'ansky hodnotná je právě ta druhá, vědomá
a svobodná složka, v p ímém rozporu s názorem kvietist (viz4.teze v pozn' 17), kte í chtěli
vyvyšovat Boha snižováním člověka.
22 Racionální egoismusAyn Randové, jakjej velebí Ji í Kinkor (Trh a stát, Svoboda, Praha
1996) jako protiklad rídajně zhoubného altruismu/= dávat zásadné p ednost druhémr:/, je pro
Kesťana zarážející Íím, že z největšího pÍikázání druhou ěást rrrlčky hrubě deformuje a první,
lásku a Bohu, vribec nebere v rívahu, slovy ani věcně - nap . ríctou k ádu bytí' vyššímu než je
vlastní zájem'
23 Gottfried Bachl: Thesen zum Bíttgebet, v: Vorsehung und Handlung Gottes, St. Benno-
Verlag, Leipzig 1988, str. 192_207. - Autor mj. pojednává o zámérné nezajištěnosti žebrav ch
mnich ve spiritualité Františka z Assisi.
24 Podle českého dominikána Anselma Vladimíra Flrorka(+23.3.1999) lze Tomášovu nauku
v jistém smyslu označit za dynamick panteismus (soukomé sdělení asi z r. L960). V obecně
p ijaté terminologii by bylo p esnější mluvit o panenteismu, d. Brih je ve všem, ale je i transcen-
dentní.
25 K tomu viz diskusi o k esťanské ví e a vědecké skepsi v UNIVERSU 30 (1999), str. 20-40.
26 Tak Freud ve dvou statích obez etně, ale s pln m p esvědčením rozebírá pffpady, i z vlastní
praxe,jež neumívysvětlitjinak než p enosem myšlenek. Uvádí-lije do souvislosti s podvědomím
nebo se vztahem matka - dítě, mohlo by to svěděit o silném zaujetí zričastněn ch osob. Viz Sen
a okultismus, v: Sebrané spisy Sigmunda Freuda, J. Kocourek, Praha1997,15. kniha, str. 28-48,
a Psychoanal za a telepatie, tamt., 17. kniha (1996), str. 35-50.
27 Recentní informacezaznéIy na 1. pražském symposiu o hraničních obIastech psychologie
29.3.1999 po ádaném Filozofickou fakultou UK. Materiály z diskusního panelu s mezinárodní
častí mají vyjít tiskem.

28 K esťanská revue lll999, str. 7-1 1. Citované myšlenky z knihy Tao+e-ťrng nápadné p i-
pomínají kvietismus.

P vodní verze článku vyšla v časopise Universum č. 31-32 v r. 'l999, re-
dakčně kráceno ve spolupráci s autorem, kter1i p ipojil odkazy na sv. Tomáše
k jeho pojetí lidské svobody (pozn. 20)'
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Tajemství církve V mystické teologii P. Arintera

1. Zivotopis

P. Arintero se narodil 24. červla 1860 v Lugueros, malé španělské ves-
ničce na severu provincie Le n. Do noviciátu vstoupil v záÍí 1815 a v násle-
dujícím roce složil své první sliby v klášte e v Corias v Asturii, kde v r. 1860
začďa obnova španělské provincie, zrušené na základě Mendizábalov ch
dekretri o likvidaci eholních institutri. Takzvaná ,,desamortizacď', zrušení
moru, znamenala zánik eholních institutri, avšak žádny sociální problém

nevy ešila.
Po složení slibri zristď P. Arintero v Corias a absolvoval tam i ročnfty

teologie. Na jďe r. 1881 byl poslán na univerzitu v Sďamance, kde studovď
p írodnívědy. Svá studia zakončil v r. 1886, kdy získal licenciát.

V zá í 1886 začal vyučovat na koleji ve Vergďe v provincii Guipuzcoa,
kde si soukrom m sťudiem doplnil dva ročnfty teologie, které mu dosud
chyběly. Když byl poslán do Sďamanky, dostal totiž dispens od docházení
do školy' nikoliv však od studia. Ve Vergďe strávil šest let a dalších šest let
p ednášel v Corias p írodní vědy mlad m dominikánrim p ipravujícím se na
kněžství.

Y záÍí1898 začal vyučovat v Salamance. Zde se rovnéŽzača|plněvěnovat
tématu, jemuž zasvětil cel zbytek Života:. tajemství církve jako uskutečnění
plánu spásy. Podle P. Arintera je církev p edevším společenství povolané
k tomu, abyjako celek žilo všeobecné povoláníke svatosti,již vždy definoval
jako svatost mystickou. Toto základní téma se vine životem P. Arintera po
celych t icet let: od r. 1898 aŽ do r. 1928.

P. Juan Gonzá|ez Anntero zem el v pověsti svatosti v klášte e sv. Štěpána
v Sďamance 20. nora 1928. Jeho služba Božímu tajemství spočívala p ede-
vším v práci spisovatele, duchovního vridce akazatele. Napsal mnoho knih,
mnoha osobámposkytoval duchovní vedení ve sv1 ch dopisech a nerínavně
kázal po celém Spanělsku.

TajemstvÍ církve v mystické teologii P. Arintera

2. Mystická osobnost P. Arintera

o tom, že P. Arintero byl v jimečná mystická osobnost a že v znarrlně
ovlivnil a obnovil všechny oblasti spirituality, dnes už nikdo nepochybuje.
Nejnovější, velice v mluvné svědeciví pišlo z ,,františkánského prost edf',
od jedné klauzurované eholnice, která se v tomto oboru po zás(uze těší
znamenité pověsti.

María Victoria Trivino je mniška - klariska. Nedávno vydďa velmi za-
jímavou knihu nazvanou Spanělské spisovatelky - klarisky (BAC' Madrid
1995). Texty' které shromáždila' sahají od 15. století až po dnešek. Bohat-
sťví a rozmanitost sebraného materiálu si vynutily historick rivod, v němž
se dočítáme: ,,V první polovině 20. století nastalo ve Spanělsku velké oži-
vení zájmu o mystiku, které v' znamně podněcovď nadmíru vzdělan P. Juan
Arintero oP. Tato veliká osobnost získala značn,vliv dfty sv m spisrim
a sv m promluvám k posluchačrim zrŮzn ch eholních rodiď' (s. XIII).

Tak tomu skutečně bylo. P. Arintero nebyl vlivnou osobností jen dfty
sv m knihám' ďe i dfty sv m kiázáním určen m p edevším eholnicím. Tato
oblast jeho prisobení však ještě nebyla náležité prostudována. Shr me to
podstatné: Už p ed polovinou 20. století nastďo ,yelkď' mystické oživení.
P. Arintero je označen za ,yelikou osobnosť', která je po cel svrij život
podněcovala. Jeho ptisobení spočívalo zve|ké části v promluvách.

Toto dob e podložené svědectví pocházející z nedominikánského zdroje
jasně dokazuje v sadní postavení a p vodnost P. Arintera v myšlení o spiri-
tuďitě. Po tomto krátkém p edstavení se věnujme už pffmo jeho učení.

3' Vnější okolnosti a dŮraz na srdce

Učení P. Arintera je ízce spjato s jeho vlastním vnit ním ustrojením;
byl totiž jednímzIiďí, kteff jsou mystiky ze samé své podstaty. P. Arintero
nechápe mystiku pouze ani hlavně jako oblast studia, je pevně p esvědčen,
že mystika spočívá p edevším v tomžít BoŽí tajemství.

Ve sv ch knihách P. Arintero znovu a znovu mluví o poznání BoŽích
tajemství,5krze soup uozenosť'. Tato,5oup irozenosť' nemá nic společného
s naťurďismem. Lze jí dosáhnout tak, že člověk dovolí, aby se BoŽí tajemství
zmocnila celé jeho osoby, vtiskla jí svou podobu, vytvarovala a p etvo ila
ji tak, že se v ní začne oďrážet posvěcující skutečnost, již Boží tajemství
p inášejí a která je člověku darována, pokud se jí nic nestaví na odpor.
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