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José Luis Illanes

1. Co je modlitba

Existují  dvě  slova  pro  označení  vědomého  a  přirozeného  vztahu  člověka  s Bohem:  prosba  a
modlitba.1 Slovo  prosba  pochází  z latnského  slova  precor,  což  znamená  prosit,  obracet  se  na
někoho  s prosbou  o  dobrodiní.  Výraz  modlitba  pochází  z latnského  substantvu  orato,  které
znamená mluva, projev, řeč.

Defnice  modlitb  větiinou  odráží  jemné  rozdíl ,  na  které  jsme  narazili  při  zmínce  o
terminologii.  Například  sv.  Jan  Damaiský  ji  považuje  za  „povznesení  duie  k Bohu  a  prosbu  o
vhodná dobra“,2zatmco  pro  sv.  Jana  Klimaka jde  spíie  o  „důvvěrný  rozhovor  a  spojení  člověka
s Bohem“.3

Modlitba je absolutně nezb tná pro duchovní život. Je jako dýchání, které umožňuje, ab  se
duchovní život rozvíjel. V modlitbě se obnovuje víra v přítomnost Boha a v jeho lásku. Živí se v ní
naděje, která pomáhá zaměřovat život k Bohu a důvvěřovat v jeho prozřetelnost. Odpovědí vlastní
lásk  na lásku Boží se zvětiuje srdce. 

Duie vedená Duchem svatým v jejím nejhlubiím nitru (srov. Katechismus, 2562) se spojuje
s Kristem, učitelem, vzorem a cestou veikeré křesťanské modlitb  (srov. Katechismus, 2599 nn.), a
s Kristem, skrze Krista a v Kristu se obrací k Bohu Otci a má podíl na bohatství trinitárního života
(srov. Katechismus, 2559–2564). Odtud důvležitost liturgie, a v jejím středu euchariste, pro život
modlitb . 

2. Obsah modlitby

Obsah modlitb  můvže být mnohý a růvzný, jako je i náplň každého dialogu lásk . Lze viak přesto
podtrhnout některé zvláitě významné druh  náplně modlitb :

Prosba
V celém Písmu svatém se často hovoří o domáhající se modlitbě; v chází i z Ježíiových úst,

neboť  nejen  sám  prosí,  ale  také  k prosbě  v zývá  a  v zdvihuje  hodnotu  a  důvležitost  prosté  a
důvvěrné prosb . Křesťanská tradice tuto výzvu opakuje a mnoha způvsob  uvádí ve skutek: prosbou
o odpuitění, prosbou za vlastní spásu a spásu ostatních, prosbou za církev a za apoitolát, prosbou
za nejrůvznějií potřeb  atd.

Prosebná  modlitba  je  součást vieobecné  náboženské  zkuienost.  Poznání  Boha  (nebo
obecněji nadřazeného b t), b ť někd  nejasné, v volává potřebu obracet se k němu a žádat ho o
ochranu a pomoc. Modlitba samozřejmě nekončí u prosb , ale prosba je rozhodujícím projevem
modlitb , neboť je poznáním a výrazem stvořeného stavu člověka a jeho absolutní závislost na
Bohu, jehož lásku nám dává plně poznat víra (srov. Katechismus, 2629,2635).

Díkůvzdání
Vděčnost  za  obdržená  dobra  a  skrze  ně  uznání  Boží  itědrost a  milosrdenství  vede

k zaměření  ducha  k Bohu,  k vzdávání  chvál  za  jeho  dobrodiní  a  děkování  za  ně.  Díkůvvzdání
naplňuje od začátku až do konce Písmo svaté a dějin  spiritualit . Jedno i druhé jasně ukazují, že
kd ž se tento postoj uch t v duii, umožní proces, který vede k přijímání vieho, co se děje, jako Boží

1Církev v znává svou víru v Apoitolském v znání vír  (první část tohoto Souhrnu křesťanské vír ). Slaví tajemství, to je
Boha a jeho lásku, k němuž nás otevírá víra, v posvátné liturgii (druhá část). Věřící dostávají jako plod slavení tohoto
tajemství nový život, který je vede k životu Božích dět (třet část). Toto sdílení božského života člověku v žaduje přijet
a prožívání v osobním vztahu s Bohem: tento vztah se v jadřuje, rozvíjí a umocňuje v modlitbě (čtvrtá část).
2Sv. Jan Damaiský, De fde orthodoxda, III, 24; PG 94, 1090.
3Sv. Jan Klimak, Scala paradisi, grado 28; PG 88, 1129.



dar; a to nejen takových skutečnost, které bezprostřední zkuienost uznává za potěiující, ale i těch,
které se mohou jevit jako negatvní či nepříznivé.

Protože si je křesťan vědom, že veikeré dění má své místo v lásk plné prozřetelnost Boží,
ví, že vie napomáhá k dobrému těm – viem lidem – kdo jsou předmětem Boží lásk  (srov. Řím 8,
28). „Zv kni si mnohokrát denně pozvedat své srdce k Bohu v úkonech díkůvvzdání. – Protože t dává
to a ono. – Protože tebou pohrdali. – Protože nemái, co potřebujei, anebo protože to mái. Protože
svou Matku, která je také tvou Matkou, učinil tak krásnou. – Protože stvořil slunce a měsíc a toto
zvíře a onu rostlinu. – Protože dal tamtomu výřečnost a tobě těžkopádnost… Děkuj mu za vie,
protože viechno je dobré.“4

Klanění a chvála
Základní  část modlitb  je  přijet a  vzdávání  chvál  velikost Boha,  plnost jeho  b t,

nekonečnost jeho  dobrot  a  lásk .  Lze  začít  chválit  na  základě  uvažování  o  kráse  a  velikost
vesmíru, jak tomu bývá v četných biblických textech (srov. např. Ž 19; Sir 42, 15–25; Dan 3, 32–90) a
v mnoha  modlitbách  křesťanské  tradice;5 nebo  na  základě  velkých  a  skvělých  děl,  která  Bůvh
způvsobil  v dějinách spás ,  jak je  tomu v chvalozpěvu Magnifcat  (Lk  1,  46–55)  nebo ve velkých
h mnech sv. Pavla (viz např. Ef 1, 3–14); nebo v malých či dokonce nepatrných skutcích, v nichž se
projevuje Boží láska.

Charakteristcké pro chválu je,  že se při  ní  pohled zaměřuje přímo na samotného Boha,
takového, jaký je, v jeho neomezené a nekonečné dokonalost. „Chvála je způvsob modlitb , která
bezprostředněji uznává, že Bůvh je Bohem. Opěvuje ho pro něho samého, oslavuje ho, protože ON
JE“(Katechismus, 2639). Je proto niterně spojená s klaněním, s uznáním – nejen rozumovým, ale
existenciálním  –  malost vieho  stvořeného  v  porovnání  se  Stvořitelem,  a  následně  s pokorou,
s přijetm osobní nedůvstojnost před tm, kdo nás nekonečně přesahuje; s úžasem, který v volává
skutečnost, že Bůvh, kterému se klaní andělé i celý vesmír, se uvolil nejen na člověka pohlédnout,
ale v něm i přebývat; ba co víc, vtělit se.

Klanění,  chvála,  prosba,  díkůvvzdání  tvoří  základní  dispozice  pro dialog  mezi  člověkem a
Bohem. Ať je konkrétní  obsah modlitb  jakýkoli,  ten, kdo se modlí,  se vžd  v té či oné podobě
explicitně či implicitně klaní, chválí, prosí, v proiuje nebo vzdává dík  Bohu, kterého uctvá, miluje
a v něhož doufá. Zároveň je důvležité připomenout, že konkrétní náplň modlitb  můvže být velmi
růvzná.  Někd  se  k modlitbě  přistupuje  s úm slem uvažovat  nad  pasážemi  z evangelia,  jind  za
účelem  hlubiího  pochopení  nějaké  křesťanské  pravd ,  kvůvli  připomenut si  Kristova  života,
uvědomění si blízkost Pann  Marie… Jind  modlitba vzejde z vlastního života, ab  zapojila Boha do
radost a tužeb, nadějí a těžkost, jež s sebou život nese; nebo s cílem nalézt oporu a útěchu; nebo
kvůvli přezkoumání vlastního chování v Boží přítomnost a stanovení si  předsevzet a konkrétních
krokův; anebo proto, ab chom si popovídali o událostech dne s někým, o kom víme, že nás miluje.

Modlitba, setkání věřícího člověka s Bohem, o nějž se opírá a jímž se cít být milován, se
můvže zabývat viemi událostmi, jež tvoří život, i viemi cit , které můvže srdce zakouiet. „Napsal jsi
mi: „Modlit se je mluvit s Bohem. Ale o čem?“ – O čem? O něm, o sobě, o radostech, o starostech,
o úspěiích, o neúspěiích, o uilechtlých ambicích, o každodenních starostech…, o slabostech! A
k tomu díkůvvzdání  a  prosb  a láska a zadostučinění.  Zkrátka:  poznat  ho a poznat  sebe,  stýkat
se!“6Na jedné i druhé cestě bude modlitba vžd  důvvěrným a s novským setkáním člověka s Bohem,
posilujícím vnímání Boží blízkost a vedoucím ke každodennímu životu tváří v tvář Bohu. 

3. Projevy nebo způsoby modlitby

Autoři předkládají  růvzná rozdělení způvsobův či forem projevův modlitb : ústní a vnitřní modlitba;
veřejná  a  soukromá modlitba;  modlitba  převážně  rozumová  či  uvážlivá  nebo  modlitba  citová;

4Sv. Josemaría, Cesta, 268.
5Odkažme zde na dvě nejznámějií: „Chvál  Nejv iiímu Bohu“ a „Píseň bratra slunce“ od sv. Frantika z Assisi. 
6Sv. Josemaría, Cesta, 91.



řízená modlitba a spontánní modlitba atd. Jind  se autoři pokouiejí načrtnout gradaci v intenzitě
modlitb  a  rozliiují  mezi  vnitřní  modlitbou,  citovou  modlitbou,  modlitbou  klidu,  kontemplací,
sjednocující modlitbou…

Katechismus strukturuje svůvj výklad tak, že rozliiuje mezi modlitbou ústní,  rozjímáním a
modlitbou  kontemplatvní.  Viechn  tři  „mají  společný  základní  r s:  usebranost  srdce.  Taková
bdělost, která uchovává Boží slovo a setrvává v Boží přítomnost, dělá z těchto tří forem intenzivní
chvíle života modlitb “ (Katechismus, 2699). Rozbor textu dále ukazuje, že Katechismus se při užit
této terminologie nezmiňuje o třech stupních života modlitb , ale spíie o dvou cestách, o ústní
modlitbě a o rozjímání, a předkládá je jako vhodné k tomu, ab  člověka dovedl  k vrcholu života
modlitb , jímž je kontemplace. V naiem výkladu se přidržíme tohoto schématu.

Ústní modlitba

Výraz  ústní  modlitba  poukazuje  na  modlitbu,  která  se  projevuje  ústně,  to  je  pomocí
v slovovaných  a  formulovaných  slov.  Toto  první  přiblížení  viak,  b ť  je  přesné,  nejde  k jádru
problému. Neboť z jedné stran  každý vnitřní rozhovor, ačkoli můvže být hodnocen jako výlučně a
převážně vnitřní,  se  u  lidské b tost vztahuje  k  řeči;  a  někd  k řeči  formulované  nahlas,  a  to i
v soukromí svého příb tku. Z druhé stran  je třeba říci, že ústní modlitba není jen záležitost slov,
ale předeviím m ilení a srdce. B lo b  proto přesnějií uvést, že ústní modlitba je ta, při níž se
používají předem stanovené fráze, jak dlouhé, tak krátké (střelné modlitb ), ať už převzaté z Písma
svatého (Otčenái, Zdrávas Maria…), nebo přejaté z duchovní tradice (Můvj Pane Ježíii Kriste,  Veni
Sancte Spiritus, Salve, Pamatuj…).

Te  vie  pochopitelně  za  podmínk ,  že  ústně  v slovované  výraz  či  fráze  jsou  skutečnou
modlitbou, to je, že splňují požadavek, že ten, kdo je v slovuje, tak činí nejen úst , nýbrž i m slí a
srdcem. Kd b  této zbožnost neb lo, kd b  neexistovalo povědomí o tom, kým je Ten, ke komu
modlitba směřuje,  o  tom, co se v modlitbě říká a  kdo ji  říká,  pak,  jak názorně v jadřuje  svatá
Terezie od Ježíie, nelze hovořit ve skutečnost o modlitbě, „i kd b  se rt  hodně poh boval “.7

Ústní  modlitba  hraje  rozhodující  roli  v pedagogice  přímluvné  modlitb ,  předeviím  na
začátku vztahu s Bohem. Dítě, a mnohd  i dospělý, vlastně vstupuje do konkrétního prožívání vír , a
tudíž života modlitb , naučením se znamení kříže a pomocí ústních modliteb. Nicméně úloha a
význam ústní modlitb  se neomezuje pouze na počátk  rozhovoru s Bohem, ale má doprovázet
duchovní život během celého jeho rozvoje.

Rozjímání

Rozjímat  znamená  aplikovat  m ilení  na  úvahu  nad  nějakou  skutečnost či  m ilenkou
s přáním hlouběji a dokonaleji  do ní proniknout. Pro křesťana představuje rozjímání – jemuž se
také často říká vnitřní modlitba – zaměřit m ilení k Bohu, který se zjevoval v průvběhu dějin Izraele
a nakonec plným a defnitvním způvsobem v Kristu. A od Boha pak zaměřit pohled na vlastní život,
zhodnott ho a připodobnit tajemství života, společenství a lásce, které Bůvh dal poznat.

 Rozjímání se můvže rozvíjet spontánně, s příležitostnými okamžik  tcha, které doprovází
nebo  sledují  slavení  liturgie,  nebo  na  základě  četb  biblického  textu  či  pasáže  od  nějakého
duchovního autora. Jind  můvže probíhat v čase zvláitě tomu v mezeném. Každopádně je zjevné, že
– zvláitě na začátku, ale nejen tehd  – rozjímání v žaduje úsilí, touhu lépe poznat Boha a jeho vůvli,
a osobní  snahu o zlepiení vlastního křesťanského života.  V tomto ohledu lze říci,  že „rozjímání
(meditace) je předeviím hledání“ (Katechismus, 2705); je dobré dodat, že se nejedná o hledání
něčeho,  ale  Někoho.  Křesťanské  rozjímání  nehledá  pouze  a  prvořadě  pochopení  něčeho  (v

7Sv. Terezie od Ježíie, Moradas primeras, c. 1, 7. In: Obras completas. Ed. de Efrén de la Madre de Dios a O. Steggink,
Madrid 1967, s. 366.



konečném důvsledku pochopení způvsobu,  jakým Bůvh jedná a projevuje se),  nýbrž hledá setkání
s Ním, a posléze sjednocení s jeho vůvlí a spojení s Ním.

Kontemplatvní modlitba

Rozvoj křesťanské zkuienost, a v ní i s ní rozvoj modlitb , vede k stále trvalejií, osobnějií a
důvvěrnějií komunikaci mezi věřícím člověkem a Bohem. Sem spadá modlitba, kterou Katechismus
označuje  za  kontemplatvní  a  která  je  plodem  růvstu  teologické  zkuienost,  z níž  pl ne  silné
prožívání lásk plné blízkost Boha; následkem toho se vztah k Němu stává přímějiím, důvvěrnějiím a
důvvěřivějiím, a dokonce, přesahujíc slova a m ilenk , lze dojít k niternému spojení s Ním.

„Co  to  je  vnitřní  (kontemplatvní)  modlitba?“,  ptá  se  Katechismus  na  začátku  oddílu
věnovaného kontemplatvní modlitbě, a ihned říká slov  svaté Terezie od Ježíie,  že to není nic
jiného než „důvvěrný vztah přátelství,  v němž člověk důvvěrně hovoří  s tm, o němž ví,  že je jím
milován“.8 Výraz  kontemplatvní  modlitba,  tak,  jak  ho  používá  Katechismus  a  mnoho  daliích
dřívějiích a pozdějiích autorův, odkazuje na to, co lze označit za vrchol kontemplace; je to okamžik,
kd  je duie půvsobením milost dovedena až na samý práh božství, které přesahuje veikerou ostatní
realitu. Také viak iířeji odkazuje na hluboce zakouiený růvst přítomnost Boha a touhu po hlubokém
spojení s Ním. A to ať v čase věnovaném speciálně modlitbě, nebo v životě jako celku. Modlitba má
do sebe stručně řečeno zahrnout celého člověka – jeho inteligenci, vůvli i cit  –, proniknout do nitra
jeho srdce, proměnit jeho dispozice, prodchnout život křesťana a učinit z něj druhého Krista (Gal 2,
20).

4. Podmínky a vlastnost modlitby

Modlitba, jako každý plně osobní úkon, v žaduje pozornost a úm sl, vědomí přítomnost Boha a
opravdový a upřímný rozhovor s Ním. Podmínkou pro to, ab  toto vie b lo možné, je usebranost.
Slovo  usebranost  znamená  činnost,  jíž  se  vůvle  skrze  schopnost  ovládat  soubor  sil,  které  tvoří
lidskou  přirozenost,  snaží  usměrňovat  sklon  k rozptýlenost,  a  tm  podporuje  vnitřní  pokoj  a
zklidnění. Tento postoj je nezb tný ve chvílích zvláitě věnovaných modlitbě, kd  je třeba odložit
jiné záležitost a snažit se nerozpt lovat. Usebranost se viak nemá omezovat pouze na t to chvíle:
má se  zvětiovat  a  stát  náv kem,  sjednoceným s vírou  a  láskou,  které  po  té,  co  naplní  srdce,
podněcují ke snaze prožívat každou činnost ve vztahu k Bohu, ať již výslovným nebo nev jádřeným
způvsobem.

Dalií  podmínkou  pro  modlitbu  je  důvvěra.  Bez  naprosté  důvvěr  v Boha  a jeho  lásku
neproběhne modlitba,  nebo alespoň ne upřímná modlitba schopná překonat  zkouik  a obtže.
Nejedná se pouze o důvvěru v to, zda bude určitá prosba v sl iena, ale o jisté spolehnut se na toho,
o němž víme, že nás miluje a rozumí nám, a před nímž ted  můvžeme bezvýhradně otevřít vlastní
srdce (srov. Katechismus, 2734–2741).

Někd  je modlitba dialogem, který lehce pl ne, je dokonce doprovázen radost a útěchou
v věrající z hloubi duie; jind  viak – a snad i častěji – můvže v žadovat rozhodnost a snahu. Tehd 
se můvže dostavit malom slnost, jež nás vede k domněnce, že čas věnovaný rozhovoru s Bohem
nemá sm sl (srov. Katechismus, 2728). V takových chvílích se ukazuje důvležitost dalií z vlastnost
modlitb : v trvalost. Důvvod existence modlitb  není obdržení dobrodiní, ani hledání uspokojení či
útěch, ale společenství s Bohem; odtud nezb tnost a hodnota v trvalost v modlitbě, která je vžd ,
ať už s povzbuzením a radost, nebo bez nich, živým setkáním s Bohem (srov. Katechismus, 2742–
2745, 2746–2751).

Specifckým a základním r sem křesťanské modlitb  je  její  trinitární  povaha.  Je  plodem
půvsobení Ducha svatého, který vzbuzuje a živí víru, naději a lásku a pomáhá růvst ve vědomí Boží
přítomnost, až si člověk nakonec uvědomuje, že je zároveň na zemi, kde žije a pracuje, i v nebi,

8Sv. Terezie od Ježíie, Libro de la vida, kap. 8, č. 5. In: Obras completas, s. 50; srov. Katechismus, 2709.



které je skrze milost přítomné v jeho srdci.9 Křesťan žijící z vír  se cít být pozván do vztahu s anděl ,
se svatými, s Pannou Marií a zvláitě s Kristem, S nem vtěleného Boha, v jehož lidství vnímá božství
jeho osob .  A dále na této cestě poznává Boha Otce a jeho nekonečnou lásku a stále hlouběji
proniká do důvvěrného vztahu s Ním.

Křesťanská modlitba je proto předeviím s novskou modlitbou. Modlitbou dítěte, které se
neustále – v radost i v bolest, při práci i při odpočinku – obrací prostě a upřímně na svého Otce a
vkládá do jeho rukou své touh  a cit , které zakouií ve svém srdci, s jistotou, že u Něj nalezne
porozumění a útočiitě. A nejen to, i lásku, v níž vie nabývá sm slu.

Základní použitá literatura
– Katechismus katolické církve, 2558–2758.

Doporučená literatura
– Sv. Josemaría, Kristus vítězí pokorou; Euchariste, tajemství vír  a lásk ; Nanebevstoupení Páně;
Velký Neznámý a Skrze Marii k Ježíii. Jít s Kristem, 12–21, 83–94, 117–126, 127–138 a 139–149; Jak
oslovovat Boha; Život modlitb  a Cesta ke svatost. Boží přátelé, 142–153, 238–257, 294–316.

9Srov. Rozhovory s mons. Escrivou de Balaguer, 116.
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