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Liturgia ticha
P. VLASTIMIL DUFKA SJ
Posvätné ticho je integrálnou súčasťou slávenia liturgie a pomáha veriacim aktívne sa na nej zúčastňovať. Táto štúdia, v ktorej sa venujeme tejto téme, je rozdelená
do troch častí. Prvá časť sa zaoberá miestom posvätného ticha v kontexte slávenia
sviatosti a liturgie hodín. Druhá časť štúdie poukazuje na porozumenie tichu, ako
ho podávajú dva dokumenty o liturgickej hudbe: pokoncilová inštrukcia o posvätnej hudbe Musicam sacram a dokument Hudba v kresťanských liturgiách, ktorý je
dielom medzinárodnej spoločnosti pre štúdium liturgickej hudby Universa Laus.
Tretia časť štúdie sa systematicky zaoberá typológiou posvätného ticha: tichom
sústredenia sa, ktoré je akousi „predohrou, či očakávaním“; tichom, ktoré je účasťou na ohlasovanom slove alebo geste; meditatívnym tichom, ktoré je odpoveďou
na Božie slovo, priestorom krátkej meditatívnej reflexie a napokon posvätným tichom, ktoré je výrazom vďačnosti, chvály a adorácie.

„Keby sa ma niekto opýtal, kde sa začína liturgický život, povedal by som,
že sa začína porozumením ticha.“1 Tieto slová napísal významný predstaviteľ
liturgického hnutia 20. storočia Romano Guardini. Podľa neho tam, kde chýba
ticho, ľahko sa udomácni povrchnosť a prázdnota. Podobne aj jeden z prvých
komentátorov Konštitúcie o posvätnej liturgii Sacrosanctum concilium2 Carlo
Braga upozornil na to, že stupeň schopnosti a prípravy veriacich na pravú
účasť na liturgii možno merať na základe porozumenia, s akým sa prežíva
posvätné ticho. Podľa Bragu aktívna účasť na liturgii by sa nesprávne chápala, ak by sa limitovala iba na aktivitu hlasu a gesta.3
Konštitúcia o posvätnej liturgii často zdôrazňuje aktívnu účasť veriacich
na liturgii, ktorá sa však neuskutočňuje iba cez slová a gestá, ale aj prostredníctvom posvätného ticha: Tridsiaty článok konštitúcie hovorí: „V záujme aktívnej účasti ľudu treba venovať starostlivosť jeho aklamáciám, odpovediam,
spievaniu žalmov, antifónam, piesňam, ako aj úkonom, čiže gestám a držaniu
tela. Nech sa v príslušnom čase zachová aj posvätné ticho.“ (SC 30)
1 Porov. Guardini, R.: La messe, Paris : Cerf, 1957, s. 20. Porov. CANOPI, A. M.: Liturgia del silenzio, Piemme, Casale Monferrato 1993, s. 33.
2 Druhý vatikánsky koncil: Sacrosanctum concilium (SC), konštitúcia o posvätnej liturgii.
In: Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2008.
3 Porov. antonelli, f. – falsini, R.: Costituzione conciliare sulla Sacra Liturgia, Milano –
Roma : Edizioni OR, 1964, s. 222. SARTORE, D. „Silenzio“. In: sartore, d.-triacca,
a. m.-cibien, c. (ed.): Liturgia, Milano : Edizioni San Paolo, 2001, s. 1865.
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Ticho ako súčasť liturgického slávenia sviatostí a liturgie hodín
Všeobecné smernice Rímskeho misála považujú posvätné ticho za súčasť slávenia a poukazujú na ticho sústredenia sa, na rozjímavé alebo meditatívne
ticho po čítaniach alebo po homílii a na ticho, ktoré je naplnené vďačnosťou
a chválou. Štyridsiaty piaty článok Všeobecných smerníc hovorí nasledovné:
„V patričnom čase treba zachovať, ako súčasť slávenia, aj posvätné ticho.
Jeho ráz závisí od toho, v ktorom bode liturgického slávenia sa zachováva.
Pri úkone kajúcnosti a po výzve na modlitbu pomáha chvíľa ticha sústredene
sa vnoriť do seba; po čítaniach alebo po homílii pomáha veriacim rozjímať
o tom, čo počuli; po prijímaní umožňuje vnútornú modlitbu chvály a vďakyvzdania. Už pred vlastným slávením omše je chvályhodné zachovať posvätné
ticho v kostole, sakristii a priľahlých priestoroch, aby sa všetci nábožne a náležite pripravili na slávenie posvätného úkonu.“4
Pri spoločných modlitbách veriacich sa tiež odporúča, aby sa vo vhodnom čase zachoval priestor na tichú modlitbu: „Úmysly prednáša z ambóny
prípadne iného vhodného miesta diakon, kantor, lektor alebo veriaci laik.
Ľud postojačky vyjadrí svoju prosbu alebo spoločným zvolaním po prednesení jednotlivých úmyslov, alebo tichou modlitbou.“5 Podobne môže byť posvätné ticho súčasťou aj prosieb a príhovorov v ranných chválach a vešperách.6 „Táto tichá účasť, potvrdená ctihodnou rímskou tradíciou slávnostných modlitieb, aj keď sa zdá byť menej aktívna, môže dať vzývaniu obdivuhodnú plnosť.“7
Posvätné ticho má svoje miesto nielen pri slávení eucharistickej liturgie,
ale aj pri slávení liturgií spojených s vysluhovaním ďalších sviatostí. Dôležitou súčasťou vysviacky biskupa je vkladanie rúk, ktoré sa uskutočňuje v tichosti: „Hlavný svätiteľ mlčky vkladá ruky na hlavu vyvolenca. Po ňom robia
tak aj ostatní biskupi.“8 Podobným spôsobom, teda v tichosti, prebieha vkla4 Všeobecné smernice Rímskeho misála, čl. 45. In: Rímsky misál obnovený podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu uvedený do platnosti pápežom Pavlom
VI., schválený pápežom Jánom Pavlom II. Trnava : SSV, 2021, s. 24. Pre uvedenie
Všeobecných smerníc Rímskeho misála budem používať aj skratku VSRM.
5 VSRM 71.
6 „Preto možno použiť rozličné spôsoby prednesu: buď kňaz alebo prisluhujúci
povie obidve časti úmyslu a zhromaždenie odpovie vždy rovnakou odpoveďou,
prípadne zachová chvíľu ticha, alebo kňaz alebo prisluhujúci povie iba prvú časť
úmyslu a zhromaždenie druhú.“ (Všeobecné smernice o liturgii hodín, čl. 193. In:
Liturgia hodín podľa Rímskeho obradu, zv. 1. Rím : Typis Polyglottis Vaticanis, 1996,
s. LXXXV.
7 Porov. De oratione communi seu fidelium. Natura, momentum ac structura. Criteria atque
specimina Coetibus territorialibus Episcoporum proposita (a cura del Consilium), Typis
Polyglottis Vaticanis, 1966, č. 12b. In: SARTORE, D. „Silenzio“, s. 1866.
8 Rímsky pontifikál. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1981, čl. 24, s. 180.
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danie rúk nielen pri obradoch vysviacky kňaza9 a diakona,10 ale aj pri obrade
pomazania chorých.11
V obrade zmierenia viacerých kajúcnikov s individuálnou spoveďou
a rozhrešením sa po homílii odporúča „zachovať primeraný čas ticha
na spytovanie svedomia a na vzbudenie dokonalej ľútosti nad spáchanými
hriechmi.“12
Posvätné ticho napomáha to, aby sa mohla dosiahnuť „plná ozvena hlasu Ducha Svätého v srdciach“ modliacich sa a „aby bola osobná modlitba tesnejšie spojená s Božím slovom a hlasom Cirkvi.“13 Na túto vznešenú
úlohu posvätného ticha poukazujú Všeobecné smernice liturgie hodín, ktoré sa
tichom zaoberajú v článkoch 201 – 203:
201. Pretože sa pri liturgických úkonoch musí všeobecne dbať aj na to, aby
sa „v príhodnom čase zachovalo posvätné ticho“, treba vyhradiť primeraný
čas na mlčanie aj v liturgii hodín.
202. Aby sa dosiahla plná ozvena hlasu Ducha Svätého v srdciach a aby
bola osobná modlitba tesnejšie spojená s Božím slovom a hlasom Cirkvi, je
vhodné a múdre vymedziť chvíľu ticha, ako to bolo zvykom oddávna, za jednotlivými žalmami po opakovaní antifóny, najmä ak sa po chvíli ticha pridáva
žalmová modlitba, alebo po krátkych alebo dlhších čítaniach, a to pred responzóriom alebo po ňom. Treba sa však vystríhať toho, aby sa zavádzalo také
ticho, ktoré by narúšalo štruktúru ofícia alebo by bolo účastníkom na ťarchu
alebo by v nich vyvolávalo nudu.
203. Ak sa modlí jednotlivec, má viac možností zastaviť sa pri rozjímaní
o nejakom výroku, ktoré by prispelo na duchovné zvrúcnenie, čím ofícium
nestráca svoju verejnú povahu.14
Posvätné ticho v dokumentoch Musicam sacram a Hudba v kresťanských liturgiách
Pokoncilová inštrukcia o posvätnej hudbe Musicam sacram vo svojom
17. článku poukazuje na funkciu posvätného ticha, ktoré napomáha hlbšie ponorenie sa do tajomstva, ktoré sa slávi: „Posvätné ticho treba vo svojom čase
9 „Všetci vstanú. Kandidát pristúpi k biskupovi a kľakne si pred ním. Biskup mu
mlčky vkladá ruky na hlavu.“ In: Rímsky pontifikál, čl. 20, s. 147.
10 „Všetci vstanú. Kandidát pristúpi k biskupovi a kľakne si pred ním. Biskup mu
mlčky vkladá ruky na hlavu.“ In: Rímsky pontifikál, čl. 20, s. 133.
11 „Potom kňaz položí ruky na hlavu chorého, pričom nič nehovorí.“ (Pomazanie chorých
a pastoračná starostlivosť o nich. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2010, s. 57, rubrika 74)
12 Obrad pokánia. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1977, s. 21, rubrika 26.
13 Všeobecné smernice o liturgii hodín, čl. 202. In: Liturgia hodín podľa Rímskeho obradu,
zv. 1. Rím : Typis Polyglottis Vaticanis, 1996, s. LXXXVI.
14 Všeobecné smernice liturgie hodín, čl. 201–203, s. LXXXVI – LXXXVII.
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zachovať; ním sa veriaci nepovažujú len za akýchsi vonkajších alebo nemých
pozorovateľov liturgického úkonu, ale sa hlbšie vnárajú do tajomstva, ktoré sa
slávi, a to vnútornými dispozíciami, ktoré vychádzajú z počúvania Božieho
slova, z prednášania spevov a modlitieb, ako aj z duchovného spojenia s kňazom, ktorý prednáša prislúchajúce svoje časti.“15
Obsiahlejšie sa počúvaniu a tichu venuje aj druhý dokument medzinárodnej spoločnosti pre štúdium liturgickej hudby Universa laus, ktorý má názov Hudba v kresťanských liturgiách. Podľa tohto dokumentu je vnútorné ticho
vlastnosťou všetkých liturgických úkonov:
1. 6 „Pre počúvanie povieme, že „zostávame v tichu“, ale v skutočnosti
ticho je odhalené naším počúvaním. Ticho nedefinujeme ako neprítomnosť
hluku. Ticho sa dá vnímať vtedy, keď zostávame pokojní a bdelí, a pozorne
načúvame.
1. 7 Vnútorné ticho je pôvodcom i podmienkou slova a spevu. Slovo aj
spev sú úzko späté s tichom. Svoju hodnotu čerpajú z ticha, z ktorého sa
rodia; z ticha, ktoré ich oživuje, z ticha, ku ktorému smerujú a v ktorom
nachádzajú naplnenie.
1. 8 Ticho je postojom ducha a srdca tých, ktorí sa odvracajú od každej
uvravenosti, aby sa mohli zamerať na Slovo. Vnútorné ticho je základnou
kvalitou všetkých liturgických úkonov. V tomto zmysle môžeme povedať,
že ticho v skutočnosti iba modulujeme hovorením, spevom, hudbou, kráčaním, pokľaknutím atď.“16
Typológia liturgického ticha
Typológia liturgického ticha a jeho funkcie závisia od momentov slávenia,
ktorého je ticho súčasťou. Môžeme rozlišovať medzi tichom sústredenia sa (3.1),
ktoré napomáha intenzívnejšiu osobnú modlitbu, medzi tichom účasti (3.2),
ktoré podporuje aktívne načúvanie modlitby a gesta predsedajúceho. Ďalším
typom ticha je meditatívne ticho (3.3), ktoré je odpoveďou na počuté Božie slovo a napokon ticho vďakyvzdania a adorácie (3.4), ktoré vytvára priestor pre rozhovor s eucharistickým Kristom.
Ticho sústredenia sa určitým spôsobom predchádza modlitbu alebo liturgickú
činnosť. Takéto ticho je odporúčané napríklad pred slávením Eucharistie. Počas neho spoločenstvo veriacich môže prežívať očakávanie udalostí, v ktorých je
prítomný Pán. Podľa Ježišových slov: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení
15 Posvätná kongregácia obradov: Inštrukcia Musicam sacram, 5. marca 1967, č. 17:
AAS 59 (1967), s. 305. In: Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu, roč. II., č. 6–7,
2–3(1992) s. 115.
16 Porov. Universa laus: Hudba v kresťanský liturgiách, 2002.
(Pôvodný text: https://universalaus.org/wordpress/wp-content/uploads/2010
/01 /2-document-ul-fr.pdf [2. 5. 2021], vlastný preklad.)
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v mojom mene, tam som ja medzi nimi,“17 už pred samotným slávením je
Kristus prítomný v spoločenstve veriacich. Ticho pred liturgickým slávením
napomáha aktívnu prípravu slávenia Kristovho veľkonočného tajomstva.
Jedným z ďalších momentov, do ktorých vstupuje ticho sústredenia sa, je
napríklad tichá modlitba pred modlitbou dňa. 54. článok Všeobecných smerníc
Rímskeho misála hovorí, že po výzve kňaza na modlitbu, „všetci spolu s ním
chvíľku mlčia, aby si uvedomili, že stoja pred Bohom, a aby si v mysli mohli
zhrnúť svoje prosby. Potom kňaz prednesie modlitbu, ktorá sa zvyčajne volá
‚kolekta‘...“18 Podobne aj po jednotlivých čítaniach počas Veľkonočnej vigílie
a po výzve kňaza na modlitbu: „všetci sa chvíľu potichu modlia. Napokon sa
kňaz nahlas modlí príslušnú modlitbu.“19
Posvätné ticho má svoje osobitné miesto v Liturgii utrpenia Pána, teda
na Veľký piatok. Toto ticho umožňuje uvedomiť si a precítiť dôležitosť
a zmysel Pánovho utrpenia, ktoré sa slávi: „Kňaz a diakon, ak je prítomný,
sa oblečú ako na omšu do rúcha červenej farby; v tichosti prídu k oltáru,
poklonia sa, ľahnú si dolu tvárou alebo, ak je to vhodnejšie, kľaknú si a zotrvajú chvíľu v tichej modlitbe. Všetci ostatní si kľaknú.“20
Pred obradom posledného rozlúčenia, pri pohrebe, „na začiatku kňaz
tento obrad uvádza a vysvetľuje. Potom nasleduje chvíľa ticha, ďalej pokropenie požehnanou vodou, incenz a spev na rozlúčku.“21 Ticho sústredenia sa tiež odporúča na úvod obradu zmierenia viacerých kajúcnikov s individuálnou spoveďou a rozhrešením.22
Ticho je aj súčasťou prednášania slávnostnej modlitby veriacich počas liturgie Veľkého piatku a jeho miesto je pred modlitbou kňaza. Rubrika k tejto
časti liturgie hovorí nasledovné: „Poslednou časťou liturgie slova je modlitba
veriacich. Diakon alebo, ak ho niet, posluhujúci laik, stojí pri ambóne a prednáša výzvu, ktorou oznámi úmysel. Potom všetci zotrvajú chvíľu v tichej
modlitbe. Nato kňaz, stojaci pri sedadle alebo podľa okolností pri oltári prednáša s rozopätými rukami modlitbu.“23
17 Mt 18,20.
18 VSRM, čl. 54. Podobné slová nachádzame aj pri svätej omši bez diakona: „Potom
kňaz vyzve ľud na modlitbu, hovoriac so zopätými rukami: Modlime sa. A všetci sa
spolu s kňazom v tichosti krátko modlia. Potom kňaz s rozopätými rukami prednesie kolektu a ľud na jej konci zvolá Amen. (In VSRM, čl. 127).
19 Rímsky misál, s. 345, rubrika č. 23.
20 Rímsky misál, s. 293, rubrika č. 5.
21 Pohrebné obrady. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2008, s. 14, čl. 14.
22 „Úvodné obrady. Zhromaždení veriaci môžu zaspievať vhodnú pieseň. Potom ich
kňaz pozdraví a podľa potreby ich buď sám alebo iný prisluhujúci niekoľkými
slovami uvedie do slávnosti a oznámi im jej program. Napokon vyzve všetkých
na modlitbu a po chvíľke ticha zakončí modlitbou.“ (Obrad pokánia, s. 20, čl. 20.)
23 Rímsky misál, s. 294, rubrika č. 11.
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Ticho účasti
Pod tichom účasti rozumieme také ticho, ktorým sa spoločenstvo veriacich približuje alebo vnútorne stotožňuje so slovami alebo gestami toho, kto
predsedá. Takéto ticho je napríklad počas vkladania biskupových rúk na hlavu svätenca pri vysviacke24 alebo pri vkladaní rúk na hlavu chorého.25 Hoci
spoločenstvo ostáva v tichu, je účastné intenzívnym spôsobom na slávenej
liturgickej činnosti.
Podobne, keď kňaz recituje eucharistickú modlitbu, ľud sa na nej zúčastňuje tichou účasťou.26 Taktiež pri vysluhovaní sviatosti zmierenia, keď kňaz
vystrie nad penitentom svoje ruky a hovorí formulu rozhrešenia, penitent
ostáva v tichu, v postoji účasti na milosti, ktorá mu je týmto úkonom a slovom darovaná.
Meditatívne ticho
Meditatívne ticho je odpoveďou na ohlasované Božie slovo, „aby Božie
slovo vniklo hlbšie do mysle a aby srdce prejavilo s ním súhlas“.27 Ordo lectionum missae (Poriadok omšových čítaní) hovorí nasledovné: „Liturgia
slova nech sa slávi tak, aby napomáhala meditáciu, preto sa rozhodne treba
vyvarovať každej formy náhlenia, ktoré prekáža sústredeniu sa. Na to sú
vhodné aj krátke chvíle posvätného ticha prispôsobené zhromaždenému
spoločenstvu. V tichu sa pôsobením Ducha Svätého Božie slovo srdcom
prijíma a odpoveď sa pripravuje modlitbou. Tieto chvíle posvätného ticha
sa vhodne môžu zachovať, napr. pred samým začatím liturgie slova, po prvom a druhom čítaní a napokon po skončení homílie.“28
Meditatívnym tichom je aj moment ticha po spievaní žalmov a antifón v liturgii hodín. Práve v tichu tieto žalmy môžu doznieť v srdciach veriacich, aby
sa ich modlitba stala osobnejšou a viac autentickou.
Benediktínka sr. Anna Maria Canopi vo svojej knihe Liturgia ticha, tento druh
meditatívneho ticha vkladá aj do kontextu každodenného života veriaceho človeka. Hovorí: „Keďže Slovo je semeno prijaté v našich srdciach, je potrebné, aby
sme ho počas celého dňa chránili a kultivovali ho v meditatívnom tichu“29.
Ticho vďakyvzdania a adorácie
Ticho má svoje miesto aj pred prijímaním a po prijímaní eucharistického
Krista. Pred prijímaním sa kňaz „tichou modlitbou pripravuje, aby s úžitkom
24 Rímsky pontifikál, čl. 24, s. 180; čl. 20, s. 147; čl. 20, s. 133.
25 Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich, s. 57, rubrika 74.
26 Porov. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí: Okružný list Eucharistiae
participationem, čl. 8, AAS 65 (1973) s. 343.
27 Obrad pokánia, s. 20, čl. 24.
28 VSRM 56, s. 26; Porov. Ordo lectionum missae, Editio typica altera, Vaticano : Libreria
Editrice Vaticana, 1981, s. XXII, čl. 28.
29 canoPi, A. M: Liturgia del silenzio, s. 36 (vlastný preklad).
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prijal Kristovo telo a krv. To isté robia veriaci tichou modlitbou.“30 Sväté prijímanie má komunitný charakter, a preto aj procesiový spev počas svätého
prijímania má v zjednotení hlasov vyjadriť duchovnú jednotu prijímajúcich,
prejaviť radosť srdca a viac vyzdvihnúť komunitný charakter prijímania.31
„Po svätom prijímaní nasleduje chválospev alebo žalm, v ktorom celé zhromaždenie spevom vyjadrí svoju vďačnosť za dar prijatia eucharistického
Krista. Tiež sa však odporúča, aby sa kňaz a veriaci podľa okolností chvíľu
v tichosti modlili.32 Toto ticho „po prijímaní umožňuje modlitbu chvály
a vďakyvzdania.“33
Jedným z momentov ticha adorácie je pozdvihovanie po slovách ustanovenia Eucharistie, teda po premenení. Ticho adorácie je tiež súčasťou poklony
pred krížom na Veľký piatok. Pred koncom tejto poklony si všetci „kľaknú
a chvíľu zotrvajú v tichej adorácii. Kňaz pritom stojí a drží zdvihnutý kríž.“34
Ticho adorácie má svoje osobitné miesto najmä počas vyloženia Oltárnej sviatosti pred požehnaním.35
Podobne ako v prípade meditatívneho ticha sr. Canopiová spája ticho
adorácie s každodenným životom. Hovorí: „Tieto tiché adorácie sa môžu
množiť počas dňa, takže – hoci sme fyzicky mimo kaplnky, kde je Oltárna
sviatosť – môžeme sa zjednotiť s Pánom vďaka tichej intenzívnej modlitbe,
ktorá oživuje v nás milosť sviatosti Eucharistie, ktorú sme prijali.“36
Známy skladateľ a dirigent Leonard Bernstein raz povedal: „Ticho je
najintenzívnejší spôsob činnosti. V momentoch hlbokého ticha sa rodí
každá myšlienka a emócia...“37 Posvätné ticho nie je izolovaným aspektom
v liturgii, ale stimuluje aktívnejšiu účasť veriacich na liturgickom sláve30 VSRM, čl. 84.
31 Porov. VSRM, čl. 86.
32 Porov. VSRM, čl. 88. Podobná zmienka je aj v súvislosti s omšou bez diakona:
„Po očistení nádob sa kňaz môže vrátiť k sedadlu. Za nejaký čas všetci môžu zachovať posvätné ticho alebo zaspievať žalm, alebo nejaký chválospev, alebo hymnus.“ (VSRM 164) Podobné slová nachádzame aj pri omši s jedným posluhujúcim:
„Po purifikácii kalicha je vhodné, aby kňaz zachoval chvíľku posvätného ticha. Potom
prednesie modlitbu po prijímaní.“ (VSRM 271)
33 VSRM, čl. 45.
34 Rímsky misál, s. 305, rubrika č. 15. Porov. RM, s. 306, rubrika č. 16; RM, s. 307, rubrika č. 19.
35 Sväté prijímanie a kult eucharistického tajomstva mimo omše. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2011, čl. 89, s. 85.
36 canoPi, A. M. :Liturgia del silenzio, s. 36.
37 Leonard Bernstein: „Stillness is our most intense mode of action. It is in our moments of deep quiet that is born every idea, emotion, and drive which we eventually honor with the name of action... we reach highest in meditation, and farthest in
prayer. In: stillness every human being is great; he or she is free from the experience of hostility; she or he is a poet and most like an angel.“ (https://friendsofsilence.
net/newsletter/december-2001, [zo dňa 11.5.2021])
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ní. Ticho je ovocím oživenej citlivosti na Božie slovo, je priestorom, v ktorom sa Boh necháva počuť. Dôležitosť ticha vychádza z Božieho slova. Ono
predchádza, prerušuje alebo predlžuje „znenie“ Božieho slova a otvára
vnútorný prameň, z ktorého Slovo vyviera.38 Pravým vzorom pre kresťanov
je samotný Kristus, Prameň života, ktorý v tichosti vstupoval do dialógu so
svojím Otcom.39
Jedným z ukazovateľov vyspelosti liturgického zhromaždenia je jeho
schopnosť prežívania posvätného ticha v liturgii. Neschopnosť ticha, neustála
snaha vyplniť slovom alebo spevom každý jeden liturgický moment je znakom nezrelosti spoločenstva. Liturgia má svoj rytmus a striedania, či dialóg.
Ticho je súčasťou tohto „dýchania liturgie“.
Prvky ticha charakterizujú aj osobnú modlitbu človeka. Ak sa chceme pozorne modliť, je potrebné, aby sme boli otvorení pre počúvanie Božieho slova, aby sme sa vnútorne pripravili a očakávali stretnutie s Bohom. Aj naša
osobná modlitba pramení v Božom slove. Boh je ten, ktorý nás prvý miloval,
ktorý k nám prehovoril ako prvý, a jeho Slovo je prameňom našej meditácie,
adorácie, vďaky a chvály, ktorými odpovedáme na Božie oslovenie. Posvätné
ticho je súčasťou „reči liturgie“, ale je aj prameňom a inšpiráciou našej osobnej
„reči“ s Bohom.
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Povinnosť
Ošarpaný starý košiar.
Koľko stád a koľký ošiaľ
roztriasol tú stavbu starú!
Čo ťa vracia ku košiaru?
Že si rástol z toho mlieka
na muža a na človeka,

ktorý bol už navždy iný.
Povinnosť. Tá tôňa viny.
Láska? Bože! Hory, Polia?
Všetky blažia, všetky bolia,
všetky, všetky pútajú ťa.
Ale bolesť najviac púta.
Viliam Turčány: zo zbierky U kotvy
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