
ÚVODNÍ SLOVO

Milí přátelé,

otevíráme první číslo XIV. ročníku bulle-
tinu JEZUITÉ. Koncem minulého roku se
vytvořila nová skupina těch, kdo se o jeho
vydávání starají: redakční radu nyní koor-
dinuje Jan Regner a jsou v ní odpovědný
redaktor Petr Ovečka a členové Václav
Dlapka, František Hylmar, Tomáš Pavlů a Jan Rybář.

Náš bulletin je především určen přátelům a sympatizantům Tovaryšstva
Ježíšova, informuje o životě a dění v České provincii a ve světovém Tova-
ryšstvu. Píšeme o sobě, ale ne kvůli sobě. Sloužíme Pánu a těm, kdo jsou jeho:
církvi a lidem dobré vůle. Pracujeme pro spásu duší, celého člověka jako
jedince i ve společenství. Vám, milí přátelé, budeme velmi vděční za duchovní
podporu a za příspěvek na vydávání bulletinu složenkou, kterou jako každým
rokem vkládáme do prvního čísla.

Přál bych si, aby se i v tomto roce na těchto stránkách odrážela mnohotvárná
činnost Stvořitele a aby jeho činorodost nakazila nás jezuity i Vás, naše čtenáře
a přátele. Snad není neskromné přát si, aby náš časopis nejen informoval, ale
také přispíval k vytváření vazeb, které by nás v budoucnu spojily ve společen-
ství schopné účinně a konkrétně se namáhat pod praporem Kristovým k větší
Boží slávě. Může to být v rámci apoštolátu modlitby nebo v osobní rozjímavé
modlitbě, můžeme vytvářet prostředí pro duchovní povolání nebo podporovat
apoštolské a misijní projekty Tovaryšstva; musíme kolem sebe vytvářet okysli-
čenou atmosféru skálopevné důvěry v Boží přítomnost a v jeho schopnost pro-
bouzet v lidských duších to dobré, co do nich vložil.

Mám neodbytný dojem, že o uplynulých vánočních svátcích byla mezi lidmi
vnímatelná větší soustředěnost a připravenost naslouchat. Kristovo evangelium
odolává nedůvěře a pochybnostem, lhostejnosti a odporu, slabostem i zlé vůli.
Bůh se neunavil ani neznechutil, s neutuchajícím elánem reaguje na sebemenší
známku naší dobré vůle. A té je stále dost, ač se za ni v běžném životě jakoby
stydíme a vytryskne až ve chvílích nouze, jak to známe z minulosti a jak to po-
tvrdily i dny nedávné. 

Dejme se Bohu k dispozici a udělá s námi a kolem nás velké věci. O těch
pak bude radost psát a o nich číst.

Bůh Vám žehnej.
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SPIRITUALITA

ISLÁM – MLADÍ
Otec Peter-Hans Kolvenbach,

generál jezuitů

Úryvky z rozhovoru, který poskytl na pod-
zim roku 2003 španělskému katolickému
časopisu Alfa a Omega krátce potom, kdy
uplynulo dvacet let od jeho zvolení gene-
rálním představeným řádu.

Politický, sociální a kulturní rozmach islámu vyvolává stále větší obavy u tolika
křesťanů. Co by mělo být základem našich vztahů s muslimy?

Nemám v úmyslu popírat jistý antagonismus, který převládá mezi muslimy
a křesťany na mnoha úrovních. Přece však jen s radostí zjišťujeme, že se na obou
stranách častěji objevují skupiny, které jsou vzdáleny fanatismu a historickým
předsudkům a jež usilují objevit „v druhém“ pohnutky, které probouzejí ohledu-
plnou koexistenci i při veškeré rozdílnosti. Myslím, že tu je významný bod v tom,
že budeme nabádat k dialogu a spolupráci mezi těmito skupinami. Jeden náš spo-
lubratr, který pracuje v tomto směru v jedné evropské farnosti, je přesvědčen, že
je snadnější odhalit ty druhé, porozumět jim a mít v úctě jejich pozice a náhledy
v osobních setkáních, v dialogu v denním životě, a ne v teologických diskusích.
Střet kultur není nevyhnutelný (v dějinách Španělska máme příklad údobí, kdy tři
rozdílné kultury žily vedle sebe v míru), a je naší povinností přispět k vykořenění
předsudků a podporovat snášenlivost, kterou bychom neměli zaměňovat s indife-
rencí: musíme usilovat o koexistenci. Ta se bude stávat víc a více nevyhnutelnou
a bude nás obohacovat. Ve světě, ve kterém znamení Boží přítomnosti jsou igno-
rována, islám cítí, že je přitahován k dialogu s jinými vyznáními. Muslimové shle-
dávají nesnadným žít svou víru ve třetím tisíciletí. Tuto těžkost i my křesťané
s nimi sdílíme.

Existuje nějaké jiné řešení mezi rozšířeným kapitalismem, který je základem
takzvané „nové ekonomie“, a liberalismem, který ignoruje všespolečenskou
dimenzi materiálních statků?

Bezpochyby má církev v této oblasti co říci a dělá to prostřednictvím své so-
ciální nauky. Svatý Otec Jan Pavel II. znovu a znovu naléhavě hlásá, že ekono-
mický rozvoj musí být přístupný všem, a to i na úkor soukromých zájmů
jednotlivců i národů. Tržní ekonomie je schopna zaručit výživu pro všechny.
Jedinou překážkou, která to znemožňuje, je egoismus a vlastní zájem. Paradoxně
je to problém spíše rázu duchovního než pouze ekonomického. Řešení spočívá
v přeměně srdce – nedojde-li k ní, pak chudý se bude stávat chudším a bohatý bu-
de i nadále rozmnožovat své bohatství.
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Jak se změnily dějiny církve za 25 let pontifikátu papeže Jana Pavla II.?

Evangelní poselství, radostná zvěst je adreso-
vána každé generaci, všem národům a všem
kulturám. Církev pokračuje v misi Ježíše Krista,
má za úkol hlásat Boží slovo ze střech všech kul-
tur.

Změny, kterými prošla církev za dlouhého
pontifikátu papeže Jana Pavla II., jsou zcela jasné.
Ve věrnosti poslání, které jí bylo svěřeno, církev
musí hledět, aby světlo, které dostala, světlo
určené osvětlovat všechny národy, bylo vyvýšeno
na svícen a zářilo i před obyvateli domu nové
kultury. Mnohé ze strukturálních uspořádání
a obyčejů církve jsou svou podstatou podmíněny
časem. Jsou výsledkem jistých historických okol-
ností a jsou jimi poznamenány. Církev je ve službách lidstva z rozkazu Kristova,
a proto musí být její snahou umístit poselství evangelia na dosah konkrétní
kultury, aniž by se cítila vázanou při svém poslání formami a modely, které už
ztratily svou schopnost být nositeli zvěsti. Odvrhnutí historických forem, když už
nejsou užitečné pro hlásání evangelia, není snadný úkol, ani to nelze vykonat
bezbolestně.

Většina listů, které Svatý otec poslední dobou vydal, je věnována Eucharistii.
Jaké následky má ztráta vědomí o významu Eucharistie a častého slavení
Eucharistie pro duchovní život křesťana a pro apoštolský život?

Nedávná encyklika Jana Pavla II. „Církev se rodí z Eucharistie“ uvádí na mysl
přísná slova svatého Pavla, když viděl křesťany z korintské obce účastnit se hosti-
ny, při níž každý obsluhoval sám sebe a nemyslel na druhého, protože nikdo
z nich si nepřipomněl Poslední večeři Páně s apoštoly, v níž On se zcela daroval
nám. Velmi často, když se slaví eucharistie, v nejednom společenství se udělá vše
možné, aby ji udělali přitažlivou a zajímavou pro ty, kdo jsou přítomni, zatímco
kladou do pozadí samo slavení velikonočního tajemství Páně; činí to přece v rám-
ci liturgie, která je úkon církve, ne té, kterou sami vytvořili. Na křesťanském Vý-
chodě říkají, že jen tak Boží liturgie může budovat církev; je to ona, která rozdílí
Chléb života, který potřebujeme, a to víc než ten vezdejší chléb, abychom žili
plněji.

Poslední naše otázka se týká mladé generace. Co potřebují naši dnešní mladí,
aby žili plně a aby byli schopni stát se strážci zítřka?

I navzdory hodnotám, které obdivujeme na nových generacích, nemůžeme se
ubránit obavám, které pociťujeme stran kulturních a rodinných rámců, v nichž na-
ši mladí dnes vyrůstají. Bezprostřední uspokojování vrtochů a tužeb; přímo posed-
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lost osobním blahobytem, kterou vidí na dospělých; labilita rodiny; neschopnost
udělat zdravé rozhodnutí uprostřed tolika možností, která se jim podbízejí; nedos-
tatek vytrvalosti ve snášení i těch zcela bezvýznamných utrpení a nevyhnutelných
zklamání, která patří k lidské existenci – to vše neusnadní našim mladým být
strážci našeho zítřka. Mnozí z nich jsou pohlceni léčkami dneška.

     Věc se stává ještě složitější, když nasloucháme sociologům a psychologům,
kteří soustřeďují svou pozornost na skutečnost, že tyto negativní body, které při-
pisujeme mladým, jsou jen odrazem toho, co nacházejí na dospělých. A co víc,
slyšíme tolik rodičů naříkat nad zmatky, se kterými se setkávají, když hledí
odevzdat lidské a náboženské hodnoty svým dětem. Je pravdou, že mnoho
dospělých – to platí přinejmenším o evropských zemích, v nichž jsou křesťané
silně zastoupeni – ztratilo jistotu v některé hodnoty, podle kterých oni řídili svůj
život. A zatímco mladí přebírají postoje od postav, které v televizi vytrubují své
labilní ideály, obávám se, že naše děti a naši žáci se smějí nám a našim radám
a kázáním. Označují nás za staromódní. Není pochyb, že propast mezi generacemi
se prohloubila. Proto je dnes naléhavější než kdy jindy, pro nás rodiče a vychova-
tele, přispět k přechodu z jedné generace ke druhé tím, že ukážeme svým slovem
a příkladem, z lásky k těmto mladým, životní potřebu žít podle svých osobních
hodnot a být pro ně ochotni i zemřít. Dnešní mladí lidé nebudou schopni být
staviteli budoucnosti, pokud jejich nohy nebudou pevně stát na dnešku; pokud
nebudou žít prahnouce po plném lidském naplnění; a pokud nebudou ochotni
vsadit svůj život za ideály jiné, než jsou snadné vábivé věci. Naší povinností je
učinit nepopiratelné charakteristiky lidské existence věrohodnými pro mladé.

Z bulletinu indických Jezuitů Jivan, říjen 2004, přeložil Petr Ovečka SJ

PANELÁK

Dávnou touhou horlivých křesťanů vždy bývalo hlásat evangelium nevěřícím
v Krista. Podnikali daleké cesty, pluli na vratkých lodích po řekách do pralesů, čelili
všem možným nebezpečím od přírody i od divochů. Učili se roztodivným jazykům,
studovali lékařství, zeměpis, stavitelství a přírodní vědy, aby byli prospěšni domorod-
cům. Řada misionářů to zaplatila svým životem. Dnes je vše jinak. Nevěřící jsou po
ruce. V někdejších pohanských misijních územích je nyní daleko více věřících křes-
ťanů než u nás. Už není třeba jezdit do dálek a riskovat život. Stačí vyjít na ulici.

Radil jsem kdysi jednomu horlivému hodnostáři, aby věnoval svou rezidenci Ná-
rodní galerii a šel bydlet na sídliště. Řekl, že to tak snadno nejde, ale že já bych to
mohl zkusit. Teď ten čas přišel. Bydlím v 6. patře paneláku ve městě s 35 tisíci obyva-
teli. Netřesu se v chýši zimou jako František Xaverský, ani netahám uhlí jako nedávno
na děkanství, mám dálkové topení. Jenže: jeho poslouchaly davy ochotných lidí, mne
neposlouchá ani tříleté děcko, které strká sníh do poštovní schránky. Nejsem mezi
Tuaregy, nejde o život, jsem mezi Čechy, kteří nadávají, když ujedu výtahem nebo
nezavřu kontejner. Když na mne přijde řada, umývám schody, zametám chodbu a uklí-
zím výtah. Až mě jednou budou vynášet „černí havrani“, rád bych, aby si lidé řekli to-
též, co moji bývalí farníci: byl jedním z nás. Co myslíte, stačí to? Jan Rybář SJ
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INTERVIEW

PROČ
„JEŽÍŠOVO“?
Otče Ignáci, proč jezuité nenosí tvoje
jméno jako svého zakladatele?

Ale vždyť se po něm jmenují! Náš zaklada-
tel není nikdo jiný než sám Ježíš. Jsem si
tím jist od onoho vidění, které mi bylo do-
přáno v La Stortě cestou do Říma (1537);
tam jsem se dověděl, že jsem byl „přidružen“ k Ježíšovi.

Ozvaly se proti tomuto názvu nějaké hlasy?

Ovšem, a to velmi energické. Třebas v římské kurii a pak ještě i po potvrzení pa-
pežem Pavlem III. roku 1540 (a Juliem III. roku 1550) povstaly pokusy změnit to-
to jméno. Dokonce i po dobrozdání, kterého se dostalo francouzskému provinciá-
lovi Paschasiovi Broëtovi, shromáždila pařížská univerzita všechny možné ná-
mitky proti neobvyklému pojmenování jménem Ježíšovým. Kardinál Bartolomeo
de la Cueva, který nám byl nakloněn, se domníval, že jméno Tovaryšstvo Ježíšovo
může vyvolat závist a žárlivost u již existujících řádů. Bylo to pociťováno jako
divné, ba arogantní, že jsme se nepojmenovali po nějakém lidském zakladateli,
tak jak se pojmenovali augustiniáni, benediktini, dominikáni nebo františkáni. Po
nějakou dobu se šířilo pojmenování „Inigovci“ – zřejmě se opíralo o název zbož-
ných žen v Manrese, „Inigovky“. Tento název jsem rázně odmítl. V nejhorším pří-
padě jsem si dovedl představit název „Kongregace Ježíšova“ nebo „Ježíšův řád“.
Ale za žádnou cenu jsem se nechtěl vzdát jména Ježíš.

Má tento název hlubší kořeny?

„Tovaryšstvo Ježíšovo“ je víc než jenom označení pro kroužek přátel kolem mne
a následovně pro celý řád. Naše jméno, popřípadě naše zkratka „SJ“, jak napíše
můj spolubratr Peter Knauer v roce 1998, je nejen „jméno řádu, ale zároveň i
program, hlubší porozumění slov být křesťanem“.

Odpovědi klade Ignácovi do úst P. Andreas Batlogg SJ.

Přeloženo z bulletinu rakouských jezuitů „Jesuiten“, září 2002. (P. O.)

Text P. Jana Polanca (1576) o původu tohoto jména:

Naše jméno je „Družina Ježíšova“, „Tovaryšstvo Ježíšovo“. Toto jméno bylo přijato ještě před
příchodem do Říma; když se totiž mezi sebou radili, jak se mají označovat, kdyby se jich ptali,
z jaké jsou kongregace – jejich skupina se totiž skládala z devíti či deseti osob – uchýlili se
nejdříve k modlitbě a přemýšleli o tom. A se zřetelem k tomu, že nikdo nebyl jejich hlavou a
také nikdo jejich představeným kromě Krista Ježíše, jemuž chtěli sloužit, domnívali se, že by
měli přijmout jméno toho, který byl jejich hlavou, a že by se měli jmenovat Tovaryšstvem
Ježíšovým – Compañía de Jesús. (Viz Sumario de las cosas más notables que a la institución
y progreso de la Compañía de Jesús tocan, 86, Fontes narrativi I,194, Monumenta historica SI, vol
66.)
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VÝROČÍ

FRANTIŠEK
ŠILHAN
Petr Ovečka SJ

V tomto měsíci si připomínáme 100 let od
jeho narození a 20 let od jeho úmrtí. Jemu
proto platí další stránky.

Narozen 7. ledna 1905 v Nové Vsi
(Smržovka). Po kvintě německého
gymnázia v Bohosudově vstupuje do
noviciátu v Trnavě, dokončil ho na Ve-
lehradě a gymnaziální studia v Praze-
Bubenči. Pak studoval v Holandsku,
filozofii v Oudenbosch a teologii
v Maastrichtu. Tam je vysvěcen na
kněze 15. srpna 1933. Potom odchází
do Říma, aby se na tamní papežské
univerzitě Gregoriáně připravoval na
dráhu profesora filozofie, obor psycho-
logie a sociologie, na připravovaném fi-
lozofickém učilišti České provincie
v Benešově. 

Tyto obory pak začal přednášet roku
1938 na otevřeném učilišti, jehož byl
jmenován také rektorem. S ním se stě-
hoval na Velehrad, když benešovský
dům byl obsazen nacisty, a po roce
1945, po skončení války, do Brna. To
bylo ale jen nakrátko. 

Roku 1945 byl jmenován provin-
ciálem České provincie. To už se zase
stahovaly mraky nad republikou,
českou církví i nad P. Šilhanem. Snad
pomýšlel na odchod za hranice, ale StB
už ho sledovala a zatkla a 5. dubna
1950 byl ve vykonstruovaném procesu
odsouzen na 25 let žaláře. Byl z něho
propuštěn až roku 1965. 

Valdice, Ruzyně, Leopoldov, Ostra-
va – to byla některá zastavení z jeho
křížové cesty. Ale toto plahočení mělo
i svá světlá místa: svým optimismem
a důvěrou v Pána byl duchovní posilou
spoluvězňům, kteří říkají, že je přivedl
k Bohu a ke křtu. 

Po propuštění se se svým nezlom-
ným elánem dal znovu do práce; pokud
mu to bylo možné (byl totiž propuštěn
podmínečně), snažil se vytvořit z těch,
kdo vytrvali, malé komunity, umož-
ňoval dokončení studia v cizině, při-
jmout kněžské svěcení a skládat
poslední řádové sliby. Ale díval se i dál
– zapojil se do vzniku různých plánů
církevních (v měsících „pražského
jara“), zvláště do vytvoření Konference
mužských i ženských představených ře-
holních řádů a společností. 

S příchodem „normalizace“ mu byl
uložen omezený pobyt v Radvanově
a pak na Moravci. Roku 1971 odevzdal
vedení provincie P. Janu Pavlíkovi. 

7. ledna 1985 v nemocnici v Novém
Městě na Moravě ho Pán jako dobrého
a věrného služebníka povolal k sobě. Je
pochován v jezuitském hrobě na Mo-
ravci. Jeho pohřeb patří v dějinách tam-
ního ústavu mezi největší. 
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Zatčení
Jedním z prvních vrcholů postupu komu-
nistického režimu proti katolické církvi
byl na jaře 1950 proces proti představite-
lům největších mužských řeholí. Okol-
nosti zatčení provinciála jezuitů P. Fran-
tiška Šilhana se tradují ve více verzích,
proto budou jistě zajímavé informace
v dobovém policejním hlášení.

Při domovní prohlídce a zatýkání P.
Adolfa Kajpra a P. Františka Mikuláška
v jezuitské rezidenci v Praze v Ječné
v podvečer 14. března 1950 nebyl pater
provinciál přítomen, a tak se mu podařilo
uniknout. Průběh jeho zatčení, k němuž
došlo o čtyři dny později na Domažlicku,
podává hlášení z 24. března 1950, shrnu-
jící údaje z jeho prvního výslechu na
okresním velitelství StB v Domažlicích:
„Dne 18. 3. 1950 byli v obci Mrákov,
okres Domažlice, zadrženi pro pokus ile-
gálního přechodu státních hranic z ČSR
do Německa: Šilhan František, nar. 7. 1.
1905 v Tanvaldě, okres Jablonec n/N.,
syn Františka a Anny, roz. Spudichové,
přísl. do Jirkova, okres Semily, svobod-
ný, řeholní kněz, české národnosti, po-
sledně bytem Praha II, Ječná. Kubešová
Božena, nar. 1. 11. 1904 v Praze, dcera
Václava a Barbory, roz. Kalousové,
příslušná a posledně bytem Praha II,
Ječná 2, svobodná, úřednice v naklada-
telství Vyšehrad v Praze, české národ-
nosti a čsl. státní příslušnice.

Šilhan odejel dne 15. 3. 1950 ráno
z Prahy rychlíkem na Plzeň, odtud do
Nýrska. Z Nýrska 16. 3. 1950 v dopoled-
ních hodinách do Plzně, pak do Chebu
a přes Chomutov do Bohosudova, kde se
zdržel do 18. 3. 1950, odkud odejel osob-
ním vlakem do Duchcova a pak rychlí-
kem do Plzně a Domažlic, kam přijel
v 11 h. dopoledne. Po příjezdu do Do-

mažlic se odebral na děkanství, kde se-
trval do půl páté odpoledne a měl roz-
mluvu s administrátorem Novákem, který
jej odvezl svým autem společně s Kube-
šovou do Mrákova. Před Mrákovem za-
stavili a Šilhan vystoupil, aby nebyl ná-
padný, a šel pěšky do Mrákova na faru
k administrátoru Josefu Melkovi, se kte-
rým se také zná a který pravděpodobně
jej měl, resp. mu měl umožniti přechod
státních hranic. Příslušník SNB, který jej
zadržel, neboť jmenovaný neměl u sebe
žádné doklady a tvrdil mu, že je profesor
z Plzně, ohlásil toto na tamní velitelství
oddílu StB, aby si jmenovaného i s Kube-
šovou převzalo. Vzhledem k tomu, že se
jednalo o kněze a pak o spojení s Jose-
fem Novákem z arciděkanství v Domažli-
cích, podezření o protistátní činnosti zde
bylo, provedl tamní útvar zadržení obou
jmenovaných předáním do věznice, ač-
koliv přímých důkazů zde nebylo. 

Netaktickým zákrokem příslušníka
SNB bylo znemožněno další sledová-
ní, ač je zřejmé z celého průběhu cesto-
vání Šilhana, že se úmyslem prchnouti
do zahraničí zabýval. Za tím účelem
přijel do Domažlic a dále pokračoval za
pomoci administrátora Nováka do Mrá-
kova a odtud měl býti převeden prostřed-
nictvím administrátora Josefa Melky.
Páter Šilhan však byl eskortován dne 20.
března 1950 na útvar 601-A“ (tj.
KV-StB Praha, Bartolomějská).

Během 14 dnů pak proběhlo vyšetřo-
vání a byla připravena žaloba, aby mohl
být urychleně uspořádán veřejný monstr-
proces. Proběhl ve Svatém týdnu od 31.
března do 5. dubna 1950, a právě na Vel-
ký pátek byl vynesen rozsudek s exem-
plárními tresty. Jan Stříbrný
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Vzpomínky na setkání s P. Šilhanem

Moje první setkání s O. Františkem bylo
v r. 1945 na Velehradě. Přijel jsem na
Velehrad po svých kněžských exerci-
ciích na sv. Hostýně. Měl jsem
v úmyslu vstoupit do Tovaryšstva. Na
Velehradě jsem měl podstoupit zkoušku
– rozhovory se čtyřmi kněžími, kteří
měli posoudit můj úmysl a snad i
trochu, zda na to mám. Rozhovor s
druhým Otcem působil na mne docela
stísněným dojmem, čeho se to vlastně
odvažuji. Měl jsem chuť couvnout.
Onen Otec mě vedl k pokoji třetího
zkoušejícího. Tím byl O. Šilhan.
Zapůsobil na mne hned svou srdečností,
elegancí přivítání, jakýmsi kouzlem.
Odvážil jsem se mu říci, jak jsem na
tom po tom druhém rozhovoru. Srdečně
se rozesmál a řekl: „To tak u nás také
bývá, už od časů svatého Ignáce. Jeden
naleje ocet, druhý olej. Tak dejme se do
toho.“

Na druhý den jel on se dvěma (či
třemi?) bohoslovci zabírat, po odchodu
ruské posádky, budovu Biskupského
gymnázia v Brně. Nepochodili, protože

po odchodu jedné ruské posádky už se
tam nastěhovala jiná ruská posádka.
Nepochodil jsem ani já u P. kapitulního
vikáře. Obsazovalo se pohraničí, tak
jsem z diecéze propuštěn nebyl. Mně,
trochu „zdrblému“  nastalou skutečností
(už jsem se viděl v noviciátě), bylo spíš
smutno. Otec Šilhan náš obojí neúspěch
komentoval s úsměvem: „To bude
určitě dobré, když to má obtíže.“ A zase
se ve mně rozjasnilo.

Po setkáních každého roku, po tom,
co jsem nakonec mohl nastoupit do To-
varyšstva – 14. 8. 1947 – to je o vizita-
cích, jsme se setkali v r. 1956 v Leopol-
dově jako vězni. Těšil jsem se z toho,
jak vnímal všechno, co jsme dělali a za
co jsme se dostali do vězení: sliby novi-
ců a svěcení starších scholastiků na
kněze „načerno“. Snad i to ho povzbu-
dilo, aby přijal i v Leopoldově dva
novice – jednoho kněze a jednoho
bohoslovce. A bohoslovce připustil ne-
jen ke slibům, ale zařídil i jeho kněžské
svěcení v Leopoldově. Nezapomenutel-
ným zážitkem byly jeho přednášky
z křesťanské sociologie – cyklus podá-
vaný vězňům-kněžím i několika bisku-
pům při draní peří. Byl to vhled do jeho
vědomostí, myšlení, do jeho vysoké
inteligence i výtečné paměti (všechno
zpaměti).

Další setkání bylo na svobodě. Těch
osobních bylo víc. Zvláště závažná byla
v „pražském jaru“. Byl jsem konsulto-
rem (poradcem) provincie. Cesta O. Šil-
hana do Říma a do Německa umožnila
mnoha scholastikům-kněžím dostudovat
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v Innsbrucku. Jeho známosti, založené
na jeho službě kdysi v Římě v koleji
„Germanicum“, získaly i mnohou pod-
poru finanční, nutnou k pobytu scholas-
tiků v Innsbrucku. Při návštěvě O. ge-
nerála Arrupeho u nás v květnu 1969 se
O. Šilhan silně zasazoval o to, abychom
mohli skládat poslední sliby bez klasic-
ké, tzv. „třetí probace“. Skupina 22
kněží a 5 bratří skládala tyto sliby u sv.
Ignáce 15. srpna 1969 do rukou provin-
ciála P. Šilhana.

Nezapomenutelnou byla pro mne
skutečnost, když jsem měl od něj v r.
1971 převzít Českou provincii v disper-
zi jako provinciál. Necítil jsem se nijak
moc dobře. Převzít provincii po tak
vzdělaném a všestranně schopném pro-
vinciálovi, já, pouze „Honza domácí“,
mi působilo ještě víc starostí. O. Šilha-
novi jsem se tehdy vyjádřil v tom
smyslu, že v provincii je přece tolik
skvělých Otců. Nosím v mysli i v srdci
od té doby jeho odpověď: „Víš, v církvi
i v Tovaryšstvu se nejedná ve volbě k
úkolům o nejlepší, ale o ty, které si
právě Pán vybral a jaké chce použít. Ty
jsi řidič z povolání. Nyní je třeba
objíždět a dávat dohromady trochu víc

spolubratry.“ A doporučil mně pro ten
úkol úctu k sv. Josefovi Pignatelimu SJ,
který totéž dělal po zrušení řádu na
konci 18. a na začátku 19. století.

Poslední, a silně v duši doznívající zá-
žitek je z našeho posledního setkání v
nemocnici v Novém Městě, dva dny
před jeho smrtí. Za plentou v osamocení
umíral zcela do sebe vtažený člověk,
kněz, jezuita O. František Šilhan.
Očekával Pána, přijal moje požehnání
a požehnal provincii. R. i. p.

Jan Pavlík SJ

S Otcem F. Šilhanem, tehdejším pro-
vinciálem České provincie Tovaryšstva
Ježíšova, a tím i mým provinciálem,
jsem se setkal jen jednou v životě.
Pokud si dobře vzpomínám, bylo to
někdy v zimě 1968/69, v rakouském
noviciátě v St Andrä in Lavanttal, do
kterého jsem spolu s J. Pazderkou
nastoupil v říjnu 1968. Na rozdíl od
jiných členů České provincie SJ, kteří

se tehdy objevili v Rakousku, jsem tam
nebyl vyslán Otcem Šilhanem a vůbec
jsem se s ním neznal. Na jeho krátkou
návštěvu jsem se velmi těšil a ta necelá
hodinka, kterou jsem s ním strávil, se
mi nesmazatelně vryla do paměti. Na
krátké procházce v krásném okolí
noviciátu nejdříve reagoval na mou
polootázku, vlastně nesmělé přání nějak
dokončit i v Rakousku inženýrské stu
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dium z Ostravy; měl jsem za sebou 8
řádně ukončených semestrů studia při
zaměstnání a bylo mi líto hodit je teď
jednoduše přes palubu. Otec Šilhan mi
krátce vysvětlil svůj přístup k mé žá-

dosti a rozhodl: „Jestli chceš tu školu
přes předvídatelné nesnáze přece jen
dokončit, musíš to udělat před vstupem
do Tovaryšstva. Můžeme ti přitom být
nápomocni, ale jako členu Tovaryšstva
ti to neumožníme. Nevidím žádný

důvod, proč bys měl být inženýrem,
když chceš být jezuitou.“

Potom přišla řeč na výhled mého ži-
vota jakožto člena České provincie žijí-
cího v exilu, bez normálního styku s do-
movem. „Budou tě nutit k práci v exu-
lantském prostředí, znám to z doby své-
ho studia v Maastrichtu. Jestli to jen tro-
chu půjde, vyhni se tomu. To není naše
práce,“ uzavřel. Snažil jsem se tím řídit.
Nikdy jsem se nenechal do této činnosti
uzavřít a těžiště své práce jsem vždy
viděl v prostředí země, ve které jsem
žil. S odstupem času jsem přesvědčen,
že O. Šilhan měl pravdu. Můj poloviční
úvazek v České misii v Paříži byl v
mnohém ohledu plodný právě proto, že
jsem měl druhou půlku úvazku v
prostředí francouzském. 

Na závěr své návštěvy v rakouském
noviciátě nám O. Šilhan nabídl besedu,
při níž řekl pár slov o svých osudech po
roce 1948 a zavzpomínal také na svůj
život předtím. To vše dokonalou němči-
nou, kterou jsem mu v té chvíli záviděl
– pracně jsem zdolával první velké ja-
zykové překážky... Vzpomínám si, jak
při vyprávění použil výraz „Feder-
schleissen“ a přitom se přece jen ujistil,
zda tento výraz – „draní peří“ (!) použil
správně. Ohromilo mě, že znal i takové-
to málo užívané výrazy, netušil jsem, že
s němčinou vyrůstal, jeho čeština byla
naprosto česká. Ten výraz mi od té
doby zůstal v paměti, i když jsem ho,
myslím, sám nikdy neměl příležitost
použít. Petr Kolář SJ

Moji rodiče vedli v sedmdesátých le-
tech letní tábor pro chlapce ze známých

katolických rodin; v roce 1979 bylo na-
še tábořiště umístěno v Bobrůvce poblíž
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Moravce. 12. července náš tábor navští-
vili moravecký pan farář P. Valerián
a P. Šilhan. P. Šilhan mým rodičům po-
vyprávěl, jak ho StB šikanuje, nám
klukům dával hádanky, a pak mne (teh-
dy patnáctiletého) a snad ještě dva jiné
označil za budoucí jezuity. Jak vidět,

proroctví mu vyšlo jen ze třetiny. Pokud
vím, byl jediným jezuitou, kterého jsem
potkal, než jsem v roce 1985 požádal
o přijetí do Tovaryšstva.

Václav Dlapka SJ

V polovině září 1945 zemřel náš pan fa-
rář, který mě doporučil ke studiu na Ve-
lehradě. Neměl ještě ani 56 roků. Gene-
rální prefekt P. Ševela přišel na to, že
do Brna pojede P. Šilhan zařizovat věci
pro využití prostor budoucího biskup-
ského gymnázia, zdevastovaného nej-
prve nacisty a později Rudou armádou.
Gymnázium bylo svěřeno Tovaryšstvu
a okolnosti tomu chtěly, aby celou tíhu
dřiny ve vydrancované budově vzali na
sebe klerici SJ, mající před sebou po-
vinná studia filozofie, leč dosud žádnou
střechu nad hlavou. A tak jel P. Šilhan
o něco dříve kvůli mně, kterého měl za
úkol do Brna dopravit. Přišli jsme spolu
do budovy, která byla dostavěna pár dní
před nacistickou okupací. Byl to tristní
pohled: rozbitá okna, všude plno špíny
a odpadků, páchnoucí slamníky a mat-
race po vojácích. P. Šilhan, za pár dní
jmenovaný provinciálem, pokyvoval
hlavou: bude to pro pány filozofy pěkný
experiment! Ale co je to proti tomu, co
museli Naši prožívat za okupace v kon-
centrácích a vězeních, uvažoval. S tem-
peramentem jemu vlastním začala
obnova tohoto domu, jenž sloužil 2 ro-
ky budoucím magistrům za to, že se tam
nadřeli při zabydlování.

Během pobytu na Velehradě jsme se
mohli s provinciálem Šilhanem každo-
ročně setkávat při jeho návštěvách či vi-

zitacích. Každý, kdo chtěl, mohl s ním
mluvit, jak dlouho potřeboval. Kolik asi
slyšel bolestí, stížností, obav, ale také
spokojenosti a chvály! Pak přišel Vítěz-
ný únor, rušení církevních škol a pro-
následování. Když tajná policie přišla
P. provinciála zatýkat, nenašla ho! Byl
v té době v knihovně a tu oni minuli.
Bral to jako pokyn shůry a pokusil se
o útěk za hranice. Ten se však nepovedl
a P. Šilhan zasedl s dalšími řeholníky
na lavici obžalovaných. Jeho snad jedi-
ného nenadopovali tak, aby „zpíval“ po
jejich vůli, proto poukazovali na jeho
(statečné) výpovědi „zavilého nepřítele
lidu“, který musí být tvrdě odsouzen.
Setkal jsem se s ním až za 10 roků ve
Valdicích. Pár otázek, které mně dal,
prozrazovaly psychologa. Další setkání
se uskutečnilo roku 1968, kdy nás
poslal prokázat vědomosti do Inns-
brucku. Po návratu jsem nastoupil do
hradecké diecéze, neboť mě ve Valdi-
cích vysvětil biskup Otčenášek. V lednu
přijel P. Šilhan za mnou do Trutno-
va-Poříčí, znalecky se podíval po domě,
zjistil, že nemám auto, splachovací zá-
chod a psací stroj. To vše bylo vyřízeno
během měsíce! Jeho pak čekalo mnoho
zlého v tzv. normalizační době, kdy do-
dával stále optimismus všem, kdo se
s ním setkali nebo s ním žili.

Jan Rybář SJ
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KARDINÁL ŠPIDLÍK – 85 LET
„Svou pětaosmdesátku jsem oslavil důstojněji, než jsem si dovedl představit,“
píše sám. „17. prosince jsem sloužil mši svatou ve Vatikáně v kapli Redemptoris
Mater, koncelebranty byli kardinálové Walter Kasper z Kongregace pro sjedno-
cení křesťanů, Ignác Daoud Moussa z Kongregace pro východní církve, 40 bis-
kupů a dvě řady kněží. 

Mezi lidem byl arcibiskup Coppa, gu-
vernér Italské státní banky, oba čeští
velvyslanci u Svatého stolce i u italské
vlády, velvyslankyně slovenská a mno-
ho přátel. Počet se musel omezit, pro-
tože se do kaple vejde jen sto lidí. V ká-
zání jsem se pokusil naznačit historii,
jak ji se mnou Boží prozřetelnost vy-
tvářela:

‚V našem životě jsou chvíle, kdy se
díváme dopředu. To je naše ráno. A pak
jsou chvíle, kdy se díváme zpět, to je
náš večer. Já, který jsem došel k večeru
svého života, se musím přirozeně dívat
zpět. Kdybych to však dělal jen chrono-

logicky, bylo by to jako filmové promí-
tání nesouvislých vzpomínek, které kla-
mou, podobně jako povrchní kroniky
v televizních programech. Je lepší dělat
to metodou srovnávací s jinými. Je něco
spontánního, že řeholník dělá toto srov-
nání se zakladatelem svého řádu,
v mém případě se svatým Ignácem.

Jak charakterizovat Ignáce? Jeho
první životopisec ho označil za „con-
templativo in azione“ – kontemplativ-
ního v činech. Já bych dodal, že byl
spíše kontemplativní v předvídání či-
nu. Jeho rozjímání, četné reflexe a vol-
by měly odpovědět na otázky, které ne-
ustále kladl sám sobě: co mám dělat
pro Krista, co mám zvolit k větší slávě
Boží. Ale po boku mu stál jeden z jeho
prvních druhů, přítel, kterého si velmi
vážil, dnes blahoslavený Petr Faber,
ten byl typ rozdílný. Octl se v nejrůz-
nějších situacích, aniž si byl vědom,
jak k nim došlo. Ale také on byl muž
kontemplativní, a bylo to pravděpo-
dobně proto: hleděl pochopit, co Pro-
zřetelnost chtěla s ním udělat, když ho
postavila do takových nepředvídatel-

ných situací. Když tak dělám zpytování
svědomí, musím konstatovat, že jsem
„faberovský“ typ. K velkým změnám
v mém životě došlo nepředvídaně.“

A pak následovalo líčení jeho chvil
života, ale i nečekaných zásahů Boží
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ruky: rodina, studium, jeho přerušení
nacisty, nové rozhledy, noviciát u jezui-
tů, řádové studium filozofie na Velehra-
dě, teologie v Holandsku v Maastrichtu
a Řím: Vatikánský rozhlas, spirituál
v koleji Nepomucenum, studium a čin-
nost na Orientálním ústavu a teď jme-
nování kardinálem. Dále jeho práce,
aby církev dýchala svou spiritualitu jak
západní tak východní.

„Obraz církve dýchající oběma pli-
cemi pochází od velkého ruského básní-
ka V. Ivanova. Pronesl ho po svém
vyznání katolické víry zde blízko ve
svatopetrské bazilice. Velmi jsem si ho
vážil už od začátku. Jako myslitel měl
na mne velký vliv základní ideou svého
života. Studoval světové kultury. Milo-
val je všechny a byl smutný nad tím, že
přecházejí, umírají tak jako umírají lidé.
Co by se mohlo udělat, abychom za-
chránili kulturu? Vzešlo mu světlo. Kul-
tura starých Židů, z profánního hlediska
byla prostřední, přesto žije dodnes.
Důvod? Vstoupila do Krista, a proto
všechno v ní dostalo kristologický vý-
znam. A je tedy naší povinností dát
kristologický smysl těm dvěma plicím
naší evropské kultury, tím ji zachráníme…

Víme velmi dobře, že výzdoba této
kaple se inspiruje touto touhou, kterou
Svatý otec také už vyjádřil vícekrát se
zbožností a vírou. A přiznám se, že stu-
dium jedněch z těchto dvou plic ve mně
vyvolalo mnoho útěchy. Při jedné pří-
ležitosti jsem vyprávěl, jak terminologie
dvou plic se stala populární, a ptali se
mě, jak se tato věc zapojuje do tradice
Otců. Moje odpověď byla následující:
Postoj řeckých otců se zdá, že je spíše
negativní. Ve čtvrtém století byl časový

problém podobný našemu. Šlo o jedno-
tu evropské civilizace. Otroci, kteří pra-
covali v římské říši a nakonec dostávali
svobodu, vytvářeli masu extrakomuni-
tářů, kteří se dovolávali občanství a rov-
nosti práv. Řečtí otcové hájili tuto tužbu
radikální teologickou pozicí. Všichni
lidé mají tutéž přirozenost, mají tentýž
původ. Jestli tu jsou rozdíly, pak ty po-
cházejí od hříchu, musí být překonány,
neboť jsou přehlížitelného významu.
Takový je i rozdíl mezi mužem a ženou.
Člověk je obrazem Božím co do duše,
ne co do těla, musí tedy být jen jedna
spiritualita pro všechny.

Jan Zlatoústý však měl odvahu rela-
tivizovat taková tvrzení. Vezměme už
rozdíl mezi mužem a ženou. Jsou si rov-
ni důstojností, ale rozdílní co do přiro-
zenosti. Tento rozdíl vytvořil sám Bůh
už v ráji. Z jakého důvodu? Aby po-
slední základ jednoty lidí nebyl v přiro-
zenosti, ale ve vzájemné lásce. Tentýž
princip aplikoval Jan Zlatoústý při svém
úsilí překonat antiošské schisma a do-
sáhnout jednoty s Římem. A můžeme
jej aplikovat i na dnešek.

Říká se, že západní spiritualita je ty-
pu mužského, že dává důraz na rozum,
kdežto východní spiritualita je více žen-
ská, že vyzdvihuje význam srdce. Pro
křesťany má být závěr zřejmý: Láskou
a vzájemnou úctou se těmto dvěma spi-
ritualitám podaří uzavřít duchovní ne-
rozlučitelné manželství. Víme, jak tato
idea je drahá Svatému otci. A já děkuji
Prozřetelnosti, že jsem mohl, pokud to
šlo, podat tu skromný přínos.

V této kapli dvou plic nyní celebruji
mši svatou na poděkování za uplynu-
lých 85 let. Trvaly dlouho? Čas je něco
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velmi relativního. Ve srovnání s ději-
nami vesmíru jsou dějiny od Abraháma
ke Kristu velmi krátké, přece jen jsou
plné zjevení velkých Božích dobrodiní,
velkého Božího milosrdenství.‘

Na konci mše svaté P. Milan Žust,
nejmladší člen Centra Aletti, přečetl
list, který mi k této příležitosti poslal
Svatý otec, jímž mi udělal nesmírnou
radost tím, že schválil můj osobní
postoj ve studiu a propagaci východní
spirituality a důležitost pro Evropu
„dýchat oběma stranami plic:

‚Vzpomínám si také, že jsem veřejně
ocenil a vyjádřil, jak si vážím Vaší
osoby na konci duchovních cvičení,
která jste dával na počátku postní doby
v roce 1995. Tehdy jsem Vám psal:
»Vřelými, strhujícími a přesvědčivými
slovy, rozsáhlou a hlubokou teolo-
gickou kulturou jste nám dával vychut-
návat krásu a hloubku myšlení Otců
křesťanského Východu a velkých rus-
kých mystiků.« 

Jsem rád, že Vám i při této příleži-
tosti mohu potvrdit živý obdiv k Va-
šemu dílu. Kolem Vás totiž v Centru
Aletti, které jsem mohl s radostí otevřít
před 11 léty, žije komunita, ochotná
převzít Vaše bohaté dědictví a tvořivě je
dále rozvíjet, jak to dosvědčují na poli
umění mozaiky kaple Redemptoris Ma-
ter a v oblasti teologické úvahy svazek
Pastorální teologie – počínaje krásou,
který byl vypracován  k této příležitosti.

Přeji Vám, abyste ještě dlouhou do-
bu pokračoval v oceňované službě cír-
kvi, a vyjadřuji vroucí přání k Vašim
narozeninám a ze srdce uděluji apoštol-
ské požehnání Vám a Vaší komunitě ja-

kož i všem, kteří jsou plodem Vašeho
duchovního učení.‘

V salonku před kaplí mně český vel-
vyslanec u italské vlády předal stříbrnou
medaili jako ocenění České republiky
spolu s pěkným osobním listem prezi-
denta Václava Klause a ministra zahra-
ničí Cyrila Svobody. Milým překvape-
ním bylo dvanáct dívek z brněnského
sboru „Skřivánek“ (italsky Primavera)
pod vedením sbormistra PhDr. Jarosla-
va Dostalíka – zpívaly jako andělé nad
Betlémem, ale nikoli duchovní sbory,
nýbrž moravské lidové písně – Špidlí-
kovi, Moravanu. Velvyslanec mimo jiné
řekl: ‚Přeji vám proto ze srdce – a
vlastně i nám všem – aby váš mírný
úsměv, vlídná mysl a smysl pro humor,
vaše pochopení pro lidské slabosti a
vaše nezlomná víra v poslání člověka na
tomto světě ještě po dlouhou dobu byla
světlem v temnotě pro tápající a
ariadninou nití pro všechny, kteří
hledají svou cestu.‘ “

„Centrum Aletti mi odevzdalo první
prozatímní výtisk mé rozsáhlejší
knihy,“ končí P. Špidlík svoje slova,
„kterou prakticky uzavírám své stu-
dium, s titulem Teologia pastorale a
partire della bellezza – Pastorální teo-
logie – počínaje krásou. Další blaho-
přejné listy jsem dostal ještě od Konfe-
rence německých biskupů, od ruského
velvyslance v Římě a od řady jiných
přátel a známých. Nemohu k tomu nic
jiného dodat, než říci upřímné Deo
gratias, poděkovat těm mnoha dobrým
přátelům, které mi Bůh poslal, a připra-
vit se na poslední kroky své životní
pouti. K tomu prosím o modlitbu všech
dobrých duší.“                                  P. O.
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POUŤ

POSTŘEHY Z POUTI
DO SANTIAGA
DE COMPOSTELA

František Lízna SJ

Mám před sebou na psacím stole fotografii
s výjevem skupinky tří lidí zajišťujících
převoz zraněného sv. Ignáce z Pamplony
do rodinné tvrze v Loyole. Svatý Ignác v nemohoucí pozici je právě pozvedán
dvěma nosiči, pravou ruku bezvládně visící oblizuje přitom pes.

K pomníku stojícímu uprostřed rušné
Pamplony jsem došel bez předcházejí-
cího vědomí toho, že takový pomník
vůbec existuje, někdy začátkem červen-
ce 2004 na své cestě do Compostely ke
hrobu apoštola Jakuba, příbuzného Pá-
na Ježíše. Složitě jsem přitom hledal

dům Tovaryšstva Ježíšova, poté, co
v jednom klášteře patřícím tamním ře-
holním sestrám, starajícím se o pout-
níky, jsem se dozvěděl, že jezuité
v městě jsou. V té době tam probíhaly
bouřlivé každoročně se opakující slav-
nosti na počest tamního biskupa ze stře-
dověkých dob, svatého Fermina. Ty
oslavy se vlečou celý týden, všechny
obchody jsou při nich zavřené, otevřené
jsou však zato všechny hospody, tančír-
ny, bary a kavárny, ulice jsou zaplněné
davy tamních obyvatel a dále příchozích
ze širokého okolí, včetně lidí z míst
velmi vzdálených. Říká se, že turistů
přijíždí každoročně z celého světa ko-
lem půl milionu. Všude se tančí a popíjí
alkohol, z něho především víno. Ve
všech výkladních skříních, a to všech
obchodů, např. i s dámským prádlem, se
vystavují sošky oslavovaného biskupa,
a ráno se vpouští do městských ulic,
velmi úzkých, vybrané stádo agresiv-
ních býků, před nimiž běží dav odváž-
livců z řad dobrovolníků-mužů. Vše za-
číná přesně v 8 hodin, nejdříve je krátká
modlitba. Trať je více než 1300 metrů
dlouhá.  Běží se před býky, za velikého
rizika pro zúčastněné. Celé město je na 
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Spící účastník oslav v Pamploně
v typickém oblečení

nohou, vše se sleduje s obrovským
zájmem. Každou tuto atrakci sleduje v
televizi celé Španělsko. Kamery jsou
důmyslně umístěny po celé trati, zvláště
na nebezpečných místech, a tak diváci
mohou sledovat detailně celý průběh
s mnohými nebezpečnými situacemi,
kdy běžící lidé padají, jsou nabíráni na
rohy zmatenými býky, zraňováni atp. Je
to mimořádně dramatická podívaná
a jak jsem se mohl sám přesvědčit, je
pečlivě sledována též všemi jezuity
v rezidenci, včetně superiora. Ačkoliv
jsem během své 106denní výhradně pě-
ší cesty do Santiaga de Compostela
úmyslně nečetl noviny, neměl s sebou
rádiový přijímač, neměl mobil a nesle-
doval televizi, přece jsem v Pamploně
seděl s ostatními spolubratry v kulturní
místnosti a s napětím sledoval tento ně-
kolikaminutový přímý televizní přenos,
spoludiváky vzrušeně komentovaný.
Nikdo předem neví, jak se běh před
býky bude rozvíjet.

Moje cesta přes Pamplonu k jezuit-
ské rezidenci mě však dovedla ke zraně-
nému muži, který neutíkal před býkem,
ale bojoval s Francouzi. Každý, kdo zná
alespoň letmo život sv. Ignáce, ví, že
byl zraněn dělovou koulí, a to, co se zá-
konitě jevilo zpočátku jako tragédie, se
zpětně ukázalo být velkou milostí a po-
žehnáním nejen pro zraněného, ale mů-
žeme říci, že pro celou Církev a zvláště
pro nás jezuity. Jsme také zasaženi tím-
to zraněním? Jak dalece, to nechám již
odpovědět každého z nás.

Pro mne samotného však setkání
s tímto pomníkem bylo dalším velikým
darem vyplývajícím z toho, že jsem do
Santiaga de Compostela šel pěšky.

Pamplona je rozsáhlé město a neby-
lo by vůbec divné, kdybych pomník
minul, nebo i přehlédl. Při cestě z města
dál do Santiaga jsem jej marně hledal,
i když jsem se o to pokoušel. Chtěl jsem
vidět jeho detaily. Snad nebude působit
příliš nemístně poznámka, že jsem v 19
letech utrpěl vážné střelné zranění nohy
s těžkou roztříštěnou zlomeninou ste-
henní kosti, která se tři dny po propuš-
tění z nemocnice znovu zlomila při pá-
du z kola, když jsem jel na májovou po-
božnost. Chci tím jen říci, že moje ně-
kolikaměsíční léčba, kdy mě hrozila
velká újma, mne možná uchránila od
mnohého nebezpečí a že při pohledu na
zraněného Ignáce jsem mnohem hlou-
běji vnímal jeho bolest při transportu do
Loyoly. Když jsem výjev fotografoval,
kolem mne procházely davy slavností
opojených lidí a nikdo sochu nevnímal.
Já – poutník – však ano, a byl to ne-
sporně dar z nebe. 
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Znavený účastník oslav v Pamploně

Dobrodružství se sv. Ignácem na
cestě však pokračovalo. Po nějaké době
jsem došel do Najery, místa, kde Ignác
prožíval své mládí ve službě Antonia de
Manrique, vévody z onoho města. Bylo
to ještě před Ignácovým obrácením.
V ubytovně pro poutníky, v blízkosti
městečkem protékající téměř vyschlé
říčky, se tísnilo mnoho poutníků všeho
druhu. Hledal jsem místo, kde bych
mohl spát, aniž bych rušil druhé a při-
tom zachoval stanovený řád. Přidělili
mi jednu postel opatřenou číslem, ale
nakonec jsem se z ní, když se zhaslo,
odplížil do vstupní haly, a tam jsem spal
pohodlně na podlaze. V hale jsem před-
tím nalezl turistickou brožurku v anglič-
tině a v ní jsem objevil zmínku o sv.
Ignáci, o tom, že zde žil a odtud pak
odjel na koni hájit Pamplonu před úto-
čícími Francouzi. Zaměstnanci uby-
tovny však nic nevěděli. Hovořil jsem
o tom s jednou mladou učitelkou hudby
a s úžasem jsem zjistil, že jde o pro-
testantku, ačkoliv Španělku, a než jsem
mohl říci, že jsem jezuita, řekla mi, že
nenávidí dominikány, jezuity a dokonce
překvapivě také františkány. Nebyl jsem
tím pohoršen, naopak jsem ji povzbudil
a poděkoval, že i přesto slouží pout-

níkům, vzal jsem si její adresu a poslal
lístek ze Santiaga. Kdyby se s ní chtěl
někdo seznámit, může se na mne
obrátit, mám její adresu. Konverze je
velmi pravděpodobná.

Ráno jsem pozorně procházel staro-
bylým městem a hledal jsem Ignácovy
stopy. Věděl jsem téměř jistě, že ta či
ona budova stála již za jeho života,
a naopak, že některé z nich určitě nevi-
děl. Můžeme se přitom ptát, co by na ně
řekl, jak by reagoval na moderní rekla-
my a síť proslulých značek?

V kostele jsem koncelebroval s fran-
tiškánským knězem. Společenství věří-
cích bylo zemité a zjevně hluboce kato-
lické. 

Odchod z Najery odkryl drsnou
krajinu se skalnatými útvary až tmavě
rudé barvy, vinice zúrodňovaly a změk-
čovaly drsnost vyprahlé země. Ty kopce
Ignác určitě viděl. Pamatuji si, že jsem
se na obzoru na mírně vyvýšeném místě
otočil a ve chvilce zastavení jsem se
modlil ke sv. Ignáci. Snažil jsem si za-
pamatovat krajinný profil míst, která on
před námi určitě též viděl, jenž mu
zůstal v paměti vrytý, ať již pak byl
kdekoliv vzdálen… Děkoval jsem Pánu
Bohu za tuto nádhernou pouť…
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Z HISTORIE

ALFRÉD DELP,
MUČEDNÍK
Jiří Obruča SJ

Kdo nemá odvahu spoluvytvářet
dějiny, stane se jejich pouhým
objektem.

Jezuitský páter Alfréd Delp bude vždy
spojován s odporem proti Hitlerově
„třetí říši“. Kvůli své příslušnosti k tzv.
„okruhu Kreisau“, kvůli věrnosti církvi
a své vizi lidské a sociální společnosti
byl odsouzen k smrti. V tyto dny si při-
pomínáme 60. výročí jeho popravy.
2. února 1945 byl Alfréd Delp v Berlíně
oběšen, jeho popel byl rozprášen na zá-
kladě Hitlerova osobního rozkazu.

Alfréd Delp se narodil 15. září 1907
v Mannheimu. Po ukončení základní
evangelické školy pokračoval ve studiu
na gymnáziu v Dieburgu, kde se ve vyš-
ším ročníku stal katolíkem. Již během
svého studia v jezuitském řádu, do kte-
rého vstoupil v r. 1926, se ukázal jeho
talent: dokázal dobře a hlavně včas ro-
zeznávat společenské posuny ve společ-
nosti, byl konstruktivním kritikem své
doby. Svá první filozofická studia v ko-
leji sv. Jana Berchmanse v Pullachu
u Mnichova dokončil v r. 1931. Poté
působil jako prefekt ve známých kole-
jích Stella Matutina ve Feldkirchu a St.
Blasien. Jak dosvědčují jeho vrstevníci,
byl přátelský a vyznačoval se vstříc-
ným, laskavým humorem. Srdcem byl
bojovník, stál pevně na zemi, otevřen
pro současnost. Následující slova mo-
hou být chápána jako jeho životní na-
směrování, které také sám žil: „Kdo
chápe, že  dějinnost spočívá ve stále no-

vém přijímání minulosti, ten se neohlíží
pouze dozadu, aby jen zde hledal po-
učení. I ta nejvelkolepější minulost člo-
věku nic nepomůže, pokud  to staré, mi-
nulé, není nově zpracováno a uchopeno
živou přítomností.“ Proto nepřekvapuje,
že P. Delp – když bylo v nacistickém
Německu nejhůř – pomáhal také židov-
ským rodinám.

Svá teologická studia začal v koleji
sv. Ignáce v holandském Valkenburgu,
dokončil je pak v St. Georgenu ve
Frankfurtu. Kněžské svěcení přijal v r.
1937 v kostele sv. Michaela v Mnicho-
vě. O rok později pak zahájil v Rott-
mannshoehe terciát (závěrečnou fázi
řádové výuky a formace). V r. 1939 byl
úředně odmítnut při zápisu na další stu-
dia na mnichovské univerzitě. V tomto
období se projevil jako známý kritik do-
bových poměrů při práci v redakci je-
zuitského časopisu „Stimmen der Zeit“.
Činnost této redakce byla úřady zakázá-
na a budova byla gestapem v dubnu
1941 násilně převzata. P. Delp se stal
rektorem kostela sv. Jiří v Mnichově-
-Bogenhausenu a zároveň spolupra-
covníkem „naddiecézního“ grémia pro
pastoraci mužů. V r. 1942 se sblížil
s tzv. „okruhem Kreisau“, se skupinou
odporu proti národnímu socialismu, kde
se také poprvé setkává s hrabětem
Helmuthem von Moltkem. Do tohoto
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S rodiči v den primiční mše

okruhu odporu proti nacistickému
režimu jej poprvé uvedl jeho tehdejší
provinciál P. Augustinus Roesch. Spolu
s ním a s dalšími spolupracovníky (mj.
i se spolubratrem P. Lotharem Koeni-
gem) se setkávali k diskusím na téma
nového společenského řádu, ve kterém
je respektováno Boží právo a chráněna
lidská důstojnost. V červenci 1944 byl
P. Delp zatčen a převezen do Berlína,
kde byl vyslýchán gestapem. Jeho zat-
čení souvisí mj. i s nezdařeným atentá-
tem na Hitlera, o který se téhož měsíce
pokusil Claus von Stauffenberg (8 dní
před zatčením P. Delpa). Ve vězení pak
skládá P. Delp své poslední řeholní sli-
by. Vlastní soudní proces, který s ním
a s ostatními spolupracovníky „okruhu
Kreisau“ fašistický režim zinscenoval,
byl pouhou fraškou. Nešlo vůbec o do-
kázání viny či neviny, ale o „hlavu“ již
předem odsouzeného. Stejně jako von
Moltke byl P. Delp obviněn z vlastizra-
dy a odsouzen k smrti, protože podle
obvinění počítali s možností rozpadu
třetí říše. Jak píše hrabě von Moltke
v posledním dopise na rozloučenou své
ženě: „Jen jsme přemýšleli… a před
myšlenkou, před pouhou myšlenkou,
má národní socialismus takový strach,
že vše, co je jí ovlivněno, chce vyhu-
bit… Budeme pověšeni, protože jsme
spolu uvažovali.“

Po šesti měsících vězení a krutých
výsleších následoval rychlý, jen dva
dny trvající soudní proces. 11. ledna
1945 byl P. Delp odsouzen k smrti obě-
šením, 2. února byl pak rozsudek vyko-
nán v Berlíně-Plötzensee na místě, kde
se dnes nachází památník všem obětem,
které zde byly v době národního socia-
lismu popraveny.

„Je čas rozsévání, ne sklizně. Bůh
sám zasévá, jednou bude také sklízet.
Jen o to jediné se chci snažit: alespoň
jako zdravé zrno padnout do země. A do
Božích rukou. A bránit se bolesti
a smutku, které mne někdy chtějí pře-
moci. Když si Bůh tuto cestu přeje –
a vše viditelné to potvrzuje – pak mi ne-
zbývá než touto cestou jít dobrovolně
a bez zatrpklosti. Jednou budou smět
druzí žít lépe a šťastněji, protože my
jsme zemřeli. Prosím také své přátele,
aby nebyli zarmouceni, nýbrž aby se za
mne modlili. A aby si poté byli jisti, že
jsem byl obětován, nikoliv zabit.“
(Slova P. Delpa, která si zapsal po svém
odsouzení 11. ledna 1945.)
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AKTUALITA

TSUNAMI
A JEZUITÉ
Petr Ovečka SJ

Z římského ústředí
Podle zpráv, které jsme dostali z našich
jezuitských provincií, které byly postiženy
zemětřesením a záplavami – jsou to přede-
vším Srí Lanka, Madurai  a Indonésie – ne-

došlo z řad jezuitů k obětem na životech. Hlavní jejich starostí je poskytnout
pomoc tisícům, kteří nemají přístřeší, jídlo ani nejzákladnější pohodlí.

Na Srí Lance čtyři komunity Galle, Trincomalee, Batticaloa a Colombo ote-
vřely své kostely a domy a přijaly ty, kdo hledali pomoc. V rezidenci v Batticaloa
našlo přístřeší na 3000 osob.

V Indii, provincie Madurai, se naši scholastici připojili ke skupině, která po-
skytovala pomoc. Provinciál jmenoval komité tří jezuitů, kteří mají za úkol
koordinovat pomoc ve spolupráci s Caritas a Červeným křížem. Jako gesto soli-
darity poukázal Otec generál 10 tisíc euro pro bezprostřední pomoc každé z pro-
vincií Srí Lanka a Madurai, které se momentálně zdají nejvíce postižené země-
třesením a záplavou.

Tiskové a informační centrum SJ, Řím, 28. prosince 2004

Srí Lanka
My chceme pracovat v šesti oblastech, kde jezuité žijí a působí. Jeden odpovědný
jezuita bude pověřen rekonstrukční a rehabilitační prací. V každé oblasti chceme
postavit 100 domů. Každý dům přijde na 300 tisíc rupií (103 rupie je za jeden
dolar).

P. Chryso Pieris, socius srílanského provinciála, 31. prosince 2004

Srílanští jezuité vytvořili Tsunamský pomocný výbor, aby čelili nedávné
pohromě. Jmenuje jej Fr. S. Maria Antony, provinciál, a zapojí do něho i laické
odborníky v plánování, výzkumu a rozvoji. Budeme spolupracovat s vládou,
náboženskými i laickými organizacem, které se zapojily do práce za úlevu,
rehabilitaci a rekonstrukci. Protože nemáme zkušenost v tom, jak zvládnout
neštěstí, jsme vděčni spolubratřím z Indie, kteří nám pomáhají svými zkušenostmi
a odbornými znalostmi. 

P. Chryso Pieris, socius srílanského provinciála, 5. ledna 2005

Aceh – Indonésie
Všichni jsme plni smutku, protože asijské tsunami zasáhlo také jižní pobřeží
Acehu a provincie severní Sumatry. Vlnová bouře způsobila smrt na 45 tisíc osob
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(29. prosince 2004). Tisíce uprchlíků je bez svých základních životních potřeb
a bez lékařské služby.

V této krajní situaci indonéská Jezuitská služba uprchlíkům (JRS) je aktivní
v Acehu a severní Sumatře, přispívá ke zvládnutí situace a k lepšímu rozšíření
pomoci obětem a zdevastovaným oblastem.

Spolu s JRS pracují jezuité v humanitárním týmu dobrovolníků a s krizovým
centrem Indonéské biskupské konference prostřednictvím jejich příslušných
apoštolských skupin se připojují k jejich úsilí pomoci trpícím v obou provinciích.
S uctivostí vám děkujeme za vaši bratrskou solidaritu a upřímnou podporu.
I nadále se chceme vytrvale modlit navzájem i za velkomyslnou pomoc obětem
asijské tsunami v různých zemích v Africe i Asii. 

Priyono Marawan SJ, provinciál Indonésie

Indie – Madurai
Drahý Marku, 
radostný pozdrav k Vánocům a novému roku. Děkuji za e-mail. Jsem dojat tvou
starostlivostí o postižené. Statistiky, které podávají média, jsou minimální.
Skutečnost je hrozná. Stále ještě dáváme do pořádku situaci a pomáháme, kde
můžeme. Naši nejmladší spolubratři jsou už venku, pomáhají postiženým. Toto
ráno jsem se mohl s nimi setkat, abychom udělali nějaký program. Pracujeme ve
spolupráci se sdružením „Katolická náboženská Indie“ a stejně tak s diecézními
charitními společnostmi…

František Xaver Periynayagam SJ, provinciál z Madurai,
australskému provinciálovi Marku Raperovi, 28. prosince 2004

Indie – Tamil Nadu
„Pro nás je to zázrak,“ tak se vyjadřuje biskup z Thanjore mons. Ambrose z indic-
kého státu Tamil Nadu na jihovýchodním pobřeží. V bazilice Panny Marie, Naší
Paní dobrého zdraví ve Vailankanni bylo 26. prosince shromážděno na dva tisíce
věřících, když tam udeřila vražedná obří vlna. Dospěla až k hlavnímu vchodu,
a pak se stáhla zpět, když jen olízla první chrámové stupně. Svatyně je známá jako
Lurdy Indie a každý rok ji navštíví miliony věřících. Je vzdálena jen sotva sto
metrů od pláže, ale voda do ní přesto nepronikla. Vedle, jen pět set metrů od
moře, je parkoviště autobusů, v téže výši jako svatyně. Bylo zavaleno až 12 metrů
vysokými vlnami, stejně jako okolní hotely. Tam zahynulo přes tisíc lidí. Avšak
tytéž vlny se zastavily před mřížemi svatyně.

První zprávy o mariánské kapli ve Vailankanni jdou až do 16. století a z té
doby jsou první zvěsti o podivuhodných uzdraveních na přímluvu P. Marie. Kaple
byla jakýmsi majákem pro portugalské mořeplavce za bouře a do kaple s doško-
vou střechou je místní rybáři vodili k poděkování.

Italský deník Avvenire, 3. ledna 2005
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JEZUITÉ A EVROPA

MAGIS

Ve dnech 26. až 28. listopadu 2004 se
sešli ve Frankfurtu v budově jezuitské
filozofie a teologie v St. Georgen re-
gionální koordinátoři projektu Magis
(viz Jezuité 5/2004, str. 27), který chce
být ignaciánským příspěvkem ke XX.
Světovému dni mládeže  ohlášenému
na 16. až 21. srpna 2005 do Kolína nad
Rýnem. Přijelo na 30 mladých z 22
zemí Evropy, ale také z Austrálie
a Kanady; Českou provincii zastupoval
jako náš koordinátor P. Pavel Bačo
z Olomouce. Tento ignaciánský projekt
kombinuje prvky pouti a skupinových
duchovních cvičení a bere jako své
motto latinský termín „magis“, „více“.
Tento pojem představuje cíl projektu –
přiblížit se více Bohu. Na tři tisíce

účastníků přijede do 12 různých měst.
Rozděleni do 100 skupin se zapojí do
sociálních, tvořivých nebo poutních
experimentů. Projekt vyvrcholí v oslavě
na proslulé skále Loreley nad řekou
Rýnem. Eucharistické slavnosti se
zúčastní generální představený jezuitů
Otec Petr-Hans Kolvenbach a místní
limburský biskup dr. Franz Kamphaus.
Nakonec účastníci pojedou lodí po
Rýnu do Kolína a připojí se k programu

světového dne. Německý provinciál
P. Stefan Dartmann potvrdil svou plnou
podporu projektu; vidí v něm příklad
mezinárodní spolupráce mezi jezuity
a jejich spolupracovníky. Koordinátor
celého projektu jezuita P. Ludger Joos
shání dotace od dárců a sponzorů, aby
se podniku mohlo zúčastnit co nejvíce
mladých ze zemí východní Evropy
a z rozvojových zemí.

NEAPOL
V Neapoli se konalo ve dnech 21. až
27. října 2004 plenární zasedání Konfe-
rence evropských provinciálů.
Zúčastnilo se ho 36 provinciálů a zá-
stupci Magrebu (Maroka, Tuniska
a Alžírska) a Ruska. Zasedání se zabý-
valo především dvěma tématy. Nejdříve
byla diskuse o snížení počtu studijních
formačních domů: byl přijat návrh,
vypracovaný přípravnou komisí, který
byl pak postoupen generálovi řádu a ten
jej přijal za svůj. Od roku 2008 budou

mít evropské jezuitské provincie jen 12
studijních domů základní formace.
Kromě mezinárodního scholastikátu při
Gregoriánské univerzitě v Římě s prog-
ramy filozofie i teologie budou poskyto-
vat vědeckou formaci v obou těchto dis-
ciplínách jen domy v Londýně a Paříži.
Pouze teologii budou mít domy v Mad-
ridu, Bratislavě (se sídlem v Trnavě –
tam teologie existuje už od roku 1991)
a ve Varšavě. Jen filozofii budou mít
domy v Mnichově, Padově, Salamance,

22



jezuité a Evropa - jezuité a Evropa - jezuité a Evropa - jezuité a E
Braze (Portugalsko), Krakově a Záhře-
bu. Důvodem snížení počtu formačních
studijních domů je jak pokles počtu stu-
dentů a profesorů, tak také důraz na
kýženou evropskou výchovu. Právě
pokles povolání byl druhým bodem
neapolských diskusí. Provinciálové po-
věděli, co dělají pro získávání nových
povolání. S velkým zájmem byly sledo-
vány příspěvky kanadského a italského
„promotora povolání“. Mluvili v duchu

Ježíšova „pojďte a uvidíte“ (Jan 1,35):
otevřít brány našich domů zájemcům
o povolání, aby viděli zblízka naši prá-
ci, vytvářet pohostinné širší společen-
ství, v němž by byli nejen studenti, ale
i rodiny, dívky, řeholní sestry a kněží.
„Je třeba vytvářet prostory, v nichž bu-
deme sdílet své starosti i bolesti, bu-
deme o nich vyprávět buď jednotlivě,
nebo jako komunita,“ řekl P. Bizetti
z Italské provincie.

GLIWICE
Ve dnech 17. až 21. listopadu 2004
došlo v Gliwici v domě jihopolské pro-
vincie k setkání koordinátorů pro
sociální apoštolát v provinciích výcho-
doevropské asistence. Byl přítomen
asistent Otce generála pro tuto oblast
činnosti jezuitů P. Fernando Franco.

Setkání se zúčastnilo 20 jezuitů,
Českou provincii zastupovali P. Fran-
tišek Lízna a scholastik Ladislav Nosek.
Námětem setkání byla „Sociální spra-
vedlnost a nezaměstnanost ve východní
Evropě“ – velmi aktuální pro Gliwici
a okolí, kde je vysoká nezaměstnanost.

Zástupci provincií pověděli, co se
v tomto směru u nich koná. P. Lízna se
zmínil o plánu založit v severních Če-
chách školu podle vzoru škol „Nativity“
v USA, a pak o práci mezi chudými,
zvláště Romy. Jak P. Franco, tak i Slo-
vinec P. Robin Schweiger, koordinátor
východoevropské asistence, se domní-
vali, že sociálnímu apoštolátu se v post-
komunistických zemích věnujeme ne-
dostatečně, a zdůraznili, že tu nejde
pouze o jednu z forem apoštolátu je-
zuitů, ale o evangelní opravdovost a dů-

věryhodnost celého jezuitského kázání
evangelia.

Velkou pozornost vzbudily referáty
o dvou iniciativách, uskutečněných laic-
kými spolupracovníky: „Labor“, inicia-
tiva křesťansky orientovaných intelek-
tuálů a dělníků, která usiluje o integraci
světa práce do duchovních struktur,
s vůdčí myšlenkou: „Podílíme-li se na
práci, následujeme Boha, který též pra-
cuje: Bůh-Stvořitel, Ježíš-dělník“.
A pak „Barka“, fundace pro vzájemnou
pomoc, vzniklá v Poznani, která chce
pomáhat chudým, bezdomovcům, pro-
puštěným vězňům apod. Dílo se roz-
rostlo již do dvaceti komunit a poskytlo
pomoc víc než 750 osobám v nouzi.

Účastníci si jistě připomněli, že
v Gliwici vlastně začala druhá světová
válka. V r. 1939 němečtí vojáci v pol-
ských uniformách přepadli německou
rozhlasovou stanici, což poskytlo zá-
minku k ozbrojené „obraně“. A pak na-
ši našli v Gliwici ulici pojmenovanou
po Martinu Středovi, slavném obránci
Brna za třicetileté války – Gliwice je
totiž jeho rodné město.
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ZPRÁVY
Praha

# Česká jezuitská provincie poslala ke
13. lednu 2005 svým řádovým spolubrat-
řím pro postižené záplavami a zemětřese-
ním v jihovýchodní Asii finanční pomoc.
Do Srí Lanky odešlo 5900 Z a do Indoné-
sie 5000 Z. Je to dar provincialátu,
jednotlivých komunit a výsledek sbírek,
které byly při našich kostelích na ten účel
vykonány. Na účet jezuitů na Srí Lance
poslal ještě Řád sv. Lazara 1000 Z.
# Čeští jezuité si 8. prosince 2004 připo-
mněli 85. výročí založení své provincie,
tehdy Československé. Vznikla oddělením
od provincie Rakouské z rozhodnutí teh-
dejšího generála řádu P. Vladimíra Ledo-
chówského. Dekret o oddělení přečetl
8. prosince 1919 generálův asistent Ho-
lanďan P. Rudolf van Oppenraaij. Nově
vzniklá provincie měla už v Čechách rezi-
dence v Praze na Novém Městě u svatého
Ignáce (od roku 1866) a v Hradci Králo-
vé, koleje-gymnázia v Praze-Bubenči (za-
loženo 1913) a německé v Bohosudově-
Mariascheinu (1853), na Moravě kolej
a začínající gymnázium na Velehradě
(1890) a rezidenci na Svatém Hostýně
(1887); na Slovensku domy v Bratislavě
a Trnavě (1853). Život všech domů naru-
šily nacismus a druhá světová válka, a po
slibné obnově roku 1945 komunismus.
Roku 1989 Česká provincie povstala zno-
vu z prachu a zotavuje se ze svých starých
i nových ran. Při svém vzniku měla Čes-
koslovenská provincie 153 členů, z toho
bylo 72 kněží.

# P. Jan Palacký, který po 15 let působil
jako misionář-lékař v Bolívii, se vrátil
v polovině loňského roku  ze zdravotních
důvodů do Evropy. Prozatím žije v Nea-
poli, kde studoval lékařství. 

Brno
# P. Josef Prchal byl brněnským bisku-
pem Vojtěchem Cikrlem jmenován admi-
nistrátorem farnosti Brno-Lesná. Farnost
tvoří především sídliště Lesná, postavené
v letech 1964–1970. Tam bylo v říjnu
2004 dokončeno a požehnáno Duchovní
centrum P. Martina Středy SJ a blahosla-
vené Marie Restituty Kafkové.

Svatý Hostýn
# Časopis Listy svatohostýnské si letos
připomene 110. výročí svého vzniku.
Bylo to 1. dubna 1895, kdy Otcové jezui-
té, strážci tohoto mariánského poutního
místa od roku 1887, začali takto i písemný
kontakt s poutníky. Dali mu název Hlasy
svatohostýnské. Ty vycházely pravidelně
až do roku 1948, kdy je umlčeli komu-
nisté. „Listy“ navazující na „Hlasy“ jsou
letos ve svém devátém ročníku. Vydává je
čtvrtletně Matice svatohostýnská ve spo-
lupráci s duchovní správou na Svatém
Hostýně.

Český Těšín
# Obyvatelé českého i polského Těšína
si 28. října připomněli 300. výročí přícho-
du jezuitů do města. Vzpomínkovou vě-
deckou konferenci na téma „Tovaryšstvo
Ježíšovo v Těšínském Slezsku“ uspořá-
dala Slezská univerzita v polském Těšíně.
Duší konference byl náš spolubratr Piotr
Jerzy Badura, který vystoupil s příspěv-
kem „Jezuité v Těšínském knížectví“.
Promluvilo ještě jedenáct dalších řečníků.
Z polské strany byl přítomen mj. ordinář
bielsko-żywiecké diecéze, do níž dnes
polský Těšín patří, biskup Tadeusz Ra-
koczy, zástupci provinciálů polského
i českého a velký počet posluchačů a stu-
dentů z univerzity. Závěr tvořila v česko-
těšínském kostele večerní pontifikální mše
svatá, které předsedal ostravsko-opavský
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biskup mons. Lobkowicz. Slavnostním ka-
zatelem byl P. Petr Kolář z Prahy, který
přítomné věřící oslovil česky i polsky.

Londýn
# 10. října m. r. se česká a slovenská far-
ní komunita přestěhovala z kaple našeho
domu na Farm Street do kostela P. Marie
La Salettské a svatého Josefa na Melior
Street nedaleko stanice metra London
Bridge. Přestěhování si vyžádal růst této
komunity, protože kaple, v níž se boho-
služby konaly, už ji nebyla schopna
pojmout. Starosti o komunitu se ujal slo-
venský kněz Jozef Vojtek. S novým fará-
řem koncelebruje v neděli pravidelně P.
Jan Lang SJ, zakladatel českých mší a ta-
ké domu Velehrad, který tvoří duchovní
centrum celé komunity. Tam jsou pravi-
delné mše večer ve 20 hod. v pondělí, ve
středu, v pátek a neděli. Z jezuitské kaple
na Farm Street tedy české mše odcházejí
po více než padesáti letech – poprvé tam
byla sloužena první postní neděli roku
1949. U začátků těchto mší byli kromě
Otce stařešiny Jana Langa ještě P. Jaro-
slav Popelka a František Kovanda, kteří
v roce 1949 dokončili v Anglii spolu s
P. Langem svá teologická studia. Otci
Langovi pomáhal v této české pastoraci
po nějakou dobu P. Robert Kunert a pak
ve dvou údobích před a po roce 1989
P. Josef Pazderka, který náhle zemřel za
návštěvy ve vlasti 8. dubna 2002.

Milán
# Školy, které má Italská provincie
v tomto městě sdružené pod hlavičkou
Institut  papeže Lva XIII., mají  jako své-
ho nového rektora ženu. Je to profesorka
Gabriela Tana. Na  koleji působí od skon-
čení svých univerzitních studií roku 1985
– nejdříve na střední škole a pak i na reál-
ném a klasickém gymnáziu, které ještě i se
základní školou tvoří součásti Institutu.
Předtím, než byla postavena do čela celé-

ho Institutu, byla ředitelkou obou gym-
názií. Je jí 44 let, je vdaná a má dvě dce-
ry. „Doufám, že se mi podaří sloučit  tato
dvě poslání, poslání matky a veřejnou
činnost, jak se mi to dařilo doposud,“ zně-
la její odpověď na jmenování. „Víme, že
někdo bude mít své výhrady,“ řekl dosa-
vadní rektor celého  komplexu škol, P. De
Mari, „ale víc než polovina  našich ústavů
v Evropě má za ředitele laiky. A my jsme
zvolili ženu. Naše volba odpovídá změ-
nám ve světě i v našem řádu, který se
nebojí spolupráce s laiky a nebojí se svěřit
jim i odpovědná místa.“ Institut papeže 
Lva XIII. byl založen roku 1893, dnes má
ve všech svých čtyřech ústavech přes 11
tisíc žáků a studentů. Profesorský sbor
tvoří 15 jezuitů a dalších 81 profesorů
a spolupracovníků laiků, mužů i žen.

Bangkok
# Cestou na vizitaci našich domů
v Austrálii se Otec generál zastavil
v Bangkoku v Thajsku – bylo to ještě před
tragickým zemětřesením. Tam se připojil
ke vzpomínkovým oslavám 50. výročí už
druhého příchodu Tovaryšstva do této
země. Koncelebrované eucharistické oběti
předsedal místní arcibiskup kardinál Ki-
bunchu. Koncelebrovali také mj. apoštol-
ský nuncius, Otec generál a představený
Thajské oblasti, která závisí na Indonéské
provincii. Liturgii bylo přítomno na 500
osob, kněží, řeholních sester i věřících.
Na konci mše přečetl Otec generál
srdečné poděkování všem, kdo umožnili
apoštolskou práci Tovaryšstva. Na žádost
Otce Kolvenbacha se k jezuitům na
otevřeném fóru, kterému předcházel jeho
třicetiminutový proslov, připojili i laičtí
spolupracovníci v apoštolátě. Kromě
Bangkoku mají jezuité v Thajsku ještě
dva domy se 16 členy. Do regionu patří
26 jezuitů.
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Únor

Všeobecný: Za nemocné, především za ty nejubožejší, aby nezůstali nepovšimnuti
a dostalo se jim lékařské péče, odpovídající důstojnosti lidské osoby.

Pro nás je nepředstavitelné, že bychom
nemohli jít k lékaři, k zubaři nebo do lé-
kárny. I v dnešní době jsou však země,
kde takovou možnost nemají. Každý den
umírá mnoho lidí na malárii, malomocen-
ství a AIDS. Často je vinna i nevšímavost
a nezájem těch, kdo by pomoci mohli.
Svatý otec vyzývá, aby lidská srdce byla
citlivější k těmto němým výkřikům
(O medicíně a lidských právech VII., 2000).

V jednom ze svých poselství ke Dni
nemocných (11. 2.) připomíná, že on

každý den chodí na duchovní návštěvu do
nemocnic a zdravotnických zařízení.  Nej-
raději by se zastavil u nemocných, jejich
příbuzných i ošetřujících. Tato místa jsou
jako svatyně, kde lidé mají účast na Kris-
tově velikonočním tajemství. Zde se zno-
vu vynořují otázky, jaký je smysl bolesti,
zla a smrti, které přes všechen dosažený
pokrok trvají (Radost a naděje 10).

Nezapomeňme při své modlitbě za ne-
mocné, že těmi ubohými jsou také ti, kdo
jsou bez naděje na život s Kristem.

Misijní: Za všechny misionáře, muže i ženy, aby rostlo jejich poznání, že evan-
gelium mohou šířit působivě a přesvědčivě pouze plni vášnivé lásky
ke Kristu.

Ježíš Kristus nás učí, jak vytvářet zralou
osobnost. Snahou každého vychovatele je
tedy pomáhat lidem, aby si ke Kristu vy-
tvořili svůj osobní vztah. Jenom ti, kdo
„žijí s Ježíšem“, jsou ochotni od něj při-
jmout poslání jej hlásat. Láska ke Kristu
je jedinou přesvědčující nositelkou víry.

Svatý otec ve svém okružním listě

„Církev žije z eucharistie“ píše: „Je dobré
být s ním a opřít svou hlavu o jeho hruď
jako jeho milovaný apoštol“ (srov. Jan
13,23). Tento dotek lásky jeho srdce může
přivést k horlivé aktivitě.

Proto se modlíme za misionáře, aby si
uvědomovali, že jedině touto cestou je
hlásání evangelia účinné a přesvědčivé.

Národní: Za nové objevení smyslu pro zasvěcený život.

Hodnocení zasvěceného života spočívá
především v přesvědčení, že duchovní
hodnoty mají vyšší cenu než hodnoty
hmotné. Zasvěcený život se tedy zříká
i příjemných a dovolených darů života
proto, aby tím zřetelněji vystoupily na
světlo duchovní hodnoty a aby se jich
spolehlivěji dosáhlo.

Ježíš Kristus nás učí, že dokonalost
nespočívá v majetku a postavení, ale pří-
mo ve zříkání se jich. „Tak se získává po-
klad v nebi“ (Lk 18,22). Když slibuje, že
„v tomto čase dostanou takoví mnohokrát

více“ (Lk 18,30), má na mysli především
dary Ducha svatého. Z nich se zrodila
a vyrostla církev. A z nich také žije.

Vyvrcholením vztahu lásky k Bohu je
slib zachování evangelních rad. Znamená
to především hledat a milovat Boha, který
nás miloval dříve, a za všech okolností
vést život skrytý s Kristem v Bohu (srov.
Kol 3,3). Z toho vyvěrá a dostává další
podněty láska k bližním, zaměřená k vy-
tváření Božího království.

Z tohoto hlediska se nedá zasvěcený
život ničím nahradit.
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Březen

Všeobecný: Za vlády národů, aby ve svých programech a plánech vždy měly na
mysli chudé, opomíjené a utlačované.

Dnes nikdo nemůže tvrdit, že by nevěděl
o hladu, který sužuje a trápí velkou část
lidstva. Je též bezpočet dětí, které jsou
podvyživeny a mnohé umírají hladem.
Jsou ohroženy v tělesném růstu i v du-
chovním vývoji, a celé oblasti světa jsou
tím odsouzeny k beznaději.

Je samozřejmě na místě, že se zřizují
dobročinné nadace a charitativní organi-
zace pro pomoc těm nejpotřebnějším. My
však usilujeme o to, aby vlády na tuto čin-
nost nespoléhaly a samy vládní programy

se touto otázkou vážně zabývaly a účinně
ji řešily.

Když se jednotlivým lidem upírá prá-
vo na svobodný rozvoj, je v nebezpečí ce-
lá společnost. Nespravedlnost, na niž si
druzí zvykli, je podhoubím pro mravní se-
bezničení a přispívá k růstu sociálního na-
pětí a nenávisti. Tím se lidstvo stále více
a více vzdaluje od Božího plánu, od civili-
zace lásky.

„Opustí-li láska svět, je hrubec prin-
cem a nestvůra králem“ (Raoul Follereau).

Misijní: Za místní církve, aby si byly stále více vědomy naléhavosti výchovy ke
svatosti, a tak byly schopny plnit poslání nové evangelizace.

Kořenem, z něhož vyrůstá každá misijní
činnost, je dokonalá věrnost Pánu. Čím je
život světější, tím působivější je hlásání
víry. Pozvání k misijní činnosti je zároveň
pozváním ke svatosti. K té je však vyzván
každý pokřtěný, takže svatost a hlásání
Krista jdou spolu ruku v ruce.

V čem však spočívá svatost, ke které
mají vychovávat místní církve? Jednoduše
v tom, že jsme důvěrně spojeni s Kristem
a podobáme se mu tím, že jsme celým

srdcem oddáni Bohu a službě bližním.
Tato výchova však prochází křížem.

Bez odříkání a duchovního boje není sva-
tosti (srov. 2Tim 4). Po ovoci se pak po-
zná strom. Apoštol Pavel píše v listě ke
Galaťanům: „Ovocem Ducha je láska, ra-
dost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dob-
rota, věrnost, tichost a zdrženlivost“ (Gal
5, 22–23).

Prosme o ně a usilujme o ně, jak jen
dovedeme!

Národní: Za větší úctu k počatému, nenarozenému životu v naší zemi.

V březnových dnech okolo slavnosti
Zvěstování Páně vystupují větší či menší
skupiny našich věřících na veřejnost a za-
sazují se o ochranu lidského života od je-
ho samotného počátku. Reakce veřejnosti
odpovídá její víře či spíše nevíře v Boha,
v existenci duše a její nesmrtelnosti.

V naší zemi jsme se stali ve své vět-
šině konzumní společností. Pokles počtu
narozených dětí se zastavil jen díky cizím
přistěhovalcům.

Americký prezident J. W. Bush odsou-
dil tuto povážlivou situaci ve své zemi
zcela otevřeně, vyzval všechny Ameri-
čany, aby se zamyslili nad posvátností
lidského života a zavázali se, že budou
respektovat život a důstojnost každé lid-
ské bytosti.

Lidský život je nedotknutelný, a to
i tehdy, kdyby jeho zničení mělo pomoci
k léčení nemocí.

-frm-
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                    Nikolaj O. Losskij: Nauka o reinkarnaci

Z ruského originálu přeložil Alan Černohous. Vychází v rámci
výzkumného záměru „Jednotná Evropa a křesťanství“ v řadě
Studijní texty Centra Aletti v nakladatelství Refugium jako jeho
137. publikace.

Aktuální téma, o kterém filozof Schopenhauer říká, že zajímá
polovinu lidstva všech kultur. Populárním, bystrým a vtipným
způsobem – ve velké paletě informací – shrnuje ruský myslitel
Losskij důvody „pro „ a „proti“.

Gaston Fessard:
Dialektika Duchovních cvičení Ignáce z

Loyoly

Z francouzského originálu přeložila Martina Vavřínková.
Vychází v nakladatelství Refugium ve spolupráci s Křesťanskou
akademií Řím v sérii Societas jako jeho 136. publikace.

Autor předkládá provokativní interpretace ignaciánského
odkazu duchovních dějin a exercicií. Dále se podnětně pokouší
o analýzu psychologického pozadí osobností Descarta, Hegela
a představitelů existenciální filozofie.
V předkládané podrobné studii Gastona Fessarda nás zaujme
analytický způsob představení charizmatu zakladatele jezuit-
ského řádu. Fessard k nám nepromlouvá jen jako solidní inter-
pret pojednávaných myslitelů, ale jako neutuchající hledač nej-

osobnější pravdy cestou kultivovaného pojmosloví – kde nakonec i ona „pojmová
námaha“ zmlkne. K ignaciánskému charakteru patří rovněž to, že jezuita vstupuje
tam, kde je Pán ještě neznámý.

Pavel Ambros: Setkávejte se a nechte se poslat

Vydalo nakladatelství Refugium v ediční řadě Studijní texty Centra Aletti jako
svou 138. publikaci.

Událost Prvního zasedání Plenárního sněmu Katolické církve v ČR na Velehradě
ve dnech 6.–12. července 2003 je vnímána účastníky i zaujatou veřejností
překvapivě pozitivně. Základní změna spočívá v tom, že samotní účastníci První-
ho zasedání přijali pozvání k synodalitě (ke společné cestě) a stali se v českém
prostředí jejími nositeli. Přijali ji jako úkol a šanci. Studie Pavla Ambrose SJ není
určena jen jim. Reflektuje přípravu, průběh i budoucí směřování této významné
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události katolické církve v ČR způsobem, který pomůže všem zainteresovaným
křesťanům se zasvěceněji zapojit do synodálního procesu.

Karl Heinz Neufeld: Hugo a Karl Rahnerové

Vydalo nakladatelství Refugium v ediční řadě Societas jako svoji
139. publikaci.

Českému čtenáři se poprvé dostává do rukou ucelený, obsáhlý
životopis dvou teologů tak rozmanitých přístupů: „Spekulativ-
ního“ Karla a „věcně střízlivého“ Huga, od innsbruckého ředitele
Karl-Rahner-Archiv prof. Neufelda, bývalého asistenta a důvěr-
ného znalce díla K. Rahnera. Titul vychází ke 100letému výročí
Karlova narození.

Kolektiv autorů: Osoba – osobnost – osobitost

Studijní texty ze spirituální teologie II. Vydalo nakladatelství
Refugium jako svou 140. publikaci.

Soubor příspěvků na téma „personalismus“ v současné
teologické reflexi. K interpretaci těchto tří blízkých a zároveň
odlišných pojmů jsou připojeny texty klasických autorů
(Boëthius, Tertullián, Duns Scotus aj.).

Jan Rybář: Musíš výš

Fejetony napsané pro Rychnovský zpravodaj v letech
1996–2004. Vydalo nakladatelství Grantis s.r.o. v roce 2004
(562 03 Ústí nad Orlicí, Třebovská 109).

„Bůh nám dal přátele… jako nejdrahocennější z darů života…
Nechtěli bychom mít místo nich přátele jiné.“ (Jan Čep)

Občas se mě lidé ptají: proč jsi v církvi, která je nevěrná Kristu,
která Krista povýšenecky opravuje a místo, aby osvobozovala,
poutá jiné?
Odpovídám: protože v církvi je studna vody živé a pár lidí, kteří
z ní pijí a zadarmo, bez touhy po kariéře, moci, slávě a uznání, čerpají tuto vodu
jiným. A je na nich vidět, že jim tato voda chutná a osvěžuje.

Václav Vacek
Z úvodního slova.

Domovská stránka nakladatelství Refugium na internetu: www.refugium.cz



V letošním roce uplyne 100 let 
od narození P. Františka Šilhana SJ (7. ledna 1905) 

a 20 let od jeho úmrtí (13. února 1985).

Na tato jubilea vzpomeneme ve středu 2. března 2005
v 17.30 hod. koncelebrovanou mší svatou v kostele
sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze. 

Po mši svaté si vás dovolujeme od 18.30 hod. pozvat do
sálu číslo 24 ve věži kostela na vzpomínkové setkání těch,
kteří P. Šilhana osobně poznali. Zároveň jsou zváni všichni,
kdo chtějí blíže poznat osobnost tohoto jezuity.

Při této příležitosti bude od 4. března 2005 v Centrální
katolické knihovně v budově Katolické teologické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze 6-Dejvicích, Thákurova 3,
zahájena výstava „Jezuitský provinciál P. F. Šilhan“.
Výstava je otevřena denně od 9 do 17 hodin až do
24. dubna 2005.

JUBILEA - JUBILEA - JUBILEA - JUBILEA

P. Václav Umlauf Ústí nad Labem  21.  2. 45 let 
P. Jiří Šolc Český Těšín  22.  3. 60 let 

UPŘÍMNĚ  BLAHOPŘEJEME

Seznam podporovatelů bulletinu od 14. 10. 2004 do 25. 1. 2005

Ing. Josef Šedivý, Teplice; Josef Reichl, Praha; Marie Havlíčková, Louny; P. a M. Novákovi,
Klatovy; RNDr. Anna Sekaninová; František Mahdal; Jaroslava Jarolímková, Praha; Tomáš
Drobík; Miloš Homoláč, Praha; P. Jan Chmelař, Česká Lípa; P. Jan Baščavský, Nová Horka;
Martin Hladný, Holešov; Rudolf Kania, Sv. Hostýn; Josef Dušek, Hradec nad Moravicí; Karel
Nový, Praha; Pavel Kejdana, Liberec; rodina Srovnalova, Zábřeh; Ludvík Rušar, Pacov; Jan
Svoboda, Ostrava; MUDr. Marek Kania, Znojmo; Jarmila Langová, Praha; Sestry CJ, Horní
Maxov; František Rouš, Osová Bitýška; Jaroslav Kadleček, Praha; Antonín Malina, Zlín;
D. a J. Adamíkovi, Přerov; Alois Juráň, Valašské Meziříčí; František Kovařík; Miroslava
Štěrbová; Pavel Tobek; Anna Krouzová, Jesenice; RNDr. Věra Mášková, Praha; Radim
Beránek, Rumburk; Ing. Milan Němec, Ostrava-Zábřeh; A. Braun, Tichá; Jiří Pechanec, Nové
Sedlo u Lokte; F. Slezáková, Žádovice; Ing. Josef Zima, Hronov.

Všem dárcům upřímně děkujeme
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