
VZÁJEMNÁ ÚMLUVA LÁSKY

Milá schönstattská rodino,
v minulém měsíci jsme se s Pannou
Marií učili vděčnosti za vše malé 
i veliké, co nám Bůh dává. Hluboký 
osobní vztah s Bohem ale musí mít 
důsledky i pro naše vzájemné 
vztahy s lidmi i vztahy mezi různými
skupinami. Když  spolupracuje 
jednotlivec s Boží milostí, mohou 
se začít dít úžasné věci. Přesto 
působení jednotlivce je velmi 
omezené, pokud se nepřidají další. 
Pokud se ale přidají, a tato skupina 
je stále zaměřena na odhalování 
Boží vůle a její věrné 
uskutečňování, pak se začínají dít 
věci, které by si nikdo ani ve snu 
nepředstavil. Jedním ze základních 
bodů Boží vůle je ale nejdříve 
vzájemná úcta a láska v tomto 
společenství navzájem. Zkoušet 

totiž uskutečňovat i dobrý sociální 
či apoštolský projekt bez vzájemné 
lásky, úcty a podpory - tedy 
„společný“ projekt mnoha 
individualistů - je předem odsouzen
k ztroskotání.
Život ze vzájemné úmluvy lásky, 
může být cestou, abychom tuto 
skutečnost vzájemného propojení 
v lásce nespouštěli z očí.
Vzájemná úmluva lásky se týká jak 
různých společenství či skupin, tak 
na prvním místě rodin.  Manželský 
slib je vlastně vzájemnou úmluvou 
lásky, který má ve svém středu 
Boha. Jakou sílu by měl, kdyby se 
tento slib stále obnovoval 
a prohluboval, rozvíjel do všech 
oblastí rodinného života.

P. Peter Wolf nás opět uvádí 
do textu P. Josefa Kentenicha, který
nás k životu ze vzájemné úmluvy 
lásky může motivovat:

Následující text pochází z exercicií 
terciátu z  roku 1951 v Chile, kde se 
tenkrát již větší množství pallotinů 
přidalo Schönstattskému hnutí. 
V jedné přednášce mluvil zakladatel 
o vzájemné úmluvě lásky mezi členy. 
S velkou radostí vidí její růst 
a pozoruje, jak začíná spojovat celé 
regiony a lidi z různých národů. 
Zjevně má radost z pospolitosti mezi 
Mariinými sestrami a Patres. Vidí 
v tom příslib budoucí apoštolské 
plodnosti. 

Avšak zakladatel zůstává realistou, 
v této souvislosti mluví i o tom, že 
připojit se k hnutí znamená také říci 
Ano k odříkání. Právě úmluva lásky 
může znamenat velké oběti.  

----------------------------------------------

Je to přece něco velikého, že já jako 
zralý člověk, jako zralý muž, který 
důkladně zakusil těžkosti života, když
já v zenitu svého věku uzavřu 
úmluvu lásky s Pannou Marií 
a jsem přesvědčen, že ona uzavírá 
úmluvu lásky se mnou, úmluvu 
lásky, kterou uzavřela 
s Schönstattem 
a Původní svatyňkou. Znovu se 
zavazuje uvést v chod hnutí obnovy 
národa v této zemi. Znovu je 
ochotna použít nás jako nástroje, 
aby nás vyslala, aby ve svých 

službách vyslala všechny, kdo jsou 
povoláni. Je možné, že to pro nás 
bylo nové. Je to přece něco velikého,
že věříme v tuto úmluvu lásky, že se 
cítíme být vtahováni do úmluvy 
lásky, něco velikého,  že jsme 
ochotni být Panně Marii  k dispozici. 
My v rodině jsme zvyklí na to, že 
úmluva lásky s nebem posiluje také 
úmluvu lásky mezi námi navzájem. 
Vezměme si třeba obě naše formace.
Což jsme už zčásti nedosáhli toho, 
čeho jsme dosáhnout chtěli? Úmluvy
lásky mezi jednotlivými provinciemi 
a regiony. Teď už vnímáme sami 
sebe ne jako individuální osoby, ale 
jako zástupce našich regionů. 
A když si uvědomíte: Je to asi poprvé
v historii našeho společenství, že se 
různé státy,  i národnostně smíšené, 
že se slily  v jedno pracovní 
společenství. 
Vpravdě: Největší hodiny jsou ty 
nejtišší hodiny a ty nejtišší jsou 
největší! Ještě jednou: Společná 
vzájemná úmluva lásky! Nevidíte 
také vzájemnost mezi různými 
formacemi? Úmluva lásky mezi námi
jako kněžími a patres, mezi námi 
a sestrami! To je nejkrásnější dárek, 
který jsme dostali: nadmíru vzácný 
vztah mezi patres a sestrami, nesený
nadevše hlubokou vzájemnou úctou 
a svobodou, kterou necháváme 
jeden druhému, a přece jsme všichni
neseni jedním cílem! 
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Nemyslíte, že je to něco velikého? 
A když teď usilujeme ruku v ruce 
o ten velký cíl, pak, myslím, mohu 
říci: Z rodiny bude něco velkého! 
A pak cítíme, jak o nás říkají: 
„Hleďte, jak se navzájem milují!“ 
„Kde se shromáždí dva nebo tři, tam 
jsem já uprostřed nich.“ Kde jsou 
pospolu dva nebo tři regiony, tam 
jsme nepřemožitelní, i když jsme 
malý, velmi malý houfeček. Myslím, 
že musím říci ještě poslední věc, 
když si připomínáme Zakládací 
listinu: „Nedělejte si starosti 
o splnění svého přání!“ Máme velké 
cíle, vysoko nasazené cíle, jsou to 
cíle, které na nás kladou krajní 
požadavky. Tady začíná vážnost 
situace. Každá obnova úmluvy lásky 
znamená ohromně silné hnutí vůle 
zdola. „Nedělejte si starosti... 
Nejprve mi dokažte, že mne 
skutečně milujete!“ Nejprve mi 
dokažte, že úmluvu lásky se mnou 
berete vážně! Mohu říci, že se tu 
a tam máme zříci sami sebe, aby 
bylo pouto silnější? Mohu říci, že se 
chceme darovat ve smyslu bianko 
plné moci? Bezvýhradně dávám 
svou vůli Panně Marii a v ní 
trojjedinému Bohu. Vše za vše. 
Protože vše dostávám shůry, 
všechno daruji. Není to něco 
velikého, že my jako zralí muži 
bereme svou vůli do rukou 
a současně tuto vůli Bohu znovu 

vydáváme? Všechno té Jediné! Vše 
tomu Jedinému! Bůh je to, kdo 
v nás probudil to přání, kdo 
přitahuje vůli, kdo by chtěl tuto vůli 
přijmout do sebe. Je to něco 
velikého, když mám jako zralý člověk
odvahu říci: klamal jsem se  a mýlil, 
když jsem o Schönstattu nechtěl nic 
vědět. Když mám teď tu odvahu říci 
ANO k tomuto hnutí, pak to také 
znamená říci ANO a vzdát se svého 
Já, znamená to připustit, aby se celá 
má bytost vnořila do Základu. 
Úmluva lásky v sobě obsahuje nejen 
lásku, která se odevzdává, ale také 
tu, která se vydává všanc: „Můj Pane
a můj Bože, vezmi mi všechno, co mi
brání jít k Tobě. Můj Pane a můj 
Bože, dej mi všechno, co mne  
k Tobě přiblíží! Můj Pane a můj Bože,
vezmi mne mně samotnému a zcela 
mne dej Tobě do vlastnictví!" Znovu 
se ptám: Není to něco velikého, když
se my, zralí muži, neseni milostí 
odvážíme stejně jako v mladých 
a nejmladších letech odevzdat 
tomuto proudu milostí? 

Z: J. Kentenich, Terziats-Vortrag 
in Bellavista bei Santiago (Chile) 
vom 2. Februar bis 1. März 1951. 
(Přednáška terciátu Bellavista 
u Santiaga /Chile/ z 2. února až 
1. března 1951) 

I pro naše hnutí v České republice je 
velmi důležité se stále více poznávat 
a prohlubovat naše vztahy 
i spolupráci a společně hledat, co si 
od nás Bůh s Pannou Marií přejí...

Opět nabízím několik otázek 
k osobnímu popřemýšlení či 
společnému rozhovoru:

1. Zažili jsme v životě někdy souznění
a spolupráci v nějakém vztahu 
či skupině, kdy jsme žasli nad tím, 
co vše je možné dokázat?

2. Co bychom mohli udělat, 
abychom posílili vzájemné vztahy 
a pozvali do nich Boha, P. Marii?

3. Pokud žijeme v manželství, lákalo 
by nás obnovit a nějak rozvinout 
vzájemnou úmluvu lásky, která 
pramení ze svátostného 
manželského slibu? V čem bych 
chtěl/a tento vztah žít více naplno? 
Jak by mohla vypadat má úmluva 
lásky směrem k mým dětem?

4. Jak bychom mohli prohloubit 
některé vztahy v našem společenství,
schönstattském hnutí, farnosti, 
práci? 

5. Napadá nás, kde bychom se 
možná mohli přidat a podpořit 
nějakou dobrou iniciativu?

Milá schönstattská rodino,

přeji Vám krásné prožití  zbytku 
prázdnin. Ať můžete prožívat krásu 
a vděčnost blízkých vztahů 
a případně je ještě mohli o kousek 
prohloubit...  Společně spojeni skrze 
úmluvu lásky se můžeme i více 
modlit za poznání a uskutečnění 
poslání naší schönstattské rodiny 
pro církev a společnost.

Vzpomínám v modlitbě 
zvláště 18. v měsíci, kdy se 
spojujeme v obnovení úmluvy lásky.

Na dálku Vám vyprošuji Boží 
požehnání.

Váš P. Daniel Bořkovec

Použitý text i další zajímavé texty 
k úmluvě lásky najdete v knize Petr 
Wolf: Tvá úmluva naše poslání - 
Úmluva lásky - vybrané texty 
P. Josefa Kentenicha.
V roce 2015 vydal Institut 
schönstattských rodin.   
ISBN 978-80-905780-3-6
Citovaný text je ze s. 122-125.

Vydává Schönstattské hnutí 
a texty všech čísel tohoto  měsíčníku 
Spoj nás v úmluvě lásky je možné 
si stáhnout na www.schoenstatt.cz. 
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