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1.
den

Odpovědět na volání

ROZJÍMÁNÍ DNE

Úvod
Abychom dobře zahájili naše chvíle 
v  ústraní, zvažme jeden podstatný 
aspekt modlitby: každá modlitba je 
v prvé řadě odpovědí na volání.

Pozvání k usebrání
Nejprve věnuji chvíli tomu, abych se 
usebral/a. Usadím se, uvědomím si pří-
tomný okamžik a  uvolním se. Klidně 
dýchám. Pohledem víry se stávám po-
zorným/pozornou k  přítomnosti Boha, 
který přebývá v  mém srdci. Děkuji mu 
a svěřuji se jeho lásce.
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Znamení kříže
Ve jménu Otce i  Syna i  Ducha Svatého. 
Amen.

Modlitba k Duchu Svatému
Duchu Svatý, rozžehni v mém srdci nový 
oheň k tobě.

Boží slovo
V  Lukášově evangeliu, ve  21. kapitole, 
nám Kristus říká: „Modlete se v  každé 
době!“ (v. 36).

ROZJÍMÁNÍ OTCE PHILIPPA

První věc, která nás má motivovat 
a  povzbudit k  tomu, abychom zahá-
jili život modlitby, je skutečnost, že 
nás k tomu zve sám Bůh. Člověk sice 
hledá Boha, ovšem Bůh hledá člověka 
mnohem víc. Bůh nás volá k  mod-
litbě, neboť od  počátku a  mnohem 
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vroucněji, než si dokážeme předsta-
vit, touží po tom, abychom žili ve spo-
lečenství s ním.
Nejjistějším základem života modlitby 
tedy není naše vlastní hledání, naše 
osobní iniciativa či naše touha (ačkoli 
to všechno má svou cenu, ale občas to 
může i scházet). Nejjistějším základem 
života modlitby je Boží volání.
Nemodlíme se předně proto, že tou-
žíme po Bohu, nebo že od  života 
modlitby očekáváme nějaká zvláštní 
dobrodiní, nýbrž především proto, 
že nás o to žádá Bůh. A když nás o to 
žádá, ví, co dělá. Jeho záměry neko-
nečně překračují to, co dokážeme 
vytušit, po čem dokážeme zatoužit 
nebo co si dokážeme představit. 
V modlitbě je ukryto tajemství, které 
nás zcela přesahuje. Hnací silou života 
modlitby je víra ve smysl důvěryplné 
poslušnosti tomu, co nám nabízí Bůh. 
A to si ani nedokážeme představit ony 
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nesmírné pozitivní důsledky naší po-
korné a důvěryplné odpovědi na Boží 
volání. Tak jako Abrahám, který se 
vydal na cestu, aniž by věděl, kam jde, 
a že se tím stane otcem zástupů.
Když se někdo modlí kvůli dobrodi-
ním, která od  toho očekává, riskuje, 
že se jednoho dne znechutí. Dobrodi-
ní modlitby nejsou ani bezprostřední, 
ani se nedají nijak změřit. Pokud se 
však člověk modlí v  postoji pokorné 
podřízenosti Božímu slovu, vždy do-
stane milost vytrvalosti.

Modlitba
Pane, ty se nikdy neunavíš ve  svém vo-
lání, abychom tě následovali a  milovali. 
Daruj nám dnes, abychom zaslechli tvé 
volání ke každodennímu setkání s tebou 
v  modlitbě a  abychom na  ně velkoryse 
odpověděli. Prosíme tě o to na přímluvu 
Panny Marie:
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Zdrávas, Maria, milosti plná, 
Pán s tebou; požehnaná tys mezi ženami 
a požehnaný plod života tvého, Ježíš. 
Svatá Maria, Matko Boží, 
pros za nás hříšné 
nyní i v hodinu smrti naší. 
Amen.

PŘEDSEVZETÍ DNE

Dnes, a pouze dnes, si budu připomínat 
tak často, jak jen to bude možné, že mě 
Bůh miluje, že je šťasten, když se na něj 
uprostřed své činnosti na chvíli upama-
tuji a odevzdám se mu.

SLOVO DUCHOVNÍ AUTORITY

„Chci být věrná, denně velmi věrná vnitř-
ní modlitbě, navzdory vyprahlostem, ne- 
příjemnostem nebo znechucením, jež 
mohu zakoušet… navzdory nezdvořilým, 
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odrazujícím či vyhrožujícím slovům, která 
mi může opakovat démon! … Ve  dnech 
zmatků a  velké trýzně si řeknu: Bůh to 
chce, mé povolání to vyžaduje, a  to mi 
musí stačit! Budu konat vnitřní modlitbu, 
setrvám v ní po celou stanovenou dobu, 
vykonám ji, jak nejlépe budu umět, a když 
přijde čas, abych se stáhla, odvážím se 
Bohu říci: Můj Bože, skoro jsem se ne-
modlila, skoro jsem nic nedělala, ale snad 
jsem vám tím projevila, že bych vás ráda 
milovala.“

Marta Robinová

„Čekám na tebe víc, než ty čekáš na mne.“
Ježíš sestře Marii od Trojice
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POKYNY K DRUHÉMU ROZJÍMÁNÍ

Ještě dříve než člověk hledá Boha, Bůh 
hledá člověka.
Rozjímám tak, že opakovaně pronáším 
Ježíšovu větu: „Ne vy jste si vyvolili 
mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem 
vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek“ 
(Jan 15,16). 
Nahlížím tuto touhu Boha vstoupit 
do vztahu se všemi svými dětmi, touhu 
se s námi sdílet, být naším svrchovaným 
Dobrem.
Setrvávám pod Božím pohledem, důvě-
řuji v  jeho lásku a nechávám se jím při-
tahovat.


