
 
 

EXÁMEN 
Doprovázení je pomoc pro váš duchovní život, ale samo o sobě nestačí. Je nutné, aby se mezi jednotlivými 
rozhovory „děly věci“. Je důležité, aby sis zachoval pozornost k Božím věcem. Jak? 

Svátosti jsou první velkou pomocí: účastni se mše svaté, která Tě živí; pečuj o svátost smíření atd. Svátosti jsou 
zvláštními okamžiky milosti, kdy věnujeme Bohu náš čas. Jak bychom mohli říct, že nám záleží na Bohu, 
kdybychom mu nebyli schopni věnovat alespoň jednu hodinu týdně? 

 

Examen aneb nejdůležitějších 15 minut Tvého dne 
Další zásadní pomocí, které svatý Ignác přikládal velkou hodnotu, je denní examen. Je to velmi jednoduchá 
forma modlitby, kterou můžeš zařadit do svého každodenního života. Vrátit se na několik minut ke svým 
vzpomínkám na tento den a podívat se, kde byl Pán přítomen. Vrať se k místům, lidem a situacím. Modli se na 
základě toho, co jsi zažil. Toto nám pomáhá rozpoznat Boží přítomnost v našem životě. Nedovol, aby Tvé dny 
ubíhaly jeden za druhým, dny, ve kterých jenom „konzumujeme“ události, aniž bysme se z nich poučili a získali 
zkušenosti. 

Examen Ti může pomoci být vděčným člověkem a být pozorným k detailům Boží přítomnosti v tvém 
každodenním životě. Pomůže Ti stát se pokorným, protože Tě nutí přiznat si neúspěchy dne a zve Tě usmířit se 
s kýmkoli, komu jsi mohl ublížit. 

 

Skládá se několika jednoduchých kroků: 

1. Požádej Pána o světlo, abys mohl jeho očima vidět svůj den. 
2. Vyhledej jednu-dvě události v uplynulém dnu, ve kterém byl Bůh pro Tebe zvláštním způsobem 

přítomný. Nehledej kvantitu, ale zastav se u té události a znovu ji prožij. Děkuj Bohu za to, co jsi mohl 
s ním prožít. 

3. V jedné větě popros o Boží sílu, aby ses dokázal pravdivě podívat na celý den 
4. Procházíš celý den – systematicky, hodinu za hodinou a díváš se na Boží přítomnost a na chvíle, kdy se 

Ti nepovedlo žít tak, jak by to od Tebe Bůh chtěl – popros Boha o odpuštění za to, co se Ti nepovedlo 
a pros o uzdravení. Hlavní volba křesťana ale není mezi dobrem a zlem, ale mezi něčím dobrým a 
lepším: je naši povinnosti vždy rozlišovat a volit to lepší – v tomto spočívá ignaciánské MAGIS. 

5. Modlitba za zítřek: pros Boha, aby Ti ukázal, jak by mohl probíhat zítřejší den. Pros o pomoc zvláště 
v těch momentech, které by mohli být pro Tebe obtížné.  



 
 

6. Ukonči examen nějakou krátkou oblíbenou modlitbou 
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