
ÚVODNÍ SLOVO

Tohle bylo opravdu inspirující léto. Už popá-
té jsem se zúčastnil letního setkání EJIF
(Evropských jezuitů ve formaci). V uplynu-
lých letech jsem dvakrát zastupoval české je-
zuity jako delegát (bylo to v Portugalsku
a v Maďarsku) a třikrát jsem se této akce
zúčastnil jako člen koordinačního výboru
EJIF – nejprve u nás v České republice, pak
v Irsku a letos v Německu. A tak mě možná
někdy potkáte, jak se procházím po Praze
v tričku s nápisem „Veterán EJIF“. Dostal
jsem totiž nedávno tento roztomilý dárek na rozloučenou.

Do Německa jsem přijel už v polovině července. Letošní setkání EJIF bylo
v mnoha směrech netypické. Mladí jezuité z celé Evropy se spolupodíleli na
Projektu Magis, jezuitském předprogramu XX. Světového dne mládeže. A tak se
ukázalo, že motto tohoto setkání EJIF „Jsme posláni, abychom sloužili“ je velmi
výstižné. Nechyběla ani překvapení – například vytrvalý déšť v Loreley, kde se
utábořilo ve stanech dva a půl tisíce mladých lidí z celého světa. Tak je to
vždycky: naplánujete si všechno do puntíku, a pak něco, co nemůžete ovlivnit,
zcela změní vaše plány. Navzdory dešti však tito mladí lidé opouštěli tábořiště
v dobré náladě a se zpěvem.

Život nám neustále přináší nová a nová překvapení. Ta překvapení vás nejprve
připraví o iluze, že tento svět je dokonalý. A nakonec, když už se s tím vyrovnáte,
vás začnou zbavovat také opačné iluze, že se tento svět nemůže změnit. Považte:
Benedikt XVI., který měl pověst uzavřeného člověka, „pancéřového kardinála“
bdícího nad čistotou katolické víry, se přijel do Německa setkat nejen se
statisícovými zástupy jásající mládeže, ale také s představiteli islámu a jiných
křesťanských církví. A všude si úsměvem na tváři a svou nestrojenou srdečností
získával větší a větší sympatie.

Zvláště silná byla jeho návštěva synagogy v Kolíně nad Rýnem. Ve svém projevu
Benedikt XVI. nešetřil slovy o dialogu a vzájemném sblížení židů a křesťanů.
„Musíme se daleko více a daleko lépe vzájemně poznávat. Proto chci vyzvat
k upřímnému dialogu mezi židy a křesťany, naplněnému důvěrou. Jedině tak bude
možné dojít ke společné interpretaci historických otázek, o kterých se vede
diskuse, a především učinit kroky kupředu v hodnocení – z teologického hlediska
– vztahu mezi židovstvím a křesťanstvím,“ uvedl mimo jiné papež Benedikt před
židovským shromážděním v kolínské synagoze, a jeho projev byl právem odmě-
něn dlouhým potleskem.
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SPIRITUALITA

PLODEM MEDITACE
JE BYTÍ

Jan Regner SJ

Pokračování z čísla 4/2005

Nedávno prodělal slabý infarkt. Když jsem
mu to připomněl s doporučením, aby se

šetřil, odpověděl s humorem: „Neboj, mráz kopřivu nespálí!“
P. Mariano Ballester SJ v další části rozhovoru popisuje jednotlivé fáze

své metody „Sebepoznání a hlubinné meditace“, kterou nazývá duchovní ces-
tou. Zmiňuje se také o svých žácích, potřebě tvořivosti a plodech hlubinné
meditace.

Jaké jsou jednotlivé etapy této cesty?
Začínáme představením tří dimenzí člověka – tělesné, psychické a duchovní.

Používáme k tomu prostý jazyk, srozumitelný i pro člověka bez náboženského
vzdělání. Je pravda, že mnohdy přicházejí na kurzy meditace univerzitní profesoři,
psychologové, lékaři, ale přicházejí tam také třeba piloti, prodavači ovoce a ryb,
lidé dospívající i osoby třetího věku. Je to tedy publikum velmi rozmanité, ke
kterému je nutné hovořit jasným a přístupným jazykem. Ostatně poslední
generální kongregace našeho řádu jasně prohlásila, že nemůžeme věřit, že se
dostaneme k lidem, když budeme používat jazyk, který je pro toto publikum cizí.
Když tedy mluvíme o cíli a smyslu života, pak používáme jazyk, který je
srozumitelný pro každého: jazyk lásky. Přišli jsme na tuto planetu Zemi, abychom
se naučili lásce. V tom je náš cíl. Člověk však kvůli svým různým problémům
ztratil kus své svobody a neumí tohoto cíle dosáhnout.

Existuje nějaká souvislost mezi touto první etapou a „prvním týdnem“ exercicií
sv. Ignáce?

Ano. Tato etapa má mnoho společného s tím, že se člověk snaží objevit vše,
co je v něm neuspořádané, jak to sv. Ignác učí ve svých Duchovních cvičeních.
Proto na začátku každého kurzu popisujeme různé druhy „pošpinění“ člověka,
které mu berou schopnost milovat a najít opravdový cíl jeho života. Jeden den je
také věnován tomu, aby účastníci dokázali čelit všem problémům z dětství.
Člověk si musí připomenout všechno, co ho nějak ovlivnilo do jeho sedmi let. To
proto, že – jak říkají psychologové – v sedmi letech jsou už utvořeny parametry
a konfigurace budoucí osobnosti člověka. K tomuto účelu používáme během
našich kurzů meditace také různé filmy, protože dnešní generace miluje svět kine-
matografie a my můžeme pomocí filmu vyslat divákovi nějaké poselství.
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Dnešní společnost si zvykla na audiovizuální podněty…
Ano, velmi. Nejprve tedy účastníkům kurzu představíme jakési „metody

úklidu“ na tělesné a psychické úrovni, teprve potom přejdeme na úroveň du-
chovní. A to je poslední etapa našeho kurzu. To je ta pravá a opravdová „hlubinná
meditace“. Hlubinná meditace je, jednoduše řečeno, jistá otevřenost na tajemství,
o kterém my křesťané víme, že je Božím tajemstvím. Protože si to však mnozí,
kteří přicházejí na náš kurz, neuvědomují, představujeme to jen jako tajemství,
které musí každý účastník sám pojmenovat. A toto jméno pak opakuje na způsob
východní „mantry“, až dosáhne vnitřního ticha. Pak už nevyslovuje nic. Účastníky
učíme setrvávat v této harmonii, která má svůj střed v největší touze člověka: najít
poslední cíl, najít Tajemství svého života. Tady samozřejmě katolíci nebo jiní
křesťané namíří svůj zrak na Boha, kterého znají díky obrovské milosti víry, které
se jim dostalo. Pro mnohé účastníky svrchovaným jménem je „Ježíš“, „Bůh“,
„Otec“, „Duch“ apod. Ale my nechceme nikoho nutit k tomu, aby používal při
meditaci nějaké konkrétní jméno.

Tato metoda připomíná v mnohém techniku modlitby Johna Meina…
Jsou mnohé školy, které na úrovni katolické víry vytvořily něco podobného.

Zakladatelem jedné takové školy je také benediktinský mnich a duchovní spiso-
vatel John Mein, v Itálii je to např. barnabita Antonio Gentili. Ovšem naše metoda
se od těchto duchovních škol odlišuje tím, že není závislá na jedné konfesi.
Existuje mnoho metod, které jsou křesťanské, nebo dokonce přímo katolické,
i když je pravda, že např. i na kurzy Johna Meina přicházelo mnoho nevěřících.
My jsme naopak otevřeni lidem všech náboženských vyznání, ba dokonce
i agnostikům a hledajícím. 

Máš mnoho žáků, kteří se snaží tuto tvou metodu rozšířit?
V Itálii nás je 28. Ale tato metoda se stále rozvíjí a stále dochází k jejímu

dalšímu rozvoji – nachází se ve fázi jakési konsolidace. Přestože jsem už dával
kurzy hlubinné meditace i jinde, třeba v Africe, ve Španělsku apod., nejvíce ta
metoda zdomácněla v Itálii, kde jí bylo věnováno i několik prací na univerzitní
úrovni. Byla například vydána studie, která se zabývá použitím této metody ve
vězeňství. Sdružení instruktorů se setkává každý rok, společně koordinují různé
kurzy meditace, mají své vedení…

Jsi velmi kreativní a děláš ručně malovanou keramiku. Pomáhá ti umění ve
tvém duchovním životě?

Vždy jsem se nějak věnoval umění. Je to můj koníček, který mi pomáhá zbavit
se únavy a obnovit síly, vnést do všednosti a šedi trochu odlišnosti a barvy. Rád
hledám nové tvary a nové výrobní postupy.
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Používáš umění i ve svých meditačních kurzech?
Velice lidem doporučuji nějakou formu tvořivosti, nějaký způsob sebe-

vyjádření. Člověk roste také tím, že dokáže vyjádřit sebe sama. Každý z nás něco
vyzařuje. Ale podstatné je objevit to, co se nachází v našem nitru. Teprve pak to
můžeme vyjádřit. Abych byl upřímný, já se domnívám, že lidstvo pro svůj růst
nyní potřebuje právě hlubinnou meditaci. Nechci tím říct, že by měli všichni
praktikovat moji metodu. Existuje mnoho různých škol hlubinné meditace. Mu-
síme se naučit tomu umění, vstoupit do ticha, které nás obklopuje a proniká. Za
vším můžeme najednou objevit novou dimenzi. Když posloucháme nějaký zvuk,
tón či hudbu, neuvědomujeme si, že za tím vším je ticho, bez kterého bychom
nebyli schopni odlišit jeden zvuk od druhého. A my se v meditaci snažíme jakoby
najít zdroj tohoto ticha. Snažíme se ve svém nitru objevit Boží obraz. Musíme
pochopit, že hluboko v nás – jak to popisuje Bible – bydlí ruach, Boží „dech“.
Stvořitel jím vdechl život do hlíny, a tak stvořil živé bytí, které se mu podobá.
Není tak důležité lidi přesvědčit o nějaké filozofii nebo teologii. Mnohem
důležitější je dát jim možnost zakusit a prožít tento objev. Jen živá zkušenost je
schopna změnit jejich život.

Jaký je nejdůležitější plod
hlubinné meditace?

Sebepoznání. Když člověk
pozná sám sebe, přestává se
bát, přestává nenávidět, není
už agresivní, zbaví se své pý-
chy, bezohlednosti, touhy
podtrhávat lidem kolem sebe
nohy. Začíná být. Bytí je pro
něj vše, absolutně vše.

My máme dnes jednu vel-
kou nemoc: jsme příliš v za-
jetí své mysli, své racionality.
Nejsme však schopni po-
chopit, co znamená být. Plo-
dem meditace není odpověď
na otázku, co bytí znamená.
Plodem meditace je bytí
samo.

Rozhovor připravil a z italštiny
přeložil Jan Regner SJ
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Z NAŠÍ PROVINCIE

VZPOMÍNKA
NA  P. JAROSLAVA
PILÍKA SJ
Jan Pavlík SJ

S P. Jaroslavem Pilíkem jsem se setkal ve
vězení „L“ v Ostrově nad Ohří. Odtud jsme
byli v květnu 1956 transportováni po likvidaci lágru „L“ do Leopoldova.
Nejprve jsme skončili na samotkách, potom jsme se dostali na společné cely
s laiky. 

V prosinci 1956 vznikla v Leopoldově
pro kněze izolace ve starých bachař-
ských bytech. Už předtím jsme drali
peří na velké dílně a v této práci jsme
pokračovali i na „Vatikánu“, jak naše
oddělení bachaři nazývali. Oddělení
„Vatikán“ bylo uzavřené, ale společná
WC byla na chodbě, takže jednotlivé
cely byly otevřené. Byl sice zákaz cho-
dit na jiné cely – pokud by byl někdo
takto přichycen, znamenalo to trest, ale
tento předpis se nedodržoval. Tak jsme
se všichni v této izolaci poznávali, spo-
lečně se modlili a pracovali. I v práci
jsme si pomáhali. 

Jaroslav byl i manuálně velice šikov-
ný. Blíže jsem s ním přišel do styku,
když bylo oddělení potřeba vymalovat.
Samozřejmě jen obílit stěny vápnem.
Na to jsme se dali tři mladí: františkán
P. Říšský, Jarek Pilík a já. Dostali jsme
se tak i k nářadí a materiálu, který se
dobře hodil k výrobě potřebných krytů.

Jaroslav byl vtipný, spolehlivý
a vpravdě pokorný člověk celý život,
i zde v kriminále. Nikdo na oddělení,
kde bylo i šest biskupů a mnoho prosla-
vených kněží a profesorů teologických
fakult či učilišť, nedal Jarkovi najevo,

že je „jen“ bohoslovec. Všichni byli
ochotni mu pomáhat.

Kněžské svěcení
Nebylo divu, že dostudovat bohosloví
nebyl problém. Pomáhal i P. Šilhan.
Nás jezuitů bylo v té době (spolu se slo-
venskými) co do počtu mnoho. Počet se
měnil, když někoho odvezli jinam –
nejvíc nás v jedné době bylo na tomto
oddělení jedenáct.

Vytvářeli jsme pěknou jednotu,
možná i to na Jarka zapůsobilo. Ale
hlavně zde byl provinciál, tak nebyla
žádná obtíž, když požádal o přijetí do
Tovaryšstva. A velmi reálně a prakticky
vždy myslící P. Šilhan po roce noviciátu
intenzivně přemýšlel, jak Jarkovi zpro-
středkovat svěcení. Biskupů bylo sice
dost, ale žádný neměl k dispozici text,
aspoň část konsekrační modlitby nutnou
pro platnost po kladení rukou. 

Byl tam s námi i Otec biskup Vasil
Hopko, dnes už také blahoslavený. Ten
přišel z vyšetřovací vazby v ubohém
stavu – myslím psychicky. Toho se ujal
P. Šilhan, moc mu pomáhal, až ho z
velké psychické deprese úplně dostal.
Ale to bylo až později. 
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Z pohřbu Otce Pilíka na Sv. Hostýně

„Náhodou“ se při řeči P. Šilhan od
Otce biskupa dozvěděl, že při zatčení
měl u sebe kromě jiných věcí také malý
pontifikál východního obřadu. (Je třeba
poznamenat, že každý měl při zatčení
své věci uloženy ve skladu i se šat-
stvem, obyčejně v nějaké krabici. Při
transportu z jedné věznice do druhé si
odsouzený tyto věci vozil s sebou. Na
novém místě byly uloženy opět ve skla-
du. Tak to šlo až do propuštění.) Tedy
pontifikál východního obřadu byl
v Leopoldově ve skladu. Díky vážnosti,
které se P. Šilhan u mnoha vězňů-laiků
těšil, se našla cesta, jak se dostat k věz-
ni, který ve skladu pracoval. Ten ochot-
ně z krabice odsouzeného Vasila Hopka
podle názvu a přesného popisu pontifi-
kálek vzal. Cesta byla samozřejmě ris-
kantní, ale pontifikál jsme získali. Po-
tom jsme se my, znalci staroslověnštiny,
zvláště pak bazilián P. Pavel Hučko (já
jsem z teologie z Brna měl ze staro-
slověnštiny státní zkoušku), pustili do
opsání textu svěcení jáhenského i kněž-
ského. Poté jsme zase pontifikál poslali
zpět do skladu. 

Výhoda svěcení podle východního
obřadu spočívá i v tom, že tam není
mazání rukou posvátnými oleji. Kromě
kladení rukou a konsekrační modlitby je
je hlavním „traditio instrumentorum“
předání posvátných nádob s chlebem
a kalicha s vínem a odevzdání přísluš-
ných rouch. V té době jsme už látali
pytle. A tak tato posvátná roucha jsme
snadno pořídili z pytlů. Za kalich po-
sloužila lžíce nebo ampulka od léků.

K svěcení se zvolil den po Božím
hodu vánočním. Bachaři mívali „blaho-
dárný“ zvyk, že na kněžském oddělení

udělali pořádný „filcunk“, prohlídku cel
i osobní, vždy o velkých svátcích, o Bo-
žím hodu vánočním a velikonočním
apod. Pak po takovém „náletu“ býval
nějaký čas klid. 

Všechno bylo připraveno. Stav Otce
biskupa Hopka neumožňoval udělit svě-
cení, zejména v tomto přece jen určitém
napětí. Byl s námi i blahoslavený bis-
kup Pavel Gojdič. Ten byl okamžitě
ochoten, když se na něho P. Šilhan
s touto prosbou obrátil. 

Ještě jedna okolnost byla v naší izo-
laci příznivá: hlídkující bachař měl na
starosti nejen „Vatikán“, ale i objekt
„Muklheim“, kde byli vězni-stařečci.
Protože s námi žádná velká zábava ne-
byla (tam sice také ne), přece jen se ra-
ději zdržovali u nich a sem tam s těmi
stařečky pohovořili. Z jednoho záchodu
od nás bylo na „Muklheim“ vidět. Dalo
se zjistit, když velitel pomalu kráčel
zpět k našemu objektu. A to stačilo, aby
se dala udělat lecjaká opatření, když to
bylo zapotřebí. Na záchodě byla nejdů-
ležitější stráž z našich Otců. Jiní byli
rozestaveni tak, aby se zpráva co nej-
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rychleji dostala do pokoje, kde se
svěcení konalo. Kromě jezuitů byli
v pohotovosti i svatí andělé strážní,
takže všechno fungovalo bezvadně.

Se světitelem koncelebroval bazilián
P. Hučko a já, který jsem měl také fa-
kultu biritualisty. Přítomen byl P. Šil-
han. A samozřejmě svěcenec P. Jaro-
slav. Všechno proběhlo v naprostém
klidu a pokoji, bez jakéhokoliv přeru-
šení.

Kdo byl P. Jaroslav
Pocházel ze Sedlčanska z chudší ro-
diny. Pokud si vzpomínám, měl určitě
dva bratry. (Oba zemřeli poměrně
krátce po sobě a těsně před O. Ja-
roslavem.) Jako chlapec studoval
v chlapeckém semináři v Příbrami. Byl
také na Svaté Hoře zpěváčkem
proslaveného svatohorského „Zdrávas“.
Po maturitě vstoupil do pražského
kněžského semináře. V roce 1949 byl
ve třetím ročníku. Podílel se na výrobě
pastýřských listů arcibiskupa Berana,
které se četly o Božím Těle v roce
1949, kromě toho také na nějaké
orelské letákové činnosti, která byla
vlastně pod patronací StB, takže snad-
no došlo k zatčení. Dostal velkou
„pálku“ – 16 let vězení. 

Měl klidnou povahu se smyslem
pro humor, uměl se báječně „roz-
chechtat“ a z ničeho nedělal žádnou
vědu. Bylo s ním dobře i ve vězení.
Na jeho přípravě ke svěcení jsem se
podílel výukou východní i západní
liturgie. Byl svěcen východním
obřadem, ale výslovně pro obřad
západní s fakultou biritualistickou.

Na svobodě
Z vězení byl propuštěn skoro po 11 le-
tech na první amnestii, která se vztaho-
vala na politické vězně – v květnu roku
1960. Odešel domů a byl zaměstnán
v dělnických profesích až do roku 1968.
Tehdy byla Tovaryšstvu nabídnuta far-
nost Vnorovy. Jako administrátor tam
přišel O. Václav Pitrun, jako kostelník
Fr. František Juřica. Protože byl ve
Vnorovech jen jeden mzdový fond, byl
Otec Jaroslav před státem zaměstnán ja-
ko „pracovník farní kanceláře“ a platila
jej farnost. Byl však kaplanem, pokud
jej k tomu či onomu P. Václav Pitrun
připustil. I tuto službu pod P. Václavem
snášel Otec Jaroslav s obdivuhodnou
pokorou a klidem. Brzy však bylo třeba
Otce Pitruna vyměnit. Do Vnorov přišel
P. František Vojtek. A P. Jaroslav začal
být skutečným kaplanem, spolubratrem,
jezuitou. Blahodárné působení těchto tří
jezuitů, jimž pomáhaly ještě i tři sestry
cyrilometodějky, se samozřejmě s po-
stupující normalizací nelíbilo panstvu.
A tak byl jako první přeložen Otec Jaro-
slav na místo kaplana do Zábřehu pod
„mírový dozor“ tamního pana faráře.
Ale počínal si tam velmi dobře a pan fa-
rář s ním byl dokonce velice spokojen. 

Na zlikvidování jezuitské služby se
čekalo do listopadu 1971, kdy P. Vojtek
dovršil 60 let – tedy dosáhl důchodové-
ho věku. Začátkem roku 1972 odešel P.
Vojtek jako penzista do Věrovan, do ro-
diště k sestře, a Fr. Juřica na Moravec.

Po kaplanování v Zábřehu byl P. Pi-
lík ustanoven z Olomouce jako admini-
strátor Hradiska u Kroměříže. Počínal si
tam velmi dobře. Měl solidní krátké
promluvy. Lidé ho měli rádi. Bohužel
farnost religiózně není nic moc – Haná.
Bylo tam zapotřebí opravit kostel. Jaro-
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slav se do toho pustil, sám dělal
i manuálně, jak jen v duchovní správě
mohl. Byl tam velký nedostatek peněz.
Půjčila mu olomoucká konzistoř. Byl
tedy zadlužen. Kde se dalo, z pro-
středků bratří jsem mu něco posky-
toval. Konzistoř naléhala na vrácení.
Nadto jej StB začala vyslýchat a na-
bízeli mu spolupráci a pomoc. Re-
zolutně odmítl. Jenže do toho vstoupila
jedna skutečnost – jeho výživa byla
velice chabá, chleba se sádlem a pivo.
K tomu sem tam kvůli chlapům-zed-
níkům a nějakým pomocníkům mo-
ravská specialita – slivovice. To jej
velice poškodilo zdravotně. Jednou,
když jel z večerní mše svaté (měl auto
Fiat 850), havaroval a skončil v pří-
kopu. Došel ještě do Hradiska a chlapi
z JZD, kteří jej měli rádi, jej s trak-
torem vytáhli. O ničem se ani ne-
mluvilo, ani nikam nehlásilo. Ale
zřejmě došlo k vážnému otřesu mozku.

Léta utrpení
Nastala několikaměsíční křížová cesta.
On, který byl vždy naprosto přesný, bo-
hoslužby nekonal, a následující neděli
se při mši svaté zhroutil. Aniž jsem co
věděl, jel jsem ho navštívit. Našel jsem
ho ve velmi špatném zdravotním stavu.
Další neděli při mši svaté omdlel a od-
vezli ho do nemocnice v Kroměříži. Při
mé následující návštěvě, už v nemoc-
nici, mi řekli, že musel být umístěn do
psychiatrické léčebny. Kromě toho, co
se potom projevilo jako rakovina jater,
shledali u něho Korakosovův syndrom,
který se projevuje značnou fabulací
a naprostou ztrátou orientace.

Nastalo nesnadné a dlouhé vyjedná-
vání, jak ho z psychiatrické léčebny do-
stat ven. Prosil jsem o eventuální pro-

puštění do Kněžského domova na Mo-
ravec. Nakonec mi slíbili propuštění na
záruku sester, že jej budou mít pod do-
hledem celý den a celou noc. Sestry by-
ly ochotné a Otec Šilhan, který se na
Moravec už přestěhoval, sestrám na-
vrhl, že si ho vezme k sobě do pokoje. 

A opravdu se ho ujal. Svým obvyk-
lým „chlape“ jej zavedl do zahrady na
práci. Jaroslav, který se kdysi na Mírově
naučil plést koše, šel s Otcem Šilhanem
na proutí a sestrám všechny jejich koše
vyspravil a ještě dva nové upletl. Pak jej
postupně bral na společnou modlitbu
breviáře, na mši svatou a o něco později
i na koncelebraci. Navzdory lékařskému
dobrozdání, že nemoc je naprosto nevy-
léčitelná, Moravec stavěl Otce Pilíka
více a více na nohy, až byl schopen
i sám sloužit pro sestry mši svatou brzy
ráno a po nějakém čase začal pomáhat
v šest kilometrů vzdáleném Křižanově
v neděli jednou mší svatou.

Přiblížil se rok 1990. V únoru jsem
jako provinciál přebíral Svatý Hostýn.
Vzal jsem tam i P. Jaroslava. Nebyl po
nemoci fit jako dřív, ale byl solidní,
pokorný, ochotný a poslušný. Na Hos-
týně složil poslední sliby při návštěvě
Otce generála Kolvenbacha v listopadu
1990. Míval samostatně mše svaté,
krásně zpíval. Rád sedával ve zpověd-
nici. 

A jak začal úctou k Matce Boží na
Svaté Hoře jako chlapec, tak skončil po
značném utrpení několika měsíců – ra-
kovina a postupné hladovění z nemož-
nosti přijímat potravu – u Matky Boží
na Svatém Hostýně. Měl jsem ho
upřímně rád, přes všechno to, co se sta-
lo. Neměl to v Hradisku lehké, vždy
jsem si ho vážil jako opravdového spo-
lubratra-jezuitu. R. i. p.
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KARDINÁL ŠPIDLÍK V PUSTIMĚŘI
Petr Ovečka SJ

Bylo to ve dnech 6.–7. srpna. Přijel na pozvání místního faráře Dr. Josefa
Beníčka, před léty Špidlíkova žáka na římském Papežském ústavu Orientale.

Pustiměř leží na území brněnské
diecéze, blízko Boskovic, Špidlíkova
rodiště. Obec má bohatou historii –
první zmínky sahají až do 11. století,
patřila by tak k nejstarším obcím na
Moravě. Už roku 1350 si zvolila svého
prvního starostu, císař Karel IV. je
považován za zakladatele místního
kláštera benediktinek „Ježíšova dět-
ství“, zrušeného za Josefa II. Byla to už
druhá návštěva kardinála Špidlíka
v Pustiměři – roku 1992 promluvil
k mladým. Tehdy také v přifařených
Drusicích vedl jejich exercicie.

Tuto historii obce a farnosti krátce
nastínil starosta obce PhDr. Antonín
Šmehlík, když 6. srpna vítal kardinála,
odevzdal mu listinu osvědčující, že byl
jmenován čestným občanem Pustiměře,
předal symbolický klíč od obecní brány
a prsten se znakem obce. Kardinál
Špidlík ve své děkovné odpovědi daro-

val starostovi a obci první zlaté vati-
kánské euro, na němž je znázorněna
Panna Maria – on je dostal od tehdy
ještě kardinála Ratzingera.

Odpoledne kardinál Špidlík po-
žehnal místní školu. Přivítal ho ředitel
školy Mgr. Crhonek a za žáky slečna
Pavla Spusarová. Svým žertovným
stylem odpovídal pak na otázky peda-
gogických pracovníků. Večer požehnal
varhany ve farním kostele svatého
Benedikta; poté byl ke kardinálově
poctě koncert barokní hudby.

Neděle 6. srpna měla duchovní ráz.
Dopoledne sloužil slavnou mši svatou
ve farním kostele, následovalo po-
žehnání sochy sv. Jana Nepomuckého,
sousoší Kalvárie a zvoničky v Prusích.
Odpoledne byl koncert dechové hudby
„Šohajky“ z Dolních Bojanovic. Mezi
„lid“ zavítal i kardinál a zůstal chvíli
v družné besedě.
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Z odpovědí při besedě ve škole:
Říká se, že se neučíme škole, ale životu.
Ale já jsem od šesti let pořád ve ško-
lách. Kdy ten můj život začne, to já
nevím. Ale jedna věc je zajímavá: Slovo
škola je z řeckého „schola“ a znamená
to „prázdniny, odpočinutí“. Jak se
došlo k názvu „škola – odpočinutí“?
Platon, jak víte, rozlišoval dvojí práci:
je práce rukou, při které člověk dře – to
jsou ty služebné práce, zatímco učení
lidé, filozofové, ti žádnou služebnou
práci nekonají, dělají schólé, mají volný
čas a mohou přemýšlet a věnovat se
práci duševní. A říká dále: Filozof, ten
patří do školy, tam se může věnovat du-
chovním věcem. Něco trošku podob-
ného je ten židovský způsob soboty:
když šest dní pracuješ, na školu máš
sobotu, aby ses mohl věnovat něčemu
duševnímu, duchovnímu. Křesťané pře-
jali sobotu a předělali ji na neděli,
a dnes se bojuje za to, aby neděle byla
něčím „nedělním“, něčím svátečním,
aby se člověk trochu vrátil k sobě. Totiž
aby se z té dřiny, z té mašiny, dostal
k něčemu pořádnému. To platí pro
dospělé. Křesťané nemohli přijmout
zásadu, že se nesmí pracovat rukama,
že to je pouze pro otroky.

Ve své poslední knize, v kapitole, kte-
rá má název Vším jsem byl rád, uvádíte:
„Bůh mi nedal peníze, ale Bůh mi dal
hodně přátel.“ Nezdá se vám, že v součas-
ném exponovaném světě pojem „přátelé,
přátelství“ trošku ztrácí na hodnotě?

To je vážná otázka. Lidé chápou
přátelství něco jako pohodlí. Ale já
říkám: přátelství je věrnost. Dali jste mi
prsten, a to znamená, že musím být
věrným Pustiměři! Přátelství znamená
skutečně věrnost, někoho, na koho se
mohu spolehnout. Moderní ruský mysli-
tel, který ještě pořád není v Rusku
rehabilitován – Florenskij, říká: Člověk
je velikánské tajemství. Jak poznám
člověka? Z pohledu ne. Jedině když
jsem přítelem a on se mi svěřuje.
Protože on se mi odhalí. Jinak ne.
Přátelství se musí vyvíjet a lidé, jak vy
správně říkáte, ztrácejí ten pojem. Ale
na druhé straně, když zjistí, že je to
možné, tak jsou nadšeni. Jsou úplně
překvapeni, že něco takového vůbec
existuje. 

Podívejte se: často jezdím na
Východ. A často slyšívám otázku: Když
jedete do Rumunska, jak vás přijímají
pravoslavní? Jak vás přijímají v Rusku?
Vždy odpovídám: Nejdu navštívit
pravoslavné – jdu na návštěvu k přá-
telům. A s ostatními nemám proč na-
prázdno diskutovat. Jen pohleďte, co
se stalo v Římě, když umřel papež Jan
Pavel II., kolik mladých lidí tam celé
noci stálo, jen aby se k němu dostali. To
ještě nikdy nikdo neviděl. Jak to
vysvětlíte? Já to vykládám takhle: To je
znamení doby – lidé už nechtějí ideo-
logie, systémy, ale někoho, na koho se
mohou spolehnout. 
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Pane kardinále, ve svém úvodním
slovu jste mi už na mou otázku
odpověděl. Ale přesto bych se chtěl
zeptat, co by měla dát mladým lidem
současná škola, a pak: váš názor na
úlohu osobnosti pedagoga ve výchovně
vzdělávacím systému. 

Především naučit podstatné věci, to
je všem jasné. Ale já myslím, že se musí
hodně učit rozlišovat důležité od méně
důležitého. To se v dnešní internetové
společnosti nerozeznává. To jsem kladl
na srdce i studentům teologie: „To je
tlustá knížka, řekni mi v hlavních
bodech, oč tam jde.“ Zajímavé je, že
všecko poví, ale to hlavní neřekne. To
je, myslím, jedna z velmi důležitých
věcí, aby si uvědomil, co je tu hlavní.
Za druhé pak, aby věděl, co to může
znamenat pro život.

Já nám katolíkům říkám, že jsme trošku
zfalšovali Věřím v Boha. Jak? Čárkou!
Proč? Říkáme totiž: Věřím v jednoho
Boha,(čárka) pak přijde: Otce, Syna
a Ducha svatého. Když skládali to
Věřím v Boha v VI. století, tak nebyli
ateisti a nebylo třeba dělat článek
Věřím v jednoho Boha. Ale v co pohané
nevěří, je, že Bůh je Otec. Proto ta
čárka patří až za to Otce – Věřím
v jednoho Boha Otce, který je vše-
mohoucí… V byzantském obřadu, než
se toto vyznání víry zpívá, tak diakon
říká: Milujme se navzájem, abychom
mohli vyznat… Protože když někdo
neví, co to je milovat se, tak kým je mu
Bůh Otec? Ničím. I tam je osobní
poměr velice důležitý.

Dnes je ekumenizmus. Když Jan Pa-
vel II. začínal pontifikát, mnozí říkali:
On je Polák, to je konec ekumenizmu.
Pak se ukázalo, že je jedním z nejeku-
meničtějších papežů. Sám říkával: ne-
dělat žádné směsice: já jsem to, co
jsem, ale snažím se pochopit toho dru-
hého. Pak, když se snažíme vzájemně
pochopit, zjistíme, že těch společných
věcí je velmi mnoho. I s lidmi, kde by to
člověk nejméně čekal. 

Čas se naplnil. Ředitel školy panu
kardinálovi poděkoval a popřál „pevné-

ho zdraví a svěžího ducha, jakého si
uchoval doposud“. Kardinál Špidlík
s úsměvem dodal: „Já děkuji vám, že po
obdržení čestného občanství jsem mohl
poprvé do školy a že jsem nepropadl.“

Ani při odchodu nezapomíná pan
kardinál na humor. Zatímco se v do-
provodu ředitele školy ubíral ke dveřím,
vzpomněl na svou návštěvu v Hradci
Králové: „Když jsem navštívil biskupa
Duku, provázel mě až přede dveře,
a tak se ho ptám: Vy se chcete do-
opravdy přesvědčit, že jsem už venku?“.
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Fara v Lidečku

SBOHEM, LIDEČKO!
František Kuběna SJ

Po sedmnácti letech působení o slav-
nosti sv. Ignáce v neděli 31. července
2005 opustili jezuité valašskou farnost
Lidečko. První příchod Tovaryšstva do
Lidečka byl na počátku 17. století, dru-
hý pak začal příchodem Otce Josefa
Čunka v červenci roku 1988. V průběhu
uplynulých let zde pracovali Otcové Jo-
sef Čunek – 4 roky, Jiří Šolc – 3 roky
a František Kuběna – 10 let.

Farnost Lidečko je po všech
stránkách výjimečná, je to skutečná
duchovní velmoc. Zahrnuje tři obce –
Lidečko, Horní Lideč a Střelnou s cel-
kovým počtem cca 3800 obyvatel,
naprostou většinou katolíků. Nedělních
bohoslužeb se ve farním kostele a ve
dvou nových filiálních kostelích
zúčastňuje pravidelně okolo 1400
věřících, o svátcích a mimořádných
příležitostech mnohem víc.

O nedělích a o svátcích se slouží
pravidelně 4 mše svaté, odpoledne je
vždy eucharistická pobožnost – svá-
tostné požehnání. Úcta k eucharistii se

dále skvěle projevovala o slavnosti
Božího Těla. Po celých 10 let byla
o této slavnosti ve čtvrtek sloužena mše
svatá na místním fotbalovém hřišti
s následným průvodem do kostela za
účasti cca 1000 adorujících.

Jedinečnou kapitolou života ve far-
nosti jsou ministranti, scholy a výuka
náboženství. Při každém kostele je sku-
pina ministrantů (dohromady asi 50)
a schola.

K nejhezčím oblastem života ve far-
nosti patří výuka náboženství, která na
dvou školách probíhá v učebnách pro
náboženství. Do náboženství chodí 85
až 90 % dětí. Kněz spolu s katechet-
kami vyučují týdně 29 hodin celkem
515–530 dětí.

Po 17 letech působení zanechává
Tovaryšstvo farnost ve zdravém stavu.
Povzbuzujícím prvkem pro farnost
i náhodné návštěvníky je vysoký podíl
dětí, batolat, mladých lidí i manžel-
ských párů při slavení liturgie i jiných
činnostech.

Farnost Lidečko byla pro Tova-
ryšstvo i pro mne osobně velkým
Božím darem, za který z celého srdce
Bohu děkuji. Zároveň chci poděkovat
všem mým, dnes již bývalým farníkům
za pomoc a spolupráci, za kterou jsem
nesmírně vděčný. A rovněž chci popřát
diecézním nástupcům – faráři Otci
Ivanu Fišarovi a kaplanu-novoknězi
Janu Blešovi Boží požehnání pro jejich
činnost pro spásu duší.
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K 60. VÝROČÍ UKONČENÍ
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
V pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se 6. května konala
ekumenická bohoslužba. Příspěvek přednesl i P. Ludvík Armbruster SJ, socius
provinciála České provincie a děkan KTF UK.

Minulé století, poznamenané dvěma
světovými válkami, ve kterých přišlo
o život více lidí, než bylo povražděno
ve všech dosavadních válkách dohro-
mady, vejde do dějin lidstva jako jedno
z nejkrvavějších. 

Tím víc nás tíží vědomí, že ani po
skončení druhé světové války zbraně
neumlkly, nýbrž stále se na některém
konci světa dále bojuje. Korea, Kon-
go,Vietnam, Jugoslávie, Súdán, Irák –
jak dlouhá litanie by to byla, kdyby-
chom chtěli vyjmenovat všechna váleč-
ná pole, na nichž se v posledních šede-
sáti letech prolévala a dosud prolévá
lidská krev. Svět byl rozdělen na dvě
znepřátelené poloviny a padesát let jsme
žili ve stínu hrozby atomové války.
Když tato studená válka po zhroucení
Sovětského svazu konečně skončila,
rozlila se místo kýženého míru po světě
apokalyptická vlna mezinárodního tero-
rizmu. Uvědomujeme si tak více a více,
že kořeny válečných dobrodružství lid-
stva leží hlouběji než na rovině, kterou
dovedou zmapovat analýzy geopolitické
situace. 

Přiznejme si to: Motivy našeho jed-
nání se sice zdají být různorodé, ale jde-
me-li věci na kořen, redukují se nako-
nec na dva: lidé jednají buďto z lásky,
anebo ze strachu. Strach ale plodí násilí.

Strach je u kořene nepředstavitelně vel-
kých světových investicí do zbrojení –
to je dědictví studené války. Prostředky,
které by mohly na světové úrovni slou-
žit k vyrovnání nespravedlivého rozdě-
lení přírodních zdrojů mezi prvním
a třetím světem, které by měly sloužit
k rozvoji nových ekologicky zodpověd-
ných technologií, k plošnému vzdělává-
ní a rozvoji zdravotnictví v třetím světě,
končí místo toho u neustálé výroby
zbraní hromadného ničení.

Bylo by příliš laciné, ukazovat
prstem na viníky kolem nás. My sami
jsme komplici ve strukturách hříchu
tím, že udržujeme svůj životní standard
na úkor většiny lidstva žijící v třetím
světě, a tak podporujeme růst mezi-
národního terorizmu. I my musíme
prosit o odpuštění. Uvědomme si, že
mír a pokoj na světě začíná v našich
srdcích. Přestaňme se bát a začněme
se mít rádi. Raději než společně na-
říkat nad temnotou, která nás obklo-
puje, rozžehněme každý svou malou
svíčku. Semkněme se a kolem nás se
to pomalu rozjasní. K tomu nás vybízejí
slova proroka Izajáše, která jsme právě
slyšeli: Budeš-li štědrý k hladovému
a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v tem-
notě světlo a tvůj soumrak bude jak
poledne.
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VE SVĚTĚ

ČEŠI A MAGIS
Petr Havlíček SJ

Již počtvrté se jezuité rozhodli, že mladým
lidem, kteří se chtějí zúčastnit Světových
dnů mládeže, nabídnou přípravný program
ve formě experimentů. Mezi účastníky byla 

 i 50členná skupina z Česka.

Nejčastější byly putovní experimenty.
Ty účastníkům nabízely klasickou zku-
šenost náboženského člověka, který vidí
svůj život jako pouť k Bohu. „Charakter
poutě byl dost individuální,“ říká Jiří
Strnka z Brumova-Bylnice. „Čas strá-
vený putováním mohl každý využít
podle svého gusta. Mohli jsme poznávat
ostatní členy skupiny, modlit se nebo
jen tak v tichu obdivovat krásy přírody
a rozjímat nad tím, kdo to všechno ‚vy-
myslel‘.“ Pěší pouť po německém ven-
kově, stejně jako ostatní experimenty,
nabízela jejím účastníkům určitou
alternativu k hlučícím davům, které je
měly čekat na Světových dnech mlá-
deže v Kolíně o týden později. „To, co
bylo na našem putovním experimentu
důležité, byla jeho komornost,“ svěřil se
Jan Kovařík z Velehradu.

Na scéně světa
Jiný přístup zvolila experimentální sku-
pina, která se věnovala pouličnímu
divadlu. Pozorovala život ve Frankfurtu
a poslední den měla život v tomto městě
nějakým způsobem ztvárnit. „Chodili
jsme na procházky, pozorovali bezdo-
movce, cizince, bohaté lidi, chování dětí
na ulici,“ popisuje experiment Petr Ho-
lánek, který studuje na PdF UP v Olo-
mouci. „Bohužel, kvůli nepřízni počasí

jsme závěrečné představení nepředvádě-
li na ulici, ale jen na vlakovém nádraží.
Přesto jsme byli odměněni potleskem
kolemjdoucích,“ dodává.

Podobný tvůrčí experiment zažil Vít
Zajac, který se zapojil jako klarinetista
do skupiny hudebníků shromážděných
ve městě Sasbach. Tato skupina se při-
pravovala zejména na hudební vy-
stoupení v přírodním amfiteátru v Lo-
reley na závěr projektu Magis. Jejich
první společná zkouška byla podle jeho
slov podobná počáteční vzájemné ko-
munikaci v lámané angličtině: „Celý
orchestr i sbor hleděl do nových nezná-
mých not a chytal se jen málokdo,“
říká. Po rozdělení orchestru do skupin
podle druhu nástrojů a oddělených
zkouškách se však výsledek dostavil.
Jak dále uvádí, spojení společné práce
na hudbě a objevování Boha se mu ve
zpětném pohledu jeví velmi produk-
tivní. „V obou činnostech je totiž po-
třeba začínat po malých částech a pře-
konávat problémy v komunikaci či ve
svém nitru, aby měl člověk tím větší
radost a užitek ze spojení v jednom.“

Smysly ke smyslu
Oproti experimentům s pouličním di-
vadlem a hudbou, které by se daly
charakterizovat jako „pracovní“, se
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jedna skupina českých účastníků za-
pojila do experimentu, jehož charakter
byl spíše „kontemplativní“. Během
jejich pobytu ve Frankfurtu se učili plně
prožívat svět kolem sebe za použití
všech smyslů. V tichosti se procházeli,
šli si zaplavat, chodili poslepu, malo-
vali zvukové vjemy, navštívili hřbitov
a mrakodrap nebo chodili s kamenem
na hlavě. Význam experimentu byl za-
ložen na následující jazykové hříčce:
Vnímáš-li smysly, nemusíš hledat
smysl života. Jak říkají Jana, Veronika
a Marta z Radějova a ze Strážnice, tento
experiment jim ukázal něco nepopsa-
telného, velkého, u čehož se tají dech
a dochází slova. „Obklopující voda
najednou připomíná lásku, kterou
nás Bůh objímá. A jdeme-li se
zavřenýma očima, nevidíme, co je před
námi, ale věříme, že nás dotyčný vede
správnou cestou. Stejně tak věříme
i Bohu, i když nevíme, co nás čeká,“
říkají.

Více poznat Boha a lidi
Podstatným rysem všech experimentů
ovšem bylo, aby prožité události
a zkušenosti pomohly každému z účast-
níků odkrýt Boží přítomnost v jeho
životě. Tomu kromě společně slavených
bohoslužeb napomáhala každé ráno
duchovní myšlenka k rozjímání spolu
s večerním ohlédnutím za uplynulým
dnem, inspirovaným ignaciánským
zpytováním svědomí. Jak prozradil Vít
Zajac, bylo toto duchovní sdílení ve
skupině „ponejprv nesmělé a nezku-
šené, ale když jsem si čtvrtý či pátý den
pospojoval dosavadní témata rozjímání,
zjistil jsem, že se mi daří nacházet Boha

v mnoha věcech, lidech a činech. Ve-
doucí kroužku mi dokonce jednou
řekla, že začínám přemýšlet jako jezuita
;-)“.

Významným rysem byl i mezinárod-
ní charakter projektu Magis. Ten byl
přítomen již během experimentů ve
smíšených národnostních skupinách.
Nejvýrazněji se však mezinárodní
charakter programu projevil během po-
sledních dvou dnů projektu. Tehdy se
všichni účastníci společně setkali ve sta-
novém táboře v Loreley, aby prožili
slavnostní závěrečnou bohoslužbu pod
širým nebem, kterou sloužil biskup tam-
ní limburské diecéze Franz Kamphaus,
a aby představili své národní skupiny na
večerním festivalu. Jak říká Jan Kova-
řík, „byla to možnost seznámit se více
s jinou kulturou, s dalšími katolíky a je-
jich odlišným prožíváním Boží přítom-
nosti a liturgie, zkrátka možnost více se
seznámit s různorodostí lidství a jeho
kultur.“

V Loreley byl 15. srpna projekt Ma-
gis ukončen a jeho účastníci se vydali
po proudu řeky Rýna na palubě parníků
do Bonnu, aby se mohli připojit k účast-
níkům začínajících Světových dnů
mládeže v Kolíně nad Rýnem. S jakými
pocity účastníci Magisu do Kolína
odjížděli, shrnují slova Jiřího Strnky:
„Poznal jsem mnoho odlišných mla-
dých lidí a jejich osudů. Každý den
jsem vnímal jako dar, který vždy něčím
obohatil mou osobnost. Všímal jsem si
drobných zázraků víc než kdy jindy.
Boží přítomnost a milost byla cítit na
každém kroku. I když jsem měl kolikrát
důvěry dost poskrovnu, náš Pán vždy
excelentně triumfoval.“
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ANKETA
1. Co jsi od programu Magis nejvíce očekával(a)?
2. A na co budeš nejvíce vzpomínat? Co si odtud odvážíš s sebou domů?

Eva Polišenská, Velehrad
1. Původně jsme chtěli jet jenom na Světové

setkání mládeže do Kolína se skupinou z naší diecéze,
ale pak jsme se od našeho Otce faráře dozvěděli
o programu Magis. Hlavně se mi zdála zajímavá
možnost setkat se s lidmi z různých zemí. Jinak jsem
si nedovedla představit, co bych měla očekávat od
ignaciánského programu – takže jsme jeli celkem do
neznáma. Ale to mi nevadilo.

2. Moc se mi líbilo, že i když jsme se mezi sebou
třeba moc nedomluvili, tak nakonec jsme se přeci je-
nom dokázali dorozumět. Bylo zvláštní zažít, když
jsme se třeba modlili dohromady každý ve svém ja-
zyce, že tu byl nějaký společný cíl, který nás spojoval.

Jan Obrtlík, Brno
1. Chtěl jsem poznat, co jsou jezuité zač. Zajímám

se o jezuitský řád, jeho spiritualita je mi blízká. Způsob
hledání Boha ve vlastním životě, exercicie atd., to vše
je mi sympatické a domnívám se, že by to mohla být
v budoucnu cesta, po které bych mohl jít dál.

2. Těch impulsů bylo obrovské množství a budu
potřebovat nějaký čas, abych to strávil. V první řadě
mě zaujal způsob duchovní péče o sebe sama, jak to
bylo naznačeno v naší „poutní knížce“ – každodenní
krátká meditace, sdílení zážitků z uplynulého dne spo-
lečně ve skupině. A pak jsem zažil perfektní obohacu-
jící zkušenost, protože jsem se setkal ve Frankfurtu

s jedním jezuitou, který organizuje prohlídky v tamní katedrále, které nejsou
zaměřené na uměleckou stránku výzdoby, ale na její symboliku a duchovní
význam, na to, jak může křesťanské umění přivádět člověka k Bohu. Mne to
obzvlášť zaujalo, protože studuji architekturu, a zde jsem zjistil, jaký by vlastně
mohlo mít mé studium smysl.

Anketu připravil Petr Havlíček SJ
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V NĚMECKU BYLY POPRVÉ
UDĚLENY FILMOVÉ CENY IÑIGO
Jan Regner SJ

Na XX. Světovém dni mládeže byla
pro mladé poutníky velká nabídka akcí:
od modliteb přes
koncerty až po so-
ciální projekty. Mezi
nimi nechyběl ani
filmový festival, na
kterém byly poprvé
uděleny ceny Iñigo.
Soutěž o cenu Iñi-
go za krátký film
vyhlásili evropští
jezuité. Dvě ceny
zůstaly v Německu
– první vyhrál film
„Gram“ a třetí sní-
m e k  n a z v a n ý
„Falling Grace“.
Druhou cenu si do
Spojených států
odvezli tvůrci filmu
„Bůh na ulicích
New Yorku“.

Ze všech přihlá-
šených snímků bylo
vybráno dvanáct nejlepších, které po-
soudila porota. Vybrané snímky by-
ly promítnuty na odpoledních a ve-
černích projekcích v Akademii Karla
Rahnera v Kolíně nad Rýnem.
Slavnostní večer s udílením cen se
konal v pátek 19. srpna v 17 hod.
v kolínském „Médiaparku“. Mode-
rátory byli herečka Franziska Walser

a jezuita Godehard Brüntrup. Tvůrci
vítězného snímku dostali cenu

dotovanou 2500
euro od předního
německého režiséra
a scénáristy, drži-
tele Oskara, Vol-
kera Schlöndorffa.
P. Mark Rotsaert
SJ, předseda Kon-
ference evropských
provinciálů, který
nad festivalem pře-
vzal patronaci, pře-
dal druhou cenu
s peněžitou odmě-
nou 1500 euro. Tře-
tí cenu a k tomu
1000 euro předal
profesor estetiky
Sven Thomas. Ce-
nu diváků udělil
filmový kritik Horst
Peter Koll autorovi
poetického snímku

ze Srí Lanky nazvaného „Existence“.
Festival s udílením cen Iñigo zorga-

nizoval mladý německý jezuita Christof
Wolf. Ten se už od svých studií filozo-
fie začal zabývat nejprve divadlem,
později především filmem a informa-
tikou. V letech 2000–2002 vytvořil svůj
první půlhodinový dokumentární film. 
„Před dvěma lety přišli s tímto nápadem
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Promítání německého filmu „Gram“, který vyhrál na festivalu hlavní cenu
(foto Petr Vacík SJ)

tři mladí evropští jezuité. Ir Tony
O’Riordan, Angličan Tony Carroll a já.
V té době jsme všichni tři žili v jedné
komunitě v Londýně. Ti první dva jsou
nyní konzultanty, já jsem v podstatě
výkonným producentem,“ vysvětluje
Christof Wolf. Ten je také tvůrcem
internetových stránek

http://www.inigo-award.org/.
O ceny se mohli ucházet jen mladí

tvůrci. Horní věkovou hranicí bylo 35
let. Snímek nesměl být delší než 15 mi-
nut a měl být na téma „Boží město“. Co
se týče témat filmů, měly podle slov
Marka Rotsaerta „ukazovat přítomnost
nebo absenci Boha v našem moderním
sekularizovaném světě“ anebo „snažit
se nějak vypořádat s dvojím rozměrem:
víry a spravedlnosti“. Do soutěže bylo
přihlášeno 40 snímků z Filipín, Francie,
Číny, Itálie, Kanady, Německa, Portu-

galska, Rakouska, Slovinska, Srí Lanky
a USA. Většina filmů byla hraná, jedna
třetina byly dokumenty, tři byly ani-
mované. 

Vítězný snímek „Gram“ mladého
německého režiséra Daniela Langa na
sebe upoutal nejen inspirativním po-
hledem na lidské city, ale také svým
profesionálním přístupem k filmové
realizaci. Ulicí Berlína během jedné
deštivé noci projíždí taxi, v kterém sedí
Jona, ruský imigrant. Jeho syn Saša
před svou smrtí podporoval finančně
rodinu jako řidič taxíku. Nyní se stal
řidičem Jona, ale ve skutečnosti jen
hledá někoho, s kým by si mohl o smrti
svého syna promluvit. V hlavních rolích
vystupují Victor Choulman, Rita Breit-
kreitz a Jaecki Schwarz. Snímek je díky
své atmosféře a výtvarnému řešení
opravdovou filmovou lahůdkou.
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ZE ZEMĚ POD JIŽNÍM KŘÍŽEM
Jan Adamík SJ

Program třetí probace se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. Od mého
posledního dopisu se událo mnoho zajímavých věcí. Po prvním experimentu,
jenž jsem strávil ve farnosti v sociálním centru v Kings Cross (Sydney),
následovalo období studia a reflexe nad našimi Konstitucemi.

Vždy jeden z naší skupiny jezuitů na tře-
tí probaci připravil úvod a stručný vý-
klad jedné kapitoly. Na počátku celého
studia Konstitucí bylo vhodné správně
se vnitřně naladit. Chci tím říct, že jsme
hledali něco, co bylo základem pro
sepsání řádových Konstitucí. Podobně
jako exerciční knížka, i tento dokument
má své kořeny v prožité zkušenosti. Ny-
ní se jednalo o zkušenost nejen svatého
Ignáce, ale všech prvních členů. 

P. Conçalves da Câmara a P. Polan-
ko dlouhou dobu naléhali na svatého
Ignáce, aby napsal svůj životopis, aby
tak následující generace věděly, jak ho
Bůh vedl. Podobně i v Konstitucích je
třeba nahlížet na počátek a další vývoj
Tovaryšstva Ježíšova, abychom jim
dobře  porozuměli. Když první skupina
druhů svatého Ignáce opustila Paříž,
jejich cílem byl Jeruzalém. Bůh skrze
vnější události vedl tuto skupinu mužů
k momentu, kdy společně hledali jeho
vůli a kdy se rozhodovali, co dělat dále,
neboť „Svaté město“ bylo nedosažitelné:
žádná loď do Svaté země neodplouvala.
Pouto hlubokého přátelství a sdílení
stejného ideálu zcela se oddat službě
Bohu bylo základem pro jejich
rozlišování. Tak jsme povstali jako To-
varyšstvo Ježíšovo, jako přátelé Krista a

přátelé v Kristu. Později sepsané Kons-
tituce je možné definovat jako širší
pojednání o vztazích mezi přáteli. Tova-
ryšstvo povstalo z přátelství (nejen
z touhy sdílet stejný ideál). Přátelství je
tedy klíčem k pochopení a aplikaci na-
šich Konstitucí. Je dobré jít od teorie
k praxi, a proto trochu představím
Australskou provincii. 

Musím přiznat, že australští jezuité
tento základ důsledně uvádějí do života.
Jejich motto v posledních letech je:

Povoláni ke službě

Duch Hospodinův
je nade mnou.

Proto mě pomazal,
poslal mě, abych přinesl 
chudým radostnou zvěst,

abych vyhlásil zajatcům propuštění 
a slepým navrácení zraku,
abych propustil zdeptané

na svobodu,
abych vyhlásil léto 

Hospodinovy milosti 
(Lk 4,18–19)

V Ježíšově jménu,
v duchu Ignácových druhů 

za víru, jež vede ke spravedlnosti 
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Ve zprávě z australského pro-
vinčního setkání v roce 2004 se píše:
V roce 1974 v našich apoštolských
dílech připadal na dva jezuity jeden
laický spolupracovník. V roce 2004 se
tento poměr změnil: na jednoho jezuitu
připadá přibližně deset spolu-
pracovníků. Většina našich děl jsou
autonomní v řízení finančních a per-
sonálních věcí, a to je velmi dobré;
přesto roste potřeba koordinace prací
v provincii. Proto byla ustanovena
Komise apoštolátu, v níž je šest
delegátů, vždy jeden za každou oblast.
Šest oblastí apoštolátu australských je-
zuitů jsou: sociální, pastorální, školství,
misie, jezuitská formace a komunikační
apoštolát a rozvoj. Pěkně se to poslou-
chá, ale tato zpráva je výsledkem třiceti-
leté systematické práce.

Jezuitů v Australské provincii je
v současné době 150 (k 1. lednu 2005);
každý rok vstupují
do noviciátu dva tři
mužové, ale, podob-
ně jako v mnoha ji-
ných provinciích, ví-
ce jezuitů umírá, než
vstupuje – průměrně
pět za rok. Přesto je
provincie velmi živá.
Důsledkem zmenšu-
jící se základny musí
některá díla uzavřít,
to ale neznamená, že
se neotvírají nová,
naopak. V minulých
letech tady řešili za-
jímavou otázku,
kolik jezuitů musí být v „jezuitské ško-
le“. Deset, osm, pět? V současné době

došli k číslu „tři“ s tím, že ve škole
změnili organizaci a způsob práce. Ře-
ditel a spirituál je jezuita a potom je
jeden jezuita zodpovědný za formaci
učitelů. Ti pak mají několikrát do roka
„školení“ v exercičním domě. Ta spočí-
vají v duchovní a pedagogické průpra-
vě. Setkání mají rovněž čistě lidský
dopad – učitelé se znají i jinak než jen
ze školy… Tato organizace tak dovolu-
je jen malou jezuitskou fyzickou pří-
tomnost v „jezuitských školách“, jež
jsou mimo jiné na velmi dobré úrovni. 

Rozsah jejich činnosti lze shlédnout
na internetové stránce

http://www.jesuit.org.au.
Je sice v angličtině, ale i ti, kdo anglic-
ky neumí, uvidí bohatství naší spiritua-
lity v praxi. Kuriózní je odkaz na jeden
náš dům v Sevenhill
http://www.sevenhillcellars.com.au/.

Byla to vůbec první jezuitská rezidence
v Austrálii. Roku
1848 sem s novými
usedlíky přišli dva
rakouští jezuité
a o rok později dva
jezuitští bratři. Nyní
je tam kostel, exer-
ciční dům, pár kilo-
metrů odtamtud jen
několik domů, ale
nejcharakterističtější
jsou rozsáhlé „jezuit-
ské“ vinice. Jezuitští
bratři zpočátku vyrá-
běli pouze mešní ví-
no, později i vína
klasická. Existuje

„rodokmen“ bratří, kteří jsou prakticky
od roku 1850 zodpovědni za produkci
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vína známého nejen v Austrálii. Je velmi
dobré, je možno si vybrat ze 16 různých
druhů. Některá vína dostala na různých
vinařských setkáních ceny vysoké kva-
lity. Výtěžek z prodeje je určen na
misie. Exerciční dům má rovněž velmi
dobrou pověst. Možná to všechno nějak
s těmi vinicemi souvisí, kdoví…

Misie je další oblastí, kde jsou
Australané velmi aktivní. Provincie má
velmi blízký vztah k provincii Hazari-
bagh v Indii. Australští jezuité tam
začali působit v roce 1951. Více než
padesát jezuitů strávilo většinu svého
řeholního života v Hazaribaghu a přes
dvacet jich tam zůstává jako členové
této indické provincie. Novicové tam
jsou vysíláni na experimenty. Nezřídka
se vracejí o deset kilogramů lehčí…

Australští jezuité mají i jiná misijní
místa. Jsou přítomni v El Salvadoru,
Pákistánu, Nigérii, Kanadě a Itálii. Pro
zajímavost, náš instruktor P. Patrick
O’Sullivan SJ jede příští rok na misie do
Afriky, do Nairobi. Není to jeho první
africká misie, byl tam již několikrát, ale
pouze na velmi krátkou dobu. Nyní tam
jede na delší pobyt. Jak dlouho tam
bude, to ví jen Pán. Patrickovi bude totiž
příští rok sedmdesát pět let!

Velmi příkladná je činnost uvnitř
řádu. Budování dobrých vztahů je
prioritní. Proto jsou organizována růz-
ná setkání na úrovni komunit, provin-
c i e ,
setkání scholastiků, setkání bratrů, tzv.
„wisdom years“ (rok moudrosti) – to je
několikatýdenní konsolidační program
pro jezuity, kteří došli do věku
moudrosti, to je zhruba 60 až 65 let. Je
to velmi povzbuzující pro všechny, pro-
tože jinak se tito jezuité vidí jen málo-
kdy při příležitostných setkáních; tady
mají čas po velmi dlouhé době být
pospolu trochu v klidu. 

Setkání, jež jsou lidsky hluboká
a zároveň důležitá, jsou setkání matek
jezuitů. Tady v Austrálii mají poměrně
dlouhou tradici. Ve velkých městech,
jako jsou Sydney nebo Melbourne, je to
snazší, ale i v jiných částech této
ohromné země jsou setkaní „normální“.
Tady v Sydney se maminky jezuitů (ob-
čas se objeví i sestra některého z nich)
setkávají jednou měsíčně. Sejde se jich
osm, někdy i deset. Některý z jezuitů
pro ně slouží mši svatou. Každá přinese
něco dobrého z domu a potom se po-
vídá, co ti jejich chlapci dělají, co koho
potkalo, prostě prožívají společně své 
radosti i trápení. 

Bůh Otec má jistě se světem, s Evropou, s naším národem i s každým z nás
svůj láskyplný plán. Má ho vypracovaný jen napůl, druhou půlku chce uskuteč-
nit ve spolupráci s námi. Obrací k nám své Slovo, ale čeká též na slovo naše
a je ochoten brát ho v úvahu. Jsme zasvěceni do Králova tajemství. Jsme
zasvěceni do Božího království… 

Bůh nesedí v ředitelském křesle, nýbrž zve mne a říká mi: „Přisedni si. Co
tomu říkáš? Jak bys to udělal ty?“ Bůh buduje svět a završuje své dílo v dialo-
gu, a to znamená v modlitbě s člověkem.

Henri Boulard SJ
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NĚKOLIK DROBTŮ O PAPEŽI
BENEDIKTOVI 
Michal Altrichter SJ

Vzpomínám si, jak Josef Ratzinger,
ještě coby kardinál, přicházíval pravi-
delně do trapistického kláštera ve Vitor-
chiano u Říma. Třebaže byl tento čas
vyhrazen spíše, jak říkával, k „nadýchá-
vání slunce“, a po hutném týdnu pracov-
ního nasazení to byl čas jistě legitimní,
mimořádně dával tu a tam příchozím
meditační punkta (stejně jako v případě,
kázal-li v nějakém římském kostele).
Byla bezvadně připravená, hutná,
myšlenkově semknutá, transparentní,
a ne rozevlátá. Takové byly, jak vzpo-
mínají někteří jeho studenti, také před-
nášky posledních akademických let v
německém prostředí. Nepřesahoval
„asociálně“ vymezenou dobu, vytyčená
idea měla formální disciplínu, sděloval
spíše podstatné nežli vrstveně nestřeže-
ně přidávané a zohledňoval přítomné
osazenstvo. Jistý jeho doktorand z Tü-
bingen mi kdysi sdělil: „Ratzingerovi
nevadilo, nemohl-li sdělit vše, co měl
připraveno – klidně se nechal přerušit.“
To, že slovo umí zmlknout, svědčí
o kázni ducha. 

Otec magistr z berlínského terciátu
P. Vitus Seibel měl často co do činění
(jako jihoněmecký provinciál) s tehdej-
ším mnichovským arcibiskupem Ratzin-
gerem. Jednání na počátku nebyla snad-
ná – v jeho arcidiecézi přebývalo velké
seskupení jezuitských teologů a filozofů
Koleje sv. Berchmanse, na které lec-
které zbožné osoby psaly různá svá
„nelíbí-se-mi“, anebo jednoduše proto,

že přístupů k Bohu je povícero, a ne-
znamená to, že všichni musíme kráčet
stejnou cestou. Také bylo zapotřebí jed-
nat o detailech kněžského svěcení je-
zuitů. Mezi řečí tehdy kardinál řekl:
„Víte, v Čechách je jistý jezuita, který
sedí za mřížemi; právě mám v rukou
nějaký zaslaný materiál pro tisk, aby se
o tom vědělo; je pěkné, jak se váš řád
zasazuje o spravedlnost.“ P. Seibel mi
pak řekl, že se jednalo o našeho P.
Líznu.

A k P. Seibelovi, vynikajícímu muzi-
kantovi, ještě jedna poznámka. Když šel
jako provinciál žádat arcibiskupa
Ratzingera o církevní schválení pro
první vydání Rahnerova díla Základy
křesťanské víry, věděl, že na Rahnera
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přišlo již tolik udání či závistivých
anonymů, kolik stránek má samo toto
dílo. „Byla ve mně malá dušička, když
jsem v černé nažehlené košili vstupoval
k velikému kardinálovi. Z hloubi duše
jsem se modlil,“ vzpomíná P. Seibel.
Když přicházel do audienčního sálu,
slyšel ve vedlejší místnosti klavír. Šlo
o úpravu Bachových Pašijí sv. Jana.
Když J. Ratzinger vcházel do dveří,
Seibel mu spontánně říká: „Ta pasáž od-
souzení Krista je malebná.“ Tato
poznámka pak ovlivnila celé další
jednání. Ratzinger nadto mluvil o
Rahnerovi s velikým uznáním.  

Jednou byl kardinál Ratzinger na
přednášce Ševarnadzeho na římské
Gregoriáně (tam mimo jiné gruzínský
politik, na otázku, zda je věřící, odpo-
věděl, že je „nepraktikující ateista“).
Poté byla možnost s kardinálem hovořit
„z očí do očí“. Položil jsem mu otázku,
co považuje za typické pro českou men-
talitu křesťana. Odpověděl: „Neustálý

zápas o Eucharistii.“ A dodal: „I ty vaše
žabomyší spory o podávání na ruku
vlastně ukazují, že neustále přehodnocu-
jete svůj vztah k eucharistickému
Kristu. Každá země má nějaký svůj
specifický postoj vždy právě k jedné ze
svátostí, my Němci vynikáme v zápase
o svátost smíření.“ 

V teologické literatuře se i u těch teo-
logů, kteří zastávají jiná teologická
východiska, tato jeho hodnocení opako-
vaně objevují. Určitě můžeme v násle-
dujících bodech (co se pozitivních mo-
mentů týče) objevit kus podnětné inspi-
race pro sebe (a jak říkával při kázání
kardinál Ratzinger, „stačí jeden bod“):
– pracovitost a houževnatost
– klid, vyváženost a smysl pro pořádek
– láska k církvi
– příjemný způsob komunikace
– propojení mentality německé a fran-

couzské teologie – dvou světů
– liturgie, která nestrojeně a upřímně

chválí Hospodina.

Michal Altrichter SJ, * 1965 Kopřivnice
Teologii studoval v letech 1984–89 na CMBF v Lito-

měřicích. V roce 1985 vstoupil tajně k jezuitům. V le-
tech 1991–93 studoval filozofii v Innsbrucku. Od roku
1993 přednášel dějiny filozofie na CMTF UP
v Olomouci a zároveň působil v duchovní správě jako
kaplan vysokoškolské mládeže. V roce 1996 odešel na
další studia teologie do Německa. V letech 1997–99
studoval teologii v Římě na Papežské univerzitě
Gregoriána. Od roku 1999 opět přednáší na CMTF UP
a téhož roku je jmenován zástupcem ředitele Centra
Aletti v Olomouci. Je předsedou redakční rady naklada-
telství Refugium. Jeho specializací je teologická
antropologie a spiritualita.
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NAŠE CESTA DO DAMAŠKU
28. března až 1. dubna 2005

Tomáš Špidlík SJ

Jak vlastně k mé cestě do Damašku
došlo? P. Rupnik, který je autorem nové
kaple na tamější nunciatuře, byl zavo-
lán, aby zajistil neporušenost své mo-
zaiky, protože pronikala vlhkost do stěn.
Protože se cesta měla uskutečnit ve
velikonočních dnech, nuncius se roz-
hodl, že to spojí s ekumenickými setká-
ními. Chtěl tedy, abych přijel do Da-
mašku i já, coby zástupce Vatikánu.
Musíme uznat, že on sám v tom oboru
navázal pěkné styky a velikonoční set-
kání dobře zorganizoval.

Přiletěli jsme s P. Rupnikem a se
členy Centra Aletti v pondělí veliko-
noční. Druhý den jsme měli možnost
vykonat pouť po stopách sv. Pavla. Na
místě jeho zjevení staví novou baziliku
katoličtí melchité. Pak jsme ovšem
popíchali se pomodlit do starého domu
Ananiášova, kde apoštol národů znovu
nabyl zraku a byl pokřtěn, blízko staré
římské brány, kde byl pak spuštěn
z okna, aby utekl. Hned nato jsme se
bez oběda a jiných civilizačních výhod
rozjeli daleko do hor, do Maluly. 

Je to městečko v romantických skal-
natých horách, kde v jeskyních žili
poustevníci a kde dodnes žijí obyvatelé
mluvící aramejštinou, tedy jazykem Je-
žíšovým. Ve skalním klášteře jsme našli
mnicha, jenž byl v Římě mým žákem,
který nás pohostil a v kapli se pomodlil
aramejsky Otčenáš. Na zpáteční cestě
jsme nemohli opomenout mariánskou
svatyni na kopci, kam s velkou lidovou
zbožností chodí uctívat pravoslavní mel-
chité obraz Panny Marie, jeden z těch
připisovaných sv. Lukáši. Tím skončilo
pro mne poutní období. 

Druhý den ve středu se moji spo-
lečníci pustili na výlet k mohutným
římským zříceninám do Palmyry. 

Já jsem naopak s nunciem začal
pouť ekumenickou. V ten den jsme
navštívili tři damašské patriarchy: pra-
voslavného melchitského, syrského
a melchitského katolického. Pravoslav-
ný melchitský nás přijal prostě, omlou-
val se, že nám může dát jen vodu, pro-
tože je doba přísného postu. Mluví plyn-
ně francouzsky, a tak jsem se s ním
shodl velmi přátelsky ve spontánním
teologickém rozhovoru. Dal jsem mu
jednu ze svých knížeček přeložených do
arabštiny. Doprovodil nás až ke dveřím
do ulice, kde jsme se srdečně objali. 
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Další zastavení bylo u patriarchy syr-
ského. Žije ve dvacet kilometrů vzdá-
lené periferní čtvrti. Nemohl jsem se
vynadivit, jak je nová a luxusní. Zdá se,
že se tam ubytovávají arabští magnáti z
různých zemí. I patriarchát je zbrusu
nový s novým kostelem. Syrští bisku-
pové měli právě synodu. Ale patriarcha
se uvolnil a přišel nás se dvěma biskupy
pozdravit. Navzdory postu jsme dostali
i kávu. Hovořili jsme anglicky. Dobře
jsme se shodli ve zdůraznění staré syr-
ské tradice pro celistvý obraz křesťan-
ského vývoje. Sám začal rozhovor
o Svatém otci
a ukazoval, že
si cení jeho po-
stoje. Odpoled-
ne jsme pak vě-
novali návštěvě
u patriarchy ka-
tolických mel-
chitů. Ukázalo
se, že byl kdysi
mým žákem v
Římě. Mám
t e d y  m e z i
svými žáky už
dva patriarchy:
jeho a cařihradského. Oba se k tomu při
vhodné příležitosti hlásí. 

Čtvrtek byl věnován společnému set-
kání a obědu se všemi damašskými
biskupy různých církví. Tu se ovšem
nediskutovalo, šlo jenom o osobní se-
známení. Ale nečekané bylo odpolední
setkání ve velké mešitě damašské. Mělo
ráz skoro úřední. Nejdříve se nás ujal
plukovník, který se stará o důležité hos-
ty, a povodil nás po všem, co je tu k vi-
dění, mezi jinými hrob sv. Jana Křtitele
(byla to totiž původně křesťanská by-
zantská bazilika) a věž, po které má na

konci věků sestoupit Ježíš soudit živé
a mrtvé. Plukovník to s musulmanskou
pevností hájil. Ze dvou starých šejků,
kteří jsou jakoby strážci svatyně, byl
přítomen jenom jeden, pětaosmdesáti-
letý jako já. Mluvil francouzsky, ale už
prý se jenom modlí. Pak přišel mladší
„kazatel“, zřejmě vykladač Koránu. Ale
opravdu zajásali členové chóru, začali
mi rozdávat bonbónky. Zahájili krás-
nými mužskými hlasy začátek večerních
modliteb. Hned nato mi zazpívali něco,
co mělo být cosi jako „mnogaja ljeta“.
V mešitě byli poutníci z Iráku a ti se

divili, že by se
něco takového
dříve nemohlo
stát. Tolik eku-
menismu bylo
potřeba zakon-
č i t  v e č e ř í
v arabské re-
stauraci starého
stylu.

V e l k ý m
překvapením
pro mne však
z ů s t á v á
Damašek sám

jako město. Byl jsem tu někdy před 25
lety. Bylo to starobylé městečko
orientálního rázu uprostřed pouště.
Dnes prý má deset milionů obyvatel a
stále roste, celé okolí je zaplaveno
novostavbami. Že by tu Arabové chtěli
vybudovat svůj nový Cařihrad? Židé
i Američané to pozorují s napětím. Ale
v jedné věci jim nemohou konkurovat.
Jak je to krásné vidět záplavu dětí a svě-
taschopných mladých. Roste tu nový
svět a Boží prozřetelnost s tím jistě
počítá.
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JEZUITÉ V ARABSKÝCH ZEMÍCH
Čtyři regiony – Egypt, Sýrie, Libanon a Turecko – tvoří provincii „Blízký
východ“, přidruženou k západoevropské asistenci. Mají komunity v Káhiře
a v Bejrútu. 

TURECKO

Abychom našli první stopy Tovaryšstva
v Turecku, musíme jít až do roku 1583.
Naše služba spočívala tehdy přede-
vším v posilování katolické komunity
a v „práci za jednotu křesťanů“ v duchu
tehdejší doby. Po letech potlačení
jezuitů roku 1773 a po jejich obnově se
do Turecka vrátili v rámci tzv. „armén-
ské misie“. Úkol byl svěřen Lyonské
provincii. V letech po první světové
válce byly jezuitské domy postupně zase
pozavírány.

V rámci zcela odlišném a s perspek-
tivami zcela jinými se Tovaryšstvo

vrátilo do Ankary před čtyřmi roky.
Změnil se svět, změnilo se Tova-
ryšstvo a také Turecko. V církvi
a Tovaryšstvu stanul v popředí mezi-
náboženský dialog. Turecko urychlilo
svůj proces modernizace, zapojilo se
do západního světa vstoupením do
NATO a svými privilegovanými styky s
Evropou.

Nesmíme opomenout ani velkou
emigraci – v Německu se odhaduje pří-
tomnost na tři miliony Turků, najdeme
je i v jiných evropských zemích, v Bel-
gii je jich víc než sto tisíc.

Mezináboženský dialog

Mezináboženský dialog je prvním apoš-
tolským úkolem, který stojí před novou
malou jezuitskou komunitou v Ankaře.
Ta čítá čtyři naše spolubratry, kteří jsou
ze čtyř zemí.

Je pravda, že už přes 15 let existuje
spolupráce mezi římskou Gregoriánskou
univerzitou a muslimskou teologickou
fakultou univerzity v Ankaře. Spočívala
ale doposud jen v příležitostných
nepravidelných seminářích a ve výměně
přednášejících profesorů. Nyní zde už
sídlí jezuitská komunita, a tak byla na-
vázána užší spolupráce a doufáme, že se
vytvoří síť styků s muslimským prostře-
dím, s jejich akademickým světem,
zvláště s tureckými muslimskými teolo-

gickými fakultami.
Německý spolubratr Felix Körner,

jeden ze čtyř profesorů,  svou tezí o re-
vizionistickém výkladu koránu odhaluje
na tureckých univerzitách nové směry
a nový způsob, jak může být v tamějším
prostředí předkládáno křesťanství.
Ukazuje, že turecký islám je, na rozdíl
od islámu arabského, více otevřen mo-
dernímu myšlení. Zmiňuje se také
o tom, že se na teologických fakultách
dějí bádání opravdu nová, mezi jiným
na téma metody výkladu koránu. Pater
Körner nabízí svou službu také profeso-
rům a studentům teologické fakulty pro
jejich bádání o judaismu a křesťanství.

Belgičan P. Jean Marc Balhan vy-

26



jezuité ve světě – jezuité ve světě – jezuité ve světě – jezuité ve světě 

užívá svou formaci v přírodních vědách
a islamologii a ukazuje, jak tyto dvě
oblasti ovlivňovaly novodobé turecké
dějiny. Vidí v nich jednu z příčin napětí
v Turecku, které teprve hledá svou
identitu, je obýváno národnostmi s roz-
dílnými kulturami a hodnotami, které

mezi sebou skoro nekomunikují a které
se skládají z osob vnitřně rozdělených.
P. Balhan rozšiřuje své styky s akade-
mickým prostředím a se sektory turecké
společnosti nejvíce tradicionalistickými.
Připravuje doktorskou tezi o možnosti
přijetí evoluční teorie v islámu.

Pastorační úkol

Kromě práce v akademickém světě To-
varyšstvo přijalo službu ve farnosti. 

Byl to Američan P. John Lucal,
který se doposud věnoval anglicky mlu-
vící komunitě. Ta čítá na 200 osob, kte-
ré pracují na zastupitelských úřadech;
velkou část jich tvoří Filipínci. On také
spravuje kapli Panny Marie, která je na
území apoštolské nunciatury, velký čas
věnuje pomoci uprchlíkům z Íránu a Irá-
ku.

Nutno však říci, že náš dům je znám
Turkům především díky naší kapli.
Francouz P. Patrice Jullien de Pomme-
rol, farář ankarské farnosti, má asi dva-
cet návštěvníků za týden. Jsou to křes-
ťané, muslimové nebo ti, „kdo hledají
Boha“. Otázky, které mu kladou, jsou
nejrůznějšího druhu. Přicházejí se mod-
lit, hledají radu a svěřují se s tím, co je
tíží. 

Kaple je jakoby výkladní skříní kato-
lické církve v turecké metropoli. Její
mozaiky, malby a nábytek v krásném
uměleckém provedení mluví a vedou
k modlitbě.

Nedělní turecká a francouzská mše -

je navštěvována asi šedesáti věřící-
mi arménské katolické i pravoslavné tra-
dice, ale i syrské a řecké. Přijde i více
muslimů. Je známa jako „francouzský
kostel“ a slouží potřebám malé fran-
couzsky mluvící ankarské komunity. Má
také diplomatický status, protože při-
náleží k francouzskému velvyslanectví.

V této kapli složil 1. ledna 2005 své
slavné sliby definitivního přináležení
k Tovaryšstvu jeden z těch spolubratří,
o nichž je řeč a kteří pracují na poli dia-
logu s islámem, člen Německé provincie
P. Felix Körner. Složil je do rukou
provinciála provincie Blízkého východu
P. Fadela Sidarousse. Byli přítomni
příbuzní P. Körnera, členové tamní pro-
vincie, také dva účastníci z islámské
teologické fakulty a skupinka věřících
z německé i ankarské komunity; pro-
fesorka Beyza Bilginová četla čtení ze
Starého zákona. 

P. Körner je činný a spolupracuje
s islámskými ankarskými odborníky už
dva roky.

Patrice Jullien de Pommerol SJ

Podle článku z „Jesuites de France 2005“ zpracoval P. Ovečka SJ
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Říjen

Všeobecný: Za křesťany, aby neztráceli odvahu při útocích zesvětštělé
společnosti, ale plni naděje svědčili o své víře.

Náš Pán mluvil o Božím království jako
o kvasu, který se zamíchá do těsta
a všechno prokvasí. Ve smyslu tohoto
příměru, přiznejme si to, není už náš ži-
vot proniknut tímto kvasem. Ten prostě
není v těstě, ale je vedle. Lidským živo-
tem pronikají jiné hodnoty a zdá se, že
přítomnost Ježíše Krista lidem ani nějak
moc nechybí. Chtějí se mít dobře a do

určité míry se jim to i daří. Jeden kněz
píše o účasti jednoho, tří nebo pěti
věřících na nedělní nebo sobotní mši
svaté, a to nikoli v pohraničí. Není to
však všude takové. Bohu díky!

Prosíme o odvahu, naději a důvěru
v Ježíše Krista, kterému je dána všech-
na moc na nebi i na zemi (Mt 28,18),
abychom byli kvasem, světlem a solí.

Misijní: Za věřící, aby kromě základní povinnosti modlit se za misie také
na ně přispívali peněžními dary.

Naše země nepatří mezi nejbohatší
a naši praktikující věřící ve své většině
nepatří mezi úspěšné podnikatele. Přes-
to darovali v r. 2004 při příležitosti Mi-
sijní neděle na misie asi 15 milionů
korun. Papežská misijní díla se starají,
aby tyto dary z lásky byly rozděleny

mezi nejpotřebnější, zvláště pro děti,
kterých podle odhadu ve světě každou
hodinu umírá 1270.

Prosíme tedy za sebe navzájem o dar
velkodušnosti v duchovních i hmotných
darech, abychom dovedli „dávat a nepo-
čítat“, jak se modlil sv. Ignác z Loyoly.

Národní: Za starší generaci, aby i skrze modlitbu růžence nacházela
hluboký smysl tohoto období života.

Dosažení vysokého věku nese s sebou
radost, ale většinou přibývá obtíží z růz-
ných nemocí. K těm tělesným přistupují
těžkosti duševního i duchovního rázu
a ty někdy způsobují více bolesti než ty
tělesné. Často to bývá pocit osamoce-
nosti, nevděčnosti i využívání od
vlastních dětí a pocit zbytečnosti. Je to
však také příležitost k přehodnocení
našeho života z úhlu věčnosti. Ten se
nám pak jeví zcela jinak.

Z pohledu radostného růžence může-
me prožívat s vděčností radosti daru
života a mládí. Růženec světla nám při-
pomene dobu naší zralosti, práce a ži-
votního úsilí. Tajemství bolestného
růžence postaví před oči naše selhání,
hříchy a úžasné Boží milosrdenství. Při
slavném růženci se budeme radovat ze
završení svého života v objetí Boží lás-
ky. To vše s uklidňujícím vědomím
přítomnosti Panny Marie.
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Listopad

Všeobecný: Za manžely, aby v denním životě dokázali žít podle příkladu
svatosti mnoha jiných manželských dvojic.

Církev věnuje problémům rodin mimo-
řádnou pozornost. V koncilním doku-
mentu Radost a naděje, v části pojedná-
vající o manželství a rodině, se říká:
„Z mnoha věcí, které dnes kdekoho na-
plňují starostí, je třeba zvlášť se zmínit
o manželství a rodině. Ať zasvitnou zá-
sady a světlo pocházející od Krista“
(46). Jan Pavel II. vyslovil své přesvěd-
čení v povzbudivém dopise „O úkolech
křesťanské rodiny v současném světě“
už v r. 1981: Budoucnost lidstva závisí
na rodině. A pokračoval, že je nezbytně
nutné a naléhavé, aby každý člověk

dobré vůle usiloval o udržení a uhájení
hodnot a požadavků rodiny.

Naše věřící rodiny to skutečně nemají
lehké. Kvůli dětem bývají vystaveny
tlaku okolí. Nejsou však samy. Zde je
nutné se zmínit aspoň o dvou příkla-
dech života svatosti. Je to sv. Jana Be-
retta Molla, lékařka, která obětovala
svůj život, aby jej zachovala pro své
nenarozené dítě. A Alois a Marie
Beltrame Quatrocchi z Říma, kteří byli
společně povýšeni k úctě oltáře jako
manželský pár. I jejich přímluvě svěřu-
jeme naše věřící rodiny.

Misijní: Za misijní představené, aby si stále důsledněji byli vědomi své
povinnosti pečovat o stálý duchovní růst svých kněží.

Jan Pavel II. připomínal zvláště bis-
kupům Dálného východu, že závazek
následování Ježíše Krista vyžaduje nej-
lepší možnou přípravu a stálé osobní
dotváření se, jak v rozšiřování vědo-

mostí, tak v získávání ctností a oži-
vování horlivosti. Tuto záležitost po-
važoval za tak důležitou, že ji svěřil
světovému hnutí Apoštolátu modlitby.

Národní: Za všechny zemřelé, aby naše modlitba doplňovala lásku, kterou
jsme jim nestačili projevit za jejich života.

Našim biskupům jde v tomto listopado-
vém úmyslu o to, abychom se nepřizpů-
sobovali smýšlení zesvětštělé společ-
nosti a abychom věděli, že neopěto-
vanou lásku ke svým zemřelým může-
me odčinit modlitbou, získáváním od-
pustků, obětí mše svaté.

Někdy nám může být až úzko z toho,
zda se někdo někdy pomodlí za nás.
Máme však útěchu v tom, že církev
pamatuje na všechny při každé mši
svaté.

-frm-
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František Brázdil: Jezuité na Velehradě

Vydal Ing. Pavel Sejkora – Trinitas, Havlíčkova 14, Svitavy, ve spolupráci s Křes-
ťanskou akademií Řím, roku 2005 jako 165. svazek její edice Studium.
(S předmluvou P. Františka Hylmara, provinciála českých jezuitů.)

Ten připomíná, že
kniha je také uctě-
ním velkých jezuit-
ských jubileí připa-
dajících na příští rok:
450 let od úmrtí
zakladatele jezuitů
sv. Ignáce z Loyoly
(31. července 1556)
a 500. výročí naro-
zení jeho dvou

prvních druhů: sv. Františka Xavera – 3.
prosince a bl. Petra Fabera – 7. dubna
1506. A my v Čechách máme ještě jed-
no jubileum – 450 let od příchodu prv-

ních Tovaryšů k nám (21. dubna 1556).
Jezuité přišli na Velehrad a působili tam
60 let (1890–1950).

Autor knihy ThDr. P. František
Brázdil, dnes superior a farní vikář
v Českém Těšíně, se zmiňuje o všech
oblastech působnosti velehradských je-
zuitů: v duchovní správě, jako exercitá-
torů ve vzniklém exercičním domě Sto-
janov a jinde, ve škole pro výchovu
misionářů mezi Slovany, pak povýšené
na Papežskou a na gymnázium s prá-
vem veřejnosti, a konečně při pořádání
celkem zdařilých sedmi unionistických
sjezdů (1907–1936).

Svatohostýnský kalendář 2006

Vydala Matice svatohostýnská ve spolupráci se svatohostýnskou duchovní
správou.

Tento nástěnný otá-
čecí kalendář kromě
církevního a občan-
ského kalendária
obsahuje také pře-
hled všech význam-
ných hostýnských
poutních slavností
v nadcházejícím
roce; připomene, jak
Hostýn ten který

měsíc žije: v zimě, v předjaří, ve vrchol-
né pouti krojovaných a v listopadu ho
zavede na hřbitov s kupolí poutního
kostela v pozadí. 

Byl vydán také letáček „Svatý
Hostýn“, připomínající stručné dějiny
tohoto nejnavštěvovanějšího poutního
místa v České republice, s jeho jasnými
i ponurými stránkami v minulosti až po
poslední s příchodem jezuitů (1887),
korunovací sochy P. Marie (1912) atd.
O uchování křesťanského rázu Svatého
Hostýna jako významného poutního
místa a zároveň kulturní památky pro
další generace se stará občanské sdru-
žení Matice svatohostýnská. Jejím před-
sedou byl znovu zvolen Mgr. Aleš
Dufek ze Zlína. Matice má na 7 tisíc
členů.
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Švýcarsko
# Ve dnech 4.–16. července došlo ve
švýcarském Bad Schönbrunnu k už tře-
tímu setkání provinciálů jezuitské stře-
do- a východoevropské asistence. Čes-
kou provincii zastupoval P. František
Hylmar. Byl přítomen Otec generál
Kolvenbach, dále předseda Konference
evropských provinciálů Belgičan P.
Mark Rotsaert a asistenti – slovanský
P. Adam Żak a německý P. Wendelin
Köster. 

Na programu byla nejdříve výměna
aktuálních informací o situaci v Tova-
ryšstvu ve světě a v Evropě, dále reflexe
nad dokumentem „Naše poslání v Evro-
pě“ z roku 1997 a nad jeho případnou
aktualizací, a konečně úvaha nad mož-
nostmi pomoci africkým provinciím.
V plénu v zamyšleních nad zkušenostmi
s církví v jednotlivých zemích se ukáza-
lo, že církev z hlediska svého průniku
s civilní společností má v našich asis-
tencích velmi rozmanité tváře. Společ-
ným rysem je mj. současné hledání
místa řeholních společností v rámci
diecézní církve. 

V diskusích tak vyplynula na povrch
víceméně palčivá otázka smíření mezi
sousedními národy, jež se nevyhýbá ani
jezuitům. Závěrem byla vyzvednuta dů-
ležitost a užitečnost takovýchto setkání
na evropské úrovni. Roste povědomí
o společné odpovědnosti za budoucnost

Tovaryšstva v Evropě, vzájemné po-
rozumění, důvěra a otevřenost ke spo-
lečné práci.

Ružomberok
# Na svátek ko-
šických mučed-
níků 7. září při
mši sv. v 16 ho-
din složili v kapli
slovensko-české-
ho noviciátu své první sliby Robert
Svatoň a Tomáš Novák z České a Mar-
tin Benko ze Slovenské provincie.
Dalšího novice Martina Beláka (SVK)
čekají sliby za měsíc. Robert Svatoň
nastoupil jako vyučující pastorační
asistent na Stojanovo gymnázium na
Velehradě a Tomáš Novák začne
studium filozofie v Krakově.

Praha
# Měsíc září nese s sebou začátek
nového roku našich pastoračních aktivit
a s tím spojené případné změny v jejich
pověřeních. Tak si vyměnili své úkoly
P. Jiří Šolc a P. František Brázdil: P.
Brázdil je jmenován superiorem těšín-
ské komunity; farářem se tu stává P. Jiří
Kovář z Velehradu. A na Svatý Hostýn
přichází jako superior z Českého Těšína
P. Jiří Šolc. Z Českého Těšína odchází
ředitel exercičního domu a farní vikář
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P. Milan Glaser do polské Jastrzebiej
Góry na poslední etapu své řeholní
formace, do tzv. třetí probace. Tam se
setká s P. Cyrilem Johnem z olomoucké
komunity. Studium teologie začíná
v Římě scholastik Ladislav Nosek, kte-
rý poslední rok pracoval v Těšíně jako
pastorační asistent. Studium teologie
začne též Marek Janás, a to v Paříži
v Centre Sèvres. Do Paříže odjíždí i P.
Pavel Gábor, adept doktorátu v astro-
fyzice. Službu při kostele svatého
Ignáce v Praze bude konat jáhen Petr
Havlíček. Jáhen Miroslav Herold bude
v Olomouci. Oba dokončují čtvrtý rok
teologie.
# Péčí občanského sdružení Boquerón
při Středisku ibero-amerických studií
FFUK byla uspořádána v kapli sv. Jana
Nepomuckého u kostela Panny Marie
Sněžné v Praze benefiční výstava ve
prospěch argentinské vsi San José del
Boquerón, která je ve správě jezuit-
ského Otce P. Juana Carlose Constabla.
Sdružení, které zastupují Luis Pérez-
Cuesta a PhDr. Simona Binková, CSc.,
plánuje za stejným účelem koncert
v kostele svatého Ignáce v Praze.
# Na začátku září pobýval v pražské
komunitě P. Robert Godding SJ z Jižní
belgické provincie. Ve dnech 8.–10. 9.
se zúčastnil v premonstrátském klášteře
Teplá mezinárodní konference o sva-
tých a jejich kultu ve středověku, se
zvláštním zaměřením na postavu bl.
Hroznaty. Náš host na konferenci před-
stavil práci Společnosti bollandistů, nej-
významnější hagiografické instituce,
která se již více než 350 let zabývá kri-
tickým vydáváním a studiem životopisů
svatých. P. Godding je ředitelem uvede-

né společnosti a zároveň vyučuje hagio-
grafii na Ústavu pro církevní dějiny při
Papežské gregoriánské univerzitě v Ří-
mě.

Velehrad
# Zasedání plenárního sněmu kato-
lické církve v ČR na Velehradě ve
dnech 6.–15. července se z České pro-
vincie zúčastnili jako delegáti P. Pavel
Ambros, P. Ludvík Armbruster a P.
Vojtěch Suchý.

Svatý Hostýn
# Na moravské
poutní místo Sva-
tý Hostýn se od
28. do 30. srpna
sjelo na 40 jezui-
tů z celé České
republiky. Toho-
to tzv. provinčního setkání, které se
nyní koná každoročně, se letos účastnil
také asistent generála řádu pro výcho-
doevropské provincie P. Adam Żak.
Ten ve svém projevu české jezuity po-
vzbudil k další práci. Navzdory prob-
lémům, které provincie prožívá, se set-
kání neslo ve velmi přátelské a otevřené
atmosféře.

Tématem prvního pracovního dne
byla duchovní cvičení. Spolubratři je-
zuité se vzájemně podělili o své vlastní
zkušenosti s exerciciemi. Druhý den se
nesl v duchu diskusí nad stavem České
provincie řádu. 

Na setkání byl pozván také režisér
Otakáro Schmidt, aby tam natočil něko-
lik záběrů pro připravovaný dokumen-
tární film o jezuitském řádu.

Český Těšín
# Do České republiky opět zavítal slo-
vinský umělec a teolog P. Marko Ivan
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Rupnik. Proslavil se především mo-
zaikovou výzdobou osobní papežovy
kaple Redemptoris Mater. V Českém
Těšíně se ve dnech 25. až 27. srpna
setkal s českými jezuity, kteří dávají
duchovní cvičení. Podělil se s nimi
o své bohaté zkušenosti z dávání první-
ho týdne exercicií sv. Ignáce.

P. Marko Ivan
Rupnik se narodil
v roce 1954 ve
slovinském Zad-
logu. Roku 1973
vstoupil do je-
zuitského řádu.
Po ukončení filozofie studoval na Aka-
demii krásných umění v Římě. Ná-
sledovala studia teologie na Grego-
riánské univerzitě a v roce 1985 byl
vysvěcen na kněze. Roku 1991 obhájil
svůj doktorát na Fakultě misiologie
Gregoriánské univerzity pod vedením
Tomáše Špidlíka. Od září 1991 žije
a pracuje v Římě. Přednáší na Papež-
ském východním ústavu, Gregoriánské
univerzitě a jiných univerzitách. Je ředi-
telem římského Centra Aletti a je po-
radcem Papežské rady pro kulturu.

Nakladatelství Refugium vydalo ně-
kolik jeho knih: Adam a jeho žebro,
Uvedení do duchovního života, Vybra-
né otázky z antropologie, O duchovním
rozlišování, O duchovním otcovství
a rozlišování a Až se stanou umění a ži-
vot duchovními.

Uherský Brod
# Ve dnech 12. a 13. října se v Uher-
ském Brodě koná XXV. mezinárodní
komeniologické kolokvium na téma
Jezuitské školství v době protireformace
– země Koruny české a střední Evropa.

P. Josef Koláček SJ bude mít přednášku
s názvem Ratio studiorum a jeho histo-
rické pozadí.

USA
# Loyola Production chystá dokumen-
tární film k jubileím Ignáce z Loyoly,
Františka Xavera a Petra Fabera. Film
bude mít titul „Tovaryši“ a chce ukázat
průkopnický ráz těchto světců v době
jejich života. Loyola Production je ne-
zisková filmová a televizní společnost
se sídlem v Los Angeles. Svůj souhlas
a spolupráci přislíbil i generál P. Hans-
Peter Kolvenbach. Film bude směsí
starších fotografií s doprovodem, ži-
vých scén a svědectví o apoštolátu je-
zuitů v dnešním světě. „Filmem chceme
mluvit o Bohu, který je aktivní i v dneš-
ním světě,“ řekl ředitel Loyola Produc-
tion P. Eddie Siebert SJ. Film vykreslí
Ignáce jako poutníka, Xavera jako od-
vážného dobrodruha pro Krista, který
pohrdá nebezpečími, a Fabera jako du-
chovního vůdce. „Obrazem minulosti
chceme podnítit veřejnost k reflexi nad
přítomností a dát lidem ideje do bu-
doucna,“ říká P. Siebert.
# Ignatius Press má pro Spojené státy
vydavatelská práva pro knihy papeže
Benedikta XVI. Ředitel vydavatelského
domu P. Joseph Fessio SJ se setkal roku
1972 s tehdy jen mons. Josefem Ratzin-
gerem.

Řím
# Papež Benedikt XVI. svěřil Vatikán-
skému rozhlasu výkon a dohled nad
dodržováním autorských práv a inte-
lektuálních hodnot všech zvukových
záznamů svého hlasu z období, které
předcházelo jeho zvolení na Petrův
Stolec. Jedinou výjimkou jsou práva už
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dříve legálně získaná třetími osobami.
Vatikánský tiskový úřad připomíná, že
úkolem papežského rozhlasu je vytvá-
řet, chránit a spravovat zvukový archiv
Svatého otce. 

Čína
# Ústav P. Matěje Ricciho v Macau
na březích Číny chystá na 30. listopadu
až 2. prosince 2006 sympozium na téma
„Křesťanství v kulturách: porovnání
mezi Čínou a Japonskem  (1543–1644)“.
Sympozium je uspořádáno ke 400.
výročí smrti Alessandra Valignana
(1539–1606), slavného misionáře
v Číně.

P. generál
# Koncem června odjel do jihoafrické
Zambie. Ta oslavila 100 let přítomnosti
jezuitů.
# Koncem srpna vykonal několika-
denní cestu provinciemi Dálného vý-
chodu. V Koreji byl přítomen oslavám
50. výročí přítomnosti jezuitů v této
zemi. Bylo to 25. února 1955, kdy
tehdejší generál řádu P. Jan Křtitel
Janssens ustavil misii Koreu a svěřil ji
severoamerické provincii Wisconsin.
Roku 1985 ji P. generál Kolvenbach
povýšil na nezávislou oblast a teď před
odjezdem na Východ 15. srpna pode-
psal dekret, jímž se Korea stává 82. řá-
dovou provincií. K 31. květnu 2005
bylo v Koreji 144 jezuitů: 85 kněží, 41
scholastiků, 3 bratři a 15 noviců.
# P. generál jmenoval německého je-
zuitu P. Wendelina Köstera ředitelem
kuriální komise pro oslavy výročí naro-
zení sv. Františka Xavera, bl. Petra
Fabera a úmrtí sv. Ignáce. Jednotlivé
provincie mu mají oznámit, co k jubile-
jím chystají. Už přicházejí první plány.

Tak se se svým „logem“ už přihlásily
Polsko, Itálie a provincie Wisconsin,
kvíz pro školní potřebu sestavila indic-
ká provincie Dumka; generální kurie
ohlašuje vydání pamětní medaile;
příležitostnou poštovní známku ohlásily
stát Vatikán a Itálie.

Francouzská provincie si zvolila za
motto svých oslav „Přátelé v Pánu“ –
první název družiny, z níž se vyvinulo
Tovaryšstvo.
# Podle sdělení generálního sekretáře
Apoštolátu modlitby se k tomuto modli-
tebnímu hnutí, svěřeného řádu Tova-
ryšstva Ježíšova, hlásí na 50 milionů
věřících. Měsíční úmysly, schválené
Svatým otcem, protože jeho jsou tyto
úmysly, jsou jim předkládány a vysvět-
lovány ve 115 časopisech-měsíčnících,
často zvaných „Posel Božského Srdce“,
které mají na 12 milionů předplatitelů.
Jezuitů, kteří jsou přímo nasazeni
v aktivitách Apoštolátu modlitby jako
národní nebo diecézní sekretáři, redak-
toři a vydavatelé, je 157. Jim pomáhají
i diecézní kněží, jiní řeholníci a laici.

EJIF – Německo
# Setkání evropských jezuitských
scholastiků EJIF 2005 se letos konalo
v Německu ve dnech 27. července – 24.
srpna. Zúčastnilo se ho 24 delegátů za-
stupujících 20 evropských provincií.
Delegátem za Českou provincii byl Petr
Havlíček SJ. Oproti předchozím roční-
kům bylo letošní setkání ojedinělé. Po
úvodních exerciciích ve Frankfurtu nad
Mohanem, které vedl P. Mark Rotsaert
SJ, se scholastici zapojili do jezuitské
iniciativy Magis, která doprovázela
Světové dny mládeže (SDM 2005)
v Kolíně nad Rýnem. Nejprve v deseti
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městech v Německu a přilehlých
krajinách pomáhali při příjmu 2500
účastníků programu Magis z celého
světa. Následně ve spolupráci s dalšími
dobrovolníky a Německým červeným
křížem zajišťovali chod stanového
tábora, který postavili v turistickém
komplexu na vrchu Loreley nad Rýnem.
Během vlastních SDM 2005 v Kolíně
pak působili v „café magis“, jezuitském
centru u kostela sv. Albana. Tam
nabízeli účastníkům SDM občerstvení,
propagační materiály o jezuitském řádu
a v přilehlém kostele sv. Albana du-
chovní program. Ten vedle prostoru
k osobní modlitbě a bohoslužbám v růz-
ných jazycích zahrnoval též uvedení do
ignaciánského zpytování svědomí a do
rozjímavé modlitby nad Písmem podle
exerciční knížky sv. Ignáce.

Letošní EJIF tak byl pro mladé je-
zuity z Evropy příležitostí, aby prožili
v praxi, co znamená meziprovinční
apoštolská spolupráce, a aby zakusili
cosi, co bylo ne nepodobné zážitku
první skupiny jezuitů-zakladatelů sdru-
žených kolem osoby sv. Ignáce.

Kanada
# Obě provincie, francouzská i anglic-
ká, spolupracují na přípravě kalendáře,
který nabídne fotografii na každý den,
provázenou citátem ignaciánské inspi-
race. Bude vydán v září 2005 ve verzích
anglické i francouzské. 

Francouzská provincie připravuje
verzi dokumentu „Tovaryšstvo“ z los-
angeleské Loyola Productions, dále
postní konferenci v montrealském kos-
tele Del Gesu, kulatý stůl umělců
a odborníků na jezuitské umění a slav-
nostní eucharistickou oběť. V prosinci

2005 zahájí jubileum také na ostrově
Haiti, ve kterém koná duchovní službu.

Španělsko
# Navarrská vláda převzala záštitu nad
putovní výstavou La Huella universal
de Francisco Javier – Ve stopách
Františka Xavera. Panely s fotografiemi
a texty prezentují život a dílo apoštola
Indie, Moluk a Japonska.

Slovinsko
# V květnu t. r. starosta hlavního měs-
ta Lublaně udělil Cenu Lublaně slo-
vinské provincii Tovaryšstva Ježíšova.
Při slavnostním předání starosta citoval
zdůvodnění volby: přínos jezuitů v so-
ciální oblasti, výchově a umění. V so-
ciální oblasti, řekl, skrze „školu pro
rodiče“ jezuité čelili demografickému
úpadku města; výchovné problémy na-
šly ohlas a povzbuzení v časopise „Edu-
cation“ a v knihách vydaných Tovaryš-
stvem. Nakonec slovinský jezuita P.
Marko Rupnik svou uměleckou čin-
ností, zvláště svým mozaikářským dí-
lem v papežské kapli Redemptoris Ma-
ter, upoutal pozornost světa na kulturní
dědictví Slovinska.

V minulosti jezuité dvakrát vstoupili
do země. Byli to jezuité, kteří před
prvním vypovězením v roce 1773 vybu-
dovali první školu ve městě, a sice už
v roce 1598. Také u počátku Lublaňské
univerzity, jejíž kořeny sahají do roku
1619, stojí jezuité. Za komunismu byli
synové sv. Ignáce vypovězení podruhé.
Ale v šedesátých letech se opět vrátili.
Další skutečností je dluh, který má
Lublaň ke Gabrielu Gruberovi
(1740–1805), jezuitovi, který projekto-
val systém kontroly vod v kanálu, který
nese jeho jméno.
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DUCHOVNÍ CVIČENÍ V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

P. Lízna František SJ
  6.–12. 11. Duchovní cvičení – IV. týden

P. Brázdil František SJ
24.–27. 11. Víkendová duchovní obnova pro všechny
  8.–11. 12. Víkendová duchovní obnova pro všechny

Informace a přihlášky:
Exerciční dům, Masarykovy sady 24, 737 01  Český Těšín,
tel. 558 761 423 nebo 737 930 713 nebo e-mail ex.dum.tesin@jesuit.cz

DUCHOVNÍ CVIČENÍ NA VELEHRADĚ

P. Čupr Josef SJ
  9.–13. 10. Duchovní cvičení pro důchodce, nemocné a osamělé

P. Peroutka Stanislav SJ
16.–20. 11. Ignaciánská duchovní obnova pro každého
13.– 7. 12. Adventní duchovní cvičení

Informace a přihlášky:
Exerciční dům Stojanov, 687 06  Velehrad, 
tel. 572 571 420 nebo e-mail velehrad@stojanov.cz

Seznam podporovatelů bulletinu od 15. 6. do 14. 9. 2005

Miloš Homoláč, Praha; Jana Tichá; Petr Hylmar, Hradec Králové; pan Macek; Ivana Paková;
Vít Křenek; P. Jan Baščavský, Nová Horka; Vítězslava Kubíčková, Květná; Ludmila
Hrabovská, Jarcová; Antonín Tomeček, Vnorovy; Bohuslava Pavlů, Brno; Dr. Ivan Kania; Vít
Kuběna; JUDr. Zdeněk Chudoba, Nové Město na Moravě; Hana Mrázová, Přerov; Miloslava
Ledninová, Plzeň; RNDr. Petr Verner, Praha; Vlasta Kurková, Ostrava; Marie Svobodová,
Chorušice; Miroslava Cidlinská; Oldřich Jindra, Valašské Meziříčí; Jiří Hanačík, Zlín; Ludmila
Lagová, Strážnice; Ing. ThMgr. Jan Markovi; Anna Kubíková, Tvrdonice; PhDr. O. A. Kukla,
Praha; Helena Hrdličková, Rosice; Marie Havlíčková, Louny; pan Koláček, Praha; rodina
Bačova, Brumov-Bylnice; Anna Rollová, Praha; Anděla Švecová, Brno; Marta Králová, Praha;
Mléčkovi, Olomouc; Ing. Josef Šedivý, Teplice.

Všem dárcům upřímně děkujeme
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