
 
 

DUCHOVNÍ ŽIVOT 
V čem spočívá křesťanský život? Někteří kladou důraz na vyznání víry, na to, čemu věříme a co děláme. Jiní 
zdůrazňují dobré skutky, křesťanské hodnoty. To vše je důležité, ale aby se z toho všeho v nás stalo něco 
skutečně živého, musí to být založeno na osobním vztahu s Bohem. Ten má různé aspekty, jako je modlitba, 
svátosti, malé osobní obřady, formace…, které nám pomáhají pečovat o tento vztah a umožňují jeho růst. 

 

Inspirace Písmem (Mk 1,35-39) 

„Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se 
pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu: „Všichni tě hledají.“ Řekne jim: „Pojďte jinam do okolních městeček, 
abych i tam kázal, neboť proto jsem vyšel.“ A tak šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé 
duchy.“ 

 

V Ježíšově životě je aktivita neustálá: chodí z jednoho města do druhého, káže, léčí... Ale to vše zakládá na 
něčem, co nemůže chybět: na modlitbě. V ní se Ježíš setkává se svým Otcem, poznává, že ne on je středobodem 
života, ale že tímto je jeho poslání. Poslání, které přijal od svého Otce. Těmto setkáním s Otcem věnuje zvláštní 
péči: vyhledává klidné místo a vyhrazuje si na to první část dne. 

 

Ignaciánská inspirace 

„Rozmluva se koná opravdovým způsobem, jako když mluví přítel s přítelem nebo služebník se svým pánem tak, 
že člověk buď prosí o nějakou milost, nebo se obžalovává z nějakého špatného skutku, nebo sděluje své starosti 
a prosí v nich o radu. Pomodlit se jednou Otčenáš.“ [EE.EE. 54] 

V Exerciciích je nám nabídnuto mnoho způsobů modlitby a různých témat, za které se můžeme modlit. Jedna 
věc se však opakuje stále dokola: rozhovor. Rozhovor s Bohem o tom, co objevujeme v modlitbě a v životě. 
Modlitba je prostor blízkosti s Bohem, který umožňuje tomuto vztahu růst. Postupně se celý život stává 
dialogem s Bohem. 

 

 

 

 



 
 
Otázky k zamyšlení 

• Jak je Bůh přítomen ve Tvém každodenním životě? Je jen další položkou mezi ostatními, nebo je tím, 
co dává smysl všem dalším činnostem? 

• Jaký prostor a čas si vyhrazuješ pro Tvůj vztah s Ním? Osobní nebo společná modlitba, svátosti. 
• O co Boha prosíš? Jak s ním obvykle mluvíš? Jaký jazyk používá On, když mluví s Tebou? Hudba, služba, 

setkávání s lidmi, příroda? 
• S kým mluvíš o svých pochybnostech a obtížích ve víře? Nebo když cítíš, že žiješ něco jiného, než v co 

věříš…. 
• Které věci z Tvého života přinášíš do modlitby? A naopak, přenáší se modlitba do Tvého života a do 

Tvých hodnot? 
 


