
LÁSKA KE SVĚTU V POSTNÍ
DOBĚ?

Milá schönstattská rodino,
stojíme na začátku postní doby a k ní
jistě patří postní předsevzetí - často 
automaticky brané jako cvičení se 
v odříkání si něčeho. Často lidé ale 
ani neznají smysl postu. Možná se 
vám může pro postní dobu zdát 
zvláštní text, který jsem vybral, ale 
věřím, že nám může pomoci se 
zamyslet z jiné perspektivy nad 
vztahem ke „světským záležitostem“ 
i postní době. P. Kentenich v něm 
pravda trochu extrémně dává 
řeholní a světský život do protikladu,
ale díky tomu vysvítá jasněji náš 
často deformovaný vztah ke světu. 
P. Kentenich tak na svou dobu 
obdivuhodně otvírá dveře spiritualitě
uprostřed světa - tedy spiritualitě, 
kterou potřebuje objevovat většina 
z nás. Text je z přednášky 

P. Kentenicha z Milwaukee pro 
manželské páry z řady setkání 
„V pondělí večer“.

P. Kentenich vzpomíná v přednášce 
z 16.1.1961 na jednu událost 
v okruhu biskupa Pecciho - 
pozdějšího papeže Lva XIII. Tehdy byl 
na nějakém setkání a přišla zpráva 
o smrti Friedricha Ozanama, 
zakladatele Konference sv. Vincence 
z Pauly, charitativně velmi činného, 
známého literárnícho historika, 
slavného profesora na Sorbonnské 
univerzitě. Všichni se shodli, jak to 
byl veliký muž a že byl jistě svatý. 
Jistý člověk ale prohlásil: „Je jenom 
škoda, že neunikl před nástrahou 
manželství“. Biskup Pecci na to 
reagoval: „Jestlipak víte, co říkáte? 
Takže vy si tedy myslíte, že Spasitel 
ustanovil šest svátostí a k tomu 
přidal jednu past?“  P. Kentenich 
bere tento příklad jako typický pro 
převládající atmosféru v církvi:

Víte, co v tom zaznívá? Je to 
takový základní postoj, který často 
převládá v katolickém světě. Ještě i 
dnes. Máme prostě pocit, že 
nejdůležitější je panický a panenský 
způsob života. To ostatní je slabost. 
A když má muž ženu, je to spíše 
ústupek slabosti a není to vlastně 
správné.

Kdo chce být svatý, bude žít 
v celibátu. Buď se stane knězem, 
nebo řádovou sestrou, nebo něčím 
podobným. kdo se ožení nebo 
provdá, s tím je konec. Ten může sice 
přijít do nebe, to je pravda, může 
nahoře v nebi stát někde v rohu; ale 
v blízkosti Boží, pod ochranným 
pláštěm Panny Marie - ne, to 
u manželů nejde.

No, je to vyjádřeno trochu 
přehnaně. Ale tento směr v 
katolickém světě existuje. Podívejte, 
v podstatě se tím myslí: Co musíme 
dělat, když se chceme i jako manželé 
stát svatými? Opičit se po lidech, 
kteří žijí v klášteře, protože všechno 
ostatní je hloupost. Ano, klášterní  
spiritualita. A čím více budeme tuto 
klášterní spiritualitu napodobovat, 
tím jistěji se dostaneme do nebe.

Půjdu ještě o kousek dál. 
Takový je postoj vůči celému světu. 
Nejen manželství jako takové, celý 
svět nám vadí. Lidé v klášteře by měli 
vlastně svět od sebe odrážet.  
(Ovšemže to nedělají, ale měli by.) 

I my, když chceme dosáhnout 
svatosti, třebaže žijeme ve světě (je to
ostuda, že v něm musíme žít), se 
musíme snažit ho jednou nohou od 
sebe odkopávat a druhou nohou si 
tak trošku vykračovat do klášterního 
života.

Kvůli tomu je taky dnes tolik 
vnitřní nejistoty. Kde? Mezi laiky. Na 
druhé straně přicházejí všechny 
moderní objevy v oblasti techniky a 
průmyslu. Všechny pozemské statky 
se dnes vyrábějí masově. Dnešní svět 
je čím dál přitažlivější. A tak se říká, 
že když my, katolíci, hledáme svou 
slávu a velikost v pohrdání světem, 
jsou to pak ti druzí nekatolíci, kteří 
dělají všechny velké objevy. A my? 
My sedíme někde v koutě. Vynálezy 
dělají oni, a oni taky vědí, jak je 
využít, aby dosáhli průmyslové 
vyspělosti. A my? Sedíme v koutě! 
No, co to má být?

Do celého katolického světa 
teď přichází úplně nový životní pocit. 
Je to životní pocit dnešních lidí 
všeobecně a proniká i do katolického 
tábora. 

Co z toho vyplývá? 

Musíme postavit pozemské věci více 
do popředí.

Musíme ukázat laikům cestu,

jak pozemské věci přijmout,
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jak pozemské věci používat,

jak si pozemských věcí vážit

a jak dosáhnout skrze pozemské věci 
svatosti.

Když na sebe necháte působit 
moderní literaturu, pocítíte tohoto 
ducha mnohem silněji. A tím i 
jedinečnou skutečnost, která se 
v průběhu staletí opakuje: Pán Bůh 
vede církev velmi často 
protichůdnými proudy. A to je vždy 
výhoda. Kdyby církev existovala jen 
sama pro sebe, bohužel by neudělala 
příliš velké pokroky.

Nyní se trochu zamysleme 
nad tím, jestli naše laická spiritualita 
není dokonalou napodobeninou 
spirituality lidí v nějakém řádu. 
Neboť to si odporuje. Lidé v klášteře 
musí pokud možno pryč od 
pozemských věcí a my jako laici 
musíme do světa. Musíme 
s pozemskými věcmi zacházet. My 
laici jsme nebyli stvořeni k tomu, 
abychom utíkali pryč od pozemských 
věcí. Musíme se dokonce znovu 
naučit pozemské věci milovat. 
Milovat tedy i peníze a majetek, 
krásu lidské přirozenosti nebo umění 
a vědu. Vždyť my se s těmi věcmi 
musíme setkávat. Proto vznikl 
v katolické církvi jedinečný proud, 
jaký jsme v takové míře v celých 
církevních dějinách ještě nikdy 
neměli.

Jde o specifickou laickou 
spiritualitu. Jak vypadá moje 
spiritualita, jsem-li laikem? Kdybych 
měl například dceru, která je 
(řádovou) sestrou, nebo syna kněze, 
dokonce v nějakém řádu, měl bych 
stále jedním okem pošilhávat, co 
dělá, a dělat to stejně? To ne, musím 
být hrdý, že mám svou laickou 
spiritualitu! Oni mají a musí žít svoji 
klášterní spiritualitu. Lidé mají dnes 
také pocit, že když se to laik nenaučí, 
může své katolictví zabalit. No, co to 
má znamenat? Řádoví bratři a sestry 
přece nežijí ve světě. My žijeme ve 
světě. Když my sami nebudeme svět 
správně milovat a učit ty druhé se 
světem správně zacházet, jaký to 
bude mít důsledek pro katolickou 
církev? Proto se taky ozývá volání po 
laickém apoštolátu!

Jistě, teď řeknete: Laický 
apoštolát! Jdu do toho! Co mám 
dělat? Měl bych častěji přistupovat ke
svátostem, mám mít rád Pannu Marii.
To všechno  je správné, ale 
nevystihuje to pravou podstatu. 
Musíme ukázat svým životem, jak se 
dá svět, zvláště všechny nové 
vymoženosti v oblasti techniky a 
hospodářství, milovat tak, abychom 
skrze tyto věci došli k Pánu Bohu. 
Chápete, jak veliký úkol se v tom 
skrývá? To samé platí o manželství.

P. Kentenich velmi obratně vystihuje 
výzvu v postoji ke stvoření: svět, jak je 
stvořen, je dobrý. Samozřejmě nás 
může od Boha odvádět - a většinu lidí 
odvádí. Přesto není konstruktivní 
cestou stvořeným pohrdat a utíkat 
před ním do nad-přirozeného světa, 
nýbrž v harmonickém propojení 
přirozeného s nadpřirozeným najít 
cestu ke svatosti. Tedy nedojít svatosti 
navzdory pozemskému, ale skrze 
pozemské a díky pozemskému.

V tomto kontextu pro nás může být 
zajímavé se zamyslet nad smyslem 
postu. Možná tedy místo 
jednostranného zříkání se určitých věcí
se zaměřit spíše na to, aby nás jejich 
užívání vedlo blíže k Bohu a našim 
bližním a pomáhalo nám v růstu v 
lásce. 

Zde nabízím pár otázek, které by vám 
mohly pomoci prožít plodněji postní 
dobu i objevit více spiritualitu 
uprostřed světa:

Jako první si ujasnit: v jaké oblasti  
mám zvlášť touhu nějak růst? Rozvíjet 
se. Např. jaký vztah bych rád/a 
prohloubil/a?

Co bych pro to mohl/a konkrétního 
udělat?

Jaká stvořená věc by mi v tom mohla 
být nápomocná? (věci, příroda, mé 
tělo, nástroj atp.)

Naopak mohl/a bych skrze něco 
stvořeného více vnímat lásku a 
pozornost druhého či Boží lásku?

Mohu mít hlubší vztah, mohu i více 
milovat či být vděčný za věc, která mi 
pomáhá projevovat či zažívat lásku?
 

Přeji Vám požehnané prožití postní 
doby, aby vaše vztahy mohly růst 
v radosti i hloubce, aby vás vše stále 
více naplňovalo vděčností za dar 
života. Věřím, že inspirace tohoto textu
nám pomůže prohloubit i náš vztah 
k P. Kentenichovi, díky kterému 
můžeme rychleji objevovat krásu 
života a Boží lásku.

To vše vám vyprošuji v úmluvě 
lásky a posílám požehnání,

P. Daniel Bořkovec

Koho text zaujal, doporučuji přečíst si 
celou přednášku spolu s dalšími 
přednáškami v knize  V pondělí večer...
svazek 20 - Manželství jako cesta ke 
svatosti. Tuto knihu vydal Institut 
schönstattských rodin 
ISBN 978-80-86760-31-5.
Citovaný text je ze stran 8-10.

vydává Schönstattské hnutí 
www.schoenstatt.cz
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