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„ 35 Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na 
pusté miesto a tam sa modlil.“ 

(Mk 1,35) 

 

 

Milí bratia a sestry! 

Skúste si teraz predstaviť mladého človeka, mládenca, ktorý 
zrazu stretol to najoslnivejšie, najkrajšie, najbystrejšie, 
najušľachtilejšie a najobetavejšie dievča svojho života a čírou 
náhodou s ňou nadviazal známosť. Vráti sa domov, hlava sa 
mu točí od šťastia a úžasu a hovorí si: No teda, s takouto 
ženou by som si naozaj dokázal predstaviť šťastný a nádherný 
spoločný život! Človeče, to je šanca! A rozhodne sa, že pre 
takúto skvelú budúcnosť niečo urobí. Čo myslíte, čo to bude? 
No jasne, začnú spoločne chodiť. Čiže, v praxi, začne náš 
mladý priateľ so svojim dievčaťom tráviť spoločne – a často 
o samote, len tak, vo dvojici – svoj čas. Veľa času. Spústu. 
Stále viac. Občas kvôli tomu vynechá partu kamarátov, 
s ktorými sa až dovtedy flákal po ulici, možno sa vykašle na 
stredajší basketbal a večer namiesto čumenia do televízora, 
alebo počítača sa oblečie a uteká von, za svojou láskou… 

Potom príde okamih, keď spoločne uzatvoria manželskú 
zmluvu a začnú už nielen spoločne chodiť, ale aj spoločne žiť. 
Chlapcovi kamaráti – stále slobodní – sa na to pozerajú 
a konštatujú: doteraz chodil s nami na čundre, ale teraz chodí 
s tou svojou manželkou na spoločné dovolenky, spolu chodia 
po meste, spolu nakupujú, spolu chodia do kina a do divadla, 
sú jednoducho stále spolu, najviac, ako len môžu. 
Samozrejme, nezabudli ani na nás, prídu, pokecajú – ale hneď 
potom utekajú, aby zase boli čo najviac spolu. Proste, láska… 

Je to taký normálny proces: 

• Ak sa chceme s niekým zblížiť, začneme s ním tráviť 
spoločný čas, niekedy v kruhu iných, ale častejšie osamote, 
v dôvernom rozhovore a zdieľaní sa. 

• A keď ten vzťah vznikne a my zrazu máme niekoho, 
s kým žijeme napĺňajúce spoločenstvo dovtedy netušenej 
dôvery a lásky, zase sa to len prejaví tým, že spoločne – 
a často zase osamote – trávime množstvo času. 

 

Je samozrejmé, že to nemôže byť inak ani vo vzťahu 
s Bohom. 

• Na počiatku je stretnutie s Bohom. Nádherným, 
očarujúcim, oslňujúcim, milujúcim, ktoré nás úplne uchváti… 
Niekto prežije toto prvé zhliadnutie skutočného Boha 
prostredníctvom knihy, ako Edita Steinová, niekto cez 
svedectvo priateľa – kresťana, niekto cez dotyk Boha 
v náhlom zážitku, či uzdravení… je to rôzne. Ale keď to príde, 
príde s tým spravidla aj túžba po ďalšom spoločenstve s týmto 
Bohom.  

• 1. rozmer modlitby spočíva práve v tom, že naša modlitba 
začína toto spoločenstvo s Bohom budovať. Je to obdobie 
chodenia s Bohom a my sa vedome rozhodujeme nastúpiť 

cestu seriózneho modlitbového života, aby sme tak v hĺbke 
modlitby, ktorá viac už nie je recitovaním ani „odbavovaním“, 
spoznávali Boha takého, aký je.  

Na začiatku to od nás bude možno – ba určite! – chcieť aj 
dačo z vnútornej disciplíny a odhodlania niečo v našom živote 
obetovať a nájsť si tak čas na Boha a na budovanie vzťahu 
s Ním. Je to rovnaké, ako keď si mladý chlapec povie: „To 
dievča ja fakt úžasné. A teraz, alebo si na ňu nájdem čas 
a začneme spoločne chodiť, alebo, ak si ho nenájdem, stratí sa 
mi a bude preč…“.  Presne toto isté platí aj tu: Boh prešiel 
povedľa nás. Alebo si na Neho čas nájdeme a potom postupne 
vznikne vzťah a zo vzťahu spoločenstvo, alebo si ten čas 
nenájdeme – a Boh sa nám zase stratí a ostaneme sami… 

• Potom príde okamih „sobáša“. Nazvime si to rovno hoci 
aj „mystickou svadbou“ medzi Baránkom a Jeho Nevestou – 
Cirkvou, stelesnenou v každom jej členovi, a teda aj v nás. Je 
to jednoducho okamih, keď sa v modlitbe dotkneme Boha 
samotného a rozhodneme sa navždy ostať v Jeho oslňujúcom 
spoločenstve. A potom nastáva… 

• 2. rozmer modlitby: modlitba ako oslava a vyjadrovanie 
vzťahu, ktorý s Bohom máme. Je to už hlboká potreba. Hlboká 
túžba zažívať znova a znova tú všetko prenikajúcu Jednotu, do 
ktorej sme vstúpili, znova a znova sa nechávať prenikať 
Bohom a ponárať sa do Jeho nezmernej Hlbiny v okamihoch 
samoty, uprostred dňa, či noci, ticha a mlčania, v dôvernom 
objatí dvoch sŕdc… Presne tak, ako novomanželia, ktorí po 
sobáši trávia z čírej lásky a radosti spoločne stále viac a viac 
času, najviac, koľko len môžu! 

Prejaví sa to rôzne. Určite okamihmi samoty v modlitbe, 
kedy sami, v mlčaní a tichu, vo dne a niekedy aj v noci, 
jednoducho zotrvávame v Bohu a On v nás a spoločne sa 
delíme s láskou, ktorú žiadne slová ani obrazy nikdy 
nevyjadria. 

Občas si s Bohom doprajeme spoločný víkend – napríklad 
výlet niekam do ústrania, do samoty, práve tak, ako to robil 
Ježiš, keď v noci vychádzal do ústrania, na hory. 

A niekedy príde aj na spoločnú „dovolenku“ s Bohom: 
niekoľko dní ústrania na duchovných cvičeniach, alebo len 
tak, v samote niektorého kláštora, kde nájdeme útočisko. 
Alebo kdesi na horách, pri osamelom puťáku, iba s batohom 
na chrbte a s Bohom ako partnerom… 

Modlitba je jednoducho prirodzeným dôsledkom 
spoločenstva s Bohom, jeho vyjadrením, oslavou, je 
ozdobou a korením života presne rovnako, ako sú ozdobou 
a korením šťastného a láskyplného manželstva práve intímnej 
okamihy dôvernej samoty, kde sú iba on, ona a láska, ktorá ich 
spája a napĺňa… 

• 3. rozmer modlitby je potom modlitba spoločná. Je to 
výsledok faktu, že Cirkev je spoločenstvo ľudí, ktorí prežívajú 
jednu a tú istú nádhernú a napĺňajúcu skúsenosť s Bohom. 
Preto sa s ňou môžu navzájom deliť, môžu spoločne prežívať 
krásu modlitby a modlitba tak dostáva ešte jeden rozmer – 
rozmer spoločného zdieľania sa – ktorý jej dodáva ešte väčšiu 
krásu! 



Ale táto spoločná modlitba je, ako iste tušíte, nekonečne viac, 
než ono (často) „otravné“ spoločné recitovanie a čítanie 
z modlitebných knižiek, ktorého sme občas svedkami. Je to 
v prvom rade zjednotenie a zdieľanie sŕdc, ktoré sú vrchovato 
naplnené Bohom a láskou k Nemu a v Bohu a skrze Neho sú 
spojené aj navzájom a nie sú to slová, ale láska, ktorá sa 
prelieva zo srdca do srdca. Pieseň, či slová modlitby… tie 
slúžia iba na to, aby dali nejakú vonkajšiu formu a „kostru“ 
tomuto vnútornému zážitku, aby navonok vyjadrili to, čo je 
vnútorné a podstatné. Ale celkom pokojne môže spoločná 
modlitba prebiehať aj bez tohto všetkého. Viem si veľmi 
dobre predstaviť spoločné modlitbové stretnutie, ponorené do 
Veľkého Mlčania, v ktorom bratia a sestry sedia jeden vedľa 
druhého, držia sa za ruky a delia sa spolu a bez slov o to, čo 
napĺňa ich srdcia duchovnou rozkošou, presahujúcou každé 
poznanie, o to, čo žiadne slovo, žiadna hudba, ani žiadne gesto 
nevie nikdy dostatočne vyjadriť! 

 

DO PRAXE: 

• Modlitba je zrkadlom života. Verne odzrkadľuje náš 
aktuálny stav duchovného rozvoja:  

o  Začína sa to vlastne už stupňom úplnej ľahostajnosti 
voči Bohu, keď sa nemodlíme vôbec. Tak je to 
u malého dieťaťa a mnoho ľudí, žiaľ, v tomto ostane 
navždy a nikdy nespoznajú Krásu Boha.  

o  V období povrchného a sebeckého postoja voči 
Bohu ako zdroju zisku sa to prejavuje aj na modlitbe: 
formálnej, povrchnej, často recitovanej a čítanej, 
spravidla hlavne prosebnej, keď Bohu iba diktujeme, 
čo všetko má pre nás vykonať. Jej objem narastá 
úmerne s problémami, ktoré máme a upadá úmerne 
ich vyriešeniu… 

o  V období záujmu o Boha a chodenia s Ním sa mení 
aj modlitba: stáva sa viac rozjímavou, viac 
zameranou na Boha samotného, je viac počúvaním 
a hľadením, než hovorením. 

o  Nakoniec, v spoločenstve s Bohom, sa modlitba 
stáva kontemplatívnou, stáva sa nežným, mlčanlivým 
a nevyjadriteľným spočinutím v Bohu. 

• Je logické, že modlitba sa časom mení, rastie a rozvíja. 
Presne ako duchovný život, ktorý odzrkadľuje. Je naivné 
predstavovať si, že sa budeme celý život modliť rovnakým 
spôsobom, akým sme sa kedysi v detstve naučili. Snažiť sa 
o to je potom škodlivé. Vlastne jeden z hlavných dôvodov, 
prečo sv. Ján z Kríža napísal svoje diela, bolo asi to, aby dal 
ľuďom vodítko pre tento rozvoj modlitby a uchránil ich od 
zmätku a pokušenia vracať sa naspäť k najnižším a detským 
formám, charakterizujúcim počiatky modlitebného života. 
Rátajme s tým aj my! 

• Žiadna forma modlitby nie je sama o sebe nejakou 
modlou, ktorej by sme sa museli za každú cenu držať. 
Modlitba je tu na to, aby rozvíjala a vyjadrovala náš život 
s Bohom. Ak túto úlohu dobre plní lektio divina, praktizujme 
ho. Ak nie, nepraktizujme. Ak nám vyhovuje ruženec, 
modlime sa ho. Ak zajtra prestane vyhovovať, nájdime si inú 
formu modlitby. Buďme pritom vnímaví na to, kam nás vedie 
naše vlastné srdce a Boží Duch, náš najdôležitejší vodca! 

• Aj modlitba spoločenstva sa rozvíja. Ak spoločenstvo 
rastie, prejavuje sa to aj tým, že jeho modlitba – spočiatku 
možno umelá a neprirodzená, potom zase nadšená, hlasná, so 

zdvihnutými rukami a mocným „Aleluja!“ – sa postupne 
začne uberať smerom k spoločnému kontemplatívnemu 
mlčaniu. Aj s tým treba rátať. Bolo by chybou brániť sa tomu 
a snažiť sa nasilu zotrvávať pri minulých formách modlitby 
len preto, že „tak sme sa to naučili“, alebo preto, že „tak sa to 
odporúča“ v nejakej knihe. Naopak, vývoj spoločnej modlitby 
smerom k zdieľaniu sa v mlčaní spoločnej kontemplácie môže 
byť dobrým indikátorom života a rastu spoločenstva! 

• Modlitba v jazykoch môže byť pri prechode ku dôvernej 
kontemplatívnej modlitbe ohromnou pomôckou! Hlavne 
v spoločenstve, kde môže byť práve ona akousi spoločnou a 
„hlasnou“ formou inak mlčanlivej kontemplácie. Nebráňme sa 
jej! Pravdou ale je aj to, že časom, ako v nás modlitba 
dozrieva, aj ona môže ustupovať v prospech hlbokého 
mlčania. Preto ak máme sklon hodnotiť kvalitu a 
„duchovnosť“ spoločenstva podľa intenzity modlenia sa 
v jazykoch, musíme byť v tomto smere veľmi opatrní. Ak sa 
jazyky vytrácajú, je treba vedieť posúdiť, či je to vinou 
úpadku duchovného života spoločenstva, alebo, naopak, 
„vinou“ jeho duchovného dozretia na ďalšiu „úroveň“ 
modlitebného života s Bohom! 

 

Váš Inky 

 


