
 

 

Formační cyklus Mezinárodní rady SFŘ na rok 2014 

Díl č. 1: Sv. Ludvík a duchovní život1 

 

„Obraťte své životy k Bohu! “ 

„Drahý synu, mým základním učením je milovat Boha 

celým svým srdcem a celou svou silou, protože bez toho 

nikdo za nic nestojí.“ (Z Ludvíkovy duchovní závěti 

synovi) 

„Lidé jsou zvláštní; činí zločin z mé horlivosti v modlitbě, 

ale neřekli by ani slovo, kdybych trávil hodiny hraním 

karet, hrou v kostky nebo lovem divoké zvěře nebo 

ptáků.“ (přisuzováno sv. Ludvíkovi) 

 

HISTORICKÁ PERSPEKTIVA: „SV. LUDVÍK – KRÁLOVSKÝ 

SLUŽEBNÍK“ 

Sv. Ludvík se hodně modlil. Každý den chodil na mši 

svatou, modlil se breviář a trávil dlouhé chvíle 

v modlitbě. Kdykoli mohl, stáhl se do cisterciáckého 

kláštera v Royaumont, aby prohloubil své společenství 

s Bohem v meditaci a modlitbě a aby skrze tuto obnovu 

o to častěji přecházel "z Evangelia k životu a ze života 

k Evangeliu". 

Jeho vnitřní život byl zakořeněn v touze následovat Krista a být s ním spojen v ponížení kříže. 

Stále lačný poznání, vychutnával naslouchání učeným teologům. Ochotně přivítal sv. Tomáše 

Akvinského a sv. Bonaventuru u svého stolu na večeři. 

Sv. Ludvík si byl silně vědom hříchu a Božího odpuštění. Neřekla mu snad jeho matka Blanka 

Kastilská: „Můj synu, miluji tě, PO Bohu více než cokoli, nicméně raději bych tě viděla mrtvého 

než vinného jediným smrtelným hříchem?“ Ke zpovědi chodil každý týden a své tělo podřizoval 

přísné askezi. Dával také štědré dary chudým, kterým dobrovolně osobně sloužil. 

PASTORAČNÍ PERSPEKTIVA: „VÝZVA VNITŘNÍHO ŽIVOTA“ 

Evangelium je základem vnitřního života sv. Ludvíka a každého pravého křesťana. Sv. Ludvík 

často rozjímal nad Slovem Božím a nikdy nevynechal možnost nechat si ho vyložit. 

Když se nemůžeme modlit svaté oficium (hodinky) jako sv. Ludvík, můžeme alespoň pozorně 

                                                

1Zdroj: http://www.catholique78.fr/8-themes-approfondir-0010200.  Adaptováno s laskavým svolením Versailleské 

diecéze 
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spojovat každou hodinu našeho života s paschálními hodinami Ježíšovými. Učiňme si čas každý 

den pro chvilku modlitby, společenství s Kristem a otevření našeho srdce Duchu Svatému. 

Pamatujme, že půst posiluje modlitbu a směřuje naši sílu směrem ke službě chudým (GK2 13, 3; 

15, 3).  

Nechť využíváme prostředky, které nám nabízí Církev, abychom zvětšovali naši lásku k Bohu a 

naším bratřím: Eucharistie živí náš život a dává konečný význam všem našim závazkům. Svátost 

smíření obnovuje naše spojení s Bohem a ostatními (Řehole 7) 

OD SV. LUDVÍKA DO DNEŠNÍCH DNŮ  

Skupinová diskuze: vyberte některé z následujících otázek k podpoře sdílení 

Duchovní život 

Sv. Ludvík dokázal smířit své královské povinnosti s vřelým a intenzivním prožíváním 

Křesťanství. Kolik prostoru věnujeme, v našem každodenním velkém zaneprázdnění vnitřnímu 

životu modlitby? (viz Řehole 8) 

Bereme na sebe různé závazky: rodina, zaměstnání, kluby a společenství… Jaké prostředky 

můžeme použít, abychom poodstoupili a uviděli všechny závazky v jejich pravém světle? Jak 

můžeme pomoci mladým lidem objevit jejich vnitřní duchovní život (viz GK 8, 2)? 

Svátosti 

Sv. Ludvík se účastnil často a intenzivně svátosti 

Eucharistie a Smíření: jak tyto svátosti živí mou víru a 

závazky jakožto křesťana? Jak to mohu ozřejmit mým 

nejbližším? 

Formace (náboženská a duchovní výchova) 

Vždy dbalý učení teologů, sv. Ludvík přikládal velký 

význam pochopení víry. Cítíme i my potřebu prohloubit 

naše pochopení víry? Co můžeme učinit, abychom lépe 

rozuměli své víře a zakotvili ji v Jeho Slovu (Řehole 4, GK 8, 2)? 

Být ve světě  

Sv. Ludvík přikládal malý význam tomu, jak vypadal před ostatními, ale snažil se být pravdivý 

v Božích očích. Kdy a kde se mi daří překonat své připoutání tomuto „vypadání před lidmi“? Co 

mi může pomoci se osvobodit od strachu z toho, jak mne vidí ostatní? 

Následovat Krista 

Sv. Ludvík měl mimořádnou touhu po spojení s Kristem Trpícím. Co znamená život v jednotě 

s Kristem chudým a ukřižovaným pro mne (viz. Řehole 10, GK 10)? 

                                                

2 GK = Generální konstituce 
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ŽÍT V SOULADU S 2. VATIKÁNSKÝM KONCILEM 

Poslouchejme znovu ozvěně volání a pozvání Církve a vyberme si pro následující měsíc cestu 

obrácení; najděme v našich životech pokřtěných křesťanů 

stěžení bod, na který se soustředíme. Rozmlouvejte o tomto 

zvoleném bodě ve vašem společenství.  

Jelikož zdrojem a prvopočátkem veškerého apoštolátu Církve je 

Kristus, kterého poslal Otec, je zřejmé, že apoštolská plodnost laiků 

závisí na jejich životním spojení s Kristem, jak sám říká: „Kdo 

zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze 

mne nemůžete činit nic.“ (Jan 15,5) Tento život důvěrného 

spojení s Kristem se udržuje v Církvi duchovními prostředky, které 

jsou společné všem věřícím, zvláště aktivní účast na svaté liturgii. 

Tyto prostředky mají laici využívat, aby neztráceli své životní 

spojení s Kristem při řádném plnění světských povinností v běžných 

životních podmínkách, ale 

ho vytrvale prohlubovali, 

konajíc svou práci podle 

vůle Boží. Touto cestou mají laici směřovat ke svatosti 

s odhodlaným a radostným duchem, usilujíce moudře a 

trpělivě překonávat překážky. Ani rodinné starosti, ani 

jiné světské záležitosti nemají být vyloučeny z jejich 

duchovního života, jak říká apoštol: „Všechno, cokoli 

mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Jež íše a 

skrze něho děkujte Bohu Otci.“ (Kol 3,17) 3 

ŽÍT EVANGELIUM (MAT 6, 1-18) 

Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého 

Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci 

v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když 

ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a 

tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se 

s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají 

svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se 

k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak 

nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. 

Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se modlete takto: 

Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle 

jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my jsme 

odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. 

                                                

3 Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem, §4 

http://www.ciofs.org/portal/images/stories/2014/Louis4.png


 

 

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však 

neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. A když se postíte, netvařte se 

utrápeně jako pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, 

pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, 

abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, 

co je skryto, ti odplatí. 


