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ÚVOD 

 

 Kdyţ jsem během let studia přemýšlela o tématu diplomové práce, dlouhou dobu jsem 

neměla ţádné světlo ani co do oboru, ve kterém psát…. Lákala mě patrologie a biblistika, 

i historie, která s těmito obory souvisí, dokonce jsem uvaţovala o tématu, které by se nějakým 

způsobem mohlo týkat hudby, vzhledem k tomu, ţe jsem hudebnicí. Ţe však jednou budu psát 

téma ze spirituální teologie, by mě dříve ani ve snu nenapadlo. Ne, ţe by mne tato oblast 

nezajímala, naopak. Ovšem v oboru, který se ve svém obsahu nejvíce zaměřuje na proţívání 

duchovního ţivota, jsem spatřovala hrozbu nebezpečí, ţe se mě téma bude příliš dotýkat. 

A právě to jsem nechtěla. Domnívala jsem se totiţ, ţe kdyţ budu zpracovávat téma, 

ke kterému budu mít od počátku velmi osobní vztah, bude pro mne obtíţné vyjadřovat 

skutečnosti, které se tolik dotýkají srdce.  

 Dopadlo to však podle přísloví: „odříkaného chleba největší krajíc.“ Velkou zásluhu 

na mém rozhodnutí má můj vedoucí diplomové práce, neboť mne velmi dlouho „naváděl“ 

k tomu, abych psala diplomovou práci právě z oboru spirituální teologie. Ačkoliv jsem se 

tomu od počátku bránila, jednoho dne jsem mu odvětila, ţe kdyţ vymyslí téma, které by mne 

zajímalo, budu o tom moţná uvaţovat.  

 A tak se stalo. Doktor Pavel Vojtěch Kohut mi nabídl hned dvě témata: jedno se týkalo 

Alţběty od Trojice, druhé externích sester. Sama jsem se dostala do pasti. Alţběta a externí 

sestry oslovovaly mé srdce jiţ od chvíle, kdy jsem se s nimi seznámila, a to natolik, ţe 

nakonec zvítězily mé sympatie k nim nad obavou spojenou s vědomím obtíţnosti zpracování, 

kterou jsem viděla u obou dvou témat. 

 Najednou jsem si nemohla vybrat a rozhodnout se pro jedno z nich. Měla jsem totiţ 

od počátku Alţbětu s externími sestrami spojenou. Kdyţ jsem poznala externí sestry 

na Karmelu v Dačicích, velmi mne udivilo, ţe existují bosé karmelitky, které neţijí jen v tichu 

a usebrání klauzury, ale starají se i o kostel, o hosty, o potřeby kláštera. Dívala jsem se na ně 

zpočátku s nedůvěrou a zamýšlela jsem se nad tím, zda mohou ţít ţivot v neustálém spojení 

a intimitě s Bohem, kdyţ k tomu nemají uzpůsobené podmínky jako sestry v klauzuře.  

 Odpověď jsem dostala téměř okamţitou, kdyţ jsem se pár dnů nato účastnila tridua, 

věnovaného blahoslavené Alţbětě od Trojice v rámci stého výročí od její smrti. Alţběta mi 

dala skrze přednášku karmelitána Vojtěcha Kohuta jasně pochopit, ţe i sestry slouţící 

na fortně mohou ţít kontemplativní povolání sdílející s mniškami, neboť jde v první řadě o to 
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ţít samotu a ticho v srdci, kde Bůh přebývá, coţ by koneckonců měly ţít i klauzurní mnišky. 

Tak jsem poznala, ţe tato světice má co říci externím sestrám, a proto jsem se místo vybírání 

mezi dvěma tématy rozhodla pro třetí, které by spojovalo obě. 

 Proto jsem se s vedoucím práce dohodla na tématu „Inhabitační spiritualita 

blahoslavené Alţběty od Trojice v povolání externích sester bosých karmelitek“. Práce je 

rozdělena do čtyř kapitol. V první nejprve ukazuji hledání identity povolání externích sester 

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

zamýšlím nad jejich vztahem vůči tereziánskému charismatu, čímţ se dostávám 

k otázce počátků vzniku a následného vývoje této instituce.   

 S ohledem na hledání identity povolání externích sester věnuji další dvě kapitoly 

spiritualitě blahoslavené Alţběty od Trojice, neboť ta můţe být velmi nápomocná 

ke správnému proţívání jejich povolání. Druhá kapitola obsahuje obeznámení s jejím ţivotem 

a ozřejmění jejího ideálu usebrání. Ve třetí kapitole se zaobírám samotným „jádrem“ 

Alţbětiny spirituality, jímţ je inhabitace, kterou přibliţuji nejdříve v širším kontextu učení 

Písma, církve a jejích dějin, a pak se zaměřuji přímo na charakter inhabitační spirituality 

u Alţběty od Trojice.  

 S rozsáhlejším povědomím o Alţbětině spiritualitě obracím zpět pozornost k otázce 

duchovního proţívání povolání externích sester. Čtvrtá kapitola se týká spiritualit jejich 

povolání. Prezentuji zde některé modely vnějších podob proţívání jejich povolání pomocí 

dotazníkového průzkumu. Ještě předtím však poukazuji na bipolární charakter kaţdé 

spirituality obecně, abych následně objasnila antinomické povolání externích sester, které 

stojí na pozadí klasického problému vztahu činnosti a kontemplace. Nakonec formuluji 

několik Alţbětiných „rad“, které mohou pomoci v úsilí o autentické proţívání jejich povolání.    

 V celé práci je eklekticky pouţito několika metod. V první kapitole jsem uplatnila 

metodu historicko-pozitivní (v části o dějinách externích sester obecně i na Karmelu) 

a deduktivní (při srovnávání fenoménu externích sester s tereziánským charismatem, zejména 

s Tereziiným ideálem komunikace, institucí provizorek a sakristánek a jejím vztahem 

k laickým sestrám). Ve druhé kapitole převládá metoda nejprve historicko-pozitivní 

(ţivotopisná část) a následně analyticko-syntetická (zbývající část kapitoly). Ta se rovněţ 

týká celé třetí kapitoly. Ve čtvrté kapitole se kromě dedukcí ohledně bipolarity a antinomií 

povolání externích sester bosých karmelitek (v širším rámci pojednání o spiritualitě, 

charismatu a instituci, jakoţ i o napětí mezi kontemplací a činností) hojně uţívá induktivní 

metody při zpracovávání údajů z provedeného průzkumu pomocí dotazníku. 
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1. HLEDÁNÍ IDENTITY POVOLÁNÍ EXTERNÍCH SESTER BOSÝCH KARMELITEK 

 

 

 Řád bosých mnišek blahoslavené Panny Marie z hory Karmel, který odvozuje svou 

existenci od reformně-zakladatelského díla svaté Terezie od Jeţíše (1515-1582), je jedním 

z nejpočetnějších ţenských řeholních institutů výlučně kontemplativního a klauzurního 

způsobu ţivota s výraznou, mysticky zaměřenou spiritualitou. O to můţe být překvapivější 

a zajímavější skutečnost, ţe součástí mnohých těchto ţenských komunit tereziánského 

Karmelu jsou rovněţ takzvané „externí sestry“, které působí (a někdy přímo i ţijí) mimo 

papeţskou klauzuru. Přitom jsou povaţovány za bosé karmelitky ve vlastním slova smyslu, 

a sdílející totéţ charisma, jeţ je vlastní klauzurním mniškám. A to navzdory skutečnosti, ţe se 

styl ţivota těchto řeholnic dům od domu mnohdy výrazně liší. 

 Kdo jsou tyto externí sestry bosé karmelitky? V čem spočívá jejich povolání a jak máme 

definovat jejich identitu? Jsou nebo za jakých podmínek mohou být autentickým zrcadlením 

charismatu svaté Terezie z Avily, nakolik se vtělilo do Řádu bosých karmelitek? Na tyto 

otázky se pokouším odpovědět touto první kapitolou. V ní nejprve pojednám o současném 

stavu pokoncilní obnovy instituce externích sester v tereziánských Karmelech, následně 

ukáţu, jakým způsobem participují nebo mají participovat na tereziánském charismatu 

a nakonec představím to málo z dějin externích sester bosých karmelitek, které lze zjistit. 

 

1.1 Současný stav pokoncilní obnovy 

 Identita a povolání externích sester bosých karmelitek není nikterak jednoznačně 

určena, a to do té míry, ţe kolem Druhého vatikánského koncilu dokonce vyvstala otázka, zda 

externí sestry jako instituci zachovat nebo nikoliv. Dělo se tak vzhledem k několika 

skutečnostem:  

 1) Dekretem Perfectae caritatis Druhého vatikánského koncilu o přizpůsobené obnově 

řeholního ţivota byly výslovně zrušeny takzvané laické sestry, které se externím 

sestrám svou sluţbou v lecčems podobaly, a, bohuţel, s nimi bývají nezřídka 

ztotoţňovány: „Aby se mezi členy prohloubily bratrské svazky, mají být ti, kterým se 

říká bratři laici, spolupracovníci a podobně, těsně zapojeni do ţivota a činnosti 
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komunity. Má se usilovat o to, aby ţenské společnosti dospěly k jedinému druhu 

sester, pokud okolnosti opravdu nevyţadují jiné řešení. V tom případě se má 

zachovat jenom ten rozdíl mezi osobami, který je dán růzností jejich činností, k nimţ 

jsou jednotlivé sestry určeny zvláštním Boţím povoláním nebo zvláštními 

schopnostmi.“ 
1
 Z tohoto textu lze vyčíst, ţe pokud mají být externí sestry, na rozdíl 

od laických sester, zachovány a přitom být v souladu s pokyny Druhého 

vatikánského koncilu, musejí splňovat tyto skutečnosti: a. být si podstatně rovny 

s ostatními členkami komunity („jediný druh sester“); b. být co nejúţeji spojeny 

s ţivotem daného řeholního společenství („být těsně zapojeny do ţivota a činnosti 

komunity“); c. lišit se jedině na základě různosti, ke které jsou určeni specifickým 

Boţím povoláním či zvláštní schopností. 

2) Rok po schválení Perfectae caritatis pojednal papeţ Pavel VI. v normách o aplikaci 

tohoto dekretu jak o dosaţení „jednoho chóru“ řeholnic (tedy zrušení „konvršek“, 

laických sester), tak o sestrách, které se věnují vnější sluţbě svého kláštera (tedy 

externím sestrám). Ty „by se měly řídit zvláštními statuty, jak vyţaduje práce jejich 

povolání, které není jen pro kontemplaci, ale i pro potřeby mnišek, s kterými je jejich 

ţivot spjat, i kdyţ samy nejsou mniškami.“ 
2
 Dále se zdůrazňuje povinnost 

představené kláštera starat se o tyto sestry, poskytovat jim potřebnou řeholní 

výchovu, jednat s nimi v pravém duchu křesťanské lásky a upevňovat sesterské 

pouto mezi nimi a komunitou mnišek.
3
 

3) Zvaţování, zda zachovat či zrušit instituci externích sester v tereziánském Karmelu, 

mělo ovšem ještě jeden vlastní motiv: svatá Terezie, zakladatelka bosých karmelitek, 

externí sestry ve svých klášterech nikdy za svého ţivota nezavedla. Je namístě, aby 

v pokoncilní perspektivě existovala instituce, nepocházející od zakladatelky? Takové 

úvahy jsou zcela legitimní a potřebné: vţdyť jednou z prvních zásad koncilní 

reformy řeholního ţivota je návrat „k pramenům“ (ad fontes): „Přizpůsobená obnova 

řeholního ţivota v sobě zahrnuje jak nepřetržitý návrat ke zdrojům veškerého 

                                                           
1
 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o přizpůsobené obnově řeholního ţivota Perfectae caritatis (ze dne 

28. října 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 

361-378, čl. 15 (PC 15). 

2
 PAVEL VI.: Normy o aplikaci dekretu II. vatikánského koncilu o přizpůsobené obnově řeholního ţivota 

Ecclesiae sanctae (ze dne 6. srpna 1966), in: Zasvěcený ţivot ve světle II. vatikánského koncilu (Dokumenty 

z let 1964 Ŕ 1997), Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1997, 43-51, čl. 28-29. 

3
 Srov. tamtéţ, čl. 29. 
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křesťanského ţivota a k původní myšlence společností, tak zároveň i jejich 

přizpůsobení změněným časovým poměrům. (…) Je na prospěch církve, aby 

společnosti měly svůj zvláštní ráz a úkol. Proto je potřeba věrně chápat a zachovávat 

jak ducha zakladatelů a jejich záměry, tak zdravé tradice; to vše tvoří dohromady 

rodinný majetek kaţdé společnosti“ (PC 2). 

 

1.1.1 Externí sestry v současných stanovách bosých karmelitek 

 Navzdory těmto dvěma motivům, které by mohly vést (a někdy i vedou) k váhání 

o opodstatněnosti zachování instituce externích sester, se s nimi ovšem v Řádu bosých 

karmelitek i nadále počítá. Nové stanovy 
4
 bosých karmelitek se o nich zmiňují na třech 

místech.  

 Nejdříve se o nich pojednává v rámci tématu formace a začlenění, kde je jim věnován 

samostatný bod: „Ke klášteru mohou být přidruţeny na základě vyjádření kapituly nějaké 

externí sestry, totiţ řeholnice, které se věnují sluţbě vně kláštera, aby se umoţnilo mniškám 

udrţet si svůj způsob ţivota zcela kontemplativního. Mají od Boha specifické povolání 

a úplně se mu zasvěcují veřejnými jednoduchými sliby čistoty, chudoby a poslušnosti. Takto 

se přidruţují k rodině tereziánského Karmelu a mají účast na jeho charismatu začleněním 

do kláštera, k jehoţ sluţbě se zavazují. Pokud jde o jejich přijetí a formaci, o jejich právní 

postavení a o jejich práva a povinnosti, ať je to určeno v partikulárních statutech schválených 

Apoštolským stolcem se zřetelem na předpisy obecného práva“ (NS 182).  

 Zbývající dvě zmínky o externích sestrách jsou uţ jen velmi krátké a okrajové. Jedna se 

týká volby převorky Ŕ v této souvislosti je řečeno, ţe podle úsudku klášterní kapituly mohou 

mít aktivní hlasovací právo kromě mnišek kapitulárek také externí sestry s věčnými sliby 

(srov. NS 228). A poslední místo ve Stanovách, kde je o externích sestrách řeč, se vztahuje 

k podmínkám zaloţení nového kláštera (srov. NS 205). 

 

                                                           
4
 Stanovy bosých mnišek Řádu blahoslavené Panny Marie z hory Karmel upravené podle směrnic 

2. vatikánského koncilu a platných kanonických norem, schválené Apoštolským stolcem roku 1991 (NS), in: 

Řehole a Stanovy bosých mnišek Řádu blahoslavené Panny Marie z hory Karmel upravené podle směrnic 

2. vatikánského koncilu a platných církevních předpisů, schválené Apoštolským stolcem roku 1991, Dačice, 

[b.n.], 2006, [nestr.], nepublikovaný překlad ve vlastnictví kláštera bosých karmelitek v Dačicích. 
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1.1.2 Provedený dotazník a jeho první výsledky ohledně identity externích sester 

 V Řádu se tedy s institucí externích sester počítá, zároveň ale není jednoznačně jasná 

jak teologická podstata jejich povolání, tak praktická podoba jejich sluţby. O tom svědčí jiţ 

skutečnost, ţe existují různá statuta, která jsou na jednotlivých Karmelech uţívaná (například 

z Filipín, z Lurd, z Kodeně, apod.), a rovněţ i sám fakt, jak se tato statuta v pohledu na externí 

sestry mezi sebou liší. 

 Tato „nejasnost“ teologické podstaty povolání a praktické podoby sluţby externích 

sester je znatelná i na základě dotazníku, který jsem pro potřeby této práce uspořádala. Neboť 

jiţ na základě prvních kontaktů s externími sestrami bylo zřejmé, ţe v Čechách, na Slovensku 

a ve Francii vypadá nejen jejich konkrétní sluţba, ale i samotné nahlíţení jejich identity velmi 

různě. Tento první dojem potvrzují jiţ zmíněné právní dokumenty, totiţ statuta pro sluţbu 

externích sester, pouţívaná v jednotlivých komunitách. Povaţovala jsem tedy za velmi 

uţitečné, ba nutné zmapovat aktuální situaci ţivota externích sester ve světě, a tak jsem se 

rozhodla sestavit dotazník, který jsem na jednotlivé Karmely rozeslala. Z klášterů bosých 

karmelitek, které jsou po světě, jsem vybrala jen ty, které uţívají Stanovy z roku 1991.
5
 

 Kdyţ jsem sestavovala konkrétní otázky obsaţené v dotazníku, konzultovala jsem je 

nejvíce s externími sestrami z Dačic, a to právě proto, ţe ony toto povolání ţijí a tak lépe 

vnímají a jsou schopny výstiţněji formulovat důleţité otázky, které se v rámci jejich způsobu 

ţivota řeší. Anketa čítá pětadvacet otázek. Na první čtyři otázky měly odpovídat všechny 

komunity, tedy i ty, které externí sestry nemají. Zbývající otázky se uţ týkají jen externích 

sester, proto na ně odpovídaly pouze kláštery s externími sestrami.
6
 

 S vedoucím diplomové práce jsme také kontaktovali otce Karola Kraje, sekretáře pro 

mnišky v generálním domě v Římě, se kterým byl dotazník konzultován a s jeho souhlasem 

rozeslán. Tento otec nám také poskytl první informace o počtu externích sester na Karmelech 

v jednotlivých zemích, avšak upozornil nás, ţe tyto počty jsou pouze orientační, neboť jsou 

                                                           
5
 V současné době totiţ existují dvoje platné Stanovy pro bosé karmelitky, schválené Apoštolským stolcem, 

a mezi nimi si mohou jednotlivé komunity vybrat: jedny jsou z roku 1990 a jsou plodem obnovného úsilí svaté  

Marie Maravillas od Jeţíše (Pidal y Chico de Guzmán, 1891-1974) nebo přesněji, jejích duchovních dcer, 

a druhé z roku 1991, které byly vytvořeny podle Stanov bosých karmelitánů řádovým ústředím v Římě. 

Poněvadţ Stanovy z roku 1990 s externími sestrami vůbec nepočítají, obesílala jsem jen ty Karmely, které 

uţívají Stanovy z roku 1991. Adresy všech klášterů bosých karmelitek lze nalézt na internetu 

na http://www.carmelitaniscalzi.com/index.php, (19. března 2009), přičemţ Karmely pouţívající Stanovy z roku 

1990 jsou označeny dvěma nebo třemi asterisky, podle toho, zda jsou právně nezávislé na Řádu (v tom případě 

tři asterisky) nebo jsou pod řádovou jurisdikcí.  

6
 Text dotazníku, který byl rozesílán česky, polsky, anglicky, francouzsky, italsky, španělsky a německy, je 

uveden v češtině v příloze této práce, viz Příloha I, 130-133. 
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sestaveny z údajů jak aktuálních, tak i tři roky starých. Potvrdil nám, ţe realita externích 

sester je velmi různorodá; pokud jde o jejich přítomnost v jednotlivých zemích, nejvíce je jich 

ve Francii, avšak rozhodná většina z nich je pokročilého věku. Nemají jednotná statuta 

a navíc mají různé tradice podle toho, kdo klášter zakládal. Uvádím zde tabulku sestavenou 

tímto otcem, v níţ je uveden počet externích sester od nejvyššího po nejniţší ve dvou částech 

světa Ŕ v evropských a mimoevropských zemích: 

 

Evropa: 

71 Francie 

29 Polsko 

15 Portugalsko 

12 Španělsko 

9 Německo 

7 Chorvatsko 

2 Ukrajina 

2 Holandsko 

2 Česká republika 

2 Slovensko 

2 Belgie 

1 Rakousko 

1 Anglie 

1 Irsko 

1 Švýcarsko 

Ostatní země: 

60 Filipíny 

34 Indie 

25 Brazílie 

19 Vietnam 

10 Thajsko 

10 USA 

9 Austrálie 

7 Srí Lanka 

7 Kanada 

3 Izrael 

3 Madagaskar 

3 Korea 

 

 

2 Sýrie 

2 Paraguay 

2 Hong Kong 

2 Chile 

1 Uruguay 

1 Uganda 

1 Východní Timor 

1 Peru 

1 Nový Zéland 

1 Japonsko 

1 Indonésie 

1 Guadalupy 

 

 S vědomím sloţitosti fenoménu externích sester nás otec Kraj podpořil a zároveň 

potvrdil, ţe je při uvaţování o jejich identitě legitimní, kdyţ na ně analogicky aplikujeme to, 

jakým způsobem vnímala svatá Terezie od Jeţíše sluţbu vrátných (porteras)
7
 a sakristánek 

(sacristanas), a částečně i laických sester, konvršek (legas, freilas). 

 Jiţ z prvních odpovědí na otázky týkajících se všech komunit, bylo patrné, ţe pohled 

na tuto instituci je mezi jednotlivými Karmely velmi odlišný, ba dokonce, ţe některé 

komunity vnímají externí sestry jako řeholnice „druhé kategorie“. Děje se tak ale spíše 

v komunitách, které externí sestry nemají. Neboť na otázku, proč dané domy nemají externí 

sestry (srov. otázka č. 4), odpovídají některé například: „Nejsou potřeba.“ „Práci zastanou 

                                                           
7
 Tento termín bývá překládán různě, i mezi sestrami je tento úřad označován více výrazy: např. „vindýřka“, 

„kolová sestra“, „fortnýřka“. Dávám zde přednost výrazu „vrátná“, neboť právě ten je uţit v českém 

překladu NS.   
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laici.“ „Chceme si být rovny.“ „Chceme jediný druh kategorie sester...“ Ŕ Z těchto odpovědí 

vyplývá, ţe instituce externích sester je vnímána jako něco podřadného, nebo jako „servisní 

sluţba“ pro mnišky.
8
    

 Také dosud existují kláštery, které uţívají pro externí sestry stará statuta, vydaná roku 

1961, kde jsou členky komunity rozlišovány ještě na sestry chórové, laické [!] a externí, 

přičemţ externí sestry zaujímají poslední místo.
9
 

 Pokud však jsou externí sestry povaţovány za něco „méně“ neţ jsou klauzurní mnišky, 

jejich existence by nemohla být v souladu s koncilním záměrem a bylo by otázkou, jaký je 

ještě důvod i nadále s touto institucí v legislativě bosých karmelitek počítat. Proto, má-li mít 

vůbec smysl zabývat se otázkou moţné identity a povolání externích sester bosých karmelitek 

v pokoncilní době, je třeba se ptát, zda a jakým způsobem jejich existence souzní nebo si 

naopak protiřečí s „duchem zakladatele“, tedy s tereziánským charismatem. 

 

1.2 Participace externích sester na tereziánském charismatu 

 Dříve neţ se pokusím odpovědět na otázku, zda a jakým způsobem je moţné mluvit 

o tom, ţe se externí sestry Řádu bosých karmelitek legitimně podílejí na duchu své 

zakladatelky, ačkoli ta s jejich ustanovením sama vůbec nepočítala, je třeba, abych tohoto 

ducha, totiţ tereziánské charisma, alespoň souhrnně představila. Pokusím se tedy nejprve 

v krátkosti vystihnout, v čem spočívá charisma tereziánského Karmelu, aby pak bylo snazší 

naznačit, jaký vztah vůči němu externí sestry zaujímají nebo mohou či dokonce mají zaujímat. 

 

1.2.1 Pilíře tereziánského charismatu 

 Kdyţ se Tomás Alvarez, v současné době povaţovaný za jednoho z největších znalců 

svaté Terezie, snaţí charakterizovat charisma této světice, prezentuje je na základě tří pilířů, 

které označuje jako teocentrismus, humanismus a apoštolský úmysl/apoštolská činnost 

                                                           
8
 Typy odpovědí na otázku č. 4 jsou uvedeny v příloze této práce, viz Příloha I, tabulka č.1, 135. 

9
 Srov. Svatá kongregace pro věci řeholní: Instrukce a statuta týkající se externích sester v klášteřích mnišek, 

AAS 53 (1961), 371-380, čl. 1, § 1; nepublikovaný překlad ve vlastnictví kláštera bosých karmelitek v Dačicích. 
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ve službě Církvi.
10

 Podobným způsobem rovněţ Guido Stinissen mluví o třech „silokřivkách“ 

Tereziina poselství, které představují smysl pro Boha, smysl pro člověka a smysl pro Církev.
11

  

 

1.2.1.1 Teocentrismus 

 Všechny tyto tři základní rozměry se dají asi nejlépe představit na Tereziině díle řádové 

reformy. Světice totiţ od počátku vidí základ „malého domu“ Ŕ ţivota v klášteře, který 

zakládá, v intimním společenství s Kristem skrze modlitbu: „My, které nosíme posvátný šat 

Karmelu, všechny jsme povolané k modlitbě a ke kontemplaci, neboť to byl náš počátek, 

a jsme potomstvo oněch svatých otců z hory Karmel, kteří ve velké samotě a v naprostém 

pohrdání světem, hledali tuto radost, tuto vzácnou perlu, o níţ mluvíme“ (5H 1,2)*. 

Zakladatelka potvrzuje a trvá na tom, co je tím nejpodstatnějším jiţ v původní řeholi řádu: 

„Všichni ať zůstávají ve svých celách nebo poblíţ nich, dnem i nocí rozjímají o zákoně Páně 

a bdí na modlitbách, nejsou-li z oprávněných důvodů jinak zaměstnáni“.
12

   

 

1.2.1.2 Humanismus 

 Celý tento ţivot modlitby má být ovšem zasazen do prostředí sesterské lásky, která je 

v dialektickém vztahu s láskou k Bohu. Terezie chce, aby šlo o malý klášter, ve kterém si 

sestry, shromáţděné v malé společenství Kristovo, mají být přítelkyněmi, mají se vzájemně 

milovat, pomáhat si, atd. (srov. C 4,7). Tereziin humanismus se projevuje v tom, jak je citlivá, 

vnímavá a pozorná k druhému člověku, coţ je patrné uţ v jejích dopisech, zároveň v sobě 

odhaluje její přirozený i nadpřirozený realismus a smysl pro míru.
13

  

 Tato vyváţenost je zjevná na jejím stylu sesterství i na jejím „vynálezu“ rekreace, která 

má být projevem sesterské lásky a odpočinkem, přitom dobře vyuţitým časem. Lze o tom číst 

v její Knize o zakládání, kdyţ při příleţitosti zakládání ve Valladolidu a Duruelu seznamuje 

Jana od Kříţe s konkrétním způsobem jejich ţivota: „poněvadţ jsme byli několik dní 

                                                           
10

 Srov. ALVAREZ Tomás: Carisma teresiano, in: ALVAREZ Tomás (ed.): Diccionario de santa Teresa, 

Burgos: Ed. Monte Carmelo, 2002; 124-127.  

11
 Srov. STINISSEN Guido: Růst v modlitbě. Putování ve stopách Terezie z Avily, Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2006, 9-15. 

12
 Prvotní řehole řádu blahoslavené Panny Marie z hory Karmel, daná jeruzalémským patriarchou svatým 

Albertem, upravená a potvrzená Inocencem IV., in: GIORDANO Silvano (ed.): Karmel ve Svaté zemi 

od počátků aţ po současnost, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 70-73, čl. 10. 

13
 Srov. STINNISEN Guido, op.cit., 14. 
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s dělníky, abychom uspořádali dům, bez klauzury, měla jsem příleţitost informovat otce 

bratra Jana od Kříţe o celém našem způsobu chování, aby dobře pochopil všechny věci, jak 

ohledně umrtvování, tak ohledně stylu sesterství a rekreací, které máme společné; že všechno 

je s takovou umírněností, aby to tam sloužilo jen k pochopení toho, čeho se sestrám 

nedostává, a aby si trochu odpočinuly a snášely (pak) přísnost řehole. Byl tak dobrý, ţe 

přinejmenším já jsem se od něj mohla naučit mnohem více neţ on ode mne; avšak já jsem to 

nedělala, nýbrţ (měla na mysli jen) styl chování sester“ (Z 13,5).14 

 

1.2.1.3 Apoštolský úmysl ve službě církve 

 Terezie představuje ţivot karmelitek jako láskyplné hledání důvěrnosti s Kristem skrze 

nepřetrţitou modlitbu v klimatu sesterské lásky (jeţ podepírá umrtvování, samota a přísná 

klauzura) a to za účelem být pro Církev a její potřeby.
15

 Ovšem tento apoštolský úmysl 

neměla hned od počátku. Terezie si zpočátku Církev ani moc neuvědomuje. Kdyţ začíná dílo 

reformy, má především teocentrické motivace: „Kdyţ jsem přemýšlela o tom, co bych mohla 

konat pro Boha, viděla jsem, ţe musím především plnit povinnosti svého řeholního povolání 

tím, ţe budu zachovávat svou řeholi s všemoţnou dokonalostí. (…) Jednoho dne jsem byla 

ve společnosti více osob, kdyţ tu jedna prohlásila, ţe by se mohl zaloţit klášter, kdybychom 

chtěly ţít jako "bosé". Ta věc dokonale odpovídala mým touhám…“ (Ţ 32,9-10)*. Nezakládá 

nový klášter s úmyslem reformovat, jak bylo v té době obvyklé, ale kvůli Kristu, který ji 

k tomu vybízel (srov. Ţ 10-11), reformuje tedy zprvu naprosto nevědomě. Měla totiţ 

v úmyslu zaloţit jeden malý klášter, který se stane koutkem nebe na zemi, rájem, v němţ má 

Kristus zalíbení.
16

 Avšak toto malé nebe v sobě skrývalo příliš velký poklad na to, aby zůstalo 

neplodné, a v Terezii v těchto letech narůstá přesvědčení, ţe tento duchovní poklad ţivota 

jejích dcer má v Boţím plánu nějaký smysl a cíl.
17

 

 Myšlenka být ke sluţbě Církvi se od tradičního pojetí ţivota pro dobro duší a rozšíření 

Církve (srov. Z 1,5) prohloubí na základě vnějších událostí důleţitých pro Církev tehdejší 

doby, které Terezie díky několika momentům začne vnímat. Jak se její mystický ţivot rozvíjí, 

                                                           
14

 Zvýraznění je mé vlastní. 

15
 Srov. MACCA Valentino: Carmelitane scalze, in: PELLICCIA Guerrino, ROCCA Giancarlo (ed.): Dizionario 

Degli istituti di perfezione, sv. 2, Roma: Edizioni Paoline, 1975, 423-454, 424. 

16
 Terezie takto rovněţ zakouší první léta ţivota v novém klášteře. Srov. Z 1, 1-2. 

17
 Srov. SICARI Antonio: Contemplativi per la Chiesa. Lʼitinerario Carmelitano di S. Teresa dʼAvila, Roma: 

Edizioni O.C.D., 1983, 141-142. 
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začíná velmi ţivě proţívat bolesti své Církve, jako je drama roztrţky církevní jednoty 

na Západě v souvislosti s rodícím se protestantismem, přestoţe má o něm velmi vágní 

představu. K pochopení „tragedie“ misijní církve napomůţe setkání s františkánským 

misionářem Alonsem Maldonadem (roku 1566), který vypráví nejen o milionech duší, které 

hynou kvůli nedostatku náboţenské výuky, ale i o barbarském chování, vykořisťování 

a dalších zvěrstvech ze strany křesťanských dobyvatelů. Situaci Církve po Tridentském 

koncilu si Terezie uvědomí díky otci Garcíovi de Toledo, který při druhé cenzuře Cesty 

dokonalosti uţívá jako kriteria rozhodnutí Tridentského koncilu a tím ji upozorní na to, ţe se 

obnovuje celá Církev. Myšlenku reformy na základě předpisů Tridentu jí pak vnukne otec 

generál Rossi (roku 1567), kdyţ jí vybízí, aby zaloţila co nejvíce klášterů.
18

 To všechno vede 

k tomu, ţe se pro Terezii a její sestry stává Církev hlavním úmyslem reformy, takţe svůj ţivot 

dávají do sluţeb jí; smyslem všeho je být v modlitbě pro Církev (srov. C 1-3). Tak to vštípila 

Terezie prvním sestrám: „Mé sestry v Kristu, společně se mnou proste Boha o tuto milost. On 

vás zde shromáţdil kvůli tomu: toto je vaše povolání, toto je váš úkol a vaše touha, kvůli tomu 

máte prolévat slzy a za toto se modlit“ (C 1,5)*. Kdybyste někdy přestaly konat své modlitby, 

pokání a prosby na ten úmysl, o němţ jsem mluvila, a kdyby tam nesměřovaly vaše touhy, 

pak vězte, ţe byste nedosáhly cíle, pro který vás Pán zde shromáţdil“ (C 3,10)*. 

 

1.2.2 Komunikační jednota v Jeţíši Kristu 

 Tyto tři rozměry tereziánského charismatu tvoří, obrazně řečeno, vrcholy trojúhelníku, 

které jsou propojeny komunikací v nejširším slova smyslu. Jde o jednak o spojení s Bohem, 

jednak o spojení s druhými lidmi (ať uţ s těmi, se kterými ţijí bosé karmelitky v komunitě, 

nebo s těmi „pro“ které ţijí, tedy s ostatními členy Církve). Ovšem Terezie ujde dlouhou 

cestu, neţ pochopí, ţe tyto zdánlivě neslučitelné póly Ŕ tj. Bůh a lidé Ŕ mají svůj střed neboli 

„pojítko“ v Kristu, „kde je boţské a lidské vţdy pospolu“ (6H 7,9). 

 

                                                           
18

 Srov. KOHUT Pavel Vojtěch: „Jsem dcera Církve“ Ŕ Mystická zkušenost s církví v zakládáních svaté Terezie 

od Jeţíše, přednáška pronesená na Dni spirituality pod názvem „Církev Ŕ Snoubenka Kristova v karmelitánské 

spiritualitě“, Praha, 12. května 2001, [nestr.], nepublikováno, text přednášky ve vlastnictví autora. 
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1.2.2.1 Tereziin zápas o věrnost Bohu 

 Poté, co se oddala vnitřní modlitbě, ţije dlouhé období svého řeholního ţivota (od roku 

1553) ve znamení kolísání na dvě strany: mezi Bohem a člověkem; takţe, symbolicky řečeno, 

je její ţivot rozdělen mezi chór a hovornu.
19

 Říká o sobě, ţe ţije falešná přátelství, která sice 

sama o sobě nejsou špatná, ale vnímá je jako jistou nevěrnost Bohu. „Začala jsem (ţít) 

od kratochvíle ke kratochvíli, od marnosti k marnosti, od příleţitosti k příleţitosti, a uváděla 

jsem se do velmi velkých příleţitostí a má duše kráčela tak rozvrácená mnoha marnostmi, ţe 

jsem se jiţ styděla, vzhledem k tak zvláštnímu přátelství, jakým je styk modlitby, znovu se 

vracet k Bohu; a k tomu přispělo i to, ţe jak rostly mé hříchy, začala mi chybět chuť 

a potěšení ze záleţitostí ctnosti. Velmi jasně jsem viděla, můj Pane, ţe to mi chybělo proto, ţe 

jsem byla nevěrná já vůči Vám“ (Ţ 7,1).  

 Terezie se neustále zmítá mezi láskou Boţí a láskou k Bohu a mezi láskou lidí a láskou 

k lidem, nenachází způsob, jak tato dvě přikázání lásky propojit, neboť bolestně zakouší, ţe 

čím více se přiblíţí Bohu, má obavu, ţe jí to ubere lásku lidskou, a ţe čím více se přiblíţí 

lidem, tím bude obtíţnější vztah s Bohem. Popisuje toto dlouhé období jejího zápasu, jeţ by 

se dalo nazvat „duchovní schizofrenií“, takto: „Na tomto rozbouřeném moři jsem strávila 

takřka dvacet let s těmito pády a pozvednutími, a to špatnými Ŕ neboť jsem znovu upadala Ŕ 

a ţivotem tak nízké dokonalosti, ţe jsem si takřka vůbec nevšímala všedních hříchů; 

a smrtelných, ač jsem se bála, přesto ne, jak bych měla, neboť jsem se nevyhýbala 

nebezpečím. Mohu říci, ţe šlo o jeden z nejtrapnějších ţivotů, jaký je moţné si podle mne 

představit; protoţe jsem se ani již netěšila z Boha ani nenacházela uspokojení ve světě. Když 

jsem setrvávala v uspokojeních světa, při vzpomínce na to, čím jsem byla povinna Bohu, jsem 

se trápila; a když jsem byla s Bohem, náklonnosti světa mě zneklidňovaly. Byla to tak bolestná 

válka, ţe nevím, jak jsem ji mohla snášet jediný měsíc, natoţ pak tolik let…“ 
20

 

 Nakonec se dokonce přestává věnovat vnitřní modlitbě (srov. Ţ 7,2; 19,4), coţ později 

hodnotí jako to nejhorší, co mohla udělat, neboť pod zdáním pokory, která byla ovšem 

falešná, se vzdala toho, co jí mohlo nejvíce pomoci (srov. Ţ 30,9). 

                                                           
19

 Tuto Tereziinu krizi velmi podrobně a teologicky fundovaně rozebírá SICARI Antonio: Contemplativi per la 

Chiesa. Lʼitinerario Carmelitano di S. Teresa dʼAvila, Roma: Edizioni O.C.D., 1983, 11-108. Srov. také souhrný 

pohled v rámci přednášky: KOHUT Pavel Vojtěch: „Rejstříky komunikace“ v klášterech bosých karmelitek 

podle tereziánských Stanov a prvotní praxe, přednáška v rámci Dne spirituality pod názvem „Lidská tvář 

tereziánské spirituality“, Praha, 23. května 2009, 1-9, nepublikováno, text přednášky ve vlastnictví autora; 

z obou dvou budu v této prezentaci vycházet. 

20
 Ţ 8,2; srov. téţ Ţ 7,17 (zvýraznění mé vlastní). 
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1.2.2.2 Mystické uspořádání lásky k Bohu a k bližnímu v prvním vytržení 

 Tento konflikt ale nachází řešení v osobě Bohočlověka. Po několika milostech vidění 

Krista a jejímu zaměřování se na Jeho lidství, coţ jistě rovněţ napomohlo, se Terezie 

na výzvu zpovědníka Juana de Prádanosa (roku 1556) denně modlí Veni creator, aby ji Bůh 

osvítil. A při této příleţitosti dochází k podstatnému Boţímu zásahu: „Jednoho dne jsem byla 

velmi ponořena do modlitby, a kdyţ jsem prosila Pána, aby mi pomohl uspokojovat ho 

ve všem, začala jsem hymnus, a jak jsem ho recitovala, přišlo na mne tak náhlé vytrţení, ţe 

mě takřka vytrhlo ze mě, o čemţ jsem nemohla pochybovat, neboť to bylo velmi znatelné. 

Bylo to poprvé, kdy mi Pán udělil tuto milost vytrţení. Vyrozuměla jsem (přitom) tato slova: 

"Uţ nechci, abys rozmlouvala s lidmi, nýbrţ s anděly" “ (Ţ 24,5).  

 Tato událost znamená pro Terezii důleţitý zvrat: ač ještě nemá vyhráno, jde o klíčový 

moment, který ji vytrhne z neschopnosti zříci se nevhodných přátelství. Postupně pochopí, ţe 

tento Boţí výrok neznamená, ţe by měla přestat komunikovat s lidmi, ale ţe veškeré 

rozmlouvání má směřovat k Bohu a být podřízeno ţivotu modlitbu. 

 A z tohoto poznání vyrůstají dva plody, které Terezie začíná ţít: duchovní přátelství 

v Kristu s lidmi mimo komunitu
21

 a duchovní přátelství v komunitě.
22

 Terezie tedy našla 

východisko v osobě Krista Ŕ v hypostatické jednotě jeho boholidství (srov. 6H 7,9), díky 

němuţ zjistila, ţe boţské a lidské nestojí proti sobě, ale ţe „druhé přikázání je skutečně 

podobné prvnímu: milovat Boha, znamená milovat člověka, a milovat člověka znamená 

milovat Boha: neboť Kristus je opravdový Bůh a opravdový člověk, neoddělitelné jedno 

od druhého“.
23

 

 

1.2.2.3 Dialektika komunikace v tereziánském charismatu 

 Kdybych se měla pokusit o teologickou četbu jejího charismatu, dalo by se dosud 

uvedené prezentovat takto: Kristem je určen jednak Tereziin tah na Boha, jednak pochopení 

pro vše lidské a s tím rovněţ souvisí její smysl pro církev, neboť ona je prodlouţením Krista Ŕ 

jeho Tělem. Uvedené prvky jsou komplementárními, dialektickými rozměry jejího 

                                                           
21

 Srov. Ţ 16,7. 

22
 Ideál duchovního přátelství je vylíčen v C 4,5-7. 

23
 SICARI Antonio: Contemplativi per la Chiesa. Lʼitinerario Carmelitano di S. Teresa dʼAvila, Roma: Edizioni 

O.C.D., 1983, 107; zvýraznění autorovo. 
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charismatu. Kaţdý je určován dalšími dvěma a jeden bez druhého nelze. V Tereziině 

charismatu lze rozpoznat trinitární model, přičemţ Kristus je Prostředníkem. 

 Komunikace, jakoţto operativní prostředek spojení jednotlivých rozměrů, taktéţ 

ukazuje či odráţí společenství vzájemně se sdílejících Osob Trojice. Právě komunikace je pro 

Terezii čímsi základním, co stojí uprostřed mezi třemi pilíři jejího charismatu. Pouţívá totiţ 

slov comunicar a comunicación nejen k označení sdílení s druhými (tedy ve smyslu 

humanismu, případně apoštolátu), ale i k označení sdílení s Bohem.
24

   

 Ve vztahu k Bohu charakter komunikace asi nejvýstiţněji představuje její nauka 

o modlitbě (popsaná například v Cestě dokonalosti či Vnitřním hradu). Ve vztahu k druhým 

lidem lze rozlišit dva směry: dovnitř (s lidmi v komunitě) a navenek (s lidmi mimo klášter). 

Terezie ustanovila několik institucí k zajištění rovnováhy mezi komunikací s Bohem, 

spolusestrami a okolním světem, coţ lze velmi dobře diagnostikovat na základě jejích 

Stanov.
25

  

 Právě proto, ţe Stanovy lze povaţovat za právní text, jsou pro toto pojednání 

nejvhodnější, neboť mají tendenci „institucionalizovat ducha“, způsob a uvaţování světice, 

čili z tohoto hlediska jsou snadno uchopitelné, jsou zřetelné a jakoby vtělené do konkrétních 

podob (postojů, předpisů a praktik). 

 V komunikaci „dovnitř“, tedy v komunitě mezi sestrami, počítá Terezie se čtverým 

způsobem komunikace: klášterní kapituly (srov. PS 10), vydávání počtů z pokroku v modlitbě 

(srov. PS 9,7-8), rekreace (srov. PS 26-27) a duchovní rozhovory (srov. PS 7).
26

 

 Vzhledem k tomu, ţe se téma mé práce zaměřuje na externí sestry, soustředím se ale 

především na onu komunikaci „navenek“, s vnějším světem, neboť ta se povolání externích 

sester, pro jejich specifickou sluţbu, týká více neţ mnišek. Terezie sice ve svých předpisech 

na externí sestry nemyslí, neboť ty v její době v jejím prostředí neexistují, avšak i ony dnes 

                                                           
24

 Termín comunicación se v Tereziiných dílech nachází čtrnáctkrát a comunicar třiaosmdesátkrát a stačí 

opravdu i jen letmá konzultace konkordancí k tomu, abychom se přesvědčili, ţe obou slov pouţívá Terezie 

ve smyslu komunikace jak s lidmi, tak i s Bohem; srov. ASTIGARRAGA Juan Luis, BORRELL Agustí (ed.): 

Concordancias de los escrítos de Santa Teresa de Jesús, 1. svazek: A-L, Roma: Editoriales OCD, 2000, 517-519.  

25
 Tereziinými Stanovami se míní Prvotní konstituce dané svatou Terezií bosým karmelitkám (1567-1568) (PS). 

Roku 1581 se Terezie zasadila o vytištění definitivního (rozšířeného) textu, který se zakládá na jejích prvotních 

stanovách, je upraven bosými karmelitány (ačkoli ne se všemi úpravami Terezie souhlasila): Stanovy bosých 

sester řádu blahoslavené Panny Marie z hory Karmel, schválené v roce 1581 na provinční kapitule v Alcalá 

(SA), nepublikovaný překlad ve vlastnictví kláštera bosých karmelitek v Dačicích. 

26
 Srov. KOHUT Pavel Vojtěch: „Rejstříky komunikace“ v klášterech bosých karmelitek podle tereziánských 

Stanov a prvotní praxe, 5-9. 
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mohou v zásadách své „svaté matky“ nalézt vektory pro správné proţívání účasti na jejím 

charismatu. 

 

1.2.3 Komunikace tereziánských komunit s okolním světem 

 Světice věnuje komunikaci navenek zvláštní pozornost. Z jedné strany chce, aby sestry 

a lidé zvenčí spolu měli kontakt, z druhé strany tomuto sdílení vymezuje jasné hranice. Jde jí 

totiţ o to, aby nebyly narušeny ostatní dva základní vztahy Ŕ k Bohu a ke spolusestrám Ŕ a tak 

vnímá potřebu určitých vnějších nástrojů, které zajistí tuto důleţitou a nezbytnou vyváţenost: 

jsou jimi klauzura a vše, co jí slouţí (vrátné a sakristánky). 

 Klášter Vtělení, kde Terezie strávila dvacet sedm let, klauzuru neměl, coţ ona sama 

vnímá jako jednu z příčin své „roztrţky“ mezi kaplí a hovornou: „Zdá se mi, ţe mi působilo 

velkou škodu, ţe jsem nebyla v uzavřeném klášteře…“ (Ţ 7,3). Kdyţ tedy zakládá klášter 

svatého Josefa, chce, aby v něm klauzura byla, byť ta není zpočátku ještě tak přísná. Sestry 

mohou vycházet, aby otevřely kostel nebo klášter, apod.
27

 Klauzuru zpřísňuje, aţ kdyţ se 

seznámí s motu proprio Řehoře XIII. De sacris virginibus, ve kterém je jakékoliv vycházení 

z klauzury zapovězeno pod trestem exkomunikace.
28

 Ovšem kdyţ Terezie ukládá přísnou 

klauzuru, její cíl není kající, ale kontemplativní; tedy ne z důvodu přinášení oběti, ale proto, 

aby se řeholnice disponovaly k ţivotu vnitřní modlitby a byly tak cele pro Boha. 

 Tato skutečnost však není v rozporu s komunikací s vnějším světem, jak Terezie 

postupně správně pochopila, jedná se pouze o uspořádání, uvedení jasného řádu do kontaktu 

s lidmi zvenčí. Naopak, podle Terezie je komunikace ţádoucí, neboť kdyţ je zaměřena 

správným směrem, je k uţitku oběma stranám. Proto v předpisech o klauzuře píše: „Ať se 

stýkají spíš s těmi lidmi, kteří jsou k  duchovnímu prospěchu, pomáhají našim cvičením 

(vnitřní) modlitby a přinášejí duchovní útěchu, ne jen pro pobavení… (…) Ať se nestarají 

o záleţitosti světa, ani o nich nemluví, pouze pokud by šlo o věci, které by mohly pomoci 

těm, kteří o nich mluví, nebo je mohou uvést do pravdy, nebo je utěšit v nějaké nesnázi. 

Avšak kdyţ se nezamýšlí ţádný uţitek, ať se rychle skončí, jak bylo řečeno; neboť je velice 

                                                           
27

 Srov. PS 16; Dopis otci Graciánovi z 27. února 1581; srov. KOHUT Pavel Vojtěch: „Jsem dcera Církve“ Ŕ 

Mystická zkušenost s církví v zakládáních svaté Terezie od Jeţíše. 

28
 Srov. Dopis Anně od Jeţíše z 8. listopadu 1581 a z 30. května 1582; SA 3,3: „Ať řeholnice v ţádném případě 

nevychází do kostela ani do průjezdu brány, ale ať mají sakristiána nebo pomocnou osobu, která by zavřela 

dveře kostela a průjezdu, který vede na ulici, protoţe tak je třeba, aby se zachovávala klauzura podle svatého 

koncilu a zvyku stanoveného papeţi“; srov. tamtéţ. 
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důležité, aby ti, kdo nás navštíví, odcházeli s nějakým užitkem a ne se ztrátou času, a aby 

i nám zůstal užitek“ (PS 15.18).
29

  

 Totéţ vyjadřuje negativně v dalších bodech: „Ať se vyhýbají příliš častým rozhovorům 

s příbuznými, protoţe kromě toho, ţe se na sestry jejich záleţitosti velice lepí, bude obtíţné 

přestat s nimi probírat různé světské záleţitosti. Ať se dává velký pozor na rozhovory s lidmi 

z venku, i kdyby to byli velice blízcí příbuzní; a jsou-li to osoby líné v hovoru o věcech 

Boţích, ať se s nimi sestry vidí jen velmi zřídka a rozhovor ať rychle ukončí“ (PS 19-20).  

 Sestry Ŕ ačkoli předmětem jejich rozhovoru má být především Bůh Ŕ ale nakonec 

nejsou omezeny ani v tématu hovorů s lidmi zvenčí, pokud nevedou ke ztrátě času či 

ke škodě, ale k prospěchu, zvláště duchovnímu. Vţdyť za duchovně uţitečný lze povaţovat 

nejen hovor o Bohu, ale i k potěše duše či uvedení do pravdy, coţ jsou příklady, které Terezie 

výslovně uvádí. Za takových okolností mohou mluvit dokonce i o světských záleţitostech, jen 

je zapotřebí mít k tomu odůvodněnou motivaci a nevyhledávat ji z neoprávněných důvodů.  

 

1.2.3.1 Sakristánky a provizorky-vrátné 

 Kdyţ ve Stanovách probírá charakter konkrétních úřadů, které jednotlivé sestry 

v komunitě zastávají, Terezie mluví mezi prvními (hned po převorce a radních) o úřadech 

sakristánky (srov. PS 37) a úřadem provizorky, která je současně vrátnou (srov. PS 38).
30

 

A kdyţ pojednává o úkolu převorky jmenovat do všech úřadů (vyjma radních, které jsou dané 

volbou), uvádí jmenovitě pouze úřad vrátné a sakristánky. Dokonce má potřebu u nich dodat, 

jaké kvality musejí sestry v tomto úřadě mít: mají být hodné důvěry. Oproti tomu zbývající 

funkce Terezie ani nejmenuje Ŕ v tomto bodě uţ jen zmíní, aby převorka určila také všechny 

ostatní úřady (srov. PS 34). 

 Sakristánka a provizorka a vrátná (v jedné osobě) jsou úřady, v nichţ sestry nejvíce 

přicházejí do styku s lidmi zvenčí, nepočítáme-li úřad převorky. Je tedy zřejmé, jak je Terezie 

ke komunikaci s vnějším světem zvlášť pozorná a jak jí na ní velmi záleţí. S ohledem na to, 

čím si sama prošla (tj. oním bolestným zápasem mezi tíhnutím k Bohu a tíhnutím k člověku), 

si lze domyslet, ţe důvodem je právě ona vyváţenost, o které jiţ byla řeč, a její ochrana.  

 Na druhou stranu si je Terezie také vědoma, ţe sestry, které přicházejí do kontaktu 

s lidmi mimo klauzuru, jistým způsobem reprezentují a zastupují celou komunitu. Proto jí 

                                                           
29

 Zvýraznění je mé vlastní. 

30
 Např. i úřadem novicmistrové se zabývá aţ po nich, srov. PS 40! 
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opravdu není lhostejné, jak tyto sestry ve svém úřadu jednají, a zabývá se jimi daleko 

podrobněji neţ ostatními úřady.  

 Chce po nich, aby se svědomitě staraly o potřeby kláštera (například v nakupování), aby 

„s láskou dohlíţely na potřeby sester“, dbaly na určitý „pořádek“ v kontaktu mnišek s lidmi 

zvenčí, a dále u nich vyţaduje, aby byly diskrétní a komunikovaly s lidmi příkladným 

způsobem (například aby se nehádaly), zkrátka „tak, aby z toho byl uţitek“ (PS 38). 

 To, co tedy Terezie vidí jako důleţité u vrátné a sakristánky, dává vytušit, co by 

u externích sester mělo tvořit vlastní svéráz jejich povolání, má-li participovat na duchu 

zakladatelky, která je sama neustanovila. Ony by měly zásadním způsobem napomáhat tomu, 

aby se v klášteře udrţovala taková komunikace s vnějším světem, která zároveň umoţňuje 

komunikovat s Bohem a být pro spolusestry, a zároveň tím opravdově slouţit Církvi. Dalo by 

se tedy odvozeně říci, ţe mají-li externí sestry autenticky participovat na tereziánském 

charismatu, měly by se stávat „rukama“ komunity (které slouţí vzájemné komunikaci mezi 

klauzurou a okolním světem) a zároveň její „tváří“ (tj. vyzařovat navenek, čím tato komunita 

je a čím ţije). 

 

1.2.3.2 Programový tereziánský text o komunikaci 

 K postoji, který by si měly osvojit všechny sestry Ŕ tím spíše sestry externí pro jejich 

specifickou sluţbu a komunikaci navenek Ŕ vybízí Terezie v následujícím textu Cesty 

dokonalosti: „A tak, sestry, ve všem, co můţete bez uráţky Boha, se snaţte být vlídné 

a porozumět si se všemi osobami, s nimiţ přijdete do styku, aby milovaly vaši konverzaci 

a touţily po vašem způsobu ţivota a jednání, a nezalekly se a neděsily ctnosti. U řeholnic je 

velmi důleţité toto: čím světější, tím sdílnější se spolusestrami; a tak, i kdyţ budete pociťovat 

velkou nepříjemnost, ţe ne všechno jejich povídání odpovídá tomu, jak byste chtěly, aby 

mluvily, nikdy se jich nestraňte, chcete-li pokročit vpřed a být milovány. Neboť to je něco, oč 

se musíme moc snaţit: být vlídné a dělat radost a uspokojovat osoby, s nimiţ se stýkáme, 

zvláště naše sestry“ (C 41,7). 

 Jde o text, který se nachází pouze v rukopisu z Valladolidu, tedy z druhé redakce této 

knihy; v první (z El Escorialu) bychom jej marně hledali. Jde takřka o závěr Cesty 

dokonalosti, coţ ukazuje na jeho významnost (většinou se v závěru sdělují nejdůleţitější věci, 

které má člověk ještě na srdci). Pavel Vojtěch Kohut vyjmenovává, co z něj lze vyčíst: 

1. jasně vymezený styk s lidmi zvenčí („co můţete bez uráţky Boha“), který je žádoucí (cílem 
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je „aby milovaly vaši konverzaci, touţily po vašem způsobu ţivota a nezalekly se a neděsily 

ctnosti“); 2. svatost a sesterské sdílení jdou ruku v ruce („čím světější, tím sdílnější“), coţ 

Terezie vyzdvihne ještě tím, ţe zdůrazní potřebu ochoty leccos obětovat („i kdyţ budete 

pociťovat velkou nepříjemnost /…/ nikdy se jich nestraňte“); 3. Toto dvojí sdílení (navenek 

i uvnitř kláštera) je službou církvi („to je něco, oč se musíme moc snaţit“)!
31

 

 

1.2.3.3 Laické sestry (konvršky) a tereziánský ideál rovnosti 

 V Tereziině době bylo obvyklé mít v klášterech laické sestry. Bývaly jimi ty, které 

neuměly číst a psát, takţe na rozdíl od chórových sester se nemohly věnovat modlitbě liturgii 

hodin. Byly jim tedy namísto toho dávány různé práce a byly určené ke sluţbě. Analogicky 

k řeholním bratřím, kteří se Ŕ původně pro kající motivaci ke vstupu do kláštera Ŕ nazývali 

„konvršové“ (z latinského conversio = „obrácení“), se i těmto laickým sestrám říkalo někdy 

také konvršky. 

 Jestliţe ve starověku byli konvršové a konvršky poměrně hodně ceněni, ve středověku 

byli povaţováni takřka za „řeholní osoby druhé kategorie“ a teprve s příchodem novověku se 

začíná nesměle uvaţovat o tom, ţe jde o komplementární formu řeholního ţivota k řeholním 

kněţím, respektive chórovým sestrám.
32

 Přesto v mnoha klášteřích Tereziiny doby namnoze 

ještě převládala tendence k podceňování a sniţování konvršů a konvršek. 

 Terezii je ovšem cizí jakékoli dělení sester na „kategorie“ nebo dokonce „společenské 

třídy“; zkušenost z kláštera Vtělení ji v tomto smyslu velmi negativně poučila.
33

 Chce proto, 

aby si reformované karmelitky byly mezi sebou rovny: nemají uţívat titulu „doňa“ ani jakkoli 

podporovat třídní rozdíly mezi sestrami (srov. PS 30), ţádná z nich nemusí přinést věno 

(srov. PS 21), mají ţít v radostné rodinné atmosféře (srov. PS 26-28), převorka má být první 

ve sluţbě zametání (srov. PS 22), apod.
34

 

                                                           
31

 Srov. KOHUT Pavel Vojtěch: „Rejstříky komunikace“ v klášterech bosých karmelitek podle tereziánských 

Stanov a prvotní praxe, 1-2. 

 Je uţitečné si rovněţ uvědomit, kdy Terezie píše tento text: v té době má za sebou jiţ více neţ třicetiletou 

zkušenost řeholního ţivota, dvanáct let od svého druhého, mystického obrácení a čtyři roky ţivota 

v reformované komunitě. 

32
 Srov. POLI Gian Franco: Religioso laico. I. Il dato storico: la vita consacrata nasce „laicale“, in: APARICIO 

RODRÍGUEZ Angel, CANALS CASAS Joan María, GOFFI Tullo a PALAZZINI Achile (ed.): Dizionario 

Teologico della Vita Consacrata, Milano: Editrice Àncora, 1994, 1515-1524. 

33
 Srov. MURILLO Jesús: Comunidad (en Santa Teresa de Jesús), in: Diccionario de Santa Teresa, 148-156, 

149. 

34
 Více viz tamtéţ, 152n. 
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 Umoţňuje přijímat do svých klášterů také laické sestry, které označuje v duchu doby 

(avšak bez jakéhokoli pozdějšího nádechu pejorativního významu!) freilas, a zdůrazňuje 

přitom, „ať se s nimi jedná s veškerou laskavostí a sestersky, a ať jsou zaopatřovány jídlem 

a oděvem jako ostatní“ (PS 21; srov. identický text také SA 2,5). Ve svých radách vizitátorům 

klášterů, jak je odráţí její drobné dílo Způsob vizitování (Modo de visitar), ovšem Terezie 

píše: „V přijímání laických sester je zapotřebí velké pozornosti; neboť takřka všechny 

převorky jsou rády, kdyţ mají hodně laických sester a naplňují jimi domy a někdy i těmi, 

které mohou pracovat málo. A tak je třeba jim na to nepřistupovat, není-li zřejmá potřeba; je 

třeba se informovat o těch, které tam jiţ jsou, neboť vzhledem k tomu, ţe není stanoven počet, 

kolik jich má být, neboť nepostupuje-li se s obezřetností, můţe se způsobit velká škoda“ 

(č. 27).
35

 Světice zde brojí proti přehnané snaze některých představených mít zajištěný 

dostatečný počet sester „na práci“, coţ nejenţe můţe zastiňovat skutečný smysl řeholního 

povolání i těchto sester, můţe však také vést k mentalitě „pohodlí“ chórové sestry. Později 

dokonce Terezie vyuţívá svého vlivu při sestavování Stanov z Alcalá a omezuje tam jejich 

počet na tři pro danou komunitu (srov. SA 2,8); větší počet pro ni evidentně znamená 

nebezpečí pro rovnocenné vnímání všech sester v klášteře. 

 Ke konkrétním laickým sestrám má velkou úctu. Jako příklad lze uvést třeba laickou 

sestru Štěpánku od Apoštolů, jejíţ vznešený ţivot modlitby Terezie obdivuje (srov. Z 11,1),
36

 

nebo Annu od svatého Bartoloměje,
37

 kterou si Terezie vybrala za svou společnici. Říká o ní: 

„je tak velká sluţebnice Boţí a tak moudrá, ţe mi můţe pomoci víc neţ jiné, které jsou 

chórové (Z 29,10).“ Anna byla Tereziinou ošetřovatelkou i sekretářkou a světice si jí 

nesmírně cenila. V jednom dopise Marii od Jeţíše píše dokonce: „Nevím, kdy vám budu moci 

napsat vlastní rukou, ale sekretářka je taková, ţe jí mohu všechno svěřit.“
38

  

 

                                                           
35

 Toto dílko cituji podle: SANTA TERESA DE JESÚS, Obras completas, Madrid: Biblioteca de autores 

cristianos, 
9
2002, 841-855, 849. 

36
 Více viz ALVAREZ Tomás: Estefanía de los Apóstoles, ocd, in: Diccionario de Santa Teresa, 897.  

37
 Blahoslavená Anna od svatého Bartoloměje byla vůbec první laickou sestrou, která vstoupila do kláštera 

svatého Josefa v roce 1570 ve svých jedenadvaceti letech; více informací o ní viz ALVAREZ Tomás: Ana de 

san Bartolomé, beata, ocd (1549-1626), in: Diccionario de Santa Teresa, 717-718.  

38
 Dopis Marii od sv. Josefa z 25. října 1580 
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1.2.3.4 Tereziánské ideály a externí sestry 

 Dá se z toho, co bylo výše uvedeno o tereziánském ideálu (s jeho typickým rozměrem 

komunikace), z Tereziiných představ o úřadu sakristánek a provizorek-fortnýřek a z jejího 

přístupu k dobové instituci laických sester vyvozovat cokoli ohledně funkce externích sester 

v klášterech bosých karmelitek? Jsem přesvědčena, ţe ano. Jakkoli totiţ Terezie instituci 

externích sester sama nezaloţila ani ji nepřijala za svou od někoho jiného, je zřejmé, ţe ta Ŕ 

sama o sobě Ŕ není v rozporu s jejími ideály, pokud povolání externích sester skutečně slouţí 

vyváţené komunikaci kláštera s vnějším světem a pokud si mohou být tyto sestry s ostatními 

mniškami v zásadních věcech rovny. Věřím, ţe všude tam, kde jsou splněny tyto dva základní 

předpoklady, je přítomnost a působení externích sester naprosto legitimní a v duchu 

zakladatelky, svaté Terezie od Jeţíše. 

 Co v sobě tyto předpoklady skrývají? Skutečně vyváţená komunikace kláštera 

s vnějším světem z jedné strany vyţaduje, aby externí sestry (podobně jako Tereziiny 

sakristánky a provizorky-fortnýřky) měly určité kvality, které je k dané sluţbě uschopňují, 

a na straně druhé, aby panovala co největší důvěra mezi převorkou a externími sestrami. 

A má-li být podstatná rovnost mezi klauzurními mniškami a externími sestrami, je více neţ 

vhodné, aby měly externí sestry co nejpodobnější právní postavení a participovaly i navenek 

co moţná nejpodobnějším způsobem na základním poslání svého Řádu, jímţ je vnitřní 

modlitba. 

 Jistě je moţné, ba nutné si představit velmi různé podoby ţivota externích sester, 

s ohledem na osobní obdarování jednotlivých sester, situaci komunity a její svéráz, ţivotní 

kontext, apod., a s ohledem na povahu jejich sluţby bude k nim patřit značná 

„nepředvídatelnost“ a „nenaprogramovatelnost“ konkrétního průběhu dne, a je třeba s tím 

počítat jako s něčím naprosto legitimním. Z tohoto důvodu také ledacos z toho, co je externím 

sestrám vřele doporučováno jako podíl na konkrétním proţívání tereziánského charismatu, 

není pak právně vyžadováno. Takový postoj svědčí o vyváţenosti vědomí jednoty 

a společného základu ţivota klauzurních mnišek a externích sester, které všechny jsou bosými 

karmelitkami, a zároveň respektování odlišných povolání v rámci téţe komunity. Bylo by 

však poněkud zvláštní, kdyby se externí sestry v zásadě nepodílely na nejtypičtějších 

prvcích charismatu svého řeholního společenství. Nikterak by se to svou extrémností pozice 

nelišilo od postoje, který by od nich naopak vyţadoval, aby vedly v podstatě klauzurní ţivot 

a jen takřka „z nutnosti“ by se věnovaly sluţbě na fortně. 
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1.3 Nástin dějin externích sester bosých karmelitek 

 Terezie s institucí externích sester nepočítala, ale je zřejmé, ţe ty mají svůj původ 

ve Francii, neboť se zde s nimi velmi záhy po příchodu bosých karmelitek setkáváme. Tento 

fenomén nebyl jen jakousi módní záleţitostí, ale přetrval aţ do současné doby. Stejně tak jako 

v jiných řádech, tak i v tereziánských Karmelech procházel určitým dějinným vývojem.  

 

1.3.1 Ţenský tereziánský Karmel ve Francii 

 Zakládání ve Francii se vůbec neobešlo bez komplikací.
39

 Po neúspěšných pokusech 

otců bosých karmelitánů uvést dcery svaté Terezie do Francie (1592) bylo nakonec příchodu 

sester dosaţeno papeţskou zakládací bulou In supremo (13. listopadu 1603), kterou vydal 

Klement VIII. na ţádost princezny Kateřiny z Longueville. Roku 1603 tedy vyrazila 

do Španělska francouzská skupina, která jiţ předtím usilovala a připravovala příchod 

karmelitek, aby našla mnišky zakladatelky. Následujícího roku se vrátily s karmelitkami, 

které byly Terezii nejdraţší: ctihodná Anna od Jeţíše, blahoslavená Anna od sv. Bartoloměje, 

Beatrix od Neposkvrněného Početí, Alţběta od Andělů, Alţběta od sv. Pavla a Eleonora 

od sv. Bernarda. 

 V říjnu 1604 sestry převzaly v Paříţi do vlastnictví klášter, který se stal prvním 

Karmelem ve Francii, ovšem forma jeho správy byla určena jmenovanou bulou, která úplně 

odtrhla karmelitky od jurisdikce Řádu a podřídila zvláštním vizitátorům a představeným. 

V počátcích karmelitky kolegiálně řídili Jacques Gallemant, André du Val a Piérre de Bérulle, 

zatímco vizitátorem „v časných záleţitostech“ byl jmenovám generál kartuziánů. Časem 

ovšem začal hrát prim a měl také patrně největší vliv kardinál de Bérulle, proto se později 

mluví o karmelech „berulliánské tradice“. Tato odlišnost francouzské observance, spočívající 

v nemoţnosti jakéhokoliv zasahování bosých karmelitánů, byla zdrojem dlouhých sporů 

a bolestných zápasů. Avšak navzdory Bérrulovu vlivu, který nebyl vţdy v souladu 

s Tereziinými ideami, lze říci, ţe kláštery zde „nasákly“ ducha svaté zakladatelky díky ještě 

silnějšímu vlivu velkých řeholnic, Terezii tak blízkých, které formovaly první generaci sester 

hojně zakládaných Karmelů ve Francii. Roku 1604 tedy existovaly uţ tři jurisdikční instance 

správy bosých karmelitek, neboť kromě Francie byla ještě dříve od Španělska oddělena Itálie 

                                                           
39

 Podrobné pojednání o francouzské observanci lze nalézt in: MACCA Valentino: Carmelitane scalze, 438-443. 

Odtud také čerpám. 
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(1597) a záhy spadala pod italskou Kongregaci svatého Eliáše, jeţ byla roku 1600 Klementem 

VIII. ustanovena.  

 Lze se domnívat, ţe na vznik externích sester ve Francii mělo vliv zdejší duchovní 

prostředí, neboť jejich existence v jiných řádech byla v té době jiţ poměrně tradiční. Navíc 

velké osobnosti francouzské školy spirituality, jeţ byly s karmelitkami v čilém kontaktu, 

na ně měly jistě nemalý vliv a samy byly ideály tereziánského Karmelu ovlivňovány.
40

 

 

1.3.2 Dějiny instituce externích sester 

 Pokud jde o sestry slouţící vně kláštera, první zmínky o nich se nacházejí u klarisek. 

Řehole svaté Kláry (1253) přítomnost takzvaných servitiales předpokládá a definuje. Téţ 

v Řeholi od Urbana IV. (1263) se píše o moţnosti přijetí malého počtu „sester zvaných 

sluţebné nebo sestry, které jsou vázány zachováváním téţe profese, vyjma článku o klauzuře, 

které na ţádost nebo s dovolením abatyše, mohou někdy vycházet, aby se zabývaly 

záleţitostmi kláštera.“ 
41

 Ovšem reformované klarisky (koletky) se ve stanovách (1458) 

zavazují zachovávat nařízení Benedikta XII. (1334-1342), které omezuje vycházení 

z klauzury na minimum a tak se rozhodují vyuţívat pomoci zboţných laiček, které budou 

nosit civilní oděv a nebudou vstupovat do kláštera.  

 U anunciátek, zaloţených Janou z Valois (1464-1501),
42

 se také objevují „sluţebnice 

sester“ pobývající vně klauzury, bez řeholního hábitu, které mohou být členkami třetího Řádu 

blahoslavené Panny Marie. 

                                                           
40

 Například madame Acarie (1566-1618), hlavní iniciátorka příchodu karmelitek do Francie, příbuzná kardinála 

Bérulla, budoucí laická sestra, blahoslavená Marie od Vtělení na Karmelu v Amiens (1613) a v Pontoise 

(od roku 1616), která pomáhala zaloţit oratoriány a voršilky; srov. FOURNET A[…]: Bl. Marie de lʼIncarnation, 

http://www.catholicity.com/encyclopedia/m/marie_de_l'incarnation,blessed.html (2. března 2009). Madame 

Acarie byla rovněţ v kontaktu s Františkem Saleským (1567-1622), který se velmi inspiroval karmelitánskou 

spiritualitou, kdyţ zakládal vizitantky, „se sv. Janou de Chantal mnoho získá z přítomnosti Anny od Jeţíše 

na Karmelu v Dijonu“ Ŕ MARIE ANNA OD JEŢÍŠE: Anna od Jeţíše, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1993, 76. 

41
 GAUTHIER Albert: Suore esterne, in: Dizionario degli Istituti di Perfezione, sv. 9, Roma: Edizioni Paoline, 

1975, 705-708, 705. Ve své prezentaci o historickém vývoji externích sester budu vycházet z tohoto zdroje 

a z jednoho článku, který byl publikován rok poté, co byl přednesen na konferenci pořádané v rámci setkání 

externích sester dne 13.-15. července 2006 v Lurdech: LOUIS-MARIE DE JESUS: Histoire des sœurs tourières 

du Carmel, in: Dʼun Colombier à lʼautre 57 (2007), 7-15.   

42
 Srov. CHLUMSKÝ Jan: Sv. Jana z Valois, http://catholica.cz/?id=462 (3. března 2009). 
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 V klášterech reformovaných (německých) benediktýnek se na počátku šestnáctého 

století nacházely kromě konvršek i „donátky“, které Ŕ na rozdíl od černého hábitu mnišek Ŕ 

nosily šedivý hábit, staraly se o vnější zařizování a skládaly jen příslib poslušnosti abatyši. 

 Roku 1610 zaloţil František Saleský spolu s Janou Františkou de Chantal řeholní 

společenství sester Navštívení Panny Marie, zaměřené především na vnější sluţbu 

nemocným. To se v tehdejší době zdálo některým církevním představeným nepřijatelnou 

novotou, takţe po osmiletém působení sester se jejich zakladatel rozhodl ustoupit a změnit je 

na klauzurní řád.
43

 V jeho stanovách (1619 a 1622) se ovšem také nachází „větev“ externích 

sester, které mají být přijímány na základě stejných podmínek jako ostatní sestry a které 

po dvouletém noviciátu mají být přičleněny ke komunitě jednoduchým slibem poslušnosti. 

Ostatní sliby jsou dobrovolné a ponechané na zboţnosti kaţdé jednotlivé sestry. Nosí jako 

ostatní sestry kříţek na krku, ale zvláštní oděv nemají. 

 Stanovami vizitantek se později inspirovaly i kláštery Řádu naší Paní (blíţenské) Lásky 

z Caen, zaloţené svatým Janem Eudesem (1666), které rovněţ mají instituci fortnýřek. 

 

1.3.3 Vznik a vývoj instituce externích sester bosých karmelitek 

 Různorodost právního postavení či kanonického stavu ţen, slouţících klášteru mimo 

klauzuru, jak byl v předcházející části naznačen, lze pozorovat i v těch klášterech bosých 

karmelitek, kde se začaly objevovat. Vzhledem k tomu, ţe šlo povětšinou o laičky, které 

neměly s řeholním stavem ve vlastním slova smyslu mnoho společného, nebudu je zde 

nazývat externími sestrami, ale uţiju označení „fortnýřky“ (tourieres), které se stejně dobře 

hodí i pro externí sestry dnešní doby.
44

 

 

                                                           
43

 Původního cíle se podařilo dosáhnout o dvacet let později Vincentovi z Pauly s Luisou de Marillac zaloţením 

kongregace Dcer křesťanské lásky; srov. CHLUMSKÝ Jan: Sv. Jana Frémiot de Chantal, http://sancti. 

catholica.cz/index.html?id=3681 (3. března 2009). 

44
 Karmelitán Louise-Marie de Jesus povaţuje tradiční pojmenování „sestra/karmelitka fortnýřka“ 

za nejvýstiţnější, přestoţe je dnes málo rozšířené; srov. LOUIS-MARIE DE JESUS: Histoire des sœurs tourières 

du Carmel, 7. Osobně, kdyţ v této práci uţívám pojmu „fortnýřka“, míním jí pouze sestru nebo laičku slouţící 

mimo klauzuru, nikoli v klauzuře; nejde tedy o sestru, o které se píše v Prvotních stanovách nebo ve Stanovách 

z roku 1990, neboť zde jde jednoduše o úřad, který načas zastává některá z klauzurních mnišek a který pro 

odlišení označuji v této práci jako úřad „vrátné“. 
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1.3.3.1 Nezmapovaný francouzský původ 

 O fortnýřkách na Karmelu nemáme k dispozici ţádné vědecké studie,
45

 je však zřejmé, 

ţe v rámci Řádu jde o francouzskou instituci,
46

 neboť ve Španělsku a v ostatních zemích se 

hledala pomoc spíše u laiků (většinou manţelského páru), kteří zajišťovali vnější sluţbu 

u kláštera.
47

 Na počátku jsou fortnýřky pouze zboţné sluţebné, které obvykle dostávají 

i mzdu. Někde jsou přijímány skrze zvláštní zasvěcení nebo soukromé sliby či jiným 

navázáním na Řád, ale moţnost skládat veřejné řeholní sliby se objevuje aţ na konci 

devatenáctého století. Tím, ţe fortnýřky nejsou oficiálně řeholnicemi, dům od domu se jejich 

postavení i ţivot liší. Ve Francii je dán rozdíl jiţ mezi Karmely s „italskou“ tradicí (tj. právně 

či duchovně spojenými s Kongregací svatého Eliáše) a s „francouzskou“ (berulliánskou) 

tradicí. Zatímco ve francouzské tradici zůstávají fortnýřky výlučně laičkami, v italské jsou 

reálně začleněné do karmelitánského řádu díky svému statutu terciářek. Od devatenáctého 

století směřuje instituce fortnýřek ke stále těsnějšímu přičlenění ke komunitě, brzy schválené 

kanonickým právem. 

 

1.3.3.2 Pozdější vývoj ve světle řádových dokumentů 

 Lze uvést zajímavé kapitoly z pojednání Le tresor du Carmel (Tours, 1842), které mělo 

nesmírný vliv na formaci francouzských Karmelů a kde se jednotliví vizitátoři fortnýřkami 

zabývají: například „Způsob přijímání sester fortnýřek“ od otce de Vassé, který byl 

generálním vizitátorem bosých karmelitek v letech 1696-1716 a byl kanovníkem Notre-Dame 

v Paříţi; nebo „Pravidla a observance podané monsignorem de Hillerinem“, coţ byl generální 

vizitátor z let 1737-1748, který píše o tom, ţe při vstupu fortnýřek do klauzury se sestry mají 

                                                           
45

 Je příznačné, ţe se o externích sestrách nezmiňuje ani nedávno vydaný karmelitánský slovník: BOAGA 

Emanuele O.Carm. a BORRIELLO Luigi OCD (ed.): Dizionario Carmelitano, Roma, Curie Generalizie O.Carm. 

a OCD & Città Nuova, 2008, 1031s. Fortnýřkám není věnována pozornost ani v dobových pramenech 

karmelitánského řádu Ŕ ve velkém Francouzském ceremoniálu z roku 1659, který je bohatý na detaily, neboť byl 

„Biblí“ celé observance, se nachází jen pár poznámek týkajících se popisu jejich úlohy na fortně a způsobu 

přijímání návštěv; kromě toho nenalézáme nic; srov. LOUIS-MARIE DE JESUS: Histoire des sœurs tourières du 

Carmel, 8. 

46
 To potvrzuje i mnou provedený dotazníkový průzkum; z tabulek č. 2 a 3 (srov. Příloha I v této práci, 135n.) je 

zřejmé, ţe zatímco zhruba dvě třetiny klášterů s externími sestrami má prokazatelně francouzský původ 

(v naprosté většině jde přitom o kláštery s dlouhou tradicí této instituce), naopak z klášterů bez externích sester 

je to pouze zhruba třetina (a z převaţující části jsou navíc bez externích sester odnedávna). 

47
 Ve Španělsku nazýváni demandaderas; srov. LOUIS-MARIE DE JESUS: Histoire des sœurs tourières du 

Carmel, tamtéţ. 
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vyhýbat jakémukoliv kontaktu s nimi, nakolik je to moţné.
48

 V kapitole „Pravidla pro sestry 

fortnýřky od monsignora de Brassaca“, generálního vizitátora v letech 1771-1790 

a generálního vikáře v Chartres (1731-1809), se nacházejí dokonce základní duchovní rady: 

mají se věnovat modlitbě podle svého zaměstnání aspoň půlhodiny denně (ona je prvním 

prostředkem chránícím před rozptýlením) a „je třeba, kdyţ jsou povinny vycházet do města, 

aby nahlíţely ulici jako svoji klauzuru a zachovávaly stejné pohrouţení jako klauzurní 

sestry“.
49

 

 V Ceremoniálu francouzských Karmelů 
50

 lze číst o moţnosti přičlenit fortnýřku 

ke komunitě, ačkoliv to není zvykem a odrazuje se od toho. O právním postavení sester 

fortnýřek v italské tradici pojednává Direktorium o užívání sester fortnýřek v klášterech 

bosých karmelitek (Laval, 1882). „V souladu s direktoriem schváleným biskupem“ mohou 

sloţit navíc soukromé sliby v den profese do třetího řádu, mají dvakrát denně půl hodiny 

vnitřní modlitby, ale ani ony nejsou vázány účastí na klášterní liturgii hodin, neboť třetí řád 

měl svou vlastní. 

 

1.3.3.3 Právní přičlenění a rostoucí integrace do komunit ve 20. století 

 Musíme konstatovat, ţe cesta integrace fortnýřek do komunity byla dlouhá a různorodá, 

rovněţ právní i faktické postavení fortnýřek bylo klášter od kláštera jiné. Aţ na začátku 

dvacátého století je tato instituce jednoznačnějším způsobem vymezena, neboť v té době byla 

de facto vyhlášena první oficiální statuta Svatého stolce: Statuta pro externí sestry zvané 

fortnýřky v klášteře bosých karmelitek (1925). Tento dokument výslovně činí z fortnýřek 

členky kláštera. Fortnýřky skládají skutečnou profesi tří jednoduchých řeholních slibů, jsou 

povinny konat dvakrát denně půl hodiny rozjímání a recitovat Oficium blahoslavené Panny, 

které se blíţí oficiu terciářů. Tento text byl schválen „ad exprimentum“ na sedm let. 

V Ceremoniálu sester fortnýřek na Karmelu ocd (1928) je jiţ řeč o řeholním hábitu, který je 

lehce zjednodušený, bez tóky.
51

 

                                                           
48

 Je zřejmé, ţe fortnýřka má zde v podstatě tentýţ statut jako dělník, přicházející ve výjimečných situacích 

pracovat do klauzury. 

49
 LOUIS-MARIE DE JESUS: Histoire des sœurs tourières du Carmel, 9-10. 

50
 Jde o berulliánsky laděné dílo, které je pozdějším zpracováním jiţ zmiňovaného Ceremoniálu z roku 1659 

s dalším dodatky a které vzniklo roku 1888; srov. LOUIS-MARIE DE JESUS: Histoire des sœurs tourières du 

Carmel, 10. 

51
 K tomu i dalším údajům viz LOUIS-MARIE DE JESUS: Histoire des sœurs tourieres du Carmel, 11nn. 
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 Ovšem rozdíly mezi jednotlivými komunitami a v rámci Řádu zůstávaly i po vydání 

těchto dokumentů značné. Dne 16. července 1931 vydala Posvátná kongregace pro řeholníky 

podrobná Statuta externích sester (zvaných fortnýřky), která se týkala všech ţenských 

mnišských řádů. Kladla si za cíl přiblíţit stav externích sester mniškám, a to zvláště 

z duchovního hlediska. Fortnýřky jsou dle tohoto textu skutečnými řeholnicemi. Tímto 

dokumentem byla zrušena karmelitánská statuta z roku 1925, a s drobnými úpravami byla 

následujícího roku (1932) karmelitánským řádem přijata tato obecná statuta. 

 Lze v nich nalézt mnoho inovací. Například novicky-fortnýřky mají být kanonický rok 

a poslední dva měsíce druhého roku noviciátu v klauzuře (srov. §27 a §36), taktéţ v případě 

těţké nemoci či vyčerpaností věkem stáří je o ně pečováno v klauzuře (srov. §107). Jejich 

sliby jsou veřejné, jakoţto „členky komunity, v níţ konají sluţbu, mají účast na duchovních 

dobrech jako ostatní mnišky“ (srov. §4). Hábit má být stejný jako hábit konvršek s malými 

úpravami (srov. §26). Tato statuta více přibliţují ţivot fortnýřek ţivotu mnišek, neţ tomu bylo 

ve statutech z roku 1925. 

 

1.3.3.4 Poslední právní úpravy a současný stav 

 Roku 1961 byla Posvátnou kongregací vydána zatím poslední obecná statuta pro externí 

sestry, která odpovídala poţadavku jasnosti a zjednodušení, tím pádem jsou velmi krátká. 

Chtějí externím sestrám zajistit reálně uskutečnitelný ţivot zjednodušením vztahů s mniškami. 

V úvodu je shrnut jejich logický vznik: k umoţnění a zajištění uzavřeného ţivota mnišek byly 

potřebné osoby, které by se staraly o vše, co je klášteru potřebné mimo klauzuru, „proto nikdy 

nechyběly zboţné panny“ (kterým se říkalo oblátky, mandataritky, ostiaritky, apod.),
52

 které 

ţily většinou mimo klášter a které nebyly vázány pravidly řeholního ţivota, případně jen 

částečně. Časem tyto ţeny začaly projevovat touhu po hlubší účasti na ţivotě mnišek, a tak se 

mnohde zrodila jednak dovolení zavázat se k vnější sluţbě klášteru sloţením zvláštního 

předsevzetí, přísahy či slibu, jednak pravidla, stanovy či zvláštní statuta, schválené 

Apoštolským stolcem.
53

 

 Pokusím se nyní poukázat jen na některé změny či inovace oproti předchozím statutám. 

První z nich je patrně to, ţe externí sestře je dovoleno vykonávat umírněnou apoštolskou 

                                                           
52

 K rozličným označením fortnýřek viz také GAUTHIER Albert: Suore esterne, 705. 

53
 Svatá kongregace pro věci řeholní: Instrukce a statuta týkající se externích sester v klášterech mnišek, AAS 53 

(1961), 371-380; nepublikovaný překlad ve vlastnictví kláštera bosých karmelitek v Dačicích, předmluva. 
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činnost související s klášterem (srov. čl. 1, §2). Skládají profesi na stejnou řeholi jako mnišky, 

ale jednoduchými sliby (srov. čl. 12). Mohou snadněji Ŕ s dovolením představené, se 

souhlasem rady a ordináře Ŕ vstupovat do klauzury (například ke společnému jídlu; 

srov. čl. 3, §2). Je zde řeč i o moţnosti bydlet v klauzuře (za určitých podmínek a okolností; 

srov. čl. 4, §1). Mají mít hábit identický s mniškami (srov. čl. 7). Formace je rovněţ totoţná, 

jen má zvláštní prvky. Novicky prvního roku nejsou vázány papeţskou klauzurou 

a ve druhém roce je za ně odpovědná jedna z fortnýřek (srov. čl. 10). Klade se důraz 

na komunitní ţivot externích sester (srov. čl. 16). Text těchto statut je opravdu liberální 

a velmi pruţný,
54

 ačkoliv ještě nesplňuje poţadavky vyjádřené Druhým vatikánským 

koncilem.   

 Roku 1964 byla schválena Statuta sester fortnýřek klášterů bosých karmelitánských 

mnišek ocd, ovšem jen na sedm let. Po jejich uplynutí vstoupila do platnosti opět statuta 

z roku 1961. Vzhledem k jejich krátkému trvání o nich uvedu pouze to, ţe podle mého názoru 

znamenala spíše určité omezení externích sester a krok zpátky od směru, jímţ se jejich cesta 

dlouhodobě ubírá (tj. směrem k většímu sblíţení s mniškami a ke snaze o co největší 

zrovnoprávnění).
55

 

 Na počátku tedy fortnýřky měly jen málo společného s řeholním ţivotem, byly to 

většinou laičky, někdy se soukromým slibem nebo jako terciářky. Jejich právní postavení bylo 

proto velmi různorodé, a to aţ do počátku dvacátého století, kdy začala snaha zapojovat je 

do komunity aţ po takřka úplnou integraci po Druhém vatikánském koncilu. 

 V současné době neexistují ţádná obecná statuta pro externí sestry vydaná Apoštolským 

stolcem, právní situace je nyní ošetřena pouze několika body ve Stanovách 1991.
56

 Jednotlivé 

domy si volí jedna z existujících statut, nebo si vypracovávají svá, která si nechávají 

schvalovat Kongregací nebo generálem, respektive generálním vizitátorem.
57

 Některé 

                                                           
54

 Srov. LOUIS-MARIE DE JESUS: Histoire des sœurs tourières du Carmel, 14. 

55
 Například vstupy externích sester jsou podle tohoto dokumentu víc omezené (srov. čl. 15), hábit mají stejný 

jako mnišky, ale přece jen s určitými odlišnostmi (srov. čl. 18); je stanoveno, ţe externí sestra nemá nikdy 

aktivní nebo pasivní hlas (srov. čl. 56) [text z roku 1961 tuto otázku vůbec nerozebírá], má dvakrát půl hodiny 

denně vnitřní modlitbu (srov. čl. 19); profesní formule není shodná s formulí mnišek (vrací se k formuli 

z ceremoniálu) a je zapovězena i drobná apoštolská činnost související s klášterem; srov. LOUIS-MARIE DE 

JESUS: Histoire des sœurs tourières du Carmel, 8. 

56
 Srov. NS 182; 205; 228. O těchto třech bodech, které se jako jediné týkají externích sester, jsem uţ 

pojednávala výše, viz stránka 10 (1.1.1. Externí sestry v současných stanovách bosých karmelitek). 

57
 Pro příklad lze uvést Partikulární statuta externích sester, schválená Kongregací pro instituty zasvěceného 

ţivota a společenství apoštolského ţivota pro Asociaci mnišek bosých sester karmelitek z Filipín z 15. října 

2002, partikulární statuta externích sester v Lourdes, schválená roku 2003, nebo partikulární statuta externích 
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komunity dokonce ani takto schválená statuta nemají a řídí se například vlastními pravidly, 

schválenými na základě kapitulních rozhodnutí. 

 Jak jsme tedy mohli pozorovat, instituce fortnýřek je velice proměnlivá v čase. I proto je 

namístě uvaţovat o tom, zda při veškeré úctě k tradicím jednotlivých komunit a domů a při 

snaze respektovat zaběhnuté způsoby naplňování sluţby externích sester na konkrétních 

místech, není vhodné, aby docházelo k většímu přiblíţení postavení externích sester vůči 

klauzurním mniškám, zvláště tam, kde přetrvává tendence je příliš od sebe oddělovat 

a mnišky jednostranně nadřazovat sestrám. Domnívám se, ţe pokud jsou externí sestry 

skutečně povaţovány za rovnocenné členky komunity, mělo by se směřovat k tomu, ţe budou 

mít co největší moţnost účasti na kapitulách, mít rozsáhlé hlasovací a aktivní volební právo 

(tj. při volbě převorky). V článku, publikovaném v oficiálním bulletinu Posvátné kongregace 

pro řeholníky a sekulární instituty, který tuto otázku zkoumá, dochází jeho autor dokonce 

k tomuto závěru: „se zachováním zásady, ţe s ohledem na jejich zvláštní povolání nemohou 

být externí sestry představené ani jejich zástupkyně, nic nebrání tomu, aby jedna z nich byla 

členkou rady kláštera nebo vykonávala úřad ekonomy.“ 
58

 Jakkoli snaha o zrovnoprávnění 

externích sester zdaleka nemusí jít aţ do těchto důsledků, jistě bude dobré, kdyţ se v úvahách 

o identitě a povolání externích sester neomezíme jen na opakování dočasných způsobů jejich 

realizace. 

                                                                                                                                                                                     
sester Kláštera Svaté Rodiny bosých mnišek Řádu blahoslavené Panny Marie z hory Karmel v Kodni, schválená 

Kongregací 12. února 2004. 

58
 GAUTHIER Albert: Suore esterne, in: Dizionario degli Istituti di Perfezione, 708. Takto Gauthier shrnuje 

zmiňovaný článek: ANONYM: Les Soeurs tourières ont-elles voix active et passive au chapitre?, in: 

Informationes 2 (1976), 73-78. 
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2. DUCHOVNÍ IDEÁL BLAHOSLAVENÉ ALŢBĚTY OD TROJICE 

  

 S ohledem na hledání identity povolání externích sester jsem přesvědčena, ţe k jeho 

správnému proţívání můţe být velmi nápomocná a uţitečná spiritualita blahoslavené Alţběty 

od Trojice.
59

 K pochopení toho, v čem a jakým způsobem můţe být Alţběta pro externí sestry 

konkrétně přínosem, se budu zabývat v následujících dvou kapitolách její osobou 

a spiritualitou, která je pro ni charakteristická. Nejprve ve druhé kapitole představím Alţbětin 

ţivot s duchovním ideálem a ve třetí kapitole se zaměřím na samotné „jádro“ její spirituality, 

jímţ je inhabitace, která můţe být jakýmsi základem a východiskem pro duchovní proţívání 

povolání externích sester. 

 

2.1 Geneze inhabitační spirituality Alţběty od Trojice (1880-1906) 

 K přiblíţení zrodu spirituality Alţběty od Trojice je potřeba znát její ţivot s jeho 

důleţitými událostmi. Lepší orientaci a porozumění napomůţe periodizace jejího ţivota, 

zaloţená na vnějších událostech a vnitřních proměnách v jejím ţivotě. Pavel Vojtěch Kohut, 

inspirován Konradem de Meesterem, uvádí ve svých nepublikovaných přednáškách
60

 

následující dělení:  

1)  první dětství (1880-1887) 

2)  druhé dětství (1887-1894) 

3)  dospívání (1894-1901) 

4)  dospělost (1901-1906). 

                                                           
59

 V českých (i slovenských a polských) publikacích si lze všimnout, ţe je v nich nazývána „Alţběta od 

Nejsvětější Trojice“, ovšem ve francouzském originále slovo „nejsvětější“ chybí, tento „dodatek“ k přídomku 

Alţbětina jména zde není: Elisabeth de la Trinité. Ve své práci se přidrţuji překladu z originálního 

francouzského znění Alţbětina jména   

60
  Poprvé na dni spirituality dne 20. května 2006 v přednášce v rámci Dne spirituality „"Chvála slávy" 

Bl.Alţběty od Trojice“ (1880-1906): „Alţběta od Trojice, "ztracená v Bohu". Pokus o teologickou četbu jednoho 

ţivota“; dále v rámci semináře „Četba karmelitánských mystiků 3: Alţběta od Trojice“ (viz schéma na www. 

http://ktf.cuni.cz/~kohut/ ; dne 1. dubna 2009) a v rámci cyklu formačních přednášek pro slánskou komunitu 

bosých karmelitánů „Stávat se bosými karmelitány zevnitř“ (dosud nepublikováno, ve vlastnictví autora).  
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 Výhodou této periodizace je jednak to, ţe dělí Alţbětin ţivot na přibliţně stejně dlouhé 

časové úseky (třikrát sedm a jednou pět let), jednak ţe vnějším mezníkům těchto období 

odpovídají etapy jejího duchovního zrání. 

 Vzhledem k tomu, ţe pro první období máme málo relevantních údajů, přičlením je 

v následující prezentaci k druhému období, přičemţ si jsem vědoma, ţe mezi nimi existuje 

významný ţivotní zlom. 

 

2.1.1 První a druhé dětství (1880-1887 a 1887-1894) 

 Alţběta Catez se narodila nedělního rána 18. července 1880 ve vojenském táboře 

d‟Avor u Farges-en-Septaine. Její rodiče uţ nebyli nejmladší, matce Marii Rolland bylo skoro 

třicet čtyři let a otci Josephu Catezovi osmačtyřicet. Alţbětino narození nebylo bez 

komplikací, lékaři asistující u těţkého a dlouhého porodu, připravovali pana Cateze na to, ţe 

jejich první dítě uţ asi nepůjde zachránit. Ale po šestatřiceti hodinách, ke konci mše slouţené 

na tento úmysl, přišla Alţběta na svět. Pokřtěna byla o čtyři dny později, na svátek Marie 

Magdaleny. 

 Alţbětina vznětlivá povaha se postupně začíná ukazovat uţ od raného dětství. Matka 

o ní říká, ţe je „hotový rarach“ a „mluvka“, pravým opakem své o tři roky mladší sestry Gity, 

která je mírná a hodná. Dále mluví o jejím „plamenném pohledu“ a nazývá ji „malým 

kapitánem“.
61

 Ale má dobré srdce, velmi miluje své rodiče a uţ od malička u ní lze sledovat 

její neobyčejnou vnímavost a vášeň pro Boha. „Nejen, ţe se modlí za svou nemocnou 

babičku, ale učí modlit se i své panenky“, píše o ní v jednom dopise paní Catez.
62

 

 Alţbětino rané dětství, prvních deset měsíců na statku v Avor, osmnáct v Auxonne 

a čtyři roky v elegantní vile v Dijonu, bylo šťastným obdobím.
63

 První velkou bolest proţívá 

v šesti a půl roce, kdy umírá její dědeček, a osm měsíců nato její otec, který vydechl 

naposledy v její náruči.
64

 Rok 1887 tedy znamená v Alţbětině ţivotě určitý zlomový okamţik, 

ke ztrátě dvou milovaných osob se přidává další změna: matka s oběma dcerami se musí 

                                                           
61

 Srov. MEESTER Conrad de: Esquisse biographique jusqu̕ à l‟entrée au Carmel, in: MEESTER Conrad de 

(ed.): Elisabeth de la Trinité. Œuvres complètes (OC), Paris: Les éditions du Cerf, 1991, 203-215, 205. 

62
 Srov. tamtéţ, 205. 

63
 Srov. GIOVANNA DELLA CROCE: Alţběta od Nejsvětější Trojice. Ţivot v Boţí chvále, Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2003, 22.  

64
 Srov. Alţbětina báseň k desátému výročí jeho smrti: P 37 z 2. října 1897, zejména verše 9-12. 
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přestěhovat do skrovnějšího příbytku na druhém konci města. Zde Alţběta objevuje Karmel, 

neboť má z tohoto bytu ve druhém patře, přímo ze svého pokojíku, výhled na budovu 

a zahradu kláštera bosých karmelitek.  

 Tyto události jistě napomohly k tomu, ţe se vztahy se sestrou a matkou staly ještě uţší. 

Přesto se neuzavírají před okolním světem, mají mnoho věřících přátel, navazují vztahy 

s lidmi v okolí jejich nového domova a velmi často navštěvují své příbuzné a přátele.
65

 Matka 

se zde také snaţí zajistit vzdělání svých dcer. Alţběta v sedmi letech dostává domácí učitelku 

francouzštiny a od osmi let se učí na konzervatoři hře na klavír. Hudba brzy zaujala mezi 

ostatními obecnými předměty první místo, Alţběta tráví mnoho hodin výukou na konzervatoři 

a cvičením na klavír. Ve třinácti letech dosahuje prvních úspěchů. 

 Výpovědi o tomto období jsou protkány mnoha historkami ukazující na Alţbětin sklon 

k panovačnosti, na její těţko zvladatelnou energickou povahu, projevující se prudkými 

výbuchy hněvu a pláče. Přitom je zároveň velmi upřímná a ryzí. Uvědomuje si, jaká je, lituje 

svých záchvatů zuřivosti, kterých se chce vyvarovat a činí opakovaná předsevzetí zapomínat 

na sebe, dělat druhým a Bohu radost.
66

 V sedmi letech Alţběta vykonává svou první zpověď, 

se ţeleznou vůlí, patrně zděděnou po otci, se vrhá do boje o sebeovládání. Má naději, ţe brzy 

bude moci přistoupit k prvnímu svatému přijímání, ţe bude prosit Boha, aby ji učinil ještě 

lepší.
67

 Toto první setkání s Jeţíšem v eucharistii, dne 19. dubna 1891, proţívá velmi 

intenzivně, se slzami radosti a vděčnosti. Snad kaţdý autor, popisující její dětství, 

nezapomene citovat větu, kterou říká Alţběta své kamarádce na cestě z kostela: „Nemám 

hlad. Nasytil mě Jeţíš.“
68

 Ještě ten samý den, kdy poprvé a velmi silně zakouší obývání jejího 

nitra Bohem v eucharistii, navštíví se svou matkou a sestrou Karmel.
69

 Převorka Marie 

od Jeţíše Alţbětě vysvětluje význam jejího jména jako „Dům Boţí“.
70

 Přestoţe jde 

o nesprávnou etymologii, Alţběta je tímto výkladem velmi oslovena a jistě to má nemalý vliv 

na další rozvoj jejího duchovního proţívání, její inhabitační spiritualitu.  

                                                           
65

 Srov. MEESTER Conrad de: Esquisse biographique jusqu̕ à l‟entrée au Carmel, in: OC, 206. 

66
  O jejích předsevzetích a pozoruhodné touze stát se vzornou, aby z ní měli druzí radost, se dozvídáme např. 

ze dvou dopisů věnovaných matce z 1. ledna 1889 a 31. prosince 1889 (viz L4 a L5). 

67
 Srov. L 5 matce z 31. prosince 1889. 

68
 Srov. např. MEESTER Conrad de: Esquisse biographique jusqu̕ à l‟entrée au Carmel, in: OC, 208. 

69
 Pro Alţbětu je to uţ druhá návštěva dijonského Karmelu. Ta první osmiletou dívku spíše vyděsila, mříţ ji 

natolik zarazila, ţe nebyla schopna převorce odpovědět, ani jak se jmenuje. Srov. SECRETARIUS PRO 

MONIALIBUS: Blahoslavená Alţběta od Nejsvětější Trojice, 18. vzdělávací list, [b.m.]: Curia Generalis OCD, 

1988 (samizdatový překlad), 4. 

70
 Alţběta ve skutečnosti znamená „Můj Bůh je plnost“; srov. pozn. 2 k L 107, in: OC, 389. 
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 Pár měsíců na to přijímá svátost biřmování. Kolem třináctého roku s pomocí 

zpovědníka překonává krátké období skrupulí, zapříčiněných přetrvávajícím dobovým vlivem 

jansenismu. Od prvního přijímání u ní lze pozorovat jak pokrok v ovládání své výbušnosti, 

tak stále zvětšující se touhu po úplném darování sebe Jeţíši. Ve čtrnácti, při díkůčinění 

po svatém přijímání, se cítí neodolatelně puzena ke sloţení slibu ustavičného panenství.
71

 

O několik týdnů později se tento slib a její touha po řeholním ţivotě, kterou má uţ od sedmi 

let, spojují se slovem, zaslechnutým uvnitř: „Karmel“.
72

   

 

2.1.2 Dospívání (1894-1901) 

 Slib čistoty a povolání na Karmel stojí na začátku období dospívání. Jde o období, které 

je klíčové, protoţe právě v něm se rodí Alţbětina inhabitační spiritualita. Kdyţ se Alţběta 

svěří matce se svou touhou po Karmelu, ta je tvrdě proti, přestoţe sama chová velkou úctu 

ke svaté Terezii. Zakázala své dceři návštěvy Karmelu. Alţběta jistě chápe, ţe nemůţe 

vstoupit na Karmel hned, a ráda dělá všechno, co od ní matka očekává. S radostí plní své 

všední povinnosti, studuje ještě dva roky hru na klavír a harmonii na konzervatoři, v osmnácti 

letech se začíná učit angličtinu
73

, těší se z lekcí šití.  Navenek se neliší od dívek svého věku. 

Ráda se hezky obléká, cestuje, obdivuje přírodu, hory a moře, hraje tenis a kriket, účastní se 

hudebních sedánků a tanečních večírků. Ţije velmi společenským ţivotem a málokdo tuší, co 

se odehrává v nitru dospívající dívky. Nikdo z jejích blízkých si neuvědomuje, ţe její bohatá 

vitalita je zaměřená k jinému Ţivotu, dovnitř, navenek, ještě dál. Touha po Jeţíši, Karmelu 

a po nebi ovládá její srdce.
74

  

 Kolem sedmnáctého roku Alţbětin zpovědník mluví s matkou o duchovním povolání 

její dcery, ale marně. Alţběta prosí o přímluvu svou patronku Alţbětu Uherskou
75

 a Matku 

Boţí, aby ji přivedly „rychle“ na Karmel.
76

 Prahne po ţivotě na Karmelu, básní o jeho 

                                                           
71

 Srov. MEESTER Conrad de: Élisabeth de la Trinité. Biographie, Paris: Presses de la Renaissance, 2006, 

112n., s citací S 14.  

72
 Srov. MEESTER Conrad de: Esquisse biographique jusqu̕ à l‟entrée au Carmel, in: OC, 208. 

73
 Začíná se ji učit společně se svou sestrou a kamarádkou Marií Luizou; srov. L 20 Marii Luise Maurel 

z 2. ledna 1899. 

74
 Srov. MEESTER Conrad de: Alţběta od Najsv. Trojice vypráva o sebe, [b.m.]: [b.n.], [b.v.] (samizdatový 

překlad), 13; nebo MEESTER Conrad de: Esquisse biographique jusqu̕ à l‟entrée au Carmel, in: OC, 210. 

75
 Srov. P 42 („Alţbětě Uherské“). 

76
 Srov. P 33 („Anděl Páně na Karmelu“). 
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zvonech,
77

 kapli,
78

 o jeho zdech a celách,
79

 o karmelitánském hábitu,
80

 všechno, co se 

Karmelu týká, ji přitahuje.
81

 Ale toto čekání ji očišťuje. Alţběta začíná akceptovat svoji 

konkrétní situaci, přijímá veškeré své utrpení, které spojuje s touhou trpět s Ním, obětovat Mu 

sebe sama a být odevzdaná do Boţí vůle.
82

 Nejen matčin nesouhlas, ale i její zhoršující se 

zdraví, rodící v Alţbětě otázku, zda není právě její povinností starat se o maminku aţ do její 

smrti, ji vedou k tomu, ţe je ochotna se vzdát svého úmyslu vstoupit do kláštera a chce 

přijímat všechno, co Bůh bude chtít.
83

 Díky tomu se prohlubuje její spojení s Bohem. 

„Protoţe ode mě Jeţíš ještě nechce nic jiného, neţ aby se stala Jeho vůle, neţ abych se 

posvěcovala ve světě, jen ať mi svět nepřekáţí na cestě k Němu, ať mě pozemské marnosti 

příliš nezaměstnávají, ať se k nim nepřipoutám. Jsem Jeţíšova snoubenka, jsme intimně 

spojeni… Nic nás nemůţe rozdělit.“
84

 Alţběta zintenzivňuje svůj vnitřní ţivot ve snaze ţít 

v přítomnosti Toho, který přebývá v jejím nitru a snaţí se Ho nacházet všude. „"Nebyla jsem 

to já, kdo hrál", říká po jedné perfektně zahrané skladbě těm, kdo jí blahopřáli, "To On hrál 

ve mně".“
85

 Alţběta nabízí své srdce Jeţíšovi jako „osamělou zahradu“ s tím, aby ji Pán často 

navštěvoval, aby v ní ustavičně přebýval.
86

  

 Kdyţ je Alţbětě osmnáct, konají se v Dijonu velké roční misie, kterých se Catezovy 

intenzivně účastní.
87

 Pod jejich vlivem matka dává svolení, aby její nejstarší dcera vstoupila 

na Karmel, ale aţ za dva roky, jen co dovrší jedenadvacet let. Přesto tento souhlas asi nebere 

příliš váţně, kdyţ pět dnů nato, zrovna na Velký pátek, mluví o sňatku své dcery, o výborné 

partii, jaká se jí uţ nikdy nenaskytne.
88

 Ačkoli Alţbětu trápí, jakou bolest přináší matce 
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 Srov. P 31 („Vzpomínka na [Karmel]“), P 33 („Anděl Páně na Karmelu“), P 40 („Co vidím ze svého 

balkónu“), P 41 („Umíráček na Karmelu“), P 45 („Noc Boţího narození“). 

78
 Srov. P 34 („Kaple karmelitek“). 

79
 Srov. P 40 („Co vidím ze svého balkónu“); P 38 („O atributech karmelitky“). 

80
 Srov. P 38 („O atributech karmelitky“), P 42 („Alţbětě Uherské“). 

81
 Srov. SECRETARIUS PRO MONIALIBUS: Blahoslavená Alţběta od Nejsvětější Trojice, 18. vzdělávací list, 

[b.m.]: Curia Generalis OCD, 1988 (samizdatový překlad), 7. 

82
 Pro ilustraci srov. L 43 nebo P 44. 

83
 Srov. J 50 ze 13. března 1889. 

84
 Srov. J 2 z 2. února 1899. 

85
 GIOVANNA DELLA CROCE: op.cit., 26. 

86
 Srov. P 43 („Neposkvrněné Marii“). 

87
 Alţběta o nich píše, ba cituje promluvy z přednášek misionářů ve svém deníku, který v té době začíná psát. 

Srov. J 1−135. 

88
 Srov. J 125 a P 69, obojí z 31. března 1899. 
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touhou po uskutečnění svého duchovního povolání, vytrvale kráčí za svým, odevzdaná 

a věrná Jeţíši.   

 Právě v tomto období se začínají objevovat vyjádření, která jsou klíčová v Alţbětině 

inhabitační spiritualitě. Na „Dům Boţí“ navazují další výrazy jako „vnitřní cela v srdci“ 

a „malá Betánie“. „Tak ráda bych, ó, můj Mistře, ţila s Tebou v mlčení. Ale co především 

miluji, je plnit Tvou vůli, a protoţe mě chceš ještě ve světě, podrobuji se tomu z celého svého 

srdce z lásky k Tobě. Nabízím ti celu svého srdce, aby se stalo Tvou malou Betánií; přicházej 

si sem odpočinout, tolik tě miluji…“
89

 Protoţe nemohla ţít na Karmelu, objevila, ţe můţe být 

karmelitkou uvnitř a naučila se ţít ţivotem karmelitky ve světě. „Můj Boţe, (…) protoţe se 

nemohu rozejít se světem a ţít ve vaší samotě, ach, darujte mi aspoň samotu srdce. Ať ţiji 

v niterném sjednocení s Vámi, ať nic, viďte, nic mě nemůţe od Vás oddělit, ať je můj ţivot 

ustavičnou modlitbou! Vy víte, dobrý Mistře, ţe mou útěchou, kdyţ se účastním těchto 

setkání, těchto svátků, mou útěchou je, ţe se mohu usebrat a radovat z vaší přítomnosti, neboť 

Vás v sobě velmi zřetelně cítím, mé nejvyšší Dobro. Při těchto setkáních na Vás sotvakdo 

pomyslí, a zdá se mi, ţe jste šťastný, kdyţ jedno srdce, byť tak ubohé a bídné, jako je mé, 

na Vás nezapomíná. (…) Čeká mě dlouhý rok, který musím ţít ve světě, ať jej tedy strávím 

konáním mnoha dobrého! Zbudujte ve mně karmelitku, neboť zevnitř jí mohu být a chci 

být.“
90

  

 Alţběta chce přinášet kontemplaci světu, ţije aţ do vstupu velmi činným způsobem 

ţivota, zpívá ve sboru, stará se o děti rodičů pracujících v tabákové továrně, pomáhá 

v přípravě dětí na první svaté přijímání, navštěvuje jejich rodiče a nemocné, cestuje a účastní 

se mnoha společenských akcí. Touţí vyzařovat Boha a přivádět svět k Bohu. Před večírkem 

prosí Jeţíše, aby v ní byl přítomen tak, „aby jej lidé cítili, kdyţ se přiblíţí k jeho ubohé malé 

snoubence! (…) Jsme jeho ţivé hostie, jeho malá ciboria, ach, všechno v nás jej má zrcadlit! 

Kéţ jej darujeme duším! Je tak dobře patřit jemu, být zcela jeho, jeho kořist, jeho oběť 

lásky.“
91

  

 Alţběta si jako mladá dívka přála mít na Karmelu jméno „Alţběta od Jeţíše“. Ne bez 

oběti přijímá návrh převorky jmenovat se, podle jedné mnišky v Beaune, „Alţběta 

od Trojice“. Brzy si však toto jméno oblíbí, k čemuţ pravděpodobně napomůţe dominikán, 
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 NI 5 kolem 23. ledna 1900. 

90
 J 138 z 23. ledna 1900. Viz téţ NI 6 z 27. ledna 1900. 

91
 L 54 Marguarite Gollot z 16. května 1901. 
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otec Vallée, s nímţ se v roce 1900 na Karmelu setkává. Vysvětluje jí, ţe nejen Jeţíš, ale celá 

Trojice přebývá v duši skrze Boţí milost.
92

 Pro Alţbětu to je veliký objev, který rozšiřuje její 

uvědomování si Boţí přítomnosti v srdci do trojičních rozměrů. Začíná vnímat své jméno jako 

odkaz na zvláštní povolání, které v sobě nese.
93

  

 Poslední rok před vstupem na Karmel proţívá vyprahlosti v modlitbě,
94

 ale snad 

mnohem víc se trápí tím, ţe opustí svou milovanou matku. Kanovník Angles hezky vyjadřuje, 

ţe „dvě lásky“ tvořily jako vertikální a horizontální břevno kříţ v Alţbětině srdci: láska 

k Bohu a láska k matce.
95

 Alţběta trpí tím, ţe způsobuje bolest své matce a sestře, kdyţ 

směřuje vytrvale tam, kam ji Bůh volá, ale nemůţe jinak.
96

 Byla dokonce ochotná obětovat 

i svůj milovaný dijonský klášter, kdyţ ji převorka chtěla vzít s sebou do Paray-le-Monial, kde 

sestry zakládaly nový klášter. Ale na poslední chvíli převorka od tohoto rozhodnutí upustila 

s ohledem na Alţbětinu matku. V den nástupu na Karmel proţívá hluboký pokoj.  

  

2.1.3 Dospělost (1901-1906) 

 Jestliţe je období dospívání klíčové pro zrod Alţbětiny spirituality, k plnému rozvinutí 

jejího duchovního ţivota dochází v tomto závěrečném období. Pro lepší čitelnost je dále dělím 

podle členění, které uvádí Konrad de Meester k Alţbětiným dopisům z Karmelu.
97

 Rozděluje 

je na čtyři části ohraničené těmito mezníky: vstup na Karmel, sliby, modlitba Můj Bože, 

Trojice, Tobě se klaním, vypuknutí nemoci a smrt. 

 

2.1.3.1 Nová cesta (2. srpna 1901−10. ledna 1903) 

 Od 2. srpna 1901, kdy překračuje práh klauzury dijonského Karmelu, proţívá Alţběta 

hlubokou radost a pokoj trvající celé čtyři měsíce postulátu. Cítí se velmi šťastná a přetéká 

vděčností, ţe ji matka dokázala darovat Bohu.
98

 V dopisech píše, ţe nenachází slova, kterými 

                                                           
92

 Srov. GIOVANNA DELLA CROCE: op.cit., 29. 

93
 Srov. L 62 abbé Anglesovi ze 14. června 1901 

94
 Srov. L 53 Marguaritě Gollot z 8. května 1901. 

95
 Srov. MEESTER Conrad de: Alţběta od Najsv. Trojice vypráva o sebe, 33. 

96
 Srov. např. L 67 nebo L 71. 

97
 Srov. MEESTER Conrad de (ed.): Elisabeth de la Trinité. Œuvres complètes (OC), 341. 

98
 Snad v kaţdém dopise matce děkuje, ţe jí dala své „ano“ k odchodu do kláštera, ţe si Bůh její oběti velmi cení 

a jistě jí to vynahradí. Dokonce matce píše, ţe jí Bůh vzal milovanou dceru, aby se On sám stal jejím milovaným 
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by popsala své štěstí, všechno jí v klášteře připadá krásné.
99

 Je nadšená a dobře si zvyká 

na strohost kláštera, nevytápěnou celu, slamník, má dobrý apetit a brzy je schopna zvládat 

kompletní program spolu se sestrami. Všechno jí vypovídá o Bohu. „Boha nacházíme jak při 

praní, tak při modlitbě. On je všude. Jím ţijeme, Jím dýcháme.“ 
100

 „Zde uţ nemám nic, jen 

Jeho. On je vším. On sám stačí, a proto ţijeme jen Jím. (…) Nelituji těch let čekání. Moje 

štěstí je tak velké, ţe bylo třeba vykoupit ho draho.“ 
101

 Kdyţ vzpomíná v dopise na hory, 

které tak milovala, které jí tolik vyprávěly o Bohu, říká: „Ale vězte, ţe horizonty Karmelu 

jsou ještě hezčí, je to Nekonečnost!... V Pánu Bohu mám všechna údolí, všechna jezera, 

všechny pěkné obzory.“ 
102

 I společenství sester si snadno zamiluje a sestry ji mají také rády. 

Jen dva měsíce má nablízku „dobrou matku, kterou tak vroucně milovala,“ 
103

 která „umí duši 

tak dobře dávat Jeţíše.“ 
104

 Převorka Marie od Jeţíše odchází do nově zakládaného kláštera 

a v říjnu je zvolena nová matka, jednatřicetiletá sestra Germaine. Avšak i v ní Alţběta brzy 

nalezne mateřské srdce, které ocení uţ v těţkém období svého noviciátu.  

 V neděli, 8. prosince 1901, na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, Alţběta 

přijímá vytouţený karmelitánský hábit a bílý závoj novicky. Jaké štěstí zakouší ve své duši
105

 

a jakou trýzeň pak zaţívá po celé období noviciátu! Přichází vyprahlost, temnota, ve své touze 

po dokonalosti upadá do skrupulí, vnitřního zmatku a obav, ţe neslouţí Bohu dost, ţe se 

nemodlí dobře, atd. Dominantní vlastnost jejího charakteru, jak se sama vyjádřila o své 

citlivosti,
106

 jí způsobuje opravdové utrpení. Je otázkou, co lze povaţovat za očistnou práci 

Boha, o které píše například Jan od Kříţe, a co je dáno čistě psychologickými důvody.
107

 

                                                                                                                                                                                     
Dítětem; srov. L 103. Je rovněţ krásné, jak vnímá, ţe skrze Boha ji miluje ještě více, „v Bohu“ si jsou ještě blíţ, 

není mezi nimi ţádná vzdálenost, „před Ním se setkají a stanou se Jedno“; srov. L 92. Typické jsou pro Alţbětu 

její „schůzky“ s druhými v modlitbě, kdy jim nabízí konkrétní čas společné modlitby, při které se „před Ním“, 

„v Něm“ setkají; srov. L 29; L 34n.; L 42; L 44; L 51; L 65; L 80bis; L 87; L 89; L 93; L 98; L 102; L 105; 

L 106; L 110; L 113; L 116; L 119; L 129; L 139; L 156; L 184; L 192-194; L 213n.; L 220; L 237; L 242; 

L 252; L 287; L 289; L 301; L 305; L 314n.; L 318; L 323bis; L 331; L 335; L 341. 

99
 Srov. L 88 Françoise de Sourdon z 22. srpna 1901. 

100
 L 89 sestře z 30. srpna 1901. 

101
 L 91 kanovníku Anglesovi z 11. září 1901. 

102
 L 87 matce ze 13.-14. srpna 1901. 

103
 L 97 sestře z 10. října 1901. 

104
 J 154 z 27. ledna 1900. 

105
 Srov. L 99 kanovníku Anglesovi z 1. prosince 1901. 

106
 Srov. NI 12 kolem 9. srpna 1901. 

107
 Ostatně, bylo by zavádějící stavět proti sobě Boţí očišťování a psychologické procesy; Bůh přece vyuţívá při 

svém očistném působení i běţných psychologických zákonitostí; například srov. GROESCHEL Benedict J[…]: 

Etapy duchovného rastu, Bratislava: Serafín, 2002, zvláště 106-150. 
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Spíše je důleţité, jaký postoj Alţběta zaujala. Nikdo kromě matky Germaine, která byla 

zároveň její novicmistrovou, netušil, jak tvrdý noviciát Alţběta proţívá. V ţádném dopise si 

nepostěţuje, nadále píše o tom, jak je šťastná na svém milovaném Karmelu, jak má své „nebe 

na zemi“ ve své duši, kde přebývá Ten, kterého tolik miluje. A k sestrám je milá, pozorná a 

laskavá jako byla vţdycky, coţ pro ni asi není tak těţké, neboť schopnosti sebeovládání, 

zapomínání na sebe se učila uţ od dětství. Otec Vallée, v jehoţ pomoc a rady doufala, pro ni 

nemá pochopení. Takţe jen u moudré převorky nachází podporu a povzbuzení k cestě 

neochvějné důvěry v milosrdnou Boţí lásku a tak dokáţe projít tímto těţkým obdobím 

v postoji odevzdanosti Bohu, v čisté víře a s velkodušností jí vlastní. Alţběta v tom nachází 

způsob, jak můţe ještě více obětovat Bohu sebe sama, přijímá utrpení v postoji touhy trpět 

s Ním a pro Něj. Ani ve dnech exercicií před jejími sliby ji neopouštějí temnoty a vnitřní boje. 

Naopak, nachází se v takové úzkosti, ţe i převorka je velmi znepokojená jejím vnitřním 

stavem a zavolá k ní otce Vergnea, u něhoţ Alţběta, která je „na vrcholu obav“
108

, nalezne 

uklidnění. „Dříve souhlasila, ţe se vzdá Karmelu a zůstane doma, chce-li to Bůh. Nyní 

souhlasí, ţe zůstane po celý ţivot v utrpení lásky s důvěrou, ţe bude čerpat sílu v patření 

na Ukřiţovaného.“
109

 Později v jednom dopise napíše: „V noci před tím velkým dnem, 

zatímco jsem byla v chóru a čekala na Snoubence, pochopila jsem, ţe mé nebe začíná na 

zemi, nebe ve víře, s utrpením a obětováním se pro toho, kterého miluji!“
110

 

 

2.1.3.2 „Žít s… navždy s…“ (11. ledna 1903 – 20. listopadu 1904) 

 V neděli, 11. ledna 1903, o slavnosti Zjevení Páně, Alţběta skládá slavné sliby v duchu 

slov svatého Pavla, čtených o nešporách toho dne: „Pro Boţí milosrdenství vás, bratři, 

vybízím: přinášejte sami sebe v oběť ţivou, svatou a Bohu milou“ (Řím 12,1).
111

 Poté ji 

zaplavuje hluboký vnitřní pokoj, vyhánějící veškerý neklid a temnotu. „Sliby jsou jen 

jitřenkou a kaţdý den mého "ţivota nevěsty" se mi zdá krásnější, zářivější, zahalenější 

                                                                                                                                                                                     
 Moţné psychologické důvody Alţbětina utrpení během noviciátu uvádí Conrad de Meester in: MEESTER 

Conrad de: Tvá blízkost je mé štěstí, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1995, 26-29. 

108
 L 152 sestře Marii od Trojice z 10. ledna 1903. 

109
 MEESTER Conrad de: Tvá blízkost je mé štěstí, 34. 

110
 L 169, kanovníku Anglésovi z 15. července 1903. 

111
 Srov. GIOVANNA DELLA CROCE: op.cit., 34; rovněţ srov. DE MEESTER Conrad: Tvá blízkost je mé 

štěstí, 34. 
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pokojem a láskou.“
112

 „Kdo by mohl vyjádřit radost mé duše, kdyţ nazírám Krista, kterého 

jsem dostala po svých slibech a kterého naše ctihodná Matka poloţila "na mé srdce jako 

pečeť", a mohu si říci: "Konečně je celý můj a já jsem celá Jeho, mám jen Jeho, On je mé 

všechno!" A nyní mám jen jednu touhu, milovat ho, stále ho milovat, horlit pro jeho čest jako 

opravdová nevěsta, dělat mu radost, dělat ho šťastným tím, ţe mu udělám ve své duši příbytek 

a skrýš.“
113

 Její dopisy ukazují, jak je plná touhy po nekonečné lásce, chce neustále zůstávat 

v lásce a milovat aţ k smrti, opěvuje ustavičnou modlitbu a radost v Boţí přítomnosti, celu, 

která je plná Boha, zamýšlí se nad tím, jaký je ţivot nevěsty.
114

 „Být snoubenkou, to znamená 

mít všechna práva na jeho Srdce… Znamená to od srdce k srdci po celý ţivot… Znamená to 

ţít s… navţdy s… Znamená to spočívat zcela v Něm a dovolit Mu, aby zcela spočíval v naší 

duši!“
115

  Alţběta je apoštolkou po vzoru Panny Marie:
 116

 modlitbou, úplným obětováním 

sebe sama a sluţbou sestrám.
117

 Je pomocnicí i svým drahým, zůstává jim nablízku, soucítí 

s nimi v jejich radostech a těţkostech, vybízí je, aby i oni ţili v neustálém spojení s Bohem, 

který je tak blízko, v jejich srdci.
118

  

 Alţběta často cituje otce Valléea, ale zejména karmelitánské světce: Terezii od Jeţíše, 

Terezii z Lisieux, jejíţ Dějiny duše četla v postulátu uţ podruhé, a Jana od Kříţe, jeho 

Duchovní píseň a Živý plamen lásky. Velký vliv na ni má rovněţ četba Nového zákona, 

od roku 1903 čím dál častěji cituje Písmo, především listy svatého Pavla. V souvislosti s tím 

přichází první volání stát se „Chválou Slávy“ (Ef 1,12),
119

 její ideál, který se prohlubuje dále 

během tří let, zbývajících do konce jejího ţivota.
120

   

                                                           
112

 Jiţ výše citovaný L 169. 

113
 L 156 paní Anglesové z února 1903. 

114
 Srov. MEESTER Conrad de: „Vivre avec… Toujours avec“, in: OC 454. 

115
 NI 13 kolem půle roku 1902. Celý text, kde Alţběta vyjadřuje, co znamená ţít ţivot snoubenky, je uveden 

v příloze této diplomové práce; viz Příloha IV, 156. 

116
 Alţběta píše v jedné své básni: „Dome Boţí, v sobě mám modlitbu / Jeţíše Krista, boţského adorátora. / Ona 

mě unáší k duším a k Otci, / neboť tam je toto dvojí hnutí. / Být Spasitelem se svým Mistrem, / to je dosud mé 

poslání. / Kvůli tomu musím zmizet, / ztratit se v Něm sjednocením. / Jeţíši, Slovo ţivota, / sjednocena s tebou 

navţdy / tvá panna a tvá hostie / bude vyzařovat lásku: / Amo Christum“ (P 88,14-26); srov. také L 124 nebo 

L 276. 

117
 Srov. MEESTER Conrad de: Elisabeth de la Trinité. Biographie, Paris: Presses de la Renaissance, 2006, 549. 

118
 De Meester vybírá citace z dopisů matce (L 159; L 170; L 178; L 188; L 176; L 197), paní de Bobet (L 155; 

L 161), paní de Sourdon (L 157), Françoise de Sourdon (L 161; L 177; L 182), paní Angles (L 168, L 194), paní 

Farrat (L 163; L 195) a dalších; srov. tamtéţ, 552-561.  

119
 Tuto touhu Alţběta vyjadřuje poprvé v dopise abbé Chevignardovi 25. ledna 1904, srov. L 191. 

120
 Srov. MEESTER Conrad de: „Vivre avec… Toujours avec“, in: OC, 455. Nad tím, co znamená být „Chválou 

slávy“, Alţběta rozjímá především v CF 43-44. Tento text uvádím v přílohách této práce, viz Příloha III, 155. 
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2.1.3.3 „Odevzdávám se vám jako kořist“ (21. listopadu 1904 – březen 1906) 

 V závěru komunitních exercicií,
121

 21. listopadu 1904, v den obnovy profese (o svátku 

Zasvěcení Panny Marie), Alţběta skládá modlitbu Můj Boţe, Trojice, které se klaním.
122

 Není 

jen nádhernou modlitbou, je opravdovým aktem obětování sebe sama, podobným Terezčině 

úkonu obětování se milosrdné Lásce.
123

 Modlitba vyjadřuje touhu jejího srdce, ideál i jeho 

zdánlivou překáţku. Chce, aby její ţivot byl jen vyzařováním ţivota Kristova, zároveň vnímá 

svou nemohoucnost, a tak hledá řešení v tom, ţe se zcela odevzdá tvůrčí síle Boha, všem 

Třem se vydá za kořist.
124

 Stále víc se noří do svého kontemplativního ideálu, hledajíce Boha 

ve vnitřním mlčení a zapomínání na sebe, coţ proţívá i ve vztahu s druhými.
125

 Nadále 

rozjímá slova listů svatého Pavla, která se jí stala duchovním pokrmem.
126

 Svou touhu stát se 

„Chválou Slávy“ začíná nazývat a chápat jako své povolání
127

 a nakonec výraz Laudem 

Gloriae vnímá jako své vlastní jméno.
128

  

 Na jaře roku 1905 se velmi zhoršuje Alţbětino zdraví, příznaky nemoci se začaly 

objevovat uţ asi šest měsíců po slibech. Ačkoliv se Alţběta snaţí své bolesti skrývat a přeje si 

nadále ţít bez jakýchkoliv úlev z řádu a postů, dochází do stavu, kdy se cítí na pokraji sil. 

V postní době je dispensována od postu,
129

 v srpnu je uvolněna z povinností druhé vrátné 

a o Vánocích vyciťuje blíţící se smrt.
130

 Na začátku roku 1906 opouští noviciát, ale je nadále 

                                                           
121

 Exercicie trvají od 12. − 21. listopadu, exercitátorem je dominikán, otec Fages; srov. OC, 909, pozn. 2. 

122
 Viz NI 15. Tato slavná modlitba je uvedena v příloze této diplomové práce, viz Příloha V, 157. 

123
 Srov. TEREZIE Z LISIEUX: Autobiografické spisy (Dějiny duše), Vimperk: Nakladatelství tiskárny 

Vimperk, 1991, 256-258. 

124
 Srov. MEESTER Conrad de: Tvá blízkost je mé štěstí, 42-44. Ohledně textu a komentáře této modlitby viz 

MEESTER Conrad de: O mon Dieu, Trinité que j‟adore, in: Carmel 2-3 (1980), 149-180;  FERLAY Philippe: 

Modlitba blahoslavené Alţběty od Nejsvětější Trojice. Můj Boţe v Trojici, Tobě se klaním, Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 1994. 

 Cizojazyčnou bibliografii uvádí HOUDRET Jean-Philippe: Élisabeth ou l‟envahie des Trois. Sa dévotion 

pour la Trinité, in: Clapier Jean (ed.), Élisabeth de la Trinité. L‟aventure mystique, Toulouse: Éd. du Carmel, 

2006, 241-262, 249 (pozn. 8). 

125
 Srov. MEESTER Conrad de: „Je me livre à vous comme une proie“, in: OC, 566. 

126
 Srov. tamtéţ. 

127
 Od 29. listopadu 1905; srov. L 250 abbé Chevignardovi kolem 29. listopadu 1905. 

128
 Od ledna 1906, kdy se takto podepsala v dopise sestře; srov. L 260. Nad tím, co znamená být „chválou 

slávy“, Alţběta rozjímá především v CF 43-44. Tento text uvádím v přílohách této práce, viz Příloha III, 155. 

K tématu „chvály slávy“ viz SARRASIN Claud: Le témoignage de la louange et l‟expérience de l‟inhabitation 

trinitarie dans la Dernière Retrait, in: CLAPIER Jean (ed.), Élisabeth de la Trinité, L‟aventure mystique, 

Toulouse: Éd. du Carmel, 2006, 293-319. 

129
 Srov. L 236 nebo L 240. 

130
 Srov. MEESTER Conrad de: „Je me livre à vous comme une proie“, in: OC, 567. 
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pomocnicí jedné postulantky a dvou novicek, které doprovází. Toho roku uţ nedokáţe 

ukrývat kruté bolesti a ostré útoky ţaludečních křečí. Addisonova nemoc byla tehdy málo 

prozkoumaná, a tak lékaři neví, jak ji léčit.
131

 Přichází její poslední postní doba, v níţ Alţběta 

uléhá a před koncem března je přenesena do nemocniční cely. 

 

2.1.3.4 „Jdu ke Světlu, k Lásce, k Životu“ (konec března 1906 – 9. listopadu 1906) 

 Osm a půl měsíce, které Alţběta strávila na ošetřovně, představují závěrečnou etapu 

jejího ţivota. Několikrát se ocitá na prahu smrti. Na Květnou neděli, 8. dubna, přijímá 

poslední pomazání a viatikum, na Velký pátek je uţ vyčerpaná do krajnosti, ale na Bílou 

sobotu přichází znatelné zlepšení.
132

 Další krize nastává 13. května, kdy je opět nedaleko 

smrti. Dne 24. května, na svátek Nanebevstoupení Páně dostává milost, která je intimním 

projevem Trojice, korunujícím její ţivot. Slyší ve svém srdci slova: „Jestliţe mě kdo miluje, 

můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si v něm svůj příbytek“ (Jan 14,23) 

a v tom okamţiku vidí, ţe je to pravda. „Neuměla bych říci, jak se zjevily tři boţské osoby, 

ale přece jsem je viděla, jak měly ve mně svou poradu lásky (…)“, říká matce Germaine.
133

  

 Pobyt na ošetřovně nejvíce odhaluje to, co ţila uţ dříve: propojení výrazně 

kontemplativního zaměření s plnou pozorností vůči druhým lidem, coţ se projevuje zejména 

v mnoha dopisech druhým.
134

 Jako překvapení pro rodnou sestru píše v první polovině srpna 

Nebe ve víře.
135

 Z původního záměru „udělat radost“ vzniká opravdové mystické pojednání, 

které je svérázným komentářem duchovní četby pavlovských a janovských listů, Jana 

od Kříţe a především Ruysbroeka, jehoţ spisy měla čerstvě načtené.
136

 Od 15. do 31. srpna 
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 Chronální primární adrenokortikální nedostatečnost nebo-li Addisonova nemoc se projevuje postiţením 

mnoha orgánů. Je způsobena nedostatkem některých důleţitých hormonů. Jedním z moţných spouštěčů této 

choroby je tuberkulóza. Tu pravděpodobně Alţběta prodělala; srov. KLENER Pavel, BRODANOVÁ Marie, 

BROULÍK Petr: Vnitřní lékařství. Díl IV., Praha. Karolinum, 1999, 49-51. 

132
 Srov. MEESTER Conrad de: Alţběta od Najsv. Trojice vypráva o sebe, 69. 

133
 Srov. MEESTER Conrad de: Elisabeth de la Trinité. Biographie, 669; Alţbětina slova jsou zachycena 

in: S 213. 

134
 Srov. Elisabeth de la Trinité. Biographie, 670. 

135
 Tento duchovní traktát původně nemá ţádný název; matka Germaine jej pojmenovává Jak se nalézá nebe 

na zemi, ale otec Philipon, autor první seriózní studie o Alţbětině nauce zkrátil toto označení na Nebe ve víře. 

Conrad de Meester naproti tomu vyšel z Alţbětiných dopisů (srov. L 143; L 165; L 169; L 274) a nazval toto 

dílko Nebe ve víře, coţ lépe vyjadřuje Alţbětino pojetí; srov. MEESTER Conrad de: Le Ciel dans la foi. 

Introduction, in: OC, 96-97. 

136
 Srov. tamtéţ, 94. Conrad de Meester zde identifikuje i další autory, jeţ Alţběta v traktátu cituje: Lacordaira, 

Bossueta, otce Valleéa, Alberta Velikého (z textu jemu připisovaného), Terezii od Jeţíše a kanovníka Gaumea. 



46 

 

Alţběta koná své osobní duchovní cvičení. Na prosbu převorky si píše zápisky z „noviciátu 

pro nebe,“
137

 později označené jako Poslední ústraní. Své o sedm let mladší přítelkyni 

Françoise, k níţ má téměř mateřský vztah, píše na rozloučenou dva měsíce před smrtí malý, 

spíše asketický spis Velikost našeho povolání.
138

 Poslední dílko Nech se milovat, napsané 

na konci října, je věnované matce Germaine. Tyto duchovní traktáty jsou velmi významné, 

neboť všechny čtyři vznikly v posledních třech měsících Alţbětina ţivota. Podobně důleţité 

jsou i dopisy z tohoto období, neboť v nich dává rady a loučí se. Obojí (traktáty i dopisy) lze 

tedy povaţovat za jakousi její „duchovní závěť“. Spolu s básněmi z této doby svědčí 

o Alţbětině obrovském duchovním růstu.  

 Ještě silněji vnímá přítomnost Tří a nově objevuje také blízkost Panny Marie, Královny 

mučedníků a Brány nebes, která ji učí trpět po vzoru Krista a která ji v hodině smrti dovede 

do nebeských nádvoří.
139

 Stále více se stává součástí jejího ideálu spodobení s Ukřiţovaným 

a přetvoření v Něj, touha inspirovaná četbou svatého Pavla a rozvinutá četbou Angely 

z Foligna.
140

 Čím víc se blíţí smrti, tím víc sílí příznaky nemoci, Alţběta nesmírně trpí: je 

vyčerpaná, rychle hubne, takřka nemůţe jíst, pití jí působí skutečná muka, mimoto má prudké 

bolesti hlavy, ţaludeční vředy a nespavost. Ideál přetvoření v Ukřiţovaného nabývá čím dál 

zřetelnějších rysů.
141

 

 Alţbětino spojení s tajemstvím utrpení Krista jí paradoxně umoţňuje cítit se šťastná 

jako v nebi a hluboce proţívat účast na trojičním ţivotě.
142

 Své poslání, jeţ v ní v tomto 

období dozrává, nabízí v závěru ţivota i ostatním lidem, zejména své rodné sestře, matce 

dvou dětí: „Zanechávám Ti svou úctu ke Třem, k "Lásce". Ţij uvnitř s nimi v nebi své duše; 
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 Srov. L 307 sestře Aneţce od Jeţíše a Marie z 15. srpna 1906. 

138
 Takto jej nazval Conrad de Meester, srov. MEESTER Conrad de: Le grandeur de notre vocation. 

Introduction, in: OC, 131. 

139
 Srov. např. L 298 (sestře z 16. července 1906) a DR 41. 

140
 Srov. L 309; L 311; L 324. 

141
 Srov. MEESTER Conrad de: Alţběta od Najsv. Trojice vypráva o sebe, 76. 

 Abbé Anglesovi například píše: „Modlete se, aby podobnost s uctívaným Obrazem byla kaţdý den 

dokonalejší: "Configuratus morti ejus". Hle, co mě nadále pronásleduje, co dodává sílu mé duši v utrpení. 

Kdybyste věděl, jaké dílo zničení cítím v celém svém bytí; je to kalvarská cesta, která se otvírá, a já jsem plná 

radosti, ţe po ní kráčím jako snoubenka po boku boţského Ukřiţovaného. (…) Prosím Vás jako dítě svého 

laskavého otce, abyste mě při mši svaté proměnil jako hostii chvály ke slávě Boţí. Ó, proměňte mě natolik, 

abych uţ nebyla sebou, ale Jím (Gal 2,20), a aby jej Otec mohl při pohledu na mne rozpoznat; abych "byla 

připodobněná jeho smrti"(Flp 3,10), abych trpěla na sobě to, co ještě chybí jeho utrpení pro Jeho tělo, kterým je 

Církev (Kol 1,24), a potom mě omyjte v krvi Kristově, abych byla silná jeho silou; cítím se tak malá, tak 

slabá…“ (L 294). 

142
 Srov. DR 1. 
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Otec Tě přikryje svým stínem, (…) abys jej milovala láskou silnou jako smrt; Slovo vtiskne 

do Tvé duše jako do křišťálu obraz své krásy, abys byla čistá jeho čistotou, prosvětlená jeho 

světlem; Duch svatý Tě přetvoří v tajemnou lyru, která v mlčení, pod jeho boţským dotekem, 

zahraje úţasnou píseň Lásce; tehdy budeš "chválou jeho slávy", tím, o čem jsem snila, ţe 

budu na zemi.“
143

 Nejde tedy o ideál, který můţe ţít pouze bosá karmelitka nebo obecněji 

řeholní osoba. Alţběta ho nejenţe nabízí lidem ţijícím činným způsobem ţivota, ale i sama 

ukazuje, ţe lze být kontemplativními také ve světě, její poselství se dotýká kaţdého křesťana, 

neboť je zaloţeno na zjeveném slovu, předávaném v církvi a oţivovaném v modlitbě, a na 

četbě Nového zákona.  

 Alţběta touţí po sjednocení s Bohem jak na zemi, tak v nebi. Její vnímání věčnosti je 

dynamické, podobně jako Terezie z Lisieux tuší, ţe bude mít aktivní posmrtné poslání. Kdyţ 

se jí matka Germaine několik týdnů před smrtí táţe, zda bude jako Terezka také sestupovat 

na zem pro dobro duší, nejprve odpovídá: „Ó, určitě ne! Jakmile budu na prahu ráje, vrhnu se 

jako malá střela do lůna "mých Tří": Chvála Slávy nemůţe mít na věčnosti jiné místo; a já 

budu pronikat stále vpřed…“ Po chvíli mlčení ale dodává: „Proto, pokud mi dobrý Bůh 

dopřeje alespoň trochu důvěry, zdá se mi, ţe v nebi bude mým posláním přitahovat duše 

k vnitřnímu usebrání…“ 
144

 Zřejmě na základě tohoto rozhovoru napíše jedenáct dní před 

smrtí jedné karmelitce tato slova: „Zdá se mi, ţe v nebi bude mým posláním přitahovat duše 

tím, ţe jim budu pomáhat vycházet ze sebe, aby lnuly k Bohu velmi prostým a veskrze 

láskyplným hnutím, a uchovávat je v onom velkém tichu zevnitř, které dovoluje Bohu, aby se 

do nich vtiskl a přetvořil je v sebe.“ 
145

 I zde je vidět, stejně jako v celém Alţbětině ţivotě, jak 

pro ni sjednocení s Bohem neznamená vzdálení se druhým, spíše naopak: čím je blíţe Bohu, 

tím víc můţe být pomocnicí druhým. Poslední dny jejího ţivota jsou skutečnými mukami, 

ve kterých umírá dlouho a pomalu. 

 Dne 31. října znovu dostává poslední pomazání a viatikum. Den na to, na svátek Všech 

svatých naposledy přijímá eucharistii a podle všeho se zdá, ţe uţ nastává její poslední hodina. 

Alţběta, probírající se z mdlob, dojemně prosí své sestry o odpuštění a vybídnuta říct sestrám 
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 L 269 sestře z konce dubna 1906.  

144
 Srov. MEESTER Conrad de: Élisabeth de la Trinité. Biographie, 702-703; dialog převorky s Alţbětou viz in: 

S 234-235. 

145
 L 335 sestře Marii-Odile z 28. října 1906; srov. KOHUT Pavel Vojtěch: „Na cizím břehu“ Ŕ „v nebi ve víře“. 

Poselství „sester v duchu“ o věčném ţivotě v přítomném okamţiku, in: Věřím ve vzkříšení těla a ţivot věčný. 

VI. Celostátní kongres katechetů 25.-27. října 2007 v Kroměříţi, Praha: Tomáš Halama-Katechetická sekce 

ČBK, 2007, 81-109, 6. 
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ještě pár slov, odpovídá: „Všechno pomíjí!... V podvečer ţivota zůstává jen láska… Je třeba 

konat z lásky; je třeba zapomínat na sebe: dobrý Bůh tak miluje, kdyţ se zapomíná na sebe… 

Ó, kéţ bych to vţdycky dělala!“ Dne 7. a 8. listopadu uţ zůstává v nepřetrţitém mlčení, 

moţné bylo zachytit jen tato její poslední slova: „Jdu ke Světlu, k Lásce, k Ţivotu.“ Po velmi 

bolestné noci Alţběta umírá ráno 9. listopadu.
146

 

 Tím začíná Alţbětino posmrtné poslání, které se stává známějším jak díky teologickým 

pracím (např. M.-M. Philipon, H. U. von Balthasar, aj.),
147

 tak i díky jejímu povýšení ke cti 

oltáře. Alţběta je blahořečena papeţem Janem Pavlem II. 25. listopadu 1984. 

 

2.2 Alţbětin ideál usebrání  

 Z uvedeného nástinu biografie blahoslavené Alţběty od Trojice je zřejmé, ţe ţila 

inhabitační spiritualitou jiţ ve světě, kde musela strávit několik let, neţ mohla uskutečnit své 

povolání na Karmel. Díky tomu ovšem objevila, ţe můţe být karmelitkou uvnitř. Pochopila, 

co je jádrem karmelitánského ţivota, coţ se promítá, mimo jiné, i do jejího ideálu usebrání.  

Kdyţ uţ pak můţe ţít své povolání i navenek, velmi ráda tak činí, aniţ by opustila to, co 

objevila jako podstatné, naopak, stává se jí to východiskem k vlastnímu proţívání vnějších 

výrazů a prvků, charakterizujících karmelitánský řád. Právě proto má mnoho co říct externím 

sestrám, kterým často chybějí vnější podmínky napomáhající ke kontemplaci, jak je naproti 

tomu mají zajištěny mnišky papeţskou klauzurou, a které jsou povolány, aby ţily 

karmelitánský ideál uprostřed sluţby. Sama Alţběta se díky své zkušenosti můţe obracet 

i na laiky, které vede k usebrání v jejich mnohdy velmi rušném a činném ţivotě. Nakonec to 

vyjadřuje i ve svém posmrtném poslání, v němţ touţí přitahovat duše k vnitřnímu usebrání, 

respektive uchovávat je v onom velkém tichu zevnitř, neboť právě v tomto vnitřním postoji 

nalézá umoţnění inhabitační spirituality, kterou ţije a kterou, jako to nejdůleţitější, nabízí 

všem. 
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 Srov. MEESTER Conrad de: „Je vais à la Lumier, à l‟Amour, à la Vie“, in: OC, 666-667. 

147
 Srov. PHILIPON Marie-Michel, La Doctrine spirituále de Sœur Élisabeth de la Trinité. Paris: Desclée de 

Brouwer, 1939; BALTHASAR Hans Urs von: Elisabeth von Dijon und ihre geistliche Sendung. Köln: Hegner, 

1952. 
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2.2.1 Ideál usebrání 

 Alţběta začíná uţívat termín „usebrání“ (recueillement) v podstatě, aţ kdyţ je 

na Karmelu.
148

 Jde o tradiční pojem karmelitánské tradice (recogimiento), kterým 

reformátorka a zakladatelka řádu, Terezie z Avily, označuje způsob modlitby, jakési vhodné 

klima, kterému mají sestry navyknout, neboť je nezbytné pro uskutečnění láskyplného 

rozhovoru s Bohem: „Tento způsob modlitby se nazývá usebrání, protoţe duše usebírá 

všechny mohutnosti a vstupuje do svého nitra se svým Bohem. (…) Ty z vás, které se 

dokáţou uzavřít se tímto způsobem do malého nebe své duše, kde přebývá Ten, jenţ ji stvořil 

a který také stvořil celý svět, a navyknou si odvracet pohled a vyhýbat se všemu, co 

rozptyluje jejich smysly, jdou dobrou cestou a míří přímo k pramenité vodě (C 28, 4-5).“ 

Terezie dále radí zpřítomnit si Krista ve svém nitru neboli uvědomit si jeho přítomnost v nás, 

a to skrze úkon temné víry.
149

 Vnímá ideál usebrání Ŕ zvláště v počátcích svého duchovního 

ţivota, kdy jej objevuje u Františka z Osuny
150

 Ŕ spíše jako asketickou techniku, která 

umoţňuje vnitřní modlitbu a díky níţ objevuje přítomnost Boha ve svém nitru. Tím pádem má 

sklon poněkud víc zdůraznit vnější oddělení od světa.
151

 

 Alţběta termín „usebrání“ do svého vyjadřování přejímá, ale originálním způsobem ho 

zpracovává po svém. Jiný způsob prezentace je u ní dán primární a základní zkušeností 

inhabitace a proţíváním niterného společenství s Bohem ve světě. Proto má mnohem více 

tendenci zdůrazňovat vlastní pozornost k Bohu, který v nás přebývá, neţ samotné úsilí 

o usebrání, takţe se dá říci, ţe u ní pojetí usebrání stojí a padá s inhabitační spiritualitou. 

Jakmile je víc promýšlí nebo kdyţ má představit, oč se jedná, dochází k jiné terminologii, coţ 

je zřetelně vidět například na výpovědi o jejím posmrtném poslání. Zaskočena otázkou 

převorky nejprve odpovídá, ţe pokud jí dá Bůh trochu důvěry, bude v nebi přitahovat duše 

k vnitřnímu usebrání. Ale později, zřejmě na základě další reflexe, své poslání konkretizuje: 

                                                           
148

 Podle konkordancí Alţběta uţila v psaném projevu slovo recueillement třiadvacetkrát, z toho jen dvakrát před 

vstupem na Karmel, a to v souvislosti vzpomínek na dny misií: J 151 a P 70; srov. MEESTER Conrad de (ed.): 

Les mots ďÉlisabeth de la Trinité. Concordance. Moerzeke: Carmel Bourges et Carmel-EdiT, 2006, 619. 

149
 Srov. C 28,4; C 29,2; Ţ 4,7; Ţ 9,4. 

150
 Srov. KOHUT Pavel Vojtěch: Tereziin způsob modlitby a Tomáš Akvinský, in: NOVOTNÝ Vojtěch (ed.): 

Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera, Praha: Univerzita Karlova v Praze Ŕ 

Nakladatelství Karolinum, 2008, 103-123, 106, pozn. 12. 

151
 Je třeba odlišit toto aktivní usebrání od vlitého usebrání, čili usebrání jako klima modlitby od usebrání jako 

jednoho ze stupňů vnitřní modlitby, jeţ je mystickou milostí, při které Bůh jako pastýř zapíská a přivolá toulající 

se mohutnosti (srov. 4H 3,1-2). Terezie více objevuje Kristovu/Boţí přítomnost v nás aţ po druhém obrácení 

(1544), v Cestě dokonalosti (1567) tudíţ převládá ještě předchozí asketické pojetí, zatímco ve Vnitřním hradu 

(1577) se jiţ zdůrazňuje inhabitační základ a východisko usebrání.  
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„Zdá se mi, ţe v nebi bude mým posláním přitahovat duše tím, ţe jim budu pomáhat vycházet 

ze sebe, aby lnuly k Bohu velmi prostým a veskrze láskyplným hnutím, a uchovávat je 

v onom velkém tichu zevnitř, které dovoluje Bohu, aby se do nich vtiskl a přetvořil je 

v sebe.“ 
152

 

 Z celého Alţbětina psaného projevu je zřejmé, ţe jsou pro ni mnohem výstiţnější 

a významnější vyjádření jako „velké ticho zevnitř“, „vnitřní ticho“, „hluboké mlčení“, 

apod.,
153

 ve spojení se slovesem demeurer, které znamená jak „uchovávat“, tak i „zůstávat“, 

„setrvávat“ nebo „přebývat“. Téměř vţdy tyto výrazy dává do souvislosti s inhabitací, 

s vědomím přítomnosti Boha v nás, na kterou klade důraz,
154

 takţe pro ni není překáţkou 

ţádná vnější činnost nebo zaměstnání; zůstávat s Bohem ve svém nitru můţe kaţdý člověk 

ve svém povolání.  Jeţíšova slova adresovaná Zacheovi v evangeliu jsou pro ni výzvou, 

kterou Mistr opakuje bez ustání naší duši: „Pospěš dolů, neboť dnes musím přebývat ve tvém 

domě“ (srov. Lk 19,5). „Ale jaké jiné sestoupení od nás ţádá, ne-li co nejhlubší vstoupení 

do naší vnitřní propasti? Tento úkon není vnějším oddělením od vnějších věcí, ale samotou 

ducha, oproštěním od všeho, co není Bůh.“ 
155

 Alţběta zde cituje text Godfrieda van Wevela, 

tehdy připisovaný Ruysbroekovi, v jehoţ definici Boţí přítomnosti našla zformulovanou 

zkušenost, kterou proţila uţ ve světě: „Boţí přítomnost není vnějším oddělením od vnějších 

věcí, ale samotou ducha.“ 
156

 Domnívám se, ţe právě tato věta vystihuje její pojetí usebrání. 

 

2.2.2 Alţbětino „setrvávání“ ve vnitřním tichu  

 Alţběta tedy vyjadřuje ideální postoj člověka vůči Bohu spíše obratem „setrvávat 

v mlčení“ (demeurer en silence) neţ tradičním tereziánským termínem „usebrání“ 
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 Jiţ jednou citovaný L 335 s. Marii-Odile; (zvýraznění v textu je mé vlastní). 

153
 Francouzské slovo silence, které v těchto spojeních Alţběta uţívá, znamená jak „mlčení“, tak i „ticho“. 

154
 Alţběta uţívá obratů jako „uvnitř“, „v duši“, „v jejím nejhlubším středu“, „na samotném dně duše“, atd.; 

a velmi často výrazy jako „vnitřní propast“, „nebe“, „svatyně“, apod. K ověření těchto údajů stačí konzultovat 

konkordance Alţbětiných děl; srov. MEESTER Conrad de (ed.): Les mots ďÉlisabeth de la Trinité. 

Concordance, 63n., 28-37, 118, 328-330, 3, 136-139, 657.  

155
 CF 7; srov. téţ DR 42. 

156
 Srov. LOUF André: Élisabeth de la Trinité et Ruusbroec, in: CLAPIER Jean (ed.): Élisabeth de la Trinité. 

Ľaventure mystique, Toulouse: Éditions du Carmel, 2006, 53-69, 64. Van Wevelovu citaci uvádím rovněţ podle 

tohoto zdroje. 

 Kdyţ Jean Lafrance komentuje Alţbětino pojetí usebrání, zdůrazňuje, ţe je potřeba vyloučit protiklad mezi 

vnějškovostí a niterností, neboť ke lnutí k Bohu nikdy nedochází bez spolupůsobení vnějších věcí a osob, se 

kterými se setkáváme; jde o to, jaký postoj k nim zaujímáme. Srov. LAFRANCE Jean: Apprendre à prier avec 

soeur Élisabeth de la Trinité, Paris: Médiaspaul, 
7
1996, 55-57. 
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(recueillement). Co je třeba si pod tímto slovním spojením představit a kde je u Alţběty 

nacházíme? 

 „Setrvávání v tichu“ se rodí jiţ v období dospívání. Uţ v té době ho chápe jako součást 

ţivota a ideálu karmelitky.
157

 Není proto divu, ţe kdyţ vstupuje na Karmel, odpovídá 

ve vstupním dotazníku, ţe jejím oblíbeným bodem řehole je právě mlčení.
158

 Mnohé z toho, 

co pro Alţbětu znamená „ticho/mlčení“ (silence), lze vyčíst uţ z její první výraznější zmínky 

v dopise kanovníku Anglesovi: „Zdá se mi, ţe mě od Něj nic nemůţe odtrhnout, neboť člověk 

nekoná, leč pro Něj, stále v jeho svaté přítomnosti, pod tímto boţským pohledem, který 

proniká do největší intimity duše; i v prostředí světa lze naslouchat v mlčení srdce, které 

nechce být, leč Jeho.“ 
159

 

 Uţ toto počáteční vyjádření se objevuje ve spojení s proţíváním „uprostřed světa“ 

(au milieu du monde), coţ je dáno její zkušeností čekání na Karmel. Alţběta rovněţ 

od začátku vnímá ticho jako prostor, v němţ promlouvá Bůh, jako místo, kde lze Bohu 

naslouchat. Jelikoţ v první řadě vnímá Boha přítomného ve svém nitru, zdůrazňuje pozornost 

k Němu, coţ ji přivádí k mlčení srdce Ŕ k usebrání, a to nevyţaduje nějaké vnější oddělení 

od světa, absenci vnějšího hluku či nemluvení.  Pokud později zdůrazňuje rovněţ oddělení, 

nikdy nemá na mysli vnější oddělení od lidí a věcí světa, ale od lpění na nich; jde tedy 

o jakési „vnitřní“ oddělení. Zkušenost inhabitace ji vede k potřebě oproštěnosti od všeho, co 

není Bůh:
160

 „Malá Germaine, buďte velmi pozorná k jeho hlasu a připomínejte si, ţe kdyţ se 

on takto usídlí v srdci, je tomu tak proto, aby tam ţil "sám a oddělený". Chápete, v jakém 

smyslu to říkám: nemluvím o řeholním ţivotě, který znamená velké oddělení se od světa 

(la grand séparation avec le monde), ale o odpoutanosti (dégagement), o oné čistotě, která 

klade závoj na všechno, co není Bohem, a která nám umoţňuje bez ustání lnout k Němu skrze 

víru. Kéţ Vás Otec přikryje svým stínem a kéţ je Vám tento stín jako oblak, který Vás 

obklopuje a odděluje; kéţ do Vás Slovo vtiskne svou krásu, aby se ve Vaší duši mohl zřít 
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 Srov. např. L 97; L 113; L 133; L 136; L 142; L 149; L 181; L 235; NI 12; P 83. 

158
 Tento bod řehole pro ni zůstane tím nejpreferovanějším po celý ţivot na Karmelu. Jedna sestra o ní vypráví, 

ţe kdykoliv se jí ptaly, co by navrhovala pro postní dobu, advent, nebo jiné intenzivní období, skoro vţdycky 

odpověděla: „Ticho. Budeme mlčet.“ Nakonec uţ sestry věděly předem, co odpoví a dobíraly si ji: „Mlčení, ţe?“ 

A Alţběta to s úsměvem potvrdila. Srov. SECRETARIUS PRO MONIALIBUS: op.cit., 59.  

    Text karmelitánské řehole lze najít in: GIORDANO Silvano (ed.): Karmel ve svaté zemi od počátků, 70-74. 

Dobrý komentář k tématu mlčení v řeholi viz BALLESTRERO Anastasio: Alla fonte del Carmelo, Torino: 

Società Editrice Internazionale, 1996, 234-245. 

159
 L 38 kanovníku Anglesovi z 1. prosince 1900. 

160
 Srov. jiţ výše uvedený citát: „Tento úkon není vnějším oddělením od vnějších věcí, ale samotou ducha, 

oproštěním od všeho, co není Bůh“ (CF 7). 
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jakoby v druhém samém sobě; kéţ Duch svatý, který je Láskou, učiní z Vašeho srdce malý 

krb, který rozradostňuje Tři boţské Osoby ţárem svých plamenů…“
161

 

 Pro Alţbětu je nezbytné zcela se oddat Bohu. Kdyţ se zamýšlí nad vnitřním tichem, 

vysvětluje čeho je potřeba, aby ji z mlčení nemohlo nic vyvést, aby mohla slyšet promlouvání 

Boha k ní. Je nutné především zapomínat na sebe samu.
162

 Člověk dokonce musí „vyjít 

ze sebe“ − čímţ myslí zřeknutí se sebe sama a své vůle, resp. „stav smrti“ − aby se mohl více 

přiblíţit Bohu.
163

 Alţběta vyzdvihuje tuto „odpoutanost/oproštěnost“ (dégagement)
164

 oproti 

vnějšímu „oddělení“ (séparation), u něhoţ naopak zdůrazňuje, ţe není nutné, ba dá se říci, ţe 

vnější oddělení pro ni v proţívání vztahů v podstatě neexistuje: ani mříţe klauzury (ani 

vzdálenost ani čas) neoddělují ty, kdo se vzájemně milují, kdo se věnují modlitbě apod., 

neboť je spojuje a činí z nich „Jedno“ Bůh, který přebývá v jejich duších.
165

 „V něm“ je 

místo, kde si dávají svá rendez-vous.
166

 Avšak i při těchto „schůzkách“, jak se začíná 

ukazovat v jejích pozdějších formulacích, dává přednost mlčení jako nejlepšímu způsobu 

vzájemného sdílení, neboť ten, kdo mluví a kdo dává pochopit, je Bůh.
167

 

 Ovšem pro Alţbětu není ticho jen prostorem sdílení, naslouchání Bohu, po němţ 

vášnivě touţí. Nachází v něm rovněţ prostředek k tomu, aby Bůh mohl vtisknout svůj obraz 
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 L 278 Germaine de Gemeaux z 10. června 1906. 

162 Alţběta to hezky ukazuje na tom, jak nahlíţí verše Ţalmu 45: „Slyš, dcero, naslouchej, zapomeň na svůj lid 

a na dům svého otce, a král bude uchvácen tvou krásou.“ Zdá se mi, ţe tato výzva je pozváním k tichu: slyš… 

naslouchej… Ale aby člověk slyšel, je třeba zapomenout na „dům svého otce“, to znamená na všechno to, co 

souvisí s přirozeným ţivotem, o kterém apoštol říká: „Jestliţe budete ţít podle těla, zemřete.“ Zapomenout „na 

svůj lid“, zdá se mi obtíţnější. Neboť tímto lidem je celý svět, který je, řekněme, součástí nás samých: je to 

vnímavost, vzpomínky, dojmy atd., jedním slovem já! To se musí zapomenout, opustit, a kdyţ duše dokoná 

tento zlom, kdyţ je od toho všeho svobodná, Král je uchvácen její krásou.“ (DR 26). 

163
 Srov. např. jiţ výše citovaný L 335; L 278 nebo NI 16. 

164
 Je zajímavé, ţe ačkoli Alţběta uţívá tohoto slova pouze čtyřikrát, je jí přesto bliţší neţ významově podobné 

détachement, které pouţívá jen dvakrát a pouze v citacích (srov. J 46 a J 79), a to navzdory skutečnosti, ţe jde 

o tradiční pojem asketické terminologie. Nestojí v pozadí antinomický pojem engagement, který vyjadřuje mimo 

jiné „nasazení“ (angaţovanost) v dané věci? V tom případě by pro ni dégagement bylo slovem, jeţ ještě 

intenzivněji zdůrazňuje vnitřní oproštěnost od dané skutečnosti neţ tradiční détachement. 

165
 Srov. např. L 84 nebo L 105. 

166
 Své matce píše: „Zdá se mi, ţe Tě miluji, jako se miluje v nebi, takţe jiţ nemůţe být oddělení mezi mou 

mamičkou a mnou, neboť ten, kterého vlastním v sobě, přebývá v ní, a tak jsme si úplně nablízku!“ (L 170); 

srov. další dopisy uvedené výše v pozn. 98.  

167
 Alţběta píše např.: „Zdá se mi, ţe pro duše není třeba formulek, je to aţ k Nekonečnu Boha, kam pronikají 

a tam, v tomto mlčení a v tomto pokoji, kde je On sám, chápou, co vzchází od jedné k druhé…“(L 203); „V tom 

svatém mlčení se uzavírám, abych Vás mohla lépe oslavit…“ (L 306); „V mlčení našich schůzek uhádneš, 

pochopíš, co Ti neříkám“ (L 310); „Malino, nepronáším k Němu o Tobě slova, ale On mi velmi dobře rozumí, 

On dává přednost mému mlčení“ (GV 1). 
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do ní 
168

 a aby ji přetvořil v sebe.
169

 Mlčení (spolu s adorací) má spjaté i s misijní plodností, 

tedy apoštolátem, který v sobě spiritualita Karmelu nese. Je přesvědčena, ţe pokud se ona 

stane samotným mlčením (a adorací), bude ještě více pronikat do Něho a naplněna Jím; a tak 

bude moci skrze modlitbu dávat Boha těm, kteří Ho nepoznali.
170

 Mlčení souvisí 

i s uskutečněním jejího ideálu: „Chválou slávy je mlčenlivá duše, která se udrţuje jako lyra 

pod tajemným dotekem Ducha svatého, aby z ní dal zaznít boţským harmoniím.“
171

 Pro 

Alţbětu je dokonce mlčení ozvěnou mlčení Trojice,
172

 je „nejkrásnější písní, která se zpívá 

v lůně Tří“.
173

 

 V Alţbětině pojetí usebrání hraje významnou roli rovněţ „samota“ (solitude). Alţběta 

často klade pojmy „mlčení“ a „samota“ vedle sebe.
174

 Zdá se, ţe samota pro ni znamená totéţ 

co ticho: je prostorem, ve kterém promlouvá Bůh,
175

 a bez oné odpoutanosti, vnitřní 

obnaţenosti od sebe samé, není moţné ji dosáhnout.
176

 K čemu má samota slouţit, ukazuje 

nejspíš nejzřetelněji dopis, adresovaný sestře: „Ó, moje Gito, toto nebe, tento dům našeho 

Otce, je "ve středu naší duše"! Jak to uvidíš u svatého Jana od Kříţe: Kdyţ jsme v našem 

nejhlubším středu, jsme v Bohu. Jak je to jednoduché, jak je to útěšné, ţe? Ve všem, uprostřed 

svých mateřských starostí, zatímco jsi celá pro své malé děti, můţeš se uchýlit do této samoty, 

aby ses odevzdala Duchu Svatému, aby Tě proměnil v Boha, aby vtiskl do tvé duše obraz 

boţské Krásy, aby, kdyţ se Otec k Tobě sklání, viděl jen svého Krista a mohl říci: "Toto je 

má milovaná dcera, do níţ jsem vloţil všechna svá zalíbení".“ 
177
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 Viz např. P 93 („Znáš dobře své bohatství?“) z 25. července 1905: „Pod jeho boţským dotekem setrvávej 

v mlčení / aby do Tebe vtiskl obraz Pána“;  nebo P 83 („Karmelitka“) z 29. července 1902.  

169
 Srov. L 164 Germaine de Gemaux z 20. května 1903. 

170
 Srov. L 131 kanovníku Anglesovi z 2. srpna 1902. 

171
 NV 43. Stejně tak v dopise, v němţ své sestře zanechává poslání být „Chválou slávy“ (L 269 napsaný před 

koncem května 1906).  

172
 Srov. L 165 a L 166 (oba z poloviny června 1903). 

173
 L 306 Marii od Jeţíše ze 14. srpna 1906.  

174
 Např. L 231 abbé Chevignardovi:„Duše se má udrţovat v tichu a v úplné samotě, aby v ní Nejvyšší mohl 

uskutečnit své touhy.“; srov. téţ např. P 83; L 133; L 142. 

175
 Srov. např. CF 3; L 142. 

176
 Viz DR 26: „Aby mě nic nevytrhlo z tohoto krásného ticha zevnitř: stále stejné podmínky, stejná odloučenost, 

stejné oddělení, stejné obnaţení! Jestliţe mé touhy, mé strachy, mé radosti nebo mé bolesti, jestliţe všechna 

hnutí vycházející z těchto čtyř vášní nejsou dokonale nasměrovány k Bohu, nebudu osamocená, bude ve mně 

hluk; je tedy potřebné utišení, spánek mohutností, jednota mého bytí“ (zvýraznění je mé vlastní). 

177
 L 239 sestře ze 13. srpna (a následujících dní) 1905. 
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 Podobně jako mlčení je i vnitřní samota, samota uvnitř, moţná také uprostřed světa, 

v samotě Bůh můţe vtisknout svůj obraz do člověka a proměnit ho v sebe. Je také vidět, ţe 

mnohem více má Alţběta samotu spjatou s inhabitací.
178

  

 Kdyţ Alţběta odkrývá tušení svého posmrtného poslání, projevuje svou touhu 

„uchovávat (garder) duše v onom velkém tichu zevnitř“. Ukazuje tím na postoj, který 

povaţuje za velmi důleţitý, který nejčastěji vyjadřuje slovem „demeurer“, tedy uchovávat, 

setrvávat, zůstávat, přebývat. Tento pojem ve svém základním významu implikuje 

nepřetrţitost, dalo by se tedy říci, ţe tento postoj je vlastně „stavem“, který neustále trvá.
179

 

Jestliţe je pro ni mlčení či samota prostorem setkávání s Bohem, nechce z tohoto „prostoru“ 

nikdy vyjít, touţí být neustále s Bohem. „Chtěla bych bez přestání zůstávat (zde: me tenir) 

u Toho, který zná celé tajemství, abych vše slyšela od Něho. Řeč slova, to je vylití daru; 

ó, ano, je tomu skutečně tak, ţe On promlouvá k naší duši v tichu. Myslím, ţe toto drahé ticho 

je blaţeností.“
180

  

 Alţbětě jde především o to setrvávat v Boţí blízkosti,
181

 coţ dokazuje i její uţívání 

tohoto termínu. Ve většině případů mluví o setrvávání v Bohu nebo v duši, kde Bůh přebývá. 

„Učiňme mu v nejhlubším nitru naší duše samotu a zůstávejme s Ním (demeurons avec Lui), 

neopouštějme Ho nikdy, kdyţ to je jeho přikázání: zůstávejte ve mně (demeurez en moi) a já 

ve vás.“
182

  

 Alţběta má usebrání spojené v první řadě se setrváváním v Boţí přítomnosti, jeţ je 

podpořeno udrţováním vědomí, ţe jsme obydleni Bohem: „Mysli dnem i nocí, ţe máš 

ve své duši někoho, kdo Tě nikdy nenechává samotnou.“
183

 Proto má takovou potřebu 

                                                           
178

 Viz např. výše uvedená citace z L 239 nebo L 162: „V mém nitru je samota, v té On přebývá a té mě nemůţe 

nikdo zbavit.“ Srov. téţ např. L 160; L 172; L 246. 

179
 Není proto divu, ţe kdyţ se Alţběta zamýšlí nad ideálem svatosti, ztotoţňuje se s myšlenkami autora tehdy 

povaţovaného za Alberta Velikého (ve skutečnosti se jedná pravděpodobně o Jeana de Castela). Ten uţívá 

dokonce slovo tenir (udrţovat), Alţběta ho cituje v CF 25: „"Největší dokonalost spočívá v tom, jak říká jeden 

zboţný autor, ţe zůstaneme natolik sjednoceni s Bohem, ţe duše se svými schopnostmi a dovednostmi je 

usebraná v Bohu"(…). Aby "se realizoval tento ideál", je třeba "udrţovat se usebraný v sobě samém", "udrţovat 

se v mlčení v přítomnosti Boţí"(…).  

180
 L 165 abbé Chevignardovi ze 14. června 1903 (zvýraznění je mé vlastní). 

181
 Např. L 73 Marguerite Gollot z 19. července 1901: „Zůstávejme usebrané před Tím, který je, před 

Neměnným, jehoţ Láska na nás vţdy spočívá.“ 

182
 L 160 madam de Bobet z 27. dubna 1903 (zvýraznění je mé vlastní). 

183
 L 159 matce z března 1903. 
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uchylovat se do nitra, kde Bůh přebývá: „Celé mé cvičení spočívá v tom, ţe se vracím 

dovnitř, ţe se ztrácím v Těch, kteří jsou tam!“ 
184

 

 Opět nás přivádí k tajemství inhabitace, a tím potvrzuje fakt, ţe ta je pro její pojetí 

usebrání zásadní a vůbec v celé její spiritualitě ústřední. Vţdyť ono „setrvávání v tichu“ 

rovněţ nemá za cíl nic jiného neţ nejniternější vztah s Bohem, jak jej ztělesňuje inhabitace. 

Neustálé spojení s Bohem či nepřetrţitá modlitba Ŕ tedy cíle, které představují a ve kterých 

Alţběta spatřuje ideál karmelitky,
185

 Ŕ se právě skrze tento postoj můţe uskutečňovat.  

 Ideál karmelitky vystihuje také pojem „snoubenka“: „Proste Boha, abych ţila plně svůj 

ţivot karmelitky, Kristovy snoubenky, neboť to předpokládá tak hluboká sjednocení!“
186

 

Alţběta chce celoţivotně setrvávat v mlčení a adoraci, v úzkém kontaktu (od srdce k srdci) se 

Snoubencem.
187

 Dá se říci, ţe „snoubenka“ je pro ni jedním z nejpůsobivějších obrazů 

inhabitace. Kdyţ přemýšlí o tom, co znamená být snoubenkou, uţívá slova „spočívat“ 

(reposer), které má podobný smysl jako „setrvávat“. „Být snoubenkou (...) znamená spočívat 

zcela v Něm a dovolit Mu, aby zcela spočíval v naší duši!...“
188

 

 Pojem „spočívat“ je jedním z důleţitých výrazů, který má co dočinění s jejím pojetím 

usebrání a má podobný obsah. Alţběta je totiţ uchvácena představou „spočívání na Jeţíšově 

srdci“.
189 V pozadí stojí obraz milovaného učedníka spočívajícího na Jeţíšově hrudi, jehoţ 

ztotoţňuje s apoštolem Janem
190

 a nazývá ho „učedníkem lásky.“
191

 Alţběta má tohoto světce 

nejraději,
192

 touţí ţít po jeho vzoru důvěrnost s Jeţíšem „od srdce k srdci“.
193

 Avšak nemluví 
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 L 179 Germaine de Gemaux z 20. září 1903. 

185
 Viz např. L 133 Germaine de Gemeuaux ze 7. srpna 1902: „Karmelitkou, má drahá, je duše, (…) která 

v usebrání pod tímto velkým viděním Kristovy lásky pochopila vášeň lásky jeho duše a chce se darovat jako 

On!... A na hoře Karmelu, v mlčení, v samotě, v modlitbě, která nikdy nekončí, neboť pokračuje vším, 

karmelitka ţije uţ jako v nebi: "samotným Bohem". (…) Přebývá v její duši; a víc neţ to, oba jsou uţ Jedno. Je 

také hladová po mlčení, aby stále naslouchala, stále více pronikala do jeho nekonečného bytí“ (zvýraznění jsou 

Alţbětina). 

186
 L 131 kanovníku Anglesovi z 2. srpna 1902. 

187
 Srov. tamtéţ nebo také L 149 paní Anglesové z 29. prosince 1902. 

188
 NI 13 kolem poloviny roku 1902. 

189
 P 105 („Záměry sjednocení“) z 29. července 1906: „On mi dává sladce spočinout na svém Srdci.“; srov. téţ 

L 112; L 153; L 183; L 274. 

190
 Srov. CF 38; DR 9; DR 43. 

191
 Srov. DR 22; L 223; L 226. 

192
 Ve vstupním dotazníku odpovídá na otázku, kterého světce má nejraději: „Milovaného učedníka, který 

spočívá na Srdci svého Mistra.“; viz NI 12. 

193
 Srov. např. jiţ uváděný L 131: „Celý ţivot chci strávit v mlčení, adoraci, od srdce k srdci se Snoubencem.“ 

Nebo L 170 (matce kolem 13. srpna 1903): „Ţij ve sjednocení s Ním, jako ţije člověk s Někým, koho miluje, 
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jen o spočívání na Jeţíšově Srdci, hovoří často o spočívání v Bohu, v Lásce, coţ odhaluje 

souvislost s jejím pojetím usebrání; rovněţ kontext vykazuje podobnost s pasáţemi, 

ve kterých pouţívá termín demeurer: „Tak, maminko, těţ ze své samoty, aby ses usebrala 

před dobrým Bohem; zatímco Tvé tělo odpočívá, mysli na to, ţe odpočinkem (repos) Tvé 

duše je On a ţe jako dítě rádo zůstává (aime à demeurer) v náručí své matky, Ty také najdeš 

odpočinek (délassement) v náručí tohoto Boha, který Tě obklopuje ze všech stran. My z něho 

nemůţeme vyjít, ale − běda! − my často zapomínáme na Jeho svatou přítomnost a necháváme 

Ho zcela samotného, abychom se zabývali věcmi, které nejsou Jím.“ 
194 Stejně jako 

u „přebývání/setrvávání“ vnímá perspektivu i obráceně: Jeţíš, Bůh, Trojice odpočívá/spočívá 

v nás. „Je to celá Trojice, která v nás spočívá, celé ono tajemství, které budeme nahlíţet 

v nebi; ať je ono vaším klášterem.“
195

 

 Alţbětiným vzorem, ztělesňujícím její ideál usebrání, je Magdalena.
196

 Alţběta říká, ţe 

tato světice dobře pochopila, co je to „jediné potřebné“ (unum necessarium), o kterém hovořil 

Jeţíš (Lk 10,42).
197

 „V tichu, v jednotě svých mohutností naslouchala slovům, která jí říkal. 

Mohla zazpívat: "Moje duše je stále v mých rukách" a ještě jedno krátké slovo: "Nescivi". 

Ano, ona uţ nevěděla o ničem kromě něho samotného! Mohou okolo ní dělat hluk, mohou se 

okolo ní motat Ŕ "Nescivi"! Mohou ji obviňovat Ŕ "Nescivi"! Ani starost o dobré jméno, ani 

vnější věci ji nemohou vytrhnout z jejího "svatého ticha".“ 
198

 

 Proto je podle Alţběty karmelitka „druhou Magdalenou“: ţije jako ona kontemplací 

a nic ji nemůţe oddělit od „Jediného potřebného“, od Boha.
199

 Alţběta ovšem na jejím 

příkladě neukazuje, ţe by se měl člověk uzavřít do sebe a nevnímat nic okolo sebe, ale má zde 

na mysli onu vnitřní oproštěnost vyplývající z pozornosti a zaměření na Krista. V dopise abbé 

Chevignardovi to vyjadřuje ještě zřetelněji: „Nemáte tu vášeň Mu naslouchat? Někdy je to tak 

silné, ona potřeba zmlknout, člověk by nechtěl znát uţ nic jiného, neţ jako Magdalena, ten 

                                                                                                                                                                                     
v onom sladkém od srdce k srdci. To je tajemství blaţenosti Tvé dcerky…“; srov. také L 138; L 142; L 149; 

L 161; L 169;  L 170; L 174; L 197bis; L 233… 

194
 L 301 matce z 26. července 1906; srov. téţ L 123; L 170; L 184; L 186; L 208; L 239; L 327; P 95. 

195
 L 172 Germaine de Gemeuaux z 20. srpna 1903; slovo cloître se dá přeloţit i jako „klauzura“; srov. téţ její 

výše uvedené reciproční vyjádření: „Být snoubenkou (…) znamená spočívat zcela v Něm a dovolit Mu, aby 

spočíval zcela v naší duši.“ (NI 13). 

196
 Srov. GV 5; GV 8; DR 2; DR 4; L 75; L 108; L121; L 124; L 128; L 137; L 145; L 147; L 150; L 158; L 162; 

L 164; L 173; L 224; L 225; L 235; J 23; J 31; P 94. 

197
 Srov. DR 4. 

198
 Tamtéţ (zvýraznění je Alţbětino). 

199
 Srov. L 164 Germaine de Gemeaux z 20. května 1903. 



57 

 

krásný vzor kontemplativní duše, setrvávat (demeurer) u nohou Mistra, dychtivá všechno 

slyšet, pronikat stále dál do tajemství Lásky, které nám přišel zjevit. Nemyslíte, ţe v činnosti, 

kdy se uskutečňuje úkol Marty, můţe duše vţdycky setrvávat celá v adoraci, pohrouţena 

do kontemplace jako Magdalena, zůstávat u tohoto zdroje jako hladová? A takto já chápu 

apoštolát jak karmelitky, tak kněze. Oba mohou vyzařovat Boha, dávat ho duším, zůstávají-li 

bez přestání u těchto boţských zdrojů.“
200

 

 Naopak být „Magdalenou“ znamená být ještě více pro druhé. Alţbětě leţí na srdci 

mnoho potřeb druhých, proto se chce stát jako Magdalena „ustavičnou modlitbou“ a chce 

mnoho milovat,
201

 neboť na jejím příkladu vidí, jakou moc má taková duše: stačilo jedno 

slovo ke vzkříšení Lazara.
202

 Je tedy jasné, ţe usebrání, tak jak ona je chápe v celé šíři a jak je 

vidí u Magdaleny, je moţné pro kaţdého člověka, v jakémkoliv povolání. 

 Jak jiţ bylo uvedeno, Alţběta vychází ze zkušenosti inhabitace, která pro ni byla 

primární, takţe ji vedla k usebrání Ŕ neboli k setrvávání v Boţí blízkosti. Ale z četby jejích 

textů vyplývá, ţe tento „objev“ axiomu „Bůh ve mně a já v Něm“ ji přivedl zároveň k tomu, 

aby se pro ni ono setrvávání stalo postojem, neboť díky němu lze Boha nacházet. Alţběta 

totiţ sama proţívá, ţe usebrání jí umoţňuje zakoušet Boţí přítomnost: „Cítím ho ve své duši 

tak ţivého, stačí mi jen se usebrat, abych ho našla ve svém nitru, a v tom spočívá celé mé 

štěstí.“
203

 Lze tedy vidět, ţe i v Alţbětině proţívání jde o vztah vzájemný. Mezi inhabitací 

a usebráním existuje dialektické ovlivňování, přičemţ, ontologicky vzato, je v tomto vztahu 

inhabitace tím základním a ústředním. Nebýt inhabitace, samotné usebrání by postrádalo 

význam.  

                                                           
200

 L 158 abbé Chevignardovi z 24. února 1903. 

201
 Alţběta Marii Magdalenu ztotoţňuje s Marií, sestrou Lazara a Marty, a s nejmenovanou hříšnicí u stolu 

v domě farizea, jak je zvykem v západní liturgii; srov. poznámka k Lk 7,37 in: Nový zákon. Text uţívaný 

v českých liturgických knihách, přeloţený z řečtiny se stálým zřetelem k Nové vulgátě, Praha: Sekretariát České 

liturgické komise, 1989, 211. 

202
 L 225 kanovníku Anglesovi z 8. března 1905. 

203
 L 169 kanovníku Anglesovi z 15.července 1903. 
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3. TROJIČNÍ INHABITACE V ALŢBĚTINĚ NAUCE 

 

 Vzhledem k tomu, ţe nás dosud nejrůznějšími cestami vše přivádělo k inhabitaci, lze ji 

povaţovat za střed, základ a východisko Alţbětiny spirituality. Ve třetí kapitole se tedy budu 

zabývat tímto „jádrem“ její spirituality, ze kterého všechno ostatní vychází, včetně oné 

schopnosti ţít s Bohem i uprostřed světa, případně ve sluţbě externích sester. Dříve neţ se ale 

zaměřím na inhabitační spiritualitu samotné Alţběty, povaţuji za důleţité ji teologicky 

podloţit a zabývat se inhabitací všeobecně, proto připomenu biblická, zejména novozákonní 

východiska této nauky, poté zmíním teologickou reflexi a nauku magisteria, a nakonec 

poukáţu na zkušenost mystiků. 

 

3.1 Biblická východiska pro nauku o inhabitaci 

 Písmo samotné je svědectvím o tom, jak se Bůh stará o člověka, dává mu poznat sebe 

sama a povolává ho do hlubokého a niterného společenství s Ním. Od počátku dějin spásy aţ 

po novozákonní perspektivu můţeme pozorovat gradaci v objevování, uskutečňování 

a prohlubování tohoto Boţího sebesdílení, jehoţ je inhabitace projevem.
204

  

 Konstantou Zjevení je opakovaná zkušenost, ţe Bůh není člověku jen tím, kdo ho 

přesahuje, ale i tím, kdo mu chce být co nejblíţe. Je přítomný ve svém díle, jehoţ je 

Stvořitelem, přebývá uprostřed svého lidu, který vede ke spáse, je přítomný ve svém Synu 

a skrze Něj v kaţdém, kdo se přimyká ke Kristu a je oţivován jeho Duchem. Při tom všem je 

ovšem jeho přítomnost „nehmotná, třebaţe reálná, skutečná: projevuje se viditelnými 

znameními, i kdyţ zůstává přítomností duchovní.“ 
205

 

 

                                                           
204

 Část této podkapitoly týkající se inhabitace v Písmu budu prezentovat na základě následujících hesel: 

MORETTI Roberto: Inabitazione. in: ANCILLI Ermanno (ed.): Dizionario enciclopedico di spiritualità. (DES) 

2. svazek, Roma: Città Nuova, 
2
1992, 1280-1296; MORETTI Roberto: Inhabitation, in: VILLER M., 

CAVALLERA J., DE GUIBERT Joseph, RAYEZ A., DERVILLE A., LAMARCHE P., a SOLIGNAC A. 

(edd.), Dictionnaire de Spiritualité Ascetique et Mystique (DSAM), sv. 7, Paris: Beauchesne, 1971, 

sl. 1735-1767; LACAN Marc-François: Přítomnost Boţí, in: LÉON Ŕ DUFOUR Xavier (a kol.): Slovník 

biblické teologie (SBT). Řím: Velehrad Ŕ Křesťanská akademie, 1991, 400-403. 

205
 LACAN Marc-François: Přítomnost Boţí, in: SBT, 400-403, 400. 
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3.1.1 Starozákonní základy 

 Trinitární inhabitace, jeţ je skutečností typicky novozákonní, má své předznamenání jiţ 

ve Starém zákoně. Je jím Boží přítomnost, kterou Bůh slibuje skrze vyvolené osoby jako je 

Abrahám (Gn 17,7; 26,24) a Mojţíš (Ex 3,12-14; 33,14), jimţ se zjevuje a s nimiţ uzavírá 

smlouvu. A toto své zaslíbení přítomnosti i nadále obnovuje skrze ty, kteří stojí v čele Boţího 

lidu: Jozua (Joz 1,5), soudce (Sd 6,16; 1 Sam 3,19), krále (2 Sam 7,9; 2 Král 18,7) a proroky 

(Jer 1,8.19). Dialogy mezi Bohem a člověkem, popsané ve Starém zákoně, prozrazují velkou 

důvěrnost mezi Bohem a lidmi, a to přesto, ţe Boha nikdo z lidí nemůţe spatřit, ani Mojţíš, 

který s Ním rozmlouvá „tváří v tvář“ (Ex 33,11), nebo Eliáš, který stojí před Bohem 

a rozpoznává ho ve zvuku vánku (1 Král 19,9-13). Vyprávění o teofanii ve stánku setkávání 

(Ex 33,7-11.17-23) je velmi výmluvnou výpovědí o Boţí imanenci a transcendenci, Bůh je 

blízký a zjevující se, zároveň však tajemný a skrytý.  

 Tento paradox je rovněţ patrný ve zjevení Boţího jména, kdyţ byl Mojţíš povolán stát 

se vůdcem izraelského národa. Bůh sice dává odpověď na Mojţíšův dotaz po jeho jménu, ale 

ve skutečnosti není udáno jméno ve vlastním slova smyslu Ŕ je zahaleno do tajemství, takţe 

poznání i nepoznání Boha, jeho transcendence a imanence, jdou ruku v ruce.
206

 Hospodin 

vyjadřuje své jméno takto: „Jsem, který jsem (…) Řekni Izraelcům toto: Jsem posílá mě 

k vám“ (Ex 3,14). Jak podotýká Ctirad Václav Pospíšil, inspirován André Manaranchem, 

Mojţíšův Bůh neříká pouze sum, ale především adsum, coţ podtrhává „existenciální“ 

význam, plnější a důleţitější neţ ten ontologický: Bůh je Bohem osobním a vztahovým.
207

 

Mojţíšovi se navíc nejprve představuje jako „Hospodin, Bůh otců, Bůh Abrahamův, Bůh 

Izákův a Bůh Jákobův“ (Ex 3,6), a za vyjádření „Jsem, který jsem“ toto prohlášení opět 

přidává (Ex 3,15). Je tedy zřejmé, ţe víra v Hospodina (JHWH) do sebe pojímá obsah víry 

otců v Boha (El/Elohim) Ŕ dosud uţívané pojmenování Boha, které odkazuje na osobní 

charakter boţství Ŕ a prohlubuje ji.
208

 Boţí přítomnost není na rozdíl od pohanských bohů 

vázána na místo, Hospodin je Bohem lidí: Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův.
209

 Zároveň to 

vede k uvědomění, ţe je přítomný v kaţdé době. Samotná slovní forma JHWH naznačuje 

                                                           
206

 Srov. RATZINGER Josef: Úvod do křesťanství, Řím: Křesťanská akademie, 1978, 71-72. 

207
 POSPÍŠIL Ctirad Václav: Jako v nebi tak i na zemi. Náčrt Trinitární teologie, Praha Ŕ Kostelní Vydří: Krystal 

OP Ŕ Karmelitánské nakladatelství, 2007, 139. 

208
 Toto přesvědčení vyjadřuje J. Ratzinger, podobně C. V. Pospíšil; srov. RATZINGER Josef: op. cit., 70; 

POSPÍŠIL Ctirad Václav: Jako v nebi, tak i na zemi, 137. 

209
 Srov. RATZINGER Josef: op. cit., 68. 
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přítomnost, která trvá Ŕ Bůh Izraele JE, naproti všemu, co vzniká a zaniká.
210

 Dalo by se říci, 

ţe zjevení Boţího jména znamená: On je vţdy a kdekoliv přítomný.  

 Bůh dává svou přítomnost najevo prostřednictvím viditelných znamení. Mezi nimi je 

velmi významná archa smlouvy, skrze niţ chce Bůh přebývat uprostřed svého lidu svatě 

a čistě (Ex 19,5; 2 Sam 7,5.11-16), chce ji posvětit a naplnit svou slávou (Ex 29,43). Archa 

úmluvy provází lid od uzavření smlouvy na Sinaji aţ po zbudování chrámu. Od tohoto 

okamţiku je Boţí přítomnost spojována s chrámem samotným a se svatým městem. Po dobytí 

Jeruzaléma Jeremiáš ujišťuje lid, ţe jiţ nebude potřeba archy, ţe uţ na ni ani nevzpomenou, 

neboť nový Jeruzalém se stane Hospodinovým trůnem a místem shromáţdění všech 

pronárodů (Jer 3,16-17).
211

 Bůh je ovšem nablízku všem, které lze označit jako „jeho 

věrné“.
212

 Je zde také potřeba připomenout zaslíbení Izaiášova proroctví o panenském početí 

dítěte, které bude nazváno Immanuel – Bůh s námi (Iz 7,14), neboť k jeho naplnění dochází 

v osobě Jeţíše Krista (srov. Mt 1,20-23). 

 Kromě Boţí přítomnosti se ve Starém zákoně nachází ještě jeden důleţitý prvek 

připravující cestu novozákonnímu pojetí inhabitace. Je jím výjimečná role Boţího ducha, 

která napomůţe pochopit úlohu Ducha svatého v Novém zákoně. 

 Pro Izrael je Boţí duch výrazem Hospodinovy svrchované moci, Jeho přítomnosti 

a působení v dějinách spásy. Zjevuje se jako Boţí síla i jako nadpřirozené světlo darované 

člověku k poznávání Boha; působí navenek i zevnitř: v nitru člověka.  

 Můţeme rozlišit tři kategorie účinků působení Boţího ducha: charismatické, morální 

a mesiánské. Charismatické účinky se projevují obvykle v těch, kdo mají nějaké poslání. Díky 

zmocnění Ducha konají mocné činy ve prospěch Izraele. Od nejstarších knih Starého zákona 

k mladším můţeme přitom pozorovat určitý vývoj v projevech aktivity Boţího ducha. 

Zpočátku se totiţ tyto projevy zdají být aţ invazivní, postupně se však zjemňují a přítomnost 

ducha se stává intimnější a trvalou. U soudců se Jeho působení jeví jako pouze přechodné: 

na dobu bojů;
213

 ovšem s Davidem je Boţí duch od okamţiku jeho pomazání na krále uţ 

napořád (1 Sam 16,13). Působení ducha bývá také spojována s posláním proroků.
214
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 Srov. tamtéţ, 72-73. 

211
  BRIER Jean: Archa smlouvy, in: SBT, 13-15, 14. 

212
 Srov. Gn 5,22; 6,9; 48,15; 1 Král 17,1; Ţl 16,8; 23,4; 34,18; 119,168; Am 5,4.14; Iz 57,15; Iz 58,9; Mdr 3,9; 

6,19; více viz LACAN Marc-François: Boţí přítomnost, in: SBT, 401-402. 

213
 Srov. Sd 3,10; 6,34; 13,25; 14,6; 14,19. 

214
 Srov. Ez 11,15; Neh 9,30; Zach 7,12; Oz 9,7. 
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 Morální účinky Boţího ducha se projevují v srdci člověka. Vedou jej k obrácení 

a k věrnosti Boţímu zákonu. Lidská zkušenost slabosti a zakoušení hříšnosti je důvodem 

k tomu, ţe člověk vnímá naléhavou potřebu Boţího ducha a vidí v něm princip smilování 

(Ţl 143,10; 51,12). Ještě hlubší a širší o další rozměry je aktivita ducha předpovídaná 

pro mesiánskou dobu: „A dám vám nové srdce a do nitra vám vloţím nového ducha. 

Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vloţím vám do nitra svého 

ducha; učiním, ţe se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. 

Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, budete mým lidem a já vám budu 

Bohem“ (Ez 36,26-28). Tuto vládu Ducha, spočívající v interiorizaci zákona, nazývá Jeremiáš 

novou smlouvou (Jer 31,31-34). V podobném smyslu se později vyjadřuje svatý Pavel, kdyţ 

charakterizuje novou ekonomii zaloţenou na Duchu.
215

 

 Tohoto „nového srdce“ a „nové smlouvy“, jeţ prorokuje Ezechiel a Jeremiáš, se týká 

i mesiánská linie působení Boţího ducha, neboť souvisí s budoucím Davidovým potomkem, 

Mesiášem. Na toho, který vzejde z výhonku Jesse, bude vylita plnost Boţího ducha 

(Iz 11,1-2). Ono „vybavení“ Hospodinovým duchem je rovněţ vysvětlením a zárukou 

spásonosného poslání (Iz 42,1-2). „Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě 

pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených 

srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně, 

den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící…“ (Iz 61,1-2). Tato slova na sebe 

vztahuje Jeţíš a konstatuje jejich naplnění: mesiánská doba jiţ nastala, On je tímto Mesiášem 

(Lk 4,18; Mt 11,15). U Joela nacházíme explicitní výrok o vylití ducha na všechen lid, 

k němuţ dojde v mesiášské době (Jl 3,1-2). Na něj se výslovně odvolává Petr v den Letnic 

(Sk 2,17-21).
216

 

 

3.1.2 Novozákonní nauka 

 Veškeré starozákonní náznaky inhabitace jakoţto nejniternějšího spojení člověka 

s Bohem Ŕ přítomnost Boţího ducha, přebývání Boha uprostřed svého lidu, Bůh s námi, atd. Ŕ 

se zcela výjimečně a dokonale uskutečňují v osobě Jeţíše Krista. Jeho vtělení lze vnímat jako 
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 Srov. 2 Kor 3,6; Řím 2,29; 6,14; 7,6; 8,2-4; srov. MORETTI Roberto: Inhabitation, in: DSAM, 1738. 

216
 Srov. POSPÍŠIL Ctirad Václav: Jako v nebi tak i na zemi, 175. 
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vrcholnou a originální formu přebývání Boha v člověku.
217

 Skrze něj se s darem Ducha 

svatého otevírá novozákonnímu člověku zcela jedinečné společenství s Bohem, které 

nespočívá jen v Boţí přítomnosti uprostřed komunia věřících, ale také v inhabitaci Boha 

v lidském nitru.  

 Vtělení Jeţíše Krista, popisované ve zvěstování Marii (Lk 1,26-38), přináší naplnění 

slov „Bůh s námi“. Anděl Marii říká: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s Tebou (…) Hle, 

počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Jeţíš…“, a na její otázku, jak se to můţe stát, 

odpovídá: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího Tě zastíní; proto i Tvé dítě bude 

svaté a bude nazváno Syn Boţí...“ Skrze Marii je Boţí přítomnost, přislíbená Izraeli, darovaná 

i nám (Mt 1,21-22). Evangelista Lukáš představuje Pannu Marii jako jakousi novou „archu 

smlouvy“, skrze niţ se chce Bůh darovat lidem a přebývat s nimi (srov. 1,39-45).
218

 Jeţíš je 

přítomný v trpících, ve kterých mu mají učedníci slouţit (Mt 25,40), i všude tam, kde se věřící 

spojují v modlitbě v jeho jménu (Mt 18,20), rovněţ tam, kde je jeho slovo hlásáno a přijímáno 

(Lk 10,16). A nakonec, kdyţ se s učedníky loučí, ujišťuje je, ţe s nimi nadále zůstává 

(Mt 28,20). 

 Co se týče Jeţíšova pozemského ţivota, synoptikové se zmiňují o přítomnosti a aktivitě 

Ducha svatého jen u některých jeho významných momentů. Kromě vtělení je jím například 

křest jako zahájení jeho mesiánského působení,
219

 odchod na poušť (Mt 4,1; Lk 4,1-2) 

a návrat z ní do Galileje (Lk 4,14), kde začíná veřejnou činnost. S Duchem svatým je také 

spojována Jeţíšova exorcistní praxe a konání zázraků (Mt 12,28; Sk 10,37-38). Jan Křtitel 

o něm vypovídá, ţe na rozdíl od něj samého, bude Jeţíš křtít Duchem (Lk 3,16). Přestoţe mají 

v synoptických evangeliích perikopy, týkající se Ducha svatého, úzkou spojitost se 

starozákonním pojetím, lze v nich spatřovat jiţ poměrně rozvinutou trinitární strukturu, v níţ 

je Jeţíš zcela jedinečným nositelem Ducha (o nikom jiném totiţ nebylo řečeno, ţe je počat 

z Ducha svatého) a také jeho dárcem (Lk 24,29; Mt 28,19).
220

 „Skutky by se pak daly nazvat 

evangeliem Ducha svatého, neboť na kaţdém kroku se mluví o jeho posvěcujícím 
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 Srov. POSPÍŠIL Ctirad Václav: Jeţíš z Nazareta. Pán a Spasitel, třetí doplněné vydání, Praha Ŕ Kostelní 

Vydří: Krystal OP Ŕ Karmelitánské nakladatelství, 2006, 193. 

218
 Srov. SERRA Aristide: Madre di Dio. in: DE FIORES Stefano Ŕ MEO Salvatore: Nuovo dizionario di 

mariologia, Cinisello Balsamo: Ed. Paoline, 
3
1988, 806-830, 809-812. 

219
 Srov. Mk 1,9-11; Mt 3,13-17; Lk 3,21-22. 

220
 Srov. POSPÍŠIL Ctirad Václav: Jako v nebi, tak i na zemi, 204. 
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a charismatickém zásahu“
221

; ve vylití a působení Ducha svatého dosvědčují, ţe se 

uskutečňuje plán spásy (Sk 1,5-8; 2,17-21).  

 Učení svatého Pavla je silně christocentrické. Z pohledu toho, jaké místo zaujímá 

působení Krista v dějinách spásy, je nahlíţena rovněţ teologie inhabitace, která má ovšem 

trinitární pozadí. Za návod k pochopení základní linie pavlovské nauky můţe být povaţován 

souhrn jeho učení nacházející se v nejspíš deuteropavlovském listě Efezanům.
222

 Pro 

uskutečnění Boţího spásného plánu sjednotit vše v Kristu (1,10) a k velebení Boţí Slávy 

(1,6.12.14), nás Bůh, Otec našeho Pána Jeţíše Krista, ve své lásce vyvolil v Kristu jiţ před 

stvořením světa a skrze Něj nás přijal za vlastní (1,3-5). V Něm jsme také vykoupeni Jeho 

krví a jsou nám odpuštěny hříchy (1,7). V Něm nám byla vtisknuta pečeť Ducha svatého jako 

závdavek nebeského dědictví (1,13-14) a spolu s Ním nás vzkřísil a uvedl do nebe (2,6). 

V Něm máme všichni přístup k Otci v jednotě Ducha (2,18) a v Něm se stáváme duchovním 

příbytkem Boha (2,22). Rozvoj boţského ţivota se uskutečňuje, kdyţ v nás Otec svým 

Duchem upevňuje „vnitřního člověka“ a dává Kristu přebývat v nás skrze víru; tak zakořeněni 

v lásce, můţeme pochopit Kristovu lásku přesahující kaţdé poznání a nechat se prostoupit 

plností Boţí (3,14-19). „Jak se zdá, jedná se o zázračný dynamismus spásy, který se týká 

Krista a vnitřního člověka, který je uskutečňován skrze boţské osoby a který vede k posílení 

společenství s nimi.“
223

 

 V Kristu nám Bůh daroval všechno (Řím 8,32). Jelikoţ jsme s Ním sjednoceni tím, ţe 

máme účast na Jeho smrti Ŕ skrze křest jsme zemřeli hříchu a spolu s Kristem jsme pohřbeni Ŕ 

budeme mít tedy účast i na Jeho vzkříšení (Řím 6,3-9). A tak je náš ţivot skryt spolu s Ním 

v Bohu (Kol 3,1-3). Jeţíš, jehoţ podobu jsme povoláni přijmout (Řím 8,29), ovšem není 

představován jen jako ten, který se sám sebe zřekl a stal se sluţebníkem všech (Flp 2,7).  

Pavel rovněţ velebí Jeţíšovo boţství, jeho velikost a majestát: jsou v Něm skryty poklady 

moudrosti a plnost boţství (Kol 3,9), je pravým obrazem Boha (Kol 1,15; 2 Kor 4,4), Boţím 

synem, odleskem Jeho slávy a výrazem Jeho podstaty (Ţd 1,3-5). V Něm, skrze Něj a pro Něj 

jsou všechny věci stvořeny a pro něj existují (Kol 1,16-18). A aţ Syn všechno podřídí 

a sjednotí na konci času, kdy nastane vzkříšení, uskuteční se dokonalá inhabitace Boha 

ve všem (1 Kor 15,28). 
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 MORETTI Roberto: Inabitazione, in: DES, 1283. 

222
 Srov. tamtéţ, 1283-1284. 

223
 MORETTI Roberto: Inhabitation, in: DSAM, sl. 1740. 
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 Úloha Ducha svatého v pavlovských listech je velmi důleţitá, neboť má trinitární obsah. 

Pavel hovoří o Boţím Duchu jako o Duchu Kristově Ŕ je tedy darem Otce i Syna, protoţe je 

nazván Duchem Boţím i Duchem Kristovým.
224

 Byl nám darován ve křtu (Tit 3,5) a jakoţto 

Duch synovství v našem srdci volá: „Abba, Otče“ (Gal 4,6). „Činí z nás společenství, které je 

vnitřně sjednoceno v Kristu a s Kristem jako tělo s hlavou (Ef 2,22; 4,4-6).“
225

 Modlí se v nás 

(Řím 8,27), vyvolává v našich srdcích Kristovo smýšlení (1 Kor 2,16), a tak dochází 

ke sjednocení díky tomu, ţe nás spodobuje s Kristem. Duch svatý je prvotinou Boţích darů 

(Řím 8,23) a jejich závdavkem (2 Kor 1,22; 5,5), rovněţ zárukou našeho vzkříšení a věčného 

ţivota (Řím 8,11).
226

 

 Bylo by ještě mnoho co psát o úloze a působení Ducha svatého, na závěr však 

připomenu uţ jen to, co nelze se zřetelem na inhabitaci vynechat: Pavlovy výpovědi o tom, ţe 

člověk je chrámem, ve kterém Duch svatý přebývá (1 Kor 3,16; 6,19). Avšak pokud jde 

o přebývání Boha v nás, není to jen osoba Ducha svatého; v Novém zákoně lze nalézt 

i výroky týkající se přebývání Syna (Řím 8,10; Ef 3,17) a Otce (2 Kor 6,16; Ef 2,22). 

 Evangelium a listy svatého Jana představují nejprůzračnější biblický základ pro nauku 

o inhabitaci. Tato teologická škola je totiţ stále zaměřena na Syna v jeho vztazích s Otcem. 

I jeho vztahy s Duchem svatým a s lidmi jsou prezentovány v tomto kontextu. Proto můţe být 

společenství člověka s Trojicí povaţováno za „jádro“ Janova poselství.
227

 Výmluvně o tom 

vypovídá například prolog prvního Janova listu (1 Jan,1-4). Jan zde chce zvěstovat pravdu, 

předat a sdílet radost ze zkušenosti poznání a zjevení Slova, aby věřící byli ve společenství 

s apoštoly, jeţ je zároveň společenstvím s boţskými osobami. V Jeţíši se naplňují a vrcholí 

starozákonní zaslíbení Boţí přítomnosti: „On je vtěleným Boţím Slovem, přebývajícím mezi 

námi (Jan 1,14), jakoţto sláva Otcova, v pravém chrámu jeho těla.“ 
228

 Rovněţ o tom 

vypovídají Jeţíšovy časté uvozující výroky „Já jsem“ (ego eimí) odkazující na Boţí jméno 

JHWH, jeţ jsou i podkladem pro Jeţíšovo boţství a věčnost.
229

 „Dříve neţ se Abraham 

narodil, já jsem“ (Jan 8,58). 
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 Srov. 1 Sol 4,8; Řím 8,9-11; Gal 4,6; 1 Kor 3,16-17; 1 Kor 6,11; viz tamtéţ, sl. 1741. 
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 POSPÍŠIL Ctirad Václav: Jako v nebi, tak i na zemi, 207. 

226
 Srov. tamtéţ, 206. 
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 Srov. MORETTI Roberto: Inabitazione, in: DES, 1285. 
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 LACAN Marc-François: Přítomnost Boţí, in: SBT, 403. 

229
 Srov. Jan 6,20; 8,24.28.58; 16,32; 18,5.8 
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 Janovo evangelium líčí celý Jeţíšův ţivot jako sestup od Otce a návrat k němu.
230

 

Kristus, zjevující Otce, nás také do vztahu k Němu uvádí: je natolik s Otcem a v Otci skrze 

svá slova a činy, ţe kdo je vidí, vidí i Otce uţ nyní skrze víru (14,5-11). Vzájemné přebývání 

Jeţíše v Otci a Otce v Jeţíši je základem pro inhabitaci člověka a Boha. Jeţíš nám svědčí 

o tom, ţe nás miluje, stejně jako Otec miluje Jeho a nás (Jan 15,9; 3,16). Proto i my se máme 

vzájemně milovat a zůstávat v Jeho lásce (Jan 15,9.12). Zachovávání jeho přikázání Ŕ 

především milovat se navzájem (Jan 15,12) Ŕ nám zaručuje zůstávání v Jeho lásce (Jan 15,9) 

a z toho vyplývající vzájemnou inhabitaci Boha a člověka: „Bůh je láska, a kdo zůstává 

v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“ (1 Jan 4,16). K tomu je samozřejmě nezbytná víra 

a poznání (1 Jan 4,16): „Kdo vyzná, ţe Jeţíš je Syn Boţí, v tom zůstává Bůh a on v Bohu“ 

(1 Jan 4,15). Na tomto pozadí lze správně chápat slova, jimiţ Jeţíš zjevuje trinitární 

inhabitaci: „Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, 

bude milovat i můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat. (…) Kdo mě miluje, bude 

zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho 

příbytek.“ (Jan 14,21.23). Výpověď o vzájemné inhabitaci člověka a Jeţíše se nachází také 

v souvislosti s eucharistií: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm“ 

(Jan 6,56). 

 Čtvrtý evangelista, kdyţ popisuje sestoupení Ducha na Jeţíše při křtu, jako jediný 

zdůrazňuje, ţe Duch na Jeţíši spočinul a ţe s Ním zůstal (Jan 1,32).
231

 Je zde pouţito slova 

menein, jímţ se vyjadřuje trvalé přebývání. Toto slovo, tak typické pro janovské spisy, se 

nachází i v perikopách vypovídajících o inhabitaci, proto je třeba vnímat, ţe v nich nejde 

o přechodné zůstávání, ale o přebývání trvalé. Zdá se, ţe Jeţíš daruje Ducha jiţ na kříţi. 

Od oslaveného Krista jsou vylity proudy ţivé vody na věřící, které přivádějí k věčnému 

ţivotu. Naznačuje to jak voda vytékající z jeho probodeného boku (Jan 19,33-34), jeţ je 

symbolem Ducha (Jan 7,37-39), tak slova evangelisty, ţe Jeţíš „odevzdal ducha“ 

(Jan 19,30).
232

 Obdobně po vzkříšení předává apoštolům Ducha svým „dechnutím“ 

(Jan 20,22). Stejně jako od Krista (Jan 16,7), který se vrátil k Otci, bude od Otce poslán Duch 

pravdy a Duch Přímluvce, který s nimi a v nich bude zůstávat (Jan 14,17). Posláním Ducha je 
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 Srov. Jan 3,13; 13,1; 16,28; srov. POSPÍŠIL Ctirad Václav: Jeţíš z Nazareta. Pán a Spasitel, 79. 
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 POSPÍŠIL Ctirad Václav: Jako v nebi, tak i na zemi, 209. 
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 Srov. tamtéţ, 209-210. Legitimitu takové četby ukazuje např. Ignace de la Potterie, kdyţ píše o Jeţíšově 

předávání Ducha církvi v Janově evangeliu a zmiňuje rovněţ verš 19,30, který lze podle mnohých exegetů 

chápat ve dvojím smyslu; srov. POTTERIE Ignace de la: Duch svatý a církev v Novém zákoně, in: 

Salve 1 (2009), 35-51. 
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uvést je do ještě hlubšího poznání a do pravdy, která posvěcuje (Jan 16,8-15). Rovněţ Duch je 

znamením a garancí Boţího přebývání (1 Jan 3,24). Je tedy lepší, kdyţ Jeţíš nebude tělesně 

mezi námi (Jan 16,7), neboť jen tak můţe přebývat v lidském nitru prostřednictvím Ducha 

svatého.
233

 V tomto smyslu lze spatřovat trinitární inhabitaci v Jeţíšově ţádosti, aby učedníci 

zůstávali s Ním, a ještě více v jeho ţádosti adresované Otci, aby učedníky a celou církev 

uvedl do vzájemné jednoty se sebou a s Otcem ve vzájemném přebývání. V této modlitbě je 

zjeveno uskutečnění plánu spásy, jeţ vrcholí vizí věčného ţivota věřících s Ním 

v kontemplaci slávy, kterou mu Otec dal ve své lásce jiţ od věčnosti (Jan 17,24).
234

  

 

3.2 Teologická reflexe a nauka magisteria o inhabitaci 

 Více rozvinutá teologická nauka o inhabitaci se systematicky objevuje aţ od svatého 

Tomáše dále. Tito teologové ovšem čerpají ze studia církevních otců, kteří se o ní také 

zmiňují, ač ne na úrovni nějaké systematické doktríny. Otcové reflektují to, co se nachází 

v Písmu a mluví o inhabitaci převáţně v apologetickém kontextu, v němţ se na základě 

teologie zboţštění stává argumentem pro obhajobu konsubstancionality a boţství Syna 

a Ducha svatého proti antitrinitárním herezím. Avšak trininitární inhabitace je zdůrazňována 

i ve spiritualitě, neboť je povaţována za vrchol duchovního ţivota. 

 Náznaky jejího vysvětlení lze spatřovat jiţ v teologii Boţího obrazu (jímţ je duše), 

kterou rozvíjí mezi prvními například Ireneus
235

 nebo Órigenés.
236

 Athanasios, Basil, Řehoř 

Naziánský a Řehoř Nysský ještě více prohlubují teologii zboţštění skrze sjednocení boţských 

osob s duší.
237

 Cyril Alexandrijský pojednává o tom, ţe nás Duch svatý znovu tvoří k Boţímu 

obrazu Ŕ neviditelným způsobem jako pečeť na vosku. PseudoMakarios ve svých padesáti 

Homiliích úchvatným způsobem vyzdvihuje velikost a krásu duše, kterou Bůh stvořil, aby 

byla jeho příbytkem a kterou povolal do přebývání v něm, aby se stala jeho čistou 
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 Srov. LACAN Marc-François: Přítomnost Boţí, in: SBT, 402. 
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 Srov. MORETTI Roberto: Inabitazione, in: 1286-1287. 
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 Srov. IRENEUS: Adversus haereses, V, 6 (PG 7, 1137); citováno dle: MORETTI Roberto: Inabitazione, 

1287. 
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 „Bůh neobývá zemi, ale srdce člověka…“ Ŕ ORIGENES: Homilie 13 in Gen (PG 12, 229-236); citováno dle: 

MORETTI Roberto: Inabitazione, 1286. 
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 Srov. tamtéţ, 1288. U východních Otců se vyskytuje např. pojem enoikésis, např. Leontios z kyperské 

Neapole jej pouţívá jako argument při vysvětlení zázraků, které se dějí na hrobech mučedníků. Duch svatý, jenţ 

za ţivota přebýval v tělech a duších světců, v nich setrvává i po smrti; srov. PG 93, 1604C. 
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snoubenkou, proniknutou Duchem, ponořenou v něm jako kámen v oceánu a zformovanou 

do Krista.
238

 U západních otců se nenabízí takové teologické bohatství co se inhabitace týče, 

ale za zmínku stojí například Hilarius, Ambroţ či Augustin, kteří se této nauky rovněţ 

dotýkají.
239

  

 

3.2.1 Tomistická východiska pro novodobé teorie inhabitace 

 Svatý Tomáš, který vychází z nauky otců, nabízí snad největší bohatství výpovědí 

o inhabitaci. Zmíním jen některé prvky. O inhabitaci hovoří stále v trinitárním kontextu. 

Definuje ji jako Boţí přítomnost skrze poznání a lásku člověka: Bůh je přítomný v člověku 

jako Poznaný v poznávaném, jako Milovaný v milovaném a bydlí v něm jako v chrámu. A to 

je moţné jen v síle posvěcující milosti. Taková přítomnost uvádí člověka do úplně nové 

kvality a jedinečnosti vztahu s Bohem, převyšujícím všeobecnou přítomnost Boha ve stvoření 

v jeho nesmírnosti. Skrze „zpečetění“ vtiskují boţské Osoby do člověka dary, jeţ umoţňují 

poznání a lásku. Svatý Tomáš se také zabývá procesem vycházení a poslání Syna a Ducha 

svatého, které nás uvádějí do vztahu s Otcem, jenţ je definitivním cílem. Veškeré vztahy 

stvoření s Bohem jsou jakoby v kruhovém pohybu: od svého počátku vzniku Ŕ Boha jakoţto 

první příčiny Ŕ se vracejí nazpátek k Němu jakoţto k vlastnímu definitivnímu cíli. Tak my, 

stvořeni skrze Syna a Ducha svatého, budeme s nimi nakonec znovu sjednoceni. 

 Na nauku svatého Tomáše navazují další teologové, kteří však svou teorii zakládají jen 

na některém aspektu. Následnou reflexi lze tedy rozdělit do dvou základních směrů, jimiţ se 

pojetí inhabitace ubírá.
240

  

 

3.2.2 Teorie boţské „quaziformální“ kauzality 

 První z nich vychází ze strany Boha jakoţto principu ve smyslu „quaziformální“ 

kauzality. Mezi protagonisty této koncepce lze jmenovat Petaua, Tomassina, Scheebena, 

Galtiera, Rahnera, de la Tailleho a Flicka. Petau přišel s názorem ispirovaným obrazy 
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 Srov. PseudoMAKARIOS: Homilie 46,5 (PG 34, 792-796); citováno dle: MORETTI Roberto: Inabitazione, 

1288. 
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 Srov. MORETTI Roberto: Inabitazione, 1288-1289. 
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 Nauka svatého Tomáše a následná teologická reflexe (dva základní směry) jsou podrobně prezentovány v jiţ 

dříve citovaných heslech Roberta Morettiho ve slovnících DSAM a DES, ze kterých zde vycházím. 
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pouţívanými řeckými otci, ţe Bůh vtiskuje svůj obraz do podstaty jeho duše, takţe Bůh se 

komunikuje a sjednocuje s duší tak, ţe v ní vytváří téměř sebe sama skrze posvěcující milost. 

Tento názor v hlavních rysech sdílí i Tomassin a Scheeben s tím rozdílem, ţe nepřipisují onu 

komunikaci pouze Duchu svatému jako Petau, ale všem osobám Trojice. De la Taille pojímá 

milost jako stvořené uskutečnění skrze nestvořený akt na základě přirovnání ke Kristovu 

vtělení, v němţ se osoba Slova uskutečňuje nestvořeným úkonem ve svém lidství, které 

na sebe přijímá.  

 

3.2.3 Teorie nadpřirozené činnosti duše 

 Druhý směr vnímá Boha jako cíl, neboli jako objekt nadpřirozené činnosti duše 

v milosti. Na základě poznání a lásky Ŕ habity, jimiţ je duše od Boha vybavena Ŕ se duše 

sjednocuje s boţskými osobami a tak je duchovně vlastní. Učenci ze Salamanky podávají 

vysvětlení na základě posvěcující milosti, jeţ je účastí na boţské přirozenosti a jeţ uvádí duši 

do reálného vlastnění Boha. Milost je substanciálně identická v nebi i na zemi, pouze stav je 

odlišný. Rozdíl mezi tím, jak člověk poznává na zemi a jak bude poznávat v nebi, tkví v tom, 

ţe v dokonalém stavu Boţí milost produkuje světlo slávy, které umoţňuje bezprostřední 

vnímání Trojjediného Boha v blaţeném patření; v pozemském ţivotě toto světlo slávy člověk 

nemá, avšak díky identitě milosti je jeho poznání rovněţ reálným vlastněním, ač jen 

na operativní úrovni z důvodu pozemské podmíněnosti. Láska, jeţ má za cíl Boha 

bezprostředně v něm samém, je ovšem aktuální uţ na zemi, neboť je v nebi i na zemi totoţná. 

Podle mnoha teologů, především Jana od svatého Tomáše a Gardeila, člověk dosahuje Boha 

„quaziexperimentálně“ Ŕ téměř zakouší Toho, koho poznává a miluje, a to je předpokladem 

ontologické přítomnosti Boha v člověku. 

 

3.2.4 Encykliky Divinum illud munus a Mystici corporis 

 Magisterium se k otázce inhabitace vyslovuje ve dvou dokumentech: v encyklice Lva 

XIII. Divinum illud munus z roku 1897 a v encyklice Pia XII. Mystici corporis z roku 1943. 

Učitelský úřad vychází a staví na dřívějších snahách inhabitaci vysvětlit. Lev XIII. se 

odvolává na to, co je obsaţeno v Písmu a v učení svatého Tomáše. Bůh je přítomen v kaţdé 

věci jakoţto příčina bytí, ovšem v člověku je nadto jako Ten, kdo je poznáván a milován. 
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Tajemné sjednocení duše s Bohem, jeţ se nazývá inhabitací (inhabitatio), spočívá v intimním 

a jedinečném přebývání Boha v duši skrze milost jako ve svém chrámu, převyšuje jakékoliv 

sebelepší přátelství a liší se od inhabitace v nebi pouze stupněm nebo stavem.
241

 Papeţ zde 

inhabitaci zmiňuje z důvodu zaměření na působení Ducha svatého, jímţ se v této encyklice 

zabývá. „Ačkoliv se toto sjednocení opravdu uskutečňuje díky mocnému působení celé 

Trojice, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek, přece se zvláštním způsobem připisuje 

Duchu svatému jako jeho vlastní dílo.“
242

  

 Pius XII. v Mystici corporis připomíná zahalenost tohoto tajemného sjednocení, ale 

chválí a vybízí k bádání, podnícenému láskou k pravdě a poslušností Církvi, neboť skrze 

takové bádání, v konfrontaci různých názorů a přístupů, je moţné hlouběji proniknout 

do tohoto tajemství.
243

 Zároveň upozorňuje na hranice bádání, varuje před mylnými názory 

a přehmaty.
244

 Inhabitaci definuje rovněţ na podkladě lásky a poznání člověka: „Říká se 

o boţských Osobách, ţe v nás "přebývají" (inhabitare), nakolik jsou nepostiţitelným 

způsobem přítomny ve tvorech obdařených rozumem a jimi jsou okoušeny skrze poznání 

a lásku, způsobem zcela intimním a jedinečným, převyšujícím veškerou stvořenou 

přirozenost.“ 
245

  S odkazem na Lva XIII. rozvíjí dále myšlenku inhabitace, jeţ dospěje v nebi 

svého vyvrcholení a dokonalosti: „Tímto blaţeným patřením bude umoţněno očím lidské 

mysli, posíleným nadpřirozeným světlem, kontemplovat Otce, Syna i Boţího Ducha, navěky 

být zcela nablízku při vycházení boţských Osob a být blaţení radostí zcela podobnou té, 

jakou je blaţená Nejsvětější a nerozdílná Trojice.“ 
246

  

 

                                                           
241

 Srov. LEV XIII.: Encyklika o působení Ducha svatého v církvi a v jednotlivých duších Divinum illud munus 

(ze dne 9. května 1897), Praha: Krystal OP, 1998, čl. 16-17 (DSH 3325-3331). 

242
 Tamtéţ čl. 17 (DSH 3331). 

243
 S ohledem na rozdílnost číslování v různých vydáních této encykliky cituji zde výlučně podle Denzingera; 

srov. PIUS XII.: Encyklika o tajemství církve Mystici corporis (ze dne 29. června 1943), in: DENZINGER Ŕ 

SCHÖNMETZER Ŕ HÜNNERMANN (DSH): Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus 

fidei et morum, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 
2
1996, 1338-1358, č. 3815. 

244
 Srov. DSH 3816-3820. 

245
 DSH 3815. 

246
 Tamtéţ. 
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3.2.5 Nové perspektivy kolem Druhého vatikánského koncilu 

 Druhý vatikánský koncil nic explicitního o inhabitaci neříká, otevřel však na tomto poli 

nové perspektivy. Zmínky (nejsou vůbec četné!) o působení Ducha svatého v církvi
247

 

vykazují snahy koncilu zmírnit pneumatologické „manko“ západní teologie a rozvinout 

ekleziologii, která je zakořeněna v tajemství Trojice. Tím pádem je poloţen akcent 

na dynamický aspekt inhabitace. Obnovený pohled na trinitologii, jejíţ obnovu podnítil 

nemalým dílem Karl Rahner,
248

 napomohl rovněţ novému pohledu na otázku inhabitace. 

Východiskem nahlíţení trojičního tajemství uţ není tolik imanentní Trojice, jak tomu 

bývalo ve středověké a novověké teologii, ale stává se jím Trojice ekonomická, tudíţ 

pojednání o církvi a o inhabitaci si mnohem více všímají konkrétních vztahů jednotlivých 

Osob k člověku a jsou zaloţena i na biblických podkladech.
249

 Taktéţ obrácení perspektivy 

v trojiční reflexi, vycházející od jediného Boha k Trojici (od De Deo Uno k De Deo Trino), 

na perspektivu od Trojice k Boţí jednotě, dává větší prostor pro dynamické, personalistické či 

vztahové pojetí i v rámci imanentní Trojice, jejíţ poznávání se ovšem od ekonomie odvíjí.

 Současná trojiční reflexe vysvětluje totiţ jednotu boţských Osob spíše na základě 

vzájemného pouta, které mezi jednotlivými Osobami je (např. perichoreze), neţ na základě 

společné Boţí esence. Jestliţe platí, ţe ačkoliv všechna díla navenek jsou dílem celé Trojice 

působící v jednotě, kaţdá z nich má svůj vlastní podíl v souladu se svými vlastnostmi, pak je 

moţné a oprávněné mluvit jak o nezaměnitelném vztahu člověka ke kaţdé Osobě, tak 

o specifickém a osobním způsobu přebývání, který je té či oné Osobě Trojice vlastní. 

Současné důrazy ve výkladech inhabitace uţ tedy nejsou převáţně ontologické, ale je u nich 

zřejmý relační a dynamický ráz.
250

 

 Pro příklad lze uvést pojetí Heriberta Mühlena, jenţ popisuje vztahy mezi jednotlivými 

boţskými Osobami i vztah Trojice a člověka na základě kategorií „Já Ŕ Ty“ (Otec Ŕ Syn) 

                                                           
247

 Srov. např. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium 

(ze dne 21. listopadu 1964), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2002, 29-100, čl. 2-4. 7. 9. 13. 39. 49-50. 59. 

248
 Srov. POSPÍŠIL Ctirad Václav: Jako v nebi, tak i na zemi, např. 19-20; KOHUT Pavel Vojtěch: Ţít ţivotem 

Boha (Uvedení do trojiční spirituality podle sv. Jana od Kříţe), in Salve 3-4 (2006), 143-171, 143; NICOLAS 

Jean-Hervé: Bůh v Trojici. Syntéza dogmatické teologie, Praha: Krystal OP, 2003, 68-71. 

249
 Např. Willig vychází z tajemství vtělení jako prototypu inhabitace, Mühlen z analýzy biblického pojmu 

manţelské smlouvy; srov. MORETTI Roberto, Inhabitation, in: DSAM: sl. 1752. 

250
 Tento dynamický ráz je patrný např. i v encyklice Jana Pavla II. Dominum et vivificantem z roku 1986, neboť 

východiskem je zde působení Ducha svatého v oblasti ekonomie; srov. JAN PAVEL II.: Encyklika o Duchu 

svatém v ţivotě církve a světa Dominum et vivificantem (ze dne 18. května 1986), Praha: Zvon, 1997.  
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sjednocených v „My“ (Duch svatý).  Duch svatý, ono „My“ (meziosobní in-existence) Otce 

a Syna je poutem jednoty v Trojici i poutem jednoty Boha a člověka. Vysvětluje, ţe Jeţíšovo 

„přijdeme“ z Janova evangelia (14,23) znamená, ţe nepřijde sám Otec, nepřijde sám Syn, ale 

oba dva přijdou společně, podobným způsobem, jako společně vydechují Ducha svatého, 

a tedy ve formě absolutní blízkosti sobě jako Osoba ve dvou osobách, čili v Duchu; takţe 

přichází jako úkon „My“ v Bohu do srdce obdarovaného člověka.
251

 „Tímto způsobem Duch 

svatý přebývá v nás jako "My" v Osobě a to je pouze jemu vlastní způsob přebývání v nás. 

Otec a Syn v nás přebývají v něm sobě vlastním způsobem, a to jako principium sine 

principio a jako principium de principio.“
252

 

 Takovéto úzké spojení s Duchem je vnímáno jako počátek dynamiky našeho osobního 

vztahování se ke Kristu a skrze Krista k Otci. Podle Mühlena zprostředkovává Duch svatý 

přítomnost boţských Osob v nás také jako Boţí sebedarování se v Trojici, umoţňující 

jakékoliv vyjití Boha k tvorstvu a jako zosobnění lásky v Bohu, podmiňující a udrţující 

trvalou náklonnost Boha vůči stvoření.
253

 

 

3.3 Trojiční zkušenosti mystiků 

 Současná teologická reflexe má tedy mnohem větší existenciální dopad Ŕ promítá se 

do spirituality, neboť daleko více propojuje trinitologii s ţivotem člověka Ŕ je zasazena 

do reality vztahu mezi člověkem a boţskými Osobami, coţ většinou ve středověké 

a novověké teologii chybělo. Zdá se tedy, ţe se mnohem více přibliţuje zkušenosti mystiků, 

kteří se pohybují většinou mimo scholastickou spekulaci zaměřenou na to, jak se v nás 

inhabitace uskutečňuje a co vlastně ontologicky je, a jejichţ mystické zkušenosti je oporou 

Písmo a Otcové. 

 Tradice mystické zkušenosti trojiční inhabitace je v Církvi výrazněji přítomná 

od středověku. Lze jmenovat například rýmsko-vlámské mystiky Ŕ Eckharta, Ruysbroeca, 

Taulera, Dionýsia z Kartouzy; nebo také Hildegardu z Bingenu nebo Matyldu z Hackebornu 

představující osobitou ţenskou mystiku. V Itálii kromě Anděly z Foligna zmíním Kateřinu 

                                                           
251

 Srov. CZAJA Andrzej: Udział kościoła w komunii Trójjedynego, in: Wokół Tajemnicy Trójcy Świętej. 

Symposia 39, Opole: Wydział Teologiczny Universytetu Opolskiego, 2000, 73-98. 

252
 Tamtéţ, 86n, kde vychází z Mühlenova díla: MÜHLEN Heribert: Der Heilige Geist als Person in der Trinität, 

bei der Inkarnation und im Gnadenbund: Ich Ŕ Du Ŕ Wir, Münster: [b.n.], 1980, 260.  

253
 Srov. tamtéţ, 89. 



72 

 

Sienskou, neboť z jejích Dialogů Alţběta formálně čerpala ve své modlitbě k Trojici.
254

 

S ohledem na vazbu k Alţbětě nelze opomenout karmelitánské světce: Terezii od Jeţíše 

a Jana od Kříţe. 

 U svaté Terezie (1515-1582) se nachází typická mystická trojiční zkušenost, k níţ 

světice dochází na vrcholu duchovního ţivota. Východiskem je pro ni Jeţíš,
255

 který se jí sám 

začíná postupně zjevovat
256

 a nakonec ji uvádí do Trojice. Zjevení Krista v Otcově lůně 

(Ţ 38,17) je počátkem jejích následných trojičních vidění, která pak ţivě popisuje 

v Relacích
257

 a reflektuje ve Vnitřním hradu, přičemţ je umísťuje do sedmých příbytků.
258

 

Terezie představuje boţské sjednocení a rozlišení jednotlivých Osob
259

 i jejich trvalou, byť ne 

stále tak dokonale zakoušenou inhabitaci v nitru.
260

   

 Alţběta navazuje na Terezii, nejspíše aniţ to sama ví (např. v potřebě být v Boţí 

přítomnosti, v konkrétních vztazích k jednotlivým osobám Trojice nebo ve vědomí jejich stálé 

inhabitace), vědomě ovšem navazuje na svatého Jana od Kříţe, na jehoţ slova se často 

výslovně odvolává. Četba jeho spisů měla pro ni velký význam, neboť ačkoliv ji svou 

                                                           
254

 Srov. NI 15, pozn. 3. 

255
 Např.: „Při modlitbě jsem se snaţila být u Jeţíšových nohou, jak jsem se uţ zmínila, a někdy uprostřed čtení 

jsem cítila, jak mne zaplavuje tak ţivý pocit Boţí přítomnosti, ţe jsem nemohla vůbec pochybovat, ţe Bůh je 

ve mně a já v Něm“ (Ţ 10,1)*. Terezie v modlitbě radí zaměřit se na Krista: být v Jeho přítomnosti (C 26,1), 

dívat se na Něj (C 26,3), naslouchat Mu (C 26,10), rozmlouvat s Ním (C 26,6) a realisticky se ztotoţňovat s Ním 

(C 26,4-5). Kristus je pro ni rovněţ nejlepším vzorem (srov. Ţ 22,7). 

256
 Terezie nejdříve slyší Jeţíšovo první slovo (Ţ 19,9), pak následuje první extáze (Ţ 24,5) a nato první skutečné 

zjevení (Ţ 27,2). Zjevení početně narůstají a prohlubují se (Ţ 28,1-29,4) aţ po sjednocení s Kristem (roku 1562) 

a je v nich také zřejmá postupnost, takţe nejprve vnímá Krista po svém boku, aniţ by ho viděla (Ţ 27,2), pak 

vidí ruce, několik dnů nato tvář (Ţ 28,2), aţ potom ho vidí celého (Ţ 28,3) a nakonec v jeho tajemstvích 

(Vzkříšený, v Hostii, na kříţi atd.; vţdy ovšem bylo jeho tělo oslavené; srov. Ţ 29,4). 

257
 Srov. Rel 18; 24; 25; 33 in: TEREZIE OD JEŢÍŠE: Nad Velepísní a jiné spisy, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2003. 

258
 „Kdyţ je uvedena do těchto příbytků, zjeví se jí v intelektuálním vidění tři Osoby Nejsvětější Trojice, jako 

jakási velebná reprezentace pravdy, uprostřed ţáru, který je podoben závratně rozţhavenému mraku, jenţ se blíţí 

k jejímu duchu. Tři Osoby je vidět odděleně, a duše, jíţ je dáno jakési úţasné chápání, poznává s naprostou 

jistotou, ţe všechny tři Osoby jsou jediné podstaty, jediná moc, jediná moudrost a jediný Bůh. Čemu věříme 

ve své víře, ona poznává téměř na vlastní oči, i kdyţ ne tělesnýma ani duchovníma očima, neboť to není obrazné 

vidění. Tři Osoby se jí tu sdílejí, mluví s ní, a dávají jí pochopit slova, jimiž Pán vyjádřil v evangeliu, že On 

přichází do duše s Otcem a Duchem svatým a přebývá v ní, když ho miluje a zachovává jeho přikázání. Ach, 

Boţe, jaký je to rozdíl slyšet tato slova a věřit jim, proti pochopení té pravdy způsobem, jak jsem vyloţila! Úţas 

duše den ze dne roste, neboť se jí zdá, ţe tři boţské Osoby ji uţ neopouštějí. Vidí, jak přebývají v jejím nitru 

zmíněným způsobem, a prožívá jejich božské společenství ve své nejintimnější části jakoby v bezedné hlubině, 

kterou nedokáţe vyjádřit pro své nedostatečné vzdělání“ (7H 1,6-7; zvýraznění je mé vlastní). 

259
 Viz především zmiňované duchovní relace. 

260
 „Je nutno vědět, ţe vědomí této Boţí přítomnosti není stále tak intenzívní Ŕ míním tak jasné Ŕ jako kdyţ se 

poprvé projevilo, nebo kdyţ Pán ráčí znovu udělit tuto milost. Kdyby tomu tak bylo, bylo by nejen nemoţné 

zabývat se něčím jiným, nýbrţ i ţít mezi lidmi. I kdyţ tedy nemá stále tak jasné světlo, nepřestává si 

uvědomovat, ţe je v této společnosti“ (7H 1,9). 
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zkušeností předchází, nachází v ní především potvrzení a pomoc k vyjádření toho, co sama 

proţívá. Zdá se, ţe tato četba je následně rovněţ jakýmsi „katalyzátorem“ její zkušenosti, 

poněvadţ vede Alţbětu k tomu, aby se stále více otevírala a zaměřovala na uskutečňování 

a proţívání trojičního tajemství. 

 Jan od Kříţe nepopisuje své konkrétní mystické milosti jako Terezie, ale o jeho trojiční 

zkušenosti se lze dozvědět z několika svědectví osob jemu blízkých a lze sekundárně (zpětně) 

odvodit i rekonstruovat její rozvoj; je rovněţ bez pochyb, ţe jeho nauka s jeho zkušeností 

úzce souvisí.
261

 Jan píše obecně o rozvoji mystického ţivota duše a v souladu s Terezií 

představuje rovněţ schéma „od Krista k Otci v Duchu svatém“ a klade trojiční zkušenosti 

na vrchol duchovního ţivota. Prezentuje to především v závěru Duchovní písně
262

 a v Živém 

plameni lásky.
263

 Přes důvěrný snoubenecký vztah s Kristem, duchovní manţelství, jeţ 

s sebou nese přetvoření člověka Ŕ jakési ztotoţnění s Ním, přijetí za Boţí dítě a tak nové 

objevení Otce Ŕ se člověk nakonec dostává k závěrečné etapě, v níţ v touze po rovnosti lásky 

proţívá zaplavování i pohlcování Duchem a plné uvedení do ţivota Trojice. Jeho vrcholným 

projevem je pak anticipace blaţené účasti člověka na vnitroboţském ţivotě, spočívající 

v aktuálním zakoušení přítomnosti a působení Boha v duši a především ve „vydechování 

Ducha“ spolu s Otcem a Synem. 

 Alţběta s nadšením cituje jeho slova týkající se jak Boţího přebývání v nejhlubším 

středu duše,
264

 tak rovnosti lásky
265

 i „dýchání“ duše v Bohu.
266

 Zajímavá jsou svědectví 

druhých osob o Janově zakoušení trojiční inhabitace, neboť ukazují i na opačné nahlíţení, v té 

době obvykleji méně vyjadřované, a to přebývání člověka v Trojici.
267

 Ţe je toto vnímání pro 

Jana typické, lze vidět i na jeho komentáři biblického verše Jan 14,23, v němţ obrací 

perspektivu: „Vţdyť přece řekl, ţe bude-li ho kdo milovat, přijdou Otec, Syn a Duch svatý 

                                                           
261

 Srov. KOHUT Pavel Vojtěch: Ţít ţivotem Boha (Uvedení do trojiční spirituality podle sv. Jana od Kříţe), in: 

Salve 3-4 (2006),143-171. 

262
 V komentáři 36.-39. strofy DP 

263
 Zejména ŢP 1,1-17; 2,1-8.16-20; 3,1-17.76-85 a 4,1-6.14-17. 

264
 Např. CF 6. 

265
 Např. L 273 matce okolo 27. května 1906. 

266
 Srov. L 185 abbé Chevignardovi z 28. listopadu 1903. 

267
 Např. svědectví bosé karmelitky Anny od svatého Alberta: „říkával, ţe obvykle zakoušel přítomnost Boha, 

našeho Pána, tak, ţe svou duši nosil uvnitř Nejsvětější Trojice a ţe ve společnosti onoho tajemství boţských 

Osob bylo jeho duši velmi dobře“ nebo další její výpověď: „Kdyţ jsme jednoho dne rozmlouvali o tomto styku 

Boha a duše, řekl mi: "Já, dcero, stále nosím svou duši uvnitř Nejsvětější Trojice a tam chce můj Pán Jeţíš 

Kristus, abych ji nosil".“; srov. KOHUT Pavel Vojtěch: Ţít ţivotem Boha, 145 (citace zde uvedené z Biblioteca 

Mistica Carmelitana, svazky 13 a 14). 
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a učiní si v něm příbytek (Jan 14,23). Tomu se má rozumět tak, ţe mu dají, aby ţil Boţím 

ţivotem a přebýval v Otci, Synu a Duchu svatém, jak dává na srozuměnou v těchto 

písních.“
268

 U Jana od Kříţe lze tedy nalézt reciproční inhabitaci. 

 

3.4 Alţbětina inhabitační spiritualita 

 Nejdůleţitější téma této práce, inhabitační zkušenost samotné Alţběty, bude nyní 

představeno a analyzováno v následujících krocích: nejprve poukáţu na její počátky 

a následný růst, pojednám o recipročním charakteru jejího zakoušení včetně jejích biblických 

východisek, pak se budu věnovat konkrétnímu proţívání vztahů k boţským Osobám a závěr 

bude patřit Panně Marii, jakoţto Alţbětinu vzoru ztělesňující její ideál.   

 

3.4.1 Od Krista k Trojici 

 Jak jsem jiţ naznačila v první části této kapitoly, Alţbětino uvědomění si, ţe Bůh přebývá 

v jejím nitru, má svůj viditelný počátek v den jejího prvního svatého přijímání. Tento den 

hraje velkou roli v jejím duchovním směřování a bez něj by byla asi těţko vysvětlitelná její 

silná touha po Bohu. Milost intenzivního zakoušení přítomnosti eucharistického Jeţíše v jejím 

nitru, zesílená (byť nesprávným) výkladem jejího jména, ji přirozeně vede k tomu, ţe se chce 

vědomě stávat „Boţím domem“. V básni, kterou skládá v den sedmého výročí svého prvního 

přijímání, můţeme číst Alţbětinu první výpověď o inhabitačním tajemství: „Ve výročí tohoto 

dne / kdy Jeţíš začal přebývat ve mně / kdy Bůh se zmocnil mého srdce / tak mocně a tak 

dobře ţe od této hodiny //, od tohoto mystického rozhovoru/, od této boţské a neobyčejně 

milé rozmluvy/ nepřála jsem si nic jiného/ neţ Miláčkovi v eucharistii/ darovat svůj ţivot/ 

a oplatit trochu z jeho velké lásky/ Jemu, který spočívá v mém ubohém srdci/ a zaplavuje ho 

svými veškerými důkazy lásky.“
269

 

 Zpočátku je tedy Alţbětina zkušenost inhabitace velmi silně spjata s přijímáním 

svátosti eucharistie a proţívána ve vztahu s druhou osobou Trojice, s Kristem. Je zde však 

moţné pozorovat postupný vývoj. Přestoţe Alţběta ţízní po eucharistii, coţ dosvědčují její 

spisy z mládí, neupoutává se na ni, její zkušenost jde dál: „Jsem pozbavena kostela, jsem 
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 ŢP, předmluva, 2; srov. KOHUT Pavel Vojtěch: Ţít ţivotem Boha, 163, pozn. 11.  
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 P 47 („Výročí mého prvního přijímání“) z 19. dubna 1898 
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pozbavena svatého přijímání, ale, víte, dobrý Bůh nemá zapotřebí Svátosti, aby ke mně přišel, 

zdá se mi, ţe ho mám právě tak; a je tak dobrá tato přítomnost Boha! Je to tam, úplně na dně, 

v nebi mé duše, kde jej ráda nalézám, neboť on mě nikdy neopouští. „Bůh ve mně, já v něm‟, 

ó, to je můj ţivot!... Je tak dobré myslet na to, ţe kromě patření jej vlastníme, jiţ jako ho mají 

blaţení na věčnosti; kéţ bychom jej směli nikdy neopouštět, nikdy se od něj nechat oddělit! 

Ó, modlete se, abych se nechala celá získat, celá unést.“
270

  

 Dalším faktorem, který umocňuje prohloubení její inhabitační spirituality, je i fakt, ţe 

musela strávit několik let ve světě, neţ mohla uskutečnit své povolání na Karmel. V situaci, 

kdy byla ohroţena budoucnost jejího řeholního ţivota, neztrácí touhu po kontemplativním 

ţivotě s Bohem v úplné odevzdanosti. A tak nalézá „řešení“, jak ţít ţivot karmelitky ve světě, 

coţ s sebou nese tři zásadní důsledky:
271

  

 Nejdůleţitějším z nich je stále se prohlubující zniterňování jejího kontemplativního 

ideálu; její pozornost není zaměřena na modlitbu, která se bude uskutečňovat „tam Ŕ zítra“, 

v cele kláštera, ale zaměřuje se na modlitbu „zde Ŕ nyní“, v cele svého srdce.   

 Sekularizuje svou kontemplaci a ţije hluboký vztah s Bohem ve světě, aniţ by narušila 

svůj dosavadní, velmi společenský styl ţivota. 

 Soustřeďuje svou kontemplaci na to, co je podstatné, bez „mnišských příloh“ Ŕ na to, co 

je společné všem křesťanům a co musí být rovněţ základem a východiskem ţivota v klášteře.  

 Vývoj jejího vnímání inhabitace směrem od Krista k Trojici je dán patrně událostí 

související s jejím budoucím řeholním jménem a následně moţným vlivem otce Valéea.
272

 

Úplně poprvé se sice jméno „Trojice“ objevuje uţ v básni z roku 1898, kde se Alţběta nazývá 

snoubenkou Trojice,
273

 avšak trvalo několik let, neţ bylo Alţbětou podruhé vysloveno. Jak jiţ 

bylo řečeno, Alţběta si přála mít přídomek „od Jeţíše“, ale podvolila se návrhu převorky 

jmenovat se „Alţběta od Trojice“. Není známo, kdy k tomu došlo, ale poprvé se tímto 

jménem podepisuje své kamarádce (rovněţ uchazečce Karmelu) v červenci roku 1900.
274

 

Přímé zmínky lze nalézt aţ následujícího roku kolem svátku Nejsvětější Trojice, jiţ 
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 L 62 kanovníku Anglesovi ze 14. června 1901; Skutečnost, ţe Bůh v ní přebývá, i kdyţ nemá moţnost 

eucharistického přijímání, Alţběta vyjadřuje jiţ o pár let dříve ve svém deníku, srov. J 7 z 10. ledna 1989. 
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 Srov. MEESTER Conrad de: Elisabetta della Trinità, ovvero il mistero di Dio in noi, in: BORRIELLO Luigi 

(a kol.): In comunione con la Trinità, Città del Vaticano: Libreria editrice vaticana, 2000, 200-223, 202-203. 
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 O vlivu otce Valéea na trojiční zkušenost a nauku viz např. MEESTER Conrad de: En quel sens peut-on dire 

que l‟influence du P. Vallée sur Élisabeth de la Trinité a été „incontestable“?, in: CLAPIER Jean: Élisabeth de la 

Trinité. L‟Aventure mystique, Toulouse: Éd. du Carmel, 2006, 165-196 (ohledně této otázky 166-181). 
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 Srov. P 54 („Letnice“) z 29. května 1898. 
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 L 28 Marguerite Gollot z 1. července 1900. 
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s inhabitačním „nádechem“: „Drahá sestřičko, ztraťme se v této Svaté Trojici, v tomto Bohu, 

který je celý Láskou (…)!“
275

 A o čtrnáct dnů později píše kanovníku Anglesovi: „Uţ jsem 

Vám řekla své jméno na Karmelu? "Marie Alţběta od Trojice". Zdá se mi, ţe toto jméno 

ukazuje na zvláštní povolání, je krásné, viďte? Tolik miluji toto tajemství Svaté Trojice! Je to 

propast, ve které se ztrácím!...“
276

 V této době se začíná probouzet Alţbětino povědomí 

o Trojici a na prahu vstupu na Karmel uţ začíná ţít „christocentrismus v silně trinitární 

perspektivě.“
277

 Alţbětino proţívání a vědomí o trojiční inhabitaci se prohlubuje a brzy se 

stává červenou nití vinoucí se celou její spiritualitou, ba celým jejím ţivotem. 

 

3.4.2 Reciproční charakter Alţbětiny zkušenosti 

 Pro Alţbětu je typické reciproční pojetí inhabitace. Je to zřejmé jiţ z četby jejích textů 

z období jejího ţivota na Karmelu, ale nebylo tomu tak úplně od počátku. Nejspíš proto, ţe 

měla inhabitaci spojenou s přijímáním eucharistického Jeţíše, vnímala ji jednosměrně: On 

přebývá v jejím srdci.
278

 Této perspektivy se drţí i později, coţ lze ukázat na jejím výroku, 

u něhoţ není patrný eucharistický kontext, kdyţ píše o dva roky později: „Ať v těchto 

poţehnaných dnech ţiju v úplném sjednocení s vámi, ať neţiju neţ uvnitř, v této cele, kterou 

budujete v mém srdci, v tomto malém koutku mě samé, kde vás vidím, kde vás cítím tak 

dobře.“
279

 Nalézáme u ní i reciproční formulaci „Bůh ve mně a já v Něm“, která se objevuje 

velmi často uţ v jejích dopisech z mládí
280

 a ve vstupním dotazníku ji prohlašuje za své 

heslo.
281

 Avšak je otázkou, zda tehdy bylo reciproční i její vnímání. Domnívám se, ţe 

pravděpodobnější variantou je, ţe toto úsloví jen někde zaslechla a „chytla se“ jej, neboť jiné 

projevy, dokazující její vnímání reciprocity v této době a ve vztahu ke Kristu nenacházíme. 

Alţběta totiţ tuto větu uţívá v christologickém kontextu. Jakmile však začíná mluvit 
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 L 58 Marguerite Gollot z 1. června 1901; srov. téţ předcházející L 57 z 30. května 1901.  
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 L 62 kanovníku Anglesovi ze 14. června 1901. 
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 Srov. MEESTER Conrad de: Elisabetta della Trinità, ovvero il mistero di Dio in noi, in: BORRIELLO Luigi 

(a kol.): In comunione con la Trinità, Città del Vaticano: Libreria editrice vaticana, 2000, 200-223, 207. 
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 Srov. jiţ výše citovaná P 47. 

279
 J 140, 24. ledna 1900. 
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 L 47 Marguerite Gollot z 18. dubna 1901. 
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 Srov. NI 12. 
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o Trojici, vnímá najednou perspektivu obráceně: my přebýváme v Bohu. „Naše duše se ztrácí 

v Něm, v té odvěčné Trojici, v tom Bohu, který je celý Láskou!“ 
282

  

 Jen na okraj bych ráda poznamenala, ţe Alţběta uţívá kromě sloves 

„zůstávat/setrvávat/přebývat“ (demeurer) a „spočívat“ (reposer), o nichţ bylo jiţ pojednáno 

výše, ještě další termíny, které se k inhabitaci vztahují. S ohledem na vyjádření reciprocity 

inhabitace k nim lze přičíst „přebývat v“ (habiter en) a samozřejmě „být v“ (être en). Co se 

týče projevů našeho přebývání v Trojici, lze nalézt tyto pro Alţbětu charakteristické výrazy: 

„ztratit se“ (se perdre), „pohřbít se“ (se ensevelir), „nořit se“ (se submerger), „být zaplavena“ 

(être envahiée).  

 Alţběta se neoddává nějakým teologickým či filosofickým spekulacím, ona „pouze“ 

ţije svůj ţivot naplno ve vztahu s Bohem, v co nejuţším spojení s Ním. A právě proto, ţe je 

u ní inhabitace vnímána především vztahově, můţe být recipročně nazíraná. Nejde o to 

určovat ji lokálně. Jistě, pokud bychom tuto otázku Alţbětě poloţili, asi by odpověděla jasně: 

Trojjediný Bůh přebývá v našem srdci, v nejhlubším středu naší duše, v cele, v samotě, 

v mlčení našeho nitra, ve svatyni, kterou je naše duše, uvnitř v srdci, které je Boţím 

příbytkem, místem jeho odpočinku či nebem na zemi. Jakoby zde chyběla opačná perspektiva. 

Ovšem to je jen pouhé zdání. Alţběta vysvětluje, „jak“ můţeme přebývat v Něm: Jsme 

v Bohu, kdyţ jsme v hloubi své duše. Píše: „Nemusíme vycházet ze sebe, abychom ho nalezli: 

"Boţí království je uvnitř!"“ a pomáhá si k vyjádření a dosvědčení slovy Jana od Kříţe 

(ŢP 1,9.12-13): „"je to v podstatě duše (…)", kde se jí Bůh dává. (…) "Duši s Bohem 

sjednocuje láska a čím je tato láska intenzivnější, tím hlouběji vstupuje duše do Boha 

a soustřeďuje se v Něm" (…) Aţ tato láska dosáhne dokonalosti, duše bude proniknuta 

ve "svém nejhlubším středu. Tam bude přetvořena do té míry, ţe se stane velmi podobnou 

Bohu." Této duši, která ţije uvnitř, mohou být adresována slova otce Lacordaira svaté 

Magdaleně: "neptejte se po Mistru nikoho na zemi, nikoho v nebi, neboť On je vaší duší 

a vaše duše je Jím".“ 
283

 

 Alţběta zdůrazňuje potřebu vcházet do nitra, neboť tam Bůh přebývá, tam ho můţeme 

nalézt, tam máme zůstávat, tam jsme v Něm.
284

 Ve svém srdci, kde Trojice přebývá, se ztrácí, 
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 L 57 z 30. května 1901. 
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 CF 5-6. 
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 Srov. např. tyto nádherné dopisy: L 172: „Tak ráda (…) pronikám do této vnitřní svatyně, kde ţijete sama 

s ním samotným, který Vás chce celou pro sebe a který si tvoří ve Vašem nitru milovanou samotu. Tam, moje 

malá Germaine, jej nechte spočinout tím, že Vy sama budete spočívat v Něm; naslouchejte všemu, co se zpívá 

v jeho Duši, v jeho Srdci; to je Láska, (…) to je celá Trojice, která spočívá v nás. (…) Ať je Vaším klášterem“; 
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noří či pohřbívá do Trojice. „Celým mým cvičením je vcházet do nitra, ztrácet se v těch, kteří 

tam jsou…“
285

 Nicméně ona nemá potřebu řešit, jakým způsobem se vzájemná inhabitace 

uskutečňuje. Ona jí žije! Vyjadřuje se zcela jednoduše: Bůh ve mně a já v Něm. Prostě to tak 

je. Šmahem ve svých projevech obrací perspektivy, v čemţ můţe připomínat Jana od Kříţe. 

Lze obdivovat její úţasný realismus, s nímţ vnímá inhabitaci ve všedním ţivotě. „Cítím tolik 

lásky nad mou duší, je jako Oceán, do něhoţ se nořím, v němţ se ztrácím (…). On je ve mně, 

já jsem v Něm. Mám Ho jen milovat a nechat se milovat, a to v kaţdé chvíli a ve všem: budit 

se v Lásce, pohybovat se v Lásce, usínat v Lásce, duše v jeho Duši, srdce v jeho Srdci, oči 

v jeho očích, aby mě skrze kontakt s Ním On očistil, aby mě On osvobodil od mé bídy. 

Kdybyste věděl, jak jsem Ho plná (…)“ 
286

 

 Vzájemná inhabitace tedy není záleţitostí lokální, u níţ by se řeklo, ţe Bůh přebývá 

ve mně a tím pádem uţ nemohu přebývat já v Něm, ale relační, tudíţ je moţno říci, ţe Bůh 

přebývá ve mně a zároveň já přebývám v Něm Ŕ dokonce já zároveň s druhými mohu 

přebývat v Něm a být s nimi a s Ním Jedno. Vzhledem k tomu, ţe se nejedná o prostorové 

určení, ale o vymezení vztahové, o vzájemné společenství s Trojjediným, není potřeba mít 

obavu, ţe by vzájemné přebývání (respektive přebývání nás v Bohu) muselo nutně zavánět 

panteismem. Právě vzájemnost vztahu dovoluje a odůvodňuje reciprocitu inhabitace, takţe 

není divu, ţe Alţběta Ŕ ve shodě s Písmem, na němţ také sama staví Ŕ říká: „Bůh ve mně a já 

v Něm“. Pochopitelně a oprávněně mluví nejen o přebývání Boha v nás, ale i o přebývání nás 

v Bohu, o ztrácení se, pohřbení, noření nebo spočívání v Trojici.  

 Skutečnost, ţe reciprocita inhabitace je proţívána vztahově, se tím pádem silně promítá 

do toho, ţe Alţbětina zkušenost se ke kaţdé boţské Osobě obrací zvlášť. Aniţ by je od sebe 

oddělovala, má ke kaţdé Osobě konkrétní specifický vztah, coţ ještě bude prezentováno dále.  

 

3.4.3 Alţbětina biblická východiska 

 Španělský bosý karmelitán, otec Jesús Castellano, představuje posun v proţívání 

přebývání Boha v nás k přebývání nás v Bohu u karmelitánských světců na základě dvou 

                                                                                                                                                                                     
L 175: „Myslete na to, ţe jste v Něm a ţe on ze sebe činí Váš příbytek na zemi. A tak, neboť On je ve Vás, 

můţete ho vlastnit v nejhlubším nitru sebe samé.“ (zvýraznění mé vlastní). 

285
 L 179 Germaine de Gemaux z 20. září 1903; srov. téţ L 185 abbé Chevignardovi z 28. listopadu 1903. 

286
 L 177 kanovníku Anglesovi před 27. srpnem 1903. 
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textů z Janova evangelia: Jan 14,23 a Jan 17.
287

 První z nich se týká vysloveně jedné stránky 

věci Ŕ přebývání Boha v nás, ovšem ve velekněţské modlitbě je jiţ reciprocita inhabitace 

jasně vyjádřena. Alţběta pro hutné zaměření svého myšlení i ţivota na trojiční přebývání, je 

mezi světci Karmelu povaţována za tu, která nejlépe vyjadřuje „trojiční charisma“.
288

 „Kdo 

mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu 

a učiníme si u něho příbytek“ (Jan 14,23). Alţběta tento verš cituje pouze několikrát,
289

 avšak 

ve skutečnosti jako by se vznášel nad celým jejím dílem.
290

 Kdyţ ho komentuje, poukazuje 

na skutečnosti, které jsou pro ni charakteristické: To, co přitahuje Boha k jeho tvoru Ŕ 

k přebývání Trojice v něm Ŕ je ze strany Boha láska
291

 a ze strany člověka láska k pravdě 

spočívající v uchovávání Jeho slova.
292

 Ovšem nejkrásnější a nejhlubší, téměř mystagogický 

komentář, podává Alţběta v dopise své matce, kde v záhlaví cituje celý text Jan 14,23 

a následně nabízí celou svou nauku o trojiční inhabitaci v syntéze.
293

 V tomto textu odkazuje 

i na jiný verš, který, podle mého názoru, stojí v její spiritualitě v popředí a pro ono proţívání 

reciprocity je zásadní: Jan 15,4. „Pokud přečteš evangelium podle svatého Jana, zjistíš, ţe 

na kaţdém kroku Mistr podtrhuje toto přikázání: "Zůstaňte ve mně a já ve vás" (Jan 15,4), 

a ještě tu krásnou myšlenku, která je uvedena v záhlaví mého dopisu, ve které říká, abychom 

mu v sobě učinili příbytek (srov. Jan 14,23)“ 
294

 Alţběta verš 15,4 velmi zdůrazňuje, kdyţ 

radí a vede druhé k modlitbě a fascinujícím způsobem na něm lemuje svou touhu a potřebu 

nepřetrţitě setrvávat v Boţí přítomnosti Ŕ základ své nauky: „"Zůstaňte ve mně." Slovo Boţí 

nám dává tento příkaz, který vyjadřuje tuto vůli. Zůstaňte ve mně, nejen na několik okamţiků, 

několik hodin, které pominou, ale "zůstaňte…" (demeurez) neustále, bez přestání. Zůstaňte 

ve mně, modlete se ve mně, klaňte se ve mně, milujte ve mně, trpte ve mně, pracujte, jednejte 

ve mně. Zůstaňte ve mně a tak přistupujte ke kaţdému a ke všemu; pronikejte stále dál do této 
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 Srov. CASTELLANO CERVERA Jesús: „Dalla Trinità che dimora in noi a noi destinati a dimorare nella 

Trinità. L‟esperienza spirituale nei santi del Carmelo di due testi trinitari giovannei (Gv 14,23 e Gv 17)“, in: 
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hlubiny. Opravdu, toto je ta "samota, kam Bůh chce přilákat duši, aby k ní mluvil," jak o tom 

zpíval prorok (Oz 2,14).“
295  

 Co se týče 17. kapitoly, kterou Jesús Castellano vyzdvihuje jako druhý zásadní text 

ovlivňující karmelitánskou zkušenost reciproční inhabitace, Alţběta v odkazech na ni vyniká 

nad ostatní zkoumané světce Karmelu. Tento text cituje výslovně více neţ třicetkrát. Verše, 

týkající se přímluvné modlitby trojičního sdílení pro sebe a pro druhé (zejména 21-24) jsou 

pro Alţbětu textem, který si vlastně „přivlastňuje“ díky intenzivnímu pochopení ţivotního 

dosahu Kristových citů a údělu lidstva. Převládá u ní hluboký smysl modlitby za jednotu 

na základě onoho věčného přebývání všech v Trojici, o které prosí Jeţíš Otce.
296

 Pro Alţbětu 

je v této souvislosti příznačné její realistické vnímání, ţe naše přebývání v Trojici v nás 

činí/stanoví Jedno. Na této bázi také staví svá jedinečná rendez-vouz; v Něm si je s druhými 

blíţ, neţ kdyby si byli nablízku fyzicky. Snad nejvýznamnější je text z Nebe ve víře,
297

 

v němţ Alţběta komentuje 17,24: Kristova vůle, abychom byli jedno v nich, se má uskutečnit 

na věčnosti, ale předjímat jiţ zde, na zemi Ŕ to znamená, ţe musíme ţít tam, kde je Kristus 

(tedy v Něm a s Ním), a to jiţ zde.
298

 

 Ovšem kromě těchto dvou textů Janova evangelia, které jmenovaný autor vyzdvihl, 

můţeme u Alţběty najít další odkazy, které jsou pro její inhabitační spiritualitu podstatné. Co 

se týká janovských spisů, je potřeba dodat k jiţ mnou zmiňovanému textu (tj. Jan 15,4) 

i devátý verš patnácté kapitoly: „Zůstaňte v mé lásce.“ 
299

 Tento verš se v jejích spisech 

objevuje téměř tak často, jako se u ní v této souvislosti nacházejí slova z 1 Jan 4,16: „Bůh je 

láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“ S tím můţe souviset skutečnost, 

ţe Alţběta, jakmile začíná mluvit o Trojici, spojuje ji bezprostředně s označením, které je jí 

velmi drahé: „Bůh, který je celý láskou“ (Dieu tout Amour).
300

 Termínu 

„přebývat/setrvávat/zůstávat“ (demeurer) uţívá velmi často, je pro ni typický, podobně jako je 

charakteristický pro Janův slovník (v řečtině meneín), kde se nevyskytuje jen v profánním 
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 CF 3 (zvýraznění Alţbětino); Srov. další citace Jan 15,4: L 128; L 160; L 236; L 273. 

296
 Srov. CASTELLANO CERVERA Jesús: op. cit., 310.  

297
 Srov. CF 1.  

298
 srov. CASTELLANO CERVERA Jesús: op. cit., 310. 

299
 Srov. L 110; L 126; L 158; L 170; L 194; L 219; L 221; L 244; P 94; P 109. 

300
 Viz L 57 a 58 z roku 1901; P 57; L 94; P 93; srov. HOUDRET Jean-Philippe: Le mystère Trinitaire dans les 

écrits ďÉlisabeth de la Trinité, in: CLAPIER Jean (ed.): Élisabeth de la Trinité. Ľaventure mystique, 265-291, 

271. 
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smyslu (jako u synoptiků), ale nese mnohokrát duchovní, ba mystický význam.
301

 

Koneckonců Alţběta jen vystihla to, co je pro janovské spisy kardinální: zdůraznění myšlenky 

„setrvávání-kontinuity-stálosti“ (tedy nepřetrţitého pokračování dané situace)
302

 ve vzájemné 

komunikaci společenství s boţskými Osobami.  

 Alţběta spojuje výroky týkající se „setrvávání/zůstávání“ ještě s dalšími, které akcentují 

Boţí přebývání v nás: „"Boţí království je ve (uvnitř) vás" (Lk 17,21).
303

 Před chvílí nás Bůh 

zval, abychom "zůstávali v něm", abychom duší ţili v jeho dědictví slávy, a teď nám zjevuje, 

ţe nemusíme vycházet ze sebe, abychom ho nalezli. "Boţí království je uvnitř!" Svatý Jan 

od Kříţe říká, ţe Bůh se dává duši v její podstatě (…).“ 
304

 Verš Lk 17,21 byl Alţbětě také 

drahý, neboť výraz „uvnitř“ (au-dedans) v ní nacházel velmi silnou odezvu. Kdyţ mluví 

o přítomnosti Boha v nás, občas dává toto slovo do uvozovek, coţ můţe být známkou toho, ţe 

je naráţkou na tento verš.
305

  

 Z Lukášova evangelia Alţběta uvádí ještě jeden Jeţíšův výrok, kterým chce ukázat 

na „místo“ Boţího přebývání. Vlastně jej jiţ parafrázuje, čímţ prozrazuje, jak mu rozumí: 

„"Rychle sestup, neboť je třeba, abych se ubytoval u Tebe" (Lk 19,5). Rychle sestup, ale 

kam? Do nejhlubší hlubiny mě samé (…). "Je třeba, abych se ubytoval u Tebe." Je to můj 

Mistr, který chce bydlet ve mně s Otcem a svým Duchem lásky, abych, podle vyjádření 

milovaného učedníka, měla "společenství" (1 Jan 1,3) s Nimi.“ V tomto úryvku Alţběta 

vzápětí obrací perspektivu na základě slov Ef 2,19: „"uţ nejste hosté nebo cizinci, ale patříte 

jiţ k domu Boţímu", říká svatý Pavel. Hle, jak rozumím tomu patřit "k Boţímu domu": 

znamená to ţít v lůně pokojné Trojice, ve své vnitřní propasti, v této "nedobytné pevnosti 

svatého usebrání", o kterém mluví svatý Jan od Kříţe!“
306

  

 Nakonec nelze opomenout snad jiţ první Alţbětou uţívaný biblický odkaz, na němţ 

svou inhabitační spiritualitu zakládá: „Neţiji uţ já, ale ţije ve mně Kristus“ (Gal 2,20). Tento 

                                                           
301

 Srov. BERVEILLER Nicole, MARCELLIN Mancier (edd.): I quattro vanuli commentati. Strumento di lavoro 

biblico liturgico, Torino: Elle di Ci, 
2
1990, 1190.  

302
 Srov. základní význam pojmu menein, in: PASQUETTO Virgilio: Da Gesù al Padre. Introduzione alla lettura 

esegetico-spirituale del vangelo di Giovanni, Roma: Ed. Del Teresianum, 1983, 37.  

303
 Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Takto je přeloţen tento verš v Manuelu, který Alţběta měla. 

Srov. CF 38, pozn. 167.  

304
 CF 5; srov. také L 280 matce z 12. června 1905. 

305
 Srov. CF 38; L 160; L 288.  

306
 DR 42-43. Tento verš (Lk 19,5) Alţběta cituje přesněji v CF 7. Verš Ef 2,19 Alţběta také s oblibou 

komentuje; srov. např. CF 2: „"Jiţ nejste hosté nebo cizinci, ale patříte Městu svatých a Boţímu Domu." Hle, 

Trojice je náš příbytek, naše "u nás", rodný dům (la maison paternelle), z něhoţ nemáme nikdy vyjít“; viz téţ 

L 160; L 191; L 237; L 239; L 250; L 323; P 89; P 103. 
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verš podtrhuje její počáteční zkušenost přebývání Boha v nás a zároveň ji vede k touze 

přetvořit se v Krista, která je u ní význačná. Alţběta tento text cituje nesčíslněkrát.
307

 To 

rovněţ prozrazuje, ţe Kristus stojí v centru její pozornosti; vztah s Ním a touha spodobit se 

s Ním ji staví do vztahů s druhými dvěma Osobami. 

 Lze tedy vidět, jak je Alţbětina spiritualita podloţena Písmem, celé její dílo je 

biblickými texty odkazujícími na inhabitaci prostoupeno. Alţběta nejvíce cituje a je 

uchvácena právě těmito zde uvedenými texty, neboť potvrzují a podtrhují její zkušenost Ŕ to, 

co je jí nejdraţší.   

 

3.4.4 Vztahy k jednotlivým boţským osobám v Alţbětině trojiční zkušenosti 

 Ačkoli je Alţběta uţ před vstupem na Karmel plně otevřena proţívání trojičního 

tajemství, jeţ ji stále více uchvacuje, Kristus nepřestává být v centru její pozornosti. 

O prvních Vánocích, které stráví na Karmelu, píše báseň, v níţ uţ lze nalézt mnoho typických 

prvků Alţbětiny spirituality.
308

 Tyto verše nás vtahují do trojiční „atmosféry“, v níţ je Kristus 

tím, kdo nás do lůna Trojice přivádí. Otec, ze své příliš velké lásky, daruje své zboţňované 

Slovo, jeţ je věčným a pravým světlem. Beránek je tím, kdo kraluje v lůně Otcově; přichází 

nám o Otci všechno říct a odhalit všechna jeho tajemství. V této básni se rovněţ nachází 

odkaz na verš z listu Galaťanům, který Alţběta tak často cituje: „Neţiji uţ já, ale ţije ve mně 

Kristus“ (Gal 2,20).
309

 Touţí být přetvořena v Krista. Chce se stát Jím. „"Být Jím", hle, to je 

celý můj sen; (…) buďme Jím a "Jděme k Otci" v hnutí jeho boţské duše.“ 
310

 Chce se stát 

Jím, mít v sobě Jeho modlitbu, Jeho vnímá jako bránu do Trojice.
311

 Kristus je jiţ viděn 

v jednotě „Tří“.
312

 

                                                           
307

 Viz CF 12.28; GV 11; DR 16.31.37; L 99; L 105; L 107; L 150; L 151; L 156; L 179; L 194; L 214; L 224; 

L 241; L 250; L 252; L 264; L 278; L 291; L 294. 

308
 P 75 („Vánoce 1901“) k 25. prosinci 1901. Viz rovněţ P 79 („Slavnost Nejsvětější Trojice“) k 25. květnu 

1902, kde lze na vzoru Panny Marie nalézt hlavní ideje formulované v její modlitbě k Trojici (NI 15). Alţběta uţ 

od počátku propojuje tajemství vtělení a Trojice, jak je v těchto básních patrné.   

309
 Srov. také L 107 matce Marii od Jeţíše z 11. února (nebo o něco dříve) 1902: „proste jej, abych uţ neţila já, 

ale (aby) On ţil ve mně, aby se "Jedno" dovršovalo kaţdý den (stále) víc, abych stále setrvávala pod velkou 

vizí.“ 

310
 L 121 sestře Aneţce od Jeţíše a Marie z 11. června 1902. 

311
 Srov. P 88 („Vánoce 1903“) k 25. prosinci 1903: „"Dům Boţí", v sobě mám modlitbu/ Jeţíše Krista, jenţ se 

boţsky klaní/. Ona mne nese k duším a k Otci/, neboť v tom je její dvojí pohyb.“ 

312
 Srov. MEESTER Conrad de: Elisabetta della Trinità, ovvero il mistero di Dio in noi, 210. 
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 Vztah ke Kristu je rovněţ dán jejím zasvěcením. Stává se snoubenkou Krista, coţ 

s sebou nese totální darování sebe sama v touze přijmout vše, co chce Kristus v její duši 

uskutečnit Ŕ snoubenecký stav s Ním má trvalý trojiční rozměr: „Nakonec, být povaţována za 

snoubenku, snoubenku mystickou, to znamená natolik uchvátit jeho Srdce, ţe Slovo zapomíná 

na veškerý odstup a přelévá se do duše jako v lůně Otcově se stejnou extází nekonečné lásky! 

Znamená to, ţe Otec, Syn a Duch pronikají duši, zboţšťují ji, stravují v Jedno skrze lásku. 

Znamená to manţelství, stálý stav, neboť jde o nerozlučné sjednocení vůlí a srdcí. A Bůh říká: 

"Učiňme Mu druţku Jemu podobnou a budou ti dva Jedno"…“
313

 

 Ovšem toto „přelévání“ nekonečné lásky jde dál Ŕ Alţběta je má spojené s plodným 

apoštolátem: „Má duše se ráda spojuje s vaší ve stejné modlitbě za církev, za diecézi. Vţdyť 

náš Pán přebývá v našich duších, jeho modlitba je naší a já bych na ní chtěla mít podíl bez 

ustání, tím ţe budu jako malá nádoba u Zřídla, u Pramene ţivota, abych ji pak mohla následně 

sdělovat duším tím, ţe nechám rozlévat proudy nekonečné lásky. "Posvěcuji se za ně, aby 

i oni byli posvěceni v pravdě".“
 314

 

 Tyto zde uvedené citace
315

 ukazují na kontext velekněţské modlitby. Odhalují, ţe 

Alţběta myslí především na ni, kdyţ mluví o Jeţíšově modlitbě, jeţ se díky realitě inhabitace 

stává taktéţ modlitbou naší. Právě na této modlitbě chce mít Alţběta podíl, neboť se v ní 

uskutečňuje „Jedno“ s Bohem i „Jedno“ s lidmi na základě jednoty trojičního sdílení. 

A poněvadţ si je vědoma provázanosti údů jednoho těla církve, netouţí po ničem jiném, neţ 

„oplývat boţským ţivotem“ v největší míře, neboli, řečeno jinak, „přebývat zcela pohřbená 

ve svaté Trojici“, aby byla apoštolsky plodná.
316

  

 Od vztahu ke Kristu se odvíjí Alţbětin vztah k Duchu a k Otci, coţ lze velmi dobře 

ukázat na jiţ zralém plodu její trojiční zkušenosti a spirituality, kterým je její slavná modlitba 

k Trojici.
317

 Ona nejlépe vystihuje Alţbětino proţívání konkrétních vztahů k jednotlivým 

boţským Osobám. 

 Struktura modlitby nabízí dva moţné způsoby dělení. Ovšem oba poukazují na totéţ: 

základem je vztah ke Kristu Ŕ tedy Alţbětin trojiční christocentrismus. První způsob dělí 
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 NI 13 kolem půle roku 1902. 

314
 Srov. L 191 abbé Chevignardovi z 25. ledna 1904. 

315
 Srov. téţ jiţ výše citované verše (P 88) v pozn. 311. 

316
 Srov. tamtéţ. Lze si zde také povšimnout reciprocity inhabitace, kterou Alţběta bezprostředně vyjadřuje 

v obracení perspektiv: „oplývat boţským ţivotem“ (tzn. mít Boha v sobě) a „přebývat zcela pohřbená ve svaté 

Trojici“ (tedy být v Bohu).  

317
 Srov. NI 15; text modlitby je uveden v příloze této práce, viz Příloha V, 157. 
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modlitbu podle toho, ke komu se obrací: trojiční úvod a závěr, mezi nimiţ vlastní korpus tvoří 

modlitba k jednotlivým osobám (dlouhá pasáţ ke Kristu a dvě krátké pasáţe k Duchu svatému 

a k Otci). Část věnovaná Kristu je nejdelší, coţ dokazuje ústřednost Krista.
 318

 Druhý způsob 

modlitbu člení na tezi, antitezi a syntezi.
319

 V úvodu Alţběta popisuje ideál Ŕ teze. Zde 

Alţběta vyjevuje největší touhy svého srdce, o kterých bylo pojednáno jiţ výše. Po popisu 

ideálu následuje antiteze, vyjádřena slůvkem „ale“. Alţběta vyslovuje svou neschopnost, 

ukazuje, ţe uskutečnění ideálu není v jejích silách: „Ale cítím svou nemohoucnost.“ A tak 

představuje řešení („a tak prosím“) Ŕ synteze Ŕ ukazující na Krista (zjednodušeně řečeno: 

„buďte to vy!“). Zde modlitba vrcholí.  

 Christická část je povaţována za „srdce modlitby“: Kristus je tím, kdo nám otevřel 

tajemství Trojice a kdo nás skrze své lidství přivádí stále více do jejího nitra.
320

 Alţběta zde 

prvořadě vyjadřuje svou touhu být v Krista přetvořena:  „Prosím, abyste mě oděl v sebe 

samotného, abyste ztotoţnil mou duši se všemi hnutími vaší duše, abyste mě ponořil v sebe, 

abyste mě zaplavil, abyste mě sebou nahradil tak, aby můj ţivot, nebyl leč vyzařováním 

vašeho ţivota.“ Christomorfní charakter vyjevuje prosba o uskutečnění „jakoby nového 

vtělení Slova“ v Alţbětině duši,
321

 aby Mu byla „lidstvím navíc“.
322

 Tato prosba představuje 

Krista v nás (nové vtělení Ŕ obraz těhotné Panny Marie, která nosí ve svém lůně Krista) a 

zároveň nás v Kristu (je to naše lidství, které se Mu dává k dispozici, aby mohl a skrze které 

by mohl On dál působit). Je zde jiným způsobem vyjádřena pavlovská nauka našeho 

spodobení s Kristem. V této modlitbě lze také odhalit Alţbětiny specifické důrazy ve vztahu 

k druhé Osobě Trojice. Označení Krista jako toho, kdo se klaní (Adorateur), toho, kdo 

usmiřuje (Réparateur) a toho, kdo dává spásu (Sauver), prozrazují, kým On pro ni především 

je a co ji na Něm nejvíce fascinuje. Označuje Ho také „věčným Slovem“ Otce (kterému chce 

                                                           
318

 Srov. VALABEK Redento: In comunione con la Trinità. in: Elisabetta della Trinità. Esperienza e Dottrina, 

Fiamma viva 21, Roma: Teresianum, 1980, 77-121. 

319
 Srov. MEESTER Conrad de: Elisabetta della Trinità, ovvero il mistero di Dio in noi, 218-221. 

320
 Srov. SICARI Antonio: Elisabetta della Trinità. Unʼ esistenza teologica, Roma: Edizioni O.C.D., 1986, 194.  

321
 Srov. P 75; P 88. 

322
 Alţběta o touze být Kristu „lidstvím navíc“ píše rovněţ v dopisech: L 214; L 256; L 259; L 309. Svou touhu 

být Jím spojuje čím dál více s utrpením (přetvořením v Krista ukřiţovaného [např. L 306; L 308]; tak je Kristus 

nahlíţen i v modlitbě NI 15: „můj milovaný Kriste, z lásky ukřiţovaný“) a tak se v závěrečném období svého 

ţivota (kdy ji stravuje nemoc) ztotoţňuje také se slovy z Kol 1,24. Můţeme tak číst například v dopise 

adresovaném abbé Chevignardovi z 8. nebo 9. července 1906: „Ó, posvěťte mne tak dobře, abych uţ nebyla já, 

ale On (Gal 2,20), a aby Otec, kdyţ se na mne dívá, mohl rozpoznat Jeho; abych byla připodobněna Jeho smrti 

(Flp 3,10) a abych na sobě vytrpěla, co zbývá jeho utrpení pro jeho tělo, kterým je církev; a ponořte mne do 

Kristovy krve, abych byla silná jeho silou; cítím se tak malá, tak slabá…“ (L 294; zvýraznění Alţbětino); srov. 

téţ GV 7; DR 13; DR 41; L 250; L 259; L 309 (2×); L 326. 
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naslouchat a od něhoţ se chce všechno naučit), a Hvězdou (z Jeho vyzařování nechce nikdy 

vyjít, v jeho světle chce přebývat). 

 Ze vztahu ke Kristu vyrůstají Alţbětiny vztahy k dalším dvěma boţským Osobám. 

V touze spodobit se s Ním je určen její vztah k Duchu, neboť on uskutečňuje „nové vtělení“, 

stejně jako tomu bylo u Kristova vtělení; v moci Ducha se to všechno děje, takţe Alţběta se 

obrací na něj. Je si vědoma závaţnosti jeho úlohy. My jsme jeho „chrámem“ a on v nás tvoří 

své „Nebe“ Ŕ dům našeho Otce.
323

 Duch svatý je pro ni „stravujícím Ohněm“, coţ ukazuje 

na jeho „dvojí a jediné poslání“: čistí a odstraňuje v člověku vše, co není slučitelné s ţivotem, 

ke kterému nás volá Bůh, a udrţuje v srdci zápal lásky.
324

 Alţběta ho nazývá také „Duchem 

lásky“, v čemţ se můţe skrývat pozadí jejího vnímání Ducha jako Lásky Ŕ pouta mezi Otcem 

a Synem. Chce být v kontaktu s Duchem právě pro to, ţe tak vstupuje do láskyplného vztahu 

mezi Otcem a Synem. Alţběta to vyjadřuje na příkladech, které obdivuje: „[Tyto duše] myslí 

mnohem méně na námahu zničení a obnaţení, které ještě musejí vykonat, neţ na to, aby se 

nořily do Ohniska lásky, které v nich hoří a kterým není nic jiného neţ Duch svatý, tatáţ 

láska, jeţ je v Trojici poutem mezi Otcem a jeho Slovem.“ 
325

 Duch svatý je podle ní ten, kdo 

zpečeťuje a dokonává „Jedno“ v Trojici.
326

 

 Spodobení s Kristem mocí Ducha svatého ji rovněţ uvádí do vztahu s Otcem, který se 

nad ní sklání, přikrývá ji svým stínem a vidí v ní svého milovaného Syna. Alţběta své sestře 

například píše: „Ve všem, uprostřed svých mateřských starostí, zatímco jsi celá pro své malé 

děti, můţeš se uchýlit do této samoty, aby ses odevzdala Duchu Svatému, aby Tě proměnil 

v Boha, aby vtiskl do tvé duše obraz boţské Krásy, aby, kdyţ se Otec k Tobě sklání, viděl jen 

svého Krista a mohl říci: "Toto je má milovaná dcera, do níţ jsem vloţil všechna svá 

zalíbení".“ 
327

 Je to osoba Otce, ke které se Kristus často obrací,
328

 a který je také „naším 

Otcem“.
329

 Alţběta tváří v tvář Otci vnímá jeho velikost, která ji ve vědomí kontrastu se svou 
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 Srov. L 239 sestře ze 13. srpna (a následujících dní) 1905. 

324
 Srov. FERLAY Philippe: Modlitba blahoslavené Alţběty od Nejsvětější Trojice. Můj Boţe v Trojici, Tobě se 

klaním, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994, 40-41.  
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 CF 14. 

326
 L 193 abbé Jailletovi z 11. února 1904. 

327
 L 239 sestře ze 13. srpna (a následujících dní) 1905; srov. CF 12, kde lze nalézt krásnou paralelu. 

328
 Srov. L 109; L 124; L 129; L 148; L 168; L 175; L 218; L 232; L 249; L 252; L 264; L 293; CF 1.10.29.30; 

DR 35. 

329
 Srov. např. L 230; 235; srov. MEESTER Conrad de: Elisabetta della Trinità, ovvero il mistero di Dio in noi, 

215. 
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ubohostí vede k tomu nazývat se „malým tvorem“. Kdyţ mluví o Otci, je fascinována jeho 

„příliš velkou láskou“ (Ef 2,4)
330

 a jeho „Srdcem“,
331

 kterému chce dělat radost tím, ţe ho 

bude uctívat „v duchu“ (v láskyplné pozornosti) a „v pravdě“ (konáním toho, co se Otci 

líbí).
332

 

 Úvod a závěr tvoří rámec modlitby. Alţběta se v nich obrací k Trojici, a tak je patrné, 

jak vnímá jednotlivé boţské Osoby v jejich vzájemné dynamické jednotě.
333

 Výslovně neřeší 

protiklady Boţí jednoty a Trojjedinosti, ačkoli implicitně zdůrazňuje obě dvě východiska.  

V úvodu jako by se více zaměřila na jednotu v Trojici, v závěru, i díky vyjádření, typickému 

pro otce Valleéa („moji Tři“), jako by naopak vycházela z konkrétních vztahů k jednotlivým 

boţským Osobám, jak je právě naznačila v hlavním korpusu modlitby. Avšak tím, ţe v úvodu 

i závěru pouţívá gramaticky plurál, napomáhá vnímat spíše jedinečnost vztahu s kaţdou 

boţskou Osobou, neţ jejich společné konání, jakkoli i to je v celé modlitbě implicitně 

přítomno.  

 

3.4.5 Mariánský ideál proţívání trojiční inhabitace 

 Jiţ bylo ukázáno na Alţbětiny vzory ztělesňující její duchovní ideál: na milovaného 

učedníka Jana a na Marii Magdalenu. Ovšem dosud ještě nebyl představen ten největší vzor, 

jeţ reprezentuje Panna Maria. Sama Alţběta ji staví na vrch všech lidských příkladů:  „Nikdo 

neviděl Otce, říká nám svatý Jan, jen Syn a ti, kterým to chtěl zjevit. Myslím, ţe se můţe také 

říci: Nikdo nepronikl tajemství Krista do jeho hloubky, jen Panna. Jan a Magdalena pronikli 

do toho tajemství hodně hluboko. (…) A přece, jak moc zůstávají všichni svatí ve stínu, 

pohlédneme-li do jasu Panny! Ona Ŕ a to je nevypověditelné Ŕ je tím "tajemstvím, které 

uchovávala a o němţ rozvaţovala ve svém srdci" a které ţádný jazyk nemohl zjevit.“
334

 

Alţběta klade Marii na vrchol duchovního ţivota jako tu, v níţ myšlenka křesťanské 

dokonalosti nachází plné a definitivní uskutečnění, jak ze strany Boţího plánu spásy, tak 

                                                           
330

 Pro Alţbětino vyjadřování se tento verš typický, uţívá ho velmi často; srov. CF 20; CF 35; GV 11; DR 10; 

DR 31; DR 34; L 156; L 161; L 165; L 169; L 191; L 219; L 224; L 246; L 280; L 384; L 298; L 303; L 308; 

L 319; L 323bis; L 324; L 332; P 75; P 83; P 87; P 88; P 89; P 106; P 122. 
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 Srov. P 98; CF 20. 
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 Srov. CF 33 
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 Srov. FERLAY Philippe: op.cit., 9. 
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 DR 2. 
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z pohledu lidské spolupráce.
335

 V ní spatřuje dokonalý postoj usebrání a především realizaci 

trojiční inhabitace Ŕ uskutečnění všeho, co Alţběta touţí ţít a co je pro ni nejpodstatnější.  

 V Alţbětině modlitbě k Trojici není o Marii ani zmínka, přesto je natolik zasazena 

do mariánského „prostředí“, ţe její identitu lze odhalit na kaţdém kroku. V první řadě Alţběta 

napsala modlitbu na svátek Zasvěcení Panny Marie v chrámě,
336

 kdy sestry obnovovaly své 

sliby. Za druhé jsou v modlitbě vyjádřeny veškeré ideály, které Alţběta obdivuje a nalézá 

právě u ní. 

 Uţ roku 1902 píše báseň, kde vidí Pannu Marii jako vzor sjednocení s Trojicí: 

„V hlubokém mlčení, nevýslovném pokoji,/ boţské modlitbě, která nikdy nepřestává,/ s duší 

celou zaplavenou jasem, zůstává nocí i dnem Maria, věrná Panna./ Její srdce jako krystal 

odráţí boţské,/ Hosta, který ji obývá, Krásu bez západu./ Ona přitahuje nebe, a hle, Otec/ jí 

dává své Slovo, aby mu byla Matkou!/ Duch lásky ji tedy přikrývá svým stínem,/ Tři k ní 

přicházejí, celé nebe se otvírá,/ sestupuje a sklání se v adoraci tajemství/ onoho Boha, který se 

vtěluje v této Panenské Matce!“
337

 

 Tajemství Vtělení, které má Alţběta uţ od počátku tendenci propojovat s Trojicí, je 

tématem, které je v modlitbě ústřední. Alţběta totiţ nahlíţí náš ţivot jako účast na tomto 

tajemství, coţ z mariánské pozice znamená přijmout Krista do svého lůna. Ví, ţe v ní Vtělené 

Slovo můţe duchovně či mysticky ţít, a tuto skutečnost povaţuje za normální paradigma 

křesťanského ţivota. Protoţe v kaţdém člověku se má vtělit Syn, Otec nemůţe jinak, neţ se 

sklánět nad ním, jako to poprvé učinil u Matky; „být otcem“ ze strany Boha se propojuje 

s „být matkou“ vzhledem ke Kristu ze strany člověka.
338

 V modlitbě se nachází dvojí odkaz 

na Zvěstování (Lk 1,35), přítomný v prosbě k Duchu („sestupte na mě“) a v ţádosti Otce 

(„přikryjte mě svým stínem“). Vzhledem k tomu, ţe Alţběta prosí dále Otce o to, aby v ní 

viděl „svého Milovaného“, přivádí nás kontext ke scéně Proměnění Páně, čímţ Alţběta můţe 

rovněţ poukazovat na to, ţe se v ní můţe „proměnění“ v Krista uskutečnit.
339

 

 Alţběta představuje Marii jako tu, která se disponuje k ţivotu s Trojicí a v Trojici. Ona 

„přitahuje nebe“ tím, jaká je. Proto Alţběta prosí v modlitbě o totéţ Ŕ vnímá, ţe ji to 
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 Srov. GIOVANNA DELLA CROCE: op.cit., 56. 
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 21. listopadu 1904. Sestry ten den obnovovaly své sliby, měly den ticha a předtím konaly komunitní exercicie 

(O. Fages mluvil o tajemství Vtělení). Alţběta tedy měla dostatek času a klidu na promyšlení formulací; srov. 

NI 15, pozn. 2. 
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 P 79 („Slavnost Nejsvětější Trojice“) k 25. květnu 1902. 

338
 Srov. SICARI Antonio: Elisabetta della Trinità. Unʼ esistenza teologica, 193.  

339
 Srov. MEESTER Conrad de: Elisabetta della Trinità, ovvero il mistero di Dio in noi, 221. 
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disponuje. Jde o to být jako Maria v adoraci (tudíţ chce být celá, bdělá, v klanění a oddanosti) 

a být usebraná (proto prosí o zapomenutí, nehybnost, pokoj atd.). Mariin postoj povaţuje 

za „vzor vnitřních duší“, těch, které mají ţít „uvnitř“: „V jakém pokoji, v jakém usebrání se 

Maria nacházela a byla připravena na všechno! Jak byly u ní i ty nejbanálnější věci zboţštěny! 

To proto, ţe Panna uprostřed všeho setrvávala v adoraci Boţího daru.“
340

 Je tedy potřeba být 

jako těhotná Panna Maria pozorná ke Vtělenému Kristu, který je největším Boţím Darem 

a neustále setrvávat v zaměření k Němu. 

 Mohlo by se zdát, ţe tento vzor vnitřního ţivota je jen pro některé duše Ŕ například pro 

ty, kteří, jak by se snad dalo říci, mají vnitřní modlitbu „v programu“, nebo kteří mají 

kontemplativní povolání. Ale Alţběta to píše své sestře, manţelce a matce dvou dětí, ţijící 

ve světě! Ani vnější činnost, sluţba či náročné zaměstnání nemohou zabránit „ţít uvnitř“. Ţe 

je tomu skutečně tak, Alţběta, s poukazem na Mariin spěch do judských hor pro poslouţení 

těhotné matce Jana Křtitele, sama zdůrazňuje: „Prostřednictvím všeho setrvávala v adoraci 

Boţího daru! To jí nebránilo, aby se vydávala navenek, kdyţ se jednalo o prokazování 

(blíţenské) lásky. (…) Ono nevýslovné vidění, které v sobě nahlíţela, nikdy neumenšilo její 

vnější (blíţenskou) lásku.“ 
341

 

 Usebrání, jeţ je u Marie vyjádřeno slovy evangelisty Lukáše jako „uchovávání ve svém 

srdci“, je právě tím, v čem Alţběta vidí pojítko mezi běţným kaţdodenním ţivotem 

a tajemstvím přebývajícím v Panně; znamená pro ni pohřbení se na dně duše, 

ztracení v Trojici, jeţ vede k přetvoření v Krista/Trojici. „Ó, jak je hodné klanění toto 

tajemství lásky! [= mystická zkušenost vydechování Ducha podle Jana od Kříţe] Chtěla bych 

na ně odpovědět tím, ţe strávím (ţivot) na zemi jako svatá Panna "uchováváním všech věcí 

ve svém srdci", pohřbením se, abych tak řekla, na dně své duše, abych se ztratila v Trojici, 

která tam přebývá, abych se přetvořila v ni. Tak se mé heslo, „můj zářivý ideál‟, jak říkáte, 

uskuteční, půjde skutečně o Alžbětu od Trojice!“ 
342

 

 Nakonec Alţběta nenabízí Marii jen jako vzor, hodný obdivu a následování, ale i jako 

tu, která nás učí všemu, co ona sama ţila, není náhodou, ţe nám ji dal Jeţíš za svou Matku. 

Vztahuje k ní i karmelitánské ideje: „O tom je celý ţivot Karmelu: ţít s Ním. (…) To je 

ustavičné setrvávání srdce při srdci. Milujte mlčení, modlitbu, neboť to je jistota 
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 CF 40. 

341
 Tamtéţ; srov. téţ DR 40. 

342
 L 185 abbé Chevignardovi z 28. listopadu 1903. 
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karmelitánského ţivota. Proste Královnu Karmelu, naší Matku, aby Vás naučila milovat 

Jeţíše v hlubokém usebrání.“ 
343

 Alţběta se v závěru ţivota Ŕ v utrpení nemoci, která ji 

stravuje aţ do vyčerpání ve smrti (v čase, kdy se reálně spodobuje s Ukřiţovaným), obrací 

na Marii jako na tu, která ví nejlépe, co Jeţíš proţíval na kříţi, neboť u něj byla. Stejně tak 

bude Matka přítomná u kříţe, na němţ visí Alţběta, přetvořená v Krista; zde ji naučí 

„posledním zpěvům jeho duše“, jeţ zná jen ona. A nakonec to bude opět ona, „Janua coeli“, 

která ji „uvede do boţských nádvoří“. 
344

 

 

 Cílem této kapitoly bylo představit stěţejní charakter spirituality blahoslavené Alţběty 

od Trojice. Jak z této, tak uţ i z druhé kapitoly, věnované ţivotu a duchovnímu ideálu této 

světice, je zřejmé, ţe oním jádrem a východiskem její spirituality je reciproční inhabitace. 

Ta vyrůstá z konkrétních zkušeností jejího ţivota a Alţběta ji dále promýšlí, prohlubuje 

a rozšiřuje s tím, jak roste její duchovní ţivot, tedy dalšími zkušenostmi, modlitbou, četbou 

Písma a duchovní literatury. Pro Alţbětu se tak stává typickým, ţe je ve svém proţívání, a to 

i tehdy, kdyţ uţ můţe ţít Karmel rovněţ navenek, neustále zaměřena na to, co je podstatné, 

neţ na samotné vnější projevy. A právě toto je tím velmi cenným, co můţe Alţběta nabídnout 

externím sestrám. 
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4. SPIRITUALITY EXTERNÍCH SESTER BOSÝCH KARMELITEK 

 

 V první kapitole vyvstala otázka, jaké místo zaujímají externí sestry na Karmelu vůči 

charismatu svaté matky, kdyţ jde o netereziánskou instituci s nejasným ideálem uspořádání. 

V pozadí celé záleţitosti stojí klasický problém vztahu kontemplace a činnosti Ŕ tedy otázka, 

jak mají externí sestry skloubit svůj podíl na kontemplativním povolání bosých karmelitek 

k vnitřní modlitbě s realizací sluţby, která je vlastním svérázem jejich povolání. Ve druhé 

a třetí kapitole jsem proto představila inhabitační spiritualitu Alţběty od Trojice, o které jsem 

přesvědčena, ţe můţe v rámci specifického povolání externích sester napomoci jak 

ke správným ţivotním postojům, tak i k nalezení vhodného vnějšího uspořádání. 

 V této kapitole provedu sondu do konkrétního proţívání povolání externích sester tím, 

ţe představím některé modely na základě zpracovaných dotazníků a následně budu reflektovat 

otázky, které přitom vyvstanou. Tuto praktickou část připravím teoretickou úvahou 

o bipolárním charakteru kterékoli křesťanské spirituality a následně ji interpretuji pojednáním 

o dialektickém charakteru vztahu kontemplace a činnosti. Celou kapitolu i práci zakončím 

prezentací konkrétních rad Alţběty od Trojice, jak prakticky ţit navýsost antinomické 

povolání externích sester bosých karmelitek. 

 

4.1 Bipolární charakter pojetí spirituality 

 K tomu, aby se člověk mohl zabývat konkrétními modely ţivota externích sester, ať uţ 

jen tím, ţe je nějakým způsobem reflektuje, anebo ještě více, kdyţ jim chce hlouběji 

porozumět a správně interpretovat jednotlivé údaje, je důleţité vyjít z vědomí o bipolárním 

charakteru kaţdé křesťanské spirituality: Na jedné straně stojí Duch svatý, který se dává 

konkrétním lidem, na druhé straně je pak vnější vyjádření jeho obdarování, to jak je 

konkrétními lidmi vtěleno do jejich konkrétní reality. Proto nejprve krátce přiblíţím samotný 

pojem spirituality a ukáţu na něm antinomii, která je koneckonců přítomná v teologálním 

ţivotě kaţdého křesťana na mnohých rovinách a v různých aspektech.
345
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 K bipolárnímu charakteru křesťanské existence viz velmi hluboké a podnětné úvahy v rámci hesla 

VAGAGGINI Cipriano: Teologia, in: BARBAGLIO Giuseppe a DIANICH Severino, Nuovo Dizionario 

di Teologia, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 
7
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4.1.1 Obecná definice spirituality a popis dynamik vzniku a vývoje 

 Poněvadţ termín „spiritualita“ je hojně uţíván, a to v různých významech a kontextech, 

je důleţité si hned ozřejmit, ţe tohoto pojmu zde uţívám především ve smyslu konkrétního 

ţivotního stylu daného křesťana (il vissuto spirituale), a nikoli jen ve smyslu obecně 

chápaného duchovního ţivota, společného všem věřícím (la vita spirituale),
346

 nebo snad 

dokonce vědního oboru, který duchovní ţivot i konkrétní křesťanské spirituality zkoumá.
347

 

 A kaţdá spiritualita (jiţ ve smyslu konkrétního ţivotního stylu) má rovněţ svou genezi. 

Jsem si vědoma, ţe nalézt obecně platnou šablonu, která by se dala aplikovat na všechny 

spirituality, je asi dost dobře nemoţné, přesto však existují určité zákonitosti, které se při 

vzniku a vývoji dané spirituality uplatňují a jejichţ reflexe nám ji můţe pomoci teoreticky 

pochopit a následně i prakticky ţít. 

 

4.1.1.1 Komentovaná definice spirituality 

 Z celé řady definic spirituality dávám přednost definici Vojtěcha Kohuta, neboť velmi 

dobře postihuje šíři tohoto pojmu: „Spiritualita je konkrétní a vnější vyváţený ţivotní styl 

vytvořený působením Ducha svatého a lidskou spoluprací v určitých dějinně-místních 

podmínkách a předávaný dalším osobám, díky němuţ daný nositel spoluproţívá celé Kristovo 

tajemství na základě určitého aspektu Jeţíšova pozemského ţivota, charakterizujícího celý 

tento styl svébytným posláním ve společenství církve.“ 
348

  

 V pojetí spirituality je tedy podstatné, ţe se nejedná o obecnou formu ţivota, týkající se 

všech křesťanů, které říkáme „duchovní“ nebo „křesťanský ţivot, ale ţe jde o jeho konkrétní 

vyjádření v určitém kontextu (ţivotním stavu, společenství, apod.). V něm jsou harmonicky 

uspořádány a propojeny všechny ţivotní skutečnosti a duchovní hodnoty křesťana či určité 

skupiny věřících tak, ţe je umoţněna jejich vyrovnaná interakce navenek i dovnitř, coţ se 

často týká právě i antinomických vztahů. Vzhledem k tomu, ţe Duch svatý spolupůsobí 
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 Toto slavné a velmi uţitečné rozlišení pochází od Giovanniho Moioliho; srov. MOIOLI Giovanni: Teologia 
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 Srov. KOHUT Pavel Vojtěch: Co je spirituální teologie?, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 
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nakladatelství, 1999, 904-912, 906. Zde však dávám přednost aktuálnější verzi z Kursu spirituální teologie. 
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s danostmi konkrétního člověka určité mentality, doby a místa, je pochopitelné, ţe existuje 

celé mnoţství spiritualit. Nejvíce je to patrné na konkrétních charismatech řeholních komunit 

či duchovních hnutí, neboť jsou projevem mnohotvárného obdarování Boţího Ducha 

odpovídající aktuálním potřebám místa a doby. 

 Ačkoli se takováto ţivotní syntéza týká celého tajemství Kristova ţivota, na němţ má 

křesťan účast, není moţné jeho celý obsah stejně důkladně postihnout jak na intelektuální 

rovině, tak na úrovni proţívání. Proto je ve středu konkrétní spirituality jeden aspekt, který se 

stává stavebním principem, kolem něhoţ jsou uspořádány ostatní prvky. Jím je dána základní 

a určující perspektiva nahlíţení celého obrazu Krista a vymezuje se jím rovněţ 

charakteristické poslání nositelů dané spirituality ve společenství církve. Takové nahlíţení 

pojmu „spiritualita“ naznačuje, ţe pluralita spiritualit je nejen legitimní, ale nevyhnutelná 

a prospěšná celku Církve. 

 Nakonec spiritualitě nesmí chybět komunikabilita, to znamená, ţe musí být utvořena 

tak, aby se ji dalo předávat dalším osobám, které ji mohou ţít podobně jako první nositelé 

dané spirituality.
349

 

 

4.1.1.2 Dynamika vzniku a vývoje spirituality 

 Z výše uvedeného pojetí spirituality vyplývá, ţe spiritualita není statickou záleţitostí, 

ale ţe má svoji dynamiku a vývoj. Na počátku vzniku spirituality stojí zakladatel. Bylo by 

však nesprávné vnímat ho odtrţeně z kontextu vlivů, které ho formovaly: osobní predispozice, 

rodinné prostředí, výchova, kultura, církevní společenství, společenská a politická situace, 

významné osobnosti, které ovlivnili jeho ţivot Ŕ toto vše vytváří konkrétní rámec, ve kterém 

působí Boţí Duch. Ten pomáhá dotyčnému rozpoznávat znamení doby a obdarovává ho 

charismatem. Bůh ale respektuje svobodu člověka, a je na člověku, zda odpoví na (jeho) 

volání, které pociťuje. Pokud přijme Boţí výzvu, začne uskutečňovat dílo, ke kterému je 

poslán, coţ konkrétně v praxi znamená první konfrontaci se světem. 

 Charisma nabývá zřetelnějších kontur, řeší se první problémy, přicházejí první 

následovníci, s nimiţ zakladatel vytváří prozatímní styl ţivota. Charisma se začíná 

institucionalizovat, ať uţ po organizační stránce, nebo i po právní díky schválení vzniklého 

institutu dané spirituality příslušnou církevní autoritou. Tato etapa je velmi důleţitá, neboť 
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 Srov. tamtéţ. O komunikabilitě spiritualit pojednává např. FRALING Bernhard: Überlegungen zum Begriff 

der Spiritualität, in: Zeitschrift für katholische Theologie 92 (1970), 183-198, 191nn.  
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v ní dochází k „očišťování“ autentického obecného charismatu od osobních specifik charismat 

zakladatele a jeho druhů. Charisma zakladatele se přetváří v charisma institutu. 

 S příchodem druhé generace, jíţ je komunikováno charisma zakladatele často v jiném 

prostředí (například při zakládání v jiných zemích), dochází k definitivnímu odlišení toho, co 

je podstatou ducha spirituality a co je pouhým kulturním rámcem, v němţ se nachází.
350

 

Kulturní kontext, do kterého se spiritualita přenáší, bývá totiţ většinou úplně jiný neţ ten, 

ve kterém daná spiritualita vznikla. To je dáno nejen místem, ale i dobou, jejími potřebami 

a mnohými dalšími podmínkami konkrétního společenství. 

 Vědomí této skutečnosti má vzhledem k tématu mé práce opodstatněný význam. Je totiţ 

pochopitelné, ţe kdyţ se tereziánsko-karmelitánská spiritualita přenáší do jiného kulturního 

prostředí, jímţ je (v našem případě) Francie, objevují se nové potřeby i moţnosti zároveň, 

jako je třeba fenomén externích sester, které mají ve francouzském kontextu jiţ své tradiční 

místo, zatímco v původním španělském prostředí taková instituce naprosto chybí. 

 

4.1.2 Charisma institutu a jeho vnější vyjádření 

 Z takto chápaného pojetí spirituality je zřejmé, ţe konkrétní duchovní ţivot je vţdy 

v určitém napětí mezi Boţím obdarováním a jeho vnějším vyjádřením, jeţ je závislé 

na konkrétních lidech, kteří je přijímají. Abych se na tento antinomický vztah mohla podívat 

zblízka, upřesním nejprve, co je to duch a charisma institutu, následně se zaměřím na pojetí 

instituce a observance jako oněch vnějších vyjádření Boţího daru.  

 

4.1.2.1 Rozlišení: Duch a charisma institutu 

 Často se mluví o duchu nebo o charismatu institutu. Přestoţe mnozí těmito pojmy 

vyjadřují v podstatě totéţ, někteří mezi nimi spatřují rozdíl. Charisma je podle nich 

bezprostředně jen to, co Bůh dává institutu, zatímco duch institutu v sobě kromě teologálního 

zahrnuje téţ antropologický aspekt, tedy i to, jakým způsobem lidé na toto Boţí obdarování 

odpovídají a co do institutu vkládají. 
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 Srov. KOHUT Pavel Vojtěch: Spiritualita, in: FIORES Stefano de, GOFFI Tullo (edd.): Slovník spirituality, 

911. Strukturu geneze a vývoje institutu lze nalézt s velmi podrobným vysvětlením in: LISZKA Piotr: 

Charyzmatyczna moc życia zakonnego, Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny, 1996, 143-183. Jsou zde 

rozlišeny následující etapy: 1. Povolání zakladatele a jeho rozvoj; 2. Zaloţení institutu; 3. Předávání charismatu 

zakladatelem na straně jedné a přijímání učedníky na straně druhé; 4. Realizace charismatu v institutu 

(institucionalizace + zapojení do poslání církve) a 5. Rozvoj charismatu v ţivotě institutu.   
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4.1.2.2 Biblické a teologické pojetí charismatu 

 Pro dobré objasnění charismatu institutu poukáţu nejprve na obecné pojímání charismat 

v historii církve. 

 Slovo charisma je řeckého původu, znamená „dar, dar milosti, duchovní dar, udělená 

milost.“
351

 V Septuagintě je pouţito pouze třikrát,
352

 jako realita je však všudypřítomné. 

S pojetím charismatu, tak jak je chápe křesťanství, přichází svatý Pavel. U něj nalezneme 

několik seznamů charismat.
353

 Pavel však nepropadá falešnému opojení z mimořádných 

projevů působení Ducha svatého uprostřed věřících. Klade důraz na to, ţe charismata jsou 

na prvním místě Boţím darem pro sluţbu církvi (srov. Řím 12; 1Kor 12), nikoliv k osobnímu 

zviditelňování jejich nositele. Jediným kriteriem je zde láska (srov. 1 Kor 12,31; 13,13).
354

  

 V prvních třech staletích se tématem charismatu zabývají otcové spíše ve smyslu toho, 

co je mimořádné, a na obecnější rovině. Origenes jako první reflektuje úbytek charismat 

oproti novozákonní církvi; většina otců čtvrtého aţ šestého století se pak začíná klonit k tomu, 

ţe mimořádná charismata jsou v církvi po celou dobu, ale mají jiné vnější projevy. Augustin 

přichází s myšlenkou, ţe namísto charismat nastoupila svatost církve. Po něm však převládla 

teze Jana Zlatoústého, ţe charismata jednoduše ustala. 

 Tomáš Akvinský má odlišný přístup. Zdůrazňuje, ţe charismata by měla být v církvi 

přítomna stále právě proto, ţe jsou projevem Ducha, přítomného a působícího v církvi. 

A rozlišuje milost na gratum faciens (osobní a výlučný dar posvěcující daného člověka) 

a milost gratis data (k uţitku budování církve), tedy charisma. Ukazuje, ţe působení Ducha 

svatého není buďto charismatem nebo posvěcováním člověka, ale ţe jedno i druhé jsou 

projevy téhoţ Ducha s rozdílným zaměřením.
355

 

 Po tridentském koncilu se toto Tomášovo rozlišení rozvíjí v různých školách. V době 

kolem Prvního vatikánského koncilu se začíná probouzet zájem o problematiku charismat. 

Po Druhém vatikánském koncilu se pak díky rozvoji ekleziologie a pneumatologie rodí 

pozitivnější a propracovanější náhled na charismata. Teologicky pozitivně reflektoval 
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 TICHÝ Ladislav: Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc: Nakladatelství Mgr. Jiří Burget, 2001, 186. 

352
 Sir 7,33.38,30; Ţl 31,22 (Theodotion); srov. ROMANO Antonio: Carisma, in: APARICIO RODRÍGUEZ 

Angel, CANALS Joan María, GOFFI Tullo, PALAZZINI Achille (edd.): Dizionario Teologico della Vita 

Consacrata. Milano: Àncora, 1994, 169-184, 169. 
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 1Kor 12,8-10; 12,28-30; Řím 12,6-8; Ef 4,11. 

354
 Srov. ROMANO Antonio: Carisma, 170-171. 

355
 Srov. tamtéţ, 172. 
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charismata zejména Karl Rahner. Podle něj není charismatický prvek na okraji církve, ale 

patří nutně k její podstatě jako hierarchie a svátosti. Jediný rozdíl je ve způsobu udílení 

Duchem (zdůrazňuje moment nepředvídatelnosti) a v kritické úloze hierarchického principu 

charismata interpretovat.
356

 

 

4.1.2.3 Charisma zakladatelů, charisma založení a charisma institutu 

 Díky tomuto probuzenému zájmu se také více uvaţuje a promýšlí, v jakém vztahu je 

charisma k institucionální stránce církve. Zodpovězení této otázky má stěţejní význam rovněţ 

pro řeholní ţivot. Církev si je v současné době vědoma, ţe zasvěcený ţivot je povýtce 

vyjádřením charismatického principu církve. Ke znovuobjevování a nalézání vlastních 

charismat dochází na úrovni reflexe i v rámci obnovy řeholních institutů.  Začíná se mluvit 

o charismatu zasvěceného ţivota, charismatu zakladatele, charismatu zaloţení, o jeho 

transmisibilitě či komunikabilitě, o charismatu institutu, apod. Nejplnější definice charismatu 

zakladatele se nachází v Mutuae relationes 11: „Charizma zakladatelů (ET 11) se projevuje 

jako určitá zkušenost Ducha, kterou předali svým učedníkům, aby podle ní ţili, střeţili ji, 

prohlubovali a stále ji rozvíjeli v souladu se stálým růstem Kristova Těla. Proto církev chrání 

a podporuje vlastní charakter různých řeholních institutů (LG 44; srov. ChD 33; 35,1; 35,2; 

atd.).“ 
357

 

 Rozlišuje se mezi tím, co je „carisma di fondatore“ a co „carisma del fondatore“. První 

pojem znamená uschopnění dané osoby k zakládání, druhé vlastní obsah daru, jak jej 

zakladatel vnímá a předává. 

 Také charisma zaloţení se liší od charismatu institutu. První je darem, který dostávají 

učedníci díky charismatu zakladatele, aby umoţnili vznik nového institutu, zatímco druhé je 

tím, co zůstává a předává se dál. Jde o samotné neproměnné jádro charismatu, které přenáší 

v čase a prostoru sílu původní zkušenosti.
358
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 Srov. tamtéţ, 173-175. 

357
 KONGREGACE PRO ŘEHOLNÍKY A SEKULÁRNÍ INSTITUTY A KONGREGACE PRO BISKUPY: 

Direktivy pro vzájemné vztahy mezi biskupy a řeholními křesťany v církvi Mutuae relationes (ze 14. května 

1978), in: Zasvěcený ţivot ve světle reformy II. vatikánského koncilu, 105-136, čl. 11. 

358
 Srov. ROMANO Antonio: Carisma, 178-179. 
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4.1.2.4 Pojetí instituce a observance 

 Charisma jakoţto dar daný pro dobro církve vytváří jakéhosi ducha společenství, které 

se projevuje navenek. Vzniká instituce, jeţ je vnějším vyjádřením charismatu, jeho vtělením 

do dané doby, místa a společenství konkrétních lidí. Tak jako je církev ve své podstatě 

tvořena charismatickým i institucionálním rozměrem, je tomu i u jednotlivých společenství 

v církvi.  Můţeme tedy na řeholní institut aplikovat krásný obraz vitráţe, který uvádí Alonso 

Rodríguez.
359

 Díváme-li se pouze na instituci, je to, jako bychom se dívali na vitráţ zvenku. 

Jsou vidět jen skla a rám, ale vůbec nevidím obraz vitráţe; to, co je uvnitř, to podstatné, se 

ztrácí. Kdyţ však vstoupím do chrámu, vidím celou krásu oné vitráţe, zejména v okamţiku, 

kdy ji proniká světlo. Jestliţe se člověk dívá na institut pouze zvenčí (například na jeho 

strukturu, organizaci či stanovy), vidí jen kostru, která sama o sobě řekne málo, ale kdyţ se 

dívá zevnitř, z pohledu charismatu, mnohem lépe můţe vidět celou jeho krásu a bohatství Ŕ 

to, co je podstatné. Na druhou stranu, bez materiálního vyjádření by z krásy vitráţe, která 

zvenku vypadá všelijak, nebylo nic. Instituce je tedy rovněţ velmi důleţitá, neboť umoţňuje 

charismatu, aby se vtělilo a bylo předáváno. 

 Konkrétní proţívání instituce je vyjádřeno termínem observance. Dalo by se 

zjednodušeně říci, ţe co instituce stanoví svými právními předpisy, organizačním 

uspořádáním, apod., to observance zachovává konkrétním jednáním.
360

 

 Slovo „observance“ však ve skutečnosti skrývá dva základní významy. Obecně 

vyjadřuje teologický koncept komunitního „zachovávání“ všech předpisů řeholního ţivota 

daného společenství, které upravují přijetí celé řady hodnot řeholního ideálu. Druhý význam 

popisuje konkrétní fenomén v řeholním ţivotě od počátku patnáctého do konce šestnáctého 

století, který se vyskytoval především ve Španělsku. Jeho vznik souvisí s těţkou situací 

v církvi na konci středověku, která vedla k úpadku řeholního ţivota. Ve snaze o jeho obnovu 

začínají vznikat heterodoxní i ortodoxní reformy, které se projevují buď odmítnutím 
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 Srov. ALONSO RODRÍGUEZ Severino María: Capitolo, in: APARICIO RODRÍGUEZ Angel, CANALS 

Joan María, GOFFI Tullo, PALAZZINI Achille (edd.): Dizionario Teologico della Vita Consacrata. Milano: 

Àncora, 1994, 157-164, 157. 

360
 Samotný termín „observance“ je z latinského „observare“, které kromě základního smyslu „pozorovat, dávat 

pozor“, znamená také „zachovávat“ a „bedlivě plnit“; srov. PRAŢÁK Josef M., NOVOTNÝ František 

a SEDLÁČEK Josef: Latinsko-český slovník, (přepracoval NOVOTNÝ František). Praha: Koniasch Latin Press, 

1999, 893. 
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řeholního ţivota, nebo úsilím o jeho obnovu.
361

 V observantních institutech a hnutích jsou 

přítomny následující charakteristiky: regularis observantiae Ŕ doslovné zachovávání řehole 

bez zmírnění, coţ můţe přinášet úskalí fundamentalistické a legalistické četby; fuga mundi Ŕ 

útěk ze světa zdůrazňující samotu, ústraní, ţivot v klauzuře a ticho; conversio morum 

vyjádřené zejména akcentováním chudoby a askeze; a lectio divina podtrhující vnitřní 

modlitbu a duchovní četbu.
362

 

 I tento druhý význam je vzhledem k mému tématu důleţitý, neboť Terezie od Jeţíše ţila 

právě v prostředí této reformní tendence. Ona ji v jistém smyslu přejímá, zároveň se jí však 

daří vyhnout se úskalí zákonictví či přemrštěné přísnosti, které ji jinak tak často provázejí. 

Dokáţe zachovat vyváţenost navzdory tomu, ţe v její době je míra dokonalosti poměřována 

mírou sebezáporu Ŕ tedy čím větší askeze a sebezápor, tím větší dokonalost. Tereziin ideál 

observance vychází z karmelitánské řehole, jejímţ jádrem je ideál ustavičné modlitby v cele 

nebo poblíţ jí (srov. C 4,2). Ovšem mlčení a samota nejsou pojímány jako prostředek 

k dosaţení ideálu nepřetrţité modlitby, ale jsou jeho součástí. Řehole je pro ni synonymem 

umírněnosti, nikoli extrémní přísnosti. Vše, co tvoří pilíře její reformy, je ve sluţbě niterného 

setkání s Bohem, k ţivotu modlitby.
363

   

      

4.1.2.5 Dialektický vztah charismatu a observance daného institutu 

 Jak jsem jiţ naznačila výše, charisma a instituce jsou ve vzájemném vztahu, který je 

velmi podstatný. Institucionalizace jako proces představuje převádění charismatických prvků 

do konkrétních struktur, coţ jistým způsobem dává charismatu viditelné vymezení, které je 

ovšem zároveň i omezením.
364

 

 Jedním z úskalí je ritualizace charismatu, k níţ dochází křečovitým uchováváním 

materiálních vyjádření. Dalším můţe být zveličování významu charismatu, coţ vede k jeho 

absolutizaci na úkor ostatních. K reduktivnímu napodobování dochází ve snaze o obnovu, 
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 Srov. ÁLVAREZ FERNÁNDES Tomás: Osservanza, in: APARICIO RODRÍGUEZ Angel, CANALS Joan 

María, GOFFI Tullo, PALAZZINI Achille (edd.): Dizionario Teologico della Vita Consacrata. Milano: Àncora, 

1994, 1223-1228, 1223-1224.  
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 Srov. tamtéţ, 1226-1227.  
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 Srov. ROS GARCÍA Salvador: Karmelitánská řehole, ţitá a interpretovaná svatou Terezií, přednáška na Dni 

spirituality „Karmelitánská řehole“, Praha, 10. května 2003, nepublikovaný překlad ve vlastnictví Pavla 

Vojtěcha Kohuta. 

364
 Srov. ROMANO Antonio: Carisma, 180-181. 
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která spočívá v návratu k dřívějším strukturám. Nakonec neutralizace charismatu je hrozbou 

představující ztrátu proměňující moci.
365

 

 Mechanická observance instituce můţe zhášet ducha institutu. To však neznamená, ţe jí 

není potřeba nebo ţe není důleţitá. Pokud má být charisma v církvi ţito a dál předáváno, bez 

vnějšího vyjádření se neobejde, naopak jej vyţaduje. Vnější vyjádření není jen vtělením 

ducha, kterého musí zobrazovat, ale i jeho nosnou strukturou, jeţ má k pravému ţití 

charismatu vychovávat. 

 Je zřejmé, ţe vnější vyjádření a duch dané spirituality, včetně tereziánsko-

karmelitánské, bývají v konkrétních momentech v určitém napětí. To je ovšem úplně 

v pořádku, neboť vyjadřuje antinomickou bipolaritu kaţdé skutečnosti, která je boţsko-lidská. 

Nejde tedy o to zmíněné napětí odstranit, ale přetavit jej v napětí plodné, které není ničivé. 

Toto napětí totiţ znamená spíše pouto, které charisma a instituci spojuje. Je evidentní, ţe takto 

nahlíţené napětí je dokonce nezbytné, neboť bez něj hrozí nebezpečí, ţe bude jedno 

od druhého odděleno či stavěno proti sobě. 

 Má jít o dialektický vztah, který ukazuje na chalcedonský christologický vzorec.  

V pohledu na Krista Boho-člověka, v němţ se boţská a lidská přirozenost sbíhají v jedné 

osobě nesmíšeně, nezměnitelně, nerozděleně a nerozlučně, se nachází klíč k řešení konfliktů, 

které budou nevyhnutné přinejmenším na úrovni proţívání. O institutu, který má boţskou 

(charisma) a lidskou (instituce) „přirozenost“, platí analogicky stejná slova, která koncil 

vyslovuje o církvi: „Je zároveň lidská i boţská, viditelná a přitom vybavená neviditelnými 

hodnotami, je horlivě činná i oddaná kontemplaci, je přítomna ve světě, a přece jím jen 

prochází. Tyto vlastnosti církve jsou ve vzájemném vztahu: to, co je v ní lidské, má být 

zaměřeno k boţskému a jemu podřízeno, viditelné k neviditelnému, činnost ke kontemplaci 

a přítomné k budoucí vlasti, kterou hledáme.“ 
366

 Podobně i u řeholního institutu má být 

instituce zaměřena k charismatu a jemu podřízena, zároveň však nemůţe být opomíjena nebo 

zanedbávána, podle vzorce, který platí pro církev na základě Kristova tajemství: i u něj je 

lidská přirozenost zaměřena k boţské a jí podřízena.
367
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 Srov. tamtéţ. 
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 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium (ze dne 
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4.2 Existující a moţné modely vnějšího uspořádání 

 Pro základní představu o tom, jak můţe vypadat ţivot externích sester, poslouţí 

průzkum, provedený pomocí zmíněného dotazníku.
368

 Ze sedmi set šedesáti rozeslaných 

dotazníků se vrátila odpověď ze sto padesáti čtyř Karmelů, z nichţ třicet osm klášterů má 

externí sestry. Vzhledem k poměru navrácených odpovědí k počtu rozeslaných dotazníků, 

výsledky z nich vyvozené jsou pouze orientační. Ukazuje se, ţe více klášterů externí sestry 

nemá. U klášterů s externími sestrami je zřejmé, ţe existuje celá řada způsobů konkrétních 

podob jejich ţivota. Jednotlivé odlišnosti jsou patrné v oblasti právního postavení, formace, 

vnitřní modlitby, kontaktu s klauzurou a náplni jejich sluţby. Z prvních čtyř jmenovaných 

odlišností bylo moţné vysledovat typologie, které zde blíţe představím. 

4.2.1 Právní postavení externích sester a základní modely 

 Právní postavení lze odvodit na základě následujících otázek: zda mají úplné nebo 

částečné hlasovací právo, zda se pravidelně účastní kapitul, zda mají aktivní a pasivní 

právo.
369

 Na základě odpovědí na tyto otázky lze vyvodit pět modelů, které prezentuji v této 

tabulce.
370

 

 

právní 

postavení 

počet 

klášterů 

úplné 

hlasovací 

právo 

částečné 

hlasovací 

právo 

účast na 

kapitulách 

aktivní 

volební 

právo 

pasivní 

volební 

právo 

model 1 11 ne ano ano ano ne 

model 2 8 ano ne ano ano ne 

model 3 6 ne ano ne ano ne 

model 4 4 ne ne ano ano ne 

model 5 3 ne ne ne ne ne 

                                                           
368

 Základní vymezení dotazníku jsem jiţ uvedla v první kapitole (1.1.2 Provedený dotazník a jeho první 

výsledky ohledně identity externích sester); srov. stránka 11. Vlastní dotazník, jeho popis a všechny výsledky, ke 

kterým jsem průzkumem na základě dotazníků došla, jsou uvedeny v příloze této práce, viz Příloha I, 131-143.  

369
 Srov. otázky dotazníku č. 12-15; viz tamtéţ, 132. 

370
 Šest klášterů s externími sestrami do tabulky nebylo zařazeno, neboť neodpovídaly ţádnému z uvedených 

modelů (dva z nich uvádějí, ţe sestry mají jen aktivní volební právo a ostatní otázky jsou zodpovězeny záporně; 

jeden sestrám nepřiznává ţádné hlasovací a volební právo, jen účast na kapitulách; a jeden klášter se shoduje 

s modelem 2 s jediným rozdílem: externí sestry mají pasivní volební právo kromě volby na převorku 

a podpřevorku), nebo na všechny otázky neodpověděly (dva kláštery). Srov. tamtéţ, tabulka č. 5, 137 
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 Nejčastěji externí sestry mají částečné hlasovací právo, účastní se kapitul, mají aktivní 

volební právo a nemají pasivní volební právo. Druhým co do počtu klášterů je model, který se 

od prvního liší pouze tím, ţe sestry mají nikoliv částečné, ale úplné hlasovací právo. Nejméně 

zastoupený je model, v němţ externí sestry nemají ţádné hlasovací právo, neúčastní se 

kapitul, dokonce nemohou ani volit převorku, ačkoliv toto aktivní volební právo 

předpokládají samotné Stanovy (srov. NS 228). S ohledem na jejich specifickou sluţbu je 

jasné, ţe externí sestry nikde nemají pasivní volební právo
371

. Za zmínku stojí příklad 

z jednoho dotazníku, kde sestry poznamenávají, ţe kdysi zvolily externí sestru do rady, ale 

bylo jim řečeno, ţe to není dovoleno. Co se týče aktivního volebního práva, lze předpokládat, 

ţe se jím myslí ve většině případů pouze volba převorky, coţ také několik klášterů ke své 

odpovědi doplnilo. Bosé karmelitky jednoho kláštera dodaly, ţe pasivní volební právo 

externích sester se týká kromě volby převorky ještě delegátky pro generální shromáţdění 

(federace klášterů). 

 

4.2.2 Povaha a doba formace externích sester 

 Dalším okruhem, který jsem zpracovávala, byla formace externích sester. Podle 

odpovědí na otázky porovnávající jejich formaci s formací mnišek (viz otázky č. 10-11), jsem 

vytvořila čtyři modely.
372

  

 

formace počet klášterů povaha formace doba formace 

model 1 16 stejná jako mnišky stejná jako mnišky 

model 2 6 jiná neţ mnišky jiná neţ mnišky (delší) 

model 3 6 stejná jako mnišky jiná neţ mnišky (delší) 

model 4 3 stejná jako mnišky nestanovena 

                                                           
371

 Pouze jeden klášter udává, ţe externí sestry mají pasivní volební právo, avšak kromě volby na převorku 

a podpřevorku. 

372
 Sedm klášterů do této tabulky nebylo zahrnuto: tři uvádějí povahu formace externích sester vlastní (z toho 

dva dobu formace delší a jeden stejnou jako mnišky); tři kláštery mají formaci jinou (z toho dva s nestanovenou 

dobou a jeden se stejnou dobou jako mnišky); v jednom klášteře, v němţ mají externí sestry dobu formace 

stejnou, způsob formace zatím hledají („ad experimentum“); srov. Příloha I, tabulka č. 7, 138. 



101 

 

 V největším počtu klášterů mají externí sestry formaci (způsob i dobu) stejnou jako 

mnišky. Z odpovědí však vyplynulo, ţe tyto dvě otázky byly někdy špatně pochopeny, 

například jiţ v první otázce (otázka č. 10) sestry odpověděly na poloţenou otázku aţ v otázce 

následující (otázka č. 11). Nutno přiznat, ţe tyto otázky mohly být lépe formulovány. 

 Většina klášterů z těch, kde je doba formace externích sester jiná neţ u mnišek, 

konkrétně uvedla, ţe trvá šest let časných slibů, nebo (vyjádřeno to samé jinak) celkově devět 

let, coţ představuje o tři roky delší formaci externích sester neţ je doba formace mnišek. Lze 

se domnívat, ţe tam, kde je doba formace stejná, je zřejmě důvodem touha navenek vyjádřit 

rovnocennost externích sester s mniškami. Několik z těchto klášterů se i zmínilo, ţe delší 

formaci měly externí sestry v minulosti. 

 Na druhou stranu v klášterech, kde je formace externích sester delší, nemusí být 

příčinou (ani důsledkem) rozdělování sester na dvě „kategorie“, ale spíše můţe být důvodem 

vědomí specifičnosti povolání externích sester, jeţ vyţaduje jednak dobře poznat a chápat 

povolání mnišek, jednak správně nahlíţet a proţívat povolání své, které je ze své povahy 

podstatně bipolární. Z tohoto důvodu mohou kláštery vnímat potřebu delší formace externích 

sester oproti mniškám. 

 

4.2.3 Kontakt externích sester s klauzurou 

 Zajímavým tématem je kontakt externích sester s klauzurou, respektive s komunitou, 

který jsem posuzovala na základě odpovědí na tyto otázky: zda mají vnitřní modlitbu 

s komunitou v klauzuře, nebo vně klauzury, individuálně, nebo jinak (otázka č. 17), zda tráví 

rekreaci s komunitou, odděleně, nebo jinak (otázka č. 21) a zda mají klauzuru vlastní či cely 

v papeţské klauzuře (otázka č. 22).
373

  Vyvstaly z toho různé modely: 
374

 

 

 

 

                                                           
373

 Kontaktu externích sester s komunitou se týkají i otázky jejich účasti na kapitulách (ot.14) a popisu jejich 

sluţby (otázky č. 20, 23, 25), ovšem v prvním případě nelze vysledovat ţádné „pravidlo“ a ve druhém pro typ 

otevřených volných odpovědí a jejich různost není moţné vytvoření nějaké jednoduché typologie. 

374
 Do této tabulky není započteno osm klášterů, neboť neodpovídají ţádnému z uvedených modelů a tvoří i mezi 

sebou navzájem různé kombinace. 
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kontakt 

s klauzurou 

počet 

klášterů 
praxe vnitřní modlitby rekreace Klauzura 

model 1 9 s komunitou v klauzuře s komunitou Vlastní 

model 2 6 s komunitou v klauzuře s komunitou 
cela v papeţské 

klauzuře 

model 3 5 s komunitou vně klauzury s komunitou Vlastní 

model 4 4 s komunitou vně klauzury 
v poledne odděleně, 

večer s komunitou 
Vlastní 

model 5 3 s komunitou vně klauzury s komunitou 
cela v papeţské 

klauzuře 

model 6 3 individuálně s komunitou 
cela v papeţské 

klauzuře 

 

 Největší počet klášterů uvádí, ţe externí sestry tráví rekreaci a vnitřní modlitbu 

s komunitou v klauzuře a klauzuru mají vlastní. Za pozornost stojí, ţe ve většině klášterů je 

patrné vědomí sounáleţitosti externích sester s mniškami, coţ lze vidět na tom, ţe skoro 

všechny tráví rekreaci společně s komunitou, rovněţ i vnitřní modlitbu, ať uţ v klauzuře či 

vně klauzury, mají spolu s komunitou.  Pět Karmelů zajímavě řeší otázku rekreace externích 

sester.
375

 Podle mého názoru je rozumné, kdyţ ji sestry mohou jednou trávit ve společenství 

mezi sebou a jednou společně s komunitou, neboť tento způsob na jednu stranu bere v potaz 

spoluvytváření jednoho společenství s mniškami a jejich sepětí s nimi, na druhou stranu 

zohledňuje vlastní svéráz jejich povolání, které mohou externí sestry v rekreaci mezi sebou 

navzájem lépe sdílet.  

 

4.2.4 Praxe a doba vnitřní modlitby externích sester 

 Dále jsem se zabývala tím, jak a kde externí sestry praktikují vnitřní modlitbu, tedy zda 

se ji modlí s komunitou v klauzuře, nebo s komunitou vně klauzury, individuálně či jinak 

(otázka č. 17) a kolik času denně mají pro vnitřní modlitbu vyhrazeno (otázka č. 19). 

Ze spojení odpovědí na tyto otázky mi vzešlo mnoho různých modelů.
376

  

 

                                                           
375

 Srov. Příloha I, tabulka č. 9, 139. 

376
 Zbývající kláštery, které nejsou zahrnuty v této tabulce, viz Příloha I, tabulka č. 12, 141. 
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vnitřní modlitba 
počet 

klášterů 
praxe vnitřní modlitby 

čas denně 

vyhrazený pro 

vnitřní modlitbu 

model 1 8 s komunitou v klauzuře 2× hodina 

model 2 5 s komunitou vně klauzury 2× hodina 

model 3 4 s komunitou vně klauzury 2× ½ hodiny 

model 4 3 s komunitou v klauzuře 1× hodina 

model 5 3 s komunitou vně klauzury 1× hodina 

model 6 3 individuálně 2× ½ hodiny 

model 7 3 s komunitou v klauzuře 2× ½ hodiny 

 

 Mezi těmito modely co do počtu zastoupení nejsou výrazné rozdíly, tudíţ nemají 

takovou výpovědní hodnotu a nelze z nich vyvodit nějaké jednoznačné závěry. Přesto stojí 

za povšimnutí, ţe nejpočetnější jsou modely, v nichţ mají externí sestry vyhrazeny pro vnitřní 

modlitbu dvě hodiny denně, stejně tak jako mají mnišky.
377

 

 Co se týče náplně sluţby externích sester (otázky č. 20, 23-25), jsou oblasti, ve kterých 

panuje mezi kláštery shoda: externí sestry slouţí vně kláštera, obstarávají nákupy, doprovázejí 

mnišky k lékaři, chodí na úřady, starají se o kapli, sakristii a vnější prostory kláštera, přijímají 

hosty. Velmi často se v odpovědích objevuje vyjádření, ţe externí sestry jsou poutem mezi 

klauzurou a vnějškem, mezi komunitou a veřejností. Reprezentují komunitu na kněţských 

svěceních a jiných lokálních událostech církve. Jen několik málo klášterů uvedlo, ţe externí 

sestry mají jakousi charitativní činnost (např. navštěvují nemocné) či nějaký jiný menší 

apoštolát (např. dávají katecheze).  

 

4.3 Od podílného proţívání vztahu kontemplace a činnosti k dialektickému 

 Nakonec důleţitější neţ všechny konkrétní modely, jeţ je moţné vytvořit Ŕ ačkoli mají 

svou nemalou platnost Ŕ je přece jen důleţitější výchova k jejich správnému proţívání. 

K tomu, aby mohlo být napětí, jemuţ jsou externí sestry zvláště vystaveny (jde o napětí mezi 

vnitřním a vnějším, mezi kontemplací, která je součástí jejich povolání, a činností, která je jim 

                                                           
377

 Počet klášterů, kde externí sestry mají vyhrazeny dvě hodiny denně pro vnitřní modlitbu, je ještě větší neţ 

ukazuje tato tabulka modelů, která se týká jak doby, tak praxe vnitřní modlitby externích sester, neboť zde 

nejsou zahrnuty všechny kláštery. Tabulka týkající se samotné doby vyhrazené externím sestrám pro vnitřní 

modlitbu, viz  Příloha I, tabulka č. 14, 142. 
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svěřena a je často nepředvídatelná), proţíváno jako plodné, je dobré se učit rozlišovat, co 

na jedné straně patří k observanci (a co je tedy stanoveno institucí a jako takové se má ţít) a 

co je na straně druhé vlastním charismatem (oním darem Ducha, k němuţ má být veškerá 

instituce i její observance zaměřena), a to je mnohem důleţitější. 

 Jde o vnitřní postoj, ve kterém sestry budou nejen vědět, ţe tyto skutečnosti nestojí proti 

sobě, ale ţe je budou opravdu proţívat jako k sobě vztaţené a budou usilovat o jejich 

harmonické propojení. Takovému postoji učila své spolusestry uţ svatá Terezie, u které je 

zřejmé jednoznačně dialektické chápání kontemplace a činnosti. 

 

4.3.1 Dějiny vztahu mezi kontemplací a činností 

 Karmelitánský řád, který vznikl se silným kontemplativním charakterem, je v historii 

řádů oním místem, kde se snad nejvíce promyslel a „protrpěl“ problém vztahu, jaký se má 

zachovat mezi kontemplací a činností. Jiţ od prvního pokolení karmelitánů v Evropě Ŕ 

v době, kdy církev přiznala Řádu „ţebravý charakter“, se nalezení rovnováhy mezi těmito 

dvěma póly stalo jeho nejpalčivější potřebou.
378

 „V čase, kdy se tento problém diskutoval 

s různým výsledkem v muţské, více s ním svázané větvi Řádu, můţe být udivující, ţe to byla 

pozdější ţenská větev, která převzala úlohu jeho skutečného, teologického prohloubení 

(…).“ 
379

 Vţdyť ţenský Karmel se nemusel zabývat praktickým řešením tohoto problému, 

neboť v něm byla činnost organizována od počátku podle většiny ţenských řádů 

v kontemplativně-klauzurním modelu. Moţná právě proto se v něm našel prostor pro více 

radikální a originální řešení.
380

 

 

4.3.1.1 Starověká pojetí kontemplativního a činného života 

 Problém vzájemného vztahu mezi činností a kontemplací ovšem nebyl řešen jen v rámci 

karmelitánského řádu, vyskytoval se v církvi jiţ od počátků jejího vzniku a má svůj dlouhý 

dějinný vývoj. V prvotní církvi byla sice zachována jednota apoštolátu a modlitby, avšak v té 

době byla nereflektovaná a s příchodem vnější svobody pro křesťanství začátkem čtvrtého 

století dochází mimo jiné k rozkvětu mnišského hnutí jako projevu touhy po intenzivním 

                                                           
378

 Srov. SICARI Antonio: Elisabetta della Trinità. Unʼ esistenza teologica, 135-136. 

379
 Tamtéţ, 136.      

380
 Srov. tamtéţ. 
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totálním odevzdání a obětování se Kristu („nekrvavé mučednictví“) a jako kontemplativní 

„alternativa“ k zesvětštění kléru.
381

 

 V této etapě dějin v církvi jiţ začínají kontemplativní způsob a aktivní způsob ţivota 

stát proti sobě, přičemţ první je nadřazován druhému. K této skutečnosti přispěla 

neoplatonská a individualistická koncepce primátu kontemplace zakládající se na přeceňování 

„duchovních“ činností člověka.
382

  

 I vlastní řeholní ţivot se začíná projevovat ve dvou základních formách, jimiţ jsou ordo 

monasticus, reprezentující ţivot v zásadě kontemplativní, a ordo canonicus, reprezentující 

ţivot v zásadě činný.
383

 

 

4.3.1.2 Středověká mendikantská koncepce smíšeného života 

 Ve středověku se k ryze činnému a ryze kontemplativnímu ţivotu přidává idea 

kontemplativně-apoštolského ţivota, a to zejména díky zrodu ţebravých řádů (mendikantů). 

Tento „smíšený“ typ byl svými teoretiky, mezi nimiţ vyniká svatý Tomáš Akvinský, 

povaţován za „nejdokonalejší“, nicméně apoštolát a kontemplaci pojímal podílně.
384

 Platilo 

zde „pravidlo nepřímé úměry“: čím více kontemplace, tím méně činnosti, a naopak.
385

 

Zmírnění antinomie, avšak v typicky podílné logice „smíšeného ţivota“, lze pozorovat 

ve známém dominikánském hesle: Contemplata aliis tradere („Nazřené předávat jiným“). Jde 

o to, ţe v prvořadé pozornosti, zaměřené na Boha, je spatřována plodnost, projevující se 

v důsledku ve vztahu k bliţním (tedy ex plenitudine contemplationis activus Ŕ „činný z plnosti 

kontemplace“). 

 

                                                           
381

 GATTO Stanislao a CAPRIOLI Mario: Vita (contemplativa, attiva, mista), in: ANCILLI Ermanno (ed.), 

Dizionario enciclopedico di spiritualità, 3. svazek, Roma, Città Nuova, 
2
1992, 2646-2652, 2647n. 

382
 Srov. SICARI Antonio: Elisabetta della Trinità. Unʼ esistenza teologica, 136. 

383
 Srov. PIGNA Arnaldo: La vita religiosa. Teologia e spiritualità, Roma: Edizioni OCD, 1991, 21n. 

384
 Kvalitní prezentaci smíšeného ţivota podle Tomáše Akvinského předkládají GATTO Stanislao a CAPRIOLI 

Mario: Vita (contemplativa, attiva, mista), 2651n. 

385
 KOHUT Pavel Vojtěch: „Na cizím břehu“ Ŕ „v nebi ve víře“. Poselství „sester v Duchu“ o věčném ţivotě 

v přítomném okamţiku, in: Věřím ve vzkříšení těla a ţivot věčný. VI. Celostátní kongres katechetů 

25.-27. října 2007 v Kroměříţi, České Budějovice, Nakladatelství Tomáš Halama (pro Katechetickou sekci 

České biskupské konference), 2007, 81-109, 99. 
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4.3.1.3 Zrod dialektického pojetí vztahu kontemplace a činnosti na prahu novověku 

 Na prahu moderní doby dochází k nové syntéze, a to nejprve a především díky Ignácovi 

z Loyoly (1491-1556). Jeho heslo in actione contemplativus („kontemplativní v činnosti“) 

klade důraz na kontemplaci a sjednocení s Bohem, které jsou souběţné s vlastní činností.
386

 

Terezie od Jeţíše pak dialektiku kontemplace a činnosti nahlíţí z opačné perspektivy, takţe 

by ji bylo moţné vyjádřit slovy in contemplatione activa („aktivní v kontemplaci“).
387

  

 U Terezie se nachází pravděpodobně první korekce tradičního, ovšem velmi 

zavádějícího výkladu příběhu z Lukášova evangeliu o Jeţíšově návštěvě v domě Marie 

a Marty (10,38-42). Klasická typologie „Marie Ŕ Marta“ pro ni neznamená oddělování 

kontemplace a činnosti, ale naopak, jejich spojení. Marie a Marta musejí kráčet spolu: „Moje 

sestry, ráda bych, abyste usilovaly o toto. Mějme vytrvalou touhu po modlitbě a věnujme se jí, 

abychom měly sílu slouţit Pánu, a ne abychom si uţívaly. Nechtějme kráčet po neznámé 

cestě! Brzičko bychom se ztratily. Bylo by to opravdu divné myslet si, ţe dostaneme tyto 

milosti na jiné cestě neţ na Jeho, po které šli všichni svatí. Ať nás to ano nenapadne! Věřte 

mi, ţe Marta a Marie musí svorně hostit Pána, dobře s Ním zacházet, aby ho měly stále 

u sebe. Jak mu mohla Marie, sedící u jeho nohou, dát najíst, kdyby jí její sestra nepomáhala? 

Ŕ Dát najíst Pánu to znamená všemoţně se snaţit získat mnoho duší, neboť ty jestliţe se spasí, 

budou ho věčně chválit“ (7H 6,12)*. 

 Terezie, nejspíše v reakci na klasické zdůrazňování Marie jako té jediné, o kterou jde, 

má tendenci vyzdvihovat Martu jakoţto vzor pro kontemplativní duše. „Vy mi však namítnete 

dvě věci: zaprvé, ţe podle svědectví našeho Pána Jeţíše Krista Marie si vyvolila nejlepší úděl. 

Ano, ale ona uţ vykonala Martinu sluţbu, kdyţ Pánu umyla nohy a utřela je svými vlasy“ 

(7H 6,13)*. 

 Zřejmě i s ohledem na to, ţe mnišky jsou v klášteře především kvůli kontemplaci, má 

potřebu zdůraznit Martu, neboť nechce, aby se uzavřely do falešného a neplodného intimismu 

s Bohem, který by vylučoval jednak ostatní sestry, jednak okolní svět. „O svaté Martě se 

neříká, ţe by byla kontemplativní a přesto byla velkou světicí. Nestačilo by vám být jako tato 

šťastná ţena, jeţ tolikrát směla hostit ve svém domě našeho Pána Krista, připravovat mu jídlo, 

                                                           
386

 „Od Ignáce pochází věta "nacházet Boha ve všech věcech", jejíţ význam není jiný neţ tento: kontemplace 

a pocit Boţí přítomnosti a náklonnost a okoušení duchovních věcí (se děje) ve slovech, činech a ve všech 

věcech.“ Ŕ PACHO Eulogio: Storia della spiritualità moderna, Roma: Teresianum, 1984, 103; citace dle: 

KOHUT Pavel Vojtěch: tamtéţ. 

387
 Srov. SICARI Antonio: Elisabetta della Trinità. Unʼ esistenza teologica, 137; nebo KOHUT Pavel Vojtěch: 

„Na cizím břehu“ Ŕ „v nebi ve víře“. Poselství „sester v Duchu“ o věčném ţivotě v přítomném okamţiku, 100. 
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slouţit mu a jíst s ním u stolu? Kdybyste byly všechny usebrané jako Magdalena, nikdo by 

nepřipravoval jídlo pro boţského Hosta. Představujte si tedy, ţe náš klášter je jako Martin 

dům, kde je potřeba myslet na všechno. Ty, jeţ se věnují činnému ţivotu, ať nereptají na ony, 

jeţ se oddávají kontemplaci, neboť Pán by vystoupil na jejich obranu, i kdyby mlčely, 

zapomínajíce na sebe a na vše ostatní, jak tomu většinou bývá“ (C 17,5)*. 

 Světice zároveň podtrhuje, ţe kontemplace je Boţím darem, který sestry nezískají 

vlastním úsilím, ale k jehoţ přijetí se mohou a mají disponovat Ŕ pro dobro druhých 

(s apoštolským úmyslem). Záleţí na Bohu, zda jim dar kontemplace udělí na zemi, nebo 

ve veškeré plnosti v nebi, ovšem bez ducha sluţby a touhy být pro druhé, Marií být nelze. 

Nahlíţení Karmelu jakoţto domu svaté Marty, dovoluje kontemplaci proniknout dům bez 

rizika přivlastnění si tohoto Boţího daru pro sebe.
388

  

 

4.3.2 Karmelitánské paradigma dialektického proţívání kontemplace a činnosti 

 Jiţ tato zde citovaná Tereziina slova mohou velmi napomoci ke správnému proţívání 

povolání externích sester na Karmelu. I ony jsou povolány ke kontemplaci, mají však zároveň 

specifické povolání ke sluţbě. V Tereziině pojetí není rozpor mezi činností a kontemplací, 

neboť obojí má být chápáno jako sluţba Hostu Ŕ sestry tedy přebývají v Boţí přítomnosti jak 

v činnosti, tak v kontemplaci. „Ať si uvědomí, ţe mezi nimi musí být některá, jeţ připraví 

jídlo Mistrovi a ať to povaţuje za štěstí, ţe mu můţe slouţit jako Marta. Ať nezapomenou, ţe 

pravá pokora spočívá v tom, být ochotné přijmout s radostí, co od nás chce Pán, a povaţovat 

se za nehodné být nazývány jeho sluţebníky. Jestliţe pak kontemplace, vnitřní rozjímavá 

modlitba i ústní, ošetřování nemocných, různé úkoly v domě, ano, i nejniţší práce, jsou 

sluţbou Hostu, který k nám přichází bývat, jíst, osvěţit se s námi, co na tom záleţí, zda 

konáme to či ono?“ (C 17,6)*   

 Další postavou ţenského Karmelu učící stejné dialektice vztahu apoštolátu a modlitby, 

jíţ ovšem originálně nahlíţí i proţívá, je nepochybně Terezie od Dítěte Jeţíše (1873-1897). 

Její jedinečný přínos lze nalézt v tom, ţe se umisťuje do „srdce Církve“ Ŕ pochopení, ţe 

v celém těle a ve všech jeho činnostech koluje stejná krev. V „činnosti srdce“ se nachází 

vyjádření rovnosti mezi kontemplací a činností a skrze krev proudící ve všech z téhoţ srdce je 

                                                           
388

 Srov. SICARI Antonio, tamtéţ. 
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zřejmá i vzájemná sounáleţitost a příbuzenství křesťanů. Proto kromě bytí kontemplativním 

člověkem a bytí osobou činnou, lze dokonce „být vším“.
389

  

 Nakonec Alţběta od Trojice, kterou jsem si vybrala jako tu, která můţe být základní 

vzorem a učitelkou externích sester v jejich správném proţívání vlastního povolání, nemůţe 

vztah činnosti a kontemplace vnímat jinak, neţ dialekticky Ŕ tedy v duchu matky 

zakladatelky, podobně jako její „sestra v Duchu“, Terezie z Lisiuex. Jiţ ve druhé a třetí 

kapitole jsem ukázala, v čem spočívá její nauka, připomenu zde tedy jen zásadní myšlenky 

týkající se tohoto tématu. 

 

4.3.2.1 Alžbětin kontemplativní život ve světě 

 Alţběta ţila ve svém mládí velmi činným způsobem ţivota. Vzhledem k tomu, ţe se 

věnovala hře na klavír, cvičením strávila mnoho hodin během dne, a kdyţ k tomu připočteme 

její další mnohé aktivity, je evidentní, ţe moc volného času jí uţ nezbývalo. Přestoţe touţí 

po modlitbě, s nadšením mluví o dnech usebrání, které ji přitahují, o tichu Karmelu, kterému 

by dala přednost před vším, co ţila ve světě, nenachází se u ní ani náznak nějaké vnitřní 

rozpolcenosti, roztrţky mezi kontemplací a činností. 

 Zdá se, ţe Alţběta neměla potřebu vztah mezi nimi příliš řešit, respektive otázka 

kontemplace Ŕ činnosti se u ní nejeví jako podvojná aktivita člověka. V tom se nachází 

Alţbětina jedinečnost.
390

 Ona se snaţila ţít s Bohem všude, ať byla kdekoliv a dělala cokoliv: 

kdyţ hrála na klavír, kdyţ tancovala na večírku, kdyţ obdivovala přírodu, atd. Lze nakonec 

říci, ţe díky perspektivě neustálého zaměření na Boha ji naopak vše k Bohu jen přivádělo. 

 

4.3.2.2 Inhabitační spiritualita – klíč k dialektickému prožívání kontemplace a činnosti 

 Kdyţ Alţběta přichází na Karmel, vstupuje do tereziánsko-karmelitánské tradice, 

ztotoţňuje se s apoštolským úmyslem, který svým duchovním dcerám Terezie tolik 

vštěpovala, a hlásí se k němu. Kamarádce, která aspiruje na Karmel, Alţběta píše: „Modli se 

také k naší serafínské Matce, svaté Terezii. Ona tak milovala, ţe umřela z lásky. Pros ji 
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 Srov. SICARI Antonio: Elisabetta della Trinità. Unʼ esistenza teologica, 139. 

390
 Srov. SICARI Antonio: Elisabetta della Trinità. Unʼ esistenza teologica, 141. 
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o velkou touhu po Bohu a po duších, neboť karmelitka má být apoštolkou. Všechny její 

modlitby i oběti směřují k tomu!“
391

 

 V čem však spatřuje uskutečnění svého apoštolství? Je to tak prosté: „Naše svatá matka 

Terezie chce, aby její dcerky byly plně apoštolkami. Je to tak prosté. Boţský Adorátor je 

v nás, a proto máme Jeho modlitbu. Obětujme ji, komunikujme tam a prosme současně s Jeho 

Duší!“
392

 

 Východiskem je pro ni samotná inhabitace, spojení člověka s Bohem, ztotoţnění se 

s Kristem.
393

 Alţběta jde rovněţ správným směrem, kdyţ zaměřuje svou pozornost ke Kristu. 

V něm není konflikt mezi činností a kontemplací, ale naprostá jednota. Stejně tak vidí Alţběta 

rovnítko mezi těmito dvěma skutečnostmi. Jak vyjadřuje v jednom dopise: „Apoštol 

a karmelitka jsou jedno.“
394

 Oba dva mohou dávat Boha duším. Podstatné je setrvávat 

u boţského Zřídla. „Má duše se ráda spojuje s vaší ve stejné modlitbě za církev, za diecézi. 

Vţdyť náš Pán přebývá v našich duších, jeho modlitba je naší a já bych na ní chtěla mít podíl 

bez ustání, tím ţe budu jako malá nádoba u Zřídla, u Pramene ţivota, abych ji pak mohla 

následně sdělovat duším tím, ţe nechám rozlévat proudy nekonečné lásky.“
395

 

 Stejně tak má i kněz přebývat u Pramene ţivota a být ve spojení s Ním. „Ó, jakou moc 

má nad dušemi apoštol, který vţdy zůstává u Zřídla ţivých vod. Tehdy je můţe rozlévat 

kolem sebe, aniţ by se kdy vyprázdnila jeho duše, protoţe se sdílí s Nekonečným!“
396

 

 Je zřejmé, ţe Alţběta nepřisuzuje jednomu povolání apoštolát a druhému modlitbu. 

Kontemplace je činností a činnost se zase od kontemplace nemůţe odtrhnout. Tento 

dialektický vztah se uskutečňuje díky ztotoţnění s Kristem, v němţ obojí tvoří jednotu 

v nejčistší, respektive dokonalé formě. „"Vivo enim jam ego, vivit vero in me Christus." To je 

sen mé karmelitánské duše, a jak soudím, je to také sen Vaší kněţské duše, a především sen 

Kristův, a proto Ho prosím, aby jej plně uskutečnil v našich duších; buďme Mu jistým 

způsobem lidstvím navíc, ve kterém On bude moci obnovit celé své tajemství.“ 
397

 

                                                           
391

 L 136 Germaine de Gemaux ze 14. září 1902. Viz téţ L 179 stejné adresátce nebo L 276 madame de Hallo 

ze 7. června 1906: „Jako pravá dcerka svaté Terezie, prahnu být apoštolem, abych vzdávala plnou chválu tomu, 

kterého miluji (…)“.   

392
 L 179 Germaine de Gemaux z 20. září 1903. 

393
 Srov. SICARI Antonio: Elisabetta della Trinità. Unʼ esistenza teologica, 141. 

394
 L 124 abbé Beaubisovi z 22. června 1902. 

395
 L 191 abbé Chevignardovi z 25. ledna 1904. 

396
 Jiţ výše citovaný L 124. 

397
 L 214 abbé Chevignardovi z 29. listopadu 1904. 
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4.4 Alţbětino vedení externích sester k inhabitační spiritualitě 

 Co tedy můţe Alţběta vzkázat externím sestrám? V její korespondenci jsou dvě třetiny 

dopisů adresovány laikům. Kdyţ k nim připočteme dopisy kněţím, je zřejmé, ţe si psala 

převáţně s lidmi, kteří ţili aktivním a činným způsobem ţivota. Jestliţe Alţběta svěřuje 

a předává své ideály lidem, kteří ţijí naplno ve světě, a sděluje jim, ţe i oni mohou ţít 

v kontemplaci a v nejniternějším spojení s Bohem, bezpochyby můţe dobře poradit sestrám, 

které pro své specifické povolání sluţby a kontakt se světem neţijí takovou vnější samotu 

a ticho jako mnišky, ale které přesto ţijí své povolání ke kontemplaci v ústraní kláštera 

ve srovnání s adresáty Alţbětiných dopisů. 

 Pokusím se tedy formulovat několik „vzkazů“, které lze nalézt v jejím poselství a které 

se pro externí sestry mohou stát prvními a základními ukazateli na cestě k autentickému 

proţívání vlastního povolání. 

 

4.4.1 Ţít v ustavičném vědomí inhabitace (Bůh ve mně, já v Něm)  

 Jde o ústřední bod Alţbětina poselství. K němu všechno směřuje, kolem něj se vše točí 

a od něho také všechno vychází. Paní Anglesové Alţběta píše: „Chtěla byste být celá jeho, 

ačkoli ţijete ve světě, a je to tak prosté: On je stále s Vámi, buďte stále s Ním“
398

 Alţběta tak 

předává svou zkušenost, která prostupuje celý její ţivot: „Nikdy nejsem sama, je zde stále můj 

Kristus modlící se ve mně a já se modlím s Ním.“
399

  

 „Pak nezáleţí na zaměstnání, ve kterém mě chce mít, jelikoţ je stále se mnou, vnitřní 

modlitba, srdce na srdci nesmějí nikdy skončit.“
400

 

 

4.4.2 Vše dělat v Něm, s Ním, skrze Něho a pro Něho (DR 20) 

 Tuto větu by bylo moţné prohlásit za Alţbětino heslo. Duše s tímto přístupem je totiţ 

podle Alţběty skutečně „chválou slávy“ a „kaţdým svým pohybem, kaţdým svým úsilím, 

i kaţdým svým skutkem, jakkoli obyčejným, "zakořeňuje" hlouběji v Tom, kterého miluje“ 
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 L 138 paní Angles z 29. září 1902. 

399
 L 123 Françoise de Sourdon z 19. června 1902. 

400
 L 169 kanovníku Anglesovi z 15. července 1903. 
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(DR 20). Vědomí neustále inhabitace napomáhá k nepřetrţitému spojení s Bohem v jakékoliv 

činnosti.  

 A tak Alţběta radí: „"Zůstaňte ve mně." Slovo Boţí nám dává tento příkaz, který 

vyjadřuje tuto vůli. Zůstaňte ve mně, nejen na několik okamţiků, několik hodin, které 

pominou, ale "zůstaňte…" neustále, bez přestání. Zůstaňte ve mně, modlete se ve mně, klaňte 

se ve mně, milujte ve mně, trpte ve mně, pracujte, jednejte ve mně. Zůstaňte ve mně a tak 

přistupujte ke každému a ke všemu; pronikejte stále dál do této hlubiny. Opravdu, toto je ta 

"samota, kam Bůh chce přilákat duši, aby k ní mluvil," jak o tom zpíval prorok (Oz 2,14).“
401 

   

 

4.4.3 Uchylovat se do nitra 

 Toto doporučení opět odkazuje na inhabitaci, kterou však ukazuje z opačné perspektivy 

Ŕ nejen my přebýváme v Bohu, ale rovněţ Bůh přebývá v nás.  „Bylo by potřeba, aby sis, jako 

já, vybudovat malou celu uvnitř své duše. Pak budeš myslet na to, ţe dobrý Bůh je tam a ty 

tam budeš z času na čas vstupovat.“
402

  

 „Celé mé cvičení spočívá v tom, ţe se vracím dovnitř, ţe se ztrácím v Těch, kteří jsou 

tam!“
403

 V srdci lze rovněţ nalézt ticho, samotu i odpočinek.
404

  

 

4.4.4 Setrvávat ve vnitřním tichu 

 Jde o Alţbětin ideál usebrání projevující její lásku k mlčení. V tichu srdce lze 

naslouchat Bohu. „Chtěla bych bez přestání zůstávat u Toho, který zná celé tajemství, abych 

vše slyšela od Něho. Řeč slova, to je vylití daru; ó, ano, je tomu skutečně tak, ţe On 

promlouvá k naší duši v tichu. Myslím, ţe toto drahé ticho je blaţeností.“
405

  

 Ticho rovněţ umoţňuje Bohu, aby se do člověka vtisknul a přetvořil ho v sebe, jak to 

Alţběta vyjadřuje například ve svém posmrtném poslání.
406
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 CF 3 (zvýraznění Alţbětino i mé vlastní). 

402
 Jiţ výše citovaný L 123. 

403
 L 179 Germaine de Gemaux z 20. září 1903; srov. téţ L 172 a L 275. 

404
 Srov. např. L 38; L 162; L 239; L 249; L 160; L 165; L 301. 

405
 L 165 abbé Chevignardovi ze 14. června 1903. 

406
 Srov. L 335 sestře Marii-Odile z 28. října 1906. 
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4.4.5 Obnaţit se ze sebe sama a obléci se v Krista 

 Alţběta nejprve zdůrazňuje vyjití ze sebe Ŕ zapomínání na sebe a oddělení od sebe samé 

ve smyslu vnitřní oproštěnosti či odpoutanosti, neboť to umoţňuje bez ustání lnout k Bohu.
407

  

 Následně ozřejmuje jeden z podstatných cílů, o který usiluje: ztotožnění s Kristem. 

Vyjadřuje jej mnohými způsoby: být přetvořena v Krista, být Jím či být Mu lidstvím navíc. 

Tak On skrze ni můţe činit vše, co je Jeho spásnou vůlí. 

 „Duše, tak "obnaţena" ze sebe samé a "znovu oblečena" do Jeţíše Krista, se nemusí bát 

vnějších kontaktů ani obtíţí zevnitř, neboť tyto věci namísto toho, aby byly překáţkou, 

(naopak) působí, ţe "hlouběji zakořeňuje v lásce" svého Mistra“ (DR 33). Sestry se nakonec 

skrze kontakt s druhými mohou ještě více přibliţovat Bohu. 

 

4.4.6 Vyzařovat Boha 

 Externí sestry by měly být „tváří“ komunity. To ovšem znamená, ţe by měly především 

zjevovat to, co je v ţivotě bosých karmelitek ústřední. A co většího můţe jejich ţivot zrcadlit 

neţ Boha a jeho lásku? „Zdá se mi, ţe nová píseň, která můţe nejvíce uchvátit mého Boha, je 

(píseň) duše obnaţené, osvobozené od sebe samé, v níţ On můţe odráţet všechno, čím je, 

a konat všechno, co chce.“
408

  

 Díky inhabitaci, ztotoţnění s Kristem, obnaţení ze sebe samé, mlčení a zůstávání 

u boţského Zřídla se toto „vyzařování“ můţe uskutečnit, a to bez ohledu na to, jaké má 

člověk povolání: „Nemáte tu vášeň Mu naslouchat? Někdy je to tak silné, ona potřeba 

zmlknout, člověk by nechtěl znát uţ nic jiného, neţ jako Magdalena, ten krásný vzor 

kontemplativní duše, setrvávat u nohou Mistra, dychtivá všechno slyšet, pronikat stále dál 

do tajemství Lásky, které nám přišel zjevit. Nemyslíte, ţe v činnosti, kdy se uskutečňuje úkol 

Marty, můţe duše vţdycky setrvávat celá v adoraci, pohrouţena do kontemplace jako 

Magdalena, zůstávat u tohoto zdroje jako hladová? A takto já chápu apoštolát jak karmelitky, 

tak kněze. Oba mohou vyzařovat Boha, dávat ho duším, zůstávají-li bez přestání u těchto 

boţských zdrojů.“
409
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 Srov. např. L 278, L 335, NI 16. 

408
 DR 35; Viz téţ P 82 („Jaké je Tvé jméno?“) k 20. červenci 1902: „Poněvadţ přebývá v Tobě, je třeba, abys 

ho dávala, aby ho všude a stále Tvá duše vyzařovala.“ 

409
 L 158 abbé Chevignardovi z 24. února 1903; srov. téţ DR 8; DR 10; DR 31; DR 40; L 131; NI 15; P 88. 
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4.4.7 Prostřednictvím všeho a navzdory všemu 

 Duše oproštěná od sebe samé a zakořeněná v Kristu prostřednictvím všeho a navzdory 

všemu Ŕ uprostřed nejvšednějších úkonů, můţe být v postoji klanění. Nic ji od Boha nemůţe 

odvádět.
410

 Dívá se totiţ na všechno s Ním a v Něm, nemůţe od Boha nic oddělovat. „Kaţdá 

příhoda, kaţdá událost, kaţdé utrpení stejně jako kaţdá radost je svátostí, která jí dává 

Boha.“
411

 

 Vše, co je kolem ní, ji přivádí k Bohu ještě blíţ, a dokonce i ty nejobyčejnější věci 

a nejbanálnější skutky se tak stávají „boţskými“: „Všechno spočívá v úmyslu: jak můţeme 

nejmenší věci posvětit, přetvořit nejběţnější skutky ţivota ve skutky Boţí! Duše, která ţije 

sjednocena s Bohem, dělá jen nadpřirozené, a nejvšednější činy, místo toho, aby ji 

oddělovaly, působí pravý opak, přibliţují ji k Němu stále víc.“
412

  

 

4.4.8 Pozornost, láska a úcta k druhým 

 Inhabitace se týká kaţdého křesťana. Nejen ve mně přebývá Bůh, ale i v Tobě! Ty jsi 

Boţím chrámem, v Tvém srdci přebývá Trojice, my spolu přebýváme v Ní. Kolika lidem 

Alţběta podobné věty řekla?! Kdyţ si člověk uvědomuje, ţe Bůh přebývá v nitru lidí kolem 

něho, zákonitě ho to musí vést k úctě k druhým a k přístupu, na který evangelium odkazuje 

slovy: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně 

jste učinili“ (Lk 25,40).  

 

4.4.9 Jako Maria (Postoj Panny) 

 Alţběta vidí v Panně Marii ztělesnění veškerých svých ideálů. Je pro ni „vzorem 

vnitřních duší“, vzorem sjednocení s Trojicí Ŕ v Marii se uskutečnilo všechno to, oč Alţběta 

prosí ve své slavné modlitbě k Trojici (NI 15). 

 A tak sama usiluje o Mariin postoj a doporučuje jej druhým: „Zdá se mi, ţe Mariin 

postoj během měsíců, které proběhly od Navštívení po Narození, je vzorem vnitřních duší, 

bytostí, které si Bůh vyvolil, aby ţily uvnitř, na dně bezedné propasti. V jakém pokoji, 

                                                           
410

 Srov. DR 33; DR 8. 

411
 Srov. CF 10. 

412
 L 309 matce kolem 9. září 1906. 
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v jakém usebrání se Maria nacházela a byla připravena na všechno! Jak byly u ní i ty 

nejbanálnější věci zboţštěny! To proto, ţe Panna prostřednictvím všeho setrvávala v adoraci 

Boţího daru! To jí nebránilo, aby se vydávala navenek, kdyţ se jednalo o cvičení se 

v (blíţenské) lásce; evangelium nám říká, ţe Maria chvatně spěchala do judských hor, aby se 

dostavila ke své příbuzné Alţbětě. Nevýslovné vidění, které v sobě nazírala, v ní nikdy 

neumenšilo její vnější lásku.“
413

  

 Alţběta předkládá Marii jako tu, u níţ je podivuhodně spojené vnitřní usebrání a ochota 

ke sluţbě. Ukazuje, ţe pozornost k Bohu a jeho darům nebrání pozornosti k bliţnímu a jeho 

potřebám. Naopak, jedno druhému napomáhá. Vědomí této skutečnosti je pro externí sestry 

jistě velmi důleţité. 

 

 Alţbětiny „rady“, jak směřovat stále více k dosaţení harmonie mezi radikálním 

zaměřením na Boha a pozornou sluţbou bliţním, jsou konkrétním vyjádřením její inhabitační 

spirituality, která můţe být velmi inspirující pro externí sestry bosé karmelitky. Jejich 

povolání je totiţ Ŕ jak bylo v této kapitole různými způsoby ozřejměno Ŕ typicky bipolární, 

rozpjaté mezi kontemplaci a sluţbu, a jako takové podobnou schopnost harmonicky spojovat 

boţské a lidské vyţaduje. 

                                                           
413

 CF 40; srov. téţ DR 40. 
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ZÁVĚR 

 

 Kdyţ jsem začínala tuto práci psát, měla jsem hned několik intuicí a otázek s nimi 

spojených. Vzhledem k tomu, co jsem mohla pozorovat u několika komunit bosých 

karmelitek, se kterými jsem přišla do osobního kontaktu, vše nasvědčovalo tomu, ţe povolání 

a identita externích sester jsou velmi nejasné, ţe se v současné době teprve hledají. Nabývala 

jsem však stále většího přesvědčení, ţe tyto sestry mají autentické karmelitánské povolání, 

přestoţe nejsou vázány papeţskou klauzurou, a ţe ačkoli jde o instituci, kterou Terezie 

nezaloţila, není v rozporu s jejími ideály. Seznámení s několika komunitami mne rovněţ 

vedlo k předpokladu, ţe vnější podoba ţivota externích sester je v jednotlivých domech 

poměrně velmi odlišná.  Odhadovala jsem, ţe tato odlišnost je dána kromě různého nahlíţení 

na identitu externích sester i mnoha jinými příčinami a rozdílnými okolnostmi. Ale bez 

ohledu na tyto rozdílnosti jsem spatřovala hlavní nesnáz v tom, jak skloubit povolání k vnitřní 

modlitbě a kontemplaci (které sdílejí s klauzurními mniškami) se sluţbou na fortně (která je 

specifikem jejich povolání), zvláště s ohledem na značnou „nenaprogramovatelnost“ jejich 

úkolů. Postupně jsem docházela k názoru, ţe východisko nespočívá ani tak v institucionálních 

rozhodnutích (ačkoli i ta mají svůj význam), jako spíše ve výchově ke správnému způsobu 

proţívání antinomie kontemplace-sluţba. Ruku v ruce s hlubším poznáváním ţivota 

a spirituality blahoslavené Alţběty od Trojice, rostla má domněnka, ţe významnou pomocí 

a inspirací zde můţe být Alţběta od Trojice pro svou zkušenost „karmelitky uvnitř“, kdyţ 

musela své povolání ţít několik let ve světě. Jádrem a východiskem pro její vlastní ţivotní 

zkušenost i její nauku je tajemství reciproční inhabitace (Boţího přebývání v nás a našeho 

přebývání v Bohu).  

 Tyto počáteční intuice ve mně vzbuzovaly nemalé mnoţství otázek. Například: V čem 

spočívá povolání externích sester? Jak definovat jejich identitu? Kde jsou počátky vzniku 

instituce externích sester na Karmelu a jaký je její vývoj, kam směřuje? Jsou nebo za jakých 

podmínek mohou být externí sestry autentickým zrcadlením charismatu svaté Terezie? Je 

odlišnost podob jejich ţivota legitimní? Jaké jsou příčiny této rozdílnosti? Vychází pouze 

z odlišných situací jednotlivých domů v různých zemích světa nebo je ovlivněna také 

předporozuměními, mnohdy předsudečnými? Je skutečně „prubířským kamenem“ 

a „Achillovou patou“ jejich povolání právě ono antinomické spojení kontemplace a sluţby? 



116 

 

Jak se to má a dá řešit na úrovni konkrétních institucí? A jak se k tomu reálně přistupuje? 

Jaký postoj mají v dané záleţitosti externí sestry zaujímat, co je podstatné? Co konkrétně 

můţe Alţběta externím sestrám k proţívání jejich povolání nabídnout? V čem spočívá její 

schopnost ţít Karmel uprostřed, ba prostřednictvím všech věcí světa? Je reciproční inhabitace 

skutečným základem a východiskem její spirituality a zároveň oním „trikem“, který jí 

umoţňuje překonávat antinomii kontemplace a činnosti?  

 Abych si na tyto otázky odpověděla, potřebovala jsem zjistit, jaký je reálný stav 

instituce externích bosých karmelitek ve světě. K tomu přispěla konzultace s otcem Karolem 

Krajem OCD z Generálního domu bosých karmelitánů v Římě a především celosvětový 

průzkum pomocí dotazníku a jeho vyhodnocení. Bylo také potřeba poznat dějiny vzniku 

a vývoje externích sester bosých karmelitek. Kromě toho bylo nezbytné postihnout charakter 

tereziánského charismatu a nastudovat problematiku pojetí spirituality, charismatu zakladatele 

a institutu s jeho vnějším vyjádřením. Dále jsem se musela důkladně seznámit s postavou, 

dílem a naukou Alţběty od Trojice na základě studia jejích děl (i ţivotopisných dat). S tím 

souvisí i prostudování její inhabitační spirituality a jejího zasazení do širšího rámce nauky 

o inhabitaci v církvi a jejích dějinách.  

 Pochopitelně, ţe ani po splnění těchto podmínek nejsem s to odpovědět na všechny 

otázky. Přesto se však domnívám, ţe základní intuice jsem si mohla uspokojivým způsobem 

potvrdit, poopravit nebo doplnit, a nejpalčivější otázky jsem s to zodpovědět. Vystihnu tedy 

údaje, které jsou výsledkem mé práce.  

 Instituce externích sester bosých karmelitek je skutečně francouzského původu. 

Dosvědčují to jak odpovědi v dotazníku na otázky č. 1, 4 a 5, tak nemnohé články na toto 

téma, které je moţné prostudovat. Ke vzniku externích sester bosých karmelitek došlo se vší 

pravděpodobností hned ve druhé generaci nebo třetí generaci bosých karmelitek ve Francii, 

a to pod vlivem významné existence externích sester u jiných institutů ve Francii. Celé 

skutečnosti ještě navíc nahrával fakt, ţe francouzské ţenské Karmely nebyly pod jurisdikcí 

Řádu jako jinde v Evropě, zejména v Itálii. 

 Zpočátku externí sestry neměly statut skutečných řeholnic. Nejčastěji to byly laičky, 

které chtěly nějakým způsobem poslouţit komunitě a zároveň mít duchovní podíl na jejím 

ţivotě. Tyto ţeny měly nanejvýš soukromý slib čistoty nebo byly terciářkami Řádu, proto také 

nemívaly přístup do klauzury a nenosily hábit vůbec nebo jej měly odlišný. 
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 Postupem času, zejména koncem devatenáctého a na začátku dvacátého století, jsme 

svědky snahy zajistit externím sestrám bosým karmelitkám statut řeholnic, coţ se odráţí 

na řádových i obecných statutách, které v průběhu dvacátého století vznikají. 

 V současné době externí sestry bosé karmelitky zachovávají některá z existujících 

partikulárních statut, schválených většinou Kongregací pro zasvěcený ţivot v posledním 

desetiletí. Nechybějí ovšem ani společenství, která se řídí obecnými statuty z roku 1961, nebo 

komunity, které ţádná statuta pro své externí sestry nemají a řídí se jen pravidly schválenými 

na základě svých kapitulních rozhodnutí. Trend v koncipování partikulárních statut jde 

směrem k co největšímu zrovnoprávnění externích sester s klauzurními mniškami a k jejich 

rostoucí integraci do komunity. Lze však pozorovat také vyvaţující starost o zachování 

vlastního svérázu povolání externích sester, který znemoţňuje úplné „zestejnění“ právních 

předpisů a absolutní integraci do komunity. Oscilování mezi těmito dvěma tendencemi vede 

v praxi k pluralitě nahlíţení povolání externích sester a jejich vnějších vyjádření, která je 

podobně legitimní jako u potřeb inkulturace. 

 S ohledem na tyto skutečnosti se jeví jako ideální právní řešení aplikovat zásadu: 

umožnit externím sestrám co nejvíce participovat na ţivotě komunity, avšak nezavazovat je 

k dodrţování této míry participace, nýbrţ vyžadovat pouze jisté minimum, které umoţňuje 

zvládnout i obětavá sluţba na fortně. 

 Kromě institučních upřesnění se můţe napomoci hledání identity a způsobu proţívání 

povolání externích sester výchovou k jejich základnímu specifiku, kterým je propojení 

kontemplace se sluţbou, a tím i umoţnění co nejplnějšího uskutečnění tereziánského ideálu 

komunikace mezi sestrami a okolním světem, coţ napovídá, ţe ač jde skutečně 

o netereziánskou instituci co do jejího ustanovení, co do ducha a charismatu můţe být 

v naprosté linii s ideály svaté Terezie od Jeţíše. 

 Významnou pomocí při hledání správného postoje v povolání externích sester můţe být 

opravdu ţivotní zkušenost, vyjádřená i na úrovni děl a v nich obsaţené nauky, blahoslavené 

Alţběty od Trojice. Díky konkrétním událostem v jejím ţivotě a prozřetelnému Boţímu 

vedení je totiţ tato postava vynikajícím vzorem a inspirací pro ţivot kontemplace 

a karmelského (tereziánského) ideálu ve světě. 

 Alţběta od Trojice totiţ, aniţ by opomíjela hodnotu vnějších vyjádření, staví veškeré 

proţívání na niterném základě všech věcí, tedy prvořadě na charismatu, nikoli instituci, a to 

díky silnému vědomí Boţího přebývání v nás a našeho přebývání v Bohu (reciproční 

inhabitace), bez ohledu na to, zda se zrovna věnujeme vnitřní modlitbě v tichu a ústraní 
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klauzury nebo slouţíme druhým osobám, rozmlouváme s lidmi, vyřizujeme všední záleţitosti, 

apod. 

 Tato inhabitační spiritualita blahoslavené Alţběty od Trojice se dá formulovat také 

do konkrétních rad, které si Ŕ kromě jiných osob Ŕ mohou vzít k srdci externí sestry bosé 

karmelitky, jimţ mohou tyto rady nesmírně prospět ve snaze autenticky ţít své vlastní 

povolání. Mezi tyto rady patří především: ţít v ustavičném vědomí reciproční inhabitace; vše 

dělat v Něm, s Ním, skrze Něho a pro něho; uchylovat se do nitra, kdy je to jen moţné; 

setrvávat ve vnitřním tichu; obnaţit se ze sebe sama a obléci se v Krista; vyzařovat Boha a to 

prostřednictvím všeho a navzdory všemu; být pozorní k druhým v lásce a úctě; a to vše 

po vzoru Panny Marie. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

Díla blahoslavené Alţběty od Trojice: 

CF = Le Ciel dans la foi (Nebe ve víře) 

DR = Dernière retraite (Poslední ústraní) 

GV = La grandeur de notre vocation (Velikost našeho povolání) 

J = Journal (Deník) 

L  = Lettres (Dopisy) 

NI = Notes intimes (Intimní poznámky) 

LA = Laisse-toi aimer (Nech se milovat) 

P = Poésies (Poezie) 

 

OC = Elisabeth de la Trinité. Œuvres complètes, MEESTER Conrad de (ed.), Paris: Les 

éditions du Cerf, 1991 

Z tohoto kompletního souboru Alţbětiných děl čerpám, popřípadě z toho, co existuje 

přeloţené do češtiny: Nebe ve víře (1. část), in: Karmel 1 (2007), 2-9 a Nebe ve víře (2. část - 

dokončení), in: Karmel 2 (2007), 1-8; do slovenštiny: Nebo vo viere. Duchovne spisy, Košice: 

[b.n.], 2007; do polštiny: Pisma wszystkie I-III, Krakow: Wydavnictwo karmelitów bosych, 

2006; a do angličtiny: The Complete Work I. Major Spiritual Writings, Washington: Institute 

of Carmelite Studies‟ Publications, 1984. 

 

S = Soeur Élisabeth de la Trinité. Souvenirs, GERMAINE DE JÉSUS, Dijon: Carmel, 

1909 

 

Díla svaté Terezie od Jeţíše: 

C = Cesta k dokonalosti 

D = Dopisy 

H = Hrad v nitru 

 1H 2,1 = 1. komnata, 2. kapitola, 1. číslo 

Rel = Relace 

Z = Kniha o zakládání 

Ţ = Život 
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Většina citací z Tereziiných děl neodpovídá publikovaným překladům, neboť jsou zde 

uvedeny podle dosud nezveřejněného překladu Pavla Vojtěcha Kohuta. V případě, ţe se jedná 

o překlad Josefa Koláčka (publikovaný v nakladatelství Křesťanské akademie Řím a následně 

také v Karmelitánském nakladatelství Kostelní Vydří) je odkaz označen hvězdičkou, např.: 

(C 1,5)*   

 

Díla svatého Jana od Kříţe: 

DP = Duchovní píseň, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000 

ŢP = Živý plamen lásky, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001 

 

Dokumenty bosých mnišek Řádu blahoslavené Panny Marie z hory Karmel: 

PS =  Prvotní stanovy (Konstituce) 

NS =  Nové stanovy 

SA =  Stanovy z Alcalà 

Citace z těchto stanov jsou uvedeny podle nepublikovaného překladu bosých karmelitek 

z Dačic. 

 

Ostatní: 

DES = Dizionairo enciclopedico di Spiritualità, ANCILLI Ermanno (ed.), Roma: Città 

Nuova, 
2
1992 

DSAM = Dictionaire de Spiritualité Ascetique et Mystique, VILLER M., CAVALLERA F., 

DE GUIBERT Joseph, RAYEZ A., DERVILLE A., LAMARCHE P., 

SOLIGNAC A. (edd.), Paris: Beauchesne, 1937-1995  

DSH = DENZINGER Ŕ SCHÖNMETZER Ŕ HÜNNERMANN, Enchiridion symbolorum 

definitionumum et declarationum de rebus fidei et morum, Bologna: Edizioni 

Dehoniane Bologna, 
2
1996 

ES II = Ecclesiae sanctae, Normy pro aplikaci dekretu II. vatikánského koncilu 

o přizpůsobené obnově řeholního ţivota (PC) z 6. srpna 1996 [české citace jsem 

pouţila z překladu uvedeného in: Zasvěcený ţivot ve světle reformy 

II. vatikánského koncilu (dokumenty z let 1964-1967), Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1997, 43-51] 
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LG = Lumen Gentium, věroučná konstituce II. vatikánského koncilu o církvi 

PC = Perfectae caritatis, dekret II. vatikánského koncilu o přizpůsobené obnově 

řeholního ţivota 

Co se týče dokumentů II. vatikánského koncilu, čerpám a cituji z knihy: Dokumenty II. 

vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. 

 

PG = Patrologiae cursus completus. Series Graeca, MIGNE Jacques Paul (ed.), 

Parisiae, 1857-1866  

SBT = Slovník biblické teologie, LÉON Ŕ DUFOUR Xavier a kol. (edd.), Řím: Velehrad 

Ŕ Křesťanská akademie, 1991 

 

apod. = a podobně 

[b.n.] = bez nakladatele 

[b.m.] = bez místa vydání 

[b.v.] = bez vročení 

čl. = článek 

in = v 

např. = například 

OCD = Ordo carmelitarum discalceatorum (Řád bosých karmelitánů) nebo/a Ordo 

carmelitarum discalceatarum (Řád bosých karmelitek) 

pozn. = poznámka 

sl. = sloupec 

srov. = srovnej 

sv. = svazek 

 

Všechny citace z Písma svatého uvádím podle ekumenického překladu: Bible. Písmo svaté 

Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). Český ekumenický překlad, 

Praha: Česká biblická společnost, 13. vydání (4. opravené vydání), 2007. Zkratky knih 

Starého a Nového zákona však uţívám podle katolického; jsou uvedeny například in: 

Katechismus katolické církve, Praha: Zvon, 1995, 695-696.  



122 

 

SEZNAM LITERATURY 

Pramenná literatura: 

GERMAINE DE JESÚS: Sœur Élisabeth de la Trinité. Souvenirs, Dijon: Carmel, 1909. 

MEESTER Conrad de (ed.): Elisabeth de la Trinité. Œuvres complètes, Paris: Les éditions 

du Cerf, 1991. 

KONGREGACE PRO INSTITUTY ZASVĚCENÉHO ŢIVOTA A SPOLEČNOSTI 

APOŠTOLSKÉHO ŢIVOTA, Statuta externích sester bosých karmelitek pro Asociaci 

klášterů bosých karmelitek na Filipínách, schválená dne 15. října 2002; nepublikovaný 

překlad ve vlastnictví kláštera bosých karmelitek v Dačicích. 

KONGREGACE PRO INSTITUTY ZASVĚCENÉHO ŢIVOTA A SPOLEČNOSTI 

APOŠTOLSKÉHO ŢIVOTA, Statuta externích sester bosých karmelitek Karmelu 

v Lurdech, schválená roku 2003; nepublikovaný překlad ve vlastnictví kláštera bosých 

karmelitek v Dačicích. 

KONGREGACE PRO INSTITUTY ZASVĚCENÉHO ŢIVOTA A SPOLEČNOSTI 

APOŠTOLSKÉHO ŢIVOTA, Partikulární statuta externích sester Kláštera Svaté 

Rodiny bosých mnišek Řádu blahoslavené Panny Marie z hory Karmel v Kodni, 

schválená dne 19. února 2004; nepublikovaný překlad ve vlastnictví Pavla Vojtěcha 

Kohuta. 

Prvotní Konstituce (Prvotní stanovy) dané svatou Terezií bosým karmelitkám (1567-1568), 

Dačice: [b.n.], [b.v.], nepublikovaný překlad ve vlastnictví kláštera bosých karmelitek 

v Dačicích. 

Prvotní řehole Řádu blahoslavené Panny Marie z hory Karmel, daná jeruzalémským 

patriarchou, svatým Albertem, upravená a potvrzená Inocencem IV., in: GIORDANO 

Silvano (edd.), Karmel ve Svaté zemi od počátků aţ po současnost, Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2006, 70-73. 

Stanovy bosých sester Řádu blahoslavené Panny Marie z hory Karmel, schválené v roce 1581 

na provinční kapitule v Alcalá, Dačice: [b.n.], [b.v.], nepublikovaný překlad 

ve vlastnictví kláštera bosých karmelitek v Dačicích. 



123 

 

Stanovy bosých mnišek Řádu blahoslavené Panny Marie z hory Karmel upravené podle 

směrnic 2. vatikánského koncilu a platných kanonických norem, schválené 

Apoštolským stolcem roku 1991, in:  Řehole a stanovy bosých mnišek Řádu 

blahoslavené Panny Marie z hory Karmel upravené podle směrnic 2. vatikánského 

koncilu a platných církevních předpisů, schválené Apoštolským stolcem roku 1991, 

Dačice: [b.n.], 2006, [nestr.], nepublikovaný překlad ve vlastnictví kláštera bosých 

karmelitek v Dačicích. 

SVATÁ KONGREGACE PRO VĚCI ŘEHOLNÍ: Instrukce a statuta týkající se externích 

sester v klášteřích mnišek, in: AAS 53 (1961), 371-380; nepublikovaný překlad 

ve vlastnictví kláštera bosých karmelitek v Dačicích. 

 

Vydání Písma svatého, dokumenty magisteria a pomůcky: 

ASTIGARRAGA Juan Luis, BORRELL Agustí (edd.), Concordancias de los escrítos 

de Santa Teresa de Jesús, 2 svazky, Roma: Editoriales OCD, 2000. 

Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). Český 

ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost, 13. vydání (4. opravené vydání), 

2007. 

DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Věroučná konstituce o církvi Lumen gentium 

(ze dne 21. listopadu 1964), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2002, 29-100. 

DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o přizpůsobené obnově řeholního ţivota 

Perfectae caritatis (ze dne 28. října 1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, 361-368. 

DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium 

(ze dne 4. prosince 1963), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2002, 125-169.  

LEV XIII.: Encyklika o působení Ducha svatého v církvi a v jednotlivých duších Divinum 

illud munus (ze dne 9. května 1897), Praha: Krystal OP, 1998, 19-36; nebo in: 

DENZINGER Ŕ SCHÖNMETZER Ŕ HÜNNERMANN: Enchiridion symbolorum 



124 

 

definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Bologna: Edizioni Dehoniane 

Bologna, 
2
1996, 1162-1169, č. 3325-3331. 

MEESTER Conrad de (ed.): Les mots ďÉlisabeth de la Trinité. Concordance. Moerzeke: 

Carmel Bourges et Carmel-EdiT, 2006. 

MIGNE Jacques Paul (ed.): Patrologie casus completus. Series Graeca, Parisiae, 1857-1866. 

Nový zákon. Text uţívaný v českých liturgických knihách, přeloţený z řečtiny se stálým 

zřetelem k Nové vulgátě, Praha: Sekretariát České liturgické komise, 1989. 

PAVEL VI.: Normy pro aplikaci dekretu II. vatikánského koncilu o přizpůsobené obnově 

řeholního ţivota Ecclesiae sanctae (ze dne 6. srpna 1996), in: Zasvěcený ţivot ve světle 

II. vatikánského koncilu (Dokumenty z let 1964 Ŕ 1997), Olomouc: Matice 

cyrilometodějská, 1997. 

PIUS XII.: Encyklika Mystici corporis o tajemství církve ze dne 29. června 1943, in: AAS 35 

(1943), 200-243; nebo in: DENZINGER Ŕ SCHÖNMETZER Ŕ HÜNNERMANN: 

Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, 

Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 
2
1996, 1338-1353, č. 3800-3822. 

 

Sekundární literatura: 

ALONSO RODRÍGUEZ Severino María: Capitolo, in: APARICIO RODRÍGUEZ Angel, 

CANALS Joan María, GOFFI Tullo, PALAZZINI Achille (edd.): Dizionario Teologico 

della Vita Consacrata. Milano: Àncora, 1994, 157-164. 

ÁLVAREZ FERNÁNDES Tomás: Osservanza, in: APARICIO RODRÍGUEZ Angel, 

CANALS Joan María, GOFFI Tullo, PALAZZINI Achille (edd.): Dizionario Teologico 

della Vita Consacrata. Milano: Àncora, 1994, 1223-1228. 

ÁLVAREZ Tomás: Ana de san Bartolomé, beata, ocd (1549-1626), in: Diccionario de Santa 

Teresa, 717n. 

ÁLVAREZ Tomás: Carisma teresiano, in: ALVAREZ Tomás (ed.): Diccionario de santa 

Teresa, Burgos: Ed. Monte Carmelo, 2002; 124-127. 

ÁLVAREZ Tomás: Estefanía de los Apóstoles, ocd, in: Diccionario de Santa Teresa, 897. 



125 

 

BALLESTRERO Anastasio: Alla fonte del Carmelo, Torino: Società Editrice Internazionale, 

1996. 

BALTHASAR Hans Urs von: Elisabeth von Dijon und ihre geistliche Sendung. Köln: 

Hegner, 1952. 

BERVEILLER Nicole, MARCELLIN Mancier (edd.): I quattro vangeli commentati. 

Strumento di lavoro biblico liturgico, Torino: Elle di Ci, 
2
1990. 

BOAGA Emanuele O.Carm. a BORRIELLO Luigi OCD (ed.): Dizionario Carmelitano, 

Roma, Curie Generalizie O.Carm. a OCD & Città Nuova, 2008. 

BRIER Jean: Archa smlouvy, in: LÉON Ŕ DUFOUR Xavier (a kol.): Slovník biblické 

teologie (SBT). Řím: Velehrad Ŕ Křesťanská akademie, 1991, 13-15.  

CASTELLANO Cervera Jesús: „Dalla Trinità che dimora in noi a noi destinati a dimorare 

nella Trinità. L‟esperienza spirituale nei santi del Carmelo di due testi trinitari giovannei 

(Gv 14,23 e Gv 17)“, in: BORRIELLO Luigi (ed.): In comunione con la Trinità, Città 

del Vaticano: Libreria editrice vaticana, 2000, 285-312. 

CZAJA Andrzej: Udział kościoła w komunii Trójjedynego, in: Wokół Tajemnicy Trójcy 

Świętej. Symposia 39, Opole: Wydział Teologiczny Universytetu Opolskiego, 2000, 

73-98. 

FERLAY Philippe: Modlitba blahoslavené Alţběty od Nejsvětější Trojice. Můj Boţe 

v Trojici, Tobě se klaním, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994.  

FRALING Bernhard: Überlegungen zum Begriff der Spiritualität, in: Zeitschrift für 

katholische Theologie 92 (1970), 183-198. 

FOURNET A[…]: Bl. Marie de lʼIncarnation, http://www.catholicity.com/encyclopedia/ 

m/marie_de_l'incarnation,blessed.html (2. března 2009). 

GATTO Stanislao a CAPRIOLI Mario: Vita (contemplativa, attiva, mista), in: DES, 

2646-2652. 

GAUTHIER Albert: Suore esterne, in: Dizionario degli Istituti di Perfezione, sv. 9, Roma: 

Edizioni Paoline, 1975, 705-708. 

GIOVANNA DELLA CROCE: Alţběta od Nejsvětější Trojice. Ţivot v Boţí chvále, Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. 



126 

 

GROESCHEL Benedict J[…]: Etapy duchovného rastu, Bratislava: Serafín, 2002. 

HOUDRET Jean-Philippe : Élisabeth ou l‟envahie des Trois. Sa dévotion pour la Trinité, in: 

CLAPIER Jean (ed.), Élisabeth de la Trinité. L‟aventure mystique, Toulouse: 

Éd. du Carmel, 2006, 241-262.  

HOUDRET Jean-Philippe: Le mystère Trinitaire dans les écrits ďÉlisabeth de la Trinité, in: 

CLAPIER Jean (ed.): Élisabeth de la Trinité. Ľ aventure mystique, Toulouse: 

Éd. du Carmel, 2006, 265-291.  

CHLUMSKÝ Jan: Sv. Jana Frémiot de Chantal, http://sancti.catholica.cz/index.html 

?id=3681, (3. března 2009). 

CHLUMSKÝ Jan: Sv. Jana z Valois, http://catholica.cz/?id=462, (3. března 2009). 

JAN OD KŘÍŢE: Duchovní píseň, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. 

JAN OD KŘÍŢE: Ţivý plamen lásky, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001. 

JAN PAVEL II.: Encyklika o Duchu svatém v ţivotě církve a světa Dominum et vivificantem 

(ze dne 18. května 1986), Praha: Zvon, 1997.  

KLENER Pavel, BRODANOVÁ Marie, BROULÍK Petr: Vnitřní lékařství. Díl IV., Praha: 

Karolinum, 1999. 

KOHUT Pavel Vojtěch: „Jsem dcera Církve“ Ŕ Mystická zkušenost s církví v zakládáních 

svaté Terezie od Jeţíše, přednáška pronesená na Dni spirituality pod názvem „Církev Ŕ 

Snoubenka Kristova v karmelitánské spiritualitě“, Praha, 12. května 2001, [nestr.], 

nepublikováno, text přednášky ve vlastnictví autora. 

KOHUT Pavel Vojtěch: Kurs spirituální teologie. Schéma 6, http://ktf.cuni.cz/~kohut/, (1. 

dubna 2009). 

KOHUT Pavel Vojtěch: „Na cizím břehu“ Ŕ „v nebi ve víře“. Poselství „sester v duchu“ 

o věčném ţivotě v přítomném okamţiku, in: Věřím ve vzkříšení těla a ţivot věčný. 

VI. Celostátní kongres katechetů 25.-27. října 2007 v Kroměříţi, Praha: Tomáš Halama 

Ŕ Katechetická sekce ČBK, 2007, 81-109. 

KOHUT Pavel Vojtěch: „Rejstříky komunikace“ v klášterech bosých karmelitek podle 

tereziánských Stanov a prvotní praxe, přednáška v rámci Dne spirituality pod názvem 



127 

 

„Lidská tvář tereziánské spirituality“, Praha, 23. května 2009, 1-9, nepublikováno, text 

přednášky ve vlastnictví autora. 

KOHUT Pavel Vojtěch: Spiritualita, in: FIORES Stefano de, GOFFI Tullo (edd.): Slovník 

spirituality, Kostelní vydří: karmelitánské nakladatelství, 1999, 904-912. 

KOHUT Pavel Vojtěch: Tereziin způsob modlitby a Tomáš Akvinský, in: NOVOTNÝ 

Vojtěch (ed.): Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera, 

Praha: Univerzita Karlova v Praze Ŕ Nakladatelství Karolinum, 2008, 103-123. 

KOHUT Pavel Vojtěch: Ţít ţivotem Boha (Uvedení do trojiční spirituality podle sv. Jana 

od Kříţe), in Salve 3-4 (2006), 143-171. 

LACAN Marc-François: Přítomnost Boţí, in: LÉON Ŕ DUFOUR Xavier (a kol.): Slovník 

biblické teologie (SBT). Řím: Velehrad Ŕ Křesťanská akademie, 1991, 400-403.     

LAFRANCE Jean: Apprendre à prier avec soeur Élisabeth de la Trinité, Paris: Médiaspaul, 

7
1996. 

LISZKA Piotr: Charyzmatyczna moc żicia zakonnego, Wrocław: Papieski Fakultet 

Teologiczny, 1996. 

LOUIS-MARIE DE JESUS: Histoire des sœurs tourieres du Carmel, in: Dʼun Colombier 

à lʼautre 57 (2007), 7-15.   

LOUF André: Élisabeth de la Trinité et Ruusbroec, in: CLAPIER Jean (ed.): Élisabeth de la 

Trinité. Ľaventure mystique, Toulouse: Éditions du Carmel, 2006, 53-69.    

MACCA Valentino: Carmelitane scalze, in: PELLICCIA Guerrino, ROCCA Giancarlo (ed.): 

Dizionario Degli istituti di perfezione, sv. 2, Roma: Edizioni Paoline, 1975, 423-454. 

MARIE ANNA OD JEŢÍŠE: Anna od Jeţíše, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1993. 

MEESTER Conrad de: „Je me livre à vous comme une proie“, in: MEESTER Conrad de 

(ed.): Elisabeth de la Trinité. Oeuvres complètes, Paris: Les éditions du Cerf, 1991, 

565-571. 

MEESTER Conrad de: „Je vais à la Lumier, à l‟Amour, à la Vie“, in: MEESTER Conrad de 

(ed.): Elisabeth de la Trinité. Euvres complètes, Paris: Les éditions du Cerf, 1991, 661-

667.  



128 

 

MEESTER Conrad de: Alţběta od Najsv. Trojice vypráva o sebe, [b.m.]: [b.n.], [b.v.] 

(samizdatový překlad). 

MEESTER Conrad de: Élisabeth de la Trinité. Biographie, Paris: Presses de la Renaissance, 

2006. 

MEESTER Conrad de: Elisabetta della Trinità, ovvero il mistero di Dio in noi, in: 

BORRIELLO Luigi (a kol.): In comunione con la Trinità, Città del Vaticano: Libreria 

editrice vaticana, 2000, 200-223. 

MEESTER Conrad de: En quel sens peut-on dire que l‟influence du P. Vallée sur Élisabeth 

de la Trinité a été „incontestable“?, in: CLAPIER Jean: Élisabeth de la Trinité. 

L‟Aventure mystique, Toulouse: Éd. du Carmel, 2006, 165-196. 

MEESTER Conrad de : Esquisse biographique jusqu̕ à l‟entrée au Carmel , in: MEESTER 

Conrad de (ed.): Elisabeth de la Trinité. Euvres complètes, Paris: Les éditions du Cerf, 

1991, 203-215. 

MEESTER Conrad de: Le Ciel dans la foi. Introduction, in: MEESTER Conrad de (ed.): 

Elisabeth de la Trinité. Euvres complètes, Paris: Les éditions du Cerf, 1991, 90-98.  

MEESTER Conrad de: Le grandeur de notre vocation. Introduction, in: MEESTER Conrad de 

(ed.): Elisabeth de la Trinité. Euvres complètes, Paris: Les éditions du Cerf, 1991, 

129-132.  

MEESTER Conrad de: O mon Dieu, Trinité que j‟adore, in: Carmel 2-3 (1980), 149-180. 

MEESTER Conrad de: Tvá blízkost je mé štěstí, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 1995. 

MEESTER Conrad de: „Vivre avec… Toujours avec“, in: MEESTER Conrad de (ed.): 

Elisabeth de la Trinité. Euvres complètes, Paris: Les éditions du Cerf, 1991, 453-457.  

MOIOLI Giovanni: Teologia spirituale, in: PACOMIO Luciano, Dizionario Teologico 

Interdisciplinare, 1. svazek, Torino, Marietti, 1977, 36-66. 

MORETTI Roberto: Inabitazione. in: Dizionario enciclopedico di spiritualità, svazek 2, 

Roma: Città Nuova, 
2
1992, 1280-1296. 

MORETTI Roberto: Inhabitation, in: Dictionaire de Spiritualité Ascetique et Mystique, 

svazek 7, Paris: Beauchesne, 1971, sl. 1735-1767. 



129 

 

MURILLO Jesús: Comunidad (en Santa Teresa de Jesús), in: Diccionario de Santa Teresa, 

148-156.  

NICOLAS Jean-Hervé: Bůh v Trojici. Syntéza dogmatické teologie, Praha: Krystal OP, 2003. 

PASQUETTO Virgilio: Da Gesù al Padre. Introduzione alla lettura esegetico-spirituale del 

vangelo di Giovanni, Roma: Edizioni Del Teresianum, 1983. 

PHILIPON Marie-Michel, La Doctrine spirituále de Sœur Élisabeth de la Trinité. Paris: 

Desclée de Brouwer, 1939. 

PIGNA Arnaldo, La vita religiosa. Teologia e spiritualità, Roma: Edizioni OCD, 1991. 

POLI Gian Franco: Religioso laico. I. Il dato storico: la vita consacrata nasce „laicale“, in: 

APARICIO RODRÍGUEZ Angel, CANALS CASAS Joan María, GOFFI Tullo 

a PALAZZINI Achile (ed.): Dizionario Teologico della Vita Consacrata, Milano: 

Editrice Àncora, 1994, 1515-1524. 

POSPÍŠIL Ctirad Václav: Jako v nebi tak i na zemi. Náčrt Trinitární teologie, Praha Ŕ 

Kostelní Vydří: Krystal OP Ŕ Karmelitánské nakladatelství, 2007. 

POSPÍŠIL Ctirad Václav: Jeţíš z Nazareta. Pán a Spasitel, třetí doplněné vydání, Praha Ŕ 

Kostelní Vydří: Krystal OP Ŕ Karmelitánské nakladatelství, 2006. 

POTTERIE Ignace de la: Duch svatý a církev v Novém zákoně, in: Salve 1 (2009), 35-51. 

PRAŢÁK Josef M., NOVOTNÝ František a SEDLÁČEK Josef: Latinsko-český slovník, 

(přepracoval NOVOTNÝ František). Praha: Koniasch Latin Press, 1999, 893. 

RATZINGER Josef: Úvod do křesťanství, Řím: Křesťanská akademie, 1978. 

ROMANO Antonio: Carisma, in: Dizionario Teologico della Vita Consacrata, 169-184. 

ROS GARCÍA Salvador: Karmelitánská řehole, ţitá a interpretovaná svatou Terezií, 

přednáška na Dni spirituality „Karmelitánská řehole“, Praha, 10. května 2003, 

nepublikovaný překlad ve vlastnictví Pavla Vojtěcha Kohuta. 

SANTA TERESA DE JESÚS, Obras completas, Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 

9
2002. 

SARRASIN Claud: Le témoignage de la louange et l‟expérience de l‟inhabitation trinitarie 

dans la Dernière Retrait, in: CLAPIER Jean (ed.), Élisabeth de la Trinité, L‟aventure 

mystique, Toulouse: Éditions du Carmel, 2006, 293-319. 



130 

 

SECRETARIUS PRO MONIALIBUS: Blahoslavená Alţběta od Nejsvětější Trojice, 

18. vzdělávací list, [b.m.]: Curia Generalis OCD, 1988 (samizdatový překlad). 

SERRA Aristide: Madre di Dio. in: DE FIORES Stefano Ŕ MEO Salvatore: Nuovo dizionario 

di mariologia, Cinisello Balsamo: Edizioni Paoline, 
3
1988, 806-830. 

SICARI Antonio: Contemplativi per la Chiesa. Lʼitinerario Carmelitano di S. Teresa dʼAvila, 

Roma: Edizioni O.C.D., 1983. 

SICARI Antonio: Elisabetta della Trinità. Unʼ esistenza teologica, Roma: Edizioni O.C.D., 

1986. 

STINISSEN Guido: Růst v modlitbě. Putování ve stopách Terezie z Avily, Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2006. 

TEREZIE OD JEŢÍŠE: Cesta k dokonalosti, Řím: Velehrad Ŕ Křesťanská akademie, 1990. 

TEREZIE OD JEŢÍŠE: Hrad v nitru, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. 

TEREZIE OD JEŢÍŠE: Nad Velepísní a jiné spisy, Kostelní Vydří: Karmelitánské 

nakladatelství, 2003. 

TEREZIE Z LISIEUX: Autobiografické spisy (Dějiny duše), Vimperk: Nakladatelství 

tiskárny Vimperk, 1991. 

TICHÝ Ladislav: Slovník novozákonní řečtiny, Olomouc: Nakladatelství Mgr. Jiří Burget, 

2001. 

VALABEK Redento: In comunione con la Trinità. in: Elisabetta della Trinità. Esperienza 

e Dottrina, Fiamma viva 21, Roma: Teresianum, 1980, 77-121. 

VAGAGGINI Cipriano: Teologia, in: BARBAGLIO Giuseppe a DIANICH Severino, Nuovo 

Dizionario di Teologia, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 
7
1994, 1549-1652. 



131 

 

 PŘÍLOHA I. Ŕ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

 

DOTAZNÍK 

Název kláštera: 

Adresa: 

 

1. Odkud byl klášter založen a kdy? Můžete vypsat posloupnost založení až k tereziánským kořenům 

případně jiným počátkům tradice vašeho domu? 

 

 

2. Kolik klauzurních mnišek čítá vaše komunita? 

 

3. Má klášter externí sestry? 

 Ano   Ne 

 

4. Pokud váš klášter nemá externí sestry, z jakých důvodů? 

 

 

Otázky pro kláštery s externími sestrami: 

5. Kolik externích sester patří ke komunitě? 

 

6. Byl klášter založen již s externími sestrami? Pokud ne, odkdy má vaše komunita externí sestry? 

 Ano   Ne 

 

7. Jaká statuta pro externí sestry používáte? 
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8. Upravuje se postavení a život externích sester vůči komunitě nějakými dalšími vlastními pravidly 

domu?  

 Ano   Ne 

 

9. Pokud ano, můžete je citovat nebo zaslat jejich text? 

 

 

10. Externí sestry mají formaci 

 stejnou jako mnišky   vlastní   jinou (specifikujte): 

 

11. Externí sestry mají dobu formace 

 stejnou jako mnišky   jinou (uveďte jakou): 

 

12. Mají externí sestry úplné hlasovací právo? 

 Ano   Ne 

 

13. Mají externí sestry částečné hlasovací právo? 

 Ano   Ne 

 

14. Účastní se pravidelně kapitul? 

 Ano   Ne 

 

15. Mají externí sestry aktivní volební právo? 

 Ano   Ne 

 

16. Mají externí sestry pasivní volební právo? 

 Ano   Ne 
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17. Jaká je praxe vnitřní modlitby externích sester? 

 s komunitou v klauzuře   s komunitou vně klauzury   individuálně

 jinak (uveďte jak): 

 

18. Pokud ji konají individuálně/jinak, mají k tomu vyhrazenou pevnou dobu během dne? 

 Ano   Ne 

 

19. Kolik času denně je vyhrazeno vnitřní modlitbě? 

  hodina vcelku   dvakrát půlhodinu   dvakrát hodinu    jinak: 

 

20. Stručně popište, jakým způsobem je zajištěna služba na fortně (příchozí, telefonáty, atp.) v době 

mše svaté, liturgie hodin a vnitřní modlitby externích sester? 

 

21. Externí sestry mají rekreaci: 

 s komunitou    odděleně   jinak (uveďte, jak): 

 

22. Externí sestry mají: 

  vlastní klauzuru    cely v papežské klauzuře 

 

23. Jaká je náplň služby externích sester? 

 

 

24. Stručně napište, jakým hostům a za jakým účelem je umožněno k vám přijet: 

 

 

25. Specifikujte službu, kterou jim externí sestry poskytují: 
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POPIS DOTAZNÍKU 

 

 Jedná se o originální dotazník vytvořený pro potřeby této práce. Respondenty byly bosé 

karmelitky klášterů, které se řídí Stanovami z roku 1991. 

 Dotazník čítá pětadvacet otázek, z toho první čtyři se týkají všech výše uvedených 

klášterů a na zbývající otázky odpovídaly pouze ty z těchto klášterů, které mají v komunitě 

externí sestry.  

 Dotazník obsahuje různé typy odpovědí: 

1) Volné: 10 

2) Výběr z nabídek: 1   

3) Polouzavřené: 5 

4) Dichotomické: 9 

 

 Celkem bylo rozesláno 760 dotazníků. Navrátilo se jich 154. Procento návratnosti je 

tedy 20 %. 

 V rámci doprovodného dopisu přiloţeného k dotazníku byl zahrnut vysvětlující 

komentář, respondenti byli informováni o jeho účelu a bylo jim přislíbeno, ţe získané 

informace z tohoto průzkumu budou nabídnuty k dispozici Generálnímu domu OCD a ţe 

údaje v této práci budou zveřejněny v anonymní podobě (bez vyjevování, z kterého Karmelu 

daný údaj pochází). 

  

 

VÝSLEDKY 

 

I. První třídění: 

 

 Při prvním třídění jsem navrácené dotazníky rozdělila do dvou skupin podle odpovědí 

na otázku č. 3: zda má klášter externí sestry, nebo nemá. Kladnou odpověď dalo 38 klášterů, 

zápornou 116. 
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II. Druhé třídění:  

 

 Při druhém třídění byly s otázkou č. 3 zohledňovány otázky č. 1 (zjišťující původ 

kláštera) a č. 4 (z jakých důvodů klášter nemá externí sestry). Dosáhla jsem těchto výsledků: 

 

Tabulka č. 1: 

 

Odůvodnění, proč klášter nemá externí 

sestry 

Počet klášterů 

„Nemáme tato povolání.“ 35 

„Nikdy u nás nebyla tato tradice.“ 25 

„Není potřeba.“ 16 

„Zemřely.“ 11 

„Chceme si být rovny.“ 7 

„Špatná zkušenost.“ 6 

 

Pozn.: Vzhledem k tomu, ţe jde o druh volné odpovědi, nebylo jednoduché vytvořit jasně 

vymezené kategorie, přesto se vyskytovaly tyto podobné typy odpovědí, často i stejné 

formulace. Zbývajících 16 klášterů bez externích sester nebylo do této tabulky započteno, 

neboť svou odpovědí de facto neodpovídaly na otázku, nebo ji vůbec nezodpověděly, nebo 

jejich odpovědi neodpovídaly ţádnému modelovému typu odpovědi.  

 

Tabulka č. 2: 

 

instituce externích 

sester 
celkem na základě tradice* od nedávné doby** 

kláštery s externími 

sestrami 
38 24 14 

kláštery bez 

externích sester 
116 82 34 

 

* Tradicí se zde míní buďto od zaloţení kláštera nebo u nejméně staletého období. 

** Nedávnou dobou se míní období v řádu maximálně desítek let. 



136 

 

Pozn.: Nejčastějším důvodem, uváděným pro zavedení externích sester, je příchod 

kandidátek, které vnímají povolání k tomuto způsobu ţivota; nejčastějším důvodem, 

uváděným k opuštění instituce externích sester je faktický nedostatek povolání (úmrtí 

dosavadních sester nebo jejich přechod do klauzury ze zdravotních důvodů), ale několikrát 

i touha nemít „dvě kategorie“ sester. 

 

 

Tabulka č. 3: 

 

kláštery 

s francouzskými kořeny celkem na základě tradice* od nedávné doby** 

kláštery s externími 

sestrami 23 20 3 

kláštery bez externích 

sester 46 16 30 

 

* Tradicí se zde míní buďto od zaloţení kláštera nebo u staletého období. 

** Nedávnou dobou se míní období v řádu maximálně desítek let. 

 

Pozn.: U tří klášterů s externími sestrami a u dvou bez externích sester se mi nepodařilo 

zjistit, zda mají francouzské kořeny nebo ne, proto nejsou v tabulce zohledněny. Porovnáme-li 

tuto tabulku s předchozí, zjišťujeme, ţe zhruba dvě třetiny klášterů s externími sestrami má 

francouzské kořeny (a v ty mají v naprosté většině externí sestry na základě tradice), 

a naopak, ţe z klášterů bez externích sester má francouzský původ pouze třetina, přičemţ 

dvakrát tolik jich externí sestry nemá od nedávna, neţ kolik jich nemá v dlouhodobé 

perspektivě nebo od začátku. 

 

 

III. Třetí třídění 

 

 Třetí třídění se týkalo klášterů, které mají externí sestry (38 navrácených dotazníků) Ŕ 

zpracovávala jsem v něm následující tematické okruhy: právní postavení externích sester, 

jejich formace, jejich kontakt s klauzurou/s komunitou a nakonec otázku vnitřní modlitby 

externích sester. Vyšly tyto výsledky: 
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1. PRÁVNÍ POSTAVENÍ EXTERNÍCH SESTER 

 

Tabulka č. 4: 

 

právní 

postavení 

počet 

klášterů 

úplné 

hlasovací 

právo 

částečné 

hlasovací 

právo 

účast na 

kapitulách 

aktivní 

volební 

právo 

pasivní 

volební 

právo 

model 1 11 ne ano ano ano ne 

model 2 8 ano ne ano ano ne 

model 3 6 ne ano ne ano ne 

model 4 4 ne ne ano ano ne 

model 5 3 ne ne ne ne ne 

 

 

 

Tabulka č. 5: 

 

právní 

postavení 

počet 

klášterů 

úplné 

hlasovací 

právo 

částečné 

hlasovací 

právo 

účast na 

kapitulách 

aktivní 

volební 

právo 

pasivní 

volební 

právo 

zbývající 

kláštery 

a jejich 

odpovědi 

2 ne ne ne ano ne 

1 ne ne ano ne ne 

1 ano ne ano ano ano* 

1 ne neuvedeno ne ano ne 

1 neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno neuvedeno 

 

* kromě volby na převorku a podpřevorku 
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2. FORMACE EXTERNÍCH SESTER: 

 

Tabulka č. 6: 

 

formace počet klášterů povaha formace doba formace 

model 1 15 stejná jako mnišky stejná jako mnišky 

model 2 6 jiná neţ mnišky jiná neţ mnišky (delší) 

model 3 6 stejná jako mnišky jiná neţ mnišky (delší) 

model 4 3 stejná jako mnišky nestanovena 

 

 

 

Tabulka č. 7: 

 

formace počet klášterů povaha formace doba formace 

zbývající 

kláštery 

a jejich 

odpovědi 

2 vlastní jiná: delší 

2 jiná Nestanovena 

1 vlastní stejná jako mnišky 

1 jiná stejná jako mnišky 

1 hledá se stejná jako mnišky 
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3. KONTAKT EXTERNÍCH SESTER S KLAUZUROU 

 

Tabulka č. 8: 

kontakt 

s klauzurou 

počet 

klášterů 
praxe vnitřní modlitby rekreace klauzura 

model 1 9 s komunitou v klauzuře s komunitou vlastní 

model 2 6 s komunitou v klauzuře s komunitou 
cela v papeţské 

klauzuře 

model 3 5 s komunitou vně klauzury* s komunitou vlastní 

model 4 4 s komunitou vně klauzury** 
v poledne odděleně, 

večer s komunitou 
vlastní 

model 5 3 s komunitou vně klauzury s komunitou 
cela v papeţské 

klauzuře 

model 6 3 individuálně s komunitou 
cela v papeţské 

klauzuře 

 

*Dva kláštery z nich zaškrtly odpověď „s komunitou v klauzuře“ i s „komunitou vně klauzury“.    

**Jeden z těchto čtyř klášterů uvedl, ţe externí sestry mají vnitřní modlitbu v kapli „jako karmelitánská 

přítomnost uprostřed věřících“.  

 

Pozn.: Zbývajících osm klášterů do tabulky není zahrnuto, neboť nezapadá ani do jednoho 

modelu, jejich odpovědi tvoří rozmanité kombinace odlišné mezi sebou. 

 

Tabulka č. 9: 

rekreace počet klášterů 

s komunitou 30 

v poledne spolu zvlášť, večer s komunitou 5 

 

Pozn.: Tři kláštery do tabulky nejsou započteny: jeden klášter uvádí, ţe externí sestry mají 

rekreaci odděleně; z odpovědí jednoho kláštera je patrné, ţe mívají rekreaci s komunitou jen 

někdy; a jeden na tuto otázku odpovídá, ţe tráví rekreaci s komunitou obvykle o svátcích, 

jinak můţe být s n komunitou nebo si dělat jiné potřebné věci. 
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Tabulka č. 10: 

 

typy klauzury počet klášterů klauzura 

model 1 24 vlastní 

model 2 14 cela v papeţské klauzuře 

 

 

 

 

4. VNITŘNÍ MODLITBA EXTERNÍCH SESTER 

 

Tabulka č. 11: 

 

vnitřní modlitba 
počet 

klášterů 
praxe vnitřní modlitby 

čas denně 

vyhrazený pro 

vnitřní modlitbu 

model 1 8 s komunitou v klauzuře 2× hodina 

model 2 5 s komunitou vně klauzury 2× hodina 

model 3 4 s komunitou vně klauzury 2× ½ hodiny 

model 4 3 s komunitou v klauzuře 1× hodina 

model 5 3 s komunitou vně klauzury 1× hodina 

model 6 3 individuálně 2× ½ hodiny 

model 7 3 s komunitou v klauzuře 2× ½ hodiny 
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Tabulka č. 12: 

 

vnitřní 

modlitba 

počet 

klášterů 
praxe vnitřní modlitby 

čas denně vyhrazený 

pro vnitřní modlitbu 

Zbývající 

kláštery a 

jejich 

odpovědi 

2 s komunitou vně klauzury 2× hodina, kdyţ tomu 

nezabrání sluţba 

1 s komunitou v klauzuře 2× hodina, kdyţ tomu 

nezabrání sluţba 

1 v kapli jako karmelitánská 

přítomnost uprostřed věřících 

2× hodina, kdyţ tomu 

nezabrání sluţba 

1 podle moţností zdravotního 

stavu 

2× hodina, kdyţ tomu 

nezabrání sluţba 

1 individuálně 2× hodina 

1 individuálně jinak 

1 s komunitou v klauzuře 40 minut ráno + 1× hodina 

večer 

1 s komunitou v klauzuře neuvedeno 

 

 

Tabulka č. 13: 

 

praxe vnitřní modlitby počet klášterů 

s komunitou vně klauzury 14 

s komunitou v klauzuře 13 

individuálně 5 

 

Pozn.: Šest klášterů zde není započteno: z nich dva uvádějí, ţe se sestry modlí někdy 

s komunitou v klauzuře, někdy s komunitou vně klauzury; další dva kláštery uvádějí, ţe se 

externí sestry modlí s komunitou v klauzuře, pokud jim v tom nezabrání sluţba na fortně Ŕ 

v tom případě se modlí individuálně; v jednom klášteře je praxe vnitřní zohledňována 

zdravotním stavem externí sestry a v jednom klášteře se externí sestry modlí v kapli jako 

„karmelitánská přítomnost uprostřed věřících“.   
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Tabulka č. 14: 

 

čas vyhrazený denně 

pro vnitřní modlitbu 
počet klášterů 

2× hodina 14 

2× hodina, kdyţ tomu nezabrání sluţba 5 

2× 1/2 hodiny 8 

1× hodina 6 

1× hodina nebo 2× 1/2 hodiny 2 

40 minut ráno + 1× hodina večer 1 

 

Pozn.: Dva kláštery zde nejsou zahrnuty: jeden z nich zaškrtnul odpověď „jinak“ a druhý 

vůbec neodpověděl. 

 

 

DISKUSE: 

A. Kláštery bez externích sester 

 Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe zdaleka nejčastější vysvětlení, proč nemají tyto 

kláštery externí sestry, jsou zcela pochopitelná, legitimní a nejspíš i vzájemně provázaná, 

neboť nedostatek povolání na externí sestry je mnohem snáze vysvětlitelný tam, kde chybí 

tradice a ţivá zkušenost s tímto povoláním. Stejně tak je pochopitelné, ţe některé kláštery 

v minulosti sice externí sestry měly, ale teď uţ je nemají, neboť ty dosavadní zemřely. 

 Zaráţet můţe naproti tomu poměrně častá odpověď, ţe daný klášter externí sestry 

nepotřebuje; to můţe ukazovat totiţ jak na jednostranně utilitaristický pohled na jejich 

identitu, tak na nepochopení samotného smyslu jejich povolání. Zdá se však, ţe nejčastěji je 

taková odpověď spíše spontánní, nepromyšlenou reakcí, která moţná jen zrcadlí nedostatek 

vlastní zkušenosti s danou institucí, neţ výše uvedené obavy. 

 Poslední dva typy odpovědí („Chceme si být rovny“ a „špatná zkušenost“) není třeba 

vnímat jako závaţný motiv pro zpochybnění legitimity povolání externích sester 

v tereziánském Karmelu, jako spíše Ŕ z hlediska historického Ŕ poměrně logický odraz jejich 
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vzniku (z původně neřeholní podoby, tedy bez jakéhokoli postavení v komunitě), který však 

potřebuje být na úrovni právních úprav, ale především konkrétního způsobu ţivota, překonán. 

U některých odpovědí z poslední skupiny je dokonce zřejmé, ţe externí sestry byly vnímány 

velmi podobně jako laické sestry, jejichţ existence byla ukončena koncilními a pokoncilními 

reformními kroky. 

 

B. Kláštery s externími sestrami 

 Z výše uvedených tabulek vyplývá, ţe je v dnešní době kladen důraz na to, ţe 

v klášterech s externími sestrami je snaha být v souladu s přáním koncilu i s přáním matky 

zakladatelky nerozdělovat sestry na dvě nerovnocenné kategorie. Ve většině případů se 

externí sestry spolu s komunitou modlí (ať uţ v klauzuře nebo vně), tráví společně rekreaci 

a účastní se kapitul. Na tuto tendenci ke zrovnoprávnění externích sester ukazuje i to, ţe 

většinou mají aktivní volební právo a právo hlasovací. Těţko můţe být externí sestra 

převorkou, znamenalo by to vlastně zánik jejího povolání, neboť by nemohla vykonávat 

sluţbu na fortně. Proto je také pochopitelné, ţe většinou mívají hlasovací právo pouze 

částečné. Důvodem můţe být přesvědčení, ţe externí sestry nemohou rozhodovat o něčem, 

do čeho nemají patřičný vhled a co se jich třeba vůbec netýká. Zároveň je zde vyjádřeno, ţe 

nejsou vyňaty z hlasování o záleţitostech, které jsou celé komunitě společné. Zvláště by se 

měly účastnit kapitul a hlasování, které se jich přímo týkají, neboť by bylo poněkud zvláštní, 

kdyby nemohly rozhodovat například o věcech, které jejich sluţbě náleţí.  Další diskuse je 

uvedena jiţ v podkapitole zabývající se existujícími a moţnými modely ţivota externích 

sester (srov. strana 99-103). 
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PŘÍLOHA II. Ŕ PARTIKULÁRNÍ STATUTA EXTERNÍCH SESTER 

 

A. Statuta externích sester filipínských klášterů 

 

 

STATUTA EXTERNÍCH SESTER BOSÝCH KARMELITEK 

PRO ASOCIACI KLÁŠTERŮ BOSÝCH KARMELITEK NA FILIPÍNÁCH, 

ŘÍM, 15. ŘÍJNA 2002 

 

I. Právní postavení 

II. Stanovy mnišek bosých karmelitek umoţňují přijmout několik „externích sester“, 

které se budou zvláštním způsobem věnovat vnější sluţbě klášteru, a tak umoţní 

tereziánské komunitě udrţet si zcela kontemplativní styl ţivota (Stanovy č. 182). 

III. Tyto řeholnice (mohly by se nazývat vhodněji) jsou bosé karmelitky, povolané 

ke zvláštnímu povolání; snaţí se úzce sloučit kontemplativní tereziánský ţivot s 

pozorností vnějším potřebám kláštera. Tímto způsobem následují Jeţíše, ţe plní 

jeho přikázání (srov. Lk 22,27, Jan 13,13-15) a realizují svoje církevní poslání 

ţivotem tereziánského charismatu (Z 5,3 a 6, C 17,5-6). 

IV. Sliby přijímají Řeholi a Stanovy bosých karmelitek, vyjma toho, co se týká papeţské 

klauzury. Podle přání svaté Matky tvoří součást klášterní komunity (C 4,7) tak, jak 

je stanoveno těmito Statuty. 

V. Jak prohlašují Stanovy, externí sestry skládají jednoduché veřejné sliby. To zahrnuje: 

a) před časnými sliby převedou správu svého majetku na libovolnou osobu a svobodně 

rozhodnou o jeho uţívání a uţití výnosů (CIC, kán. 668 § 1; Stanovy č. 32) 

b) před věčnými sliby vyhotoví poslední vůli, platnou i podle občanského práva (tamtéţ) 

c) je nezbytný souhlas převorek jakkoliv chtějí obměnit tato opatření ze spravedlivého  

důvodu nebo jakkoliv jednat ve věci majetku (CIC, kán. 668 § 2; Stanovy č. 32) 

d) jakýkoliv výdělek získaný vlastní činností nebo ve vztahu ke klášteru je ve prospěch 

kláštera (CIC, kán. 668 § 2; Stanovy č. 32) 
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e) jakákoliv částka obdrţená z důvodu důchodu, podpory nebo pojištění je ve prospěch 

kláštera (CIC, kán. 668 § 3; Stanovy č. 34). 

VI. Kapitula kaţdého kláštera konkrétně rozhodne o následujících bodech, které se týkají 

externích sester, a dá je ke schválení generálnímu představenému: 

a) obvyklé prostory, kde jí a spí; 

b) způsob účasti na liturgii a rozjímavé modlitbě s tím, ţe se mají účastnit alespoň 

ranních chval a nešpor a věnovat jednu hodinu denně rozjímání; 

c) jejich podíl na dalších komunitních aktivitách; 

d) moţnost mít aktivní hlas na všech nebo na některých úkonech kapituly, jak je uvedeno 

ve Stanovách od č. 228; 

e) další náleţitá stanoviska. 

VII. Komunitní kapitula nebo asociace a federace mohou stanovit další pravidla a 

přitom zachovat to, co bylo určeno Stanovami a tímto Statutem (Stanovy č. 19). 

VIII. Stanovy bosých karmelitek mnišek jsou pro externí sestry všeobecným právem, 

s výjimkou toho, co je stanoveno těmito statuty. Z tohoto důvodu můţe generální 

představený rozptýlit kaţdou pochybnost, která by se mohla v budoucnu 

vyskytnout, praktickým vysvětlením (Stanovy č. 243). 

 

II. Formace a změny 

IX. To, co je stanoveno v Kodexu kanonického práva, usměrňuje na všeobecné úrovni 

přijetí a formaci externích sester (Stanovy č. 141-171). Nadto můţe kapitula 

přizpůsobit obvyklý program konkrétní situaci kaţdé sestry. 

X. Aby mohly poznat a vyzkoušet tereziánské charisma Řádu ve své plnosti, mohou 

externí sestry bydlet uvnitř klauzury během některých období kanonického roku 

noviciátu. 

XI. Formule profese je stejná, předepsaná pro všechny na konci stanov. Časné sliby jsou 

proměnlivé od tří do šesti let, jak se bude zdát komunitě vhodné (Stanovy č. 162 a 

č. 165, CIC, kán. 655). 

XII. Vedle tradiční formace musí být přiměřeně poučeny ve všem, co se týká jejich 

specifického úkolu, zvláště o některých schopnostech, které mimořádně potřebují, 

jako: evangelijní přijetí jménem komunity, rozvaha a diskrétnost v jednání s lidmi 
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a ve svých vztazích se sestrami v klauzuře, svědectví víry a kontemplativního 

tereziánského ţivota a věrnost své sluţbě. 

XIII. Co se týká přechodu do jiného kláštera nebo odchodu z řádu, zachovává se to, co 

je dáno stanovami. 

XIV. Mimo období postulátu a noviciátu jsou nezbytné váţné a výjimečné důvody pro 

schválení moţnosti změnit status z externí sestry na klauzurní a naopak. 

 K takovému přechodu, kromě výslovné ţádosti dotyčné sestry a přiměřeného období 

zkoušky, které můţe určit kapitula, je potřeba následující: 

a) postulantky a novicky potřebují souhlas klášterní kapituly; 

b) sestry s časnými sliby potřebují souhlas klášterní kapituly a generálního představeného; 

c) externí sestra s věčnými sliby, která touţí přejít do klauzury nebo mniška se slavnými 

sliby, která se chce stát externí sestrou, potřebuje souhlas kapituly a souhlas generálního 

představeného. Oficiální úkon se provede jednoduchým kapitulním obřadem, 

obnovením řeholních slibů, které od té chvíle budou povaţovány za slavné. 

 

III. Zvláštní kritéria 

XV. Převorka převezme péči o externí sestry, zplnomocní je k vycházení z kláštera 

a koordinuje jejich kaţdodenní činnost nejshodnějším způsobem. Pokud sestry ţijí 

mimo klauzuru, musí mít převorka zvláštní péči o jejich potřeby a jejich trvalou 

formaci. 

XVI. Klášterní rada stanoví kritéria pro následující aspekty: 

a) rozhodnutí o prostorách věnovaných výlučně jim, pokud ţijí venku, a nechat převorce 

pravomoc ve zvláštních případech zasahovat; 

b) pro absence je třeba dodrţovat kánon 665 § 1; 

c) moţnost výjimečné pastorační činnosti nebo pomoc v prostorách mimo klášter 

či sousedství. 

XVII. Kapitula vezme na vědomí zvláštní okolnosti jednotlivých případů a rozhodne 

o účelnosti dovolit externím sestrám nosit řeholní hábit vhodnější pro jejich 

situaci. 
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B. Statuta externích sester z Lurd 

 

STATUTA EXTERNÍCH SESTER BOSÝCH KARMELITEK KARMELU V LURDECH, 

ŘÍM 2003 

 

I. Právní status 

1. Na základě vyjádření kapituly je moţno ke klášteru přidruţit některé externí sestry, 

tj. řeholnice, které se věnují sluţbě vně kláštera, aby se umoţnilo mniškám udrţet si svůj 

způsob ţivota zcela kontemplativního. 

 Mají od Boha specifické povolání a úplně se mu zasvěcují veřejnými jednoduchými 

sliby čistoty, chudoby a poslušnosti. Takto se přidruţují k rodině tereziánského Karmelu 

a mají účast na jeho charismatech začleněním do kláštera, k jehoţ sluţbě se zavazují. 

2. Externí sestry bosé karmelitky jsou volány k speciálnímu povolání: chtějí úzce spojovat 

tereziánský kontemplativní ţivot se starostí o vnější potřeby kláštera
414

 a plněním Jeţíšových 

přikázání jej těsněji následují;
415

 ţivotem podle tereziánského charismatu naplňují poslání 

v církvi.
416

 Jsou viditelným odleskem ţivota modlitby a radostného sesterství mnišek. 

3. Externí sestry tvoří spolu s ostatními řeholnicemi kláštera jedinou komunitu
417

 Ŕ sdílí 

s nimi sesterský ţivot a jsou vázány sliby podle stejné řehole a stejných stanov bosých 

karmelitek s výjimkou toho, co vyplývá z poţadavků jejich sluţby, jak to stanoví tento statut, 

přičemţ jejich specifická sluţba je k prospěchu komunitního ţivota mnišek ţijících 

v klauzuře. 

4. Na základě předpisu stanov skládají externí sestry jednoduché veřejné sliby, nejprve 

časné, potom věčné (srov. Stanovy č. 182). 

  

                                                           
414

 Stanovy č. 182. 

415
 Srov. Lk 22,27; Jan 13,13-15. 

416
 Kniha o zakládání 5,3 a 6; Cesta dokonalosti 17,5-6. 

417
 Srov. Cesta dokonalosti 4,7. 
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A proto: 

a) před prvními sliby odevzdají správu svého majetku osobě, kterou samy určí, přičemţ 

jim zůstává svoboda určit způsob uţití výnosu svěřeného majetku;
418

 

b) před věčnými sliby pořídí závěť platnou i dle světského práva;
419

 

c) pro změnu těchto (majetkových) pořízení ze spravedlivého důvodu a pro platné 

nakládání se svým majetkem potřebují souhlas převorky;
420

     

d)  všechno, co získají vlastní činností anebo ve vztahu ke klášteru, nabývá klášter; 

e) co získají z důvodu pravidelných příjmů (mzda, plat, důchod), podpory nebo pojištění, 

 nabývá klášter.
421

 

5. Klášterní kapitula můţe poţádat Apoštolský stolec, aby sestra, která si to ţádá, mohla 

jako ostatní mnišky kláštera sloţit slavné sliby se všemi jejich právními důsledky. 

6. Klášterní kapitula má určit pro externí sestry s ohledem na konkrétní podmínky Ŕ kromě 

toho, co je ve Stanovách v č. 228 Ŕ následující body: 

a) maximální počet externích sester; 

b) stabilní místo pro jejich bydlení a stravování; 

c) jejich eventuální hlasovací právo Ŕ částečné nebo úplné Ŕ v klášterní kapitule, a to 

na základě jejího hlasování; 

d) způsob jejich účasti na liturgii a kontemplativní modlitbě, přičemţ vţdy zůstává 

povinnost modlit se ranní a večerní chvály a věnovat kontemplativní modlitbě alespoň 

jednu hodinu denně; 

e) jejich účast na ostatních komunitních úkonech; 

f) jiné body, které kapitula shledá jako důleţité, v čemţ můţe kapitula rozhodnout při 

zachovávání ustanovení stanov a tohoto statutu.
422

 

7. Všeobecným zákonem pro externí sestry zůstávají nadále stanovy bosých karmelitek 

s výjimkou toho, co je ustanoveno v tomto statutu. 

 

                                                           
418

 CIC, kán. 668 § 1, Stanovy č. 32. 

419
 Tamtéţ. 

420
 CIC, kán. 668 § 2; Stanovy č. 32. 

421
 CIC, kán. 668 § 3; Stanovy č. 34. 

422
 Stanovy č. 19. 
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II. Formace a její modifikace 

8. Pro přijímání a formaci externích sester se všeobecně uplatní normy práva.
423

 

Novicmistrová však bude moci adaptovat společný program pro podmínky kaţdé jednotlivé 

sestry. 

9. Za účelem poznání a zakoušení tereziánského charismatu v jeho úplnosti budou moci 

externí sestry ţít uvnitř kláštera během některých období kanonického roku jejich noviciátu. 

10. Profesní formule se pouţije ta, která je pro všechny dána na konci knihy stanov. Časné 

sliby budou zavazovat pro dobu tří aţ šesti let podle toho, co určí komunita. 

11. Kromě všeobecné formace, kterou dostanou ostatní sestry, budou pečlivě poučeny 

o všem, co se týká jejich specifické sluţby, především o jejich nezbytných poţadavcích: 

evangelijním přijímání druhých jménem komunity; rozváţnosti a diskrétnosti v kontaktu 

s lidmi a ve vztazích s ostatními sestrami; svědectví víry a tereziánské kontemplace; věrnosti 

v jejich sluţbě. Základem pro jejich formaci bude pátá kapitola Knihy o zakládání svaté 

Terezie od Jeţíše. 

12. Při přeloţení externí sestry do jiného kláštera je třeba zachovat normy stanov. Pro 

přechod vnější sestry do stavu klauzurní mnišky a naopak se vyţaduje souhlas kapituly 

a Kongregace pro instituty zasvěceného ţivota a společnosti apoštolského ţivota při 

zachování podmínek, které se budou jevit jako vhodné. 

13. O externí sestry se bude starat převorka a bude co nejvhodněji koordinovat jejich 

činnost. Bude se zvláštní pozorností pečovat o jejich potřeby a bdít nad jejich stálou formací. 

 

III. Specifická sluţba 

14. Kapitula komunity můţe stanovit kritéria činností pro externí sestry v některých 

důleţitých záleţitostech, jako např.: 

a) přijímání osob, které navštěvují klášter; 

b) vycházení do sousedního města či měst pro opatření potřebných věcí pro komunitu. 

15. V naléhavých nebo nepředvídatelných případech a v kaţdodenním naplňování své 

sluţby se externí sestry budou řídit pokyny převorky. 

                                                           
423

 Stanovy č. 141-171. 
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16. Tak jako v případě mnišek ţijících v klauzuře je apoštolát externích sester čistě 

kontemplativní, jejich časté setkávání s lidmi mimo klášter je dokonce zve k přímějšímu 

svědectví (srov. Stanovy č. 126). 

17. Naše externí sestry ať velkodušně ţijí své povolání v neúnavném hledání rovnováhy 

mezi dvěma ţivoty: aktivním a kontemplativním, které kráčejí ruku v ruce, mezi Martou 

a Marií, které jdou pospolu (srov. Cesta dokonalosti 33,5). 
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C. Statuta externích sester z Kodeně 

 

PARTIKULÁRNÍ STATUTA EXTERNÍCH SESTER KLÁŠTERA SVATÉ RODINY 

BOSÝCH MNIŠEK BLAHOSLANÉ PANNY MARIE Z HORY KARMEL V KODENI, 

ŘÍM, 19. ÚNORA 2004 

 

I. Právní situace 

1. Stanovy bosých mnišek Řádu blahoslavené Panny Marie z hory Karmel předpokládají 

moţnost přijetí externích sester, jejichţ sluţba umoţňuje mniškám plnění jejich 

klauzurně-kontemplativního povolání, a doporučují vymezit jejich právní stav partikulárními 

statuty.
424

 

2. Externí sestry tvoří spolu se svými spolusestrami mniškami jedinou komunitu.
425

 

3. Zachovávají tutéţ Řeholi a tytéţ Stanovy jako jejich spolusestry mnišky, avšak z titulu 

Boţího pozvání ke zvláštnímu povolání
426

 podléhají těmto Statutům. 

 Statuta vymezují nezbytné rozdíly v plnění Řehole a Stanov, které vyplývají z charakteru 

jimi vykonávané sluţby. 

4. Externí sestry skládají veřejné jednoduché sliby
427

 na Řeholi, Stanovy a tato Statuta. 

 Jednoduchý veřejný slib předpokládá, ţe: 

a) Před prvními sliby svěřují, komu chtějí, administraci svého majetku, a svobodně 

rozhodnou o nakládání s ním a o vyuţití z něj plynoucích zisků;
428

 

b) před sloţením věčných slibů sepíší závěť, platnou rovněţ dle světského práva;
429

 

c) ke změně těchto ustanovení z oprávněných důvodů, stejně tak jako k uskutečnění 

jakéhokoli úkonu co do materiálních dober, potřebují svolení převorky;
430

 

                                                           
424

 Srov. Stanovy č. 182. 

425
 Srov. Dekret o přizpůsobené obnově řeholního ţivota Perfectae caritatis 15. 

426
 Srov. Stanovy č. 182. 

427
 Srov. tamtéţ. 

428
 Srov. CIC kán. 668 §1; Stanovy č. 32. 

429
 Srov. tamtéţ. 

430
 Srov. CIC kán 668 §2; Stanovy č. 32. 
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d) cokoli nabývají svým vlastním úsilím nebo s ohledem na klášter, získávají pro 

klášter;
431

 

e) cokoli jim náleţí z titulu mzdy, důchodu, pojištění nebo z jakéhokoli jiného titulu, 

získává se pro klášter.
432

 

5. Zvláštní povolání externích sester vylučuje zachovávání předpisu o papeţské klauzuře. 

Externí sestry však zachovávají způsob ţivota, který jim umoţňuje mít podíl na duchu 

a charismatu mnišek, tak aby spolu s nimi proţívaly společné povolání, slouţily církvi svou 

modlitbou a působením vně kláštera slouţily mniškám. 

6. Obvyklým místem bydlení sester je část domu, vymezená klauzurou,
433

 která je 

situovaná tak, aby sestry mohly vcházet do části domu, vymezené papeţskou klauzurou. 

7. Za odůvodněných okolností a se souhlasem převorky a její rady mohou sestry bydlet 

i v papeţské klauzuře. V klášteře mohou být čtyři externí sestry. Z oprávněných důvodů 

(vleklá nemoc, pokročilý věk) můţe převorka se souhlasem kapituly navýšit počet sester. 

8. Generální představený můţe rozhodovat praktickým objasněním případné pochybnosti, 

které se mohou objevit v budoucnosti, jakoţ i udělovat dispens týkající se disciplinárních 

předpisů těchto Statut.
434

 

9. Kapitula můţe stanovit jiné předpisy při zachování předpisů Stanov
435

 a těchto Statut. 

 

II. Práva a povinnosti 

10. Hlavním úkolem sester je sluţba vně kláštera, aby se tímto způsobem umoţnilo 

mniškám uskutečňování jejich klauzurně-kontemplativního povolání. 

11. Převorka dovoluje sestrám vycházet mimo dům za účelem obvyklé sluţby klášteru 

a činí tak co nejvhodnějším způsobem s ohledem na kaţdodenní práci v domě. 

12. O příleţitostném cestování a době jeho trvání rozhoduje převorka ve shodě s Kodexem 

kanonického práva, kán. 665 §1. 

13. Sestry se mohou věnovat omezenému dobročinnému působení s povolením převorky. 

                                                           
431

 Srov. CIC kán 668 §3; Stanovy č. 32. 

432
 Srov. CIC kán. 668 §3; Stanovy č. 34. 

433
 Srov. CIC kán. 667 §1. 

434
 Srov. Stanovy č. 243. 

435
 Srov. Stanovy č. 19. 
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14. Sestry budou přijímat osoby, přicházející do kláštera, způsobem odpovídajícím 

rozhodnutím kapituly. 

15. K úlohám sester patří také pomoc mniškám při vykonávání jejich práce, podle toho, jak 

o tom rozhodne převorka. 

16. Externí sestry Ŕ nebrání-li jim v tom překáţky, plynoucí z jejich sluţby Ŕ se účastní co 

nejplněji ţivota komunity tím, ţe se účastní: 

a) společné vnitřní modlitby (jedné hodiny během dne) a liturgie hodin (s povinností 

recitace ranních chval, nešpor a kompletáře); 

b) společného jídla a rekreací; 

c) kapitul trvalé formace, kapitul s hlasováním ohledně jednotlivých etap formace 

externích sester a kapitul, týkajících se sluţby externích sester; 

d) jiných forem komunitních setkání; 

e) a také toho, o čem rozhodne převorka. 

17. Kromě toho, co předpokládá č. 228 Stanov, sestry s věčnými sliby mají aktivní hlas: 

a) v rozhodnutích kapituly ohledně jednotlivých etap formace externích sester; 

b) v rozhodnutích kapituly ohledně sluţby externích sester. 

18. S ohledem na specifika povolání sester a vzhledem k měnícím se ţivotním okolnostem 

a podmínkám, přísluší kapitule, aby stanovila způsob a hranice zachovávání Stanov ohledně: 

a) askeze, půstu a jiných forem kajícnosti; 

b) zachovávání mlčení; 

c) uţívání hromadných sdělovacích prostředků; 

d) obvyklého průběhu ţivota sester; 

e) duchovních cvičení, dnů usebrání a jiných zboţných cvičení. 

 

III. Přijetí a formace 

19. U kandidátek na externí sestry stanoví klášterní kapitula v rámci moţností, 

předpokládaných Stanovami, pokaţdé určí dobu a místo trvání postulátu, noviciátu i časných 

slibů,
436

 s povinností zachovat rok kanonického noviciátu, absolvovaného v klauzuře. 

                                                           
436

 Srov. Stanovy č. 162. 
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20. Rituál přijetí do noviciátu, připuštění k časným slibům, kanonickému obnovení časných 

slibů a věčným slibů je tentýţ jako u mnišek.
437

 

21. Prvotní i trvalé formace se sestry účastní spolu s mniškami. Program formace sester je 

rozšířen o otázky, vyplývající ze specifičnosti jejich povolání. 

22. Převorka se stará o duchovní i materiální potřeby sester. Aby co nejlépe odpovídala 

na tyto potřeby, má právo vycházet do prostoru, vymezeného jejich klauzurou. 

 Zodpovídá za prvotní i trvalou formaci. V této sluţbě si můţe nechat pomáhat jinou 

mniškou, kterou k tomu určí. 

23. V případě přestupu do jiného řeholního institutu a naopak, v případě přeloţení 

z jednoho kláštera do jiného v rámci našeho Řádu, jakoţ i v případě opuštění Řádu, je třeba 

zachovat předpisy, obsaţené ve Stanovách. 

24. K tomu, aby bylo moţné připustit změnu stavu externí sestry na stav mnišky a naopak, 

je zapotřebí váţných a výjimečných důvodů. 

25. V případě přechodu tohoto druhu, je třeba kromě písemně vyjádřené ţádosti danou 

sestrou, postupovat následujícím způsobem: 

a) v případě postulantek a novicek je třeba souhlasu klášterní kapituly; ta v kaţdém 

jednotlivém případě stanoví dobu trvání postulátu a noviciátu; 

b) v případě sester s časnými sliby se vyţaduje souhlas klášterní kapituly; doba zkoušky 

začíná teprve po vyhasnutí slibů; klášterní kapitula v kaţdém jednotlivém případě 

stanoví dobu trvání postulátu a noviciátu; 

c) v případě externí sestry s věčnými sliby, která touţí ţít povolání mnišky, nebo mnišky 

se slavnými sliby, která chce ţít povolání externí sestry, je třeba souhlasu klášterní 

kapituly a souhlasu generálního představeného; 

d) v obou těchto případech bude doba zkoušky trvat dva roky; 

e) jestliţe po uplynutí doby zkoušky ta, která ji absolvovala, je uznána za schopnou, 

převorka ji se souhlasem kapituly připustí ke sloţení profese podle Rituálu Řádu 

a formule profese, potvrzující její nový právní status. 

 

IV. Slibová formule 

 V obvyklé slibové formuli se u externích sester po zmínce o Řeholi a Stanovách dodává: 

„…jakoţ i Statut externích sester…“. 

                                                           
437

 Srov. Obřady profese Řádu blahoslavené Panny Marie z hory Karmel. II. část: Obřad profese mnišek. 



155 

 

PŘÍLOHA III. Ŕ „CHVÁLOU SLÁVY“ 

 

 „Chválou slávy je duše, která přebývá v Bohu, která ho miluje čistou a nezištnou 

láskou, aniţ by hledala sebe ve sladkosti této lásky; která ho miluje nad všechny jeho dary 

a i kdyby od něj nic nedostala a která chce dobro pro takto Milovaného. Nuţe, jak (má) touţit 

a chtít účinně dobro pro Boha, ne-li plněním jeho vůle, kdyţ jeho vůle uspořádává všechny 

věci k jeho větší slávě? Tato duše se mu tedy má plně, vášnivě oddat do té míry, ţe nebude 

chtít nic jiného, neţ co chce Bůh. 

 Chválou slávy je mlčenlivá duše, která se udrţuje jako lyra pod tajemným dotekem 

Ducha svatého, aby z ní dal zaznít boţským harmoniím; ona ví, ţe utrpení je strunou, která 

vydává ještě krásnější zvuky, proto je ráda vnímá jako svůj nástroj, aby líbezněji pohnula 

Srdcem svého Boha. 

 Chválou slávy je duše, která se upíná na Boha ve víře a prostotě; je odrazem všeho, čím 

je On; je jakoby bezednou propastí, kam On můţe proudit a rozlévat se; proto je jako křišťál, 

skrze nějţ můţe On vyzařovat i nahlíţet všechny své dokonalosti a svou vlastní nádheru. 

Duše, která tak dovoluje boţskému Bytí, aby na ní ukojil svou potřebu sdílet „vše, čím je, 

a vše, co má“, je ve skutečnosti chválou slávy všech jeho darů. 

 Konečně, chválou slávy je bytost v ustavičném díkůvzdání. Kaţdý z jejích úkonů, kaţdé 

z jejích hnutí, kaţdá z (jejích) myšlenek, tuţeb, ji zároveň zakořeňují hlouběji v lásce a jsou 

jakoby ozvěnou věčného Sanktus. 

 V nebi slávy blaţení "neodpočívají a ve dne v noci volají: Svatý, svatý, svatý, Pán 

Všemohoucí… A v prostraci se klanějí Tomu, který ţije navěky…" 

 V nebi své duše jiţ chvála slávy začíná svou věčnou bohosluţbu. Její zpěv je 

nepřerušený, neboť je pod působením Ducha Svatého, který v ní koná všechno; a ačkoli si 

toho není vţdy vědoma, neboť slabost přirozenosti jí nedovoluje upínat se k Bohu bez 

roztrţitostí, stále zpívá, stále se klaní, celá, takříkajíc, přešla v chválu a lásku, v okoušení 

slávy svého Boha. V nebi své duše buďme chválou slávy Svaté Trojice, chválou lásky naší 

Neposkvrněné Matky. Jednoho dne závoj padne, my budeme uvedeni do věčných předsíní 

a tam budeme zpívat v lůně nekonečné Lásky. A Bůh nám daruje nové jméno, přislíbené 

vítězi. Jaké bude? Laudem gloriae“ (CF 43-44). 
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PŘÍLOHA IV. Ŕ „BÝT SNOUBENKOU KRISTOVOU“ 

 

[kolem půle roku 1902] 

 „Být snoubenkou Kristovou! 

 To není jen vyjádření z nejlíbeznějších snů: je to boţská skutečnost; (je to) vyjádření 

celého tajemství podoby a sjednocení; je to označení, které nad námi v den našeho zasvěcení 

pronáší Církev: Veni sponsa Christi!... 

 Je třeba ţít svůj ţivot snoubenky! "Snoubenky", všeho toho, co toto označení dává 

vytušit co do darované a přijaté lásky!, niternosti, věrnosti, absolutní oddanosti!... Být 

snoubenkou, to znamená být vydanou, jako se vydal On; znamená to být obětovanou jako On, 

skrze Něj, pro Něho… Je to Kristus, který se zcela činí naším a my se stáváme "zcela jeho"!... 

 Být snoubenkou, to znamená mít všechna práva na jeho Srdce… Znamená to od srdce 

k srdci po celý ţivot… Znamená to ţít s… navţdy s… Znamená to spočívat zcela v Něm 

a dovolit Mu, aby zcela spočíval v naší duši!... 

 Znamená to neumět nic neţ milovat; milovat klaněním, milovat odčiňováním, milovat 

modlitbou, prosbami, zapomínáním na sebe; milovat vţdy všemi způsoby! 

 "Být snoubenkou", to znamená mít své oči upřené na jeho, mysl posedlou Jím, srdce 

zcela uchvácené, zcela zaplavené, jako mimo sebe a přešedší v Něj, duši plnou jeho duše, 

plnou jeho modlitby, celé bytí zajaté a darované… 

 Znamená to vţdy upírat pohled a objevovat sebemenší znamení a sebemenší touhu; 

znamená to vstoupit do všech jeho radostí, sdílet s ním všechny smutky. Znamená to být 

plodnou, spoluvykupitelkou, rodit duše pro milost, mnoţit ty, kdo byli adoptováni Otcem, 

vykoupeni Kristem, (a stali se) spoludědici jeho slávy. 

 "Být snoubenkou", snoubenkou Karmelu, to znamená mít hořící srdce Eliáše, 

probodené srdce Terezie, jeho "skutečné snoubenky", neboť ona horlí pro jeho čest. 

 Nakonec, být povaţována za snoubenku, snoubenku mystickou, to znamená natolik 

uchvátit jeho Srdce, ţe Slovo zapomíná na veškerý odstup a přelévá se do duše jako v lůně 

Otcově se stejným vytrţením (extase) nekonečné lásky! Znamená to, ţe Otec, Syn a Duch 

pronikají duši, zboţšťují ji, stravují v Jedno skrze lásku. Znamená to manţelství, stálý stav, 

neboť jde o nerozlučné sjednocení vůlí a srdcí. A Bůh říká: "Učiňme Mu druţku Jemu 

podobnou a budou ti dva jedno"…“ (NI 13). 
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PŘÍLOHA V. Ŕ „Ó, MŮJ BOŢE, TROJICE, KTERÉ SE KLANÍM“ 

 

[21. listopadu 1904] 

 

 „Ó můj Boţe, Trojice, které se klaním, pomozte mi zapomenout úplně na sebe, abych se 

mohla usadit ve vás, nehybná a pokojná, jako by uţ má duše byla na věčnosti. Kéţ nic 

nemůţe rušit můj mír ani způsobit, ţe bych vyšla z vás, ó můj Neproměnný, ale ať mě kaţdá 

minuta unáší dál do hloubi vašeho Tajemství. Upokojte mou duši, učiňte si v ní své nebe, svůj 

milovaný příbytek a místo svého spočinutí. Kéţ vás tam nikdy nenechám samotného, ale kéţ 

jsem tam celá, úplně bdělá ve své víře, celá v klanění, úplně oddaná vašemu stvořitelskému 

působení. 

 Ó můj milovaný Kriste, ukřiţovaný z lásky, chtěla bych být snoubenkou vašeho srdce, 

chtěla bych vás zahrnout slávou, chtěla bych vás milovat… aţ k smrti! Avšak cítím svou 

nemohoucnost a (tak) vás prosím, abyste mě "oděl do sebe samého", ztotoţnil mou duši se 

všemi hnutími vaší duše, ponořil mě, zaplavil mě, sebou nahradil mne, aby můj ţivot nebyl 

leč vyzařováním vašeho Ţivota. Přijďte do mne jako Ten, kdo se klaní, jako Smírce a jako 

Spasitel. Ó věčné Slovo, Slovo mého Boha, chci strávit svůj ţivot nasloucháním vám, chci se 

stát zcela učenlivou, abych se naučila všemu od vás. Pak skrze všechny noci, všechny 

prázdnoty, všechny nemohoucnosti, chci být na vás stále upřená a přebývat ve vašem velkém 

světle; ó má milovaná Hvězdo, okouzlete mě, abych uţ nikdy nemohla vyjít z vašeho 

vyzařování. 

 Ó stravující Ohni, Duchu lásky, "sestupte na mne", aby se v mé duši uskutečnilo jakoby 

vtělení Slova: abych Mu byla lidstvím navíc, v němţ On obnoví celé své Tajemství. 

 A vy, ó Otče, skloňte se ke svému ubohému malému tvoru, "přikryjte jej svým stínem", 

vizte v něm jen "Milovaného, do kterého jste vloţil všechna svá zalíbení".  

 Ó moji Tři, mé Všechno, moje Blaţenosti, nekonečná Samoto, Nesmírnosti, v níţ se 

ztrácím, odevzdávám se vám jako kořist. Pohřběte se ve mně, abych se já pohřbila ve vás 

v očekávání, ţe budu ve vašem světle nahlíţet propast vaší velikosti“ (NI 15). 
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RESUMÉ 

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

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

zřejmé, ţe její spiritualita můţe být pro tyto sestry opravdu velmi inspirativní, zvláště pro co 

nejautentičtější proţívání 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, aţ se 

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

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

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

samotného „jádra“ Alţbětiny spirituality, jímţ je inhabitace. Tajemství inhabitace je nejdříve 

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

konkrétní podoba v ţivotě a nauce Alţběty od Trojice. Čtvrtá kapitola se týká spiritualit 

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

jejich ţivota 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 Alţbětiných „rad“, které mohou pomoci 

ve snaze o autentické proţívání jejich povolání. 

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

statut řeholnic, toho docházejí aţ 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. Kdyţ slouţí vyváţené komunikaci mezi 

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

povolání je důleţitá snaha o harmonické propojení kontemplace a sluţby, a k tomu jim můţe 

být velkou inspirací Alţběta od Trojice. Tato světice totiţ díky své zkušenosti „karmelitky 

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

nepřetrţitého Boţího přebývání v nás a našeho přebývání v Bohu ukazuje, ţe je moţné být 

kontemplativní i uprostřed ruchu a činnosti. 
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ANOTATION 

 

Title: „Living with them in the heaven of one‟s soule“ (L 269). Inhabitative spirituality of 

the blessed Elizabeth of the Trinity in the vocation of the external sisters discalced carmelites. 

 

This diploma work deals with institution of the external sisters discalced carmelites. Since her 

inhabitative spirituality is very inspirational for the very antinomic vocation of the external 

sisters. The first chapter shows looking for identity of their vocation. According to this 

longing next two chapters deal with the spirituality of the blessed Elizabeth of the Trinity 

(1880-1906). After the explanation of her live and her idea of recollection the third chapter 

introduces into the “core” of Elizabeth‟s spirituality which is the inhabitation. The fourth 

chapter treats the spirituality of external sisters. It presents the plurality of external forms 

of their vocations‟ living, also by questionnaire‟s inquiry. Some Elizabeth‟s “advices” are 

formulated, which can be helpful in the effort of the authentic living their vocation, at the end. 

 

Keywords: Carmel, Elizabeth of the Trinity, external sisters, spirituality, inhabitation.  
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