
VÍCE NEŽ JARO…

Bývalá hollywoodská hvìzda, kalifornský guvernér
Arnold Schwarzenegger ztratil sympatie, když nechal
popravit  trojnásobného vraha. Nedávno totiž pode-
psaly více než ètyøi miliony lidí výzvu proti trestu smrti
a už dvacet státù v zemi tento výjimeèný trest zrušilo. 

Máme dokonce i „Svìtový den proti trestu smrti“, a to
30. listopad. V souèasnosti se na nìm podílí více než
dvì stì mìst svìta, z toho øada metropolí. 

Protest se projevuje osvìtlením nìjaké významné budovy. V Øímì je to napø. Kolo-
seum, v Berlínì radnice. Je to iniciativa spoleèenství køes�anù „St. Egidio“ a nazývá
se „Mìsta pro život“. Když toto osvìtlení vidím, uvìdomuji si, že jsme vlastnì ale
úplnì všichni odsouzenci na smrt: v nejistotì života a jistotì smrti. Namítnete:
Èlovìèe, takto se dá psát snad ve smutném listopadu, ale ne v jarním mìsíci bøeznu!
Jenže já chci právì pøipomenout, že v tomto mìsíci se nejen zima mìní v jaro, ale
také postní doba v dobu velikonoèní. 

To je zpráva pro mnoho tìch, kteøí už dávno nevìdí, co se vlastnì o Velikonocích
slaví: více než jen jaro! Slaví se dùvìra v Život, dùvìra v absolutní Budoucnost!
Velikonoce jsou protestní akcí proti pesimismu smrti, kterou neorganizují jenom
stoupenci St. Egidia, ale všichni køes�ané. 

Kéž nám tento protest proti definitivì Smrti pøipomínají všechny v noci slavnostnì
osvícené budovy, pøedevším kostely, a to nejen o Velikonocích.
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SPIRITUALITA

ROZJÍMÁNÍ
U POÈÍTAÈE
MUDr. Dagmar Pohunková

Témìø pøed rokem, když mì nemoc vy-
øadila z každodenního kolobìhu, jsem
náhodou (ale co je náhoda?) zabrousila 
na internetovou stránku Èeské provincie
Tovaryšstva Ježíšova a objevila stránku

          Posvátný prostor www.jesuit.ie/modlitba/index.htm .        

Je to èeská mutace modliteb pro každý
den pøipravovaných irskými jezuity.
V podstatì jde o velmi názorný návod
na každodenní zhruba pùlhodinové roz-
jímání s denním úryvkem z Písma
a s pøíslušnou krátkou úvahou. Èeský
pøeklad a celá úprava jsou výborné. Pro
mne se tyto stránky staly konkrétní
a praktickou pomùckou pro každodenní
modlitbu, kterou jsem velice potøebo-
vala. 

Pomocí odkazù na uvedené stránce
jsem pak objevila anglické texty pøipra-
vované Creightonskou universitou
(Omaha, Nebraska). Je to jedna z dva-
ceti osmi jezuitských kolejí a vysokých
škol v USA. Na domovské stránce

 www.creighton.edu
lze nalézt podrobné informace o této
škole, která má mimo teologickou
fakultu napø. i fakultu lékaøskou a vlast-
ní nemocnici.  Internetové stránky této
univerzity
www.creighton.edu/CollaborativeMinistry/
nabízejí jednak jako Daily Reflections
ètení z Písma pro každý den s delší úva-
hou, pøipravovanou teology i laickými
pracovníky univerzity, muži i ženami,
jednak nabídku dalších modliteb. Podle

církevního roku jde o texty pro advent
a pro postní dobu, doplnìné praktický-
mi návody, jak tato období prožívat
v praxi. Velice krásné je rozjímání Køí-
žové cesty. Pro mìsíc listopad byly za-
øazeny modlitby za zemøelé a komunita,
která se virtuálnì kolem creightonských
stránek vytvoøila, do nich mohla s pros-
bou o modlitbu zasílat jména svých
zesnulých. Z uveøejòovaných jmen bylo
zøejmé, že je to komunita multietnická. 

Všechna denní rozjímání i ostatní
texty jsou psány velmi srozumitelnì,
aplikují Písmo na radosti i strasti každo-
denního konkrétního života v aktuál-
ních souvislostech. Pro nás jsou nìkteré
pøíklady možná pøíliš „americké“, ale 
vždy se dotýkají obecnì lidských prob-
lémù a já si v nich vždy najdu nìco uži-
teèného pro sebe,  èemu jsem tøeba do-
sud nevìnovala pozornost, nebo novou,
pøekvapivou interpretaci známého bib-
lického úryvku. Zejména nedìlní texty,
které pøipravuje P. Larry GillickSJ, 
jsou výbornými krátkými homiliemi. 

Originální nabídkou creightonského
týmu jsou on-line exercicie (Online
Retreat). Jde o exercicie podle ignacián-
ského modelu, ovšem roztažené na 35
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P. Larry Gillick SJ

týdnù, které probíhají pøi plnìní každo-
denních povinností. Téma každého tý-
dne tvoøí podklad pro rozjímání „na po-
zadí“ bìžného dne, od probuzení do
usnutí, s chvílemi soustøedìní a hlubší
modlitby a reflexe. Zaèínat by se s nimi
mìlo se zaèátkem církevního roku, ale
vstoupit do nich lze
kdykol iv.  Pro
„svìtského“ roztì-
kaného èlovìka ne-
ní snadné hlídat si
„bezmyšlenkovité“
chvíle a nauèit se
usmìròovat a na-
plòovat hlubší
„proud vìdomí“. 

První týdny tìchto exercicií jsou ra-
dostné a nejsou tìžké – vnímání krásy
stvoøení, vdìènost za všechno dobré
apod., horší je pøejít na „fotoalbum“ –
spolu s Ježíšem si vyprávíme o svých
pøedcích a rodinných vztazích. A to
znamená pøejít na poctivý pohled na
sebe sama, vlastní minulost i pøítom-
nost, která je navzdory mnoha chybám

a omylùm obklopena a prostoupena
Boží láskou. Po nìkolika týdnech se
pak pozornost obrací k Ježíšovu životu
podle klasického schématu. Ke kaž-
dému týdnu je k dispozici úvodní text,
návod k modlitbì a rozjímání a model
„rozhovoru s Ježíšem“. Doprovodné
ilustrace jsou  pøekvapivì vzaty ze sou-
èasného života. E-mailová adresa
umožòuje zpìtnou vazbu, a autorùm do-
chází  množství reakcí od úèastníkù
z celého svìta. Podle vlastní zkušenosti
bych øekla, že vydat se na cestu tìchto
exercicií je dosti dobrodružným pod-
nikem a že se èlovìk bìhem této cesty
(i když po ní klopýtá) pøece jen
pozvolna mìní.

Pro toho, kdo má zájem o další du-
chovní nabídku, je možno také dopo-
ruèit stránky Orientations for Spiritual
Growth, které pøipravuje invalidní
australský jezuita P. John Veltri SJ. Ten
nabízí mimo kratší texty rùzných autorù
celou internetovou knihovnu

(www.sentex.net/~jveltri)
 a spoustu dalších odkazù.

Georg Schuppener, Karel Maèák: Stanislav Vydra (1741–1804)
Mezi elementární matematikou a národním obrozením (nìmecky)

Vydalo nakladatelství univerzity v Lipsku a Technické univerzity
v Liberci roku 2004 ke dvoustému výroèí Vydrovy smrti.

„Epocha akademické èinnosti jezuitù v Praze nekonèí zrušením
øádu v roce 1773, ale trvá dál. Tøebaže ve vìtšinì oblastí byla jezui-
tùm katedra vzata, mohli èásteènì v disciplínách matematické
a pøírodovìdeckých na pražské univerzitì pøednášet i po roce 1773.
Po celá tøi desetiletí mohl také Stanislav Vydra jako bývalý jezuita
zùstat profesorem matematiky. Kniha vìnuje pozornost tomuto
poslednímu z pražských jezuitù-matematikù.“ (Z pøedmluvy)

Schuppener i Maèák jsou autoøi knihy „Matematika v jezuitském Klementinu
v letech 1600–1740“, o níž jsme psali v bulletinu Jezuité 2/2003, str. 8–11.
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ÚVAHA

ZA BÍLÉHO DNE
Úvaha na cestu k Velikonocùm

Richard Èemus SJ

Je až s podivem, že si dnes dá nìjaký
režisér ještì práci a producent peníze na to,
aby vznikl film jako ten, který právì pøišel

do italských kin pod názvem Alla luce del
sole (Za bílého dne). Film vypráví pravdivé

události kolem knìze dona Giuseppe Puglisiho, faráøe v nechvalnì známé
palermské ètvrti Brancaccio. Ten se jako novì jmenovaný faráø vrací do
Brancaccia, kde se narodil, a ujímá se dìtí z ulice, které mafie vtáhla do svého
víru. Jsou oloupeny o dìtskou nevinnost i rozlet mládí. Už v jejich dìtských
tváøích se zraèí zloèinný svìt dospìlých plný zla, které otupìlá svìdomí pøijímají
za normu života.

Ze zaèarovaného kruhu mafiánské men-
tality není úniku, protože v Brancacciu
platí jediný neúprosný zákon: zastra-
šování, výhrùžky a násilí. A není ani
nadìje do budoucnosti, protože v Bran-
cacciu není ani støední škola, tedy vzdì-
lání, nejsou høištì, není rekreace a žád-
ná kultura. A právì tento zaèarovaný
kruh se energický padesátník don Pugli-
si pokusí rozbít. Shromažïuje mládež
z ulice do farnosti, kde zøizuje možnost
hry, sportu, rekreace i vzdìlání, a snaží
se v dospívajících vzbudit smysl pro ty
nejzákladnìjší lidské hodnoty: rozlišení
pravdy od lži, dodržování pravidla hry
a lidského spolunažívání, jiný, nový
zpùsob myšlení orientovaný na evange-
lium. Pomalu si získává dùvìru chlapcù
i dìvèat a aniž o nìm mnoho mluví, ve-
de je k Bohu. Když pøicházejí, jsou plni
nedùvìry a strachu, postupnì se však
mìní a rozjasòují se jim tváøe. 

Brzy se však èinnost nového faráøe
stane trnem v oku místních zabìhaných
struktur. Když pak don Puglisi vynaloží

snahu založit koneènì v Brancacciu
støední školu v budovách, které okupuje
mafie jako sklad výbušnin, dojde ke
støetu. Nejdøíve don Puglisi dostane
„lekci“: je brutálnì zbit. Když pøesto ve
svém úsilí pokraèuje, je 15. záøí 1992
v den svých pìtašedesátých narozenin
na ulici zastøelen. Vyšetøování posléze
ukáže, že smrt dona Puglisiho nebyla
ojedinìlá, byla jen souèástí širší ofenzi-
vy organizovaného zloèinu proti tìm,
kteøí se mu odvážili postavit, jako soud-
cové Falcone a Borsellino. Ti se stali je-
ho obìtí krátce pøed tím. Tolik tedy ve
zkratce dìj filmu, v nìmž nejde o fikci,
ale o zcela nedávnou historickou sku-
teènost.

Koneènì tedy film o katolickém
knìzi jako pozitivní postavì s ocenìním
jeho práce, po tolika obžalobách a skan-
dálech, jako byl napøíklad poslední film
Španìla Almódovara. Italský režisér
Roberto Faenza se pøitom vyhýbá jaké-
mukoliv triumfalismu èi glorifikaci za-
vraždìného knìze a nevykresluje ho ani
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jako nerealistického hrdinu, jako v nìja-
ké kovbojce, ale jako ryzího èlovìka,
který ví, do èeho jde, a který má i zcela
lidský strach. Když je brutálnì zbit, sna-
ží se pøed svým kaplanem a øeholnice-
mi, které mu ve farnosti pomáhají, skrýt
pravý dùvod modøin v oblièeji. Pak mu
ale selžou nervy, zabouchne za sebou
dveøe koupelny a hoøce pláèe. Je to jeho
Getsemanská zahrada. Právì tam se ale
obnovuje rozhodnutí jít dál. A jít dál
znamená jít vìdomì na smrt. Proto,
když ho zanedlouho obklopí banda
vrahù, jako Krista obklopili zbrojnoši
v Olivové zahradì, uvítá je don Puglisi
až témìø samozøejmì slovy: Vi aspetta-
vo – èekal jsem vás!

Je to pøíbìh knìze, který bere své
povolání vážnì, který nehledí na své
pohodlí a svou bezpeènost, ale zcela se
oddá službì jemu svìøených duší, aby je
vyrval z chapadel zla. I pro nevìrce by
mohl tento film být povzbudivý, už jen
jako pøíklad odvahy èlovìka, který ji
probudí i ve svém okolí. Obì� dona
Puglisiho nebyla marná a v Brancacciu
se  vìci následnì pohnuly k lepšímu. 

Køes�ana však filmové zpracování
pøíbìhu staví pøed nìkolik otázek, poèí-
najíc tou, proè ve filmu témìø zcela
chybí dimenze posvátna. Je sice pravda,
že je vidìt dona Puglisiho v ornátu
u oltáøe, ale co øíká do mikrofonu je
spíš proslov sociálního protestu než ká-
zání. I eucharistické procesí úzkými
ulicemi Brancaccia vypadá spíš jako
politická manifestace. Nejslabším mís-
tem je pak rozhovor knìze s mladou
øeholnicí, kde si navzájem sdílejí po-
hnutky, které je vedly pøi volbì jejich
povolání. Ve scénì, která se pøímo na-

bízí pro otevøení hlubší dimenze, ne-
padne vùbec slovo Bùh èi Ježíš Kristus,
ale jen odkaz na ideál hledat pravdu èi
zùstat slušným èlovìkem. V osobním
faráøovì životì též jako by chybìly
modlitba a adorace. V tomto ohledu
hrdina filmu zajisté neodpovídá skuteè-
nému donu Puglisimu, pro nìhož zapo-
èal proces blahoøeèení. To by asi tìžko
bylo možné, kdyby zdrojem neohrožené
sociální angažovanosti pro nìj nebylo
spojení s Kristem ve svátosti oltáøní.

Proè se tomu režisér Faenza tedy
vyhnul? Dobrá vùle, odvaha a um mu
jistì nechybìly. Naopak, podal tak vyni-
kající režisérský výkon, že si vysloužil
pochvalnou kritiku v L’Osservattore
Romano v páteèním vydání 28. ledna.
Ta vychází z objektivní potíže naší sou-
èasné kultury vyjádøit posvátno bez
sklouznutí do kýèe, banality èi naslád-
losti a cení si toho, že se tomu režisér
dokázal vyhnout. Kritika si dále cení
silnì, avšak nenásilnì znázornìné iden-
tity knìze, který své poslání vykonává
se samozøejmostí èlovìka, který si je jist
svým povoláním. To však podle našeho
názoru nedává dostateènou odpovìï na
otázku, proè režisér zvolil cestu nevy-
jadøovat verbálnì svátostnou dimenzi
knìžství. Èiní tak natolik zjevnì, že se
pøímo vnucuje otázka, není-li v tom
úmysl, aby si divák otázku po hlubinné
motivaci dona Puglisiho postavil sám.

Vrátíme-li se zpìt k dìji filmu, nelze
si nevšimnout nìkolika prvkù, které pøi
prvním povrchním pohledu snadno
uniknou. Napøíklad téma smrti. Film
smrtí nejen konèí, ale i zaèíná, totiž její
pøedtuchou ve snu knìze. Celý jeho
životní pøíbìh, jenž se odehrává v Bran-
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cacciu, se tak rozvíjí jako pou� ke smrti,
jako Kristova cesta do Jeruzaléma, kde
má dokonat své dílo na køíži. Smrt tu
nedává celému pøíbìhu patinu marnosti
a tragiky, ale naopak – naplòuje každou
z událostí jeho knìžského života nábo-
jem jedineènosti a hlubokého smyslu.
Režisér to nevyjadøuje patosem he-
roismu, pøesahujícím lidské možnosti,
ale naopak vìdomým ponecháním hrdi-
ny filmu v šedivé normálnosti. Jen ni-
terná síla dona Puglisiho dává dìji
vnitøní napìtí a budí otázku, odkud jde
a kam spìje: vìnuje se „svým dìtem“,
jako by pro nìj neexistovalo nic jiného.
A vskutku neexistuje: jsou mu vším,
a veškerou energii vydává na to, aby
vyrval jejich duše ze záhuby a otevøel
jim cestu k životu. V naprosto zkorum-
povaném prostøedí se nemá pøitom
o koho opøít než o své nejbližší spolu-
pracovníky: mladého kaplana a tøi øe-
holní sestry. Snaží se mu být nablízku,
ale i pøes jejich láskyplnou úèast nese
tíhu poslání sám, a sám i umírá. Kde
však je zdroj jeho energie a síly režie
neøíká, opakovanì však nabízí zábìr ka-
lichu s patenou na oltáøi, pøipraveného
na mši svatou. Nìco jistì vypovídá
i fakt, že oltáø je stùl, jenž stojí pøed
kostelem, obrácen k lidu, na námìstí,
zasazen do rytmu života.

 Co „brankaèský“ faráø dìlá, dìlá za
bílého dne. Zloèinci ho však pøišli zbít
v noci. Vyzývá je tedy od oltáøe, aby
i oni vyšli ven, „alla luce del sole“. Vy-
hrocuje se støet svìtla s temnotou, podle
terminologie evangelisty Jana. Mors et
vita duello z velikonoèní sekvence spìje
ke svému vrcholu. Shoda okolností
zpùsobí, že don Puglisi, který se mezi

chlapci pohybuje obleèený jako jeden
z nich, toho dne, kdy na nìj èeká smrt,
jde v èerném obleku s kolárkem: je
knìz.

Kolem rakve ve farním kostele stojí
semknuta jeho mládež. Poslední rozlou-
èení a smuteèní shromáždìní mladých
se rozchází. Zùstane jen malý chlapec,
který pod dojmem setkání s Otcem
Puglisim mu odevzdal svazek šperhákù
na znamení, že už nebude krást. Právì
on je nejvíc smutný a nechce se mu
odejít. Zvedne hlavu a hle, don Puglisi
se na nìj vlídnì dívá z lavice prázdného
kostela, v kuželu svìtla, jež vrhá sicil-
ské slunce do šera kostela. Bezradnému
chlapci s duší Maøí Magdaleny se roz-
záøí tváø nevyøknutými slovy: vidìla
jsem Pána. Zkušenost zmrtvýchvstání,
záblesk prosté pøítomnosti milovaného,
jako náznak návratu do tohoto svìta,
protože „Bùh tak miloval svìt…“.

„Alla luce del sole“ je v dnešní fil-
mové kultuøe ojedinìlým jevem. Tìžko
asi v kinosálech dlouho vydrží. Kasov-
ním trhákem se jistì nestane a velkofil-
mùm jako Pán Prstenù, Harry Potter èi
Alexander Veliký konkurovat jistì ne-
mùže. A sotva se film dostane do èes-
kých kin. Na to je asi pøíliš støídmý
a život pøedmìstského faráøe málo zají-
mavý. A pøesto: v osobì dona Puglisiho
sestoupil do palermského pøedpeklí sám
Kristus, aby tu sloužil svou životní mši. 

Možná se tuto pravdu víry italskému
režisérovi nepodaøilo dost dobøe vy-
jádøit. Jeho film by však mohl být pro
nìkterého z èeských filmových tvùrcù
podnìtem, aby téma zpracoval lépe. Pro
pøedlohu by pøitom nemusel chodit až
do Palerma.
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VÝROÈÍ

PIERRE TEILHARD
DE CHARDIN SJ 

Jezuita ve zkoušce èasu 

Pavel Ambros SJ

Padesát let od smrti jezuity Teilharda de
Chardin  (1. kvìtna 1881 až 10. dubna
1955) dává potøebný odstup, ve kterém se
mùžeme ptát, jak trvalou inspiraci po sobì tento prorok, vìdec a básník
zanechal.  V okamžiku jeho smrti se zdálo, že kontraverze, které vyvolal svým
dílem, budou pohøbeny spolu s jeho tìlesnými ostatky. Ale bylo tomu právì
naopak: Teprve po jeho smrti byla publikována díla, která byla více ménì
neznámá.

Jeho sebrané dílo, vydávané spìšnì
a bez dùkladnìjších poznámek v paøíž-
ském nakladatelství Le Seuil (v letech
1955–1976), vyvolalo neobyèejnou
odezvu, ale rovnìž dalo podnìt k vyni-
kajícím studiím o jeho díle (mezi nì
patøí i zdaøilý èeský pøeklad knihy Émi-
le Rideau, Myšlení Teilharda de Char-
din (Velehrad-Olomouc: Refugium,
2001), se znamenitým úvodem do èeské
„teilhardiány“ z pera M. Altrichtera). 

Velkého francouzského jezuitu do-
provází neporozumìní a hluboké po-
dezøívání (v nìkterých kruzích dodnes).
Je stále ménì tìch, kdo jej ještì osobnì
znali. Na první pohled upoutávala jeho
vysoká aristokratická postava, jemnost
a ušlechtilost ducha, postava témìø
mytická, ukrytá nìkde v dálce paleonto-
logických výzkumù v Èínì èi v dlouho-
leté vynucené anonymitì, nemožnosti
veøejnì vystupovat. Publikovat mohl
toliko v „samizdatu“ (a to i v èeském!).
Rozhodnì odmítal aureolu teologického
muèedníka. Nejedenkrát opakovanému

zákazu své èinnosti rozumìl jako nutné-
mu okamžiku nového promyšlení svých
myšlenek. Spíše než by vyjadøoval hoø-
kost vùèi oficiálnímu postoji církve,
pranýøoval postoj nìkterých o kariéru
usilujících teologù, kteøí využívali této
pozice k nevybíravým a nespravedli-
vým útokùm – dlužno poznamenat pøe-
devším proto, že jeho originálním myš-
lenkám nerozumìli a považovali je za
podvratné, hodné utajení a zapomenutí
(více ve vynikající knize Ida Friederike
Görresová, Syn zemì: Èlovìk Teilhard
de Chardin. Velehrad: Refugium, 1998
nebo v knize nezapomenutelného „teil-
hardovce“ Karla Vrány, Teilhard de
Chardin, kterou vydal v øímské Køes-
�anské akademii pod pseudonymem
Pavel Želivan). 

Revoluèní léta roku 1968 nepøála
spirituální hloubce jeho myšlenek. Nej-
mladší generace se chápala spíše sociál-
ních a politických motivù pøi promìnì
spoleènosti. Teilhardovy myšlenky se
staly tématem uzavøeného kruhu nad-
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šencù. Témata posvìcení lidské práce,
vytváøení stále hlubší sítì globální ko-
munikace, planetárního vìdomí a sjed-
nocování lidského vìdomí mají svoji
pøitažlivost i dnes. Ale jeho základní
intuice o svìtì jako zprostøedkování
Božího zjevení a o nutnosti návratu
k tajemství církve jako „srdci“ tohoto
zjevování zùstávají platné. Jejich vliv
mùžeme vidìt i v konstituci Druhého
vatikánského koncilu Gaudium et spes. 

Dnes si zvláštì ceníme jeho impulsù
teologických. Hans Urs von Balthasar
po poèáteèním váhání (nacházel
v nìm stopy panteismu) plnì
pøijímá jeho koncept kos-
mické liturgie. Karl
Rahner s ním sympati-
zuje otevøenìji (a vel-
mi osobnì – sám své
matce vybral z jeho
knihy Božské prostøe-
dí modlitbu pro hodin-
ku dobré smrti). Henri
de Lubac vydal pozo-
ruhodné osobní svìdectví
o dobì jeho vnitøního exilu.
Jeho kniha o nìm se nestala apo-
logií, ale uvedením do porozumìní teo-
logie „neteologa“. Kamenem úrazu se
stala pøedevším Teilhardova „nová
christologie“, doposud ne plnì probá-
daná. V intencích Blondela se dává
uchvátit univerzálním významem Kris-
tovy osoby (inspirovanou 1Kor 15).
Kristus Vševládce (Pantokrátor) je pro
nìj týž jako Kristus, který je pøítomen
v dìjinách spásy i v osobní zbožnosti.
Je pro nìj ještì nìèím vìtším než
Božské Dítì (Peguy), než Božské Srdce
milující celý svìt žárem své lásky.

S tím, jak „roste“ lidstvo, stává se
i zjevení Kristus „vìtší“ (Blondel).
Velikost a mnohotvárnost Kristova zje-
vování se u Teilharda vzájemnì pro-
svìtluje a postupnì zesiluje, až tajem-
ství Eucharistie osvìtluje jeho život,
smrt i vzkøíšení a uvádí jej do univer-
zalistické a eschatologické vize. K po-
rozumìní jeho myšlenek je potøebná
kontextuální èetba: Nepsal teologickou
uèebnici, ani se nesnažil formulovat
teologický traktát, chtìl se pøedevším se
svými pøáteli podìlit o své intuice

a o osobní svìdectví svého vnitøní-
ho života. Vidí Krista jako

duši svìta. Nebo jinak:
Kristus je pro nìj jediný

pravý svìt. 
Teilhard není však

nìjaký rádoby lyri-
zující vìdec, geolog
a paleontolog. Jeho
vìdecké dílo, vydané

v Nìmecku v jedenácti
svazcích v roce 1971, to

dosvìdèuje více než pøe-
svìdèivì. Dovede však ve

své práci rozlišit hmotný svìt,
urèený pro muzea, od svìta s jeho uni-
verzálním povoláním. A toto rozlišení
jej pøivedlo k tomu, že se stal prorokem
kosmu a básníkem hmoty, jak se jej
dotkla v ohni první svìtové války.
Teilhard prošel køtem ohnì hrùzné fron-
ty, a pøesto i zde našel svoji dùvìru
v Krista. Válka mu dává pochopit spo-
jení mezi pøítomností a budoucností,
slévání horizontù, kdy tøíštící se zemì je
zakotvena v Božském srdci. Zde nachá-
zí intuici pro svùj evolucionismus:
Život pro nìj není plynutím v èase, ale
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trvalá orientace zamìøená ke svému cíli,
který se postupnì ukazuje. Minulost je
pro nìj zjevení, které odhaluje budouc-
nost. Pevná spojitost minulosti s bu-
doucností tvoøí jádro jeho dùvìry v evo-
luci. Pro nìj evoluce není dogmatem,
ale evidencí. Biologùm a antropologùm
zanechává výzvu tuto hypotézu provì-
øit. Své rozhodnutí se pro evoluci chápe
jako dùsledek svobody rozhodnutí:
Jestliže èlovìk ukazuje na skuteènost
evoluce, pak Kristus je jejím úèelem,
cílem – alfou a omegou, bodem Omega.
Jestliže vyvolává v této souvislosti opa-
trnost teilhardovské až biologicko-fy-
zické nahlížení vývoje (kosmogeneze,
biogeneze, noogeneze, kristogeneze),
pak je tøeba odpovìdìt teilhardovským
zpùsobem: nehovoøí ontologicky, ale
fenomenologicky – popisuje fenomény,
které nahlíží svojí intuicí. Vytváøí svùj
vlastní jazyk, aby popsal fenomén Kris-
ta v celé jeho šíøi, vèetnì dovršení díla
stvoøení v eschatologické podobì. 

Nìkteøí mohou namítnout, že toto
Teilhardovo vnímání vývoje by mohlo
vést k závìru – evoluce má zachránit
Krista vìdeckému svìtu. Ale mnohem
blíže pravdì je tvrzení: Kristus je
zachráncem i evoluce. Novými slovy
vyjadøuje starobylou pravdu víry, kte-
rou neustále ve svém díle až do omrze-
ní opakuje: „Stejná osoba je ten, kdo
sestoupil, i ten, kdo vystoupil až
úplnì nad nebesa, aby všecko naplnil“
(Ef 4,10). V nìm všechno trvá.

V Teilhardovì øeèi však tato pravda
pulsuje, stává se pramenem myšlení,
zdrojem uvažování. Láska promìòuje
svìt – to je podle Teilharda základní
pravda víry.

Sbližování Krista a evoluce zane-
chalo mnoho nejasného v jeho myšlení
– odpovìï nedal ani on sám. Pøedevším
tváøí v tváø morálnímu zlu, neužiteèné-
mu utrpení a lidské bídì si otázku evo-
luce intenzivnì klade. Vedou ho k tomu
i osobní dùvody: jeho sestra Margue-
rite-Marie je po celý život upoutána na
vozíku. Ale také se ptá po smyslu
askeze a obìti. Mùže být Zemì (dívaje
se prismatem váleèných zážitkù) pouze
slzavým údolím, kde jednotlivec stìží
zanechá po sobì nìjakou významnou
stopu? Mùže zùstat èlovìk bezejmen-
ným vojákem padlým na váleèném poli,
v tratolišti krve? 

Je mužem své doby. Ale je mužem
duchovním – pak teprve prorokem, filo-
zofem, pionýrem odvahy, obèanem
nové planetární civilizace. Jeho Božské
prostøedí je intimním sdìlením
vnitøních zápasù, odrazem prostoty jeho
srdce: božské prostøedí není sakrálním
místem, nìèím vytrženým z našeho
svìta. Božské prostøedí je konkrétnost
života v tomto svìtì, na tomto místì,
v tomto èase. Každé místo, kde se život
hlásí o slovo, je místem, které má být
posvìceno. Je místem, které se stává
souèástí Kristovy velké kosmické
Hostie.

„A� se už stane cokoliv, nepochybujte nikdy, že už dávno jedinou mou vášní je sláva
a vyzaøování Ježíše Krista; a poèítejte vždy, za všech okolností, s mou uctivou, naprostou
odevzdaností v Nìho.“ P. Teilhard de Chardin
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ROZHOVOR

P. RUDOLF ZUBEK
– JUBILANT
Narozen 17. dubna 1925 v Morávce
u Frýdku, vstoupil do Tovaryšstva 15. srp-
na 1945, tajnì vysvìcen na knìze 12. srpna
1951. Internace, vìzení, nucená práce. Od
r. 1990 v rezidenci v Èeském Tìšínì. Na to
vše vzpomíná on sám v rozhovoru se spo-
lubratrem P. Antonínem Krejèiøíkem.

Uveøejnìno v èasopise èeskotìšínské farnosti Božského Srdce Pánì „Perla“
v èíslech 3, 4 a 5 v roce 1998.

Otèe Rudolfe, kdy jsi zaslechl Boží volání ke knìžství tou známou vìtou Ježíše
Krista „Pojï za mnou, následuj mne“?

První signál Božího volání ke knìžství jsem zaslechl o lidových misiích, které
konali redemptoristé v sousední farnosti v Horní Lomné na Tìšínsku v r. 1935.
Mìl jsem 10 let, byl to rok mého prvního svatého pøijímání.

Z jakých rodinných pomìrù pocházíš?
Rodièe byli více chudobní než bohatí. Otec pocházel z dvanácti dìtí, maminka

z osmi. Nás dìtí bylo pìt. Otec pracoval v lese jako døevorubec, maminka peèo-
vala o nás, starala se o domácnost a pracovala na našem nevelkém poli uprostøed
lesù a my jsme jí museli po vyuèování pomáhat.

Ve kterém roce a kde jsi zaèal studovat na gymnáziu?
Když se doma zaèalo mluvit o tom, že bych chtìl být knìzem, babièka šla na

faru pro informace, kolik by takové studie mohly stát. Pøišla se zarážející
odpovìdí: ètyøicet až padesát tisíc. Vypadalo to, že na studie nepùjdu. „Máš
sourozence, ti by zùstali ochuzeni,“ øekl tatínek. Po nìjaké dobì, dvou tøí mìsícù,
se tatínek k tomu vrátil: „Když chceš být knìzem, tak jdi studovat, budu na tebe
platit, i kdybych mìl jíst jen jednou dennì.“ A tak jsem v r. 1937 po pøijímacích
zkouškách mohl nastoupit na øádové gymnázium Tovaryšstva na Velehradì.

Kdy a kde jsi maturoval?
Na Velehradì jsem studoval do r. 1941, kdy Nìmci zabrali konvikt i prostory

gymnázia pro nìmeckou mládež z Porýní. Hned jsem pøestoupil na reálné gymná-
zium v Místku, kde jsem v r. 1945 ukonèil gymnazijní studia maturitou.

Co tì pøimìlo k tomu, že ses rozhodl pro øád Tovaryšstva Ježíšova?
Pro Tovaryšstvo jsem se rozhodl, protože jsem je už èásteènì znal z gymnázia

na Velehradì a cítil jsem se zavázán tím, co mi dalo na velehradském øádovém
gymnáziu.
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Kde jsi zaèal vykonávat dvouletý noviciát a co ti dvouletá zkouška dala pro
øeholní a knìžský život?

Ještì pøed maturitou, v r. 1945, jsem požádal o vstup do Tovaryšstva a byl
jsem pøijat s podmínkou, že udìlám maturitu. Po maturitì jsem ihned nastoupil do
noviciátu na Velehradì. Tam jsem se od poèátku cítil jako doma. Ten byl pro mne 
dobou velkých milostí – školou a prùpravou pro všechny práce a životní zkoušky.

V r. 1950 byly zrušeny všechny mužské kláštery v Èeskoslovenské republice.
Kde tì zastihla tato zmìna?

Likvidace všech mužských klášterù v r. 1950 mne
zastihla už na filozofii v Dìèínì oné zlovìstné noci z 13.
na 14. duben. Právì jsem dovršil 25 let života.

Byl to pro mne hrozný šok, když o pùlnoci na mne
zaøval uniformovaný èlen StB: „Vstávat“ a míøil auto-
matem na mne do postele. Pak nás scholastiky, studenty
filozofie, soustøedili do pøednáškové sínì. Rektor
Filozofického institutu a profesoøi byli od ostatních
izolováni hned. Bylo nám pøeèteno jakési „vládní a stra-
nické“ rozhodnutí o této zabezpeèovací akci, která nás
mìla uchránit pøed „spravedlivým hnìvem“ pracujícího
lidu.

Kde jsi byl internován a jak na tebe násilná likvidace klášterù zapùsobila?
Hned za svítání nás nakládali za silného dozoru pøíslušníkù bezpeènosti do

„antonù“, ve kterých už èekali další pøíslušníci s automaty. Po chvíli jsme se dali
do pohybu, neznámo kam. Naštìstí to nebylo daleko. Zastavili jsme v Bohosudovì
pøed jezuitským klášterem a gymnáziem. Za naprostého mlèení jsme byli
odvádìni do ambitù a pak do kláštera. Tam následovalo soustøedìní v aule a i tam
nás hlídal ozbrojený pøíslušník. Bìhem dne byla v Bohosudovì soustøedìna témìø
celá èeská provincie Tovaryšstva Ježíšova (kromì pøedstavených jednotlivých
domù). Do  objektu gymnázia byli umístìni františkáni, minorité a kapucíni. Celé
toto místo úøednì nazvali centralizaèní klášter. Ve skuteènosti to ale byl
koncentrák. Objekt byl støežen ve dne v noci, nikomu nebyla povolena návštìva,
dopisy byly kontrolovány a zadržovány. Byly provádìny nástupy ke sèítání a pøi
nich pøedèítáno Rudé právo. Vše probíhalo za pøítomnosti velitele centralizaèního
kláštera a hlavního ideologa.

Po propuštìní z internace jsi nastoupil na vojnu k PTP (pomocné technické
prapory). Kde jsi sloužil a k jaké práci jsi byl zaøazen?

Z internace jsme byli propuštìni tìsnì pøede dnem nástupu na vojnu do
Komárna. Tam jsme po mìsíèním základním vojenském výcviku byli zaøazeni
k PTP. Byli jsme vojáci beze zbranì, zato každý mìl krumpáè a dalekonosnou
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lopatu. První mé pracovištì bylo v Podboøanech u Žatce, další po pìti mìsících
byly Hájniky u Zvolena a na závìr Banská Bystrica. Celkem tato „vojenská
služba“ trvala 3 roky a 4 mìsíce. Po celou dobu jsem pracoval jako pomocný
dìlník ve stavebnictví.

V dobì vojenské služby jsi byl tajnì vysvìcen na knìze. Kdy, kde a kým jsi byl
vysvìcen?

Na konci prvního roku této vojenské služby, 12. srpna 1951, jsem byl v Bra-
tislavì tajnì vysvìcen na knìze. Knìžské svìcení mi udìlil Otec biskup Pavol
Hnilica.

Co bylo tvým posláním tajnì vysvìceného knìze?
Být k dispozici církvi a øádu v dobì nesvobody a pronásledování, k službám

vìøícím pøi nedostatku knìží. (V dobì komunistické totality prošlo vìzením
v Èeskoslovensku na tisíc knìží.) Otec biskup vyslovil tehdy pøi svìcení proroc-
kou vìtu: „Vaše pùsobištì bude za ostnatými dráty.“

Aby tìch peripetií nebylo málo, internace, PTP, pøišel ještì kriminál. Kdy a kde
jsi byl zatèen, co ti bylo kladeno za vinu a na jak dlouho jsi byl státním soudem
odsouzen?

Po propuštìní z vojenské služby (31. prosince 1953) jsem nastoupil dobro-
volnì a natrvalo na šachtu v Ostravì-Pøívoze, na dùl Odra. Se mnou se natrvalo
pøihlásili ještì spolubratøi Václav Švestka a tehdy ještì slovenský scholastik Fr.
Andrej Osvald na 3 roky. Náš spoleèný nástup byl okamžitý (6. l. 1954).

Po 21 mìsících spoleèné práce na šachtì jsem byl 29. záøí i s uvedenými
spolubratry zatèen. Vyšetøovací vazba trvala 3 mìsíce. Kladli nám za vinu. že
jsme se setkávali s ostatními jezuity, pokraèovali v nedovoleném studiu teologie,
a tím páchali protistátní èinnost, a podkopávali tím režim. Já se kromì toho ještì
dopustil zvláš� nebezpeèného èinu. Nechal jsem se bez státního souhlasu vysvìtit
na knìze. 5. ledna 1956 jsem byl Krajským soudem v Ostravì odsouzen na 6 let
vìzení nepodmínìnì.

Kolika vìznicemi a koncentráky jsi prošel?
Výkon trestu jsem nastoupil koncem bøezna 1956 na Jáchymovsko, tábor Rov-

nost. První šichta po úvodním zaškolení byla 17. dubna v den mých narozenin.
Pracoval jsem na „dobývkách“ jako lamaè, pozdìji jako døeviè. Z Rovnosti jsem
byl pøemístìn 2. bøezna 1958 na další uranový dùl na Pøíbramsku, do tábora Bytíz.
Protože knìží byli pro spoluvìznì na táboøe nežádoucí, dostal jsem se po dvou
mìsících na Tmavý dùl (menší vìzeòský tábor) ve Rtyni v Podkrkonoší, kde se
v tìch dobách dobývalo uhlí. Pracovní podmínky zde byly horší než na Jáchymov-
sku a Pøíbramsku. Zde jsem onemocnìl tuberkulózou kùže v oblièeji a v èervnu
1960 jsem nastoupil na léèení do vìzeòské nemocnice v Praze na Pankráci, kde
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jsem pobyl asi 5 mìsícù. Zbytek trestu jsem odpykával v pevné vìznici ve Valdi-
cích u Jièína v Èechách.

Riskoval jsi v tìchto svízelných podmínkách tajnou knìžskou službu
spoluvìzòùm?

Ještì pøed svìcením na knìze jsem v r. 1950 bìhem „vojenské služby“ v Pod-
boøanech zaslechl vyprávìt jednoho autodopravce o životì uvìznìných na
Jáchymovsku. Nabídl jsem se Pánu Bohu, a� mne pošle tam, mezi nì, mám-li být
užiteèný. Tuto mou nabídku Pán Bùh pøijal a poslal mne tam v dobì, kdy už jsem
knìzem byl a také jsem už mìl dvouletou hornickou praxi z Ostravy.

Mùžeš se s námi podìlit o zkušenosti knìžské služby ve vìzení a v táborech
jáchymovských dolù?

Na Rovnosti už pøede mnou mezi uvìznìnými knìží byli a pracovali. Jejich
vliv na spoluvìznì byl velitelství znám, a proto toho roku, než jsem tam nastoupil,
knìze z jáchymovských táborù stáhli do pevných vìznic nebo na Tmavý dùl ve
Rtyni. Mne jako mladého a v knìžské práci nezkušeného vedení tábora Rovnost
pøijalo. A ty zkušenosti pøedchozích knìží mi pøedali sami tamìjší spoluvìzni.
Tak se stal tábor Rovnost mou první knìžskou štací a zároveò provìrkou mé
licenciátní práce, která mìla titul: „Problém rovnosti“. 

Napøed jsem se jako knìz zaèal se spoluvìzni seznamovat. Bylo tøeba jisté
opatrnosti, abych nenaletìl na „donašeèe“. Hovoøil jsem s vìzni, kteøí si pøáli
hovoøit s knìzem a které uvedl vždy nìkdo, koho jsem už znal. Dennì jsem míval
v dobì vycházek pravidelnì v urèitou hodinu mši svatou (ambulando – za chùze)
a po mši sv. už v barácích nìkde v koutku podával sv. pøijímání. Nedìlní mše sv.
byla vždy ve stanovenou dobu (v dobì vycházek). 

Liturgické texty (ètení) dostávali všichni rozepsané na cigaretovém papírku.
Tento zpùsob se velice osvìdèil a pøetrval témìø po celou dobu mého pobytu na
tomto táboøe. Náboženský život vìøících vìzòù se podobal životu prvních
køes�anù. Tato moje první knìžská štace byla nároèná, ale v duchovním slova
smyslu nejkrásnìjší.

Co ti osobnì dalo jako knìzi dlouholeté vìznìní?
Byla to pro mne vysoká škola. Setkal jsem se s lidmi vzdìlanými i prostými,

s lidmi velice stateènými a mohl jsem je poznávat zblízka a dùvìrnì. Mìl jsem
jedineènou pøíležitost vidìt a poznávat lidi slabé, neš�astné, kteøí podlehli strachu
a násilí, kteøí zpùsobili svým jednáním sobì i spoleènosti mnoho zla a utrpení.

Zakusil jsem nejen já, ale poznali jsme to nakonec všichni, jak nelidský,
prolhaný a ïábelský byl komunismus. Poznal jsem, jak tìžké je odpouštìt
a odpustit.

Dokonèení v pøíštím èísle
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AKTUALITA

HLÁSÍM SE
Z AUSTRÁLIE
Jan Adamík SJ

Jsem tu v „tøetí probaci“, poslední etapì
naší øeholní formace. Zaèala mi 25. ledna.
Je nás tu celkem 11 jezuitù ze 7 zemí:
z USA, Velké Británie, Austrálie, Indonésie,
Itálie, Polska, Švédska a já z Èeské re-

publiky. Bìhem pìti týdnù, než 1. bøezna zaèala velká duchovní cvièení, jsme
mìli na programu pøednášky, konference a semináøe, týkající se osobního rùstu
a zrání v øeholním povolání.

Dùležitým prvkem jsou prameny naší
spirituality, vyjádøené v díle svatého
Ignáce, v jeho Autobiografii, duchov-
ním deníku a duchovních cvièeních.
Velmi užiteèný a zajímavý pro jezuity,
rovnìž pro pochopení našich vrstevníkù
35- až 50letých, je problematika „krize
støedního vìku“, kterou je možné ja-
zykem otcù pouštì nazvat „poledním
démonem“. Pøíklad takové krize je pìk-
nì vyjádøen ve filmu „American
Beauty“. Krize støedního vìku „nechodí
po horách“ a pouze mezi laiky, ale je
„normální“ i mezi øeholníky a knìžími. 

Sydney, Canisius College, kde pro-
bíhá tøetí probace, je komplex jedno-
patrových budov, v nìmž je noviciát
a exercièní dùm a pøízemní budova pro
starší a nemocné øeholníky. V kapli (po-
dobnì jako v našem kolínském kostele)
se slouží mše svatá, na niž mohou pøijít
i vìøící z okolí. Každý den je zde 15–20
lidí nejrùznìjšího vìku. Koncem ledna
tu bylo vidìt bìhem týdne i pár mla-
dých, ale zaèátkem února zaèala škola,
takže rodièe s dìtmi chodí pouze v ne-
dìli. Školní rok je tady trochu jiný než
na severní polokouli, napø. hlavní

prázdniny (6 týdnù) jsou v prosinci
a v lednu. Školní rok je rozdìlen na
ètyøi èásti – jedna trvá zhruba devìt
týdnù, a pak jsou dva týdny volna.
Myslím, že pro školáky je to celkem
fajn studijní režim.

Vra�me se k našemu domu. Okolo je
pìkný park, ale z jedné strany vede
jedna z dùležitých silnic s pomìrnì ruš-
ným provozem. Jezuité uvažují o vybu-
dování nìjaké zvukové bariéry, což by
prospìlo jak noviciátu, tak exerciènímu
domu. V zahradì je klasický anglický
trávník, na nìjž není radno si lehat,
i když to láká, protože jsou zde jedovatí
pavouci. Pavoukù je tu opravdu hodnì
a nejrùznìjších velikostí. Nedávno je-
den èerný, asi tak deset centimetrù ve-
liký, lezl na chodbì po zdi. Já pavouky
nemám moc rád, a velké už vùbec ne,
takže jsem zavolal jednoho australského
kolegu, aby se na nìj podíval. On si ho
prohlédl a øíká: „Toho se neboj, ten je
dobrej.“ „A jak se to pozná,“ ptal jsem
se dále. Kolega pokraèoval: „Podívej se
mu do oèí: jestli je má dobré, tak je to
dobrej pavouk, jestli zlé, tak zlý.“
Pìknì dìkuji za takovou radu, pomyslel
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Úèastníci tøetí probace v Sydney: P. Jan Adamík první zprava, po jeho pravici
instruktor Patrick O’Sullivan a v druhé øadì první zprava socius P. Vince Hurley

jsem si. On mi pak vysvìtlil, že je jedna
všeobecná zásada: pavouci pøi stropì
nebo ve vìtvích nejsou nebezpeèní.
Avšak ti, co jsou na zemi a mají „nory“
v zemi, jsou vìtšinou jedovatí. Potom je
dobøe nauèit se je znát trochu více.
(Ohlednì pavoukù a hadù je zajímavé,
že v Austrálii jich je bezpoèet, ale na-
pøíklad na „nedalekém“ Novém
Zélandì se vùbec nevyskytují, podobnì
jako hadi v Irsku.)

Svatý Ignác mìl rád oblohu a hvìz-
dy. Tady v Austrálii by se mu urèitì lí-
bilo, protože vzduch tady není zneèištìn
jako v Evropì a hvìzdy je možné pozo-
rovat dokonce i ve mìstì. Jedno ze

zdejších významných a viditelných sou-
hvìzdí je Jižní køíž. Je to souhvìzdí,
které sloužilo námoøníkùm k orientaci
na moøích jižní polokoule, podobnì ja-
ko polárka na severní. A proto sym-
bolické znázornìní souhvìzdí Jižního
køíže najdeme nejen na vlajce australské
a novozélandské, ale rovnìž na bra-
zilské.

Vìøím, že svatý Ignác se za nás bude
bìhem probace pøimlouvat. Z lásky ke
hvìzdám, ale pøedevším z lásky k na-
šemu Pánu Ježíši Kristu, jehož prosíme,
aby nás pøijal pod svùj prapor køíže. 

Srdeènì zdravím a prosím
o modlitbu.
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BRATR JOSEF GAVURA SJ

zemøel 22. února 2005 v léèebnì 
v Praze-Bohnicích. Bylo mu 64 let.

Pocházel ze Slovenska, kde se ve Vranovì nad
Top¾ou narodil 3. bøezna 1941. Po válce se jeho ro-
dina pøestìhovala do Varnsdorfu v severních Èechách.
Tam se vyuèil v oboru zpracování textilu a v letech
1957 až 1969 pak pracoval ve Velvetì Varnsdorf jako

seøizovaè a mistr. Po emigraci do Spolkové republiky Nìmecko pracoval u firmy
Siemens. Ale už 11. záøí 1971 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova jako øeholní bratr.
Noviciát vykonal v Münsteru, po dvou letech první øeholní sliby v Øímì a po
skonèení øeholní formace poslední sliby zase v Øímì 2. února 1982. Tam prožil
dvacet let nejprve na ekonomickém oddìlení generální kurie jako úèetní
a pomocník ekonoma a od roku 1990 jako viceministr na Papežském východním
ústavì. V roce 1993 se vrátil do vlasti, kde pracoval na vrátnici provinèního domu
v Jeèné. Poslední léta strávil v léèebnì v Praze-Bohnicích, kde také zemøel.

Se zemøelým jsme se 2. bøezna rozlouèili v kostele sv. Ignáce v Praze. Slavné
vzkøíšení oèekává na høbitovì na Malvazinkách v Praze 5.

Bratr Josef zùstane v naší pamìti jako zbožný, obìtavý a pracovitý jezuita,
který vždy chtìl své modlitby a rozmanité pracovní èinnosti obìtovat Bohu.
Nejvíce vzpomínal na léta strávená v Øímì. Jako poklad uchovával fotografii se
Svatým otcem, kterého obsluhoval pøi jeho návštìvách na generální kurii.

S vdìèností za jeho život na nìj pamatujme modlitbou. A� odpoèívá v pokoji.
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Z NAŠÍ PROVINCIE

BiGy BRNO
Pokraèování

Po válce. Vznik školy a konviktu

Pavel Filka

Na zahájení školní výuky v záøí 1945 nebylo
ani pomyšlení, a tak se hledalo náhradní
øešení. Proto byla budova na dva roky
zapùjèena Tovaryšstvu Ježíšovu a to zde umístilo svou filozofii (èleny øádu,
studující první èást teologie – filozofii, celkem jich tehdy bylo asi 30). Rektorem
se stal P. Šilhan, avšak poté, co byl jmenován provinciálem, ustanovil nového
rektora P. Františka Vojtka (28. listopadu 1946). O žaludky se jeden rok staral
scholastik Nevtípil se svým tatínkem. Ještì dnes pamìtníci vzpomínají, jak
výbornì vaøili.

5. záøí 1946 koneènì po delším váhání
udìlilo ministerstvo školství povolení
ke zøízení školy. Bylo však pozdì na za-
hájení výuky, a tak pro šk. rok 1946/47
vznikl pouze konvikt (malý semináø)
pod vedením diecézního knìze regense
P. St. Buriana.

Vedle filozofického institutu, který
navštìvoval mj. dnes kardinál Ján Chr.
Korec SJ, fungoval v budovì i obnovu-
jící se malý semináø, který již druhým
rokem øídil jezuita P. Alois Galatík.
Obyvatelé konviktu prozatímnì navštì-
vovali klasické gymnázium na Legio-
náøské ulici (tø. kpt. Jaroše). 

O rok pozdìji v záøí 1947 bylo zpro-
voznìno gymnázium. Vyuèovat se zaèa-
lo ve skromných podmínkách, nebo�
ústav stále nebyl zcela dobudován. Ne-
byla dokonèena kaple a vìž, chybìly
omítky, oplocení, úprava høištì, vnitøní
a vnìjší zaøízení. 

Po odstìhování filozofie do Dìèína
v èervenci 1947 byla v budovì zøízena

kolej SJ. Ta byla domovem pro všechny
jezuity pùsobící v gymnáziu nebo v ma-
lém semináøi.

Vicerektorem koleje a regensem se-
mináøe byl jmenován P. Galatík, øedite-
lem gymnázia P. dr. Jan Smrž SJ, gene-
rálním prefektem konviktu P. Karel
Šupa SJ a spirituálem P. Jaroslav Oveè-
ka SJ. Domácí práce vèetnì vaøení mìly
na starosti sestry z kongregace Škol-
ských sester de Notre Dame. 

V prvém školním roce studovalo na
gymnáziu celkem 171 studentù v pìti
tøídách, 145 jich bydlelo v konviktu.
V následujícím roce mìlo gymnázium
tøíd sedm. V konviktu mohli bydlet ti,
kdo podepsali P. rektorovi, že chtìjí
po gymnáziu odejít studovat teologii
(celkem zde bydlelo 154 tzv. malých
seminaristù). 

V srpnu 1948 byl jmenován novým
rektorem domu P. Zgarbík SJ a P. Gala-
tík SJ odešel do Prahy. Vystøídala se
také øada dalších jezuitù.
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Plánování rozvoje

Pøestože situace po únoru 1948 nebyla
jednoduchá, plánovali jezuité na školní
rok 1948/49 poøídit tyto vìci: žákov-
skou knihovnu, nìkolik pingpongových

stolù, 12 souprav ministrantského oble-
èení, divadelní garderobu a hudební ná-
stroje všeho druhu.

Zrušení školy

Doba se však rychle mìnila. Na podzim
1948 byla škola zestátnìna, konvikt
však zùstal ještì pomìrnì nezávislý.

Další výrazné zmìny se projevily
pøed zaèátkem školního roku 1949/50.
Novou školskou reformou bylo biskup-
ské gymnázium v Brnì úplnì zrušeno
a profesorský sbor rozpuštìn (z jezuitù
smìl pouze P. Zgarbík vyuèovat nábo-
ženství ve 2., 3. a 4. roèníku). Nižší

gymnázium bylo uzavøeno a noví stu-
denti se nesmìli pøijímat. Zbývající
vyšší roèníky byly zmìnìny na ètyøleté
studium a zaèlenìny do gymnázia Jose-
fa Kudely (dnes gymnázium na tø. kap.
Jaroše), odkud také docházeli vyuèující
profesoøi. Budova na Žlutém kopci tak
mohla svému pùvodnímu urèení sloužit
ještì skoro jeden rok.

Dozor StB v konviktu

První kroky k definitivní likvidaci kon-
viktu byly podniknuty v pøedjaøí roku
1950. Ráno 15. bøezna se konala porada
v kanceláøi tajemníka KSÈ v Brnì.
Vzápìtí nato se vydalo komando na
zátah proti škole: tvoøili je krajský škol-
ní referent soudruh Šulc, krajský cír-
kevní tajemník soudruh Kalina, krajský
bezpeènostní referent Skøepek, dva
ustanovení referenti pro gymnázium
a konvikt Karel Hanák a Josef Sýkora
a pomocný personál. Po pøíjezdu ke
škole tøi pøíslušníci StB hned obsadili
vrátnici a telefonní centrálu a øada dal-

ších obstoupila celou budovu (což
vzbudilo pozdvižení mezi ostatními
obyvateli Žlutého kopce). Soudruzi
z KSÈ oznámili P. Zgarbíkovi zestátnì-
ní konviktu a dosazení dozoru. Byly za-
peèetìny kanceláøe a od bratra Jocha
pøevzaty veškeré doklady o hospodaøení
konviktu. Zdá se však, že akce nebyla
domyšlena a preciznì projednána. Oba
dosazení dozorèí StB (Karel Hanák,
Josef Sýkora) si totiž už 17. 3. stìžova-
li, že nemají nikoho na hlídání telefonní
ústøedny a vrátnice, takže do budovy
mohou pøicházet podezøelé osoby.

Co se v budovì hlídané pøíslušníky StB dìlo, se dá vyèíst z jejich vlastních
záznamù (zápis StB z 20. 3. 1950):

… Trochu nepøíjemností však bylo s dvoupokojem P. Zgarbíka. Jmenovaný
nám byl již pøi poradì se zástupcem KV-StB oznaèen jako osoba podezøelá
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a velmi rafinovaná. Proto jsme vyèkali, až P. Zgarbík pozdì v noci ulehl, odpeèe-
tili jsme jeho dvoupokoj a vykonali jsme tam prohlídku veškeré korespondence
a spisù. Nebylo nám však do té doby známo, že èlenové øádu T.J. zde mají budíèek
již v 4.30 hod., a tak se stalo, že tito zahlédli z kaple osvìtlenou místnost Zgarbí-
kovu. Jmenovaný pak krátce pøed šestou hodinou ranní zaklepal na dveøe své
kanceláøe a když jsme otevøeli dveøe, vidìli jsme, že týž si s sebou pøizval asi 6
dalších jezuitù, o nichž nám øekl, že si je pøivádí jako svìdky. V pøítomnosti tìchto
nám vytýkal, proè jsme jej k prohlídce nepøizvali, že je to protizákonné, nebo� prý
tam má také soukromý byt, dovolával se Ústavy Republiky a poukazoval na to, že
úkon tohoto rázu pøísluší v pøípadì nìjakého podezøení jen policii. Nakonec pro-
hlásil, že v takovém pøípadì bychom tam mohli nalézt ledacos. Této poznámky se
chopil také pøítomný jezuita František Hron, který k tomu ještì dodal, že v tako-
vém pøípadì bychom mohli najít také nìjaký arzenál zbraní, jako napøíklad se prý
nalezl v Nové Øíši. Tuto jeho poznámku jsme nechali nepovšimnutu, ale Zgarbíko-
vi jsme øekli, že se to stalo jen pro poèáteèní náš nával práce, jeho samotného
jsme pøizvat opravdu chtìli, ale že jsme nevìdìli, ve které místnosti ústavu tuto
noc spal…

„Velký pátek“

13. dubna 1950 provedla komunistická
policie pøepad klášterù a øeholních do-
mù po celém území republiky. V té do-
bì žilo v budovách bývalého gymnázia
a v konviktu šestnáct knìží, ètyøi scho-
lastici a pìt bratøí. Pøepadu se úèastnilo
množství policistù i v civilu a jezuité
pochopili, že se jedná o zatýkání.

Rektor P. Zgarbík byl pøevezen do
centralizaèního kláštera pro øeholní
pøedstavené v Želivì, ostatní do vìzení
v Bohosudovì. 

Seminaristù bylo 140. Žáci nižších
tøíd byli posláni domù, vyšší roèníky
mohly zùstat do konce kvìtna. Na zby-
tek školního roku si museli najít náhrad-

ní ubytování. Bývalí posluchaèi BiGy
vìtšinou dokonèovali studium na Legio-
náøské (tø. kpt. Jaroše), zpoèátku však
nesmìli maturovat. Po velkých potížích
byla maturita nìkterým umožnìna hned,
dalším po roce nebo po dvou, a jiným
vùbec ne. Pro studium na vysoké školy
z nich nebyl doporuèen nikdo, pøesto se
nìkolika z nich rùznými oklikami poda-
øilo vysoké školy absolvovat.

Po zabrání gymnázia bylo od 8. èer-
vence 1950 do budovy nastìhováno vo-
jenské Žižkovo gymnázium, pak vojen-
ská akademie a nakonec stavební
fakulta VUT v Brnì, která zde sídlila až
do roku 1991.

Dokonèení pøíštì

„Zmìna podnebí nemìní mravy. Neopustí-li nedokonalý èlovìk sám sebe, stane se sotva
lepším na jiném místì.“ Sv. Ignác
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ZE SEVERNÍCH ÈECH
Svìdectví

Jakub Zentner, student historie FF UK

Zkušenost mnoha knìží, kteøí léta pùsobili v severních Èechách, by se dala
vyjádøit tak, že jde o jakousi duchovní pouš�, kde apoštolská práce je nesmírnì
obtížná a výsledky jsou minimální. Aèkoliv má tato skuteènost své historické
a spoleèenské dùvody, absence „duchovna“ je pro mnohé bolestná. O to vìtší
máme radost, když se v poušti objeví oáza. To, co následuje, je svìdectví
o obrácení mladého muže se severu…

Pocházím z malého mìsta v Litomìøic-
ké diecézi. Pøibližnì do svých šestnácti
let jsem mìl o køes�anství znaènì zkres-
lené informace, nemluvì o tom, jak
zkreslené jsem mìl pøedstavy o církvi.
Ve svém okolí pozoruji velkou žízeò po
Bohu, kterou jsem podobnì prožíval,
než si mì Pán Ježíš pøivedl do své cír-
kve, a proto doufám, že snad následující
øádky budou k duchovnímu prospìchu
ètenáøù a k vìtší slávì Boží.

Vždy byla mým oblíbeným pøedmì-
tem historie. Zde se na jednu stranu do-
zvídáme o pøínosu køes�anství po strán-
ce morální a kulturní atp., na druhou
stranu i v nìkterých dnešních historic-
kých „dílech“ cítíme pøíchu� jakési ira-
cionální antipatie k církvi, obzvláštì
církvi katolické. Pøíkladem toho je kon-
trast krásy barokní architektury a kul-
tury vùbec s vžitým názorem èeské spo-
leènosti na baroko jako na dobu temna.
Jak je tedy možné, že køes�anství, které
vytvoøilo tolik dobrého a krásného, kte-
ré mnohokrát pøevyšuje chyby, kterých
jsme se jako køes�ané dopustili, je tak
èasto zatracováno a oèeròováno? Tato
otázka byla jedna z pøirozených pohnu-
tek, která mì na zaèátku mého studia na
ètyøletém gymnáziu vedla k potøebì

ujasnit si svùj vztah ke køes�anství jako
takovému. 

Jako absolvent sekularizovaného
školství jsem sice pøipouštìl myšlenku
pozitivního vztahu ke køes�anským
hodnotám, ovšem ne ke katolické cír-
kvi. Ve spoleènosti, alespoò tak to vní-
mám, vládne nìjaká zvláštní antipatie
k církvi, postavená zèásti na zkresle-
ných a nepøesných informacích a zèásti
na èemsi zcela iracionálním. Proto pro
mne bylo nepøedstavitelné jednoduše
zazvonit na faru s prosbou o køest.

Zrálo ve mnì rozhodnutí, že nejlépe
bude stát se evangelíkem. V našem
mìstì ale žádný evangelický sbor není,
tak jsem vzal zavdìk církví husitskou.
Po nìkolika mìsících pravidelných
úèastí na bohoslužbách jsem ale nepoci-
�oval žádné naplnìní touhy po duchov-
nu, a proto jsem váhal pøijmout køest
v této náboženské spoleènosti.

Ale již v této dobì mì Pán po krùè-
kách vedl do své církve rùznými ukaza-
teli. Setkal jsem se s nìkolika katolic-
kými køes�any, kteøí mì ohromili tím,
že svou víru berou vážnì a že na rozdíl
od ostatních lidí záøili èímsi hluboce
krásným a opravdovým. Postupem èasu
jsem tu a tam pøišel na katolickou mši
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a dokonce zašel na faru a vedl dlouhé
polemiky o víøe s naším panem faráøem.
Zajímal jsem se o dìjiny židù a Starý
zákon. Ohromila mì myšlenka osob-
ního vztahu k Bohu u židù. Uvažoval
jsem dokonce o konverzi k židovství. 

Zaèal jsem èíst Písmo, hlavnì Starý
zákon. Jednoho veèera, když jsem byl
velmi smutný, jsem si proèítal první
kapitoly knihy Job. A právì v tom oka-
mžiku jsem najednou zaèal prožívat
ohromnou útìchu a radost z toho, že
Bùh opravdu existuje, ale ne jako cosi
abstraktního, ale že je živý a plný lásky
a že je nyní tady a pro mne. 

Za nìkolik dní jsem se v moravském
Holešovì úèastnil jedné støedoškolské
dìjepisné soutìže a když bylo v pátek
veèer volno, šli jsme si s kamarády pro-
hlédnout mìsto a jeho památky. Nara-
zili jsme i na synagogu, po jejíž prohlíd-
ce nás prùvodce pozval na židovskou
bohoslužbu, nebo� právì zaèínal šábes.
Podstatné je to, že po jejím skonèení
nás pozval ještì na katolickou mši do
holešovského farního kostela. Když
jsme pøišli ke kostelu, právì probíhala
mše, a tak jsme chtìli s prohlídkou
kostela poèkat. Moji kamarádi zùstali
venku, ale mne cosi táhlo dovnitø.
Úplnì vzadu jsem vidìl klekátko, a tak
jsem zaklekl, aè jsem kleèení považoval
za cosi mne nedùstojného. A zaèal jsem
se improvizovanì modlit.

A v tom mì Hospodin zavolal jmé-
nem podobnì jako Samuela a øekl mi
jednoduše „pojï“. V kostele z lidí na
mne nikdo rozhodnì nemluvil, a tak
jsem vyšel z kostela, nebo� jsem si mys-
lel, že mì volají kamarádi venku. Ti mì
nevolali a tak jsem se vrátil, zaklekl

a opìt uslyšel „Jakube, pojï“. To už mi
bylo jasné, kdo ke mì mluví. Prožíval
jsem ohromnou radost a pokoj, že se to
ani nedá dobøe popsat, ale nikomu jsem
o tom tehdy neøekl. 

Bìhem nìkolika dní jsem se roz-
hodl, že se stanu katolíkem, ale panu
faráøi jsem to oznámil až za nìkolik
mìsícù. 

Mezi tím jsem o prázdninách cesto-
val po Bavorsku, Sasku a Chebsku a na-
vštìvoval památky vèetnì kostelù. Vždy
jsem si myslel, že katolické kostely na
mne pùsobily jen svou umìleckou krá-
sou, ale v saských luteránských koste-
lích, které jsou zpravidla velkolepìjší
než saské kostely katolické, jsem se cítil
jenom jako v muzeu èi divadle. Když
jsem tento svùj pocit líèil jednomu knì-
zi z naší diecéze, øekl mi, že v kato-
lických kostelích je skuteèný a živý
Kristus v Eucharistii. To se mi zdálo ne-
pravdìpodobné a nemožné. 

Pøed Vánoci roku 2002 jsem byl
3. adventní nedìli pøijat do katechume-
nátu. Týž víkend jsem se úèastnil reko-
lekce, kterou v Litomìøicích uspoøádalo
hnutí Svìtlo-Život. Když knìz pøi ado-
raci, kterou setkání zaèínalo, vystavil
Ježíše Krista ve zpùsobu chleba na
oltáø, zaèal jsem poci�ovat velkou útì-
chu, aè jsem reálné pøítomnosti Krista
v Eucharistii dosud nevìøil. Tak mì Pán
dal poznat další z Jeho velkých tajem-
ství. Pozdìji jsem objevil krásu Panny
Marie a význam svatých pro svùj život.

O Velikonocích následujícího roku
jsem se stal souèástí mystického Kris-
tova tìla, ze kterého jsem od té doby
skrze svátosti neustále živen, pozvedán
z pádù a uzdravován Kristovou krví.
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Duben
Všeobecný: Za všechny pokøtìné, aby vìrnìji prožívali nedìli jako den Pánì

a zasvìtili ji pøedevším Bohu a svým bližním.

Svatý otec vyslovuje ve svém okružním
listì „O svìcení dne Pánì“ svou velkou
starost nad tím, že nedìle ztrácí svùj
smysl a stává se „víkendem“. Ten je
spojen s úèastí na rùzných kulturních
a politických akcích, s rodinnou „poutí“
za nákupem a žel i s horeènou pracovní
èinností. Ta pøináší zvláštì v soukro-
mém a rodinném životì nenahraditelné
ztráty, protože èlovìk pøece není ani
stroj, ani nìmá tváø. Nejbolestnìjší je

ztráta duchovních hodnot mezi samot-
nými køes�any. Proto Svatý otec dùraz-
nì povzbuzuje a vyzývá køes�any, aby
znovu objevili nedìli slovy: „Neváhejte
vìnovat svùj èas Kristu!“ Zbavujme se
pocitu, že musíme do kostela, ale na-
opak – mìjme radost, že se smíme spo-
leènì projevit jako dìti Boží.

„Èas vìnovaný Kristu není nikdy
ztracený, ale získává prostor ke zlidštì-
ní našeho života,“ øíká Svatý otec.

Misijní: Za všechna spoleèenství vìøících a jejich vroucí touhu po svatosti,
aby se tak roznítil rùst misijních povolání.

Ètvrtá nedìle velikonoèní má být dnem
modliteb za duchovní povolání. V po-
selství k tomuto dni (23. 11. 2003) Sva-
tý otec projevil radost nad tím, že se

v mnoha místních církvích vytvoøila
„veèeøadla“ modlitby za duchovní po-
volání. Podobnì je tomu v semináøích,
øeholních a misijních spoleèenstvích.

Národní: Za všechny, kdo nemohou pøistupovat ke svátostem, aby
neztráceli nadìji v Boží milosrdenství.

Naše pastýøe tíží situace, kdy manžel-
ství ztrácí svùj svátostný charakter a ne-
berou se dùslednì slova Ježíše Krista:
„Co Bùh spojil, èlovìk nerozluèuj!“
(Mk 5,29). V této souvislosti uvádìl též
pøíklad o „vyloupnutí oka, když èlovìka
svádí“ (Mt 5,29). 

Církev má povinnost jednat podle
jeho slov a naléhavì poci�uje své
poslání vysvìtlovat, jaký plán má
Stvoøitel s manželstvím a rodinou (Jan
Pavel II.: Rodinné spoleèenství, èl. 3).
Jestliže katolíci podlehli duchu nevìøící

spoleènosti nebo se z lidské høíšnosti
a pod tíhou zklamání vzdálili od ideálu
svatosti, církev používá nejsilnìjšího
prostøedku, který má: nedovoluje jim
plnou úèast na životì milosti, plynoucí
ze svátostí. Pøitom je si plnì vìdoma, že
právì úèast na svátostech má moc
spojovat s Kristem a obnovovat
manželské a rodinné spoleèenství.

 Nechce je však nechat bez pomoci,
a proto pro nì prosí o Boží milo-
srdenství. Zùstávají údy církve.
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Kvìten
Všeobecný: Za pronásledované pro víru a spravedlnost, aby pocítili radost

z moci a síly Ducha svatého.

Ve svém Apoštolském listì „Na zaèátku
nového tisíciletí“ se zmínil Svatý otec
také o tom, že jsme si zvykli myslet tak,
jako kdyby muèednictví patøilo do dáv-
né minulosti, zvláštì do doby prvých
století. Pohled jubilejního roku nám
ukázal, že právì dnešní doba je bohatá
na svìdky, kteøí dokázali žít evangelium
v obtížných situacích a pronásledo-
váních, a dokonce vydali i nejvyšší
svìdectví krve (èl. 41).

Zpráv o pronásledování pøichází stá-
le bezpoèet. Jen namátkou zpráva ze
zpravodaje „Køes�ané lidem v nouzi“
(è. 11–12/2003, str. 9) øíká, že biskup
Jižního Súdánu uvedl, jak nìkteøí køes-

�ané byli za svou víru ukøižováni a je-
den katolický uèitel upálen za živa.
Køes�ané nenajdou práci. Mají na vy-
branou mezi hladovìním, útìkem, nebo
pøestoupením k islámu.

Prosíme za pronásledované, aby po-
cítili radost z moci a síly Ducha svaté-
ho. U nás máme svobodu a sama Boží
Prozøetelnost ví, kdo nám k ní pomohl
svým utrpením a bojem za spravedlnost.
Zdá se však, že vìtší èást køes�anù
u nás propadla a dùsledky se projevují.
A� tedy naši pronásledovaní bratøi
a sestry jsou stateèní a sílu jejich obìti
pocítíme i my. Vždy� tvoøíme jediné
Kristovo Tìlo (srov. 1Kor 12,26–27).

Misijní: Za Papežské misijní dílo šíøení víry, aby pomohlo Božímu lidu
k poznání, že má mít aktivní úèast v misijním poslání.

V dobì totality jsme nemìli prakticky
možnost se tohoto díla úèastnit . Nyní
aktivnì pracuje i v naší vlasti, vydává
informaèní letáky a plakáty, organizuje
pomoc duchovní i hmotnou.

Svatý otec ve své apoštolské
exhortaci „Církev v Evropì“ ukazuje na
to, že v minulých staletích odcházely
z Evropy „nesèetné zástupy“ misionáøù,

aby nabídli jiným, èím byli sami obda-
rováni. Øíká, že tento misijní zápal musí
v sobì oživit i dnešní církev v Evropì.
A to i pøesto, že klesá poèet knìží
a tìch, kdo se zcela zasvìtili Bohu.
Místní církve v Africe a Asii stále
vzhlížejí k evropským církvím a oèe-
kávají od nich, že naplní své misijní
poslání.

Národní: Za všechny, kdo prožívají bolest a utrpení, aby na pøímluvu
Panny Marie nacházeli v nich sílu a nadìji.

V úmyslu našich biskupù neprosíme
o odstranìní bolesti a utrpení. To bude
vždy souèástí lidského života. Ovšemže

se je snažíme zmírnit. Prosíme však
o sílu je snášet a o nadìji, že bolest
a utrpení mají svùj smysl. -frm-
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ZPRÁVY
Øím

# Podle instrukcí Otce generála a re-
gionálních pøedstavených poslalo
mnoho provincií svou finanèní pomoc
jezuitským provinciím a zemím po-
stiženým v jihovýchodní Asii katastro-
fálními tsunami pøímo, jiní to uèinili
pøes øímskou kurii a urèili zemì, kterým
má být dar zaslán. Díky tìmto fondùm
mohl P. generál zaslat 100 tisíc euro do
indické Madurai, 40 tisíc na Srí Lanku
a 30 tisíc do Indonésie.

Praha
# Ekonom Èeské jezuitské provincie
br. Václav Dlapka dostal dopis od eko-
noma Srílanské provincie Fr. Derricka
Mandise s podìkováním za dva dary od
Èeské jezuitské provincie a od jejích
spolupracovníkù na úlevu a rehabilitaci
postižených tsunami v hodnotì 5867 $.
# 4. bøezna byla v Centrální katolické
knihovnì v Thákurovì 3 otevøena vý-
stava o P. Františku Šilhanovi SJ. Po-
trvá do 24. dubna.

Èeský Tìšín
# Naše farnost Božského Srdce Pánì
se aktivnì zapojila do Tøíkrálové sbírky
ve prospìch sociálních programù pomá-
hajících lidem v nouzi a neštìstí. Z øad
farníkù a pracovníkù Charity a mladých
se podaøilo vytvoøit 37 kolednických
skupin, které „vykoledovaly“ bezmála
275 tisíc korun. Do skupin se zapojil

i nejmladší èlen jezuitské komunity
scholastik Ladislav Nosek. Obnos, kte-
rý podle pravidel Tøíkrálové sbírky
pøipadá na místní potøeby, je urèen na
dostavbu Domova pokojného stáøí ve
Hnojníku, v nìmž najde svùj domov až
35 našich starších spoluobèanù.
# Týden modliteb za jednotu køes�anù
jsme si pøipomnìli 25. ledna spoleènì
v našem kostele, ze strany polské i èes-
ké. Kostel byl zcela zaplnìn. Bylo pøí-
tomno 19 duchovních rùzných církví.
Nìkteøí z polské strany pøišli i se svými
oveèkami, z mìsteèka Brannej pøišly
i dva sbory – jeden evangelický a jeden
katolický. Pobožnost vedl ekumenický
referent z katolické bielsko-žiwiecké
diecéze. Po pobožnosti bylo agapé
v sále exercièního domu.

Itálie
# Italská provincie má ve svém pro-
gramu oslav výroèí narození sv. Fran-
tiška Xaverského a bl. Petra Fabera
a úmrtí sv. Ignáce také sportovní soutìž
mezi evropskými jezuitskými kolejemi
„Xaveriáda 2006“, s národní vyluèovací
fází v letech 2005–2006 a s finále, které
se bude konat v Itálii od 1. do 9. èerven-
ce 2006. V seznamu sportù je mj. muž-
ská kopaná, dívèí košíková, mužský
aquathlon (kombinace bìhu a plavání).

Ipolito Desideri SJ, objevitel Tibetu
# Narodil se roku 1684 v Padovì,
zemøel roku 1733 v Øímì.

Byl to sám generál øádu Michel-
angelo Tamburini, který ho do Tibetu
poslal, aby tam založil první misijní sta-
nici. Vyplul z Janova a pøes Lisabon,
Gou, Delhi, Agru a Kašmír vkroèil 18.
bøezna 1716 do svatého mìsta Lhasy. P.
Desideri byl prvním Evropanem, který
se v pùli zimy vyšplhal na høebeny hor
na sever od Kašmíru, na Karakorum,
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a kdo prošel neúprosnou pouští západ-
ního Tibetu. On jako první dal západní-
mu svìtu zvìst o hoøe Kallasu, o jezeru
Manasarovaru a kraji Ladakan. Vícekrát
byl jeho život ve vážném nebezpeèí, on
však pøekonal všechny tìžkosti a ode-
vzdal Západu významné objevy geogra-
fické i antropologické. Na podkladì
originálních textù vysvìtluje zvyky
a náboženské praktiky lámaistického
buddhismu. Byl donucen se uèit domácí
jazyk, aniž mìl k dispozici nìjakou gra-
matiku. Osvojil si ho do té míry, že byl
schopen napsat nìkolik filozofických
a náboženských knih. Ty byly nedávno
pøeloženy do italštiny. Desideri je první
tibetský misionáø. Odborníci ho znají
jako „Marco Polo ducha“ pro jeho kul-
turní a náboženské „objevy“, které
z nìho èiní „nejvìtšího tibetologa“.

Jezuita – falzifikátor map?
# Byl by to nìmecký P. Joseph Fischer
(1859–1944), vynikající kartograf, od
nìhož by pocházela „Mapa Vinska“,
považovaná dlouhou dobu za první
a jedinou mapu zemì za Atlantským
oceánem. Ve skuteènosti se jedná o fal-
zifikát. Mapa je nakreslena na starém
pergamenu, ale zkouška uhlíkem proká-
zala, že jeho písmo a inkoust nebyly
pøed rokem 1923 známy. Mapa pochází
z let asi 1933–1935. P. Fischer snad
chtìl vyvrátit nacistické snahy navázat
Vikingy k árijské rase pro jejich sílu
a stateènost a také protikatolickou pro-

pagandu tím, že ukáže, že Vikingové
byli pokøtìni pøed rokem 1000. Mapa
tvoøí èást „Relatio Tartara“, popisující
papežskou misi k Mongolùm roku
1296. Datum jejího sepsání se klade do
roku 1444, tedy nìkolik desítek let pøed
Kolumbem. Do Vinska by Vikingové
pøišli roku 1000.

Holandsko
# Holandský Institut jezuitských studií
v Amsterodamu pøipravil výstavu (únor
až kvìten 2005) na oslavu 450 let slav-
ného katechismu svatého Petra Kanisia.
Publikován byl poprvé ve Vídni v roce
1555 a dosáhl 1075 rùzných vydání ve
26 jazycích. Pøi této pøíležitosti provin-
cie získala kopii tohoto prvního vydání
z roku 1555. První stránka chybí, ale
vlastník napsal Hic liber est P. Petri
Canisii SJ (Tato kniha je od P. Petra
Kanisia SJ) a pøipojil své jméno (Gallus
Horlinger).

Brazílie
# Kniha Presenca dos Jesuitas no
mundo cientifico (Pøítomnost jezuitù ve
vìdeckém svìtì) podává v chronologic-
kém poøadí 272 krátkých životopisù je-
zuitù, kteøí od založení Tovaryšstva
(1540) významnì pøispìli k vìdeckému
pokroku. Závìr obsahuje krátký esej
o jezuitských vìdcích z 20. a 21. století,
kteøí již zemøeli. Autory jsou Jaime
Fernández Rdz a Eduardo di Vitas (†)
SJ (Loyola Editions, Sao Paulo, Brazí-
lie, 2004).

JUBILEA - JUBILEA - JUBILEA - JUBILEA

P. Josef Tichý Kolín 22.  4. 35 let v Tovaryšstvu
P. Jan Adamík Øím   8.  4. 15 let v Tovaryšstvu
P. Rudolf Zubek Èeský Tìšín  13. 4. 80 let
P. František Brázdil Svatý Hostýn  16. 5. 65 let 
S. Ladislav Nosek Èeský Tìšín  26. 4. 30 let

UPØÍMNÌ  BLAHOPØEJEME


