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Dny salesiánské spirituality Kroměříž, pátek 29. dubna 2022, Petr Zelinka SDB 

 

Tutto per amore, nulla per forza  

(vše z lásky, nic z donucení) 
 

 

Milí přátelé, 

letos si připomínáme 400 let od úmrtí sv. Františka Saleského, je pro nás vzorem a inspirací, stejně jako byl 

pro Dona Boska. Jako salesiánská rodina se hlásíme k odkazu Františka Saleského a právě letos ho můžeme 

každý z nás více poznat, třeba četbou jeho knih (Úvod do zbožného života, Pojednání o Boží lásce) a dopisů, 

nebo si jen připomenout některé jeho myšlenky. Během tohoto víkendu jsme si jako inspiraci téma letošní 

strenny (hesla pro salesiánskou rodinu), kterou každý rok nabízí hlavní představený salesiánů. Vítám ještě 

jednou všechny přítomné a doufám, že jste přijeli „z lásky a ne z donucení“. 

Angel Fernandez Artime vybral výše zmíněnou větu Františka Saleského jako heslo pro letošní rok. 

Vychází z dopisu, který František napsal své duchovní dceři svaté Janě Františce de Chantal: „Ale jestli se 

Vám velmi líbí modlitby, které jste výše uvedla, neměňte je, prosím Vás, a jestli se Vám zdá, že se vzdáváte 

něčeho, co Vám navrhuji, nemějte žádné výčitky, protože pravidlo naší poslušnosti, které Vám píšu velkými 

písmeny, zní: VŠECHNO DĚLEJTE Z LÁSKY, NIC Z DONUCENÍ; JE LEPŠÍ MILOVAT 

POSLUŠNOST, NEŽ SE BÁT NEPOSLUŠNOSTI. Zanechávám Vám ducha svobody, ne toho, který 

vylučuje poslušnost, což je svoboda světa, ale toho, který vylučuje násilí, skrupule, úzkost. Jestliže silně 

milujete poslušnost a podřízenost, přál bych si, aby, kdyby se naskytla vhodná a láskyplná příležitost opustit 

některá Vaše cvičení, byl to způsob poslušnosti a aby tuto nepřítomnost nahradila láska“ (Dopis baronce 

Janě de Chantal, 14. října 1604). 

Jana Františka de Chantal měla v té době jako duchovního vůdce jednoho šíleného kněze, který 

v rámci duchovního vedení dost psychicky deptal (zakazoval jí mluvit o duchovních věcech s kýmkoli jiným 

a také ji zakazoval měnit duchovního vůdce, rozhodoval téměř o všem v jejím životě, takže se cítila dost 

nesvobodná). A tak pro ni bylo setkání s Františkem Saleským skutečným požehnáním, protože on mluvil o 

následování Boha z lásky, ve svobodě, ne z donucení. 

Překlad italského výrazu „per forza“ je „z donucení“ (překlad „násilím“ mi nepřijde přesný), 

slovenský překlad užívá termín „nič na silu“, prostě jde o vnější tlak, kdy prostě něco musím, ale moc se mi 

do toho nechce. V životě děláme řadu věcí, do kterých se nám nechce, ale jsou v životě důležité. Mnozí lidé 

takto prožívají i svou víru a vztah k Bohu. Cítí se k něčemu donuceni vnějšími okolnostmi a život z víry 

prožívají asi tak, jako kdyby nesly těžký batoh plný kamenů a při nejbližší příležitosti se ho chtěli zbavit a 

odhodit. František Saleský nám nabízí podněty jak znovu objevit v našem životě vztah k Bohu jako vztah 

lásky. Bůh jako ženich dělá první krok ke své nevěstě, lidské duši, aby jí projevil svou lásku, a čeká na naši 

odpověď. A my se chceme během tohoto víkendu inspirovat lidmi (salesiány, sestrami FMA i laiky), kteří 

ve svém životě tuto Boží lásku vnímali a dokázali oheň této lásky předávat i dál. 

 

Sedm podnětů hlavního představeného jako shrnutí hlavní myšlenky Františka Saleského: 

1. Nic z donucení. Svoboda je dar od Boha: proto se náš vzdělávací systém "neodvolává na nátlak". 

2. Přítomnost Boha v srdci člověka: proto poznáváme "touhu po Bohu, kterou každý člověk nosí hluboko 

v sobě". 

3. Život v Bohu: "spojuje vychovatele a mladé lidi v jedné životní zkušenosti". 

4. Laskavost a vlídné chování, které nás vedou k tomu, abychom s mladými lidmi žili "v atmosféře rodiny, 

důvěry a dialogu". 

5. Bezpodmínečná a bezvýhradná láska: díky ní je v naší rodině možné, že "napodobováním Boží 

trpělivosti vycházíme vstříc mladým lidem v bodě, kde se nachází jejich svoboda". 

6. S potřebou duchovního vedení: a tak "je doprovázíme, aby dozrálo jejich pevné přesvědčení". 

7. K tomu, aby žili "všechno z lásky": aby "byli postupně zodpovědní v jemném procesu růstu svého lidství 

ve víře". 
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Ve svém zamyšlení se budu zabývat jen dvěma body ze strenny: 

1. Nic z donucení. 

5. Bezpodmínečná a bezvýhradná láska 
 

1. Nic z donucení.  
Svoboda je dar od Boha. „Nic z donucení“ je pozváním, které je třeba přijmout jako vzácné pravidlo 

osobního života. Stává se vodítkem, když je třeba přijmout úkol, zaujmout postoj, s nímž je třeba plnit 

poslání, přijmout odpovědnost nebo službu pro druhé. Podporuje a dává důslednost volbě a způsobu života 

křesťanů, který je v souladu se samotným rozhodnutím Boha, který nás stvořil a učinil svobodnými. 

Všichni máme zkušenost, že věci, které jsou nařízeny bez důvodu, bez „proč“, prostě z donucení a 

násilím, nemají dlouhého trvání; nebo trvají tak dlouho, jak dlouho trvá přijatý rozkaz. Bůh takto nejedná. 

Svatý František Saleský to zažil ve své pastorační činnosti. Jako tridentský biskup, propagátor katolické 

reformy, vzdělaný v boji proti vlažnosti víry, zvolil cestu srdce, a ne cestu síly. Ve skutečnosti nedělal nic 

jiného, než že uvažoval o Božím postoji a žil jím. Své duchovní dceři napsal toto: „Jako dobrý otec, který 

drží své dítě za ruku, přizpůsobí své kroky těm tvým a bude rád, když nebude kráčet rychleji než ty.“ 

Skutečnost Vtělení je nejvznešenějším důvodem pro potvrzení důstojnosti lidské osoby. Lze říci, že 

Bůh nás nejen stvořil ke svému obrazu a podobě, ale že v Kristu se sám Bůh - to jsou slova Františka 

Saleského – „stal naším obrazem a podobou“. Tato velikost člověka, jeho hodnota jako osoby, se zvláštním 

způsobem projevuje ve svobodě, která činí člověka odpovědným. Pro humanistického světce Františka 

Saleského je svoboda nejcennějším prvkem člověka, protože je to život srdce. A má tak velkou hodnotu a 

důstojnost, že sám Bůh, který nám ji udělil, ji nevyžaduje násilím, a když ji od nás požaduje, chce ji upřímně 

a dobrovolně. Bůh „nikdy nikoho nenutil a nikdy nebude nutit, aby mu sloužil“. 

Boží zásah, jeho milost, se nikdy neděje bez našeho souhlasu. Bůh jedná důrazně, ne aby nás nutil, 

ale aby přitahoval srdce, ne aby nás k něčemu donutil, ale aby učinil naši svobodu milující. Svoboda daná 

člověku Bohem je vždy respektována. Bůh - jak s oblibou říkával František Saleský - nás k sobě přitahuje; 

někdy jako povolání nebo výzvu; jako „prevenci“, protože nás vždy předchází; jako hlas přítele; jako 

osvícení; jako inspiraci nebo pozvání. Bůh se nevnucuje: klepe na naše dveře a čeká, až mu otevřeme. 

Lidská svoboda bude vždy chráněna, i když se do hry zapojí jiné hodnoty, jako je víra, spravedlnost a 

pravda. Kde není respektována svoboda jednotlivce, tam chybí Bůh. Proto podle svatého Františka 

Saleského Bůh přitahuje člověka svou láskou způsobem, který nejvíce odpovídá naší přirozenosti, jak sám 

píše v Pojednání o lásce k Bohu: „Vlastním poutem lidské vůle je požitek a potěšení. Ukažte dítěti ořechy, 

říká svatý Augustin, a je přitahováno jako magnet; přitahuje ho pouto ne těla, ale srdce. Vidíte tedy, jak nás 

Věčný Otec přitahuje: tím, že nás učí, nás těší, ale nevnucuje nám žádnou nutnost. Tak jemná je Boží ruka 

při zacházení s našimi srdci a tak obratná je jeho schopnost předávat nám svou moc, aniž by nás zbavoval 

svobody, a dávat nám své mocné podněty, aniž by bránil naší vůli, že tak jako nám jeho moc sladce dává 

moc, tak jeho jemnost mocně zachovává svobodu vůle. „Kdybys znala Boží dar, řekl Spasitel Samaritánce, a 

věděla, kdo je ten, kdo ti říká: ´Dej mi napít,´ možná bys ho požádala a on by ti dal živou vodu.“ Inspirace, 

Theotime, nás upozorňují, a dříve než o nich přemýšlíme, je musíme slyšet; ale jakmile je uslyšíme, je na 

nás, zda s nimi budeme souhlasit, zda s nimi půjdeme a budeme sledovat jejich hnutí, nebo zda s nimi 

nebudeme souhlasit a odmítneme je. Nechávají se slyšet bez nás, ale nedávají nám souhlas bez nás.“ 

(Theotim II,12) 

Bůh přitahuje, píše František Saleský, jako parfémy zmíněné v Písni písní (Pís 1,3 a 4,40). (Voňavá 

dívka je pro hochy přitažlivější, proto se děvčata voní, aby získala srdce hochů). Síla Boží přitažlivosti, 

mocné, ale ne násilné, spočívá v příjemnosti jeho přitažlivosti. A příjemnost umožňuje dosáhnout cíle, 

kterým je sladění lidské svobody a Boží přitažlivosti. V duchovní zkušenosti, kterou prožívá a sdílí 

František Saleský, není Boží láska o nic menší než lidská láska ke stvořením. Žádná láska nikdy neodvrací 

naše srdce od Boha, pouze ta, která se mu příčí. Láska k Bohu, o níž mluvíme, zdaleka nevylučuje lásku k 

druhým, ale naopak ji vyžaduje. 

Díky zkušenosti s Bohem pochopíme, že respektuje lidskou svobodu a zároveň chce naše dobro a 

nabízí nám mnoho znamení své lásky. Snad prvním z těchto znaků je právě bezpodmínečný respekt k naší 

svobodě. Láska zaniká, pokud se snaží vnucovat nebo vyžadovat. V tom spočívá síla pozitivního obrazu, 

který František Saleský předkládá, milujícího Boha, který nabízí své přátelství, dává vše, co má, a ve 

vzájemné komunikaci nechává otevřený prostor pro vzájemný vztah ve svobodě.  
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5. Bezpodmínečná a bezvýhradná láska 
Svatost pro všechny je základním prvkem učení Františka Saleského, založeného na lásce k Bohu, ke 

každému a ke každému člověku. Tato láska nachází v úctě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu pevný vzor k 

napodobování a následování. Spolu s tichostí a pokorou je vrcholem čisté lásky podřízení se vlastní vůli po 

vzoru Krista v Olivové zahradě. Milovat je akt vůle, akt odevzdání se, v němž si člověk vybírá Boží vůli. 

František Saleský ve svém Pojednání o lásce k Bohu zmiňuje srdce více než třistakrát. Jako 

křesťanský humanista se neustále odvolává na člověka stvořeného k obrazu a podobě Boží a v lidské osobě 

nachází „dokonalost vesmíru“: „Člověk je dokonalostí vesmíru, duch je dokonalostí člověka, láska je 

dokonalostí ducha a Boží láska je dokonalostí lásky. Boží láska je tedy cílem, dokonalostí a korunou 

vesmíru. V tom spočívá velikost a prvenství přikázání Boží lásky, které Spasitel nazval největším a prvním 

přikázáním.“ (Theotim X,1) 

Srdce lidské bytosti (ženy i muže), srdce podobné srdci marnotratného syna (Lk 15), když se odvrátí 

od dobra, si vždycky zachová vůli, která ho stále táhne k dobru, protože tak nás Bůh stvořil, a my nemůžeme 

dosáhnout Boha jen vlastními silami, spoléhat se jen na svou lidskou přirozenost, pokud nám nepomůže 

svou prozřetelností, svou milostí a svou láskou. Přirozený sklon k dobrému, krásnému a pravdivému nám 

může stačit k tomu, abychom se vydali na cestu, a tam nám pomáhá a vede nás Boží působení v nás, jeho 

milost, která není odepřena nikomu, kdo o ni usiluje. 

V salesiánské tradici nacházíme četné příklady přednostní úcty k Srdci Ježíšovu, a to jak u Františka 

Saleského, tak u Jany de Chantal a zcela zvláštním způsobem u jedné z dcer Navštívení Panny Marie: svaté 

Markéty Marie Alacoque; až do doby Dona Boska, přičemž zvláštní impuls této úctě dal papež Pius IX, 

který Markétu Marii Alacoque blahořečil a svatého Františka Saleského prohlásil v roce 1877 za učitele 

církve. V Ježíšově Srdci je živá vtělená přítomnost Boží lásky a jeho vůle po vykoupení světa. To nás 

ujišťuje, že posledním Božím slovem na světě je On, láska. 

Pokud chybí původní zdroj Boží lásky, neexistuje dobrota, oddanost potřebným, laskavost nebo 

svoboda, láska ani žádný z rysů, které jsme uvedli. Právě láska, a ne hřích, vysvětluje svobodné rozhodnutí 

Boha stát se součástí lidstva a být jedním z nás. Chápeme tedy, že vtělení, tedy to, že se Syn stal člověkem, 

je odvěkou Boží vůlí. Není to nějaký „plán B“, který Bůh vymyslel kvůli lidskému hříchu. I kdyby 

neexistoval hřích, z něhož by nás Bůh vykoupil, Bůh by se stejně stal člověkem. To je hluboké přesvědčení 

Františka Saleského. Vtělení navíc není jen historickou skutečností, ale kontinuální událostí, metafyzickou a 

zároveň osobní. Bůh se vtělil do našich dějin ze své čisté a bezpodmínečné iniciativy. 

Proto apoštolát a misie jsou napodobováním Toho, který za nás z lásky dal svůj život: milovat 

stejným způsobem, s darem svého života, s onou pokorou, kterou František Saleský nazval „sestupnou 

láskou“, vstupovat do vztahu s druhými, dělat se malými s malými, z lásky je povznášet. To je „extáze“, to 

je vyjít ze sebe a setkat se s druhými s postojem služby, jak to udělal Ježíš při mytí nohou (Jan 13). Nebo 

když si je „Ježíš zavolal k sobě a řekl: ´Kdo chce být mezi vámi první, ať je vaším otrokem [...] jako Syn 

člověka, který nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé´“. (Mt 

20,27-28). 

 

Přeji nám všem, abychom prožili pěkný víkend inspirovaný myšlenkami Františka Saleského, 

abychom společně vytvářeli společenství Církve a byli znamením Boží lásky zde na zemi a mezi námi 

navzájem. 


