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Spiritualita

Petr Beneš

Vzhůru srdce

Pro Petra Beneše, vyhledávaného kněze  
a kazatele, je Písmo základním zdrojem pro 
duchovní život. Ve svých textech a promluvách je 
schopen čtenáře uvádět do jeho hloubek i šířek, 
propojovat jeho spirituální významy s podněty ze 
světové literatury, jíž je velkým znalcem, stejně 
jako s aktuálním společenským děním. Ve své 
knize zve čtenáře k nelehké, ale přitom nesmírně 
obohacující zkušenosti pozorného čtení Bible, 
které se propojuje s vlastním životem, jenž je tím 
sám proměňován. Každý člověk se může stát 
„domovem Slova“, pokud bere vážně radostnou 
zvěst evangelia a žije z ní. Benešovy meditace 
jsou prodchnuty jak duchem vnitřně opravdové, 
existenciální spirituality, tak velkou otevřeností, 
nečekanou provokativností, svobodou a vtipem  
a nabízejí výjimečné podněty pro osobní duchovní 
život. 

Petr Augustin Beneš CSsR  
je kněz a redemptorista, původním vzděláním literární historik a pedagog. Své kněžské působení zahájil 
na Svaté Hoře u Příbrami, poté byl duchovním ve Vídni, v současnosti je farním vikářem v kostele 
Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. Věnuje se také vedení duchovních cvičení.
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ČESKÁ SPIRITUALITA: 

Žena ať v církvi promluví

Pán se stará

Meditace nad Písmem

„Nechme se obdarovat. 
Uvěřme tomu, že víc nám dává Bůh, 
než my můžeme dát svými výkony.“ 
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Petr Beneš:
Vzhůru srdce

Bdění není skutek, ale spíše stav, životní postoj. 
Původní význam řeckého slova použitého  
v Písmu je prostě nespat, probdít noc. Později je 
to spojeno s bděním z důvodů náboženských. 
Ale nejde ani tak o bránění spánku, spíš  
o postoj otevřenosti celého bytí, smyslů, emocí, 
vůle, intelektu. Ostatně, někdy právě spánek, 
suspendující naučené filtry našeho vnímání  
a rozumění, může být paradoxně bdělejším než 
otupující činnost. Proto také v Písmu hraje sen 
nemalou roli v otevření se Boží pravdě. Jde totiž 
o bdělé srdce, k němuž svobodně promlouvá 
Bůh. Krásně o tom mluví pozoruhodná rakouská 
básnířka Christine Lavantová: „teď jitřenka se 
musí vyptat srdce, / kam že až došlo, když pták 
zakřičel.“ 

Vnímavost a bdělost očekává oslovení 
zvenku. Počítá se zprávou, která k nám přijde. 
Otevřenost vyjadřuje, že v takové oslovení 
věříme a že nehledáme odpovědi na otázky, 
které nám život klade, jen v nás samých. 
Že jsme tu pro něco a pro někoho. To platí 
obousměrně – někdo je tu i pro nás, v každé 
situaci. To ale možná mnohé zklame. Není snad 
křesťanství niterné náboženství? Není niternost 
jedním z jeho hlavních rysů? Není cvičení  
v bdělosti, kontemplaci a ztišení často vnímáno 
právě jako naslouchání vlastnímu nitru a jeho 
potřebám? Nejsme často vybízeni, abychom 

se obrátili do sebe, ztišili se, osekali vnější 
vzruchy, zkrotili smysly a pečovali o duši?  
Ano, i ne. 

V křesťanství v první řadě nejde o hledání 
v sobě, a už vůbec ne o techniky ztišení, 
introspekce, zkoumání skrytých motivů 
našeho srdce. V křesťanství jde přece o Boha 
a člověka, tedy o vztah. A to předpokládá vyjití 
ze sebe, otevření se. Předpokládá to jakousi 
základní, nesložitou, nereflektovanou důvěru ve 
skutečnost. V možnost kontaktu s ní a rozvoje 
v ní. Předpokládá to také důvěru v Boha. A opět 
ne nějak primárně složitou, filozofující – spíš 
jde o onen základní postoj pokory před životem, 
vědomí jeho nesamozřejmosti, toho, že je 
obdarováním. 

Křesťanská bdělost ve smyslu niternosti je 
tedy spíš péčí o to, abychom mohli rozlišit to 
podstatné, co si sami nedáme. A pokud to 
znamená „hledání v sobě“, tak jen ve smyslu 
nalezení toho nejhlubšího místa v nás, které 
paradoxně není naše, kde je více doma Bůh než 
my, kde je jeho obraz o nás. Abychom se tak 
uschopnili k dialogu a mohli skutečně vidět  
a slyšet. Zmiňovaná bdělost k našemu 
vlastnímu nitru má své důležité místo jako péče 
o to, co jsme přijali, co do nás bylo vloženo, 
o možnost, která v nás tkví a kterou máme 
uskutečnit v otevřeném dialogu.




