
Prvouka vnitřní modlitby II. část 

V minulém vyprávění otce Pavla Vojtěcha Kohuta jsme se něco 
málo dozvěděli o propojování života s modlitbou a modlitby 
s životem. Přemýšlel jsem jak pokračovat, protože některé odstavce 
se mi zdály poněkud náročné na pochopení a bylo by potřeba asi 
uvést plné znění textu. To mi připadá pro tento účel příliš rozsáhlé a 
tak jsem zvolil tuto možnost jako malou ochutnávku: V této druhé 
části si dovolím z jeho knihy Prvouka vnitřní modlitby vyjmout jen 
několik na sebe nenavazujících odstavců, kterými mistrně a barvitě 
vykresluje své úvahy o vnitřní modlitbě. Pokud vás minulý text zaujal, 
tak stále platí nabídka půjčení nebo koupě této knihy, kde můžete 
načerpat mnohem více a souvisleji. (mám dvě, ale jednu bych si rád 
pro sebe ponechal ). Tak tady pár ukázek: 

Klínek pod nakloněným CML 

Terezie upozorňuje, že musíte 
počítat s tím, že vaše přirozenost je 
slabá, je velmi bázlivá a nízká, takže se 
snadno unaví, ba dychtí po příjemných 
věcech a má ráda rozkoš, takže bude 
často dávat přednost pohodlí před 
námahou a bude se vyhýbat 
náročnému životu vnitřní modlitby a ctností. Proto bude jejím častým 
plodem to, co Bible označuje slovem „marnost“, tedy něco, co pomíjí 
jako pára a nezanechává po sobě nic opravdu hodnotného. 

V malých záležitostech se vám bude zdát, že vše funguje dobře, 
ale jakmile dojde na cokoli zásadnějšího, zjistíte, že propočty 
neodpovídají realitě. Přirozenost každého z nás je na tom tak jako 
CML (Centrální mozek lidstva) v půvabném seriálu Návštěvníci 
(1983). Dokud bude ponechána tak, jak je, bude mírně nakloněna 



a její výpočty budou nesprávné. Potřebujeme klínek, který by obnovil 
její stabilitu, byť by mělo jít jen o dřevěný špalíček, neuměle seříznutý 
křivákem důchodce Aloise Drchlíka (Vlastimila Brodského). 

Takovým dřevěným klínkem pod naší přirozeností nakloněnou 
ke zlému by se mělo stát ono přenesení důvěry, o které už bylo 
pojednáno v první kapitole. Terezie upozorňuje: „Všechno prospívá 
jen málo, pokud není zcela odstraněna naše důvěra v sebe a my ji 
zcela nevložíme do Boha.“ Když budete zdravě skeptičtí 
k marnostem, které vám předkládá vaše přirozenost nebo 
je přimíchává do Božích milostí, a budete v sobě živit důvěru v Pána, 
své touhy, dary i události budete rozlišovat s větším realismem 
a objektivitou… 

Promýšlejte tedy ve vnitřní modlitbě svůj život nejen proto, aby 
vás to vedlo k pokání a hledání Boží vůle v něm, ale také abyste 
se učili měnit zaběhlé stereotypy, které vám brání v duchovním 
rozvoji, a na základě předchozích chyb abyste objevovali důležité 
zásady pro své chování. 

Vysvobodit ze dřeva zamýšlené dílo 

 Je to velmi důležité. Jakkoli totiž spousta věcí platí pro všechny, 
nakonec je každý z nás veden Duchem svatým jinou cestou, a hlavně 
má své nezadatelné osobní povolání, které potřebuje objevovat 
pozvolna a vědomě je začne uskutečňovat jen postupně. Nikdy 
nezapomeňte na ujištění svatého Jana od Kříže, který tvrdí: „Každou 
duši vede Bůh jinými cestami, takže se sotva najde jeden duch, který 
by se jen polovinou svého způsobu shodoval se způsobem druhého.“  

Osobní povolání je Boží sen o tom, kým se máte stát. A abyste je 
dokázali objevit a spolupracovat na jeho realizaci, potřebujete 
sledovat svůj život a často se vracet zejména k rozhodujícím chvílím 
a obdobím svého pozemského putování. A jelikož je osobní povolání 



záležitostí bytí, nikoli konání, rozhodující pro jeho naplnění budou 
vaše základní postoje k životu a kvalita vztahů, především váš poměr 
k Bohu, nikoli to, co v životě děláte nebo kde se ocitáte. 

Podobá se to práci 
řezbáře, který znaleckým 
pohledem vidí v neforemném 
kusu dřeva již podobu 
budoucího uměleckého díla. 
Bude stát spoustu námahy a 
času, než se z toho dřeva 
vysvobodí onen prvotní záměr, 
materiál se bude leckdy vzpírat, ale ať už řezbář postupuje z jedné 
strany na druhou nebo tím či oním způsobem, vždy může dosáhnout 
téhož kýženého cíle. Vy máte být tím poddajným kusem dřeva, ale 
zároveň trochu i řezbářem, jakkoli tím hlavním umělcem, který se při 
pohledu na vás zasnil a pak začal konat je Bůh sám. Záleží tedy i na 
vás, zda se jeho záměr uskuteční, ovšem vaše životní volby přitom 
budou důležité jen relativně. Jistá rozhodnutí vytvoření díla usnadní, 
jiná zkomplikují, ale vždy můžete ještě dorůst do podoby onoho 
obrazu, k jakému jste byli stvořeni. 

Učte se tedy rozumět svým životním zkušenostem! Pomůže vám 
to nejen pochopit, jak se máte v daných situacích chovat nebo co se 
s vámi právě děje, ale postupně také objevovat a stále vědoměji 
spolupracovat na uskutečnění toho nejdůležitějšího: vašeho osobního 
povolání…… 

Dávejte vždy přednost Boží vůli 

Odmalička mám přehnanou potřebu jistoty. Takže jsem se 
naučil všechno pečlivě promýšlet a zajišťovat pro případ nemilých 
překvapení, detailně si plánovat aktivity a dopředu také zjišťovat, co 



se právě chystá. Když se v minulosti navzdory tomuto důmyslnému 
systému přece jen stalo, že mě něco zaskočilo, nesl jsem to nelibě, 
býval jsem nervózní nebo se přímo vztekal, a někdy dokonce trucoval 
a uzavíral se před tou nečekanou událostí. 

Zřejmě proto Pán přistoupil k radikální léčbě. Poslal mě do srdce 
Afriky, kde – jak žertem říkám – lze předpokládat jen to, že nelze nic 
předpokládat. Navíc jsem po krátké době dostal na starost výchovu 
noviců. Každý, kdo někdy někoho vychovával, dobře ví, že 
ke svěřeným osobám nelze přistupovat podle šablon a postupovat 
ve výchově podle předem daných postupů. Jednak je každý člověk 
jedinečný, jednak obyvatelé střední Afriky jen zřídka myslí na zítřek, 
a kromě toho všeho se ještě mezi sebou liší nejen podle zemí (měl 
jsem na starost bratry ze Středoafrické republiky a Kamerunu), nýbrž 
i podle jednotlivých oblastí původu v rámci téhož státu. A aby toho 
nebylo málo, můj převor byl přesný opak toho, co já! On byl oheň a já 
voda. Měl zásadu každý den něco změnit, protože – na rozdíl ode 
mne – pro něj byla každá změna vítanou výzvou! 

Tato drsná kúra začala po čase nést první plody, ale zřejmě 
nestačila, protože jsem byl po návratu do Evropy poslán do komunity 
v italském Arenzanu, která má na starosti poutní chrám Pražského 
Jezulátka. A tak je tu každý den trochu jiný a své povinnosti pro 
následující týden se dozvídáme až v neděli večer, zatímco ty nedělní 
zjistíme až v sobotu večer! Dnes už tyto okolnosti zvládám o něco 
lépe, ale jistě budu potřebovat ještě vynaložit nemálo úsilí, než 
se naučím přemáhat svá první hnutí, která se v takových případech 
dožadují jistoty. ……. 

Rozlišujte co je lepší – aneb „známky Ducha“ 

Když jsem si toho poprvé všiml, připadal jsem si jako blázen. 
Uvědomil jsem si totiž, že se mi to v oné době nestalo poprvé, ale již 



vícekrát. Uprostřed jiných činností, pečlivě naplánovaných s ohledem 
na nedostatek času, jsem přiběhl do rekreační místnosti, popadl 
dálkový ovladač, zapnul televizi a chvatně přepínal z jednoho 
programu na druhý. Většinou bez zaujetí, takže jsem po několika 
minutách bedýnku opět vypnul a vrátil se ke své práci. A jen jsem si 
potom říkal: Co to bylo? Co to provádím za nesmysly? 

 

 

Naštěstí ve mně ta otázka zůstala, takže jednou, když jsem se 
opět přistihl s ovladačem v ruce, jsem televizi nechal vypnutou a začal 
přemýšlet: Proč tu jsi? Co tě sem přivedlo? A tu jsem si uvědomil, že 
jsem měl před chvílí velmi těžký rozhovor s osobou, která mi vyčetla 
věci, o nichž jsem věděl, že mi křivdí. Žádala mě totiž o něco, co jsem 
jí nemohl poskytnout. Zároveň se mě ale hluboce dotklo, jak na mne 
zaútočila a nedokázal jsem to hodit za hlavu. Měl jsem pocit viny, 
ačkoli – střízlivě nahlédnuto – k tomu nebyl důvod. 

A v tom mi to došlo: Nesmyslné přepínání kanálů mi slouží jako 
útěk před těžkostmi, jež na mne právě dolehnou! Pochopil jsem, že 
od nynějška pokaždé, když budu mít nutkání vzít do ruky ovladač, se 
mám zastavit a ptát se, co se stalo před minutou, před pěti, deseti … 
A pokud si na ono bolavé místo vzpomenu, je třeba mu věnovat 
pozornost a přinést je před Pána. Časem jsem pochopil, že ony „těžké 
věci“, před kterými utíkám, jsou ve skutečnosti podružné, ale otevírají 
ve mně neuzdravenou minulost. V onom konkrétním případě mi 
došlo, že způsobený pocit viny se netýkal bezprostředně mě, nýbrž 
způsobů reagování, které jsem zdědil či odkoukal od svých rodičů…..  

 

 



Od zítřka? Ne, hned teď! 

Jednou z největších brzd a iluzí duchovního života je 
teoretičnost, která znemožňuje skutečné dosažení velkých ideálů. 
Nejčastěji jí podléhají intelektuálně založení křesťané, kteří rádi věci 
promýšlejí, ale nedojdou už pak k praktickým důsledkům svého 
uvažování, k onomu „tedy“ nebo „a proto“, jež dané poznatky 
převádí do konkrétních činů. Nic proti hlubokému teoretickému 
uchopení jednotlivých oblastí duchovního života a vnitřní modlitby. 
Sám jsem několik let vyučoval spirituální teologii, která právě o to 
usiluje, a měl jsem možnost vidět, jak bylo pro studenty užitečné si 
jednotlivé skutečnosti správně pojmenovat a porozumět jejich 
vzájemným vztahům a souvislostem! Ale také jsem měl možnost 
konstatovat, jak snadno se lze nechat tímto poznáním uchlácholit 
a zapomínat, že až vtělení do konkrétních postojů a jednání činí 
z teoretického poznání užitečný nástroj. 

Je to jako když se otec, rozezlen nad tím, že syn opět přinesl 
domů špatnou známku, začne vyptávat, jakým způsobem si plní své 
školní povinnosti. Syn mu začne vysvětlovat: „Jen co přijdu ze školy, 
hned si zkontroluji, zda nemám nějaké úkoly, a pokud ano, rovnou je 
udělám. Pak si jdu na chvíli provětrat hlavu, ale co nejdřív se vrátím, 
abych si nejprve zopakoval, co jsme toho dne probírali, a pak udělal 
ještě totéž s předměty následujícího dne.“ Otec zaražen vyzrálou 
odpovědí se zeptá: „Jak dlouho už to tak děláš?“ Syn se na chvíli 
zarazí a pak hlesne: „Od zítřka!“ 

Můžete se tomu jistě pousmát, ale pokud si to převedete 
na úroveň vnitřní modlitby a duchovního života, přesně to bývá 
jedním z velmi častých důvodů, proč nedokážete pokročit vpřed. 
Děláte si iluze, že když přece víte, co chcete, úspěch je zaručen. Ale 
pokud pak v praxi danou věc neděláte, je to jako byste nevěděli nic. 



Proto ne od zítřka, ale hned teď! Ostatně i svatá Terezie připomíná: 
„Od slov k činům je pěkně daleko a o tom, jaký je mezi tím rozdíl, už 
přece jen trochu víme své.“   

Říká se, že cesta do pekla je 
dlážděná dobrými předsevzetími. Jistě 
se tím nechce vybízet k tomu, abyste 
si dobrá předsevzetí nedávali vůbec, 
nýbrž jen upozornit, že je třeba u nich 
vytrvat a opravdu je uskutečňovat, 
v opačném případě budou spíše na 
škodu než k užitku.  

 

V závěru noviciátu se mi stalo, že jsem sdílel celu s jedním 
mladičkým postulantem. Ten se jednou rozhodl, že si každé ráno před 
modlitbami udělá ranní rozcvičku a osprchuje se, aby byl na ranní 
rozjímání fit. Prvního dne zazvonil budík, Petr skočil rovnýma nohama 
z horní postele a vyběhl ven. Když se těsně před modlitbami vrátil, 
celý rozzářený zahlásil: „Paráda!“ Druhý den slézal z postele 
podstatně déle a také návrat z rozcvičky nebyl nijak nadšený. Třetího 
dne drobně pršelo. Když se ujistil, že slyší dobře, obrátil se na druhý 
bok se slovy: „Dneska nejdu.“ Čtvrtého rána jsem marně čekal, že se 
ozve jeho budík… 

Tolik z knihy Prvouka vnitřní modlitby od karmelitána Pavla 
Vojtěcha Kohuta. Já si k tomu posledně zmíněnému dovolím připojit 
jednu moji vzpomínku z dob, kdy jsem před pětadvaceti lety pracoval 
v Olomouci na Charitě jako pečovatel. Navštěvoval jsem také jednoho 
už devadesátiletého pána, který velmi špatně viděl. Bydlel 
v Pavelčákově ulici, což je hned vedle Horního náměstí. Měl ve zvyku 
každý den obejít kolem dokola celé náměstí a zase se vrátit zpět 



do svého bytu, který byl tuším ve druhém patře. Protože špatně viděl, 
potřeboval někoho, kdo by ho doprovodil a pomohl. Tento starý muž 
nevynechal svoji obchůzku za žádných okolností. Prostě za každého 
počasí. Vždycky si na něj vzpomenu, když se mi hlavou začínají honit 
různé výmluvy a rozmáhá se pohodlnost. 

Přeji vám všem růst v krásném žití s modlitbou a v modlitbě 
s životem.  

Padre Pedro 

 

   


