UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

KATEDRA PASTORÁLNÍ A SPIRITUÁLNÍ TEOLOGIE

Jan Lerch

PRAKTICKÉ ASPEKTY
POUSTEVNICKÉHO ŽIVOTA
V 21. STOLETÍ
V ČESKÉ REPUBLICE
Bakalářská práce

Vedoucí práce: Dr. Michael Špaček
OLOMOUC 2016

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně, výhradně za
použití pramenů a informačních zdrojů uvedených v seznamu literatury.
V Brně dne 6. listopadu 2016

Jan Lerch

Děkuji otci Dr. Michaelu Špačkovi za odborné vedení při psaní bakalářské
práce a poskytnutí cenných rad a podnětů.

ABSTRAKT
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republice ve 21. století, postavení poustevníků spadajících pod řád a pod kánon
603 Kodexu kanonického práva. Těžištěm práce je zachycení osobních svědectví
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Úvod
Motto:
„Babičko, budu poustevník.“ […]
„Jak jsi na to přišel? […] A víš, kdo to je poustevník?“
„Bydlí v jeskyňce, má tam zvířátka, co si s nimi hraje, a nemá žádné starosti a nikdo tam na něj není zlý.“
Co je to za svět, uvažovala jsem, kde už malé děti chtějí být poustevníky […] Sice jsem si oddechla, vnukovy
důvody byly malicherné, […] kolikrát jsem já v životě také chtěla odejít „do poustevny“, tedy na nějaké
místo, kde bych měla klid, klid, klid […] Oslovila jsem vnuka.
„A to by ti nebylo v lese smutno beze mě?“ -„Jo, tebe bych tam vzal.“
„A rodiče?“ – „Ty taky.“
„A co kamarády?“ – „No ty taky.“
„A strejčka?“ – „Jo.“
„A …“ Jmenuji jednoho po druhém, další a další. – „Jo, jo, jo.“
[…] „Tak není, pane poustevníku, lepší zůstat doma?“ Zamyslí se. „Jo.“
„Stejně ti lidé, co jsou kolem tebe, by byli tam […]“ – „Máš pravdu, babičko.“ Kývne. 1

Rád vzpomínám na kázání P. Miroslava Herolda, SJ, na jaře 2011
v chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Jezuitské ulici v Brně. Otec Mirek před
posluchači rozvíjel téma postavení zasvěceného života a povolání v církvi. V tu
chvíli jsem si uvědomil, že mne povolání poustevníka čímsi přitahuje. Ne, že
bych chtěl jít touto cestou, ale že bych chtěl poznat lidi, které tento způsob života
naplňuje. A když pak přišla chvíle volby tématu bakalářské práce, měl jsem
jasno. Budu psát o poustevnících v Čechách a na Moravě, o jejich cestě
k poustevnickému životu, o problémech, se kterými se potýkají a které musí řešit.
Bakalářskou práci dělím na dvě části. V první části se věnuji statusu
poustevníka po právní stránce, soustředím se na kánon 603 Kodexu kanonického
práva a Stanovy poustevnického života v brněnské diecézi. Krátce zmiňuji
i historii poustevnického života, ale vzhledem k zaměření práce se jedná pouze
o stručný historický přehled, protože těžištěm práce není historie, ale současné
trendy a možnosti praktické realizace povolání poustevnictví v souladu
s kanonickým právem.

1

MARTIN, Eduard. Babičky a andělé. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011.
ISBN 978-80-7195-522-1, s. 114-117.
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Ve druhé části bakalářské práce přináším osobní svědectví poustevníků
a církevních osob, které s problematikou poustevnictví přišly do styku.
Cílem

předkládané

práce

je

tedy

přiblížení

současného

stavu

poustevnického života na našem území, přičemž důraz je kladen předně na
praktickou stránku, tj. praktické aspekty života osoby, která pocítí povolání
k poustevnickému způsobu života, materiální, profesní i společenský život
poustevníka a opominut nezůstává ani duchovní rozměr jeho života, neboť právě
ten je jádrem poustevnictví.
Metodologie zpracování tématu je především deskriptivní forma, dále pak
analýza zdrojových materiálů. Mezi prostředky získávání informací patří
pozorování, korespondence, interview, rozprava.
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1

Poustevnictví obecně

První kapitola bakalářské práce je vlastně seznámením se s výrazem
poustevník z různých pohledů – lexikologického, etymologického, církevního a
církevně právního, duchovního a historického.
1.1

Význam termínu poustevník

Katechismus katolické církve
920

Poustevníci „prostřednictvím přísnějšího odloučení od světa

zasvěcují svůj život ke chvále Boha a spáse světa tichem samoty, vytrvalými
modlitbami a pokáním“, aniž by vždycky veřejně slibovali zachovávání tří
evangelijních rad.
921

Ukazují každému vnitřní aspekt tajemství církve, jímž je důvěrný

osobní vztah ke Kristu. Život poustevníka, skrytý očím lidí, je mlčenlivým
kázáním Krista, kterému odevzdal svůj život, protože Kristus je pro něho vším. Je
to zvláštní povolání najít na poušti slávu Ukřižovaného právě v duchovním boji.2
Podle výkladového slovníku3 je poustevník člověk žijící z náboženských
důvodů osaměle a v odříkání. Obdobným způsobem charakterizuje poustevníka
etymologický slovník4, když jej popisuje navíc jako člověka z pouště, který vede
velmi přísný duchovní život. Poustevna, místo přebývání poustevníka, bývá
někdy nazývána celou, z latinského cella - komůrka, sklep, uzavřený prostor.
Hledáme-li

v cizojazyčných

slovnících,

zjistíme,

že

latinským

ekvivalentem slova poustevník je eremita; řecky anachoré; anglicky hermit,
eremite; německy der Einsiedler, der Eremit, der Klausner; francouzsky ermite
nebo ascète; španělsky solitario. Ve všech jazycích slovo poustevník evokuje
samotu, odloučení a askezi.

2

Katechismus katolické církve. 1. vyd. Praha: ZVON, 1995. ISBN 80-7113-132-6, s. 243.
KROUPOVÁ, Libuše, FILIPEC, Josef (ed.). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost:
s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vyd. 4. Praha:
Academia, 2005. ISBN 80-200-1347-4.
4
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 2., nezměn. vyd. Voznice: Leda, 2012. ISBN 97880-7335-296-7.
3
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Můžeme rozlišovat několik forem poustevnického života: anachoreta, což
je poustevník žijící v kolonii (z řec. odejít stranou, vzdálit se, uchýlit se);
eremita, tedy poustevník žijící zcela osaměle (z řec. pustina, neobydlený kraj,
pustý, opuštěný, osamělý); cenobita, žijící ve společenství dalších mnichů
v rámci jednoho kláštera (z řec. společný způsob života, společný život); a
konečně nejširší označení mnich, pojem zastřešující všechny tři uvedené způsoby
života.
Při studiu tématu jsem narazil na nádherný příměr intenzivně prožívané
samoty k procesu postupného odstraňování jednotlivých slupek, jedné za druhou:
například různých slabostí, lhostejnosti, strachu, zranění, chyb. Člověk pak stojí
„nahý před Bohem“ a tváří v tvář vidí sebe sama bez příkras. To je cesta pouze
pro silné jedince, a takovou cestu nelze podnikat sám od sebe, to by člověk sám
nikdy nezvládl.
Samota a osamělost je těžká a její tíže čas od času citelně dopadá na
každého poustevníka; na druhou stranu však v současném světě lidé velmi často
tráví svůj čas sami před svým počítačem nebo mobilem, mnohdy osamělejší než
poustevníci.
1.2

Formy poustevnického života

Život poustevníků může být spojován s životem v řádu nebo kongregaci.
Mohli bychom vysledovat dva směry: poustevníci vytvářejí řády a kongregace a
naopak ze společenství bratří a sester se vyčleňují jedinci, kteří touží po samotě a
větším odloučení od světa. Za zmínku stojí několik příkladů z historie.
Svatý Benedikt z Nursie, který žil na přelomu 5. a 6. století, nesdílel
názory poustevníků na striktní osamocenost. Podle něj tento styl života nepřináší
křesťanské komunitě užitek. Shromáždil podobně smýšlející mnichy, a tím
položil základy vůbec prvního kláštera na světě, Monte Cassino. V 7. století
sv. Havel, irský misionář, založil nedaleko Bregenzu poustevnu, ze které
následně vznikl klášter St. Gallen.
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Velký rozvoj poustevnických řádů a kongregací zažívá Evropa
v 11. století. Jde vlastně o přechod od rozjímavého způsobu života v ústraní
k životu ve společenství, někdy na sebe mniši berou i úkol duchovní správy.
Příkladem mohou být kartuziáni, kteří byli založeni sv. Brunem roku 1084 jako
společenství, které následuje odkaz starých egyptských poustevníků. Dále
karmelitáni, řád založený ve 12. století poustevníky žijícími v ústraní na hoře
Karmel v Palestině, dnešní Izrael, podle vzoru starozákonního proroka Eliáše.
Sv. František z Assisi (1182–1226), zakladatel řádu františkánů, byl požádán,
aby formuloval základní pravidla poustevnického života. Můžeme jmenovat
mnohé další řády a kongregace, které vycházejí z poustevnického života,
např. Nejmenší bratři sv. Františka z Pauly (pauláni) nebo kamaldulové.
Jako příklad opačné cesty, tedy kdy člen řádu se rozhodne žít ve větší
samotě, než mu umožňuje život v komunitě, můžeme uvést několik příkladů
současných poustevníků v Německu.5 Bratr Benedikt, který léta žil v klášteře a
u různých poustevníků v Polsku. V lesní poustevně v Eggu žijí tři sestry
trapistky; jedna z nich složila slib poustevnictví, zbylé dvě zachovávají řeholní
sliby. Další poustevníci P. Götz, P. Georg M. Ritte a dvě sestry, všichni uvedeni
ve výše zmíněné knize, patří k Schönstattskému hnutí.
Obecně bychom mohli říci, že ve východní církvi existuje mezi
poustevníky a klášterem velmi silné pouto; zatímco v západní církvi je veškerá
zodpovědnost za poustevnictví svěřena diecéznímu biskupovi, včetně vytvoření
nebo schválení právního rámce - tedy Stanov, Osobního pravidla života
a Denního řádu.

5

Srov. LEENEN, Maria Anna. Jak se žije poustevníkům. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2005. ISBN 80-7192-884-4, s. 2650.
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2

Historie poustevnictví

Pro komplexní vhled do problematiky poustevnictví je třeba se nejprve
zaměřit na významné milníky historie poustevnictví ve světovém i českém
měřítku.
2.1

Počátky

Poustevnictví nelze spojovat pouze s křesťanstvím. Určité formy
poustevnického života pozorujeme v různých kulturách a na různých místech
světa (Asie, Jižní Amerika, Evropa). Poustevníci také nejsou vázáni ani časovými
obdobími, známe např. pythagorejce nebo stoiky z antiky, tedy z období před
Kristem. Ve Starém zákoně se dočteme o proroku Eliášovi a jeho odloučení na
hoře Karmel (1 Kr 18,20n), v Novém zákoně se jako poustevník choval Jan
Křtitel

(Mt

3,4)

nebo

také

Ježíšův

čtyřicetidenní

pobyt

na

poušti

(Mt 4,1–11) můžeme považovat za projev poustevnictví. V listu Židům
(Žd 11,37–38) se dočítáme o osobnostech, které se skrývaly v jeskyních
a roklinách, byly oblečeny v kůži zvířat a dobrovolně trpěly nouzí.
Rané období křesťanství, kdy se lidé pro svou víru skrývali, přímo vybízí
k poustevnickému stylu života v odloučení od světa pouze s Bohem a na
modlitbách. Mnohdy lidé žili sice v ústraní, ale pospolu a shromážděni kolem
vůdčí osobnosti, s níž si nyní spojujeme staré legendy. Můžeme zmínit
sv. Antonína Velikého (251–356), zakladatele poustevnické formy duchovního
života, nebo sv. Pavla z Théb (zemřel roku 340), otce poustevníků.
Poustevnictví není výhradně mužské povolání. Marie Egyptská (344–421)
je považována za jednu z mnoha velkých poustevnic počátku křesťanství.
2.2

Ve světě

Za kolébku poustevnictví je pokládán Egypt, ze kterého se ale forma
poustevnického života velmi rychle rozšířila do celé Evropy.
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Významným mezníkem je 6. století a osobnost sv. Benedikta (470–543?),
který sám začínal jako poustevník, ale posléze s dalšími bratry zakládají řeholi.
Řeholní pravidla, sepsaná sv. Benediktem, byla natolik nadčasová, že položila
základ celé evropské kulturní a náboženské tradici. Poustevnictví tedy ustupuje
mnišskému způsobu života, vznikají nové řády, které se odkazují na
poustevnický styl života, např. kartuziáni, karmelitáni, kamaldulové a mnozí
další. Vznikají žebravé řády, sv. František z Assisi sepisuje pravidla pro
poustevnický život a sám se na konci života do poustevny uchyluje. Do
poustevnického života se opět začínají pouštět i ženy. Nejvýznamněji do historie
poustevnictví zasáhly Coleta z Corbie (1381–1447), reformátorka klarisek,
a Juliána z Norwich, autorka duchovní literatury 14. a 15. století v Anglii.
V průběhu staletí se vine linie poustevnictví a mnišství, někdy se prolínají,
jindy doplňují; někdy převládá život v poustevnách, jindy je upřednostňován
život v řádu.
Století šestnácté a sedmnácté jsou poznamenány náboženskými nepokoji a
válkami, což poustevnickému životu moc neprospívalo. Rovněž 18. a 19. století,
spojovaná s osvícenstvím a vírou v rozum, pro poustevníky neměla pochopení.
Až na přelomu 19. a 20. století přichází obroda z afrického kontinentu
prostřednictvím Charlese de Foucaulda.
Charles de Foucauld se narodil 15. září 1858, pocházel z aristokratické
rodiny, jejíž kořeny sahají až do 10. století. Žil velmi bouřlivým studentským
životem. Ve dvaceti letech zdědil velké jmění. Během služby v armádě se naučil
žít v poušti, číst v mapách, získal navigační schopnosti a geografické znalosti. Po
návratu do Paříže v roce 1884 se obrací ke křesťanství, začíná číst duchovní
literaturu, ale stále jej provázejí pochybnosti o Boží existenci. Po konverzi roku
1892 odchází k trapistům v domnění, že zde je jeho místo a uplatnění. Poznává
však, že ani toto není jeho cesta, odjíždí do Nazareta a hledá zde své poslání,
váhá mezi životem poustevníka a životem chudého muže, který pracuje pro
druhé. Nakonec se rozhoduje pro poustevnický život a v roce 1901 odchází do
Alžírska, kde žije v poustevně v oáze Beni Abbes. Roku 1916 je ve své
poustevně zavražděn. O jeho způsobu života jako poustevníka se dozvídáme
13

z dopisů a deníků, které si psal. Charles de Foucauld vedl bohatý duchovní život
v naprosté chudobě a odevzdanosti Ježíši, zároveň ve své poustevně přijímal
chudé poutníky, poskytoval dobrodiní otrokům a staral se o nemocné.6
Za dalšího významného propagátora poustevnického života ve 20. století
bývá považován také americký trapista Thomas Merton (1915–1968), který
zemřel předčasně během své asijské cesty, kde se setkal mimo jiné s dalajlámou.
2.3

V českých zemích

Počátky českého poustevnictví můžeme datovat do 9. a 10. století, často
jsou obestřeny mnohými tajemstvími a legendami. Velmi známý je poustevník
Ivan (2. polovina 9. století), který působil v povodí Berounky. Živil se vším, co
mu příroda poskytla, byl pokoušen ďáblem, ale povzbuzen zjevením Jana
Křtitele, přátelil se prý s knížetem Bořivojem a sv. Ludmilou. Na místě jeho
údajného hrobu byla postavena kaple, vzniklo probošství a benediktinský klášter.
Nicméně o Ivanově působení nemáme žádné písemné zprávy, a protože jeho
život je zachycen pouze legendami, nikdy nebyl svatořečen, pouze blahoslaven.
Svým životem však inspiroval mnohé své následovníky (viz ivanité kapitola 2.3.
níže a kapitola 7.2. Lenka Trunečková, sestra Marie). O dalším z poustevníků,
Břímotovi (2. polovina 10. století), se zmiňuje svatovojtěšská legenda a vypráví
se o něm i v Hájkově kronice. Mnoho otazníků vyvstává kolem poustevníka
Kolomana, který působil u Domažlic na přelomu 10. a 11. století. Zároveň však
je do stejného místa, ale o více jak sto let později, zasazeno působení jiného
poustevníka téhož jména. A aby nejasností nebylo málo, tak „oba Kolomani“
jsou spojováni s řády - ten první s augustiniány-eremity, ten druhý s vilemity,
v obou případech však nesouhlasí časové zařazení života poustevníka s počátky
působení řádu v oblasti. Také sv. Prokop (985–1053), pravděpodobně
nejznámější český poustevník, je postavou mnoha legend, pravdou však zůstává,
že byl prvním opatem Sázavského kláštera.

6

Srov. MILES, Mark Gerard. Canon 603: Diocesan Hermits in the Light of Eremitical
Tradition. Roma, 2003. Dissertatio ad Doctorandum. Facultas Iuris Canonici Pontificia
Universitas Gregoriana, s. 72-76.
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Období

poustevníků-jednotlivců

bylo

vystřídáno

obdobím

řádů

a kongregací, které vycházejí z poustevnictví a přímo na ně navazují, například
již zmiňovaní vilemité a augustiniáni-eremité. Během dalšího vývoje však řády
opouštějí poustevnické kořeny a více se přibližují civilizaci a apoštolátu, jako na
jiných místech v Evropě. Poustevníci-jednotlivci se usazovali na odlehlých
místech a působili jako pomocníci bloudícím a poutníkům na cestách.
Po husitských bouřích dochází ke znovunalezení a obrodě poustevnického
života v českých zemích. Objevují se i poustevníci nekatolického vyznání, kteří
následně po vypovězení z Čech žijí v lesích a zříceninách hradů. Po třicetileté
válce vznikají nové kaple, které jsou často umisťovány do odlehlých míst,
zbudovány v blízkosti léčivých pramenů daleko od civilizace, a hlavním úkolem
poustevníků se nyní stává ochrana a péče o tyto nově založené svatostánky.
Poustevník je nyní vnímán jako spravedlivý, zodpovědný a především
bohabojný.
V 18. století existovalo v Čechách několik stovek poustevníků. Většina
byla pokládána za mravní a morální autority, ale bohužel se i mezi poustevníky
našli takoví, kteří parazitovali na věřících, vyhýbali se práci, žebrali nebo jinak
snižovali důstojnost svého poslání. Se záměrem eliminovat tyto živly bylo
založeno bratrstvo ivanitů, kteří se snažili o obnovení poustevnictví v duchu
blahoslaveného poustevníka Ivana. Ivanité působili pod záštitou diecézního
biskupa, v době největšího rozmachu čítali 35 členů. Pro poustevníky platilo
závazné ustanovení, že buď budou podřízeni některému z řádů, nebo musí
vstoupit do Bratrstva poustevníků blahoslaveného Ivana od Matky Boží, což byl
oficiální název bratrstva ivanitů.
„Černým rokem“ poustevnictví v českých zemích se stal rok 1782, kdy
Josef II. císařským patentem ruší ivanity a následně jsou všichni poustevníci,
i řádoví, vyzváni k okamžitému opuštění pousteven, odložení hábitu a přešití na
světský šat. Poustevníci mohli vstoupit do některého nezrušeného řádu, živit se
jako kostelníci nebo třeba řemeslem, které ovládali. Poustevny měly sloužit
jiným účelům než dosud. Nařízení Josefa II. se týkalo přibližně 80 poustevníků,
kteří v té době působili na českém území.
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3

Rozpoznání povolání poustevníka

V následující kapitole shrnuji své poznatky o tématech duchovní zralosti a
povolání k životu poustevníka, včetně práv a povinností vyplývajících z tohoto
poslání.
3.1

Zralost

Osoba, která cítí povolání k životu poustevníka, by kromě mimořádných
duchovních darů měla zvážit i ryze praktické otázky týkající se věku, fyzické
kondice, svých závazků vyplývajících z dosavadního života, musí znát své
schopnosti a umět si přiznat své chyby. Bez této autoevaluace je kontemplativní
život v absolutní samotě zcela nemyslitelný.
Jednou z možných cest, jak dojít k rozhodnutí, jestli ticho, samota
a poslušnost adeptu vyhovují, je strávit určitý čas v klášterním prostředí řádů,
které mají k poustevnickému stylu života nejblíže (např. kartuziáni nebo
kamaldulové, viz dále kapitoly Osobní zkušenosti 7.4.7.7.).
Kdy je člověk zralý pro život poustevníka? Obvykle se uvádí minimální
věk 30 let (někdy se udává i horní hranice věku pro zahájení poustevnického
života, např. 40 let), kdy organismus je na vrcholu sil, případné dědičné nemoci
a zdravotní omezení by se již projevily. Zároveň je nutno vzít v úvahu
předpokládaný životní styl, který poustevník povede. Pohledem z druhé strany,
kdy biskup přebírá za poustevníka zodpovědnost, by se i biskupství mělo
k otázce zdravotního zabezpečení jednoznačně vyjádřit.
Dalším důležitým aspektem v rozpoznávání povolání k poustevnickému
životu jsou závazky a vztahy z dosavadního života, včetně duchovní zralosti.
Tedy samozřejmostí je křest a biřmování, případně bývá vyžadováno prohlášení,
že osoba nemá žádné závazky, které by jí znemožňovaly vést zasvěcený život. 7
Dále je nutné si uvědomit, že na rozdíl od člověka, který přichází do řádu, kde
7

Stanovy poustevnického života v brněnské diecézi. Dokument brněnského biskupství
Č. j.: Ep/727/08, 2008. Brno 2008.
Dostupné z http://doc.biskupstvi.cz/bb/storage/dokumenty/stanovy_poustevnickeho_zivota.pdf,
s. 11, čl. 65.
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teprve dozrává a je mu dán čas na přivyknutí si novým podmínkách a novému
životu ve společenství bratří/sester, poustevník musí ve chvíli zasvěcení být pro
svoje nové povolání již zcela zralý a připravený. V některých zemích se před
složením slibů poustevníci-kandidáti podrobují testům, které zkoumají jejich
psychickou a emoční zralost.
Poustevníkem se nemůže stát člověk neschopný nést zodpovědnost,
sebestředný, duchovně pyšný a neschopný přijmout názor, radu a zkušenost
druhého. Zásadní je také písemná dohoda v rámci stanovených pravidel mezi
biskupstvím a poustevníkem o finanční stránce působení poustevníka. Obecně
platí, že poustevník nemá právo na vymáhání si jakékoliv finanční podpory ze
strany diecéze. Pokud pravidla nestanoví jinak, není v rozporu s povoláním, když
poustevníka finančně podporuje rodina, komunita nebo je zřízena pro tyto účely
nadace.
Jako zkušební období pro rozpoznávání povolání poustevníka se obvykle
doporučují 34 roky, poté kandidát složí dočasné sliby, a teprve po několika
dalších letech poustevnického života přistoupí k celoživotnímu závazku. Vše je
samozřejmě v rukou biskupa, který je za poustevníka podle Kodexu zodpovědný.
Zároveň je třeba ke každému adeptu přistupovat zcela individuálně, což jistě
souvisí s duchovním vedením, které zajišťuje diecézní biskup nebo jím pověřená
osoba. Konkrétně v brněnské diecézi je stanovami upřesněno, že celá příprava na
zasvěcení trvá osm let, z toho noviciát dva roky a období dočasných slibů šest
let.8

8

Srov. Stanovy poustevnického života v brněnské diecézi, s. 10, čl. 62.
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3.2

Práva a povinnosti

Práva a povinnosti poustevníka jsou definována v jeho Osobních
pravidlech života a jejich dodržování patří mezi prvořadé úkoly poustevníka.
V pravidlech může být zahrnuta i výpomoc ve farnosti, viz kapitola 7.37.6.
V Osobních pravidlech nebo ve Stanovách diecéze by měla být řešena otázka
přestěhování nebo přesídlení poustevníka. Přesun poustevníka z jedné diecéze do
druhé by měl být realizován se souhlasem obou biskupů.
3.3

Zanechání poustevnictví; odmítnutí kandidáta

Vyvázání se a zanechání poustevnického stylu života je jednoduché pro
poustevníky s dočasnými sliby, kdy může být zažádáno o odchod k datu vypršení
slibu. Pokud o vyvázání zažádá poustevník s trvalými sliby, může být propuštěn
pouze se svolením biskupa. Nicméně jako duchovní osoba je stále vázána slibem
celibátu a dalšími povinnostmi souvisejícími s jeho stavem.
Z vážných důvodů může biskup propustit poustevníka, např. z důvodu
dlouhodobého porušování povinností, opakovaného nedodržování slibů nebo
osobních pravidel, trvalé neposlušnosti vůči biskupovi nebo skandálního chování
na veřejnosti. Proti rozhodnutí biskupa se poustevník samozřejmě může odvolat.
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4

Formy poustevnického života v současnosti

Co vše vyplývá z kánonu 603 Kodexu kanonického práva a jak jej
aplikovat?

Jaké

jsou

v současné

době

schválené

a

přijatelné

formy

poustevnického života pro individuální poustevníky a pro společenství
poustevníků? Na tyto a jim podobné otázky se snažím odpovědět v následující
kapitole.
4.1

Kodex kanonického práva, kánon 603

Kánon 603
§ 1. Kromě společností zasvěceného života uznává církev také
poustevnický život, jímž křesťané prostřednictvím přísnějšího odloučení od světa
zasvěcují svůj život ke chvále Boha a spáse světa tichem samoty, vytrvalými
modlitbami a pokáním.
§ 2. Právo uznává poustevníka za Bohu oddaného zasvěceným životem,
jestliže formou slibů nebo jiných posvátných závazků veřejně prohlásil
a diecéznímu biskupovi se zavázal, že bude zachovávat tři evangelijní rady,
a jestliže pod jeho vedením dodržuje vlastní způsob života.9
Status poustevníka právně zakotvuje kánon 603 (§ 1 a § 2) Kodexu
kanonického práva - viz citace výše. Do roku 1983 nebyla vytvořena žádná
právní norma, která by stanovovala podmínky pro působení poustevníků. Byli to
právě poustevníci, jejich duchovní průvodci i sami biskupové, kdo dali podnět
k vytvoření legislativní normy, která by se aplikovala v diecézích a která by byla
v souladu se závěry Druhého vatikánského koncilu. Kánon 603 § 1 hovoří o
statusu poustevníka, § 2 se zabývá církevním uznáním tohoto stavu.

9

Kodex kanonického práva: Úřední znění textu a překlad do češtiny : Latinsko-české vyd. s věc.
rejstř. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-711-3082-6, s. 275.
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Znění a výklad kánonu 603 vychází z konstituce Lumen Gentium, citováno
z kapitoly 43: „Bůh povolává z obou těchto skupin (laici a duchovní) některé
věřící, aby využili zvláštního daru života církve a byli tak, každý svým
způsobem, prospěšní jejímu spasitelnému poslání.“;10 dále z dekretu Perfectae
Caritatis o obnově duchovního života, citujme z 1. kapitoly „Od počátku byli
v církvi muži a ženy, kteří se rozhodli zachováváním evangelijních rad
následovat Krista svobodněji a napodobovat ho věrněji; vedli život zasvěcený
Bohu každý svým způsobem. Mnozí z vnuknutí Ducha svatého žili jako
poustevníci, jiní dali vznik řeholním rodinám, které ochotně přijala a schválila
církev svou autoritou. Tak podle Božího plánu vyrostla podivuhodná rozmanitost
řeholních sdružení,…“;11 v dalším dokumentu Druhého vatikánského koncilu
Ad Gentes se píše o různých formách misijního života církve, poustevnictví není
sice zmíněno přímo, ale bezpochyby jej lze mezi řádky 18. kapitoly vyčíst:
„… třeba vyvíjet různé formy řeholního života, které by ukazovaly různé stránky
Kristova poslání a života církve, věnovaly se různým pastoračním aktivitám a
řádně k nim své členy připravovaly. Přesto však biskupské konference mají
dohlížet, aby se nemnožily kongregace se stejným apoštolským cílem ke škodě
řeholního života a apoštolátu“.12 V posledně citovaném textu je uveden
zodpovědný právní orgán i způsob, jak řídit nově vznikající kongregace, tedy
podklad pro znění § 2 kánonu 603. Také konstituce Lumen Gentium, kapitola 44,
se zabývá podstatou důležitosti řeholního stavu a podrobně rozebírá „sliby (nebo
jiné posvátné závazky, které jsou slibům svou povahou podobné), kterými se
křesťan zavazuje zachovávat tři uvedené evangelijní rady“.13 V dekretu Perfectae
Caritatis je 7. kapitola přímo věnována společnostem výlučně rozjímavým:
„Ačkoli potřeba činného apoštolátu je naléhavá, přece společnosti, které jsou
zcela zaměřeny na kontemplaci tak, že se jejich členové věnují jedině Bohu v
samotě a mlčení, ve stálé modlitbě a ochotném pokání, mají stále vynikající
místo v Kristově tajemném těle … Podávají totiž Bohu vznešenou oběť chvály,
10

Dokumenty II. vatikánského koncilu. Vyd. 2., v KN 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské
nakladatelství, 2002. ISBN 80-719-2438-5, s. 80.
11
Tamtéž, s. 367.
12
Tamtéž, s. 485.
13
Tamtéž, s. 80.
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osvěcují Boží lid bohatými plody svatosti, povzbuzují ho svým příkladem a
rozmnožují ho svou tajemnou apoštolskou plodností. Proto jsou ozdobou církve a
zřídlem nebeských milostí. Nicméně i jejich způsob života musí být přezkoumán
podle uvedených zásad a kritérií přizpůsobené obnovy. Je však třeba zachovat
nedotčené jejich odloučení od světa a cvičení vlastní kontemplativnímu životu“.14
Samotná formulace kánonu 603 se utvářela mnoho let, byla podrobena
nesčetným diskusím v ustanovené komisi, zpočátku obsahovala pouze první
paragraf, po několika letech se v návrhu znění objevuje i paragraf druhý,
vysvětlující, konkretizující a řešící praktické náležitosti církevního uznání statutu
poustevníka.
Během procesu tvorby a formulace kánonu 603 vyvstaly otázky typu:
Komu jsou poustevníci zodpovědni? Pod kterou církevní instituci nebo
hodnostáře spadají? Pod diecézního biskupa nebo jinou církevní autoritu nebo
pod řády? V odpovědi na tuto otázku převládl názor, že z důvodu jednoznačnosti
je pověřenou osobou diecézní biskup. Ale v návaznosti na uvedenou odpověď se
rozvíjí diskuse, zda při kladeném důrazu na vztah biskuppoustevník se
nedistancujeme od poustevníků spjatých s náboženskými institucemi. Je diecézní
biskup opravdu tím, kdo rozumí poustevníkům? Nebylo by vhodnější pověřit
tímto úkolem řeholního představeného, který má s kontemplativním životem
větší zkušenosti? Co když poustevník odmítne vedení biskupem, může být
požádán, aby se vzdal poustevnictví?
Další oblast, která byla podrobena široké diskusi, se týkala formy
posvěcení poustevnického života. Budou tímto zasvěcením míněny výhradně
sliby, nebo se může uvažovat i o jiné formě? Pokud by se sliby uznaly jako
jediná forma posvěcení života poustevníka, musí tyto sliby být nutně veřejné?
Komu bude poustevník sliby skládat - biskupovi nebo zástupci biskupa, který má
v dikci poustevníky? Nebo představenému kláštera, ze kterého poustevník
vzešel? Komise totiž nechtěla popřít legitimitu poustevníků spojených
s náboženskými institucemi.

14

Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 370.
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Výsledkem práce komise je formulace kánonu 603, kde je obsažen vztah
poustevníkdiecézní biskup; zasvěcený život vede poustevník podle stanovených
regulí schválených biskupem, který se řídí danou legislativou. Kánon 603
zároveň vylučuje možnost, aby biskup ustanovil formy poustevnického života
jako instituci zasvěceného života. Kánon 603 nezahrnuje, ale ani nevylučuje
možnost vedení poustevnického života jako určité formy veřejné právnické
osoby. Komise také v dokumentu nezmiňuje možnost života poustevníků ve
společenství, jak tomu dříve bývalo.
4.2

Pod řeholním představeným

Podle kánonu 603 je za poustevníky působící v diecézi zodpovědný
diecézní biskup. Může ale nastat situace, kdy člen řádu chce vést život
poustevníka, přitom však zůstat v řádu a nespadat pod diecézního biskupa. Je
vlastně nucen žádat kompetentní církevní autoritu o exklaustraci a po uplynutí
doby ustanovené právem žádat o přechod do poustevnického stavu.
V Příloze 1 uvádím originální znění odpovědi na dopis, v němž se řádová
sestra dotazuje Papežského koncilia na možnost neuváděnou v církevním právu,
zda mnišky mohou zůstat členkami řádu a zároveň vést poustevnický život
v nějaké poustevně, která by byla považována za rozšíření klauzury kláštera.
V odpovědi (viz Příloha 1) se autor odkazuje na církevní právo, kde se nachází
jak postava diecézních poustevníků podle kánonu 603, tak i postava poustevníků
náležících k některému institutu zasvěceného života žijících podle zvláštních
norem.
Zároveň kardinál Francesco uvádí i několik důležitých poznámek ke
způsobu, jak by se dalo v této záležitosti postupovat (viz Příloha 2). V bodě číslo
4 této přílohy se autor přímo odkazuje na stanovisko papežské rady, která
vícekrát zmínila, že i když CIC zmiňuje pouze diecézní poustevníky, neznamená
to, že neguje poustevnický život v institutech zasvěceného života dle jejich
vlastních norem. Z úmyslu zákonodárce vyplývá, že každému institutu
zasvěceného života je dána možnost vytvářet pro své členy vhodné normy, tedy
i pro ty, kteří chtějí vést poustevnický život. V pátém bodu Přílohy 2 jsou
22

nastíněny dva návodné způsoby jak postupovat, pokud v daných klášterech není
v konstitucích uvedena možnost žít poustevnickým životem. Buď je možné
přednést kompetentní autoritě žádost o dodatečné vložení norem týkajících se
poustevnického života do konstitucí a ustanovit řádný postup při vyřizování
žádosti; nebo kompetentní autorita může v jednotlivých případech, je-li to
vhodné, dát dispens od společného života v komunitě pro zmíněné dobro.
V tomto případě mniška, v síle evangelijní rady poslušnosti, zůstává podřízena
zákonnému představenému vlastního institutu.
Mohou nastat ale i opačné případy, kdy jednotlivci poustevníci (muži
i ženy) nebo společenství poustevníků žádají o plné přivtělení do řádu, tj. chtějí
vystoupit z jurisdikce biskupa, s jeho souhlasem, a vstoupit do jurisdikce
generálního převora řádu. Vždy se jedná o poustevníky podle kánonu 603, ale
mající rozdílný status: někteří jsou sdružením věřících s osobními sliby
v očekávání založení institutu podle diecézního práva, jiní jsou již uznaným
diecézním společenstvím; obojí však touží přejít pod jurisdikci řádu a stát se
instituty papežského práva. V další části dopisu (viz Příloha 3), klade P. Josef
Jančář, OCarm., konkrétní dotazy a návrhy, jak by se mohl popsaný problém
řešit, na něž mu P. Sebastiano Paciolla, OCist., odpovídá (viz Příloha 4).
Odpověď Kongregace je negativní, vychází striktně z textu kánonu 603, který
požaduje, aby poustevnický život byl svěřen péči a odpovědnosti diecézního
biskupa. Nelze směšovat poustevnický život a život řeholníka, přestože
historicky některé řeholní instituty znají způsoby života poustevnického nebo
polopoustevnického typu. Podle P. Sebastiano Pacciolla, OCist., na přestup
poustevníků do řeholního institutu a naopak nelze aplikovat kánony 684 a 685.15
Navíc kolonie (osada) poustevníků, i když schválená biskupem, nemá žádnou
vyhlídku na získání statutu společenství papežského práva - v této záležitosti
autor odpovědi slibuje, že Kongregace vydá výklad spolu s instrukcemi
týkajícími se aplikace kánonu 603 pro biskupy a poustevníky samotné.
15

Srov. Kodex kanonického práva: Úřední znění textu a překlad do češtiny : Latinsko-české vyd.
s věc. rejstř. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-711-3082-6, s. 275, s. 315.
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Porovnáme-li oba uvedené případy, pak jednoznačně vyplývá, že nelze
realizovat přestup poustevníka z jurisdikce biskupa do jurisdikce představeného
kláštera a naopak. Složil-li jednou poustevník slib do rukou biskupa, podléhá
biskupovi; byl-li složen slib do rukou představeného řádu nebo kongregace, pak
člověk zůstává i nadále pod tímto řádem či kongregací. Má-li však touhu věnovat
se poustevnickému životu, musí tento způsob života být v souladu se stanovami
příslušného řádu/kongregace.
4.3

Poustevnické kolonie

Život v poustevnických koloniích je v historii běžný. Může mít mnoho
forem. Například mladší, zpočátku možná pouze adept, žil spolu se starším
zkušenějším poustevníkem, který mu byl příkladem v budoucím poslání
a předával mu své zkušenosti. Starší poustevník si tak vychovával nástupce
a naopak s přibývajícím věkem měl někoho, kdo jej nechá důstojně dožít a
postará se o něj v prostředí, které tak důvěrně zná. Jiným příkladem může být
život v komunitě, ale každý poustevník se svým denním řádem. Vytváření
společenství poustevníků se především odvíjí od vhodnosti a životaschopnosti
takových komunit v rámci diecéze.
Betlémské poustevníky16 můžeme považovat za příklad životaschopné
komunity poustevníků žijící na území Spojených států amerických. Stanovy této
komunity, založené knězem Eugene Romano, byly schváleny v devadesátých
letech 20. století a navazují na odkazy pouštních otců ze 4. a 5. století.
Spiritualita je založena na životě s Bohem v samotě, modlitbě a rozjímání, četbě
Písma, eucharistii a uctívání Panny Marie. Členové komunity žijí v samostatných
poustevnách nedaleko od sebe, s kostelem, ve kterém společně slaví mše, jako
hlavním centrem kolonie poustevníků. V čele Betlémských poustevníků stojí
představený, jehož hlavním úkolem je rozpoznávat duchovní potřeby
poustevníků a podílet se na jejich duchovním vedení. Členové komunity přijímají
hosty a poutníky hledající radu a pomoc. Jednou týdně se scházejí ke společnému
16

Srov. MILES, Mark Gerard. Canon 603: Diocesan Hermits in the Light of Eremitical
Tradition, s. 77-80.
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jídlu. V komunitě Betlémských poustevníků pobýval určitý čas i P. Miloš Pachr,
viz kapitola 7.6.
Na konci sedmdesátých let 20. století v německém Řezně vzniklo
poustevnické společenství Wachet und Betet (Bděte a modlete se)17, které se
snažilo oživit středověkou formu poustevnictví, tj. žít v blízkosti lidí a vydělávat
si různými službami (kostelníci, varhaníci, katecheti, pečovatelé o nemocné,
poskytování pohostinství). V polovině 90. let se od společenství oddělila
skupinka, která si začala říkat Poustevnice a poustevníci neustálého klanění a
která se soustřeďovala právě na pomoc bližním.
Podle J. Beyera, SJ,18 není život poustevníků sdružených v kolonii
v žádném rozporu s kánonem 603, pokud jednotliví poustevníci žijí podle svých
Osobních pravidel života. Ale co společenství lidí, kteří chtějí žít dohromady
podle společných pravidel, která jim zároveň dovolují individualizaci?
O takových formách se kánon nezmiňuje. Jak by se řešila např. otázka hierarchie
v takovém společenství? A každá instituce by přece měla vést komunitní život,
jak to skloubit? Neprotiřečíme si? Lze vést život samoty v komunitě?
Sastre Santos19 nahlíží na poustevnické kolonie následovně: Jeden
poustevník, to znamená jedno Osobní pravidlo života, tedy individualita;
a sdružování poustevníků za účelem vzájemné podpory jejich individuálních
povolání a zajištění jejich bezpečí není v rozporu s kánonem 603.
Praktické zkušenosti z diecézí ve Španělsku, Itálii a Brazílii shrnuje
Domingo J. Andrés20 do tří tezí. Podle jeho názoru pohromadě v jedné lokalitě
mohou žít maximálně tři poustevníci, kde každý má svoji poustevnu. V případě
vyššího počtu poustevníků už by se jednalo o instituci, tedy o veřejnou
právnickou osobu (podle kánonu 120 a 301 Kodexu kanonického práva21).
Osobní pravidlo života každého poustevníka musí být v souladu s právem
a potřebami diecéze.
17

Srov. LEENEN, Maria Anna. Jak se žije poustevníkům, s. 41.
Srov. Tamtéž, s. 151.
19
Srov. Tamtéž, s. 167.
20
Srov. Tamtéž, s. 169-171.
21
Srov. Kodex kanonického práva: Úřední znění textu a překlad do češtiny : Latinsko-české vyd.
s věc. rejstř, s. 129.
18
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Kolem poustevnických kolonií panuje řada nejasností a otázek  je
opravdu nutné je právně zakotvit? Nestačí nějaká forma stanov v rámci diecézí
nebo vyjádření biskupské konference? Nemůžeme čerpat ze zvyklostí místní
církve? Nejedná se pouze o další novou variantu zasvěceného života? V roce
1985 Kongregace pro zasvěcený život poskytla svůj vlastní výklad Kánonu 603,
podle kterého sdružování poustevníků do širších společenství je proti přirozenosti
poustevnictví.
Na závěr kapitolky trochu počítání - kolik máme v každé diecézi České
republiky praktikujících poustevníků? Dá se tedy mluvit o nějakém sdružování a
komunitách v pravém slova smyslu?
4.4

Současný stav

Vztah podřízenosti poustevníka diecéznímu biskupovi se prolíná
evropskými dějinami od 5. století. Lze tedy říci, že kánon 603 zcela odráží
historické souvislosti, i když ve středověku měla právo zřizovat poustevny
nejenom církev, ale i šlechta a města.
Otázky kompetence biskupa k řešení problémů poustevníků již byly
uvedeny a probírány v kapitole 4.1. Je plně v souladu s kánonem, když biskup
pověří problematikou poustevnictví ve své diecézi jinou církevní osobu. Toto
pověření se může vztahovat na diecézi jako celek, ale může být také zcela
konkrétní pro jednoho poustevníka. Mezi pravomoci biskupa nebo jím pověřenou
osobu podle kánonu 603 patří přijímat kandidáty, může je požádat, aby žili jako
poustevníci „na zkoušku“ po určitou dobu a pokud se osvědčí, umožní jim složit
sliby, zároveň zvažuje věk kandidáta-poustevníka, jeho zdravotní stav, vhodnost
charakteru, duchovní zralost a zda je bez závazků. Kánon 603 není v těchto
otázkách přísně návodný, je tedy možné se inspirovat v jiných souvisejících
částech Kodexu kanonického práva. Konkrétně je doporučováno, aby se v rámci
diecéze vytvořily stanovy poustevnického života, které by formulovaly základní
práva, povinnosti a vztahy mezi biskupstvím a poustevníkem. V duchu těchto
stanov by pak pro každého poustevníka byl sestaven Osobní program, který by
reflektoval jeho individualitu. Obě strany, biskupové i poustevníci, volají po
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přesnější právní úpravě a podrobnějším výkladu poustevnického stavu,
uvědomují si, že je zcela nezbytné, aby tento stav byl zastřešen církevní
autoritou. Podle mých zjištění jsou v České republice zpracovány stanovy
poustevnického života pouze v brněnské diecézi, v dalších kapitolách čerpám
informace právě z těchto stanov, které byly schváleny v roce 2008 na zkušební
dobu pěti let. Důvodem, proč v ostatních diecézích nejsou stanovy dosud
zpracovány, je zřejmě fakt, že na jejich území žádní diecézní poustevníci
nepůsobí. Z informací, které jsem získal z jednotlivých diecézí, však lze vyčíst
příslib pro případ, že by se objevil člověk zapálený pro poustevnictví, pak by
jistě diecéze stanovy vytvořila, aby jeho působení zaštítila legislativní normou.
Pokud v diecézích nyní působí poustevníci, jedná se zpravidla o poustevníkyřeholníky, např. pražská diecéze – Anděl Homola (viz 7.4); plzeňská diecéze –
Sestra Petra (viz 7.3); královehradecká diecéze – P. dr. Miloš Pachr (viz 7.6);
brněnská diecéze – donedávna zde působila Sestra Marie (Lenka Trunečková) a
Sestra Marie z Vranova u Brna (7.2. a 7.8) a P. Václav Brož, OCarm. (7.5).
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5

Materiální zabezpečení poustevníka

Poustevník musí nést plnou zodpovědnost a přebrat veškerou starost o své
životní zajištění.
5.1

Práce

Stejně tak jako poustevníci v historii poskytovali lidem na cestách přístřeší
(což býval hlavní zdroj jejich obživy), radu a nasměrování v další cestě,
i současní poustevníci by měli přijímat lidi hledající cestu, radu a toužící po
životním nasměrování.
Poustevníci by se měli aktivně podílet na svém zabezpečení, a to jak
materiálním (např. pěstování ovoce a zeleniny), tak peněžitém (výroba předmětů
určených k následnému prodeji, duševní tvorba např. překladatelství), mohou být
také požádáni o duchovní službu v místní farnosti, není vyloučena i možnost
opouštět poustevnu z důvodu práce pro svou obživu. Práce však nesmí závažným
způsobem nijak omezovat poslání poustevníka, např. překážet v samotě, vést
k přehnané starosti o hmotný zisk.22
5.2

Ubytování, poustevna

Výběr vhodné lokality z pohledu odloučení a samoty, dostupnosti
církevních institucí (eucharistie, svátost smíření), ale i v otázce bezpečí by měl
záležet především na rozhodnutí poustevníka. Je zároveň potřeba se vyvarovat
nebezpečí „romantických představ“, tedy že vybavení poustevny zahrnuje pouze
postel, stůl se židlí, poličku s knihami, kříž a možná jeden svatý obrázek. Naopak
poustevna musí být obydlí, ve kterém je několik místností - ložnice, kaple, ve
které dle rozhodnutí biskupa může ve svatostánku uchovávat proměněné hostie,
studovna, dílna, kuchyně a sklad; zařízení nábytkem musí být skromné,
jednoduché, ale praktické. Poustevník musí mít veškeré vybavení, které
potřebuje k životu a práci, aby mohl bezezbytku naplňovat své poslání.23

22

Srov. Stanovy poustevnického života v brněnské diecézi, s. 8, čl. 44-46.
Srov. Tamtéž, s. 9, čl. 49-53.
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Projektová dokumentace pro dokončení plánované poustevnické kolonie
ve Velkých Janovicích (podrobněji 7.2) se stala zadáním diplomové práce na
VUT Brno v roce 2013.24 Autorka práce posuzovala vhodné materiálové i
dispoziční řešení poustevny a začlenění projektované stavby poustevny do okolní
krajiny. Na fasádě poustevny navrhla dřevěný obklad, dispozici uzpůsobila tak,
aby maximálně účelně využívala prostor poustevny, jejíž půdorysná plocha činí
pouze 46 m2, z toho obytné prostory 20 m2 a neobytné 15 m2. Poustevnice by
podle plánu měla v obydlí k dispozici hlavní pobytovou místnost, jejíž součástí je
kuchyň, pokoj pro bydlení, koupelnu s toaletou, zádveří a technickou místnost.
Půdní prostor bude využit pouze ke skladování.
5.3

Majetek

Nemít zálibu v majetku je jednou z mnoha vlastností, které jsou podstatou
poustevnického života. Podle Stanov vytvořených brněnským biskupstvím
poustevník před složením věčných slibů rozdá svůj majetek a ponechá si pouze
to, co bude potřebovat. O vhodném užívání majetku, který vytváří nebo obdrží
poustevník po složení doživotních slibů, se poustevník radí se spirituálem pro
poustevnický život. Biskupský delegát pro poustevnický život po konzultaci
s příslušným spirituálem povoluje mimořádné výdaje a příjmy poustevníka
(např. investice do staveb), vždy volí takové rozhodnutí, které je duchovně i
materiálně nejvíce prospěšné pro poustevníka.25
5.4

Zdravotní zabezpečení

Vzhledem k plné zodpovědnosti poustevníka za své životní potřeby, je
žádoucí, aby si hradil sociální a zdravotní pojištění. Zatímco povinnost placení
zdravotního pojištění vyplývá přímo ze Zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, úhrada sociálního pojištění je pouze na uvážení jednotlivce,
viz Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře. Přistupujeme-li však
24

JAKUBCOVÁ, Eva. Poustevnická kolonie [online]. Brno, 2013 [cit. 2016-11-01]. Dostupné z:
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=76714. Diplomová
práce. Vysoké učení technické v Brně. Vedoucí práce Ing. Dagmar Donaťáková.
25
Srov. Stanovy poustevnického života v brněnské diecézi, s. 13-14, čl. 82-84.
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zodpovědně k zajištění životních potřeb, tedy i zajištění akutních potřeb v době
nemoci, je jasné, že úhrada zdravotního pojištění patří mezi finanční výdaje
poustevníka. Z morálního hlediska je, podle mého názoru, nemyslitelné, aby
poustevník parazitoval na státu a bližních tím, že neplatí povinné daně. I kdyby
však poustevník, nebo kterýkoliv jiný občan České republiky, neplatil zdravotní
pojištění a tím mu vznikl dluh, není dluh na pojistném důvodem k odmítnutí
zdravotní péče; zároveň neplacení zdravotního pojištění není trestným činem.
Podle výše zmíněných zákonů je stát plátcem pojistného, zdravotního
i sociálního, za důchodce; jako ideální se tedy nabízí stav, kdy poustevník má
status důchodce (např. starobní, invalidní). Další možností, jak finančně podpořit
poustevníka, je podání žádosti o některou z dávek v hmotné nouzi (viz Zákon
č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi). Detailní strukturu a výši těchto dávek
neuvádím, je totiž legislativně upravována a novelizována tak často, že jakýkoliv
konkrétní údaj zde publikovaný by byl po pár měsících naprosto zavádějící.
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6

Duchovní život poustevníka

Většina komentářů a zdrojů, které jsem studoval, nezachází do
podrobností duchovního života poustevníka. Život poustevníka se řídí stanovami
příslušného biskupství, které konkretizují kánon 603 pro potřeby místní diecéze
a jsou závazné pro všechny poustevníky spadající pod příslušného biskupa, a
dále schváleným Osobním pravidlem života, které bylo vypracováno přímo jemu
„na míru“. Některé prameny doporučují vytvářet Osobní pravidlo přímo během
období formace v průběhu několika let. Ze zkušenosti vyplývá, že je velmi
důležité, aby byl poustevník stále zaměstnán vhodnou činností a dodržoval
vytvořený denní řád.
6.1

Evangelijní rady

Poustevníci ve 4. století neskládali sliby chudoby, čistoty a poslušnosti,
přesto vedli zasvěcený život v duchu těchto evangelijních rad. Ve skutečnosti jde
o napodobování Krista a život v samotě a ústraní k těmto ctnostem přímo vybízí:
Čistota srdce soustavně zasvěceného modlitbě, zdrženlivost s upřímností jsou
základními atributy poustevníka; chudoba zahrnující prosté, ale praktické obydlí,
vhodná strava a oblečení, oproštění se od zbytečných myšlenek a úvah;
poslušnost slíbená diecéznímu biskupovi. Poustevník je veden Ježíšem a Duchem
svatým, žije v permanentní konverzi a očekávání jednoty s Boží láskou.
6.2

Poustevnická spiritualita

6.2.1 Modlitba

Neexistuje žádný závazný nebo jen doporučený režim a forma modlitby.
Poustevník se má nechat především vést Duchem svatým a najít si vlastní cestu
a způsob modlitby. Všechny modlitby, slova i myšlenky, by měly proudit ze
srdce a vytvářet tak ustavičnou modlitbu, protože poustevník je zasvěcen
modlitbě k Bohu. Modlitba poustevníka tak není v osamění, ačkoliv ve fyzickém
odloučení, poustevník je stále uprostřed Církve, prosí za církev a její představené
a za všechny lidi. Mezi formami modlitby jistě bude zaujímat stěžejní postavení
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čtení a meditace nad Písmem svatým, v literatuře jsou např. zmiňováni
poustevníci recitující zpaměti žalmy; adorace před Nejsvětější svátostí
(k uchovávání v poustevně je nutné písemné povolení od biskupa), denní
modlitba církve, modlitba růžence.26
6.2.2 Svátosti

Svátosti křtu a biřmování lze považovat za podmínku nutnou k přijetí
statutu poustevníka. V rozhodnutí o přijetí či nepřijetí svátosti kněžství by měl
mít kandidát-poustevník jasno ještě před vstupem do formace. Život v manželství
se ze své podstaty vylučuje se statutem poustevníka.
Se slavením svátosti eucharistie je spojeno povolení biskupa k uchovávání
proměněných hostií. Kněz-poustevník bude sloužit mši svatou denně.
Poustevníci, kteří nejsou vysvěcenými kněžími, budou usilovat o každodenní
přítomnost na mši svaté a přijetí eucharistie. Není-li to možné, protože se
nemohou denně účastnit bohoslužeb, když žijí o samotě, je vhodné, aby přijímali,
za dodržení všech předpisů, svaté přijímání soukromě. Uvádí se, že ve
středověku žili poustevníci v blízkosti kostela právě proto, aby se mohli účastnit
nedělních bohoslužeb.27
V situaci dnešního globalizovaného světa již prakticky odpadá problém,
že by pro velkou odloučenost od okolního světa mohlo být pro poustevníky
obtížné vykonávat svátost pokání „obvyklým způsobem“. Dle Stanov
poustevnického života v brněnské diecézi by poustevník měl přistupovat ke
svátosti smíření minimálně jednou měsíčně, svého zpovědníka si může svobodně
vybrat, posouzení vhodnosti zpovědníka však přísluší diecéznímu biskupovi.28
6.2.3 Půst a skutky pokání

Poustevnický život je životem odříkání a kajícnosti, formy postu a skutků
pokání jsou předmětem Osobního programu každého jednotlivce. Je vhodné je
předem konzultovat se spirituálem pro poustevnický život. V brněnské diecézi je
26

Srov. Stanovy poustevnického života v brněnské diecézi, s. 6-7, čl. 24-27 a 33-34.
Srov. Tamtéž, s. 6-7, čl. 28-31.
28
Srov. Tamtéž, s. 7, čl. 32.
27
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stanovami regulována konzumace masa a postu o chlebu a vodě. Pokud
poustevník vnímá potřebu zachovávat větší přísnost života, než mu ukládají
Stanovy, je vyžadován souhlas spirituála pro poustevnický život.29
6.2.4 Osobní pravidlo života a Denní řád

Podle kánonu 603 je biskup zodpovědný za sestavení a dohled na
dodržování Osobního pravidla života poustevníka. Je však nutné, aby se při
sestavování pravidel naslouchalo poustevníkovi a přihlíželo k jeho potřebám,
protože jsou tvořena pro konkrétního člověka. Zároveň je žádoucí, aby se biskup
radil a konzultoval vznikající dokument také s dalšími církevními autoritami.
Kánon 603 žádné konkrétní praktické rady v této oblasti neposkytuje. Mezi
zásady, které by Osobní pravidlo života poustevníka mělo obsahovat, jsou jasně
specifikované evangelijní rady, další vlastností je trvalost, a pokud možno,
neměnnost dokumentu, i když určitá míra flexibility je žádoucí. Očekává se, že je
jasně vymezena otázka finanční, zdravotní péče, práva a povinnosti poustevníka
vůči církvi a vztah vůči biskupovi; např. jak bude řešena situace, když bude
biskup nebo poustevník vyslán/přeložen do jiné diecéze. Osobní pravidlo života
poustevníka by mělo specifikovat i oblečení poustevníka, může nastínit způsob
stravování poustevníka, upravit pravidelný styk s rodinou.
Kromě Osobního pravidla života je doporučováno stanovit ještě Denní řád
tak, aby byl poustevník celý den zaměstnán. Vyhne se tak rizikům spojeným
s nebezpečím lenosti nebo vyhořením v duchovních oblastech. Denní řád, díky
zcela konkrétnímu rozvrhu, napomáhá udržovat rovnováhu mezi duchovní,
duševní a tělesnou stránkou poustevnického života, směřuje člověka k vnímání
Boží přítomnosti.30

29
30

Srov. Stanovy poustevnického života v brněnské diecézi, s. 8, čl. 38-40.
Srov. Tamtéž, s. 8, čl. 41.
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6.3

Samota, pobyt mimo poustevnu a hosté

Není pochyb, že poustevnická samota je tvrdá, člověk je odkázán jen na
sebe samého. Zároveň však díky samotě se člověk koncentruje a soustředí na
podstatu svého poslání, na Boha. Díky samotě může v sobě rozbíjet a ničit vše,
co je na cestě k Bohu nepodstatné, tím se Jemu zcela otevírat a v tomto stavu být
nápomocen všem, kdo přicházejí do poustevníkovy samoty. Jak již bylo řečeno,
poustevnictví je služba v církvi, tedy služba bližnímu a cesta ke spáse nejenom
pro poustevníka.
Poustevnická samota neznamená absolutní absenci kontaktů a úplnou
izolaci od okolního světa. Navíc vzhledem ke geografické poloze České
republiky je tato absolutní izolace opravdu neuskutečnitelná.
I když je u poustevníků důraz kladen na důležitost samoty a odloučení od
médií, jsou to mimo jiné i noviny a tisk, kdo informuje poustevníka o situaci ve
světě. Duchovní literatura, časopisy a knihy, ve vhodné míře poustevníka
povzbuzují a dodávají mu sílu a odhodlání naplňovat své poslání. Ve Stanovách
poustevnického života v brněnské diecézi jsou poustevníci přímo vybízeni
k procházkám mimo poustevnu, které slouží k intenzivnějšímu spojení s Bohem
a uvolnění těla i duše. Stanovy zároveň přesně vymezují povolenou délku pobytu
mimo poustevnu a nutnost schválení opuštění poustevny na dobu přesahující pět
dní spirituálem a třicet dní přímo biskupem nebo jeho delegátem.31
Někteří poustevníci mohou vypomáhat v blízké farnosti duchovní službou
(konkrétní zkušenosti viz kapitoly 7.37.6), jiní ocení, když v rámci
dobročinnosti a skutků milosrdenství mohou navštěvovat na krátký čas nemocné,
zatímco další se plně oddávají samotě, tichu a úplnému odloučení. Vyváženost
působení poustevníka je právě ve schopnosti najít přiměřenou míru samoty
a zároveň dobročinnosti vůči okolí, vedení Duchem svatým je tím nejlepším
rádcem a ukazatelem. Poustevník by neměl být izolován od komunity křesťanů,
ale izolován od světa (samozřejmě do určité míry a s ohledem na dnešní
globalizaci světa).
31

Srov Stanovy poustevnického života v brněnské diecézi, s. 9-10, čl. 48 a 57.
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Přijímání hostů není v rozporu s posláním poustevníka, ba naopak.
Pohostinnost však musí být uvážlivá a obezřetná, to znamená přijímat hosta
k ubytování pouze, pokud je v areálu dům pro hosty; pouze jednotlivce a ne
skupiny; ne zvědavce, ale hosty s hlubšími zájmy. Doporučovaná doba pobytu
hosta by neměla přesáhnout jeden týden.32

32

Srov. Stanovy poustevnického života v brněnské diecézi, s. 9-10, čl. 54-56
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7

Osobní zkušenosti

Moje první vážnější setkání s poustevnictvím se uskutečnilo skrze kázání
P. Miroslava Herolda, SJ, na jaře 2011 ve chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Brně, Jezuitské ulici. Tehdy jsem byl překvapen nesmírnou šíří povolání, která
v církvi mají svá nezastupitelná místa.
V rámci zpracovávání této osobnější části bakalářské práce jsem
rozprostřel sítě, abych do nich zachytil svědectví samotných poustevníků žijících
u nás, ale i informace od osob, které, i když samy životem v samotě nežijí, přišly
v rámci své služby s poustevníky do užšího kontaktu. Přede mnou tak vznikala
různorodá mozaika životních příběhů a osudů, které jsem mohl zachytit jen díky
nezměrné trpělivosti a vstřícnosti osob zasvěcených Bohu.
S většinou z poustevníků jsem se osobně setkal, někteří mi dovolili naši
rozmluvu zachytit na diktafon nebo pořídit fotografie místa, kde působí. Nastal
i případ, kdy poustevnice si z pozice svého zasvěcení nepřála osobní setkání, ale
velmi ochotně komunikovala přes email. Vzhledem k tomu, že jsem podklady
pro napsání bakalářské práce shromažďoval téměř dva roky, mohl jsem
pozorovat a zaznamenat i vývoj názorů a změnu situace u některých poustevníků.
Pro ucelený pohled na problematiku a snahu o co nejširší objektivní popis
situace poustevnictví v českých zemích jsem se s dotazy obracel i na biskupství
v naší republice, kontaktoval některé řády a kongregace s otázkami týkajícími se
zkušeností

s poustevnictvím.

Navštívil

jsem

pomocného

biskupa

českobudějovické diecéze Mons. Pavla Posáda, který byl ochotný se se mnou
podělit o osobní názor na poustevnický život u nás. Mnoho zajímavých materiálů
čerpám od P. Josefa Jančáře, OCarm., který poskytoval právní poradenství Lence
Trunečkové a sestře Petře z Domažlic (podrobněji 7.2 a 7.3).
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7.1

Mons. Pavel Posád

Mé setkání s pomocným biskupem českobudějovickým Mons. Pavlem
Posádem se uskutečnilo na jaře 2016. Rozmluva s otcem biskupem, ačkoliv on
sám za dobu svého působení nepracoval s poustevníky, kteří by naplno prožívali
své poslání, byla velmi inspirativní pro koncepci bakalářské práce.
Mons. Pavel Posád je člověkem, který velmi inspirativně hovoří
o problémech, dokáže je vnímat v širších souvislostech a zasazovat do kulturních
a historických souvislostí. Přestože v době, kdy studoval teologii, byl v platnosti
„starý kodex“ z roku 1917, v němž se otázka poustevnictví neřeší, téměř dvě
hodiny jsme diskutovali o rozličných povoláních v církvi. Současný Kodex
kanonického práva je pro otce biskupa „něco jako Písmo svaté.“ P. Pavel uvádí
nádherné přirovnání: „Bůh Kodex toleruje, ale neřídí se jím. Kodex je pro lidi,
směrnice pro lidi, směrnice pro Boží lid a pramen poznání Boha.“
Pro Pavla Posáda je poustevnictví povoláním v radikálním slova smyslu,
určitá forma radikalizace křtu. Zároveň zdůrazňuje, co je základním povoláním
pro všechny lidi na Zemi: povolání k životu. Toto povolání se týká věřících,
stejně jako nevěřících. Dále se naše myšlenky stáčejí k počtu povolaných do
duchovního stavu, do řeholních povolání, k zasvěcenému životu. Společně
docházíme k názoru, že poustevníků určitě nemají být tisíce, že povolání nejsou
rozmístěna rovnoměrně ani časově ani místně a že zcela jistě Bůh ve zdravém
procentu povolává lidi k poustevnickému způsobu života. Ale zázraky si nelze na
Bohu vynucovat – stejně jako radikální povolání.
Společně chválíme Hospodina, který „při stvoření hýří ve vesmíru a
v přírodě nepřebernými druhy rostlin a živočichů, analogicky tomu hýří
s povoláními v církvi – vždyť by nám přece stačily dva až tři mužské a dva až tři
ženské řády, Bůh má prostě obrovskou fantazii,“ kterou můžeme obdivovat na
každém kroku. Pán pak v pravý čas a na správném místě osloví služebníka, který
se stane jeho nástrojem. Jako příklad takového povolání uvádí otec biskup
zakladatelku hnutí Fokoláre Chiaru Lubich, kdy se z charismatu jedné osoby
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stává charisma jednoty mnohých. Chiara Lubich složila osobní slib
8. prosince 1943, v době zuřící 2. světové války, a v tu chvíli by ji ani ve snu
nenapadlo, že do pár dnů bude mít následovnice a že její dílo bude pokračovat
v podobě celosvětového hnutí, ke kterému se nyní hlásí přes pět milionů lidí po
celém světě. Společně s otcem biskupem si klademe otázku, zda se její konkrétní
pokus o poustevnictví nepokazil? Uvědomujeme si, že Bůh povolává do samoty,
zároveň však tento konkrétní poustevnický styl života přitahuje druhé, kteří se
připojují, a tím vlastně poustevnický život zaniká. Určitou spojitost vidíme
i v Písmu svatém, kdy se Ježíš uchyluje do samoty, ale je provázen zástupy lidí,
Ježíš se před nimi skryje, ale oni jej stejně vyhledají.
Narážíme i na otázku časového omezení působení některých seskupení
(řádů). Z pohledu historie se v každém hnutí projevuje periodicky se opakující
období výbuchu, je následováno rozkvětem díla, poté útlumem a znovu novou
erupcí. Vše je v rukou Božích – prostě každé hnutí se po čase unaví, většina
členů odpadá, až zůstane pouze jeden člověk (nebo hrstka vytrvalých), který toto
charisma převede do nové epochy nebo podnítí jeho vznik na jiném místě – to
vše je věcí Boží.
Otec biskup se v úvahách také vrací ke své nedávné přednášce na téma
povolání. Říká, že neví, kolik má být poustevníků v diecézi, ale statistiky
uvádějí, že k řeholnímu životu je povolána jedna žena z tisíce. Z tohoto pohledu
jsou velmi zajímavá konkrétní čísla. Například pocházím z Brna, vzhledem
současnému stavu 400 000 obyvatel by zde mělo nyní působit 400 řeholnic; nebo
jinak – z městečka o tisíci obyvatelích by každých deset let měla vzejít jedna
řeholnice. Zajímavé počty, že? Počítat a kalkulovat můžeme, jak chceme, ale
zdrojem každého povolání je vždy Duch svatý … a ten vane, kde chce!
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7.2

Lenka Trunečková (sestra Marie)

Sestra Marie by chtěla navázat na tradici ivanitů (viz 2.3). Žije v nově
vznikající poustevnické kolonii u Velkých Janovic, farnost Dalečín. Do rukou
brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho složila a několikrát již obnovila
časné sliby podle kánonu 603. Dne 23. června 2005 otec biskup také požehnal
stavbě první poustevny, po níž následovalo vybudování domku pro hosty.
V původním plánu bylo vybudování kolonie s celkovým počtem pěti pousteven,
z čehož tři měly sloužit poustevnicím a dvě byly plánovány pro hosty.
Současná situace je však zcela odlišná. Poustevnická kolonie byla do
12. června 2014 budována jako místo pro život poustevnic zasvěcených podle
kánonu 603, ale vzhledem k názoru Kongregace pro instituty zasvěceného života,
viz Příloha č. 4, že v případě poustevníků žijících podle tohoto kánonu není
možné vytváření komunit poustevníků, bylo potřeba učinit zásadní rozhodnutí,
jak dále pokračovat v započatém díle. V souladu s legislativou se nabízejí dvě
řešení: sestra Marie složí věčné sliby podle kánonu 603, tím ale nebude možné
pokračovat v dostavbě kolonie a žádná zájemkyně nebude mít možnost žít
v poustevnické kolonii; druhou variantou řešení je pokračovat v budování díla,
ale zasvěcení realizovat formou soukromého slibu, čímž se ztratí status církví
uznané zasvěcené osoby. Sestra Marie zvolila druhou variantu, jde jí především
o dostavbu a rozvíjení myšlenky života v kolonii. Nyní usiluje o dostavbu
poustevny sv. Jana Křtitele, ocení jakoukoliv pomoc materiální nebo fyzickou.
V rámci kolonie se vytváří Společenství ctihodného Ivana poustevníka,
které by se mělo transformovat do formy soukromého sdružení křesťanů podle
církevního práva.33 Nyní jsou již stanovy Společenství schváleny dekretem
diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho ze dne 16. března 2016. Sdružení
tohoto typu se nazývají soukromá i přesto, že je církevní představený veřejně
uznal nebo doporučil. Církev uznává soukromá sdružení až ve chvíli, kdy jejich
stanovy přezkoumal příslušný představený, v uváděném případě brněnský
33

Srov. Kodex kanonického práva: Úřední znění textu a překlad do češtiny : Latinsko-české vyd.
s věc. rejstř, s. 129-133.
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biskup. Sdružení křesťanů, která zřídil příslušný církevní představený, se
nazývají veřejná sdružení. O transformaci stávajícího soukromého sdružení ve
sdružení veřejné bude Lenka Trunečková usilovat v další fázi budování díla.
Lenka Trunečková se vrátila do laického stavu, v polovině roku 2014
nastoupila do civilního zaměstnání a začala pracovat v továrně vyrábějící
zdravotnické pomůcky. Chválí Pána za možnost mít práci a díky zaměření
výroby má dojem, že pomáhá neznámým lidem, kteří tuto formu pomoci
potřebují. Práce v továrně ji velmi vyčerpává fyzicky – velmi brzké ranní
vstávání, několikakilometrová docházka na zastávku autobusu, práce na směny,
nařízené přesčasy, téměř nesplnitelné normy, přesto stále velebí Pána a věří, že
cesta, kterou se vydala, je ta pravá. Pracuje nikoliv v tichu, ale mezi ženami,
které mají své radosti a starosti; snaží se dívat kolem sebe, do očí a srdcí
spolupracovnic a děkuje Bohu za všechny nové zkušenosti, i za ty, o které zrovna
nestála. Neztrácí důvěru v Pána a povzbuzuje sebe i druhé ve vytrvalosti: „Šiřte
dobro kolem sebe, i když třeba srdce pláče …“
7.3

Sestra Petra

Poustevnice sestra Petra je členkou Řádu bosých karmelitek, do kterého
vstoupila v roce 1991, časné sliby složila o dva roky později a věčné pak v roce
1996. Do kláštera vstoupila bezprostředně po dokončení školy, jak sama o sobě
říká „žádné civilní zaměstnání jsem vykonávat nestihla.“ Sestra Petra žije
v Domažlicích, osobní setkání si nepřála, ale nebránila se emailové
korespondenci a velmi ochotně odpovídala na mé otázky. Abych zachytil
autentičnost jejích odpovědí a názorů, rozhodl jsem se na tomto místě přepsat
stěžejní myšlenky naší korespondence bez jakýchkoli formulačních úprav.
Domnívám se, že zvolená forma nejlépe vystihuje životní styl sestry Petry.
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Proč jste si zvolila řád bosých karmelitek?
Řád jsem si nezvolila, k řeholnímu životu a do konkrétní řehole povolává
Hospodin. Jinak mi ale bylo blízké zaměření řádu (kontemplativní modlitba
zvláště za kněze, klauzurní život) a hlavně osobnost a učení reformátorky řádu –
sv. Terezie od Ježíše (z Avily).
Proč poustevnický život? Co vás vede k životu v samotě?
Karmelitánský řád vznikl tak, že poustevníci žijící na hoře Karmel
(většina z nich se do Svaté země dostala s křižáckými výpravami, byli to
Evropané latinského obřadu) požádali jeruzalémského patriarchu sv. Alberta
o sepsání řehole, která by upravovala jejich život. Takže kořeny řádu jsou
nepochybně eremitské, o obnovu původní řehole a původního poustevnického
ducha usilovala i svatá Matka Terezie od Ježíše, i když její učení obsahuje
i výrazné prvky společného života.
Osobně mi tento eremitský charakter řádu byl vždycky blízký, ale
konkrétní podnět k životu v samotě vyšel v mém případě z vnějších podmínek
a okolností, sama bych o takový způsob života asi aktivně neusilovala. Ale Pán
Bůh dopustil a postupně jsem zjistila, že přesně tenhle život je mi „šitý na míru“.
Věřím, že si mě sem Kristus Pán přivedl, a doufám, že naplňuji Jeho vůli.
Jak dlouho se snažíte (zajímáte) o poustevnický život?
Od března 2009.
Jakým způsobem jste vyřešila exklaustraci, odchod z řádu pod kánon 603.
(Tuto otázku s Vámi asi řešil Otec Jančář.)
Jsem stále ještě členkou řádu, pod kánon 603 nespadám. Pokud to bude
možné, chci nadále zůstat pod řádovou jurisdikcí. (viz Příloha č. 2)
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Kdo Vás formuje po stránce spirituální?
Většina biskupů moudře požaduje po adeptech poustevnického života, aby
měli za sebou minimálně noviciát v některém klášteře, což je v mém případě –
vzhledem k tomu, že jsem v klášteře strávila 18 let – podmínka více než
dostatečně naplněná. (Teoreticky je možné odbýt si „učednická léta“ u některého
z poustevníků, ale v praxi jsem se s tím nikdy nesetkala.)
Pan biskup mi určil jakéhosi supervisora, je jím jeden z otců dominikánů,
který byl mým dlouholetým zpovědníkem. Na něho se můžu obracet jak
v otázkách duchovního života, tak i v praktických, materiálních záležitostech.
Jinak mám samozřejmě svého duchovního rádce. Rovněž udržuji kontakt
s komunitami našeho řádu, každoročně trávím minimálně týden (obvykle víc)
v jednom klášteře řádu a dopisuji si s převorkou, která mi pravidelně posílá
materiály týkající se duchovního života a karmelitánské spirituality. Na exercicie
jezdívám do některého z klášterů. Jednou za 3 roky pořádají několikadenní
setkání s přednáškami diecézní poustevníci německy mluvících oblasti; bývám
tam taky zvána.
Kdo je Vaším vzorem? Kde hledáte inspiraci ke svému způsobu života?
Řádová formule při skládání slibů začíná slovy: „Toužím žít životem
věrného následování našeho Pána Ježíše Krista spolu s Pannou Marií ...“, takže
prvotní dva vzory jsou jasné: Kristus Pán sám a Jeho nejsvětější Matka.
(Následovat Krista, který se uchyloval do samoty a modlíval se na hoře, jak
o tom píší evangelia – tento aspekt zdůrazňují i stanovy karmelitek.) Ze svatých
poustevníků je mi vzorem sv. Máří Magdaléna pro svoji kajícnost a lásku k Pánu
Bohu.
Podle jakých stanov máte upravený způsob života?
Ponechala jsem si v co možná největší šíři původní řeholi Řádu
nejblahoslavenější

Panny

Marie

z hory

Karmel

(řehole

sv.

Alberta

Jeruzalémského z 13. stol.), dost prvků jsem přejala i ze stanov kartuziánů.
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Podělíte se se mnou o Váš Denní řád a Osobní pravidlo života?
Ne, bohužel. Ostatně většina „kolegů-poustevníků“ nedává nahlédnout do
svých Pravidel ani svým spolubratřím (vlastní zkušenost).
Kdo Vás vede po stránce materiální? Jakým způsobem se živíte?
Po poustevnících se obvykle vyžaduje, aby byli schopní se o sebe
materiálně postarat sami (lakonicky řečeno: uživit se) a nebyli nijak na obtíž
diecézi. Disponování s případnými většími finančními částkami regulují stanovy.
V zásadě žiju z milodarů (respektive i za práci přijímám případnou odměnu ve
formě almužny). Jinak si přivydělávám překlady z němčiny, zdobením svíček,
malováním na hedvábí (křestní roušky), pomáhám zdejšímu varhanáři
a restaurátorovi. Důležité pro mě je, abych za prací nemusela nikam vycházet
a mohla ji dělat přímo doma, v klášteře. Bohu díky, zatím se mi daří tímto
způsobem si práci organizovat a nouzí nestrádám. (Lidé jsou tu štědří, přispívají
mi na topení a nosí mi např. zeleninu apod.)
Jak je ve vašem případě řešena otázka nemoci (zdravotní pojištění,
případně sociální pojištění)?
Zdravotní pojištění si platím sama – to je povinnost vyplývající ze zákona.
Sociální pojištění neplatím (nebylo placeno ani v klášteře), hradím si pouze
minimální penzijní připojištění.
Jakým způsobem vedete svůj poustevnický život – žijete v komunitě nebo
někde sama?
Žiju sama v klášteře patřícím řádu augustiniánů, který ovšem řád
nevyužívá a kde mi otcové pronajímají část kvadratury.

43

Přijímáte návštěvy? Jestli ano, jak často?
Zřídka. Jednou do roka mě navštěvuje na pár dní maminka, na jeden
víkend v roce přijíždí bývalá spolusestra. Jako kostelnice ale přijdu do styku
s farností, lidé se na mě obracejí s prosbou o modlitbu apod.
Jak často a jakým způsobem jste v kontaktu se svojí rodinou?
V neděli obvykle telefonuju své 91leté babičce, příležitostně navštívím
rodiče a provdanou sestru.
Co představuje z Vašeho hlediska největší nebezpečí pro poustevníka?
Egocentrismus, zpohodlnění a sklouznutí k „single životu“.
Jak reagovali starousedlíci na zřízení poustevny a Váš pobyt zde?
Překvapivě dobře a vstřícně, což – jak jsem zjistila u ostatních spolubratří
a spolusester poustevníků – vůbec není samozřejmé. Místní farníci mě rovněž
podporují hmotně: příspěvky na topení, zelenina ze zahrádky atd.
Jak vnímáte používání mobilu, počítače, internetu v životě poustevníka
obecně a ve Vašem životě konkrétně?
Dobrý sluha a špatný pán. Nemá-li poustevník zajištěný pravidelný příjem
jinak než tím, že si sám vydělává na živobytí, pak je obvykle používání telefonu,
resp. mailu, nutností (např. při přijímání objednávek, nebo jsou-li zdrojem obživy
překlady, korektury či psaní článků). Záleží na míře a disciplinovanosti
v používání.
Sama mám mobil (nemám pevnou linku a nemám ani žádný zvonek
u poustevny) a internetové připojení, které jsem vědomě velice omezila
(připojení je pomalé, s malým měsíčním objemem dat, trvale jsem si nechala
zablokovat všechny obrázky, v poště mohu přijímat jen některé druhy příloh
atd.).
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Jaké máte plány a přání do budoucnosti?
„Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“
Člověk není pánem nad svojí budoucností, nemá cenu dělat nějaké plány.
Jaké naděje si děláte a jaký cíl sledujete svým poustevnickým životem
v dnešní době?
„Abych Bohu sloužila a na věky spasena byla.“ (Viz hned první
katechismová otázka: K čemu jsme na světě?). Krom toho doufám, že s pomocí
Boží a z Jeho milosti prospěju svou modlitbou Církvi svaté a nesmrtelným
duším.
7.4

Anděl Homola (Ovečka Boží)

S Ovečkou Boží (pojmenování podle způsobu, jakým oslovuje bližní)
jsem se setkal několikrát, vždy za jiných okolností a na různých místech, ale
pokaždé jsem mohl obdivovat jeho trpělivost a vnímavý přístup k lidem kolem
sebe.
Naše první setkání lze datovat do jara 2011, kdy jsem prožíval Velikonoce
v Praze u kapucínů na Loretánském náměstí a chystal se zpět do Brna. Bratr
Anděl měl namířeno k rodičům do Rajhradic, což je malá obec jen pár kilometrů
jižně od Brna. V Ovečce Boží jsem našel příjemného spolujezdce a cesta mi,
coby řidiči, rychleji uběhla. Bratr je velmi sdílný, povídavý a mne poustevnictví
již tou dobou zajímalo. Tak jsem se vyptával, diskutoval, naslouchal, společně
jsme se modlili růženec. A já v té době ještě netušil, že jednou o něm budu psát
bakalářskou práci a že jej navštívím v jeho poustevně.
Anděl Homola patří mezi bratry kapucíny. Původně byl přijat mezi
pražské terciáře, ale už o dva roky později (1982) vstupuje do mužského řádu
kapucínů a v roce 2002 v Brně skládá věčné sliby. Každou první středu v měsíci
se účastní klášterní kapituly v Praze na Hradčanech, na kterou většinou dorazí už
v pondělí, cestuje autobusem z Makové hory u Smolotel, kde nyní má svou
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poustevnu. Po skončení klášterní kapituly se přesouvá na pár dnů na Moravu
k sestře do Rajhradic u Brna, druhou půlku měsíce tráví ve své poustevně.
Poustevna, kde nyní pobývá, je vlastně pár místností v horním patře
barokního poutního kostela sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na
Makové hoře u Smolotel. Do objektu je zavedena elektřina, ale není napojen na
žádný zdroj vody. Tedy v objektu není koupelna ani toalety, pouze suchý záchod
v blízkosti poutního kostela. O zásoby vody se vždy postarají farníci – při naší
návštěvě jsme na kanystry s vodou narazili téměř na každém stupni točitého
schodiště vedoucího z přízemí kostela do prvního patra, tj. oratoře, kde
poustevník žije. Všude panuje vzorný pořádek, každá věc má své místo a najdete
ji právě na něm, veškeré zařízení a vybavení poustevny má svůj řád a důvod,
proč je zde používáno a uskladněno. Oratoř je přepažena, aby se zmenšil prostor
pro vytápění elektrickými kamínky.
Se svou poustevnou však není bratr Anděl úplně spokojen. Jeho ideálem je
vlastní samostatná poustevna bez vodovodu a elektřiny, v lese, v klidu, bez
pravidelné služby. Jeho současná poustevna, kvůli své poloze poutního místa, je
spojena s permanentní službou. A to službou velmi rozmanitou – od povinností
kostelníka se zamykáním a otevíráním chrámu, výzdobou chrámu a jeho
přípravou na obřady (a to i nepravidelné, jakými jsou například svatby, které se
zde konají nepřetržitě celé léto a často i v zimě), úklid a údržba kostela, ale
i přilehlých prostranství, zastřihávání zeleně; přes spolupráci s firmou T-Mobile,
která zde má instalovány antény a které umožňuje přístup do pronajatých prostor.
Ovečka Boží má prostě pocit, že jej někdo stále ruší z vnitřního klidu a samoty.
Takto si službu poustevníka nepředstavuje, ryzí poustevnictví podle něj prostě
nelze provozovat na poutním místě. I když samozřejmě nechce snižovat
důležitost pouti v duchovním životě věřících, jen si poustevníka představuje jako
toho, za kým se lidé vydávají, potřebují-li radu a pomoc při vyřešení svých
životních záležitostí.
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Podle bratra Anděla opravdová forma poustevnického života vlastně ani
neexistuje. I řády, které vznikaly jako poustevnické – kamaldulští, kartuziáni,
trapisté – ti všichni v současnosti žijí pohromadě ve společenství, což pro
poustevnictví není typické.
Kdyby se však objevila hájenka hluboko v lesích, bez vody a elektřiny,
říká: „Okamžitě to tu balím a stěhuji se.“ Heslo Ovečky Boží je: „Buď to žijem,
nebo si na to jen hrajem“, což jasně vystihuje jeho úsilí o hluboce důvěrný vztah
s Bohem a duchovní růst, kdy ticho a samota prohlubuje duchovní události
a vnímání Boha v maličkostech.
Ve svých šedesáti letech se bratr Anděl cítí fit a zdráv a předpokládá, že se
dožije vysokého věku, vždyť jeho babička zemřela v úctyhodných 105 letech.
Povolání k samotě a tichu začal pociťovat od svých třinácti let, což zpětně
považuje za asi první volání k poustevnickému životu. Ten potom začal
realizovat od roku 1995, kdy půl roku pobýval nedaleko Berouna ve Svatém Janu
pod Skalou, místě posledního odpočinku poustevníka Ivana z 9. století. Přes léto
1996 se uchýlil na Horu sv. Klimenta u Osvětiman, kde za první republiky
působili poustevníci. Na zimu odešel do Bílých Karpat do oblasti Pláňany
v blízkosti česko-slovenské hranice. Zde strávil jeden celý rok na salaši, kterou
mu zapůjčili majitelé z blízké vesnice. Odsud se na krátký čas přesunul
k Velehradu, ale už v dubnu 1998 se usazuje na Makové Hoře, aby se zde
věnoval poustevničení a opravám poutního kostela. Krásných šest let
(20022008) strávil na hájence bez vody a elektřiny, asi 10 km od Milevska,
která byla ve vlastnictví hraběte Schwarzenberga. Poté však hájenka byla
prodána novému majiteli a bratr Anděl se vrátil na Makovou Horu, kam jsem se
za ním jednoho letního dne vydal a kde mně trpělivě odpovídal na zvídavé
otázky (několikrát jsem se mu omlouval, že ruším jeho samotu a klid, ale
ubezpečil mne, že jsem opravdu rarita, takže jej neruším jako všechny ty každosobotní svatby). Nejenže jsme probrali praktické otázky jeho poustevnictví
a společné posezení jsem mohl zdokumentovat nahráváním na diktafon, dal mi
nahlédnout do svého soukromí v podobě několika místnůstek v horním patře
kostela. A co víc – mohl jsem i fotografovat (viz obrazová příloha č. 7), byl jsem
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obdarován také sušenými bylinkami, jejichž sběru a sušení se věnuje. V rámci
exkurze po jeho bylinkovém království, a že je na co se dívat a co obdivovat,
jsem byl poučen, jak správně sušit pampelišky a skladovat různé druhy bylin, od
třezalky přes lípu, mateřídoušku, řebříček až po vřes.
Kromě bylinkaření a službu v poutním chrámu se Ovečka Boží věnuje
pletení růženců z provazů a vyšívá na zakázku obraz pro konkrétního člověka
z východního Slovenska. Starousedlíci a lidé z nejbližšího okolí jej přijímají
a vnímají pozitivně, že se za ně poustevník modlí a pečuje o poutní místo. Svoji
vděčnost mu například projevují občasnými dary nebo jídlem, které mu přinesou.
Jinými zdroji jídla jsou pravidelné návštěvy u bratrů kapucínů nebo u sestry na
Moravě, finančním zdrojem je vyšívání svatého obrazu, případně pletení
růženců.
V neděli a o slavnostech jezdí autobusem na Svatou Horu u Příbrami na
mši svatou a slavení eucharistie. Eucharistii uchovává ve svatostánku na Makové
hoře a zároveň i přímo v burzičce v poustevně, kde adoruje před vystavenou
svátostí a neschází dolů do kostela – ať už z důvodu samoty nebo chladu
v zimním období. Během týdne každý den slaví bohoslužbu slova, opět u sebe
v poustevně, kterou nevnímá jako něco odděleného od chrámu, ale kostel i své
soukromé místnosti vnímá jako jeden celek – prostě jeho poustevnu. Modlí se
v duchu východních zvyklostí podle vzoru sv. Ignáce Antiochijského, dává velký
prostor pro modlitby Otče náš, Zdrávas Maria a Sláva Otci, modlitba růžence
několikrát za den je pro něj naprostou samozřejmostí. Překvapilo mne, když při
společné modlitbě po pátém desátku následoval desátek šestý: „Smiluj se nad
trpícími křesťanskými dušičkami v očistci, umírajícími a zemřelými, i nad těmi,
na které nikdo nepamatuje.“ Z breviáře se modlí pouze Uvedení do modlitby dne,
dále se věnuje ještě četbě z Písma svatého.
Ovečka Boží na mne zapůsobil jako člověk cele oddaný Bohu, člověk
modlitby žijící téměř bezstarostný život v ústraní, zároveň však otevřený všem,
kteří vyhledají jeho pomoc.
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7.5

Otec Václav Brož, OCarm.

Za P. Václavem Brožem, OCarm. jsem se vydal do kláštera karmelitánů
v Kostelním Vydří v zimě 2015. Otec Václav pochází ze sedmi sourozenců. Tři
sestry, dnes vdané, a čtyři bratři, všichni vysvěceni na kněze. Nejdříve v roce
1991 vstoupil do řádu karmelitánů, o osm let později byl vysvěcen na kněze.
V době našeho setkání žil již čtyři roky „polopoustevnickým“ životem. Nyní,
v době psaní bakalářské práce, působí jako převor kláštera v Kostelním Vydří.
Jak říká, Pán jej povolal pro jinou službu, tak se podvolil jeho cestě a šel.
V případě Otce Václava, ale i většiny dalších poustevníků, intenzivně vnímám
jejich naprostou odevzdanost Bohu, kdy ačkoliv by rádi naplnili svůj život
službou poustevníka, ve chvíli, kdy Pán je povolá k službě jiné, oni jdou a plní
Jeho vůli.
Od roku 2011 měl otec Václav povoleno žít v ústraní, aby „mohl spolu
s ostatními lidmi, kteří z Božího povolání žijí o samotě, dosvědčovat, že i když
od druhých odloučen, přesto spojen se všemi, a tak jménem všech stát před
živým Bohem.“34 Fyzické odloučení od spolubratří v klášteře de facto znamená
pobyt v bývalém hospodářském stavení v areálu kláštera, které je nyní upraveno
na ubytovnu pro účastníky exercicií. Domek má dvě nadzemní podlaží, z nichž
P. Václav využívá přízemí, kde je vstup do objektu, chodbička, malá místnost,
sociální zařízení a kuchyňka. Svým poustevničením však nechce narušovat chod
řádu a exerciční činnosti v Kostelním Vydří, a tak se v době konání duchovních
cvičení přesouvá bydlet do kláštera.

34

Srov.LUKEŠ, Jan. Bratři Brožové aneb čtyřnásobné kněžské povolání v jedné rodině.
Tarsicius: časopis pro kluky u oltáře [online]. 2013(9), 2 [cit. 2016-09-30]. Dostupné z:
http://www.tarsicius.cz/strcisla/1309/pdf/04_05.pdf.
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Otec Václav se se mnou podělil o svoji koncepci poustevnického života
(viz Příloha 5), které vnímám jako jeho Osobní pravidlo poustevnického života.
V dokumentu mimo jiné cituje Stanovy Řádu blahoslavené Panny Marie
Karmelské a Dionýsia Kartuziána, formuluje pravidla samoty a mlčení, modlitby,
postu, pokání, práce, služby a pastorace; vše zakončeno modlitbou s prosbou
o požehnání díla.
V týdenním režimu by P. Václavovi vyhovovalo v pondělí velmi brzy
ráno sloužit mši svatou v klášteře a poté se odebrat do své poustevny
v klášterním komplexu (do budoucna by rád situoval poustevnu na odlehlejší
místo). V poustevně by ideálně trávil čas do neděle ráno, kdy by se vrátil
k bratřím, společně slavili eucharistii a zbytek neděle až do pondělního rána by
prožíval ve společenství spolubratrů karmelitánů. Pokud v areálu kláštera
neprobíhá akce, jejíž účastníci jsou ubytováni v domě, ve kterém má poustevnu,
otec Václav tento týdenní režim dodržuje. Nastíněný týdenní řád v základních
rysech velmi připomíná režim, který popisuje P. Michael Maria Roman Frič,
OCart., jako způsob života v kartouze. Oba otcové se setkali v německém
Marienau (viz obrazová příloha č. 6), kde P. Václav pobýval devět měsíců
v letech 20032004.
V době rozhovoru byl P. Václav financován brněnským biskupstvím,
které mu platilo nutné sociální a zdravotní odvody, vlastní finanční prostředky
neměl, stravu mu zajišťoval klášter. V době naší rozmluvy působili v Kostelním
Vydří čtyři bratři karmelitáni – kněží, kteří měli na starosti šest přilehlých
farností; ideálně tedy jeden kněz na dvě farnosti a čtvrtý, otec Václav, který se
věnoval poustevničení. Je samozřejmostí, že P. Václav vypomáhal svým
spolubratrům ve službě ve farnosti, zpovídal každou neděli v Kostelním Vydří,
dále pravidelně jednou za 14 dní zpovídal sestry v Dačicích a v Moravských
Budějovicích. Během týdne, kdy žil v ústraní, se věnoval činnostem zajišťujícím
chod kláštera, např. pral prádlo, žehlil, uklízel, pracoval na zahradě, v konventní
knihovně prováděl katalogizování knih.
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7.6

Otec Miloš Pachr

Na severní Moravu do poutního místa na Horu Matky Boží u Králík jsem
cestoval za P. RNDr. Mgr. Milošem Pachrem, CSc., krátce po jeho vysvěcení
v roce 2014. Původním povoláním je P. Miloš jaderný fyzik – vědecký pracovník
a odborný asistent; mezi jeho zájmy patří vztah vědy a víry, hraniční oblasti
matematiky, fyziky a metafyziky.
P. Miloš Pachr chce být knězem, který žije poustevnickým životem.
Protože by rád svoje povolání a službu realizoval v souladu s kánonem 603,
oslovil biskupy v Čechách a na Moravě, zda a za jakých podmínek by mohl
v jejich diecézi působit. Vstřícné přijetí mu nabídlo biskupství českobudějovické,
ale byly mu kladeny podmínky, které nemohl splnit. Podle představ
českobudějovické diecéze by musel prožít noviciát v komunitě poustevníků,
jenomže on žádnou takovou formaci nenašel. Dva roky strávil u kartuziánů,
dvakrát pobýval u Betlémských poustevníků (viz 4.3).
Otec Miloš byl vysvěcen v královehradecké diecézi, slíbil poslušnost
biskupovi a dostalo se mu ujištění, že pokud to okolnosti a chod diecéze dovolí,
bude jeho působiště na místě, které bude vyhovovat jeho zamýšlenému mnišskopoustevnickému stylu života.
7.7

Otec Michael Maria Roman Frič, OCart.

Po rozhození sítí při hledání poustevníků žijících na území Čech a Moravy
mi nemohl proklouznout člověk, ač sám nepraktikující poustevnický život, přesto
mající s životem v samotě mnohaleté zkušenosti - otec Michael. Po telefonické
domluvě se mi dostalo velmi milého přijetí a zajímavého rozhovoru na téma
poustevnictví, povolání, prožívání samoty v tomto světě. Společně jsme listovali
brožurou plnou fotografií přibližující život v kartouze, na jejímž zpracování se
otec Michael podílel.
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Otec Michael nyní působí jako vikář ve farnosti Moravský Krumlov, dříve
však strávil devatenáct let v kartuziánském klášteře v Marienau v Německu.
Kartouzu opustil ze zdravotních důvodů, ale nepřestal být kartuziánem, jak sám
říká: „Já tu kartouzu mám pořád v sobě, mám ji v srdci a žiju to prostě ve světě,
samozřejmě nemám už tu disciplínu, ale kartuziánem jsem zůstal.“
Za období devatenácti let v kartouze se setkal s mnohými adepty na vstup
do řádu a přiznává obrovský odpad noviců – vydrží přibližně jeden z padesáti.
Do Marienau přišlo za jeho působení asi sedm uchazečů z České republiky, ne
všem vyhovovala spiritualita, někteří se potýkali s jazykovou bariérou. Ale otec
Michael průběh noviciátu v řádu hodnotí velmi kladně, během pěti let, obvyklé
délce noviciátu u kartuziánů, se projeví charakter a schopnosti kandidátů.
Ačkoliv se jedná o řád kontemplativní s přísnou klauzurou, kde členové spolu
mnoho nenamluví, přesto žijí pospolu, a jak otec Michael říká, „v samotě
z člověka vyjde vše, co v něm je.“
Kartuziáni jsou vlastně takovými semieremity toužícími po společnosti
a životu s Bohem. Hned při vstupu do kláštera je nutno mít jasno o svém dalším
působení – buď jako mnich v cele, de facto nositel poustevnictví, nebo bratr,
který je nápomocen v zajištění chodu kláštera. Ačkoliv se věčné sliby skládají až
po velmi zralé úvaze, po devíti letech strávených v komunitě, otec Michael
vzpomíná na švýcarského spolubratra, který odešel po 22 letech života
v komunitě řádu. Poustevník by tedy neměl být netrpělivý, musí počítat
s dlouhou dobou formace, případně i s nezdarem.
Za celou dobu existence kartuziánů řád neprošel žádnou revoluční
reformou, podle otce Michaela je to díky vhodně nastavenému vizitačnímu
systému, který vlastně provádí permanentní reformu. Velmi dobře je v řádu
propracován systém samoty a sdílení jednotlivých členů. Jednou za týden se koná
společná hodinová rekreace, tj. setkání všech členů v jedné místnosti, každý
týden jsou organizovány společné procházky ve skupinách, kdy v rámci jedné
skupiny se vytvářejí dvojice, aby ve vyhrazeném čase došlo ke vzájemnému
setkání každého s každým, přibližně se jedná o dvacetiminutové rozhovory.
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Dvakrát do roka se uskuteční společná velká procházka všech členů kláštera.
Z takových procházek se nelze omluvit ani v případě lehčího onemocnění. Dále
se otcové-mniši setkávají každý den na mši svaté, kromě toho každý slouží denně
mši svatou ve své cele, a bratři se scházejí ke slavení mše v kapli.
Děkuji otci Michaelovi, že byl ochoten se se mnou podělit o zkušenosti
z kartouzy. Pro nás laiky je jakékoliv nahlédnutí do tohoto „chráněného“ světa
velmi

inspirující.

Díky

několikasetletým

zkušenostem

byli

kartuziáni

pravděpodobně jako jediný řád schopni najít a i přes nejpřísnější způsob života
aplikovat zlatou střední cestu mezi extrémní samotou a životem ve společenství.
Na závěr našeho setkání jsem si dovolil otázku, zda by doporučil
vyzkoušet pobyt v kartouze lidem, kteří pomýšlejí na život poustevníka. Otec
Michael několikrát zopakoval, že v kartouze jste v dobrých rukou, ale výsledné
rozhodnutí je vždy velmi individuální, a zakončil slovy sv. Pavla: „Všechno
vyzkoušejte a co je dobré, toho se držte.“

7.8

Lenka Nechvílová (sestra Marie z Vranova u Brna)

Sestra Marie je mi vlastně, co do vzdálenosti bydliště, nejbližší ze všech
osob, které jsem v rámci práce navštívil, ve skutečnosti jsme vlastně farníci.
Vranov u Brna je významné poutní místo jen pár kilometrů severně od hranice
města Brna. Vranovský konvent vybudovaný roku 1633 knížetem Maxmiliánem
z Liechtensteinu byl od svého založení postoupen řádu paulánů, kteří se sem po
více než 200 letech v roce 1992 vrátili.
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Když jsem sestru Marii poprvé oslovil emailem v prosinci 2014
v souvislosti se zpracováváním podkladů k bakalářské práci, ochotně svolila
k setkání. V průběhu roku 2015 jsme bohužel naše setkání několikrát
oboustranně odkládali. Nakonec k žádné společné rozpravě na téma jejího
poustevnického působení nedošlo, sestra Marie mi sdělila, že o své poustevnické
praxi hovořit nechce. Nezbývá mi tedy než čerpat z webových stránek35, které
pravidelně aktualizuje.
Sestra Marie chtěla sloužit a pomáhat lidem, což se jí splnilo, když po
maturitě začala pracovat jako zdravotní sestra v Masarykově onkologickém
ústavu v Brně na Žlutém kopci. Během náročné služby mezi těžce nemocnými
pacienty poznala mnoho silných lidí, kteří bojovali o svůj život a zároveň byli
plně odevzdáni tomu, co je čeká a bude dál.
Pak uslyšela Boží volání, aby se vydala na zcela neznámou cestu do
nejistoty. Odjela do Francie, do mnišské komunity, hledat odpovědi na otázky
a světlo na další cestu. Sestra Marie vnímá svůj život jako kamínky potřebné pro
vytvoření krásné mozaiky a vše, co dosud prožila, do této nehotové mozaiky
zapadá. Raduje se z života v ústraní, možnosti naslouchat svému srdci a Pánu,
schopnosti vytvářet krásné věci pro potěchu druhých. Na webových stránkách
nabízí vlastnoručně vyrobené umělecké (obrazy, šperky) a liturgické (svíce,
roušky) předměty.
Pokud je mi známo, sestra Marie složila soukromý slib, tedy její styl
života nelze považovat za poustevnictví v pravém slova smyslu podle kánonu
603. Podle kánonu 1192 je slib považován za veřejný, jestliže je přijat jménem
církve od zákonného představeného, jinak je slib považován za soukromý.
Z Kodexu kanonického práva36 tedy vyplývá, že veřejný slib neskládám sám, ale
do rukou třetí osoby. V tom je odlišnost od soukromého slibu, o němž jsem
35

NECHVÍLOVÁ, Lenka. Můj příběh. In: Charitas Atelier [online]. 2016 [cit. 2016-09-30].
Dostupné z: http://www.ateliercharitas.cz/muj-pribeh-2.
36
Srov. Kodex kanonického práva: Úřední znění textu a překlad do češtiny : Latinsko-české
vyd. s věc. rejstř. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-711-3082-6, s. 525.
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diskutoval s Mons. Pavlem Posádem, a ten za soukromý slib považuje osobní
závazek Bohu po předchozí poradě se zpovědníkem, účasti na mši svaté a po
přijetí eucharistie.
Ze soukromého archivu akad. arch. Vandy Štěpánové se mi podařilo
získat a se souhlasem paní architekty uvádím v příloze č. 8 studie plánované
poustevny v blízkosti klášterního komplexu ve Vranově u Brna.
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8

Závěr
V úvodu práce jsem citoval rozhovor vnoučka s babičkou jako příklad

možného pohledu na poustevníka, jeho život a poslání. Podobné názory
přetrvávají u mnoha lidí kolem nás a klišé o poustevnících jako starcích
s dlouhým vousem hovořících se zvířátky, stále se modlících a žijících v malé
vlhké jeskyni někde u skály na kraji lesa jsou živena nejen pohádkami
z televize. Přiznám se, že ani já jsem pořádně nevěděl, jak vnímat postavení
poustevníka v dnešním světě a kam lidi toužící po tomto způsobu života
zařadit.
Na několika místech bakalářské práce vzpomínám na kázání
P. Miroslava Herolda, SJ, jako na první impulz k poznání nebo k nahlédnutí
do života poustevníka, což byla pro mne veliká výzva a motivace. Motivace
k setkávání s lidmi, které Bůh povolal ke specifickému a radikálnímu
rozhodnutí – v dnešním globalizovaném světě, světě soustavné komunikace
(nejenom verbální a neverbální, jak se rozlišovalo dříve, ale především
mediální a elektronické) odejít do samoty, odloučení, prostě „na poušť“.
Touto pouští není myšlena pouze písčitá Sahara, v našich podmínkách
se takovou pouští mohou stát lesy, hory nebo panelákové sídliště. Pouští je
prostě místo Boží blízkosti; duchovní poušť, v níž jsou dráždivé podněty
redukovány na minimum; je to cesta od mnohosti k jednoduchosti, od záplavy
rozptylujících myšlenek k prostému vztahu s Bohem.
Díky mnoha inspirujícím setkáním, jejichž obsah popisuji v bakalářské
práci, díky rozhovorům s otcem biskupem Pavlem Posádem a kartuziánem
P. Michaelem Maria Romanem Fričem, OCart., jsem došel k závěru, že
poustevnictví je službou v církvi, neslouží tedy ke spáse pouze konkrétního
jedince-poustevníka, ale poustevník je použit jako nástroj pro spásu všech.
Vzhledem k důležitosti povolání poustevníka byla do Kodexu
kanonického práva po 2. vatikánském koncilu zařazena pasáž vymezující
status poustevníka. Podle kanonického práva je na biskupech, aby Kodex
převedli a uzpůsobili potřebám ve svých diecézích. Tento krok vyžaduje
ohromnou míru trpělivosti, tolerance a naslouchání z obou stran – biskupství
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i poustevníka. Vzhledem k tomu, že první rozhovory s poustevníky se
uskutečnily před téměř pěti lety, jsem měl unikátní možnost sledovat, jak se
jejich povolání vyvíjí v průběhu několika roků. Byl jsem ohromen jejich
vnitřní silou a odevzdaností Bohu, protože v několika případech byli
okolnostmi vytrženi ze samoty, kterou by chtěli prožívat, a v současné době
slouží bližnímu zcela odlišnou formou (např. převor kláštera).
Vyvozuji tedy, že ačkoliv není povolání k životu poustevníka běžným,
není nutno se domnívat, že je v dnešní církvi tato forma služby nadbytečná či
zastaralá, což dokonale ilustrují slova poustevníků samotných.
Poustevnický život tedy vnímám jako jednu z mnoha forem života
církve životaschopnou a žádoucí i pro dobro druhých, jako jednu z možností
odevzdání se Kristu, což velmi výstižně vyjádřil Mons. Pavel Posád: „Bůh má
obrovskou fantazii.“
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Jančáře, O.Carm.

Příloha 5

Osobní
koncepce
poustevnického
P. Václavem Brožem, O.Carm.

Příloha 6

P. Michael Maria Roman Frič, OCart. – obrazová příloha

Příloha 7

Ovečka Boží – obrazová příloha

Příloha 8

Plánovaná poustevna ve Vranově u Brna
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života

vytvořená

Příloha 1

Odpověď na dopis adresovaný Papežskému konciliu

ve věci možnosti setrvání mnišky-poustevnice v řádu

61

Příloha 2

Rozbor kardinála Francesca obsahující konkrétní

možnosti, jak postupovat v případech poustevníků náležejících
k některému institutu zasvěceného života
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Příloha 3

Dopis P. Josefa Jančáře, OCarm., s dotazem na

možnosti přivtělení diecézních poustevníků do řádu

63

Příloha 4

Odpověď Kongregace zasvěceného života na dotaz

P. Josefa Jančáře, OCarm.
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Příloha 5

Osobní koncepce poustevnického života vytvořená

P. Václavem Brožem, OCarm.
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Příloha 6

P. Michael Maria Roman Frič, OCart. – obrazová příloha

Letecký pohled na klášter Marienau, Německo

Klášter Marienau, Německo
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Pohled do cely kartuziána

Všechna foto: archiv P. Michael Maria Roman Frič, OCart.
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Příloha 7

Ovečka Boží – obrazová příloha

Poutní místo Maková Hora u Smolotel

Interiér – výstup do poustevny

69

Interiér poustevny

Vyšívaný obraz

Ovečka Boží v bylinářství
Autor všech fotografií: Jan Lerch
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Příloha 8

Plánovaná poustevna ve Vranově u Brna

Výkresy ukazující dispozičně stavební řešení i varianty vnějšího
architektonického vzhledu objektu poustevny situované do jižního
svahu
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