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e) S těmito hříchy mohu páchat hří
chy další, které se týkají nečistoty, s dal-
šími údy těla, jako je nepřiměřený smích, 
úsměv, posměch a pohyby hlavy, nohou 
a rukou; anebo i chůze přehnaným způso
bem, příliš naspěch. O tomto Písmo sva
té říká: „Oděv těla a smích zubů a chod 
člověka vypravují o něm.“ (Sir 19,26) (1) �

2. Když tedy zvážím tyto hříchy, mu
sím být opravdu zděšen, že jsem zne užil 
tyto smysly, které mi Bůh dal, ke svému 
vlastnímu potěšení, pohodlí a cti.

Rozhovor. – Ó velký Bože, jak jsi trpěl 
tak velký neřád, kterého jsem se dopus
til! Ó bídný člověče, jak ses opovážil vy
hlásit válku proti všemohoucímu Bohu!

* * *

1. Co se pak týče vnitřních dispozic 
duše, nejdříve budu rozvažovat o neřes-
tech a hříších, které převážně sídlí v ro-
zumu, a také o ranách, které z nich vy
cházejí; a zjistím, že se dají zredukovat 
celkem na sedm.

a) První je nevědomost těch věcí, které 
mám vědět, jako jsou pravdy víry, jež mám 
věřit, ptát se na ně, přijmout je a prakti
kovat; ty jsou obsaženy ve vyznání víry 
a modlitbě „Otče náš“, ve svátostech a Bo
žích přikázáních a v každé další povinno
sti, která náleží mému stavu a vzdělání,(2) 
neboť špatně je plním, když jim nerozu
mím. A jak říká sv. Pavel: „Kdo to neuzná
vá, nedojde sám uznání.“ (1 Kor 14,38) 
Bůh mu pak řekne: „Neznám tě.“ S touto 
neřestí je také spojeno zaviněné zapomí
nání na všemohoucího Boha, jeho zákon, 
na který bych měl pamatovat, a můžeme 
rovněž říci, že kdokoliv zapomene, bude 
zapomenut; neboť pokud hříšně zapo
menu na všemohoucího Boha a jeho ko
nání, všemohoucí Bůh zapomene na mě 
a na mé konání.

b) Druhou neřestí rozumu je nerozváž-
nost nebo ukvapenost a nedostatek rozvahy 
v těch věcech, které musím konat nebo ří
kat, když se do nich vrhnu příliš vášnivě, 
bez předchozího uvážení, zda jsou dovo
lené či nedovolené, a bez rozvahy,(3) od

O PĚTI SMYSLECH 
A O VNITŘNÍCH DISPOZICÍCH 

DUŠE

(Rozjímání 26 a 27)

Bod I.

1. Nejdříve si připomenu hříchy, které 
jsem spáchal svými pěti smysly, a vyznám 
se z nich před naším Pánem.

a) Svýma očima hřeším, když se dí
vám na věci, které jsou krásné, marni
vé nebo bolestné, jen z marnivosti ne
bo zvědavosti, smyslnosti či s nečistým 
a zlým úmy slem a k pohoršení ostat
ních; často tedy hřeším věcmi, na které 
se dívám, anebo i úmyslem, se kterým 
se chci na ně dívat.

b) Svýma ušima hřeším, když poslou
chám marnivě a zvědavě řeči, neslušné 
novinky, malicherné pochvaly mé osoby, 
pomluvy druhých bez napomenutí ane
bo ukončení hovoru a bez toho, že bych 
ukázal nelibost, když jsem tím povinen. 
A když jsem si tolik navykl poslouchat ta
kové řeči, odvykl jsem si rovněž naslou
chat dobrým slovům, dobrým kázáním, 
radám i nápravám těch, kteří mají povin
nost je říkat.

c) Svým čichem, chutí a hmatem hře
ším mnoha způsoby, když se dopouštím 
nestřídmosti, nečistoty, jak si ukážeme 
v dalším rozjímání.

d) Co však řeknu o hříších svého jazy-
ka? Některá slova jsem řekl bez povinné 
úcty k Božímu jménu, některá bez povin
né úcty a k pověsti mého bližního a k vel
ké škodě své vlastní duše. Další slova byla 
sprostá a mluvil jsem věci, které se neho
dí pro můj stav ani postavení, anebo na 
zakázaných místech, či v nevhodné chví
li k pohoršení druhých, jako se nemluví 
v kostele během mše svaté nebo během 
kázání. Stejně tak, když mluvím nevhod
ným způsobem, ukvapeně, neuváženě, vel
mi afektovaně a zbytečně hlasitě. Když te
dy uvážím hříchy svými slovy, mohu říci 
se sv. Jakubem, že můj jazyk se stal „uni
versitas iniquitatis“, „světem zla“, který 
„poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš ži
vot, sám podpalován pekelným plame
nem“ (Jak 3,6).

P. Louis de Ponte SJ (1554–1624)

Rozjímání užitečná pro náš duchovní boj (4)
kud vychází nespočet pochybení a nedo
statků, co se týče ctnosti.

c) Třetí neřestí je ukvapenost v úsud-
ku slov či konání svých bližních, když je 
odsuzuji, anebo předpokládám pochybe
ní bez dostatečného důvodu,(4) čímž zra
ňuji samotného všemohoucího Boha, 
protože si nárokuji jeho autoritu a sebe 
ustanovuji soudcem skrytých věcí, které 
náleží jen soudu Božímu. Stejně tak zra
ňuji i své bližní, které odsuzuji bez důvo
du; a také zraňuji i sebe samého, neboť 
mě obyčejně potká to, co jsem sám ne
uváženě odsoudil.

d) Čtvrtou neřestí je nestálost a pro-
měnlivost v konání dobra, které jsem si 
předsevzal, a mé snadné proměny názorů; 
odtud pramení pochybení v uskutečnění 
dobrých předsevzetí, porušení slova, kte
ré jsem dal Bohu i svým bližním, a snad
né svolení s pokušením a lichotivý klam 
těla; a s touto nestálostí je rovněž spoje
na změna názorů, nechat se unést poše
tilou představivostí, která otupuje rozum 
a přetváří jej v hrubý a ukvapený způsob 
myšlení bez ladu a skladu. Odtud také pra
mení proměnlivost v konání dobra a pře
cházení od jednoho k druhému jen pro 
své vlastní potěšení a neustálou změnou 
se pak vyhýbat nudě.

e) Pátou neřestí je zarputilost ve vlast
ním úsudku a názoru, bez ochoty podří
dit se úsudku svého představeného(5) ane
bo těch, kteří jsou moudřejší a které bych 
měl poslouchat a vážit si jich. Odtud pak 
pramení mnoho hříchů neposlušnosti 
a vzpoury proti představeným, mnoho 
neshod při rozmluvách a mnoho ďábel
ských klamů, neboť, jak říká Job, „vlast
ní plány přivedou ho k pádu“ (Job 18,7).

f) Šestou neřestí je chytrost nebo těles-
ná moudrost, která obratně vynalézá pro
středky, jak uskutečnit světské plány,(6) 
odkud pak pramení podvody a klamání 
slovy i skutky i přetvářkou. Tato neřest je 
obvykle doprovázena nechápavostí a otu
pělostí rozumu v rozlišování věcí Božích 
a duchovních dober pro nesmrtelné duše, 
které jsou pak špatně posuzovány podle 
pravidel světa a ne podle Boha; a jak ří
ká apoštol, tělesný člověk nechápe, že 
„přirozený člověk nemůže přijmout vě
ci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím 
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a nemůže je chápat, protože se dají po
soudit jen Duchem“ (1 Kor 2,14).

g) Sedmou neřestí je pak zvědavost 
s nezřízenou touhou vědět to, co není 
pro mě,(7) jako je vědět věci, které jsou 
pro mou duši škodlivé a které překraču
jí mé schopnosti, rovněž dozvědět se je 
skrze špatné prostředky, anebo chtít vě
dět věci, které mi neprospějí a jsou ne
vhodné pro můj stav i povolání, ane
bo jestliže jsou přiměřené, chci je vědět 
s ne uspořádanými city a jen ze zvědavos
ti či marnivosti, zcela v protikladu, jak ří
ká apoštol: „Nesmýšlejte výš, než je ko
mu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, 
podle toho, jakou míru víry udělil každé
mu Bůh.“ (Řím 12,3)

2. Toto je tedy sedm neřestí rozumu, 
a pokud budu zpytovat sebe sama, najdu 
se jimi vinen, a proto se pokorně obviním 
před Bohem a přiznám si, v jakém stavu 
je má ubohá duše, pokud její rozum, který 
ji řídí, je tak žalostný. Neboť jak říká náš 
Spasitel Kristus: „Jeli však tvé oko špat
né, celé tvé tělo bude ve tmě.“ (Mt 6,23), 
„A když vede slepý slepého, oba spadnou 
do jámy“ (Mt 15,14) a padají pak z vnitř
ní slepoty do věčného pekla. Proto se te
dy musím pilně snažit částečně pokáním 
a částečně umrtvováním, abych se očistil 
od těchto sedmi neřestí, aby můj rozum 
byl jako „stříbro protříbené sedmkrát“ 
(srov. Ž 12,7), a poprosím Ducha Svaté
ho s jeho sedmi dary, aby mě od těch ne
řestí očistil.

Rozhovor. – Ó Duchu Svatý, osviť mou 
duši darem „moudrosti“ proti mé nevědo
mosti a otupělosti! Daruj mi dar „rady“ 
proti mé nerozvážnosti, dar „rozumu“ pro
ti mému zkaženému úsudku, dar „umění“ 
proti mé ukvapenosti, dar „síly“ proti mé 
proměnlivosti, dar „zbožnosti“ proti mé 
tělesné chytrosti a dar „bázně Boží“ če
lit mé zvědavosti. Takto, jsemli očištěn 
od těchto neřestí a jsemli osvícen těmi
to dary, mohu započít nový duchovní ži
vot (srov. Řím 11,20; 6,4; 7,6) a následo
vat tvá vnuknutí, aniž bych se od nich 
vzdálil! Amen.

Bod II.

1. Pak budu rozvažovat o hříších, které 
pramení z mé vůle, a jaké rány si působím, 
pokud ji následuji. To si uvědomím tím, 

že je to má vlastní vůle; což stačí k tomu, 
abych k ní pojal nenávist. Má vlastní vů
le totiž lne pouze k hledání mého vlastní
ho potěšení bez ohledu na všemohoucího 
Boha a mé bližní; a je nazvána mou vlast
ní, protože moje vůle je pomocníkem vše
mohoucího Boha a stvořená k tomu, aby 
se podrobila Boží vůli, avšak já tomu od
poruji a tak ji zpronevěřuji, jako by byla 
jen moje, a hledám pouze to, co se mi lí
bí. Neboť co je nejvíce nespravedlivá krá
dež, než ukrást Bohu vůli, kterou mi daro
val, a tím klást odpor a dělat opak toho, 
co je vůle Boží?

Rozhovor. – Ó všemohoucí Bože, ne
dovol mi pro tvé nekonečné milosrden
ství dopustit se tak velké nespravedlnosti!

[...]

Bod III.

1. Následně budu rozvažovat o hříších 
a nedostatcích ostatních vnitřních dispozic 
duše, jimiž jsou představivost a citové hnu-
tí, a o zlech, které z nich pramení.

a) Uvědomím si, že představivost je ja
ko sál s mnoha obrazy a malbami; některé 
jsou však ošklivé, rouhavé a některé pak 
směšné, odporné a znetvořené; těmi se 
však zaobírám, abych je v sálu vymaloval, 
a mám v nich potěšení, tím též pobízím 
svůj rozum, aby se na ně díval a o nich 
přemýšlel; odtud pak pramení mnoho 
hříchů, které se nazývají „delectatio mo
rosa“, tj. neustálé, přetrvávající potěšení 
v tělesnosti, pomstě, ctižádosti a lakom
ství, protože v nich mám potěšení ve své 
představivosti, jako by byly skutečné.

b) Pak budu rozvažovat nad vášněmi, 
které jsou jako rozbouřené moře, jež je 
zmítáno jedenácti vlnami vášní, které na 
sebe narážejí,(8) tedy je to láska a nená
vist, touha a útěk, smutek a radost, naděje 
a zoufání, bázeň a odvaha a hněv. Všech
ny většinou použiji ke zlu a ve špatné mí
ře, neboť miluji to, co bych si měl oškli
vit, ošklivím si to, co bych měl milovat, 
toužím po tom, čemu bych se měl vyhý
bat, a vyhýbám se tomu, po čem bych měl 
toužit; raduji se z toho, z čeho bych měl 
být smutný, a jsem smutný z toho, z če
ho bych se měl radovat. Odtud pak vy
cházejí těžké hříchy, neboť citová strán
ka s těmito zabarveními navádí vůli, aby 
s nimi souhlasila.

2. Proto jsou tyto vášně zbraní a jedem 
ďábla, aby nás přemohl a vtáhl do mnoha 
hříchů(9); neboť když vidí jakoukoliv vášeň 
se projevit, má nad tím radost, neboť vydá
vám nepříteli důležité zbraně, se kterými 
pak vítězí, pronásleduje mě a ničí. Kromě 
toho tyto vášně jsou též mými mučiteli, 
neboť vedou válku ve mně proti slabému 
duchu, obtěžují mě a činí mě chtivým to
ho, co nechci (srov. Řím 7,15), podle přání 
mého těla. Bojují zároveň jedny proti dru
hým, neboť vášeň touhy mě činí toužícím 
po tom, co si touha po cti oškliví, a touha 
po cti mě činí toužícím po tom, co vášeň 
lakomství odmítá. Jsem pak ten, o kterém 
Písmo svaté říká: „touží a ničeho nedosáh
ne“ (Př 13,4)(10). Chci ctnost, protože je 
dobrá, a nechci ji, protože je namáhavá; 
chci neřest, protože je příjemná a nechci 
ji, protože je nečestná. Tato chtění a ne
chtění mých vášní jsou pak mučiteli mé
ho ubohého srdce.

Rozhovor. – Ó, jak moc můžu naříkat 
nad sebou, když řeknu Bohu: „Proč jsi 
mě postavil proti tobě a proč jsem bře
menem sám sobě?“ (srov. Job 7,20) Jak 
nešťastný jsem to člověk; kdo mě vysvo
bodí z tohoto těla? (srov. Řím 7,24) Ať 
mě tvá milost, ó Pane, potěší a vysvobo
dí mě z tak velké bídy!

(Pokračování)

Zdroj: Louis de Ponte, S. J. Meditations 
on the mysteries of our holy Faith. 

Richardson and Son,  
London 1852. Str. 289–303.

Přeložila -hš- (Redakčně upraveno)

Poznámky:

(1) Collat. XIV. c. 11, et S. Bonav. Opusc. de dic
ta sal. lib. III., et serm. de decem preceptis, 
tom. II.

(1) Překlad dr. Jana Hejčla. [pozn. překl.]
(2) STh 2, 2, q. 77.
(3) STh 2, 2, q. 53.
(4) STh 2, 2, q. 60 a. 3.
(5) Cass. Collat. 27, c. 5 a 27.
(6) STh q. 55 a. 3.
(7) STh 2, 2, q. 167.
(8) STh 2, 2, q. 13 a. 4.
(9) S. Amb. Lib I, offic. cap. 4.
(10) Překlad dr. Jana Hejčla. [pozn. překl.]
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VÍRA BOJUJÍCÍ
Wilfrid Stinissen • Ze švédštiny přeložila Anna 
Benc • Redakce Kateřina Lachmanová

Stručné, avšak velmi objevné pojednání belgic
kého karmelitána W. Stinissena (1927–2013) na 
téma „jákobovského zápasu“ (srov. Gn 32,25–29), 
který čeká každého křesťana, pokud to se svou ví
rou myslí vážně.

Pavel Nebojsa – Doron • Brož., 100x145 mm, 56 stran, 69 Kč

SVÁTOST SMÍŘENÍ VE SVĚTLE DUCHA SVATÉHO
Josef Prokeš • Redakce Kateřina Lachmanová

Drobná příručka z dílny českého katolického kně
ze pro dobrou přípravu na svatou zpověď. Zpytová
ní svědomí vychází z hymnu Přijď, ó Duchu přesvatý.

Pavel Nebojsa – Doron  
Brož., 100x145 mm, 36 stran, 59 Kč

KŘEST • [PŘÍRUČKA PRO TY, KDO UVAŽUJÍ O KŘTU 
SVÉHO DÍTĚTE]
Napsal Aleš Opatrný • Námět a redakce Pavel Mareš 
Snímky fotografický spolek Člověk a Víra a Robin Brichta

Drobná příručka Mons. Aleše Opatrného pomůže rodičům 
a kmotrům představit si, co znamená křest dítěte pro jeho život 

a jeho vztahy. Seznamuje s tím, co si od 
křtu lze slibovat, co čeká na rodiče a pří
tomné při obřadu křtu a co je třeba za
řídit, aby se vyhnuli zbytečnému stresu. 
Křest je základem pro jedinečný vztah 
Boha k člověku a člověka k Bohu. Tato 

publikace poodhaluje smysl křtu a vlídně k němu zve. Nenahra
zuje osobní setkání rodičů s křtícím knězem či jáhnem, ale jejich 
přípravu určitě usnadní.

Karmelitánské nakladatelství  
Brož., 190x140 mm, křídový papír, 48 stran, 85 Kč

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST SMÍŘENÍ DNES
P. Marek Dunda a kolektiv

Vyšlo s církevním schválením. Tato brožurka 
obsahuje důležité texty pro dobrou přípravu na 
svátost smíření. Zároveň je vynikajícím vodítkem 
pro život v mravnosti, zvláště v otázkách sexua

lity. V brožurce najdeme odpovědi na základní otázky týkající se 
svátosti smíření, průběh slavení této svátosti, zpytování svědo
mí (zpovědní zrcadlo), praktické rady pro řešení nelehkých ži
votních situací (např. umělé oplodnění, užití antikoncepce atd.).

Matice cyrilometodějská s. r. o. pro Res Claritatis, o. s.  
ve spolupráci s o. s. Hnutí Pro život ČR • Brož., A6, 48 stran, 28 Kč

ZPOVĚĎ
Peter J. Matuška • Ze slovenštiny přeložila Isabela Oravová 
Předmluva k českému vydání doc. Josef Beneš, Th.D.

Autor uvádí věřícího křesťana do praxe přípravy na svátost 
smíření. Seznamuje jej s etickými aspekty, které souvisejí s da
ným tématem. Není však jen pouhým výčtem hříchů a provině
ní, ale zabývá se aktuálními problémy dnešního člověka a nevyhý
bá se ani ožehavým tématům, a to v souladu s učením magisteria 
církve. Dílo lze doporučit každému, kdo chce vy
konat hlubší reflexi nad svým dosavadním životem 
a kdo má v náboženské oblasti určitou erudici.

Matice cyrilometodějská s. r. o. 
Druhé vydání • Brož., 110x150 mm,  

278 stran, 219 Kč

Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba

Objednávky knih – tel. 587 405 431   Administrace a inzerce týdeníku Světlo – tel./fax 585 222 803  
Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 779 00 Olomouc, e–mail: objednavky@maticecm.cz 

Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz

Matice cyrilometodějská s. r. o. Knihkupectví a zásilková služba

K PROHLOUBENÍ DUCHOVNÍHO ŽIVOTA

SVÁTOSTI




