
RESUMÉ 

 Záměrem této diplomové práce je seznámit čtenáře jak s povoláním externích sester 

na Karmelu, tak se spiritualitou blahoslavené Alžběty od Trojice (1880-1906), aby bylo 

zřejmé, že její spiritualita může být pro tyto sestry opravdu velmi inspirativní, zvláště pro co 

nejautentičtější prožívání jejich povolání.  

 Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první se mapuje hledání identity povolání 

externích sester bosých karmelitek ve třech krocích: po seznámení se současnou situací těchto 

sester následuje reflexe nad vztahem, který zaujímají vůči tereziánskému charismatu, až se 

přejde k otázce počátků vzniku a vývoje instituce externích sester.  S ohledem na toto hledání 

jsou další dvě kapitoly věnovány spiritualitě Alžběty od Trojice. Druhá kapitola obsahuje 

obeznámení s jejím životem a ozřejmění jejího ideálu usebrání. Třetí kapitola se týká 

samotného „jádra“ Alžbětiny spirituality, jímž je inhabitace. Tajemství inhabitace je nejdříve 

představeno v širším kontextu učení Písma, církve a jejích dějin, a pak se prezentuje jeho 

konkrétní podoba v životě a nauce Alžběty od Trojice. Čtvrtá kapitola se týká spiritualit 

povolání externích sester bosých karmelitek. Jsou v ní představeny některé modely způsobů 

jejich života pomocí dotazníkového průzkumu. Poukazuje se také na bipolární charakter 

povolání externích sester, stojící na pozadí klasického problému vztahu činnosti 

a kontemplace. Nakonec je formulováno několik Alžbětiných „rad“, které mohou pomoci 

ve snaze o autentické prožívání jejich povolání. 

 Výsledkem práce jsou tato nejdůležitější zjištění: externí sestry neměly zprvu právní 

statut řeholnic, toho docházejí až postupem času, zejména na přelomu devatenáctého 

a dvacátého století. Instituce externích sester na Karmelu vznikla s největší pravděpodobností 

ve Francii u druhé nebo třetí generace bosých karmelitek, a procházela podobným vývojem 

jako v ostatních řeholních institutech. V současné době se v jejich legislativě směřuje k co 

největšímu zrovnoprávnění a sepětí s mniškami, na druhou stranu je zde patrná starost 

o zachování vlastního svérázu jejich povolání. Když slouží vyvážené komunikaci mezi 

klauzurou a okolním světem, uskutečňují tereziánský ideál. Ke správnému prožívání jejich 

povolání je důležitá snaha o harmonické propojení kontemplace a služby, a k tomu jim může 

být velkou inspirací Alžběta od Trojice. Tato světice totiž díky své zkušenosti „karmelitky 

uvnitř“ zdůrazňuje východisko v niterném prožívání všech věcí. Na základě silného vědomí 

nepřetržitého Božího přebývání v nás a našeho přebývání v Bohu ukazuje, že je možné být 

kontemplativní i uprostřed ruchu a činnosti. 

 


