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V bakalářské práci jsou popsány důležité pojmy, které souvisejí se zasvěceným 

životem a s fází rozlišování a volby životního stavu zasvěcených osob. Většina aspektů je 

důležitá i pro ostatní křesťany, kteří jsou také povoláni žít podle evangelijních rad.  

V práci je charakterizován pojem „zasvěcený život“ a ukotvuje takový život jako 

součást církve. Základním bodem je povolání člověka Bohem, který nabízí konkrétní životní 

cestu. Odpověď člověka je důležitá a otevírá cestu k dalšímu dialogu. Život podle 

evangelijních rad není výsadou pouze osob žijících v řádech, ale je nabídkou pro všechny 

křesťany. Je rovněž zdůrazněna rovnocennost všech cest, které vedou ke spáse.  

Pojem „povolání“ zahrnuje především základní obecné povolání člověka  Bohem 

k životu. Toto pozvání do života je svobodný akt Boží vůle, který zároveň obsahuje            i 

definici specifických vlastností a dispozic konkrétního člověka. Tím je dána i naprostá 

originalita a jedinečnost lidské existence a následně také poslání tohoto jedince. Nikdo jiný 

nebude pro to samé nikdy stvořen.  Součástí tohoto oddílu je rovněž vymezení dvou podob 

povolání křesťana - povolání k církevní službě nebo k různým formám života ve světě.  

Úloha církve v procesu hledání a realizace povolání je zásadní. Především 

v posledních desetiletích se nutnost správného rozlišování životní cesty jeví jako stále 

naléhavější. Pastorační doprovázení osob, které hledají své povolání nebo se rozhodují 

v jiných zásadních věcech, se realizuje především pomocí duchovního doprovázení, při 

kterém se jedná o dlouhodobou  a soustavnou komunikaci člověka s Bohem za účasti 

doprovázejícího. Duchovní cvičení je naproti tomu intenzivnější doprovázení koncentrované 

do určitého času. Zvláštním ale naléhavým tématem je pastorace osob, které opustily řeholní 

povolání. Je důležité těmto lidem pomoci místo pohrdání                   a odsuzování, a to i ze 

strany křesťanů. 

Vlastní rozlišování může být komunitní nebo osobní. Propracovaný systém osobního 

duchovního rozlišování předkládá Ignác z Loyoly. Je založen na osobním dialogu člověka 

s Bohem. S osobním rozlišováním souvisí i některé aspekty, jako je strach a obavy nebo touhy 



člověka. V závěru práce jsou rovněž definovány známky správného osobního rozhodnutí, při 

kterém jsou v souladu události a situace vně člověka, jeho vnitřní touhy      a jeho přirozenost.  

Výběrový statistický výzkum u některých řeholníků a řeholnic prokázal podle předem 

stanovených hypotéz, že v povolání Boha k zasvěcenému životu převažovaly aspekty 

motivace obrácené k vnitřnímu životu s Bohem a vliv na průběh tohoto rozhodování měli 

především duchovní, nikoli nejbližší rodina.       
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