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řed několika lety jsem 
měla možnost se vě-
novat delší čas právě 
tématu Místo lásky 
v životě a díle svatého 

Františka Saleského. Ráda bych 
se o to s vámi v následujících pří-
spěvcích velmi stručně podělila. 
Věřím, že to může přinést nový 
úhel pohledu na kořeny naší spi-
rituality a pomoci k hlubší radosti 
ze salesiánského povolání.

Vždy mě velmi oslovovala věta 
Dona Boska, kterou odkázal svým 
následovníkům jako tajemství 
úspěchu svého výchovného 
poslání k mládeži: „Výchova je 
záležitostí srdce a pouze Bůh je 
jeho Pánem.“ Výrok se dá po-
jmout z různých perspektiv, ale 
pro správné uchopení smyslu se 
mi zdá podstatné vnímat, co pro 
autora znamenalo srdce a jak se 

vztahuje tato lidská mohutnost 
k Bohu jako Pánu. To objasňuje, 
jaké postavení má srdce v sa-
lesiánské spiritualitě, potažmo 
ve výchově. František Saleský 
nesouhlasil s lidmi, kteří začínali 
s formací člověka zvnějšku, věděl, 
že je třeba se dotknout srdce, 
z něhož vychází všechno lidské 
konání. 

Lidské srdce je v biblickém 
jazyku považováno za sídlo lásky. 
Nejinak tomu bylo i pro našeho 
světce. Byl přesvědčen, že člověk 
je přirozeně přitahován k tomu, 
aby miloval Boha, a to i po prvot-
ním hříchu, a že tato láska je zá-
roveň pramenem i cílem našeho 
života. Pro vychovatele je velmi 
důležité pochopení lidského srd-
ce. Srdce je totiž místem, v kterém 
se rozhoduje, a je velmi pod-
statné, kdo mu panuje. František 

dobře ví, že komu patří srdce, 
tomu patří celý člověk. 

Díky této práci jsem objevila, 
proč byl právě v tomto bodě tak 
neústupný. Kdosi o něm řekl, že 
je velkým učitelem spirituality 
lásky, kterou teoreticky uspořádal 
do systému. Když čteme jeho díla, 
můžeme sledovat cesty lásky, 
po kterých nás jako opravdový 
učitel mistrně vede. Nejedná se 
ani v nejmenším o nudné a nezá-
živné čtení, jak by se mohlo zdát.

František je výborným vůdcem 
také proto, že umí o nejvznešeněj-
ších záležitostech, o lásce k Bohu 
a člověku, mluvit prostě a po-
užívá mnoho příkladů z přírody 
či ze života. Neobrací se pouze 
k vybrané duchovní elitě, ale 
ke všem lidem, jak je to v souladu 
s jeho nejhlubším přesvědčením, 
že svatost, a tudíž cesta lásky, je 
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pro všechny. To ale neubírá nic 
na vážnosti jeho teologického 
přístupu. I tímto způsobem nám 
odhaluje část Boží tváře: Boha, 
který je člověku velmi blízký, až 
do té míry, že se s ním v Ježíši 
Kristu ztotožňuje. Zároveň je to 
Bůh vznešený a absolutně přesaž-
ný. Svatý František se ostatně 
na Boha nepřestává stále znovu 
dívat a ve své antropologii z této 
kontemplace důsledně vychází. 

Cesta získání lidského srdce pro 
Boží lásku trvá sice delší čas, 
než pokud bychom zvolili cestu 
strachu či pouhého volního plnění 
příkazů, zato však má trvalejší 
charakter a vede ke svatosti, jak 
můžeme vidět na ženě, kterou 
tímto způsobem vedl, na baronce 
de Chantal. Cesta kultivace srdce 
odpovídá také tomu, jak Bůh stvo-
řil člověka ke svému obrazu. Jak 

lépe bychom mohli naplnit toto 
poslání, než právě v lásce?

Inspirace pro  
praktický život

Jak rozumím větě Výchova je 
záležitostí srdce a pouze Bůh je 
jeho Pánem – a co to konkrétně 
znamená pro můj život?

 Jana Svobodová, FMA

Opravovat svatou 
Martu

Myšlenky někdejší české 
inspektorky FMA Jany Svobo-
dové ilustruje ukázka z Dopisů 
sv. Františka Saleského sv. Janě 
de Chantal. Světec rozjímá nad 
evangelním textem o Ježíšo-
vě návštěvě Betánie, kdy ho 
Marta obsluhuje a Marie zbožně 
naslouchá u jeho nohou. Je to 
klasická teologická pasáž, která 
vyzdvihuje spirituální přístup nad 
praktickým, vita contemplativa 
nad vita activa. I v tomto úryvku 
vidíme Františkův přístup k laska-
vosti, vlídnosti – v jeho pohledu 
primární ctnosti:

„Včera a předevčírem jsem 
zakoušel neobyčejnou útěchu 
v domě svaté Marty v Betánii. 
Viděl jsem ji tak upřímně zaměst-
nanou obsloužit našeho Pána 
a podle mého názoru také trochu 
žárlivou na tu radost, kterou její 
sestra zakoušela u Jeho nohou. 

Je pravdou, moje drahá Dcero, 
že měla důvod velice toužit po-
moci jí ve službě jejímu drahému 
hostu, ale neměla důvod chtít, 
aby její sestra přerušila kon-
templaci jeho slov a zanechala 
milého Ježíše úplně samotného. 
Její prsa, nalitá mlékem vlídnos-
ti, jí působila pronikavou bolest 
a k tomu, aby se tato bolest 
umenšila, by bylo třeba alespoň 

jednoho dítěte, které by z nich 
sálo a živilo se tímto nebeským 
nápojem. Víte, jak jsem myslel, že 
se mohly usmířit sestry dvou od-
lišných názorů? Chtěl jsem, aby 
naše drahá učitelka, svatá Marta, 
přišla k nohám našeho Pána 
namísto své sestry a její sestra, 
aby šla dokončit přípravu večeře. 
Takto by si bývaly mohly rozdělit 
práci a odpočinek jako dvě sestry, 
které mají dobré srdce. Myslím, 
že našemu Pánu by bylo milé, 
kdyby to bylo tak.

Když však chtěla nechat 
našeho Spasitele samotného, 
zdá se mi, že by neměla pravdu, 
protože On nepřišel na svět proto, 
aby žil v samotě, nýbrž proto, 
aby byl s lidskými syny. Není to 
moc divný nárok, chtít opravovat 
naši dobrou a svatou Martu? Ach, 
dělám to z lásky, kterou k ní nám. 
Navíc se domnívám, že když to 
tehdy neudělala, ráda to učiní 
u svých dcer tím, že schválí to, 
aby rozdělily svůj čas tak, že větší 
část z něho dají vnějším proje-
vům lásky a nejlepší část budou 
věnovat vnitřní kontemplaci. Já 
z toho těžím až teď, zatímco Vám 
píšu, protože tehdy jsem na tohle 
nemyslel. Tehdy jsem nevěnoval 
pozornost ničemu jinému, než co 
se odehrávalo v tajemství.“

 Dopisy sv. Františka Saleského 
přeložili P. Jan Ihnát, SDB  

a Jiřina Giusio,  
vyšlo vlastním nákladem
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rantiškova maminka 
přivedla na svět třináct 
dětí, z nichž František byl 
prvorozený a z nichž osm 
přežilo. Při Františkově 

narození bylo jeho matce paní 
de Boisy pouhých patnáct let. 
Přestože ho nedokázala kojit, byla 
to opravdová matka, srdečná vůči 
všem, velmi klidná ve svém domě. 
V tomto mateřském prostředí se 
František otevřel světu a později 
říkával: „Pán a maminka mě hodně 
milují.“ Často během svého života 
potom opakovaně mluvil o své 
výborné a milované matce. „Moje 
matka nebo já sám – to je vlastně 
totéž…“ Když později František 
mluvil o spojení s Bohem v lásce, 
o cestě, která k němu vede skrze 
sjednocení naší vůle s vůlí Boží, 
psal: 

„Je tomu jako u malého dítěte, 
které ještě neužívá své vlastní vůle 
a nechce a nemiluje nic kromě tvá-
ře a náruče své milé matky. Vůbec 
nemyslí na to, zda chce, aby ho 
matka k sobě přivinula na tu či onu 
stranu, nebo zda chce ještě něco 
jiného kromě toho, aby už bylo 
v náručí své matky, o níž si myslí, 
že je s ní jedna bytost. Nedělá si 
starost, jak svou vůli přizpůsobí vůli 
své matky, neboť vlastní vůli vůbec 
nepociťuje a neví, že ji má. Nechá-
vá své matce na vůli, aby s ním šla 

tam, kam chce, a dělala, co uzná 
za dobré.“ 

Z mateřského domu František 
odešel v šesti letech, aby získal 
humanitní vzdělání. V roce 1578 
jej otec poslal do Paříže na jezu-
itskou kolej v Clermontu. Zásadní 
vliv na něj měla osobnost Gilberta 
Génébrarda, benediktina z Cluny, 
profesora hebrejštiny na Sorbon-
ně, který v roce 1584 komentoval 
mysticky a alegoricky Píseň písní. 
Tato biblická kniha se pro Františ-
ka stala „životní inspirací, tématem 
jeho hlavního díla a nejlepším pra-
menem optimismu“. Začal vnímat 
dějiny světa jako dějiny lásky, což 
je zásadní pro jeho chápání Boha. 
Od toho se pro něj odvíjelo celé 
pojetí Boha a člověka. 

Nicméně v prosinci 1586 ho 
zasáhla asi šest týdnů trvající 
krize, která měla pravděpodobně 
dvě příčiny: pokušení proti čistotě 
a řešení otázky predestinace. 
Dostal se na pokraj zoufalství, 
protože ho sužoval pocit úzkosti 
ze zavržení. K vyřešení této krize 
došlo jednoho dne měsíce ledna 
1587, skrze úkon důvěry v Boží 
milosrdnou lásku a skrze modlit-
bu sv. Bernarda:

„Pamatuj, láskyplná Panno Ma-
ria, že nikdy nebylo slýcháno…“ 

Krize ustoupila a Františkovi 
připadalo, že jeho trápení spadlo 
k jeho nohám „jako šupiny malo-
mocenství“. 

Dále se rozvíjel jeho teologic-
ký optimismus. Ten nespočíval 
v přirozené dobrotě člověka, který 
by si také mohl zasloužit věčné 
zatracení, ale v Boží dobrotě, která 
může díky jménu Ježíš ze zatrace-
ného učinit vyvoleného člověka. 
Proto František považoval za pod-
statné setkání křesťana s Kristem, 
který se v Getsemanské zahradě 
obrací k Otci, kde je tváří v tvář 
nejkrutější smrti a říká: „Ano, Otče, 
ne má, ale tvá vůle.“ Salesiánská 
spiritualita nedospívá ke vzkříšení 
bez účasti na kříži. František ví, 
že každý z nás se jednou ocitne 
před Bohem, kde se rozhodne 
o jeho věčném osudu. Na toto 
setkání ve smrti budeme připra-
veni, pokud budeme schopni se 
každý den spojit s Boží vůlí. Toto 
je základní Kristův postoj, který 
se stává i hlavním Františkovým 
postojem.

Podnět k zamyšlení

Jaký obraz Boha mně předali 
moji rodiče a jaký předávám já 
druhým?

 Jana Svobodová FMA

F

Pro spiritualitu Františka Saleského, 
a tudíž i jeho pohled na člověka a jeho 
doprovázení, je zásadní jeho pohled 
na Boha, to, kým se pro něj Bůh po-
stupně stával. Jistým zkušenostním 
předobrazem vztahu mezi Bohem 
a člověkem byl pro něj vztah lásky 
s vlastní matkou. 
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V této části se chci věnovat Františ-
kově pojetí lásky. Pro něho je člověk 
rozumovým tvorem, složeným z duše 
a těla. Tělem se podobáme živoči-
chům, duchovou duší, která je spojená 
s tělem, se stáváme rozumným živo-
čichem – rozumovou bytostí. Pokud 
František mluví o člověku, myslí tím 
člověka v jeho celistvosti, duši i tělo.

tředem lidské osoby je 
podle Františka srdce: 
„Kdo získal srdce, ten 
získal člověka celého.“ 
Srdce je totiž prame-

nem každého činu, odtud vychází 
vše, co člověk dělá. Na samém 
vrcholu srdce leží vůle, láska 
a svoboda. Pravděpodobně pod 
vlivem jezuitů, kteří byli jeho 
učiteli, ve škole sv. Augustina 
a Dunse Scota, František považuje 
za hlavní nikoliv rozum, ale právě 
vůli. Tato vůle je jakoby královnou 
nad všemi mohutnostmi. Chová se 
skutečně jako panovnice: všech-
ny psychické i duchovní síly jsou 
kolem ní soustředěny a ona je řídí, 
vede, rozkazuje, a to rozmanitým 
způsobem. Vůle panuje nad váš-
němi silou lásky: ta se v ní stává 
základem její síly. Láska k dobru 
je ve vůli skutečným motorem, 
nicméně může se zvrhnout. Čistá 
vůle se rozhoduje pro dobro, ale 
zlá vůle volí zlo. Je třeba, aby vůli 
pomohl rozum a dal jí kritéria 
volby.

Co se týče vášní, vůle nad nimi 
může vládnout, i když někdy 
za cenu dlouhého boje. Láska je 
pro Františka nejdůležitější vášní. 
Lásku považuje také za nejvý-
znamnější mezi hnutími. Když se 
ptal Jean-Pierre Camus ženev-
ského biskupa, co je podle něj 

láska, dostal následující odpověď: 
„Láska je první vášní naší cítící 
(smyslové) duše a prvním hnutím 
té rozumové, kterou je vůle. Pro-
tože naše vůle není ničím jiným 
než láskou k dobru a láska je chtít 
dobro.“

Láska je jakousi vstupní branou 
všech jiných citů: „Smutek, bázeň, 
naděje, nenávist a jiná duševní 
hnutí nemají přístup do srdce, ne-
vtáhne-li je tam za sebou láska.“ 
František přirovnává lásku k závaží 
pendlovek, které uvádí do pohybu 
celé hodiny. Podobně všechna 
hnutí v duši vycházejí z lásky. 
V Pojednání o lásce k Bohu přirov-
nává František lásku k magnetu 
a vůli k železu: „Vezměme pro 
srovnání chování železa vůči mag-
netu, které můžeme označit jako 
nevědomou lásku. Je to dobrý 
obraz pociťované a vědomé lásky, 
o níž mluvíme. Železo má k mag-
netu tak vřelý vztah, že se k němu 
přiklání ihned, jakmile pocítí jeho 
sílu. Pohne, hýbe se v tichých 
záškubech, jako by v magnetu 
nacházelo zalíbení, pohybuje 
se směrem k magnetu, dospěje 
až k němu a zjevně chce použít 
všech prostředků k tomu, aby se 
s ním spojilo. Nevidíme-li, jak jsou 
na této věci bez života krásně 
znázorněny všechny jednotlivé 
části živé lásky?“

V životě jde o schopnost roz-
hodnutí se, výběru mezi láskami, 
které se nabízí, o volbu toho, 
komu duše věnuje svou lásku. 
Tato schopnost volby je vlastností 
lidské svobody, která se stává 
místem vnitřního boje.

Vůle, láska i svoboda jsou spolu 
úzce spojeny, ale láska je místem 
jejich sjednocení: „Avšak láska, jež 
je silnější než smrt (Pís 8,6), činí 
lidská srdce něžnými a měkkými 
a rozpouští je mnohem rychleji 
než všechny ostatní vášně.“

František Saleský byl přesvědčen, 
že láska k Bohu a láska k člověku 
spolu souvisejí. Na cestě růstu 
lásky, která je ze své podstaty 
dynamická, je úkolem vůle dojít 
až k úplné podřízenosti vůli Boží 
buď skrze odevzdanost či svatou 
lhostejnost (indiferenci). Vrchol 
spatřuje náš světec ve smrti 
z lásky a svaté lhostejnosti, v níž 
je člověk plně použitelný pro Boží 
láskyplné záměry.

 Jana Svobodová FMA

Podnět k zamyšlení 

Jak je v našem výchovném stylu 
propojena láska, vůle a rozum?

S
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Láska k Bohu je pro Františka Saleského neodlučitelně 
spojená s láskou k bližnímu, který je Božím obrazem. 
V mezilidských vztazích tedy žádá po těch, které dopro-
vází, zejména vlídnost neboli laskavost. Ta se nejlépe 
projevuje srdečností, přátelstvím majícím základ v srdci. 

áš autor přirovnává 
vlídnost k balzámu 
a jinou ctnost – poko-
ru – k olivovému oleji, 
tedy k látkám, z nichž 

se skládá svaté křižmo, a rozlišuje 
jejich užitek: „Pokora nás zdoko-
naluje vůči Bohu, vlídnost vůči 
bližnímu.“

Vlídnost František doporučuje 
zejména nadřízeným. Což zdů-
vodňuje tím, že tito zvláštním způ-
sobem zprostředkovávají Boha 
ve vedení duší, proto mu musí být 
co nejvíce podobni. Doporučuje 
jim, aby o tuto ctnost každé ráno 
prosili Boha a předsevzali si ji 
praktikovat. Mají ji uskutečňovat 
zejména tehdy, když někoho na-
pravují nebo dávají různá nařízení. 
Důležité je, aby si získali lásku 
svých podřízených, proto mají 
co nejvíce chyb omluvit a zapo-
menout. Tím ovšem nemyslí, že 
nemají napravovat a být bázliví 
při poukazování na zlo či neřest. 
Výborným způsobem, jak projevit 
vlídnost, je předcházet potřebám 
podřízených. Motivací má však 
vždy být dobro osoby, nikoliv 
vlastní prospěch.

K vlídnosti vybízí náš autor 
i ty, kteří duchovně vedou druhé. 
Sám ve svých dopisech, jimiž 
doprovází zejména ženy, na tuto 
ctnost často upozorňuje: „Pečujte 
zvláštním způsobem o to, abyste 
byla vlídná. Začínejte každou věc 
vlídně, ranní vstávání, ukončení 
meditace, návrat ze mše nebo 
od svatého přijímání, zkrátka po-
řád. Střežte své srdce: jestliže není 
vlídné, napravte ho, než budete 
dělat cokoli jiného. Jestliže je 
ve stavu vlídnosti, děkujte Bohu 
a nenechte se rozptylovat.“

Vlídnost je tedy láska, která 
se projevuje pokorou, jemností, 
mírností, srdečností. Poslední 
z uvedených ctností je srdci 
Františka Saleského velmi blízká, 
dokonce tak, že jí věnuje celou 
jednu kapitolu ve svých Rozhovo-
rech se sestrami Navštívení: „Sr-
dečnost není nic jiného než pravé 
a upřímné přátelství, které je jen 
mezi lidmi a udržuje se rozumem, 
jinak to není přátelství, ale láska.“ 
Toto přátelství má podle něj 
základ v srdci, protože tam sídlí 
láska. Sestry Navštívení utěšuje, 
že nemohou milovat bližního nad 

míru, nemohou zde překročit 
hranice, protože láska k bližnímu 
má být právě bez míry. Nebo lépe, 
mírou lásky k bližnímu má být 
Ježíšova láska k nám, tak jak to On 
sám přikazuje, když mluví o tom, 
abychom se milovali jako On nás 
miloval.

K srdečnosti František připojuje 
další dvě ctnosti: přívětivost, která 
se osvědčuje při řešení závažných 
problémů, aby nesly stopy něhy 
a milosti, a kamarádskost, která 
je vlastně laskavostí a útěchou 
v běžných rozhovorech s bližním. 
Srdečnost považuje za ctnost ty-
pickou pro řeholní komunity. Je to 
na jeho dobu revoluční myšlenka. 
Při zakládání klášterů totiž nedo-
poručuje umrtvování a pokání, 
ale laskavost ve vztahu k bližní-
mu, a to jako cestu ke svatosti. 
„Konvent v Annency definuje jako 
setkání zamilovaných a Navštívení 
jako sjednocení duší, které nemá 
obdoby.“ Toto sjednocení duší se 
zdá být pro tohoto ženevského 
biskupa ideálem: „Jednotou srdce, 
duše i ducha se tedy vyznačuje 
ona dokonalá láska, která mnoho 
duší spojuje či sjednocuje v jednu 
jedinou.“ 

Podnět k zamyšlení: V jakých 
vztazích je pro mě vlídnost  
a srdečnost snadná, a kde je  
naopak obtížná?

 Jana Svobodová

Vlídnost ve vztazích

SPIRITUALITA
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František Saleský osobně zakusil dobrodiní, které vyplývá z duchovního vedení.  
Z kněží, kteří mu byli blízko svou radou, vzpomeňme například na otce Possevina, 
na rodinného přítele Amé Bouvarda, na otce Fouriera, kterému se svěřil do rukou 

na počátku své biskupské služby a se kterým navázal úzké přátelství, a na mladého 
otce Favre, jemuž odhaloval tajemství své duše na sklonku života. 

dyž se stal biskupem, 
navzdory mnoha důleži-
tým povinnostem, které 
z tohoto úřadu vyplývaly, 

vnímal jako prioritní úkol právě 
zdokonalování duší. Jeho rady 
jsou nám známy zejména z knih 
a z dopisů, které psal mnoha 
různým lidem, také z rozhovorů 
a svědectví těch, které zpovídal. 

V roce 1593 začíná jeho inten-
zivní přátelství s Antoinem Favre, 
které prostřednictvím dopisů 
potrvá během celého jejich života. 
Jedná se o vzájemnou podporu 
a duchovní spříznění. Jedna z dcer 
pana Favre se dokonce stala sest-
rou Navštívení Panny Marie. 

V Paříži v roce 1602 se stal zpo-
vědníkem mystičky madam Acarie 
a okruh jejích přátel mu přinesl 
seznámení s tamější duchovní 
elitou – s Peirrem de Bérulle, 
biskupem Antoine de Revol, stal 
se duchovním rádcem v klášteře 
Filles-Dieu a oporou Marie de 
Beauvilliers, která promýšlela 
reformu kláštera v Montmartre. 
Postní kázání v Dijonu v roce 1603 
mu přineslo přátelství s baronkou 
de Chantal, kterou jako duchovní 
průvodce dovedl ke svatosti. Při 
systematických návštěvách své 
diecéze se potkával s velkým 

množstvím lidí, které doprovázel 
prostřednictvím dopisů a osob-
ních setkání.

Během postní doby roku 1607 
se věnoval duším až osm hodin 
denně a mimo jiných se seznámil 
s paní Louise du Chastel, manžel-
kou Claudia z Charmoisy, bratran-
ce světce a doprovázel ji pro-
střednictvím dopisů dlouhá léta. 
Z jejich korespondence vychází 
část Františkova klasického díla 
Filotea neboli Úvod do zbožného 
života.

Při své poslední cestě do Pa-
říže v letech 1618–1619 se stal 
zpovědníkem princezny Kristýny 
a také rádcem matky Angélique 
Arnold z Port-Royal. Doprováze-
ní duší prostřednictvím dopisů 
František udržuje až do posled-
ních dnů svého pozemského 
života. Své Filotee (= „milov-
nice Boha“ nebo „zamilovaná 
do Boha´“), František připomíná, 
že Bůh zbožnou duši nepovolal 
do života z nějaké nutnosti, ale jen 
a pouze ze své láskyplné vůle. 

Člověk je pro něj plodem Boží 
dobroty, tedy obrazem Boha, kte-
rý je láska, který se vydává zcela 
nezištně a zdarma. Model člověka, 
kterého nám náš autor staví před 
oči, je vtělený Ježíš Kristus, jak 

píše v jednom dopise baronce 
de Chantal: „Moje dcero, jsem tak 
sklíčen, že nejsem schopen Vám 
napsat nic jiného než velké slovo 
naší spásy: JEŽÍŠ (…) Jak budeme 
šťastní, moje dcero, až budeme 
mít v rozumu jen Ježíše, v paměti 
jen Ježíše, ve vůli jen Ježíše, nikoho 
jiného než Ježíše v představivosti. 
Ježíš bude v plnosti v nás a my 
v plnosti v něm.“  

Všechny mohutnosti, které 
Bůh člověku daroval, mají sloužit 
k tomu, aby se člověk otevřel Boží 
lásce a mohl ji v Kristu darovat 
bližnímu. Autor Filotey tuto lásku 
ztotožňuje se zbožností.

František tedy při svém 
doprovázení chce získat lidské 
srdce, aby zakoušelo, že je Bohem 
milováno a v odpověď se z lás-
ky vydávalo. Vzorem i cestou je 
Ježíš a nejvybranějším způsobem 
odpovědi je sjednocení naší vůle 
s Boží, tedy srdce, které na ničem 
nelpí.

Podnět k zamyšlení: Jaká  
je moje zkušenost duchovního 
doprovázení?

 Jana Svobodová, FMA

Dobro duchovního 
DOPROVÁZENÍ
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rvním krokem ctnosti 
vlídnosti v duchovním 
vedení je navázání 
vztahu důvěry. František 
nebyl ve svém dopro-

vázení příliš systematický nebo 
úzkoprsý, naopak, nejdříve se sna-
žil poznat osobu, kterou měl vést, 
aby vnímal originalitu duše. Vztah 
se svěřenou osobou byl velmi 
důvěrný, založený na upřímnosti 
a na vzájemné úctě. Paní baron-
ce de Chantal tak píše: „Využijte 
k prospěchu mou lásku a použijte 
všechno to, co mi Bůh dal k tomu, 
abych Vám sloužil. Jsem zde, celý 
Váš.“ Jinde jí píše o svém vztahu 
k ní podobně: „Bůh mi dal k vám 
velikou lásku. Když mi tuto lásku 
prokazujete zvláštním způsobem, 
vytvořilo se mezi mojí a vaší duší 
pouto lásky, velice úzké, které mě 
přimělo Vám napsat, že mě Bůh dal 
Vám.“ O vztahu se tedy nebojí ho-
vořit, dokáže ho projevit. František 
totiž ví, že klíčem ke všemu je lás-
ka: „Písmo totiž říká, že se připodob-
ňujeme tomu, co máme rádi.“

Mnoho duší, které vedl, bylo 
zmítané bouřemi života, obávalo 
se svých chyb, nemělo se sebou 

trpělivost v nápravě nedokona-
lostí. Proto další formou přístupu 
k těm, které vedl, byl pokojný tón, 
pevnost a vyrovnanost. Osoby, 
které byly takto doprovázeny, se 
zklidnily a úplně se mu otevře-
ly. František je tak mohl poznat 
do hloubky a adekvátně je vést. 
Paní Brulartové tak píše: „Co 
chcete, abych Vám řekl o novém 
návratu Vašich ubohostí než to, že 
při návratu nepřítele je třeba znovu 
uchopit zbraň a odvahu, abychom 
bojovali s větším nasazením než 
předtím. Vyhněte se každému 
druhu malomyslnosti, protože Boží 
dobrota Vás nenechá upadnout, 
aby Vás opustila, ale jen proto, 
abyste se pokořila a pevněji držela 
jeho ruky.“

Vysvítá zde zcela jasně Františkův 

teologický optimismus, pohled 
na Boha, který chce zachránit 
hříšníka. Zároveň můžeme pozo-
rovat i velkou důvěru, kterou náš 
autor klade do člověka, do jeho 
vůle, když ho povzbuzuje k du-
chovnímu boji.

František dále nikdy neprosazo-
val ve vedení duší své myšlenky 

nebo vlastní způsob vidění věcí, 
ale snažil se objevit Boží vůli 
a spolupracovat s jejich svobo-
dou. Tady vlídnost dostává po-
dobu ctnosti opatrnosti či umění 
rozlišování duchů. Ženevský 
biskup věřil v působení Ducha 
Svatého v každé duši a snažil se, 
aby ti, které vedl, byli vnímaví pro 
jeho podněty. Paní baronce de 
Chantal píše:

„Když však někdy z toho, co jsem 
Vám řekl, něco vynecháte, nemějte 
v tom úzkost, protože obecné pra-
vidlo naší poslušnosti je napsáno 
velkými písmeny: JDE O TO, DĚLAT 
VŠECHNO Z LÁSKY A NIC ZE STRA-
CHU. JDE O TO, MILOVAT POSLUŠ-
NOST MNOHEM VÍC NEŽ BÁT SE 
NEPOSLUŠNOSTI. Zanechávám 
vám ducha svobody: ne takové-
ho, který vylučuje poslušnost, že 
by se o něm muselo mluvit jako 
o poslušnosti těla, ale takového, 
který vylučuje nucení, úzkostlivost 
a spěch.“

Podnět k zamyšlení: Jaké postoje 
od toho, kdo mě doprovází, mně 
pomáhají a proč?

 Jana Svobodová, FMA

Důvěra 
a doprovázení 
u Františka 
Saleského

František se snažil získat si důvěru lidí, aby se posílila jejich vůle k milování. Po-
kud bychom chtěli charakterizovat jedním slovem jeho styl, mohli bychom použít 
slovo vlídnost neboli laskavost, jak jsme zmínili v minulém textu. Budeme si této 
ctnosti postupně všímat ve dvou oblastech. První se týká způsobu, jakým dopro-
vázel, tedy postojů, které zaujímal, a druhá oslovení, jež používal, když se obracel 
k osobám, které vedl. Je třeba podotknout, že doprovázel velmi mnoho žen.
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