
 
 

DUCHOVNÍ ROZLIŠOVÁNÍ 
(PRO DOPROVÁZENÉHO) 

Co když mě Bůh volá stát se jezuitou? 
 

Všichni jsme povoláni k plnosti životu. Určitě existuje univerzální povolání ke svatosti, nicméně Bůh také 
povolává některé lidi ke zvláštnímu zasvěcení. Ne proto, že jsou lepší nebo dokonalejší, ale z čisté milosti. Zdá 
se, že to je způsob, jakým si Bůh vyvolil jeden náro ze všech národů na zemi. Ne proto, že by byl největší nebo 
nejcennější (Dt 7,7). Stejným způsobem jedná i s některými lidmi, které zvláštním způsobem povolává, aby byli 
znamením jeho lásky na tomto světě.  

 

„Pro mě osobně, přesvědčení, že to, co pro mě Bůh chce, je to nejlepší pro mě, vždy přinášelo hluboké vnitřní 
uspokojení. Řeholní život, konkrétně život v Tovaryšstvu, je pro mě vším. Tento styl života mi dal ideál, který je 
mnohem lepší než ten, který jsem si mohl sám navrhnout; ukázal mi cestu, po které se mám vydat, abych ho 
dosáhl. Dal mi a stále mi dává sílu jít touto cestou, aniž bych ztratil srdce. Kdybych je věděl využít nejlépe jak to 
jde, určitě bych se dostal až na konec. Tento život mi ukazuje Krista. Tohoto Člověka a Boha, který je ideálem 
mé existence a který uspokojuje vše, po čem mohu toužit jako člověk, po všem, co si mohu přát jako křesťan a 
věřící.“ (Pedro Arrupe SJ) 

 

Tři základní pomůcky, které Ti pomohou s povoláním 

• Buď věrný doprovázení a sdílej své touhy i pochybnosti. 
• Buď věrný modlitbě, zvláště každodenní examenu, a zvaž účast na Duchovních cvičeních. 
• Pečuj o život církevního společenství a službu potřebným. 

 

Několik příběhů o povolání v Písmu 

Ve své modlitbě se můžeš modlit s těmito věřícími, kteří se cítili být povoláni Pánem. Zde jsou jejich slova... 
Přizpůsob si je podle sebe a nauč se jimi vyjadřovat to, co se v Tobě děje. Se kterou postavou se nejvíce 
ztotožňuješ? Proč? Co Ti skrze ni chce Pán říct? 

• Abraham: Gn 12, 1-9 „Opusť svou zemi a jdi na místo, které ti ukážu.“ 



 
 

• Mojžíš: Ex 3, 1-22 „Viděl jsem, jak můj lid trpí“. 
• Gedeon: Soud 6,11-16 „Hospodin je s tebou, statečný muži“. 
• Ámos: Am 7,10-17 „Hospodin mě vyvedl zpoza ovcí“. 
• Izajáš: Iz 6,1-13 „Tady jsem, pošli mě“. 
• Jeremiáš: Jer 1,4-10; 20,1-18 „Tvé slovo je oheň ve mně“. 
• Ezechiel: Ez 3,1-21 „Neboj se jich“. 
• Samuel: 1 Sam 3,1-21 „Promluv, Hospodine, neboť tvůj služebník naslouchá“. 
• Jozue: Joz 1, 1-9 „Buďte velmi stateční a vytrvalí“. 
• První učedníci: J 1, 35-51 „Našli jsme Mesiáše“. 
• Bohatý mladík: Lk 18, 1-30 „Zarmoutil se, protože byl velmi bohatý“. 
• Dvanáct apoštolů: Mk 3, 13-19 „Zavolal ty, které chtěl“. 
• Matouš: Mt 9, 9-13 „Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky“. 
• Maria: Lk 1, 26-38 „Kéž Bůh ve mně učiní, jak jsi řekl“. 
• Pavel: Sk 22, 3-23,1 „Budete jeho svědky před celým světem“. 

 

Otázky k zamyšlení... 

Zde je několik otázek, které Ti mohou pomoci formulovat Tvé povolání. Zkus si je v klidu projít a odpovědi si 
zapiš do Duchovního deníku a pak prober s Duchovním doprovázejícím. 

• Co je pro Tebe povolání? 
• V jakém věku a jak se u Tebe objevil neklid z povolání? K čemu jsi se v té době cítil povoláni? Jaké 

další důležité okamžiky ve svém životě spojuješ s Božím voláním, které teď cítíš? 
• Které osoby byly ve Tvé historii povolání důležité? 
• K čemu se nyní cítíš Pánem povolán? Co je Ti jasné? V jakém bodě své historie povolání se nyní 

nacházíš? 
• Proč si myslíš, že bys mohl mít povolání do Tovaryšstva Ježíšova? 
• Jaké je podle tebe hlavní poslání jezuitů? Co tě na nich přitahuje? Jak se vidíš v Tovaryšstvu? 
• Jaké máš obavy? Co Tě může paralyzovat? 
• Jak bys mohl růst ve velkorysosti a ve schopnosti naslouchat tomu, co TI Bůh říká? 
• Jak si myslíš, že by bylo dobré na tom dále pracovat? 

 

„Co byste řekl mladému muži, který by dnes chtěl vstoupit do Tovaryšstva? Aby přišel s velkými touhami. Že dílo, 
které máme v rukou, je to nejúžasnější, co si člověk může představit, že je to Boží dílo a že stojí za to se mu zcela 
odevzdat. Jenom ti, kteří do něj dali všechno, bez podmínek, jsou schopni dosáhnout hlubokého štěstí, které 
přináší Ježíšovo poslání, k němuž se dnes připojujeme.“ (Adolfo Nicolas SJ) 

 



 
 
Napiš svou autobiografii... 

Až budeš mít se svým Doprovázejícím pocit, že nastal čas, můžeš napsat krátkou „autobiografii“ v rozsahu až 
5 stran. Pokus se odpovědět na tyto otázky... 

• Kdo jsem? (Od obecnějších informací o věku, povolání atd. až po to, co Tě nejhlouběji definuje, Tvé 
nadání, dary, limity). 

• Jaké události nejvíce poznamenaly můj život? Jaké etapy utvářely Tvůj život od dětství až po dnešek? 
• Jaká je moje rodina, jaký je můj vztah s ní, a moji přátelé, kdo jsou ti nejdůležitější a jak mě nejvíce 

ovlivňují? 
• Jak jsem žil svůj citový život a svou sexualitu? 
• Jaké mám studijní/pracovní zkušenosti? 
• Jaké zkušenosti se službou jsem získal a jak jsem je prožil? 
• Jaká byla moje dosavadní zkušenost s Bohem? Jaké jsou hlavní milníky? 
• Jaký je příběh mého povolání? Kdo byl v tomto procesu důležitý? 
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