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Sv. Pavel píše Efesan ům, že křesťané mají být svatí  
Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka nového, který je stvořen 

podle Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý. Proto nechte lhaní a každý mluvte se 
svým bližním pravdu. Patříme přece k sobě všichni jako údy. 

       Ef 4,23-25 

Alcuin Nyirenda, OSB - Klášter jako oblátova škola  (2. část) 
(1. celosv ětový kongres benediktinských oblát ů, Řím 2005) 
 

3.3 Klášter jako místo, kam jsou lidé p řivád ěni, 
aby ve svornosti vytvá řeli spole čenství 

Svornost znamená pro lidi být pospolu. Svornost mezi 
mnichy nebo sestrami v klášteře není jenom praktická 
otázka, ale i to, co vytváří společný život možný a úspěšný. 

Svět si libuje v tom, že od sebe lidi odděluje podle 
kmenů, národů, zemí, klanů, etnických skupin, klubů 
(jenom pro členy) a vytváří skupiny podle stejných zájmů, 
politických stran, rodinných zvyků atd. Někteří dokonce 
zneužívají vypravování 11. kapitoly knihy Genesis o 
Bábelu. Tvrdí, že rozdělení národů je Boží vůle. Jakoby 
Bůh chtěl rozdělení. Toto je špatný výklad Bible. 

Svornost mezi národy je nejniternějším Božím 
záměrem se světem. Kristus se modlil k Bohu za svornost 
učedníků „aby všichni byli jedno“ (Jan 17). Kristova 
modlitba nám má umožnit vidět svět jinak.  

Svatý Pavel čelí obrazu Církve, která je rozdělena na 
dvě skupiny lidí. Židé, kteří jsou bez poskvrny, čistí, to jsou 
ti spravedliví. A ostatní jsou nečistí, špatní tedy 
nespravedliví, pohani. Pavel chce od základů vykořenit 
tento obraz, který lidé přijímali za samozřejmý. Pavel viděl, 
že Kristus překonal toto rozdělení. „(B ůh si předsevzal, že) 
sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi“ (Ef 1,10). 
Abychom žili v pokoji. Kristus přišel, aby zvěstoval pokoj 
všem (Ef 2,11-22).  

Klášter by se neměl přizpůsobovat mentalitě rozdělení. 
Jsme povoláni k jednotě. Být jedním tělem spojeným 
láskou v Kristu.  

Sv. Benedikt v Řeholi na mnoha místech podporuje 
svornost a lásku ve společenství.  
- Služba v kuchyni: „Tak se totiž dosahuje větší odměny a 
roste láska“ (RB 35,2), „Ostatní ať si navzájem v lásce 
slouží“ (RB 35,6).  
- Rozdělování podle potřeb: sdílení (RB 34) (Toto je proti 
soukromému vlastnictví, proti egoismu a individualismu). 
- Se starci a dětmi se má zacházet laskavě a s ohledem na 
jejich věk a křehkost (RB 37) (porovnej s domovy stáří a 
často přehnanou a zhýčkající péči o děti v Evropě). 
- Jednota jídla a odpočinku (RB 41) (porovnej odcizení 
v rodinách následkem pracovního vytížení, jídlo u 
McDonald´s, televize atd.) 

Klášter by měl být místo soukromí, ticha, klidu (Pax 
Benedictina – benediktinský pokoj), míru, svornosti, místa 
kde každý může být proměněn. Klášter je místo lidí víry, 
naděje a lásky (pohostinnost). Toto je velká výzva světu 
terorismu, světu rozdělení. Od obláta a jeho rodiny se 
očekává, že budou sjednoceni v lásce a tuto zkušenost 
budou sdělovat ostatním lidem.  

3.4 Klášter jako místo nad ěje 
„Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres 

in unum“ (Hle jak je dobré a jak milé, když bratři bydlí 
pospolu) Žalm 132. 

Tento výrok přináší něco ze vzrušující zkušenosti 
svornosti a lásky mezi bratřími. Jakoby ve společenství už 
byla předchuť nebe. Ale pokud je zde nesvornost a nenávist 
může to být také předchuť pekla bez jakékoliv naděje. 

Mnoho komunit zažilo zkušenost nebeského života 
jako například Kumránská komunita. 

Svornost zažíváme při slavení mše svaté 
(eucharistické společenství) při zpěvu  „Svatý, svatý...“ Je 
to předchuť  toho, co pro nás Bůh připravuje. 

Naděje je naléhavě potřebná ctnost pro náš křesťanský 
život. Je ve středu naší víry a o to více ve středu našeho 
duchovního a mnišského života. „Nejprve hledejte Boží 
království“ (Mt 6,33). V modlitbě Páně prosíme „Přijď tvé 
království, buď vůle tvá“ tj. ať se uskuteční tvůj záměr. 

„Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol 
a rez a kam se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte 
si však poklady v nebi. Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i 
tvé srdce“ (Mt 6,19-21). Tato šestá kapitola Matoušova 
evangelia je plná naděje ve vzkříšeného Krista, naděje, že   
záměr s Božím stvořením se dokonale naplnil. Viz živá 
naděje (1 Pt 1,3-9). 

Jsme pozváni, abychom měli živou naději. Klášter je 
místo, kde je naděje živena. Mnoho lidí ztratilo naději a 
odvahu. Nenacházejí žádný smysl života. Sv. Benedikt 
věnuje kapitolu 66 své Řehole vrátným kláštera a říká, jak 
mají přijímat hosty.  

„Fortnýř musí mít u brány i svou celu, aby příchozí 
vždycky našli někoho, kdo by s nimi jednal. Jakmile někdo 
zaklepe nebo zavolá chudý, ihned odpoví: „Bohu Díky“ 
nebo „Požehnej mi“ a v bázni Boží se vší laskavostí věc 
vyřídí, veden horlivou láskou.“ (RB 66,2-4) 

Když tedy na dveře kláštera zaklepají lidé vyčerpaní, 
zlomení, bezmocní a bez cíle, měli by se setkat s někým 
ochotným je přijmout s laskavými slovy naděje jako: 
„VÍTEJ, AVE MARIA, POCHVÁLEN BUĎ JEŽÍŠ 
KRISTUS“ místo prázdného čekání hodiny a hodiny. Nebo 
když vidí někoho, kdo slyší skličující slova jako ty, které 
jsou nad vchodem do Pekla v Božské komedii: „VZDEJTE 
SE NADĚJE VY VŠICHNI KDO SEM VSTUPUJETE“ 
místo „POKOJ KAŽDÉMU, KDO SEM VSTUPUJE“. Je 
náš klášter znamením naděje pro ostatní i pro nás samotné? 
Je oblátův domov žijícím znamením naděje? Je to předchuť 
(anticipace) nebe nebo předchuť pekla? 



 
3.5 Klášter jako místo modlitby 

Když se podíváme na naše životy a na náš svět, tak se 
setkáváme se starostmi a radostí: Musíme upřímně uznat 
přítomnost nesnází ve světě. Avšak, neměli bychom 
dovolit, aby nesnáze pohltily radost. Naopak radost má 
pohltit starosti, aby nad nimi mohla triumfovat.V Ježíšově 
vzkříšení vidíme jak radost ze vzkříšení pohltila smrt a 
bědy. 

„Vít ězně je smrt navždy zničena. Smrti, kdepak je tvoje 
vítězství? Smrti, kde je tvůj bodec? ... Ale Bohu díky! Ona 
nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista“ 
(1 Kor 15,55-57). 

Třetina žalmů jsou žalozpěvy. Snad byly vybrány, aby 
nám umožnily vyjádřit naše starostí plné naříkání před 
Bohem.  

Ale na konci každého žalmu lamentace je chvála. 
Ps 22 „Bože můj, Bože můj“ ale od verše 23 „kdo se bojíte 
Hospodina, chvalte ho“. Nářek se obrátil v chválu. Starost 
je pohlcena radostí.   

RB 18,1 „Bože shlédni a pomoz. Pane, pospěš mi 
pomáhat. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému“. Dokonce 
Ora et Labora je výzva k námaze a chvále.  

A tak je klášter přítomen v Božím světě. Tuto výzvu 
vnáší misijní působení kláštera do světa a zpátky do 
kláštera přináší zázraky důvěry a radosti v životech oblátů a 
tolika jiných lidí spolu s chválami a starostmi.  

Závěr 
Proto mnišský život mají vést následující body, které 

vedou k plodné službě, zvlášť tehdy, když je stále méně 
mnichů a sester, kteří jsou svým počtem a schopnostmi 
toho schopni. Obláti mohou jako kvas mezi vlastními lidmi 
být velkou pomocí při evangelizaci. 

Jednota: Ekumenismus, dialog mezi různými 
náboženstvími, pěstování svornosti a lásky. Upevňování 
víry odstraněním nesprávných představ o Bohu a špatných 
kulturních a náboženských zvyklostí (magie, čarodějnictví), 
které vytvářejí strach místo naděje a lásky. 

Klášter i svět potřebuje obláty. Mniši a mnišky musí 
vzít na vědomí existenci oblátů. Obláti mají také pomáhat 
mnichům modlitbami za povolání a povzbuzením. 
(přeložily Konstantina, OblSB, Marie Magdalena, OblSB) 
 

Liturgie a jazyky na 1. celosv ětovém kongresu benediktinských oblát ů 
Jednacích jazyků na kongresu bylo 5 (bylo do nich jednání simultánně tlumočeno): angličtina, italština, němčina, španělština a 
francouzština. Také liturgie měla svůj základ v těchto jazycích. Dostali jsme všichni tištěné sešity: k laudám, ke mši svaté, a 
k nešporám. Rodný jazyk hlavního celebranta určoval jazyk, kterým byla sloužena mše svatá. Zpívaná propria se rozdělila 
mezi jednotlivé delegace. Pro nás Evropany bylo velmi zajímavé zažít, jak Afričané nebo Asiaté přinášejí obětní dary. 
Videoklipy jsou k dispozici na webu. Liturgie hodin měla strukturu současného římského breviáře. Společné části (úvod, 
hymny, antifony k žalmům a k evangelním kantikům, krátké responsorium, benedicamus) byly zpívané v latině. Jako hymnus 
jsme každý den zpívali k laudám Ubi caritas a k nešporám Veni Creator Spiritus. Samotné žalmy, přímluvy, Otče náš a 
závěrečná modlitba byly vždy ve stejném jednacím jazyce. Při pouti na Monte Cassino byly laudy i nešpory latinsky. Zažili 
jsme i anglikánské nešpory a vícehlasou pravoslavnou večerní modlitbu, která se nazývá Večernia.         (Konstantina, OblSB) 

Jubilejní rok sv. Pavla apoštola 
Jubilejní rok u příležitosti 2000 let narození sv. Pavla 
vyhlásil svatý otec Benedikt XVI. Rok začal 
28.června 2008 a potrvá do 29. června 2009. Jubilejní 
rok je obdařen zvláštními odpustky. Poutníci budou 
putovat především do Říma do baziliky sv. Pavla za 
hradbami, kde se nacházejí ostatky apoštola národů. 
Zde se bude konat mnoho doprovodných akcí (info na 
stránkách www.annopaolino.org). K jubilejnímu 
roku složil převor benediktinského opatství při této 
bazilice Johannes Paul Abrahamovicz, OSB několik 
liturgických skladeb. Lze je volně stáhnout z webu 
www.sadg.org Vybraná ukázka je refrénu z hymnu Excelsam Pauli gloriam. Český překlad: „Svatý Pavle apoštole, hlasateli 
pravdy a učiteli národů: oroduj za nás u Boha, který tě vyvolil.“  Hymnus zazněl v Emauzích v neděli při zahájení jubilejního 
roku.           (Konstantina, OblSB)  

Zprávy 
• V březnu byla v Emauzích otevřena jídelna pro sociálně potřebné. Společný projekt občanského sdružení Naděje a našeho 

benediktinského opatství se připravoval od roku 1997. 
• Setkání českých a moravských benediktinů a benediktinek z komunity Venio se konalo na Břevnově dne 23. 4. 2008 na 

svátek sv. Vojtěcha, benediktina, biskupa, misionáře a mučedníka, patrona Slovanské benediktinské kongregace. 
• Laurence Freeman, OSB, olivetán z Londýna, navštívil podruhé Prahu ve dnech 6.-8. května 2008 a přednášel o křesťanské 

meditaci a mnišském mezináboženském dialogu. L. Freeman je ředitelem Světového centra křesťanské meditace a při tomto 
centru existují benediktinští obláti ve všech kontinentech. Web v češtině:  www.krestanskameditace.com 

• 24. květen byl vyhlášen svatým otcem Benediktem XVI jako den modliteb za Církev v Číně. 
• 2. celosvětový kongres benediktinských oblátů se bude konat v Římě opět v Salesianu v termínu od  2. do 10. října 2009. 

Informace na webu: www.benedictine-oblates.org 
• 23. června 2008 oslavil 45. výročí kněžského svěcení náš převor P. Marian, OSB. 
Bohoslužby v Emauzích  
Opatský kostel P. Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů: 10:00 mše svatá, modlitba během dne, 18:00 latinské nešpory,  
Kostel sv. Kosmy a Daminána (řecko-katolické v češtině): neděle 9:00, úterý, čtvrtek 17:00 (www.exarchat.cz) 
Oremus pro invicem: benediktinky Przemysl (Polsko), benediktini Norcia (Itálie), benediktinky u sv. Gerturdy (USA), 
benediktinky Praha - Bílá Hora 


