
NENECHME SI VZÍT
BUDOUCNOST 

Když byla zveřejněna poslední vůle papeže Jana
Pavla II., mohli jsme se ještě důvěrněji přiblížit
k jeho bohatému vnitřnímu světu. Ve způsobu, jak přijal službu římského papeže
i svou smrt jako křesťanský úděl života, se odrážela zřetelně jeho duchovní síla:
vděčnost za to, že mohl prožít Druhý vatikánský koncil a přivést církev do třetího
tisíciletí.

Mezi mnoha slovy, která zazněla během posledních dnů pontifikátu Jana Pavla II.
až do volby nového papeže, se pro mne stala klíčovými slova, pronesená během
pohřbu dne 8. dubna 2005 kardinálem J. Ratzingerem: „Můžeme si být jisti, že náš
milovaný papež stojí nyní u okna v domě Otce, vidí nás a žehná nám.“ S mimo-
řádnou účinností interpretoval všeobecně sdílený pocit věřících i nevěřících
v Římě i na celém světě, který v těch dnech zakoušeli přímo na svatopetrském
náměstí nebo bez nadsázky „téměř všichni“ na celém světě prostřednictvím
sdělovacích prostředků. Stali jsme se toho živými svědky. 

Církev je tímto stále obnovovaným svědectvím živá. To může být nejnádhernější
zkušenost, kterou účastníci Druhého zasedání Plenárního sněmu Katolické církve
v České republice ve dnech 6. až 10. července 2005 již jednou před dvěma roky
prožili a opět mohou prožít na Velehradě. Někdy nám tvář církve připadá stejně
prostoupená bolestí jako tvář Svatého otce, kterou jsme mohli vidět na televizních
obrazovkách před jeho smrtí. Mohli jsme přímo v ní kontemplovat tajemství
Kristova utrpení a dotýkat se jeho ran. Ale zároveň jsme se mohli dotknout
i Zmrtvýchvstalého Krista. 

Komunikace v církvi, po které tolik voláme, nespočívá toliko v nalezení toho, co
nás nejvíce trápí, nebo v dokonalém vyjádření či srozumitelném jazyku. Víme
z evangelia, že některým „porozumění“ ani dáno nebude. Nezapomínejme na
tichou práci ve skrytosti, z které rostou velké věci: na víru ve Zmrtvýchvstalého
Krista, který je přítomen uprostřed nás.

Plenární sněm, podobně jako výše zmíněné obrazy konce jedné éry papežství
a začátku nové éry, představují pomoc, hmatatelný prostředek, cestu, spojení. Ke
křesťanství nutně patří tato osobní báze komunikace víry: dotýkat se tajemství
života církve i života světa. Každý křesťan je k tomu křtem uschopněn i zavázán
zároveň i proto, aby druhým napomohl být jejím živým svědectvím. 
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SPIRITUALITA

PLODEM MEDITACE
JE BYTÍ

Během čtyř let mého pobytu v Římě se stal
mým duchovním průvodcem bělovlasý
Španěl P. Mariano Ballester SJ. Nechápal
jsem, jak to dělá, ale nikdy neztratil opti-
mismus. Každá obyčejná věc pro něj byla
fantastická nebo přímo zázračná. Když
pořádal kurz meditace, sešlo se ihned nej-

méně sto účastníků. Jeho metoda se stala v Itálii pojmem. Neodolal jsem
a zeptal jsem se, co ho přivedlo k psychologii a hlubinné meditaci.

Jsi vždy velmi pozorný na znamení. Jaká znamení tě přivedla k hlubinné
meditaci?

Vše začalo v 70. letech minulého století. V této době jsem přišel do Říma
a studoval jsem spiritualitu na Gregoriánské univerzitě. Viděl jsem, že nevěřící
lidé nebo nepraktikující křesťané hledají nějaké duchovní vedení, smysl života
a nějaké spirituální prožitky. Lidé věřící a praktikující křesťané většinou nacházeli
odpovědi na své otázky v rámci své církve, ale tito lidé byli velmi neklidní,
zmatení a často úplně bez pomoci. Zaujaly mě články v deníku Corriere della
Sera, v nichž jsem se dočetl, jak mnoho mladých lidí cestuje do Indie, aby si tam
našli svého guru. Mnozí z nich tam už zůstali. Poznal jsem některé z nich, když
se vraceli. Někdy měli vážné problémy s drogami. Pod vlivem podobných zkuše-
ností jsem se rozhodl pomáhat těmto hledajícím, lidem, kteří prožívají vnitřní
neklid a zmatek. A tak vznikla metoda nazvaná „hlubinná meditace a sebe-
poznání“.

Vždycky ses velmi zajímal i o psychologii…

Ano. Již v době svých studií na Gregoriánské univerzitě jsem se začal
psychologií zabývat. Absolvoval jsem proto na této univerzitě několik přednášek
a seminářů o psychologii náboženské zkušenosti. A pak jsem s velkou vervou
prohluboval tyto znalosti samostudiem.

Zabýval ses také několik let psychologií Gustava Junga.

Ano, to je pravda. Přečetl jsem mnoho jeho knih. Došel jsem totiž k pře-
svědčení, že nemůžeme oddělit spiritualitu od lidské psychologie. Člověk tvoří
jednotu. Mnoho problémů, které jsou zdánlivě náboženské, mají svůj původ v psy-
chologii dané osoby. Zvláště dětství je velmi důležité období, kdy se osobnost
člověka rozvíjí.

Celá tato společnost je stále méně křesťanská. Ještě před Druhým vatikánským
koncilem byla naše společnost křesťanská. Nyní se zde vyrojilo množství nových
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náboženských směrů, které nejsou křesťanské. A v tomto kontextu žije člověk,
který hledá a snaží se najít odpověď na své nejhlubší otázky. Již v 70. letech
těchto lidí přibývalo. S příchodem postmodernismu se objevily nové náboženské
směry, jako např. New Age, které se pokoušejí dát jistou odpověď na toto hledání
smyslu.

Někteří teologové upozorňují na to, že žijeme v době „zapomínání na Boha“.
Přesto je hlavně u mladé generace cítit velký hlad po duchovních věcech, po
nějakém jednotícím smyslu všech věcí. Jak bychom měli na toto hledání
odpovídat?

Zde vstupuje do hry to, co scholastikové nazývali Questio de nomine. Kurzy
„hlubinné meditace a sebepoznání“ dávám už třicet let. Přišly na ně již miliony
lidí, protože je nedávám sám, ale dávají je také moji žáci. Mnozí z těch, kdo
přicházejí na naše kurzy, neprošli žádnou náboženskou formací a hledají
bezejmenného Boha, kterého neznají. Připomíná mi to Pavla, který přišel na
Aeropág v Aténách a kázal tamějším obyvatelům o „neznámém Bohu“. Tito lidé
nevědí, že ten, koho hledají, je Trojjediný Bůh, který se zjevil v Ježíši Kristu.
Hledají nějaké svrchované Bytí, Někoho, kdo dá věcem smysl, Něco, čemu
nedávají žádné jméno. Souhlasím, že mnozí mají velký hlad po duchovnu, aniž
by věděli, že to, co cítí, je hlad po Duchu. Na jejich situaci se podepsala výchova,
různé vlivy, prostředí ateistické společnosti, nedostatek náboženského vzdělání.
Často se děsí čehokoliv, co má nálepku „církev“. Proto má naše metoda „trans-
konfesní“ podobu, čili není vázána na jedno určité náboženské vyznání. Dle mého
soudu to je jeden z důvodů, proč naše kurzy přitahují tolik lidí, a z tak různých
prostředí. Často přicházejí i lidé z jiných nekřesťanských náboženství a z nejrůz-
nějších sekt, kteří hledají něco, co nenalezli ve svém duchovním prostředí.

Přicházejí také křesťané?

Ano, přicházejí. Ale zde pozoruji jistý vývoj. Když jsme v 70. letech začínali,
spojovali jsme naše kurzy velmi mnoho s křesťanskou spiritualitou, především se
spiritualitou sv. Ignáce. Přicházeli mnozí kněží, řeholní sestry a hluboce věřící
křesťané, především katolíci. Ale díky naší rostoucí otevřenosti tvoří většinu
účastníků lidé nevěřící, hledající a někdy velmi zmatení. Asi čtvrtina účastníků
kurzů bývají pokřtění katolíci. Ale drtivá většina z nich je velmi vzdálená od
církve. Na kurzy přicházejí mnozí nevěřící a agnostici.

Dochází během kurzů k nějakým náboženským obrácením?

Ano. Někdy se tito lidé navracejí k víře, kterou sice přijali v dětství ve své
rodině, ale postupně se od ní vzdálili. To se stává poměrně často. Ale není lehké
zjistit, jak velké procento účastníků má z kurzu podobný užitek. Obrácení je
vnitřní záležitostí, a my nemáme žádné prostředky, jak tyto věci poměřovat, pokud
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daná osoba o svých prožitcích sama nemluví. Co však můžeme vidět, je to, že
přibývá lidí, kteří se nabízejí ke spolupráci. A tak roste počet dobrovolníků, kteří
nabízejí tyto kurzy v různých částech Itálie. Tyto osoby jsou sdruženy do skupin
a pravidelně se účastní duchovních obnov, kde se také učí, jak lépe vést naše
kurzy „hlubinné meditace a sebepoznání“.

Všem účastníkům doporučujeme pravidelné cvičení v meditaci, aby tak mohlo
dojít k nějaké trvalé změně v jejich životě. Často se stává, že lidé, kteří na začátku
kurzu byli uzavření náboženské zkušenosti, se během kurzu otevírají působení
Ducha a ten je zcela promění. Naším úkolem je pomáhat lidem, aby se duchov-
nímu světu otevřeli.

Zkusme si to nyní shrnout. Mohl by ses pokusit krátce definovat, co znamená
metoda „hlubinné meditace a sebepoznání“?

Je to metoda lidského integrálního růstu, která počítá s tím, že člověk je složen
z tělesné, psychické a duchovní složky.

Můžeme tedy říci, že je to způsob, jak sjednotit tyto složky v člověku?

Ano, přesně tak.

Mohl bys zavzpomínat, co vše se spolupodílelo na vývoji hlubinné meditace?

Na začátku mě hluboce ovlivnil zájem nové generace o východní techniky me-
ditace. Vliv na mě měla také osoba jezuity Antonyho de Mello, se kterým jsem se
v Římě setkal. Několikrát jsem si uvědomil, jak velký je zájem dnešních lidí o vý-
chodní spiritualitu. Některé tyto způsoby meditace používáme v rámci našich kur-
zů, ale mým hlavním cílem je, aby západní člověk našel svou vlastní odpověď.
Mnozí naši současníci hledají tuto odpověď mimo jakékoli náboženské vyznání,
např. v zen buddhismu. V poslední fázi hlubinné meditace se člověk otvírá vnitř-

nímu tichu. A to se v mnohém podobá zenové medi-
taci. To ale neznamená, že v rámci kurzů praktikuje-
me zen. Jen jsem z něho převzal několik prvků.
Cílem je celistvý růst západního člověka a někdy
tyto východní techniky nejsou zcela vhodné pro
kulturu naší západní civilizace. Proto jsme prodělali
jakýsi vývoj: nechali jsme se sice ovlivnit východ-
ními způsoby meditace, ale potom jsme se pokusili
vše integrovat do jedné cesty, která je dlouhá a má
jisté etapy, abychom tak dosáhli harmonického růstu
osobnosti a vnitřního sjednocení jednotlivých složek
v člověku.

Rozhovor připravil a z italštiny přeložil Jan Regner SJ
Pokračování v příštím čísle
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Z HISTORIE

JAK IGNÁC PŘIJAL
SVOU SMRT
Jestliže hledáme odpověď na otázku, jak
svatý Ignác přijal svou smrt, jaký měl
postoj k této poslední realitě každého
člověka, nahlédněme do kroniky Ignácova
sekretáře Polanca, který ve svém díle
Chronicon Societatis Jesu popisuje sled
posledních událostí života zakladatele
Tovaryšstva Ježíšova (§101–132). Polancovo svědectví je poměrně podrobné
a objektivní, protože popisuje, co sám viděl a prožil.

101. Ráno však za svítání, když kdosi jako obvykle vstoupil k pateru Ignácovi,
pozoroval, že jeho duše už velmi klidně pracuje k smrti.

102. Přibíhají i jiní, aby přispěli na pomoc, mohou-li něco udělat. Sekretář se
však domníval, že je třeba vzít vážněji dřívější slova P. Ignáce, a spěchal k Nej-
vyššímu Veleknězi, který s velkým projevem lásky a vnitřního cítění udělil – 31.
července 1556 – žádané apoštolské požehnání s plnomocnými odpustky. Avšak
ještě dříve, než se sekretář vrátil k P. Ignácovi, ten už odešel k Pánu; a je třeba
věřit, že onen svatý stařec, který věděl mnohem lépe než lékaři, že smrt, kterou
si už po tak dlouhou dobu vyprošoval od Boha, je tu. Tu noc, kdy k sobě nikoho
nevolal, chtěl strávit s Pánem, po němž dychtil svrchovanými touhami.

103. A je záhodno si všimnout, že nechtěl jmenovat vikáře, což mu bylo
dovoleno podle Konstitucí, ani když předvídal smrt. Ani nepromluvil k druhům,
aby je povzbudil nebo jim požehnal, ani před nimi nechtěl vykonat něco význam-
ného, jak o tom svatě čítáme, že to učinili jiní zakladatelé řádů: pokorný Boží slu-
žebník si totiž nic nepřisuzoval, ani nechtěl, aby mu něco jiní připisovali, ale aby
podle jména Tovaryšstva vše dávali Kristu, od něhož také všechno dostali. A dů-
věra Tovaryšstva měla být opřena jen o něho, ne o nějakého člověka.

104. Ale čím méně si osoboval, tím více ho božská Dobrota vyvyšovala a udě-
lila mu, aby viděl některé věci, o nichž nevím, zda byla udělena v takovém roz-
sahu jiným zakladatelům řádů.

105. První bylo, že Tovaryšstvo bylo nejen zřízeno a schváleno Apoštolskou
autoritou, nýbrž i několika papeži potvrzeno.
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106. Druhé, že zanechal totéž Tovaryšstvo vybavené a ozdobené velmi roz-
sáhlými výsadami, milostmi a fakultami, jak k dobru jednotlivců, tak k obecnému
užitku, jak je zřejmé z apoštolských listů.

107. Třetí, že sepsal s velkým duchem a prozíravostí Konstituce, taktéž pra-
vidla a povinnosti k dobré správě Tovaryšstva a k výkonu různých funkcí v něm;
a sám viděl, že jeho zákony byly vyhlášeny a zachovávány, i když ponechal první
generální Kongregaci, aby přiložila poslední ruku.1

108. Čtvrté, že svému Institutu zanechal mnohé následovníky z různých náro-
dů; a mezi nimi bylo nemálo těch, kteří vynikali urozeností nebo věděním nebo
prozíravostí, a mnohem více bylo těch, kteří vynikali ctností a jinými přeslavnými
Božími dary; ačkoliv do této doby jich nebylo mnoho připuštěno ke čtyřem slav-
ným slibům, z nich pouze třicet pět ze všech národů zůstává, mezi nimiž ještě žije
pět z prvních deseti druhů (Laínez, Salmeron, Bobadilla, Broët, Rodriguez), čtyři
ho však předešli na věčnost.2

109. Páté bylo, že viděl velmi hojné a do náramné šíře sahající plody v Boží
církvi skrze službu a příklady Tovaryšstva, a to nejen mezi katolíky, nýbrž i mezi
bludaři a nevěřícími, a že Boží milost působila mnohé a přeslavné věci k Boží
slávě a všeobecnému dobru, po čemž on tolik žíznil.

110. Šesté bylo, že viděl nemalou vážnost a oceňování Tovaryšstva, jak od
Nejvyššího Velekněze a jiných církevních představitelů, tak od světských knížat,
měst a národů, protože se z Boží milosti do daleka šířila dobrá vůně Tovaryšstva,
když byli z velké části překonáni odpůrci samou pravdou nebo jistě zmírněni.

111. Sedmé bylo, že viděl Tovaryšstvo upevněné v různých zemích světa,
s mnoha zbudovanými domy a kolejemi; mezi nimi bylo mnoho kolejí, které se
podjaly sice velmi nesnadného, ale velmi užitečného úkolu učit jiné. A mezi nimi
byly některé, jež učily vyšší obory, totiž filozofii a teologii. Zanechal jak domy,
tak koleje rozmístěné ve dvanácti provinciích, ačkoliv jedna z nich, totiž Etiopská,
přestože byl zvolen provinciálem P. Antonius de Quadros, měla malý úspěch,
neboť jich do této doby žije v Etiopii jen málo, protože oni schismatičtí králové
neposlechli patriarchu, který byl poslán římským papežem, jak bude na svém
místě řečeno.

127. Po jeho smrti jeden umělec (Jacopino del Conte) namaloval jeho obraz,
neboť živý to Ignác z pokory nikdy nedovolil; a tak obraz přináší jeho tvář málo
věrně.
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  Ta začala před 19. červnem a byla zakončena 1. září 1558. Byl na ní zvolen generálním1

představeným řádu P. Diego Laínez. Usoudilo se a bylo rozhodnuto, jak zní jeden z dekretů,
že Konstituce je nutno mít za pevné a právoplatné a také že se musí zachovávat podle origi-
nálního znění našeho Otce Ignáce.

 Už roku 1554 jich bylo téměř tisíc pět set.2

128. Bylo shledáno, že příčinou nemoci byla jeho játra; byla velmi vyschlá
a byly v nich nalezeny tři kameny; a tak ne bez příčiny jeden z lékařů prohlásil,
že je třeba přičíst zázraku, že Ignác žil v takovém stavu tolik let.

132. Avšak jak nás sám Ignác učil, že se naši nemají rmoutit nad smrtí svých
bratří, které Pán povolal k sobě, tak jsme se snažili s vyrovnaností a díkůvzdáním
přijímat z ruky Pána tento odchod našeho Otce; a Tovaryšstvo doufalo, že bude
mít z nebe dobrého příznivce, aby pokračovalo dál v témže díle. A také ti, kteří
byli s Otcem Ignácem úžeji spojeni, zpozorovali, že měli větší duchovní útěchu
i pokrok; a mimo jiné ve velmi obtížných dobách kvůli smýšlení papeže o Tova-
ryšstvu a kvůli začaté válce s králem Filipem, a kvůli den ode dne rostoucímu
počtu našich v Římě, když nebyly k jejich vydržování žádné příjmy ani papežova
přízeň, velice v nás rostla odvaha a důvěra kladená v Pána vzhledem k tomuto
Institutu Tovaryšstva, zaměřenému na šíření jeho slávy a na všeobecné dobro;
a Tovaryšstvo z větší části tvrdilo, že to dostalo, protože se Otec Ignác za ně
přimlouval u Boha.

Kdo je Juan de Polanco (1517–1576) 
Narozen v Burgosu. Když vykonal exercicie, vstupuje do Tovaryšstva. Po

skončení studií působí apoštolsky ve střední Itálii a přednáší posvátné vědy na
tamních univerzitách. Roku 1547 je povolán za sekretáře Tovaryšstva do Říma
a zůstává v této funkci po 27 let s třemi prvními generálními představenými. Byla
to šťastná volba – Polanco měl velkou pracovní výkonnost, dovedl se dokonale
vžít do myšlení svých představených, z pověření Ignáce vyřizoval jeho
korespondenci, jemu patří zásluha na sestavení jezuitských Konstitucí. Stal se
„pamětí a rukama“ generála, jak to naznačil v „Pravidlech sekretáře“, která sám
sestavil.

Polanco začal také pořádat ze sdělení, které mu posílali Ignácovi první
druhové, vznikající řádový archiv. Jestli se až dodnes uchovaly originální doku-
menty o založení řádu a listiny z doby prvních generálů, pak za to musíme být
vděčni z velké části právě Polancovi. Přeložil P. Josef Koláček SJ
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DOPISY

ZE ZEMĚ POD
JIŽNÍM KŘÍŽEM
Jan Adamík SJ

Čas běží velmi rychle, ale ani si to moc ne-
uvědomuji, protože program „třetí probace“
je velmi bohatý. Je stále co dělat, a hlavně
čas tady v Austrálii běží trochu jinak.

Nyní je v Austrálii přelom podzimu
a zimy, v Evropě je konec jara, začátek
léta. Všude kolem jsou podzimně vy-
barvené listy stromů. Na zemi se pova-
luje žluté a nahnědlé listí, jež spadlo na
zelenou trávu a vytváří barevnou po-
krývku. Je to idylická nálada s podzim-
ním počasím, tedy trochu chladno,
občas deště, a samozřejmě kratší den.

Problém je, že je začátek června.
Občas je třeba si přiznat, že naše pojmy
mohou mít na jiném místě zeměkoule
zcela jiný obsah. Věta „letošní leden byl
poměrně studený“ tady znamená, že
bylo pouze okolo 25° C. Nebo „v Syd-
ney je v červnu docela teplo“ znamená,
že je okolo 5–10° C. Potvrzuje se tak
rčení, že lidé v Austrálii stojí vzhůru
nohama. Po několika zkušenostech tady
si myslím, že občas „postavit se na
hlavu“ může prospět. Čas velkých du-
chovních cvičení je takovým obdobím,
kdy se mnohé věci vidí jinak. A postavit
se na hlavu může pomoci nitro trochu
pře-poskládat nebo lépe uložit (předpo-
kládejme, že se to nerozhází víc, než to
bylo). 

Velká duchovní cvičení, která jsme
prožívali během měsíce března, jsou
jedním z hlavních bodů na programu
třetí probace. Období exercicií je velmi
zvláštní a svatý čas. Program vyšel tak,

že „třetí týden“ exercicií jsme končili na
Bílou sobotu a čtvrtý začali následující
den večer, na Boží hod velikonoční. My
jezuité máme nesmírnou výsadu dělat
dvakrát v životě měsíční ignaciánské
duchovní cvičení. Poprvé jsem je dělal
na Svatém Hostýně, podruhé nyní po
čtrnácti letech. Každý jezuita potvrdí,
že podruhé se velké exercicie prožívají
zcela jinak. Ostatně všechno prožívané
podruhé je jiné. Během těch čtrnácti let
se mnohé změnilo navenek a mnohé se
změnilo a dozrálo uvnitř. Řeholní život
a život vůbec je otázka vztahů. K Bohu,
k lidem, ke všemu stvořenému. Čas
exercicií je obdobím niternějšího po-
hledu na náš život, na naše vztahy.

Svatý Ignác nás v duchovních cvi-
čeních vede cestou osobní zkušenosti
s Bohem. Všechna cvičení jsou pak pro-
cesem stále hlubšího poznávání Boží
lásky k nám a formulování naší odpo-
vědi na tento vztah. Je zajímavé, jakou
roli hrají během cvičení poznámky
a instrukce k modlitbě ke každému tý-
dnu. Například svatý Ignác doporučuje
v prvních třech týdnech exercicií konat
první meditaci o půlnoci. Je to zvláštní,
ale není to tak namáhavé, jak by se na
první pohled mohlo zdát, a na druhou
stranu efekt to má. Podobně tomu je
i s ostatními poznámkami. Po skončení
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Symbol australské
provincie: IHS se

souhvězdím
Jižního kříže

exercicií společně s dalšími deseti je-
zuity jsme měli na programu reflexi
o tom, jak jsme exercicie prožívali. Nás
jedenáct dělalo stejná cvičení, ale Duch
svatý nás každého vedl svou cestou,
zcela se lišily jedna od druhé. I to je
velmi důležitá zkušenost: uvědomit si,
že Bůh má ke každému z nás zcela
osobní vztah a pro každého z nás
neopakovatelný životní program. Žádný
není lepší nebo horší. Je to prostě můj
nebo tvůj život – životní cesta a rovněž
prostředky jsou různé, zcela osobní,
dopasované na mne, na moji situaci.
Duchovní cvičení svatého Ignáce jsou
opravdu mimořádný nástroj k oslavě
Boží. 

Dalším bodem, etapou našeho pro-
gramu na „třetí probaci“ bylo předat
lidem zkušenost, kterou jsme prožili
během měsíce března, tedy dávat du-
chovní cvičení. Shromáždit desítky
exercitantů pro jedenáct jezuitů není
jednoduché, proto se pro tento cíl orga-
nizují v různých farnostech třítýdenní
duchovní cvičení v denním životě.
Počet zájemců je limitován tak, aby se
jezuita mohl s kaž-
dým exercitantem
setkat dvakrát do
týdne asi na hodinu
trvající osobní po-
hovor. Připočte-
me-li přípravu na
mši svatou a jiná
drobná zaměstnání,
je optimální počet
exercitantů kolem
dvanácti. Tak při-
padají čtyři na den
s tím, že jeden den

je volný. Není to moc a není to málo,
protože čas na setkání se musel dělat
podle toho, jak měli čas lidé. Jeden spo-
lubratr dojížděl na asi dvacet kilometrů
vzdálenou farmu, protože pro manžel-
ský pár bylo téměř nemožné se exercicií
zúčastnit.

Měl jsem zůstat v Sydney ve zcela
specifické jezuitské farnosti ve čtvrti
Kings Cross. Když jsem někomu řekl,
že půjdu na experiment do této farnosti,
nejprve se mu zježily vlasy a potom se
za mne začal modlit. Trochu přeháním,
ale v každém případě normální reakcí
lidí bylo velké překvapení až zděšení.
Kings Cross má v Sydney tu nejhorší
pověst. Je to centrum narkomanů, veřej-
ných domů, prostitutek, bezdomovců;
prostě lidsky řečeno „dno“ města. Upro-
střed toho všeho je jezuitský kostel
Saint Canice. Velká část této čtvrti patří
do této farnosti. Jezuité zde působí již
velmi dlouho a během času zde bylo
vytvořeno sociální centrum zvláště pro
bezdomovce. 

Tak jsem se dostal na tři týdny do
farnosti Saint Canice v Kings Cross. Je-
zuitskou komunitu tam tvoří tři kněží,
ale pouze jeden, P. Stephen Sinn, má na
starosti farnost. Další dva pracují v kan-
celářích sociálního centra: P. Stephen
Curtin je zodpovědný za jezuitské mi-
sijní práce v zahraničí, P. David Hold-
croft zodpovídá za „Jesuit Refugee Ser-
vice“ v Austrálii. Oba dva musí velmi
často cestovat, takže v komunitě moc
nepobývají, a tak jsme převážně tvořili
komunitu jen my dva, P. Stephen Sinn
a já. Moje pracovní činnost byla velmi
různorodá. Sloužil jsem mše svaté,
navštěvoval nemocné v nemocnici, …,
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ale převážnou část času jsem trávil
v kuchyni pro bezdomovce. Od devíti
hodin ráno do jedenácti jsme připra-
vovali sendviče, od jedenácti do jedné
jsme jídelnu otevřeli pro všechny hlado-
vé, kteří přišli z města. Denně jich bylo
100–150, záleželo na dni a počasí. Bě-
hem prvních dvou hodin, kdy jsem
pracoval s dobrovolníky, bylo dost času
hovořit o všem možném. A tak se do-
stalo rovněž na vztah k Bohu a na mod-
litbu. Původně jsem tento experiment
měl trávit dáváním duchovních cvičení,
takže mi přišel vhod různý materiál,
který jsme měli připravený, mezi jiným
rovněž o různých způsobech modlitby
z duchovních cvičení svatého Ignáce;
a tak jsem ty, kteří projevili zájem,
trochu „učil“ modlit se. Mnozí byli rádi,
že se mohou naučit něco nového a mod-
lit se i jiným způsobem, než dosud byli
zvyklí. Dobrovolníci jsou totiž nejen
katolíci, ale i protestanté, anglikáni
a lidé hledající Boha. Skupinu každý
den tvoří 5–7 lidí, většinou důchodců,
ale přijdou i studenti. Naše práce spočí-
vala v tom, že nejprve jsme všechno jíd-
lo a pití (čaj a káva) připravili, potom
jsme se starali o rozdělení jídla, umytí
nádobí a úklid jídelny. Je zajímavé, že
dobrovolníci přicházejí pravidelně
a věrně každý týden, bez toho, že by
měli nárok na nějakou mzdu. Mimo to
jsou zde uplatňována zajímavá „pra-
vidla hry“. Na jídlo může přijít kdoko-
liv, neexistuje žádná registrace nebo
klasifikace na méně a více potřebné lidi.
Každý, kdo přijde, obdrží jídla kolik
chce, kolik sní, a chleba si může odnést
tolik, kolik unese. Je to asi jediná jídel-
na v Sydney, kde se za jídlo neplatí

žádný, ani symbolický poplatek. Tento
velmi otevřený způsob přijímání lidí má
své pozitivní i negativní stránky. Mys-
lím, že těch pozitivních je přece jenom
víc. Lidé, kteří se sem přicházejí najíst,
jsou většinou ti, kteří mají nulovou
naději na změnu budoucnosti; pro ně
život znamená drogy, sex, alkohol, hra-
cí automaty a jsou si vědomi toho, ales-
poň někteří z nich, že nejsou schopni
změnit svůj život. Mnozí z nich mají
velké psychické problémy. Jídelna
v Saint Canice je místo, kde tito lidé
potkávají lidi sobě rovné, ale hlavně
tam nalézají prostředí, kde se nepoža-
duje splnění nějakých vstupních podmí-
nek, kde se zachovává velká diskrétnost
a respekt, kde se nikdo nevyptává na
osobní problémy, ale kde lze nalézt
někoho, kdo mu bude aspoň chvíli na-
slouchat… A když nikoho nenalezne
v jídelně, určitě najde pomoc a radu ve
farní kanceláři, která je především pro
ně otevřena od rána od devíti hodin do
pěti odpoledne. Tento aspekt svobody
je velmi důležitý. Absolutní otevřenost
a absolutní přijetí. Ze strany obsluhu-
jícího personálu se však vyžaduje
opravdu „boží“ jednání a trpělivost.
Občas bývá trochu hlučno, občas příliš
mnoho lidí k obsluze a málo ku pomoci.

Tak takto to chodí v jídelně farnosti
Saint Canice každý den. Dlouhověká
zkušenost církve potvrzuje, že tam, kde
je velká tma, o to víc září světlo Boží
dobroty a lásky. Tam, kde je hřích, o to
víc se projeví milost. Věřím, že tato mi-
lost se v Saint Canice ukazuje jak na
lidech, kteří tam přicházejí pomáhat, tak
i na lidech, kteří tam přicházejí hledat
pomoc.
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VE SVĚTĚ

Svatba u pravoslavných

PROŠČAJ, UKRAJINO

Marek Janás SJ

Rusko-ustralská skupina BI 2 jednu ze
svých písní nazvala Sbohem, Berlíne.
Melodie i slova drží posluchače od začát-
ku do konce v melancholické náladě, kte-
rá je výrazem zamilování, ale i loučení
s tímto městem.

Název svého článku jsem obrazně při-
rovnal k této písni, snad ani ne tak z dů-
vodu zamilování a podlehnutí kouzlu
této země, jako spíše z perspektivy
svých příštích let, kdy se na Ukrajinu
nedostanu a ona přesto bude žít v mých
vzpomínkách a myšlenkách. Ani ne tak
Ukrajina jako země se svými přírodními
krásami a zajímavostmi, jako spíše lidé,
kteří svou každodenní existencí byli ná-
mětem mých otázek a odpovědí: kdo
jsme, lišíme se jako lidé od sebe, formu-
je či deformuje historie lidi, anebo na-
opak lidé formují či deformují historii?

Můj pobyt v těchto končinách byl rela-
tivně krátký, osmnáct měsíců, ale co se
týče prožitků a zážitků, byl jedním
z nejintenzivnějších, které jsem mohl
prožít. Samotný pobyt by se dal rozdělit
na tři šestiměsíční úseky, které byly od
sebe odděleny několikatýdenním návra-
tem domů, abych si zde vyřídil nové
vízum. Každé z těchto období je cha-
rakterizováno trošku jiným druhem
práce a jiným aspektem toho, jak jsem
poznával Ukrajinu. Každý z těchto tří
úseků se pokusím metaforicky přirovnat
ke třem dnům.

Den první, říjen 2003 až duben 2004

Nová země, nový jazyk, noví lidé a spo
lečnost připomínající lidi v Českoslo-
vensku na začátku osmdesátých let dva-
cátého století. Posttotalitní společnost,
která v sobě nese znak Kainova zname-
ní v podobě totalitní šedi, lidského
shrbení pod zrůdnou abstraktní ideolo-
gií a konkrétních diktátorů a tyranů, ať
na nejvyšší státní úrovni, či na úrovni
odborového předáka krachující fabriky.
Shrbení lidé, oči směřující do prázdna,
opilecká chůze připomínající nepovede-
ný hadí tanec – to byly mé první dojmy
z města Chmielnickij. Naštěstí tyto
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Nedělní mše v Šarovečce

S dětmi na výstavě o Anně Frankové

smutné chvíle byly nahrazeny chvílemi
optimističtějšími a radostnějšími.

Na hodiny ukrajinštiny jsem chodil
do jedné základní školy a v dětech
a mládeži jsem si nemohl nepovšimnout
nového jitra nadějnější budoucnosti.
Tato generace může být jiná než
generace jejich rodičů a prarodičů. Ale
vraťme se na začátek. Osvojení ukra-
jinštiny se nezdálo být velkým prob-
lémem, problémem se ukázalo to, že
lidé, kteří chodili do kostela, nechtěli,
abych mluvil ukrajinsky, ale polsky.
Vždyť oni jsou přece Poláci. Po ně-
kolika dnech jsem si tuto jejich prosbu
a pravdu uvědomil a akceptoval jsem
jejich přání. Ve vesnici Šarovečka si
lidé postavili ze svých peněz kostel a já
jsem dostal za úkol pracovat s mi-
nistranty a dětmi. Byly to děti od osmi
do šestnácti let. Nejdříve bylo zapotřebí
přitáhnout a motivovat kluky, aby se
nebáli ministrovat. Na začátku byli čtyři

a po osmi měsících, kdy jsme farnost
předali diecézi, jich bylo již osmnáct.

Toto období bylo plné entuziasmu
všech lidí, ať dětí, či jejich rodičů nebo
prarodičů. Bylo snadné vymýšlet různé
zábavy a programy pro děti a rovněž
bylo snadné přivézt z Česka či Polska
různé stolní hry, karty, puzzle, aby děti
mohly kreativně trávit čas na faře.
Fotbal, volejbal a badminton k tomu
přirozeně také patřily.

Jako velice plodné se ukázaly
kontakty se židovskou charitou. Byli
jsme s dětmi pozváni na výstavu
o Anně Frankové, dozvěděli jsme se
něco z historie židů ve městě a sezná-
mili jsme se s životy velikých chasidů,
kteří byli svázáni s blízkým okolím,
jako například Baal Šem Tov. Děti
a mládež vyslechly něco ze zajímavé
ukrajinské historie a zkusily odbourat
předsudky a bariéry k lidem a národu
jiného vyznání. Na oplátku jsme později
společně s židy navštívili různá kato-
lická poutní místa.

Den druhý, květen 2004 až listopad 2004 

Toto období bylo přelomové. V létě
jsme farnost Šarovečka předali diecézi

a já jsem byl převelen do kostela na
Grečanech. V létě jsem vypomáhal
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S dětmi v synagoze v Berdičově

Slavnostní bohoslužba mezi krajany

v exercičním domě. Byl jsem k dispozi-
ci pro individuální rozhovory. Dělal
jsem si představu o ministrantech, pro-
tože od září jsem dostal za úkol se
s nimi setkat a pokusit se je trochu
stmelit. Jak tato činnost byla snadná
v Šarovečce, tak zde se to jevilo jako
úkol nadmíru komplikovaný. Kluci zde
chodí například ministrovat pouze v ne-
děli a pak rychle utíkají domů. Pravda,
není se čemu divit, protože kostel se
nachází na hřbitově, daleko za městem.
Není tam žádná louka, na které by se
dal zahrát fotbálek či si jenom zaběhat.
V kostele bylo několik starších minis-
trantů, kteří spíše konkurovali jeden
druhému. Abychom se více otevřeli li-
dem na samotné faře, o tom také nebylo
možné uvažovat, protože zde byla malá
komunita, která již vyžaduje trochu jiný
způsob života, než když je člověk na
faře sám nebo ve dvou.

Do tohoto období patří dvě události
svázané s Čechy, kteří přijeli na Ukra-
jinu. Na začátku září přijela skupina
dobrovolníků se scholastikem Láďou

Noskem. Jeli jsme do města Žitomir,
kde jsme dva týdny pomáhali při
budování dětského tábora. V říjnu
přijela skupina tří jezuitů (František
Lízna, Jiří Majkov, Jan Palacký) a krá-
lovéhradecký biskup Josef Kajnek, aby
se zúčastnili oslavy 135. výročí Čecho-
hradu, české obce na Ukrajině. Tato
obec našich krajanů se nachází v jiho-
východní části Ukrajiny, poblíž města

Melitopol. V sobotu 9. října byla
slavnostní bohoslužba, které předsedal
řeckokatolický biskup Milan Šašik. Ten
zde dříve působil a dnes úřaduje
v Užhorodě. Bylo milé, jak si nás místní
čeští rodáci oblíbili. 

Následujícího dne jsme vyrazili na
Krym, který nabízí ke shlédnutí mnoho
podivuhodností: Chersones, kde podle
jedné legendy nalezl sv. Cyril tělo pa-
peže Klimenta, či muslimská Bachčisa-
raj, anebo samotná Jalta. Pro mne tato
putování s našimi bylo dobrou příleži-
tostí přijít na nové myšlenky a v nepo-
slední řadě se také pořádně zasmát.
Český humor je kouzelný.
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Večeře s narkomany v Žitomiru

Den třetí, prosinec 2004 až květen 2005

Začátek tohoto období byl poznamenán
prezidentskými volbami a dvouměsíč-
ními demonstracemi za demokracii
a proti manipulaci s hlasy voličů. Auto-
ritativní režim Kučmy, Janukovyče a ji-
ných oligarchů s vizitkou komunistické
minulosti musel sklonit hlavu před
vlnou lidských protestů. Na jak dlouho
se tito lidé museli stáhnout do ústraní,
není známo.

V tomto posledním časovém úseku
jsem poznával ukrajinské problémy,
o kterých se píše a mluví, ale ještě se
v plnosti nic nedělá k jejich nápravě.
Podle odhadů je na Ukrajině asi
560 tisíc narkomanů. Začal jsem pravi-
delně docházet do jedné komunity, kde
se léčí něco málo přes třicet narkomanů.
Během našich setkání, jednou za týden,
jsme hovořili o různých příbězích, pře-
vážně z Nového zákona, které se dají
aplikovat i na dnešní dobu: setkání Je-
žíše s prostitutkou, malomocnými atd.
Šlo o to, zdůraznit existenciální náboj,
který je univerzální v každé době,
a uvědomit si svůj lidský postoj, který
je neúplný, chceme-li se soustředit
pouze sami na sebe. Diskutovali jsme
také o tom, kým Bůh je, či není (obraz
otce, strážce, soudce, který čeká na naše
zakopnutí).

Byla to velice plodná a intenzivní
setkání. Je jen škoda, že většina narko-
manů přijela z Ruska, popř. z východní
Ukrajiny, a lepší by tedy bylo mluvit
s nimi rusky. Po určité době jsem zjistil,
že šedesát procent narkomanů této
komunity je HIV pozitivní. To, že nar-
komanie je na Ukrajině úzce svázána
s problémem AIDS, jsem věděl. Ale
tolik? To pravé mělo teprve přijít. Od
poloviny ledna jsem pravidelně chodí-
val na infekční oddělení, kde se léčí
také lidé nemocní AIDS. Slovo léčí je
v tomto případě nadsazené. Hned jak
člověk na toto oddělení vejde, zarazí ho
atmosféra, která připomíná podzimní
márnici. Zima, neútulno, temno, šeď
a zápach nejlacinějších dezinfekcí, kte-
rými by člověk u nás neumyl ani
prkénko na WC. Zdravotní personál
oblečen jako při výbuchu Černobylu.
Čepce, roušky, pláště a gumové ruka-
vice – scházely jen gumáky a plynové
masky, abych si skutečně připadal jako
při bojovém poplachu. Ačkoliv byla ne-
mocnice postavena na konci sedmdesá-
tých let dvacátého století, pokoje
a vnitřní zařízení připomínaly období
krátce po druhé světové válce. Také
kombinace bílé a modré olejové barvy
na stěnách zanechávala v člověku do-
jem dotyku smrti. Na oddělení bylo
dvanáct lůžek, na kterých se s dvou- až
třítýdenním intervalem střídali lidé,
kteří byli v různých fázích postupu ztrá-
ty imunity a v různých duševních sta-
vech. Připomínali pouličního psa, který
se snaží najít teplé místo. Na toto
oddělení jsem chodil dvakrát týdně. $
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Kam kráčíš, Ukrajino?
(P. Jan Palacký a P. František Lízna)

Nosil jsem s sebou různé potraviny, pře-
devším maso, ale také džusy, čaje, jo-
gurty či kávu. Kdo potřeboval šampon,
mýdlo či jiné hygienické věci, mohl si
říci. Léky, knížky, jaké kdo chtěl (nej-
častěji si pacienti přáli sci-fi a knížky
o lásce). Tu a tam někdo chtěl něco
křesťanského.

Pomalu jsem viděl, jak to v takovém
špitále chodí, a musím přiznat, že ne-
mohu obviňovat personál ani lékaře.
Nutné peníze se na nemocné nedávají
a celý zatracený systém jenom cynicky
svědčí o tom, jak to dopadne, když člo-
věk staví ve svém životě na nenávisti

k Bohu, k člověku a k sobě. Přejí-li si
různí Grebeníčkové návrat ke starým
časům a mluví-li něco o světové revo-
luci, s radostí takovým lidem zaplatím
jednosměrnou jízdenku na Východ.

Většina nemocných byli narkomani
a také stále více přibývalo dětí, které
byly HIV pozitivní od narození. Pro ně
jsem nosil pleny „pampersky“, dětské
krémy, šampony, přesnídávky nebo dět-
ské kaše. Pohybovaly se obvykle mezi
kojeneckým ústavem a tímto odděle-
ním. Jejich matky byly z drtivé většiny
narkomanky a nejedna z nich byla v té
době ve vězení. 

Co říci nakonec? Osmnáct měsíců
prožitých v Chmielnickém bylo velice
intenzivní a plodné období. Přineslo mi
radost, ale rovněž i pocit bezmoci
v konfrontaci s pozůstatky totalitarismu,
s předsudky a strachem lidí, od kterých
by člověk očekával profesionální úro-
veň a serióznost (jako v případě infek-
čního oddělení). Přineslo mi zármutek
a bolest, že lidé stojí ani ne na začátku
toho, čemu říkáme občanská angažova-
nost a odpovědnost jednoho za druhého.
Totalitní vepřín v lidech zahlušil jakou-
koliv snahu udělat něco bez ohledu na
vlastní zájmy. Anebo se snad ve svých
soudech mýlím? Přece jenom v jedné
vesnici lidé díky svépomoci vybudovali
kostel, bývalí narkomani se snaží po-
moci jiným narkomanům či lidem HIV
pozitivním. Země plná antagonismů…
a já si uvědomuji, že plno těch, které
jsem poznal, nosím ve své paměti a ve
svém srdci. Možná o tom všem píši
i z toho důvodu, že z perspektivy příš-
tích let (studium teologie) se na Ukra-
jinu nedostanu.
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VÝROČÍ

P. VLADIMÍR
RICHTER
OSMDESÁTNÍKEM
Petr Ovečka SJ

Na stránkách Jezuitů se dosud málo
objevovalo jméno tohoto českého jezuity
žijícího v Rakouské provincii v Inns-

brucku, kde je emeritním profesorem filozofie tamní univerzity.

Pochází z Chrlic u Brna, kde se narodil
14. července 1925. Po maturitě na
brněnském klasickém gymnáziu se roku
1945 zapsal na přírodovědeckou fakul-
tu, obor matematika a fyzika. Stačil do-
končit studia absolutoriem a doktorátem
roku 1948. To už začal také studium
teologie na diecézním institutu v Brně,
ale jeho zraky se upíraly k jezuitskému
řádu, do něhož už rok před tím vstoupil
jeho bratr Stanislav.

13. dubna 1950 došlo k potlačení ře-
holních řádů, a to zhatilo jeho plány stát
se jezuitou doma. Rozhodl se tedy
k emigraci a 27. října 1950 začal novi-
ciát v Rakouské provincii v St. Andrä.
Následovala filozofie v Pullachu u Mni-
chova a potom teologie v Innsbrucku.
Tam skupina spolubratří studentů, kteří
se zajímali o „ruskou misii“, a pak pře-
devším setkání s francouzským bisku-
pem d’Herbignym, který byl ve třicá-
tých letech poslán papežem Piem XI. do
Sovětského svazu, aby tam tajně vysvě-
til několik biskupů, probudila i v mla-
dém Vladimíru Richterovi zájem o by-
zantsko-slovanskou liturgii. Začal se
zajímat také o ruskou filozofii a teologii
(Solovjov, Bulgakov). Se svolením je-
zuitského generála pak přijal 9. října

1955 kněžské svěcení podle východ-
ního obřadu.

Následovala léta dalšího studia
a během nich vznikla mj. práce „Mate-
matická logika v Sovětském svazu“,
kde navázal na své předchozí odborné
znalosti matematiky, fyziky a logiky.
Poté přednášel na jezuitských vysokých
školách v Pullachu a Innsbrucku, ale
také na Gregoriánské univerzitě v Římě.

Pobyt u františkánů v Kielu během
studijního pobytu u profesora Paula Lo-
renzena způsobil otevření nové oblasti
Richterovy vědecké činnosti: bádání
nad literárním dílem Viléma Ockhama
a především Johna Dunse Scota. To se
pak stalo jedním z jeho hlavních vědec-
kých úkolů. Další studia filozofie vedla
k přípravě habilitace, kterou dokončil
v zimním semestru 1963/64 na Teolo-
gické fakultě univerzity v Innsbrucku
prací z filozofie jazyka a z konstruktivní
logiky (Wittgenstein, Lorenzen). Na té-
to univerzitě se stal řádným profesorem
přírodní filozofie. Roku 1993 se stal
emeritním profesorem a byl osvobozen
od vyučování. Dává mu to možnost spo-
lupracovat s našimi univerzitami.

Na východní obřad P. Vladimír ne-
zapomněl. Roku 1968 na sebe vzal
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starost o ukrajinské studenty byzantské-
ho obřadu, kteří tam byli z iniciativy
metropolity (později kardinála) Josefa
Slipého posíláni od svých biskupů z ce-
lého světa ke studiu teologie. V říjnu
1999 uplynulo sto let od doby, kdy

předchůdce kardinála Slipého metro-
polita Šeptický poslal do Innsbrucku
první studenty teologie. Čtyři z nich
byli roku 2001 prohlášeni papežem
Janem Pavlem II. za blahoslavené.

Otci Vladimírovi blahopřejeme k osmdesátce
a vyprošujeme mu požehnání pro jeho další kněžský i vědecký

(v Olomouci a Brně) apoštolát.
AD MULTOS ANNOS!

nový světec – nový světec – nový světec – nový světec – nový světec

BL. TOMÁŠ SITJAR FORTIÁ SJ
Blahoslavený Tomáš Sitjar Fortiá
(1866–1936) je mučedníkem španělské
občanské války, jeden z jedenácti je-
zuitů, kteří byli zavražděni v městech
Gandía a Valencia ve dnech mezi 19.
srpnem a 29. prosincem 1936. Nežili
spolu v jedné komunitě, protože už čtyři
roky předtím bylo ve
Španělsku Tovaryš-
stvo potlačeno. Pra-
covali tajně, pokud
jim to okolnosti do-
volovaly. 

P. Sitjar ještě ja-
ko scholastik-boho-
slovec přednášel osm
let filozofii na die-

cézním semináři v Uruguayi, než se
vrátil do Španělska, aby zde sám stu-
doval teologii. Byl vysvěcen na kněze
roku 1900 a pak přednášel filozofii
v diecézních seminářích. Byl mj.  jme-
nován superiorem v Tarragoně a na-
posled rektorem v Gandíi. Byl prvním
jezuitským mučedníkem – byl zatčen
jen týden potom, co propukla občanská
válka. Po pětadvaceti dnech pak byl
vyvlečen z města a 19. srpna 1936
zastřelen pod olivovníkem. Jeho pa-
mátka připadá na 22. září.

Byl spolu se svými druhy jezuity
beatifikován Janem Pavlem II. v rámci
velké skupiny 233 obětí španělské
občanské války.

Podle materiálu z internetu zpracoval P. Ovečka SJ
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VSTŘÍC „MAGIS“
Rozhovor s Pavlem Bačo SJ

Pavle, jsi koordinátorem naší České provincie na
tomto podniku. Co to je? Jaká je česká účast?

„Magis“ je příprava a účast studentů jezuit-
ských škol i ostatních mladých, kteří se inspirují
ignaciánskou spiritualitou, na světovém setkání
mládeže v Kolíně nad Rýnem ve dnech 16. až 21.
srpna. Zemřelý papež Jan Pavel II. začal Květnou
neděli věnovat mládeži. Byli to přece mladí, kteří
Krista, vstupujícího do Jeruzaléma, zdravili jako
Mesiáše. To si měli každý rok všichni připomínat,

ale čas od času se tato připomínka měla konat na světové úrovni. Letos to má být
po dvacáté. Jan Pavel II. sám se na to už těšil a přislíbil svou účast. Jiný však ale
byl Boží úradek. Nástupce Jana Pavla II., Benedikt XVI., tak jako jiné přijal i tuto
„štafetu“ po svém předchůdci. Hned v prvním svém poselství se obrací k mladým:
„Myslím zvláště na mladé. Jim, privile-
govaným partnerům papeže Jana Pavla II.,
patří mé láskyplné objetí v očekávání – dá-li
Bůh – že se s nimi setkám v Kolíně nad Rý-
nem. S vámi, drazí mladí, budoucnosti a na-
děje církve a lidstva, budu i nadále vést
rozhovor, naslouchat vašim očekáváním
s úmyslem pomoci vám setkávat se stále
hlouběji s žijícím a věčně mladým Kristem.“

A tak pokračuje i program, který si jezui-
té dali už minulý rok. Jako v jednotlivých
provinciích se „verbuje“ pro Kolín i u nás.

Co chce říci akce „magis“?
„Více“ – to zcela odpovídá mentalitě

našeho zakladatele Ignáce, „k větší slávě Boží“, žít více s Bohem.
„Magis“ je něco mezi poutí a společnými exerciciemi: tisíce dospívajících

a mladých z více než dvaceti zemí, hovořících tolika jazyky, budou po celý týden
„putovat“ asi ve sto mezinárodních skupinách.

S kolika účastníky počítáte?
Světových dnů se zúčastní téměř všichni mladí naší České provincie a řada

z nich spolu s novici Rudolfem Svatoněm a Tomášem Novákem také aktivně akce
„magis“. Celkem čekáme z našeho „jezuitského“ světa na tři tisíce lidí. Náš
projekt začíná 8. srpna. Účastníci jsou očekáváni na jedenácti místech v Německu.
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Budou rozděleni do mezinárodních
skupin po 30 osobách pro vícejazyčné
experimenty s nejrůznějšími náplně-
mi: duchovní, kulturní nebo sociální,
např. nacvičí pouliční divadlo, uspo-
řádají slavnost pro obyvatele ústavu
pro postižené atd. Součástí programu
každého dne bude samozřejmě také
modlitba, duchovní rozhovor, práce
a liturgie.

Podle tiskové zprávy ze začátku
června se doposud na projekt [’magis] přihlásilo 2100 mladých, mezi nimi budou
účastníci až z Brazílie, Nigeru a Tchaj-wanu. Nejpočetnější skupiny mezi
registrovanými tvoří Francouzi, Španělé, Poláci a Slováci.

Jaká bude naše účast?
Naši se zapojí především do aktivit v rámci „magis“ jako průvodci a zúčastní

se zasedání EJIFu – „Evropských jezuitů ve formaci“. Z „terénu“ je zatím nahlá-
šeno na padesát našich mladých. Budou rozděleni do šesti skupin po sedmi až de-
víti lidech. Pokud se situace do srpna ještě nezmění, mají být našimi přijímacími
městy Frankfurt nad Mohanem a Koenigstein im Taunus. Zbývající tři skupinky
se budou ve Frankfurtu nad Mohanem věnovat duchovnímu provázení
frankfurtským domem, pouličnímu divadlu a vnímání „radosti a naděje“ tohoto
města pomocí fotoaparátu.

Většina skupin bude konat své
experimenty „pěšmo“ – asi 20 km
denně. V sobotu 13. srpna se všichni
setkají na skále Loreley u Rýna, kde
se vybuduje stanový tábor, a zde
budou nové „experimenty“. 15. srpna,
ve svátek Nanebevzetí Panny Marie,
je den vzájemného rozloučení a odjíž-
dí se lodí do Kolína. Tam Světové dny
mládeže následující týden vyvrcholí. 

V sobotu 21. srpna večer je na pro-
gramu velká společná vigilie a v ne-
děli 22. srpna mezinárodní bohosluž-

ba, „statio orbis“, se Svatým otcem. Čeká se na ní víc než půl milionu věřících.

Děkujeme za rozhovor.
Tázal se Petr Ovečka SJ
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P. Ruggieri mezi vykopávkami
v Antiochii Pisidské

NÁŠ HOST
První květnový týden pobýval v Praze italský
jezuita P. Vincenzo Ruggieri, profesor
křesťanského umění na římském Papežském
ústavu pro východní vědy (PIO).

Otče, co bylo účelem vašeho pobytu?
Přijel jsem, abych měl sérii přednášek na

Karlově univerzitě. Jejich ústředním tématem
bylo „Křesťanské umění a architektura
v Římě a Konstantinopoli“. Účastnilo se jich
na 90 studentů teologie a umění. 

Jistě, byla zde velká potíž jazyková –
musel jsem být „překládán“. Přesto jsem
pozoroval, že můj výklad byl přijímán
s intenzivním a pozorným zájmem. Měl jsem
dojem, že studenti slyšeli tyto věci poprvé
a že nevěděli, jak církevní umění a archi-

tektura byly ve službách liturgie za prvních křesťanských staletí. Pomocí
diapozitivů, které byly promítány během přednášek, studenti pronikali do novot
předkládaného předmětu. Důkazem toho byly pak otázky, jak se umění může stát
liturgickou a teologickou mluvou, a to takovou, kterou chápe i dnešní svět.
Myslím, že tento můj dialog se studenty může mít své pokračování; bylo by ale
vhodné omezit látku jen na dvě tři budovy z téhož století a připojit sérii návštěv
nějaké památky ve městě. Tak by vznikl akademický rozhovor vycházející
z kultury a ze života vlastního města.

Tázal se Václav Dlapka SJ

EXERCICIE DÁVANÉ JEZUITY
P. Glaser Milan SJ

8.–11. 9. 29. 9.–2. 10. 1.–4. 12. 8.–11. 12.
Český Těšín – Víkendová duchovní obnova pro všechny

P. Lízna František SJ
12.–16.  9. Sv. Hora u Příbrami (tel. 318 626 351, e-mail:

basilica@svata-hora.cz) – Duchovní cvičení – III. týden
18.–24.  9. Český Těšín – Duchovní cvičení – III. týden
  6.–12. 11. Český Těšín – Duchovní cvičení – IV. týden
13.–19. 11. Vranov u Brna – Exercicie pro kněze – II. týden

P. Rybář Jan SJ (P. O. Box 39, 541 02 Trutnov 4, tel. 499 843 473)
  4. – 7. 10. Janské Lázně – Exercicie pro manžele
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MISIE

P. Kuběna s indickými spolupracovníky

Ze stavby zdravotního střediska v Bhilaji Pahari – Medvědí hoře

NÁŠ NOVÝ
MISIONÁŘ?
P. František Kuběna ukončil 1. července svou
službu faráře farnosti Lidečko na Valašsku.
A už se „rozhlíží“. 17. června se vrátil z pěti-
týdenního pobytu v Indii, kde v zastoupení
sdružení Likvidace lepry dohlížel na výstavbu
zdravotního střediska na Medvědí hoře v Bhi-
laji Pahari, diecéze Jamshedpur, jejíž biskup
mons. Felix Toppo loni v červenci navštívil naši zem, aby žebral… (viz Jezuité
6/2004, str. 20). Otec František už plánuje druhou cestu do Indie. Bude se i nadále
starat o stavbu onoho střediska, které má sloužit především nemocným tuber-
kulózou a malomocenstvím – ti jsou jako kdysi za časů Ježíšových vyvrženi ze

společnosti. Z jeho kněžské
služby se budou radovat ře-
holní sestry, které se malo-
mocným věnují. 

Po odjezdu O. Palac-
kého z Bolívie a M. Janáse
z Ukrajiny má tedy Česká
provincie nadále někoho,
kdo se angažuje v misijním
sociálním apoštolátu.

Otce Františka bude
doprovázet naše přízeň
a modlitba. Těšíme se na
podrobnější zprávu o jeho
cestě a pobytu.
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Srpen

Všeobecný: Za Světové dny mládeže, aby mladým lidem vdechlo nebo v nich
oživilo touhu po setkání s Kristem a oni v něm objevili
spolehlivého průvodce životem.

Světové dny mládeže (Kolín nad Rý-
nem16.–21. srpna) je obrovská slavnost
víry. Díky těmto oživujícím zážitkům se
mladí lidé stávají odolnějšími a jsou
schopni vytrvat téměř vždy, cítí-li se
osamoceni v prostředí, kde žijí, pracují
nebo studují. Dokáží odolat nákaze stra-

chu a beznaděje, které ve velké míře
ovlivňují společnost i samu církev.
Mnoho mladých lidí tak objeví radost
z toho, že jsou křesťany. Světové setká-
ní je vede k pochopení, že mohou proží-
vat svou vlastní víru prostě, bez do-
mýšlivosti a bez pocitu méněcennosti.

Misijní: Za kněze, řeholní osoby, seminaristy a laiky v misijních zemích,
kteří se v Římě připravují na své povolání, aby se ve Věčném
městě obohatili především duchovně.

Pod pravomoc Kongregace pro evange-
lizaci národů spadají v Římě četná stře-
diska, která pečují o přípravu řeholníků
i laiků z misijních zemí pro jejich ná-
ročnou práci a pro načerpání nových sil.
Jsou to např. Papežská Urbanova kolej,
Kolej sv. Petra a Pavla pro kněze, Do-
mov Pavla VI. pro řeholní sestry, kate-
chetické centrum Matka církve, Mezi-
národní centrum pro misijní obnovu.

Modlíme se s celou církví, aby pro ně
jejich pobyt ve Věčném městě znamenal
nejen obohacení v oblasti kultury
a osvojení si cest účinného hlásání
Krista, ale aby především zráli ke
svatosti v přilnutí k Bohu v modlitbě.
Pouze a jenom modlící se církev se
stává svatější, a tím také ve svém hlá-
sání Ježíšova poselství věrohodnější
a působivější.

Národní: Za naše rodiny, aby do společnosti vnášely křesťanského ducha.

„Nespravedlnosti, pocházející z hříchu,
který tak hluboko pronikl do struktury
dnešního světa, brání často rodině
v jejím plném rozvíjení i uplatňování
jejích základních práv. My všichni
musíme proti této nespravedlnosti
vystoupit proměnou ducha a srdce.
Musíme následovat ukřižovaného Pána
a přemáhat své sobectví. Takové obrá-

cení bude mít nutně blahodárný
a ozdravující vliv i na celou společnost“
(Jan Pavel II., Familiaris consortio, 9).

Budoucnost lidstva závisí na rodině!
Modlíme se, aby naše křesťanské rodi-

ny, které jsou často doháněny k malo-
myslnosti a zastrašovány množícími se
nesnázemi, důvěřovaly ve své přirozené
a nadpřirozené bohatství.
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Září

Všeobecný: Za právo a svobodu vyznání, aby je zaručily všechny vlády světa.

Těžko v dnešní době chápeme, že záko-
nodárství některých zemí stanoví za při-
jetí křesťanství nejvyšší trest, trest
smrti. Jako bychom se vrátili o dvě tisí-
ciletí zpět do doby prvních mučedníků.
Nejde nám však pouze o nás křesťany,
ale o svobodu a právo všech lidí
vyznávat svou víru.

Právo na svobodu vyznání není ovšem

právem přidržovat se omylu nebo i lži,
protože všichni lidé mají mravní povin-
nost hledat pravdu, především o Bohu,
a poznanou pravdu přijmout a jednat
podle ní. Občanské právo má tuto svo-
bodu zaručit a zamezit vnějšímu nátlaku
jak ze strany jiných vyznání, tak ze stra-
ny politické moci.

Misijní: Za mladá církevní společenství, aby se hlásání Kristova poselství
upevnilo a zakořenilo v jejich místní národní kultuře.

Misionáři se v některých zemích setká-
vají s naprostým nepochopením. Jsou
obviňováni, že zavádějí cizí škodlivé
hodnoty. Velmi často jsou duchovní
hodnoty křesťanství stále chápány poli-
ticky a mylně v tom smyslu, že křesťan-
ství je totéž co politická moc a vojenská
nadřazenost (i případné násilí Evropy

nebo Ameriky). Jen tak se můžeme
vcítit do výzev misionářům v Indii z
letošního roku: „Ztraťte se, vypadněte,
tato země patří nám!“

Prosíme o Ducha svatého, Ducha
pravdy. Jeho výsadou je přivádět lidi
k plnosti pravdy (srov. J 16,13).

Národní: Za děti a mládež, aby jejich rodiče na přímluvu sv. Ludmily plnili
slib daný při jejich křtu a nezanedbávali náboženskou výchovu.

Jistě má vyučování náboženství ve ško-
le svůj smysl a je nám líto, že je až na
okraji školní výuky. Jde však o více.
Těch 45 minut jednou týdně, a ještě
často nepravidelně, znamená ve vytvá-
ření věřící osobnosti jen velmi málo.
Rozhodující je ovzduší živé víry do-
mova, prostoupené příkladem rodičů.

Když nám tedy tolik leží na srdci víra
mladé generace, soustřeďme své prosby
především za rodiče. Jednak aby oni sa-
mi vyzráli ve své víře, protože v mi-
nulosti byly okolnosti nepříznivé, a dále
aby využívali dnešní pomoci církve, aby
dovedli s dětmi o své zkušenosti s Bo-
hem upřímné mluvit („nikdo je tomu
neučil“).

-frm-
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Boris Vyšeslavcev: Etika proměněného erotu
Vydalo nakladatelství Refugium v ediční řadě Studijní texty Centra
Aletti jako svou 143. publikaci.

Brilantní studie ruského emigranta na aktuální témata: zákon
a milost, Jungova psychoanalýza a křesťanská tradice, nekonečno
v matematice, fenomenologická redukce, …

Ignác z Loyoly: Duchovní cvičení
Vydalo nakladatelství Refugium v ediční řadě Societas

jako svou 145. publikaci.
Nelze „spočítat“, kolik útěchy tato exerciční knížka celá staletí

lidem dodávala! Český překlad Roberta Kunerta SJ vychází v revi-
dovaném vydání. I když je kniha podmíněna dobou svého vzniku,
je v mnohém nadčasová a stále aktuální. 

Svatý Ignác definuje „duchovní cvičení“ jako „každý způsob
zpytování svědomí, rozjímání, nazírání, ústní a vnitřní modlitby a jiných
duchovních úkonů…, každý způsob přípravy a disponování duše k tomu, aby se
člověk zbavil všech neuspořádaných náklonností a aby po jejich odstranění hledal
a našel Boží vůli v uspořádání vlastního života ke spáse duše“.

Kniha je rozdělena do čtyř celků. První je určen k úvaze nad hříchy, druhý vě-
nován Kristovu životu až do Květné neděle, třetí a čtvrtý jeho utrpení a vzkříšení.

Tomáš Špidlík: Eucharistie, lék nesmrtelnosti
Vydalo nakladatelství Refugium v ediční řadě Současné otázky jako
svou 147. publikaci.

V době, kdy intenzivněji zaznívá podle přání Jana Pavla II. téma
Eucharistie, také český kardinál T. Špidlík k němu přispívá čtivým
a praktickým způsobem. Kniha může být užitečná nejen jako
pomůcka kněze v pastoraci, ale také jako četba pro toho čtenáře,

který Kristův odkaz znovu promýšlí, bilancuje vlastní přístup a hledá novou svěží
inspiraci.

Jan Pavel II.: Paměť a identita
Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce 2005,
přeložil Josef Koláček SJ.

Papež píše své vzpomínky jako člověk, docela lidsky. Neskrývá
údiv nad tím, jak jej samého i jeho přátele a spolupracovníky
dovedla Boží prozřetelnost vždy použít k tomu, aby lidé v církvi
jakoby přerostli, převýšili sami sebe. 

Z úvodu Tomáše kardinála Špidlíka SJ
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Řím
# Substitut státního sekretariátu mons.
Leonardo Sandri poděkoval jménem
Svatého otce našemu Otci provinciálovi
za blahopřání, které mu jménem provin-
cie poslal k jeho zvolení na Petrův
stolec: „Jeho Svatost si velmi cení to-
hoto gesta, které dosvědčuje upřímnou
oddanost a lásku k němu i pro jeho
poslání, a srdečně za něj děkuje. Rád
uděluje své apoštolské požehnání Vám
i všem Vašim spolubratrům.“
# 11. června přijal Svatý otec Bene-
dikt XVI. v soukromé audienci Otce ge-
nerála Petera-Hanse Kolvenbacha. Při
této příležitosti a poslušen toho, co je
stanoveno v Konstitucích Tovaryšstva
v případě nového zvolení papeže, Otec
generál „projevil Jeho Svatosti naši
oddanost a připomněl výslovný slib,
který váže Tovaryšstvo, prokazovat mu
poslušnost, zvláště co se týká misií, ke
slávě Boha našeho Pána“ (§ 617).

Praha
# 7. května se sešli ke své výroční mši
svaté bývalí studenti Biskupského gym-
názia v Bohosudově z let 1947–1950.
Přišlo jich na čtyřicet. Hlavním cele-
brantem byl P. Josef Cukr, někdejší je-
jich generální prefekt. Koncelebrovali
prelát Pavel Kučera  z řad studentů a je-
zuité Antonín Vedral a Petr Ovečka,
prefekt v konviktu u voršilek a v Sado-
vé ul. Vzpomnělo se také arcibiskup-
ského gymnázia, které čeští jezuité
obnovili v roce 1945. Protože jeho bu-
dova v Bubenči jim nebyla vrácena,
využili pohostinství sester voršilek
v Ostrovní ulici. Roku 1946 bylo přene-
seno do budovy arcibiskupského semi-
náře v Sadové, dnes Thákurově ulici
a roku 1947 se přestěhovalo do Bohosu-
dova. Tam je roku 1950 zastihlo zrušení

– letos je to tedy 55 let od onoho osud-
ného dne. Účastníci bohoslužby děko-
vali i za své nepřítomné spolužáky za
všechno dobré i zlé, co prožili a museli
v životní zkoušce za komunismu prožít,
aby vytrvali v dobrém. Po mši svaté se
sešli v jídelně jezuitské rezidence.
Organizátor Ladislav Ehrlich tlumočil
pozdrav těch, kteří nemohli přijít, pře-
devším litoměřického biskupa mons.
Pavla Posáda, který už měl naplánova-
nou jinou akci, ale slíbil přijít příští rok,
provinciála českých jezuitů P. Františka
Hylmara, profesora ruštiny P. Jana
Pospíšila aj.
# Jezuité v médiích
Začátkem června to bylo tématem set-
kání vedoucích příslušných pracovních
skupin jezuitských provincií střední
Evropy v Praze. Sešlo se jich sedm. Za
Českou provincii byl přítomen provin-
ciál P. František Hylmar. Hlavním pro-
gramem byla výměna informací o tom,
co se v jednotlivých provinciích koná
na poli médií. Uveďme alespoň něco
z toho, co bylo vysloveno.

Rakouská provincie jmenovala svým
tiskovým mluvčím P. Thomase Neulin-
gera. K jubilejnímu roku 2006 připravu-
jí desetitýdenní internetový kurs zá-
kladů ignaciánské spirituality. Zahájí

25



zprávy – zprávy – zprávy – zprávy – zprávy – zprávy – zprávy –

v adventu a bude během příštího roku
dvakrát opakován.

V Německu jeden mladý spolubratr,
povoláním filmař, organizuje filmovou
soutěž v rámci Světových dnů mládeže.

Na maďarských webových strán-
kách běží sekce EXAMEN, která
návštěvníka provede denním zpytová-
ním svědomí.

Diskutovalo se také o apoštolském
listu Jana Pavla II. z ledna 2005 urče-
nému osobám zodpovědným za komu-
nikační prostředky.

Zdařilá byla konečná diskuse s na-
ším P. Petrem Kolářem a novým tisko-
vým mluvčím ČBK Mgr. Martinem Ho-
rálkem o vztahu církve a médií v ČR.

Bylo to už druhé takové setkání –
první se konalo loni v listopadu v Mni-
chově. Příští setkání se plánuje na dny
15.–16. září 2006 v Krakově.
# Dokument o jezuitském řádu natáčí
režisér Otakáro Schmidt. Příležitostí se
mu k tomu stalo 450. výročí příchodu
jezuitů do Prahy. Za tímto účelem se
vydal ve dnech 7. až 15. června s ma-
lým filmovým štábem do Říma. Dopro-
vázeli ho jezuité Petr Vacík a P. Jan
Regner, kteří se podílejí také na scénáři.
V italské metropoli se ubytovali v mezi-
národní koleji na Piazza del Gesu.

Nejprve navštívili Vatikánskou
astronomickou observatoř v Castel
Gandolfu. Svůj čas jim věnovali jezuité-
-astronomové P. George Coyne a P.
Maffeo Sabino. 10. a 11. června natáče-
li v Centru Aletti rozhovory s kardiná-
lem Tomášem Špidlíkem a malířem
Markem I. Rupnikem SJ. V archivu ge-
nerální kurie jim P. Thomas Reddy SJ
ukázal originály vzácných rukopisů:

Duchovní deník sv. Ignáce, hlasovací
lístky z první volby generála řádu, listy
sv. Františka Xaverského z misií a mno-
hé jiné. Rozhovor jim poskytl také sou-
časný generální představený jezuitů
Peter-Hans Kolvenbach, rektor Grego-
riánské univerzity Gianfranco Ghirlan-
da SJ nebo specialista na islám profesor
Dan Madigan SJ. S kamerou navštívili
i českou sekci Vatikánského rozhlasu,
kde je uvítal P. Josef Koláček SJ a re-
daktorka Johana Bronková. Výpravu
doprovázel uznávaný český fotograf
Jindřich Štreit.

Olomouc
# Nakladatelství REFUGIUM oslavilo
18. května deset let svého trvání. Za tu
dobu vydalo 146 titulů. Z jeho edičních
řad uvádíme: Souborné dílo Tomáše
Špidlíka, Societas (zpřístupňuje jezuit-
skou spiritualitu, historii řádu a biogra-
fie význačných jezuitských myslitelů),
Studijní texty Centra Aletti, Čeští jezuité
(tato řada doplňuje absenci českého „je-
zuitika“ vydáváním monografií jednotli-
vých osobností historie České province
SJ) a prestižní řada Slovo a obraz (v níž
se ukazuje, jak „slovo“ a „obraz“ vytvá-
řejí tutéž teologickou ideu).

Český Těšín
# Ve dnech 22.–23. dubna náš dům
poskytl přístřeší 20 skautům z Červené-
ho Kostelce, kteří jednou za rok
s místními skauty stvrzují svou družbu.
Setkávají se u památníku skautů popra-
vených nacisty na konci války. Památ-
ník postavený na polské straně Těšína
posvětil v neděli nato ostravský biskup
mons. Václav Lobkowicz, když předtím
v našem kostele udělil svátost biřmová-
ní osmdesáti biřmovancům.
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Velehrad
# Naše bazilika měla poslední týdny
několik vzácných návštěv. 18. března to
byl Jiří Paroubek, tehdy ještě ministr
pro vnitřní rozvoj. V doprovodu staros-
ty obce a rektora kostela P. Petra Přád-
ky šel z budovy obecního úřadu do ba-
ziliky a po její prohlídce – bylo na něm
vidět překvapení nad nečekanými roz-
měry a výzdobou – prošel i lapidáriem
a podzemím baziliky a potom v kapitul-
ní síni se i se svým doprovodem usadil
k pátečnímu občerstvení. 

28. dubna přivezla limuzína před
vchod baziliky první dámu státu paní
Lívii Klausovou. Přivítal ji starosta obce
a děti nižších ročníků ZŠ. Při prohlídce
baziliky se mj. zastavila u hrobu arcibis-
kupa A. C. Stojana a položila k němu
kytičku.

V sobotu 16. dubna hostoval v bazi-
lice 136členný pěvecký studentský sbor
z USA ze státu Massachusetts. Spo-
lečně se začínajícím sborem Stojanova
gymnázia a pěveckým sborem AVE
z Arcibiskupského gymnázia z Kro-
měříže uspořádali po večerní mši sv.
pro naplněnou baziliku krásný koncert.
Následující neděli americký sbor zazpí-
val několik skladeb i při mši svaté.

Slovensko
# Slovenská provincie měla k 1. květ-
nu 125 členů. 
# 11. dubna se v Bratislavě na Teolo-
gické fakultě Trnavské univerzity konal
seminář k 50. výročí úmrtí P. Pierra
Teilharda de Chardina. Byly proneseny
přednášky v duchu tohoto jezuity-vědce
jako „Komplementarita vědy a nábožen-
ství“, „Duchovní jednota lidstva“, „Jak
chápe Teilhard zlo?“.

Brusel
# Ve dnech 26.–28. února se v Bru-
selu uskutečnilo setkání provinciálů vý-
chodoevropské asistence. Cílem bylo
seznámit se v tomto administrativním
centru Evropské unie s apoštolskými
díly Tovaryšstva. Práce jezuitů se tam
soustřeďuje především kolem kaple
Vzkříšení, v Evropském katolickém
foyer, v Informační katolické kanceláři
pro Evropu (OCIPE) a Jezuitské službě
uprchlíkům (JRS). Několikačlenná me-
zinárodní jezuitská komunita má na
starosti pastoraci a evangelizaci mezi
europoslanci a početnými civilními za-
městnanci, účastní se konzultací o záko-
nech na úrovni institucí EU, spolupra-
cuje v oblasti politiky pro uprchlíky, na
přípravě informačních materiálů pro po-
třeby Tovaryšstva, s ostatními křesťany
apod. Brusel a jeho evropské instituce
jsou místy novodobého pohanství.
Přítomnost katolíků je proto velmi po-
třebná. Bylo mimořádně užitečné vidět
upřímnou snahu našich spolubratří být
tam, kde se připravuje asi 70 % zákonů
EU. Jako naléhavá se jeví potřeba kně-
ze, který by měl v evidenci české i slo-
venské členy bruselské komunity.

(Slovenské Zvesti)
Vietnam

# I přes neustálý útlak a protivenství
od komunistického režimu složilo po-
sledního dne května své řeholní sliby
dvanáct noviců. Během tohoto roku
začne noviciát osmnáct kandidátů.

Afghánistán
# Usadí se tam naši spolubratři? Po-
prvé tam krátce pobyli v 16. století.
V roce 1581 P. Montserrat a v roce
1582 bratr Bento de Goes byli laskavě
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přijati císařem Akbarem. Ale pak až
v roce 2002 se někteří členové Jesuit
Refugee Service odebrali do Kábulu
a zkoumali možnost rozšířit svou čin-
nost. Rok nato Jezuitská konference již-
ní Asie vyslala tři jezuity, aby prověřili
situaci, zda existují podmínky pro even-
tuální přítomnost Tovaryšstva v zemi.
V obou případech dospěli k témuž zá-
věru: kvůli nestálé politické situaci není
v současné době přítomnost Tovaryš-
stva vhodná. Avšak 28. dubna t. r. pro-
vinciál jižní Asie vyslal dva jezuity, aby
znovu prozkoumali terén. S pomocí ře-
ditele asijské JRS navázali styky s vati-

kánským zástupcem a apoštolským pre-
fektem Afghánistánu, který projevil
živý zájem. Po konzultaci zvolili jezuité 
jako nejvhodnější místo pro činnost To-
varyšstva provincii Hirat. Potřeby jsou
nezměrné a ukazuje se, že nejlepším
způsobem, jak začít apoštolskou práci
v zemi, je učit studenty i docenty hovo-
rové angličtině (kromě částečného
úvazku na univerzitě). Mohli by začít
během několika měsíců, ale aby se zaru-
čila účinnější a konkrétní práce, hledají
se další jezuitští spolupracovníci.

Zemřel P. Jaroslav Pilík
# Rodák z Nechvalic u Sedlčan (26. září 1926), bohoslovec pražské diecéze, po-
žádal roku 1957 na svátek svatého Ignáce o vstup do Tovaryšstva jako vězeň
(kromě jiných věznic) v Leopoldově, kde si odpykával trest 16 let vězení. Přijímal
ho spoluvězeň provinciál P. Šilhan. A jiný spoluvězeň, řeckokatolický biskup
z Prešova mons. Pavel Petr Gojdič, mu v tomto obřadu na svatého Štěpána roku
1958 udělil kněžské svěcení. Den nato, stále ve vězení, sloužil svou první mši
svatou. Po propuštění pracoval nejdříve manuálně, pak už jako kněz na různých
místech a roku 1981 se uchýlil do Kněžského domova na Moravci. Po listopadu
1989 šel na Svatý Hostýn, kde se věnoval zpovídání poutníků. Na Hostýně ho
také Pán 8. července povolal k věčné odměně; tam také byl uložen k věčnému

odpočinku a očekává slavné vzkříšení. R. i. p.
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JUBILEA - JUBILEA - JUBILEA - JUBILEA

P. Petr Ovečka Praha 22.  8. 55 let kněžství
P. Miroslav Brtva Praha 22.  8. 35 let kněžství
P. Antonín Krejčiřík Velehrad 22.  8. 35 let kněžství
P. Václav Umlauf Ústí nad Labem 15.  9.   5 let kněžství
P. Petr Ovečka Praha   7.  9. 65 let v Tovaryšstvu
P. Tomáš Špidlík Řím 23.  9. 65 let v Tovaryšstvu
P. Rudolf Zubek Český Těšín 26.  9. 60 let v Tovaryšstvu
P. František Kuběna Lidečko   8.  9. 25 let v Tovaryšstvu
F. Václav Dlapka Praha 15.  8. 20 let v Tovaryšstvu
P. Michal Altrichter Olomouc   8.  9. 20 let v Tovaryšstvu
P. Pavel Koudelka Jiřetín pod Jedlovou 14.  8. 15 let v Tovaryšstvu
P. Pavel Gábor Olomouc 14.  8. 10 let v Tovaryšstvu
P. Jan Regner Praha 14.  8. 10 let v Tovaryšstvu
S. Tomáš Ulrich Brno 14.  8.   5 let v Tovaryšstvu
S. Petr Vacík Praha 14.  8.   5 let v Tovaryšstvu
P. Josef Tichý Kolín 30.  8. 75 let
P. Pavel Ambros Olomouc 19.  9. 50 let
S. Radek Stojanovič Krakov 11.  8. 25 let

UPŘÍMNĚ  BLAHOPŘEJEME

Seznam podporovatelů bulletinu od 28. 4. do 15. 6. 2005

Marie Havlíčková, Louny; MUDr. L. Pilka, Zlín; MUDr. Jan Ševčík, Teplice; B. Jašek,
Osíčany; P. Vlastimil Ovčáčík SJ, Kuželov; Jiří Král, Čejetice; Anna Kubíková, Tvrdonice;
Jaroslav Vašíček, Brno; Ludmila Donocíková, Würzburg; Anna Švestková, Lidečko; František
Rouš, Osová Bitýška; Miloslava Knopová, Praha; Josef Králík, Modrá; Helena Mikáčová,
Velká nad Veličkou; Anna Srubjanová, Hrubá Vrbka; Stanislav Horák, Tištín; P. Husek;
Jarmila Musilová; Marcela Hřebíčková, Teplice; Milada Faltusová, Brno; Pavel Ševela,
Mutěnice; Libor Novák, Brno; Eva Krejčová, Brno; Alžběta Dobrovolná, Brno; Václav Uhlíř,
Nové Město na Moravě; P. Josef Šik, Brno-Lesná; J. Laníčková, Brno-Lesná.

Všem dárcům upřímně děkujeme


