
ÚVODNÍ SLOVO

MŮJ BETLÉM
Jako ten v Třebechovicích, i můj Betlém
stojí po celý rok. Není nutno jej uscho-
vávat. Má být stále na očích. Naleznete
v něm však jen jednu postavu. Ta zastupuje
všechny ostatní betlémské figury. 

Nejprve Dítě, symbol pokory. 
Ač je zplozen, sám plodí. 
Ač má žízeň, je Pramen. 

Je závislý na lidech, ale všichni jsou odvislí od něho. 
Má lidské srdce: potřebuje lidskou lásku, vrací ji však na nejvyšší Úrovni.

 Je chudý i bohatý: chce dostávat a sám je Dar nejhodnotnější. 
Má hlad, avšak je Živitel. 

Je Dítě, učiní však z nás své sourozence, z nás „dospělých“ děti. 
Je nemluvně, ale mluví za nás jako jediný, kdo umí řeč božskou,

náš Mluvčí. 
Nestydí se za nás, je naším Reprezentantem. 
Je Završitel: bez něho nemá lidstvo smysl. 

On jediný z nás zná cestu: on je Cesta. 
On je vpravdě neomylný: je Pravda. 

Jediný z nás má klíče od života: on je Život. 
Jediný z nás má jasno: je Světlo. 

Je křehký, ale Kmen lidstva. 
Je chráněn – a je Zachránce. 

Je uvězněn ve světě, je však Vysvoboditel. 
Je slabý, ale Pantokrator, síla vše prostupující. 
Je jediný, ale ke všem směřující (uni-versus). 

Není ONO, božstvo, vesmírná síla, kdosi: je Konrétno. 
Je Vladař – leč Láska.

Od tohoto Betléma přeji všem požehnané Vánoce!
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SPIRITUALITA

ALBERTO HURTADO

Peter-Hans Kolvenbach SJ

Církev a Tovaryšstvo mají nového svatého.
K jeho svatořečení došlo v poslední den bis-
kupského synodu věnovaného eucharistii.
Zasluhuje proto pozornosti, jak P. Hurtado
prožíval toto tajemství a žil z něho.

Alberto se narodil 22. ledna 1901 ve
Viña del Mar v Chile. Jeho dětství a léta
mládí jsou poznamenány chudobou –
byly mu čtyři roky, když zemřel otec,
a matka, aby pokryla dluhy a rodinné
výlohy, musela prodat skromný majetek
a syna nechat u příbuzných. Matka mu
byla oporou i příkladem. „Je dobré mít
sepjaté ruce k modlitbě,“ pamatuje si
její slova, „ale ještě lepší je otevřít je,
aby dávaly.“ Právě tyto zážitky z mládí
ho vedly k tomu, že se celý život
věnoval chudým.

S pomocí dobrodinců vystudoval je-
zuitské gymnázium v Santiagu. Chtěl
hned vstoupit k jezuitům, ale odložil to,
aby se postaral o matku a bratra. Pra-
cuje manuálně a současně studuje na
právnické fakultě. Po skončení studií
v srpnu roku 1923 vstupuje do jezuit-
ského noviciátu. Na studium filozofie
a teologie je poslán do Španělska. Do-
končil je v Belgii (ve Španělsku byli je-
zuité roku 1931 zakázáni) a na kněze
tam byl vysvěcen 24. srpna 1933.
Současně studuje pedagogiku a psycho-
logii na státní univerzitě a končí dalším
doktorátem.

Pak se vrací do vlasti a začíná svoji
neúnavnou apoštolskou činnost na poli
spirituality a škol. Chudí jsou a vždy
budou u něho na prvním místě. Stu-

denty zapojuje do katecheze chudých,
laikům klade na srdce žít uvědoměle
svou víru a brát vážně křesťanský úkol
starat se o bližní.

Ve styku s majetnými osobami, pod-
nikateli a zaměstnavateli se snažil vy-
chovávat odpovědné křesťany, aby se
společnost řídila křesťanskými zásada-
mi. Ve své péči o dělníky se všemožně
snaží, aby se rozvíjelo a šířilo ryze křes-
ťanské pojetí práce. „Dělník se musí
posvěcovat ve své práci,“ říkal. Právě
z této vize vyvěralo Hurtadovo úsilí, jež
vedlo k založení křesťanských odborů
inspirovaných sociální naukou církve.

V roce 1941 byl požádán, aby se stal
asistentem Katolické akce, nejprve na
úrovni arcidiecéze Santiago, pak i na
celonárodní. Stále pozorný k osobám,
jež nejvíce potřebovaly pomoci, k odsu-
nutým na okraj společnosti a k těm, kdo
žili osaměle, vždycky vnímavý na Boží
vnuknutí. Zde začíná ona iniciativa,
kterou se P. Hurtado proslavil: způsob
charitativní činnosti, která se postará
lidem bez přístřeší nejen o místo, kde
by mohli žít, nýbrž i o celé rodinné
prostředí lidské lásky: „El Hogar de
Cristo – Domov Kristův“.

Z příspěvků dobrodinců a za aktivní
spolupráce angažovaných laiků otevřel
první takový domov pro mladé, pak pro
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ženy a nato i pro děti: chudí konečně
nacházeli domácí krb, totiž Kristův.
Domy pojaté a řízené tímto způsobem
se rychle množily a nabyly i nových
rozměrů – v některých případech se
z nich stala rehabilitační střediska, v ji-
ných domy, kde se učilo řemeslům.

I když P. Hurtado rozvíjel tak
intenzivní kněžský apoštolát, nadále se
věnoval intelektuální a spisovatelské
činnosti, jíž podporoval a šířil poznání
křesťanské sociální nauky. Tak v letech
1947–1950 napsal tři důležité knihy
o odborech, o sociálním humanismu
a o křesťanském sociálním řádu.

V roce 1951 začal vydávat časopis
„Mensaje“ (Zpráva) věnovaný právě
výkladu církevního učení. Tímto časo-
pisem se snažil dosáhnout toho, aby ka-
tolické periodikum vykonávalo vliv ve
světě myšlení a sloužilo k orientaci
v jednání současných katolíků v soula-
du, jak sám napsal, „s poselstvím, které
Boží Syn přinesl z nebe na zem“.

Rakovina pankreasu ho během ně-
kolika měsíců přivedla ke konci života.
Uprostřed krutých bolestí jej často sly-
šeli opakovat: „Jsem spokojen, Pane,
jsem spokojen.“ Po dovršení života,
který byl projevem Kristovy lásky
k chudým, ho k sobě Pán povolal 18.
srpna 1952. Blahoslaveným byl pro-
hlášen roku 1994.

Jeho starost o bližního měla cha-
rakter zcela zvláštního tepla a blízkosti,
s nimiž se u těch, kdo konají apoštolát,
nesetkáváme tak často. To je třeba při-
číst skutečnosti, že Ježíš přítomný
v eucharistii byl pro něho ohniskem
přitažlivosti. V hodinách strávených
v tiché adoraci před svatostánkem dával

vzkříšenému Pánu možnost sdělovat mu
svého Ducha a přelévat do jeho duše
onen živý plamen dobroty a lásky, jež
byly příznačné pro způsob, jakým ve
spojení s Ježíšem Kristem přistupoval
k lidem.

A z tohoto spojení s Pánem živým
a přítomným mezi námi čerpal P. Hurta-
do charakteristickou sílu, ohleduplnost
a takt svého apoštolátu, autentického
pokračování v poslání Pána.

Byl knězem podle Kristova Srdce.
Při slavení eucharistie se přidružoval
k oběti Vykupitele a živen jeho Tělem
a Krví od něj dostával sílu dávat se li-
dem a uskutečňovat jeho příkaz: „To
čiňte na mou památku.“ Tak se Alberto
Hurtado zcela vydal, aniž by si něco
ponechal, a strávil se ve službě druhým.

P. Hurtado byl opravdu kontem-
plativní v činnosti. Hodiny strávené
v konverzaci s Pánem mu dávaly sílu
a schopnost nacházet Boha ve světě
kolem sebe, být jeho nástrojem, plnit
jeho vůli, pracovat a namáhat se, jako
by všechno záviselo na něm, ale při
jasném vědomí toho, že ve skutečnosti
všechno závisí na Bohu. Některá slova
Pána měl ve zvláštní oblibě a často je
opakoval: „Zůstaňte ve mně a já zů-
stanu ve vás… kdo zůstává ve mně a já
v něm, ten přináší mnoho ovoce, pro-
tože beze mne nemůžete dělat nic“ (Jan
15,4–5). Tato slova byla světlem celého
jeho kněžského života.

Kéž podle příkladu nového světce
a díky každodennímu slavení eucha-
ristie roste v Tovaryšstvu a ve prospěch
jeho poslání toto „největší znamení
Jeho lásky“.

Překlad František Hylmar SJ
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PAPEŽ, IGNÁC A JEZUITÉ – 
– rozhovor s Otcem generálem

O Ignácovi bylo napsáno a řečeno už snad všechno. Na jaké stránky jeho
osobnosti se dnes klade důraz?

My dnes potřebujeme objevit znovu Ignáce jako
muže oddaného svému poslání. Pro něho to zna-
menalo především důkladně rozlišovat to, co Pán říká
v každém okamžiku své církvi, tak aby byla schopna
účinně hlásat „ze střech“ evangelium tam, kde ještě
není známo anebo kde není přijímáno. Ignácovou tuž-
bou bylo podílet se na poslání s Pánem, kterého poslal
Otec. Církev, která by ztratila misionářského ducha,
by ztratila důvod své existence. Toto povolání je stej-
ně naléhavé i dnes, jako bylo naléhavé v minulosti,

i když snad příslušný důraz se může změnit. Dnes se evangelium hlásá v dialogu
a v respektování náboženské svobody a hlasitě se ohlašuje ze střech, aby se lidské
srdce změnilo Kristovou láskou.

Ignác byl zasažen obrazem Ježíše chodícího ze synagogy do synagogy, z města
do města, aby ohlašoval příchod Božího království. Povzbuzen tím mystickým
prožitkem, představuje se jako připravený a zapálený přijmout jakoukoliv práci,
kterou mu Pán a jeho církev svěří. Potřebujeme znovu obnovit v našich srdcích
stejný oheň, jaký spaloval Ignácovo srdce, abychom tak mohli opět vykročit
k mužům a ženám našich dnů.

Otče generále, jaký myslíte, že by byl vzkaz svatého Ignáce Tovaryšstvu vzhle-
dem k novému papeži po dlouhém pontifikátu Jana Pavla II. a na začátku
pontifikátu Benedikta XVI.?

Svatý Ignác kdysi s příchodem nového papeže zakusil nepokoj. V roce 1555
mu zvolení nového papeže Marcela přineslo naději a uspokojení, ale během měsí-
ce papež Marcel zemřel a jeho nástupcem se stal Pavel IV., který už jako kardinál
Gian Pietro Carafa dával najevo svůj velký nesouhlas s životem mladého Tovaryš-
stva Ježíšova, např. s doživotním trváním generálního představeného nebo s roz-
hodnutím vynechat modlitbu chóru. Očití svědkové nám vyprávějí, že Ignác po-
ciťoval tak silné vzrušení, když se o zvolení dozvěděl, že se celý třásl. Ale utvrzo-
vala ho jeho víra v církev, jejíž službě zasvětil sebe i své Tovaryšstvo. Vnitřní po-
koj nakonec zvítězil nad papežem, který ocenil a přijal charisma Tovaryšstva.

Jsme šťastni, že s volbou Benedikta XVI. nemusíme prožívat Ignácovo trauma.
Změnu na Petrově stolci jsme prožívali s vděčností za dlouhý a výjimečně plodný
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Hrad Javier – Navarra

pontifikát Jana Pavla II. a zároveň bez obav nad tím, koho Pán zvolí k řízení své
církve v těchto těžkých dobách. Benedikt XVI. přichází na Petrův stolec po dlou-
hé službě církvi a světu. Ignácovou tužbou je, abychom věnovali vždy oddanou
a účinnou podporu papeži.

Koncem tohoto roku se uskuteční setkání vyšších představených Tovaryšstva.
Jaký je všeobecně řečeno jeho záměr?

Naše Konstituce nám přikazují, aby se
každých šest let sešli provinciálové a vyšší
představení, aby přehlédli stav Tovaryšstva,
jeho těžkosti a apoštolské úsilí. Jedním
z důležitých bodů tohoto studia je studium
vzájemné spolupráce jezuitů a provincií
v mezinárodních aktivitách, pozornost bude
věnována Africe a Číně a pomoci uprchlí-
kům a přistěhovalcům. Zvláštní důraz se vě-
nuje spolupráci v rozličných apoštolských
dílech, jako jsou ekumenismus, mezinábo-
ženský dialog v narůstající sféře vzdělání, napětí mezi vírou a problémy, které
nese s sebou věda a technologie. Tovaryšstvo musí současně zkoumat svůj vlastní
duchovní stav, bez kterého ve skutečnosti nemůže podpořit nic, co je reálně
hodnotné. Taková setkání jsou vždy příležitostí ke znovuobjevení pramenů igna-
ciánské spirituality. Tohoto roku se setkání uskuteční v Loyole, kde se Ignác učil
žít s Pánem a jedině pro svého Pána.

Setkání vyšších představených je spojeno se zahájením jubilejního roku k 500.
výročí narození svatého Františka Xaverského na hradě Javier. V jakém duchu
by se mělo slavit toto výročí?

Závěrečné dny našeho setkání se uskuteční právě na hradě Javier, abychom
otevřeli pro celé Tovaryšstvo jubilejní rok u příležitosti 450. výročí smrti svatého
Ignáce a 500. výročí narození blahoslaveného Petra Fabera a svatého Františka
Xavera. František je zvlášť známý svými dalekými cestami a jako výjimečný
misionář. Potřebujeme si připomenout jeho intenzivní činnost, k níž nacházel
inspiraci v osobní lásce k Pánu a ke každému člověku. Pravým cílem života
každého člověka je poznat svého Stvořitele a Spasitele a setkat se s ním. Totéž
můžeme říci o Ignácovi a Petrovi. Hledali různé způsoby, jak pomoci těm, které
jim Pán poslal do cesty, aby ho poznali osobně – jako Lásku, která kráčí s nimi
od počátku jejich existence až do posledního okamžiku jejich života. V tomto
duchu František viděl Tovaryšstvo Ježíšovo ne jako společenství, ve kterém se
soupeří v lásce, ale naopak, v němž láska se navzájem sděluje.

„Zvesti slovenských jezuitov“, září 2005, str. 9–10
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ROZHOVOR

DOBRODRUŽSTVÍ
S KRISTEM
V letošním roce oslavil odpovědný redaktor
P. Petr Ovečka SJ 55. výročí kněžského
svěcení (22. srpna 1950) a 65. výročí řehol-
ního života (7. září 1940). Jeho bohaté apoš-
tolské působení a tato příležitost nám daly
podnět k následujícímu rozhovoru. 

Otče, starší čtenáři určitě znají jméno P. Jaroslava Ovečky SJ, překladatele
spisů sv. Jana od Kříže a dalších španělských mystiků do češtiny. Vy jste jeho
příbuzný?

Já jsem o pateru Jaroslavovi doma v rodině slyšel jenom vyprávět. Jestli se
nemýlím, tak můj dědeček a otec patera Jaroslava byli bratři. Takže jsme jen
vzdálení příbuzní. Osobně jsem se s ním setkal poprvé až na Velehradě jako
chovanec Papežského ústavu, kde mě vedl k maturitě z latiny.

Vy jste, Otče, vstoupil do Tovaryšstva na začátku 2. světové války. Jak se její
události promítly do vašeho života?

Po maturitě na Velehradě jsem vstoupil do noviciátu v Benešově. Ale odtam-
tud nás brzy poslali na Velehrad, protože dům byl zabrán německou policií. Tam
jsem potom taky začal studovat filosofii, ale jen začal, protože hned na podzim
1942 jsem byl povolán k pracovnímu nasazení do Německa. Dovolili nám zajet
k příbuzným, rozloučit se s rodinou. Když jsem přijel do Ostravy, tak jsem se tam
dověděl, že by se tomu dalo vyhnout. Ale to znamenalo jít na šachtu. A tak jsem
si mohl říkat s Bezručem: „Chléb s uhlím beru si do práce“. Po čase jsem se ale
zdravotně zhroutil, takže jsem potom dělal na generálním ředitelství vítkovických
železáren a přitom jsem občas zajel na Velehrad dělat trochu filosofie.

Byl jste nasazen až do konce války?
Ne, jen půl roku. Ukrajinští bohoslovci, kterých v Ostravě pracovalo na

šachtách vícero, dostali od pracovního nasazení osvobození, a já jsem se s nimi
tak říkaje svezl. Vrátil jsem se na Velehrad, kde jsem v roce 1945 dokončil
studium filosofie.

A jak jste se dostal do zahraničí, kde jste nakonec pobyl víc než 50 let?
Po válce mě představení poslali na teologii do Maastrichtu v Holandsku. Tam

jsem byl v roce 1950 vysvěcen na kněze. Sice se napřed plánovalo, že bych přijel
na primici do Čech, ale z toho už zbylo jen přání. Když jsem pak byl v Americe
na třetí probaci, tak jsem se nabídl, že bych šel za misionáře mezi naše Čechy. Ale
tam o mně nestáli, a tak, když jsem probaci skončil, jednalo se dál o mém
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budoucím poslání. Dokonce jsem měl jet do Rhodesie jako misionář. S tím ale
byly potíže, protože představení kladli jako podmínku, abych měl nějaký gradus,
tzn. uzpůsobení k vyučování. Doufali, že tím bych dostal od anglických úřadů
podporu jako profesor. Ale na to už bylo pozdě. Nakonec mě náš pater asistent
povolal v roce 1953 do Říma do Vatikánského rozhlasu. Tam se vysílání začalo
rozšiřovat, zvlášť když odtud přikládali vysílání velký význam. Já jsem vlastně
v Římě měl nebo chtěl studovat na univerzitě klasické řeči – byl jsem předurčen
po pateru Jaroslavovi vyučovat klasiku – ale pak z toho sešlo.

Jak tehdy vysílání Vatikánského rozhlasu vypadalo?
Tenkrát to byly velmi primitivní podmínky. Prostě se

sedlo ke stolu a mluvilo se naživo z papírů, které jsme si
připravili. V rozhlase jsem pomáhal pateru Feřtovi, který
byl také redaktorem časopisu Nový život, jehož vydávání
bylo do Říma přeneseno z Londýna. Nakonec mi obě věci
spadly do klína, když pater Feřt šel zakládat dům v Ka-
nadě. Pater Špidlík už sice začal vypomáhat, ale jinak
jsem každý večer mluvil v rozhlase do větru sám. To
trvalo až do roku 1965, kdy se pater Feřt do rozhlasu
vrátil. Odpovědnost za vydávání Nového života mi ale už
zůstala až do jeho ukončení v roce 2001.

Kdy začal Nový život v Londýně vycházet?
Začal vycházet v roce 1949. Byl to časopis uprchlíků z Československa.

V Londýně založili Cyrilometodějskou ligu a ta měla svůj věstník. Ten se po čase
přeměnil a přejmenoval na Nový život. Nebyl už to jenom věstník té londýnské
Cyrilometodějské ligy, popřípadě skupinek, které se tam vytvořily, ale celého
exilu.

Říkal jste, že v rozhlase jste pracoval sám. Ale v Novém životě byla spousta
příspěvků od krajanů z celého světa. Jak jste přišel s těmito lidmi do styku?

Čistě jenom korespondencí, já jsem nejezdil po světě. Zejména, když potom
jednotlivé země dostaly své misionáře pro krajany, tak ti se starali o příspěvky
i o zprávy. Jinak jsem příspěvky musel buď napsat sám, nebo získat od přátel
nebo od známých právě těch misionářů, patera Feřta a dalších. Takže jsme tam
mívali třeba pravidelné úvahy J. Čepa.

Jak jste získával zprávy z domova, které by nebyly jenom oficiální, ale které by
nějak odkryly pravou situaci církve tehdy u nás?

Jednak to byly zprávy od krajanských misionářů, anebo taky člověk četl mezi
řádky. Když mě Italové donutili, abych si požádal o italské občanství a o vyvázání
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z  občanství československého, musel jsem jít s prosíkem na konzulát. A konzul
začal rejpat: „V Novém životě pomlouváte naši vládu. Odkud máte zprávy?“ A já
povídám: „Z Rudého práva.“ On: „Jak to?“ Já na to: „Vy nečtete Rudé právo!“
A on pak přešel na jiné téma. Ten rozhovor mě ale hodně rozčílil, takže jsem po-
tom dostal malý infarkt.

Ve Vatikánském rozhlase jste měl po nějaký čas na starosti nejen českou sekci,
ale i latinské vysílání. Jaký byl jeho význam?

To si vyžádali zdejší kněží, aby slyšeli v originále výnosy Svatého stolce. To
mohlo být tak v letech 1949–51. To se latinsky četly dokumenty a také nějaké
zprávy. Ovšem fakt je, že to nebylo nikdy rušeno, a tak to lidé rádi poslouchali.

A dokdy jste v latinském vysílání působil?
Latinsky se vysílalo do roku 1970. Když jsem potom z rádia odešel, tak to

sklaplo a místo toho začali vysílat v esperantu. Poslední roky mě při tom hodně
pomáhal pater Osuský ze Slovenska.

Chtěl bych se ještě zeptat na ukončení vaší práce ve Vatikánském rozhlasu.
Mohl byste o tom říct něco víc?

Prostě přišly mladší síly. A když Nový život
přenesli z Londýna do Říma, tak bylo potřeba,
aby se tomu někdo víc věnoval. Protože to byla
práce mimo dosah generalátu, kde jsem bydlel,
tak jsem si musel sám hledat střechu nad hlavou.
A tak jsem odešel na faru, kde jsem potom byl 30
let. Ale tehdejší superior řekl: „I když jsi venku,
tak jsi pořád členem domu.“ Jinak taky přišel
pater Koláček. Jemu myslím už v Innsbrucku
provinciál Šilhan říkal, že půjde do rozhlasu.

S farností, kde jsem bydlel, jsem se seznámil
hned ten rok 1953 na podzim. Poslali mě tam

sloužit mši svatou. A tak jsem v průběhu let zůstal té faře věrný, až mě potom
farář, to už byl druhý, přijal. On sice doufal, že se zapojím víc do činnosti farnosti,
ale já jsem ráno odsloužil mši svatou a pak jsem odešel a vrátil jsem se až večer.
Dali mi potom ve farnosti na starosti ještě apoštolát modlitby, společenství sv.
Vincence a večer zpovídání.

V Římě jste se také staral o návštěvníky a turisty z Československa.
Ano, vodíval jsem je každou středu na audienci do Castel Gandolfa. Jednou

se stalo, myslím, že v roce 1969, když byla válka ve Vietnamu, že Pavel VI. řekl
krátký pozdrav také nám. To bylo samozřejmě italsky. Já jsem tam seděl uprostřed
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té skupiny, načež někdo vzadu říká: „A Američany taky tak cepuje? Má soucit
s vietnamským obyvatelstvem stejně, jako se vyjadřuje ve prospěch Čechů?“
A kdosi mě ťukl a říká: „Buď zticha.“

Byl tam estébák!?
No ano, to oni je tam měli s sebou vždycky. Nebo když jsem měl jednu

z prvních návštěv, myslím v roce 1966, vedl jsem je na Anděl Páně do Castel
Gandolfa. Tam se cosi dělo a přátelé mi říkají: „To je on.“ Jednou jsem zavedl
turisty do Frascati, kde jsme si dali trochu vína. Někdo to udal. A tak prý mám ve
spisech uvedeno: „ten ochlasta Ovečka“.

Otče, co byste nakonec vzkázal mladým jezuitům po svých 65 letech v řádu?
Já bych řekl, nebát se dobrodružství s Kristem. Nebát se nechat se vést tím,

který i našimi slabostmi buduje svoje Království tady na zemi. Nemít nějaké
plány, prostě se nechat vést.

Děkuji za rozhovor. Připravil Petr Havlíček SJ

P. Petr Ovečka
SJ (*1922), ro-
dák z Branek
u Valašského
Meziříčí, po ma-
turitě na Vele-
hradském gym-
náziu a vstupu
do jezuitského
řádu (1940) stu-
doval filosofii
na Velehradě
a  t e o l o g i i
v Maastrichtu
v Holandsku,
kde byl vysvěcen
na kněze (1950).
Od roku 1953
žil v Římě, kde pracoval ve Vatikánském rozhlase (1953–1970), redigoval krajan-
ský časopis Nový život (1959–2001) a byl sekretářem římské Křesťanské aka-
demie (1973–2001). Do své domovské provincie se vrátil v roce 2002 a rediguje
bulletin Jezuité.
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Z NAŠÍ PROVINCIE

JAK PO SLIBECH?
7. září složili v Ružomberku své první
řeholní sliby Robert Svatoň (29) a Tomáš
Novák (26). Na závěr dvouletého noviciátu
tak stvrdili svoje odhodlání nastoupit Igná-
covu cestu k Bohu. Pro čtenáře našeho
bulletinu jim několik otázek položil br.
Václav Dlapka.

Roberte, mohl bys nám na úvod povědět něco o sobě?
Pocházím z Valašského Meziříčí. Rodiče, kterým vděčím za bezstarostně

prožité dětství, jsou dnes již na prahu důchodového věku. Můj o sedm let starší
bratr pracuje v oboru průmyslového designu, který vystudoval. Já jsem navště-
voval naše místní gymnázium. S několika kamarády jsme hořeli vášní pro kulturu
– čítávali jsme poezii i prózu, chodili do kina, na koncerty a na výstavy. U nás
v maloměstě se toho sice až tak moc nedělo, ale tím lépe mohl člověk všechno
sledovat. Gymnaziální léta byla též dobou prožitou uprostřed křesťanského
společenství naší farnosti. Víra se mi postupně stávala v životě něčím velmi
důležitým. Ke vší té radosti, kterou jsem tehdy prožíval, se přidružila pravidelná
setkávání s jedním starým knězem, P. Kašparem, který jako důchodce žije již
mnoho let v našem městě. Když jsem pak ve chvilkách modlitby přemýšlel o tom,

co dělat po maturitě, vyšla z toho najednou touha
vstoupit do semináře.

Proto jsem rok strávil v konviktu v Litoměřicích
a poté nastoupil k teologickým studiím v Olomouci.
V semináři jsem však brzy zjistil, že jenom nadšení
a citové vzplanutí v duchovním povolání nestačí.
Nastoupila každodenní realita, která člověku
postupně pomáhala, aby ztratil iluze: o druhých,
a, což je mnohem bolestnější, o sobě. Hodně jsem
uvažoval o své životní cestě. Na konci čtvrtého
ročníku se mi naskytla příležitost odejít na nějakou
dobu do komunity Casa Balthasar v Římě. Cítil
jsem, že bych to měl zkusit, tak jsem prostě jel.
A nelitoval jsem.

O Casa Balthasar toho mnoho nevíme. Jaký smysl má tato instituce?
Smyslem existence domu, který vznikl pod záštitou tehdy ještě kardinála

Josepha Ratzingera, je doprovázet po určitou dobu, zpravidla dvou let, mladého
křesťana, který si klade otázku po tom, o co má v životě usilovat, na kterém místě
bude jeho život nejplodnější. Chce pomoci člověku „zvolit si v životě to, co pro
něj vybral Bůh“. Cílem formace v domě je, aby křesťan začal žít vážně své
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křesťanské povolání, což může v konkrétních případech znamenat, že jeho život
dostane podobu zasvěcení nebo kněžské služby.
 
Jak to vypadá v praxi?

Představte si zhruba tak šestnáct mladých mužů mezi osmnácti a třiceti, kteří
pocházejí z nejrůznějších částí světa a kteří pod jednou střechou v jedné cizí zemi
sdílejí radosti a strasti společného života. Atmosféra v domě je „tak trochu“ pro-
stoupena duchem sv. Ignáce (žili jsme mimochodem jen pár kroků od kapličky
v La Storta) a taky myšlenkovým a životním odkazem teologa Hanse Urse von
Balthasara. Rektorem domu je jeden belgický jezuita.

Léta strávená v Římě budou zřejmě navždy patřit k těm nejkrásnějším v mém
životě. Dala vzniknout přátelstvím s lidmi z celého světa, získal jsem díky nim
zkušenost poměrně intenzivního duchovního doprovázení, měl jsem též možnost
studovat (jak v domě, tak na jezuitské Gregoriáně), a jistě ne v neposlední řadě
jsem se taky naučil vařit nebo postavit a omítnout zeď. A to už nemluvím o tom,
že jsem alespoň trochu dýchal onu římskou atmosféru univerzální Církve, poznal
Itálii a její pohostinnou kulturu a viděl i kus naší Evropy.

Proč ses tedy nakonec rozhodl pro vstup do Tovaryšstva?
V prvé řadě to byla sympatie a snad mohu říci i láska ke sv. Ignáci z Loyoly.

Ten mě přitahoval už jako studenta na gymnáziu, když jsem si v sedmnácti přečetl
jeho první životopis. Fascinoval mě jako člověk konverze, totálně patřící Bohu.
Blízké mi bylo jeho poutnictví, stát v životě pevně a přitom se nezastavit. A pak
Ignác jako hledač Boha, jako člověk, který se stále dotazuje na jeho vůli. 

O jezuitech jsem slyšel samozřejmě už v socialistické základní škole a podvě-
domě jsem k nim nosil jakousi nedůvěru. Ale jak jsem dospíval, postupně jsem
zjišťoval, že jezuité byli lidmi všestrannými, vybavení těmi nejrozmanitějšími
schopnostmi, kteří působili ať už jako duchovní otcové, vychovatelé, učitelé,
spisovatelé, vědci, nebo jako kazatelé. Právě univerzalita jezuitského apoštolátu
mě velmi přitahovala. A pak jsem obdivoval knížku exercicií, kterou jsem kdysi
dostal k biřmování. Toužil jsem po tom, abych duchovní cvičení mohl jednou
prožít. 

Na těch skutečných, živých jezuitech, které jsem poznal ještě během studií
v Olomouci a pak v Římě, jsem vnímal z jejich strany v drtivé většině zvláštní po-
zornost pro člověka, upřímný zájem o jeho problémy a skutečnou schopnost na-
slouchat a poradit. Vždycky jsem si cenil i jezuitské vzdělanosti, hlavně, když
byla skloubena s již zmíněnou lidskostí i takovou, na první pohled snad střídmou,
„chlapskou“ zbožností.

A kam teď vlastně povede tvá cesta? Nejčastěji po skončení noviciátu jezuité
začínají s filozofií a teologií, ale ty máš už tato studia za sebou.
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Byl jsem O. provinciálem poslán na „posvátný Velehrad“. Dekretem olomouc-
kého arcibiskupa jsem byl jmenován pastoračním asistentem velehradského Stoja-
nova gymnázia. Budu pracovat jako učitel náboženské výchovy a společně se
zdejším spirituálem a vychovateli budeme organizovat volnočasové mimoškolní
aktivity pro studenty. Na gymnáziu, které bylo otevřeno teprve před rokem, jsou
letos čtyři třídy a z celkového počtu asi devadesáti studentů jich bydlí dvacítka
přes týden na přilehlém internátě. To už je celkem početná skupina, ve které bude
možno něco pěkného prožít a zažít. Po tolika letech strávených ve školních
škamnách a ve zdech formačních ústavů se na své poslání mezi lidmi už docela
těším.

Tomáši, a v jakém prostředí si vyhlédl Pán tebe? Tuším, že jsi konvertita…
Tušíš správně. Cesta k Bohu pro mne začala v mém rodném Posázaví koncem

prázdnin mezi střední a vysokou školou, po mnoha diskusích s mým bratrem,
který uvěřil krátce předtím. Začátek této cesty v podstatě spočíval v nalezení
odpovědí na tyto otázky: 

1. Existuje Bůh? (Bůh = něco nebo někdo
všemocný, vševědoucí, nekonečný, jediný atd.)
– Filozofický důkaz by mi k uvěření nestačil
a exaktně vědecký důkaz samozřejmě existovat
nemůže. Mně ovšem stačilo něco podstatně jed-
noduššího: fakt, že nemohu dokázat Boží ne-
existenci, takže jsem musel připustit, že Bůh
existovat může.

2. Zajímá se Bůh o lidi? – Pokud ne, nelze
ho lidskými prostředky nalézt – a v podstatě pak
ani nemá smysl ho hledat. Pokud ano, tak je sa-
mozřejmě nejsnazší cesta, hledat v nábožen-
ských knihách. Nejblíže po ruce byla Bible –
konkrétně Nový zákon. Své „věřím“ jsem mohl
říci, až když jsem se dočetl do 13. kapitoly
1. listu Korinťanům (Pavlova píseň na lásku).

Zde jsem totiž nalezl začátek odpovědi na třetí otázku.
3. Jaký Bůh je? – Celou odpověď na tuto otázku, jak doufám, budu hledat

a nalézat věčně.

A jak tě napadlo vydat se k jezuitům? Znal jsi vůbec nějakého jezuitu osobně?
Neznal, ale z doslechu jsem věděl o P. Koniášovi. Ale teď vážně. V Liberci

jsem chodil na mládežnické spolčo k františkánům. Zde se mi dostalo do ruky
jedno číslo tohoto časopisu (Jezuité). Myslím, že mě nejvíce zaujal fakt samotné
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existence časopisu a řádu. Potom mi to stále nešlo z hlavy, až mě sázavský farář
seznámil s prvním jezuitou P. Rudolfem Duškem.

Jak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy jsi zatoužil po řeholním životě, do
nástupu do noviciátu?

To si už úplně nepamatuji. Myslím, že to bylo více než čtyři roky. S P. Duš-
kem jsem se potom setkával téměř přesně tři roky.

Pro člověka z Čech je slovenský katolicismus přece jen dost vzdálený. Podařilo
se ti s ružomberským prostředím sžít, nebo jsi spíše narážel?

V prostředí noviciátu (pod vedením českého novicmistra) jsem byl od
slovenského katolicismu celkem dobře oddělený, ale musím říci, že na některé
věci bych si jako „normální věřící“ asi těžko zvykal.

Co tě v noviciátu nejvíce „rozhodilo“ a co tě zas potěšilo?
Odpovědí na tuto otázku by v obou případech bylo: velká duchovní cvičení.

Ale to zde nebudeme rozebírat. Z ostatních věcí těžko říct, co nejvíce. Celkem
dost mě zarazilo zjištění, že to, co mi nejvíce vadí na lidech kolem mne, zpravidla
sám dělám. Na druhou stranu mě potěšilo, že se toho celkem snadno dá využít
k vlastnímu růstu – přesně podle slov Pána: „Jak to, že vidíš třísku v oku bratra,
a trám ve vlastním oku nevidíš?… Odstraň nejprve trám z vlastního oka!“

Vím, že jsi dlouho usilovně rozmýšlel, zda se máš stát knězem, nebo řeholním
bratrem. Našel jsi už odpověď?

Našel. Rozhodl jsem se pro život řeholního bratra. Může se zdát poněkud
zvláštní odmítat kněžské svěcení v době, kdy je u nás kněží nedostatek, ale jak
píše sv. apoštol Pavel: „Tělo se skládá z mnoha údů.“ Je-li nemocná noha, je
nemocné celé tělo. Jestliže v církvi správně nefunguje jeden řád, nemůže být
zdravá celá církev. Pro fungování našeho řádu nejsou potřební jenom ti, kdo jsou
apoštolsky činní, ale také ti, které sv. Ignác nazývá koadjutory, tedy pomocníky.
A protože necítím nijakou touhu a povolání ke kněžství („pouze“ povolání do
Tovaryšstva), myslím, že (opět cituji sv. Ignáce) „bude k větší slávě Boží“, když
budu pomáhat těm, kteří již kněžími jsou (nebo se jimi chtějí stát), aby oni mohli
(znovu sv. Ignác) „lépe pomáhat duším“.

Tomáši, co dál po slibech?
Studovat. S P. provinciálem jsme se shodli, že určité vědomosti teologie jsou

pro řeholní život téměř nezbytné. Nejen pro mne samého, ale také pro lidi, se kte-
rými se později budu setkávat. Před studiem teologie je dobré se trochu podívat
na základy filozofie, což budu dělat nejbližší dva roky v Krakově. Jak to bude
s dalším studiem, se uvidí až časem.
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DĚDICTVÍ OTCŮ A MATEK
Josef Čunek SJ

Dědictví otců zachovej nám Pane… zpívá se po našich krajích. Zpívá se živě i ve
farnosti tří valašských obcí Lidečko – Horní Lideč – Střelná (zvláště když mu-
zika hraje a dědictví trnek nevysychá). Komu z patronů obcí, sv. Kateřině, Vác-
lavovi či Panně Marii, máme děkovat za tak pevné a živé uchování vzácného
pokladu víry v této farnosti? 

Myslím, že každý kněz i po krátkém pů-
sobení zde zjistí, že v těchto obcích jsou
to především matky, babičky, které
s přímluvou světců chrání a rozmnožují
největší poklad, dědictví víry. Kdo jiný
totiž by měl v tomto hornatém kraji více
pociťovat něžnost starajícího se Boha?
Jen tvrdá práce obou rodičů živila zdej-
ší rodiny, ale myslím, že i upevnila je-
jich víru: práce a hory zvedají k Bohu.

Proto zde vždy byla práce i pro kně-
ze a lid víry na ně nezapomíná: ať to byl
kanovník Plevák, přes třicet let zde žijí-
cí, nebo salesián Otec Antonín, který
srdce farnosti nezapomenutelně roze-
hřál za pouhých osm měsíců. Stačil
restaurovat oltářní obraz sv. Kateřiny
a především zaměstnat při liturgii mladé
lidi. Velkou oporou mi tedy bylo dě-
dictví Otce Antonína: ministranti Láďa,
Jaromír, Vojtěch, Josef a dvě Marie ří-
dící po sobě scholu děvčat.

I v této farnosti žijí lidé z masa
a kostí a jako všude mají ctnosti i ne-
ctnosti. Přesto však ctností víry, naděje
a lásky k Pánu Ježíši se zde jaksi uro-
dilo více a kněz, spojující jednotlivé du-
še rozhovory a svátostmi, pomalu vnímá
sílu ducha církve. A to je jedna z mi-
lostí, kterou si odsud odnáším: svět,

v němž potkáváme vděčnost za církev.
Úcta a trpělivost k církvi skrze kněze,
církev jako dům Boží a náš: pomoc na
kostele je zde věcí cti. Nezapomenu, jak
při opravě střechy kostela, když zvon
odbíjel poledne, chlapi na lešení i pod
ním hned odkládají nářadí a společně se
modlí „Anděl Páně…“. Tedy druhý ko-
šík milostí: kruh víry zapálí i chlapské
duše radostí z modlitby.

Dům Boží je však stavěn z duší, vel-
korysých srdcí. Je to vidět na spoustě
dětí, kterých se ve zdejších rodinách ne-
bojí a vodí je v Lidečku, Lidči a ve
Střelné před oltář; ale též na počtu du-
chovních povolání. Od roku 1990 kněží
i sester vyšlo z farnosti třináct. Díky
Bohu za ně a rodinám za výchovu.

Ve všech třech obcích je znatelný
rozmach, na pohled jsou stále krásnější.
Kéž ale zůstane zřejmé, že v jádru far-
nosti skutečně leží zářivý poklad: víra,
modlitby, oběti předků. Vyprošuji všem
maminkám důvěru, že Bůh jejich děti
provází; všem mladým odvahu k věr-
nosti skutečnému Příteli, Ježíši; všem
otcům jistotu, že hlava skloněná před
Bohem je největší opora jejich synů
a dcer. Dědictví otců a matek uchovej
Pane.
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VE SVĚTĚ

JEZUITÉ ZPĚT
V ALBÁNII
Armando Ceccarelli SJ

V době před zrušením řádu v r. 1773 nebylo
jezuitům dopřáno se v Albánii usadit. Už od
15. století, po pádu Konstantinopole, byla
země pod vládou Turků. A s nimi pod půl-
měsícem. Ta hrstka katolíků spolu s men-
šinou pravoslavných to neměla lehké. Jeden či dva jezuité např. jen doprovázeli
apoštolské vizitátory z pověření papeže Řehoře XVII. Pokoušeli se dokonce
založit kolej pro italské katolíky, kteří v Albánii žili. Tyto pokusy ztroskotaly
mimo jiné i z finančních důvodů. 

Přece však byli jezuité s Albánií ve sty-
ku. V jejich Řecké koleji v Římě (zalo-
žené roku 1577) a Ilyrské koleji v Lore-
tě (1580) byli vychováváni budoucí

kněží. Řecká kolej sloužila také pro
albánskou řeckokatolickou kolonii
v Itálii, z Ilyrské vzešlo vícero biskupů
pro Albánii samotnou.

Po roce 1814

A tak se přítomnost jezuitů v Albánii
datuje až od roku 1831, kdy tam někteří
spolubratři ze Sicílie začali evangelizaci
i přes stálý odpor ze strany muslimů.

Roku 1854 byl z rozhodnutí římské
Kongregace pro šíření víry a z vůle
albánských biskupů otevřen ve Škodře
(albánsky Shkodër, italsky Skutari) 
kněžský seminář pro celou oblast již-
ních balkánských zemí. Byl svěřen ital-
ským jezuitům.

Roku 1877 byla dále ve Škodře ote-
vřena kolej svatého Františka Xaverské-
ho. Byla vedena zprvu jako obchodní
škola a teprve když se roku 1912 Albá-
nie politicky osvobodila z tureckého
jha, jako gymnázium.

Seminář a kolej vyvíjely intenzivní
misionářskou, kulturní a náboženskou
činnost mimo jiné také díky svým hu-

debním a divadelním aktivitám a záslu-
hou tiskárny Neposkvrněné. Největším
dojmem, zvláště na obyvatelstvo v ho-
rách, působily „misie od domu k do-
mu“. Možná se někomu bude tato čin-
nost zdát zvláštní. V zimě, kdy lidé byli
většinou doma, misionáři chodili od do-
mu k domu, vyučovali katechismus,
sloužili jako kněží a byli strůjci smíru
mezi rozbitými a na krevní mstu stále
myslícími rodinami. V létě se zase tito
misionáři stáhli do svých komunit, stu-
dovali dějiny a obyčeje Albánie, pořá-
dali vědecké údaje, které shromáždili,
sepisovali náboženské knihy a kate-
chismy a vše, co zažili. Ještě dnes, po
padesáti letech komunismu, se uchová-
vají v paměti lidí prosté rýmované písně
a říkanky, které skládali jezuité a které
obsahovaly pravdy katechismu. Přede-
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vším si ale prostý lid pamatuje příklad
hrdinného života jezuitů, kteří na svých
misijních cestách snášeli ledovou zimu
a nejednou spali na holé zemi. 

Roku 1927 začali jezuité z „misie
od domu k domu“ pracovat i v Tiraně.
Starali se duchovně o těch málo tam
žijících katolíků. V domě, který si
pronajali a který jim sloužil jako
rezidence, se pokusili otevřít školu.

Neměla však dlouhého trvání. Roku
1933 se dali do stavby nového kostela
Božského Srdce Páně. V tomto kostele
se setkáme s jednou zvláštností: po-
slední kaple v levé lodi je zařízena pro
řeckokatolické obřady, a tak věřící
latinského i východního ritu mají svůj
bohoslužebný prostor pod jednou
střechou. Prý „provizorně“, ale už tak
spolužijí více roků.

Pronásledování

Roku 1944 se země zmocnili komunisté
a zabrali majetek i díla církve. Jejich
úmyslem bylo vyloučit všechna nábo-
ženská zřízení, protože ta v očích no-
vých mocipánů byla neslučitelná s kul-
turou a pokrokem albánského národa.
Tak začalo úděsné pronásledování, kte-
ré mělo odstranit katolické kněžstvo. To
bylo označeno za nebezpečné pro svůj
velký duchovní a kulturní vliv mezi lid-
mi a pro své vztahy se Západem. 21.
ledna 1945 byli uvězněni jezuité Gia-
como Gard a Gjergj Vata. Ve vězení
zůstali deset let, až do roku 1955. 

Večer 31. prosince 1945 po Te
Deum na závěr roku byli zatčeni Ital
P. Giovanni Fausti, první a poslední
představený právě zřízené Albánské
viceprovincie, a rektor koleje svatého
Františka Xaverského a kněžského se-
mináře P. Daniel Dajani. Ve vykonstru-

ovaném procesu byli odsouzeni k trestu
smrti a 4. března 1946 zastřeleni. O ně-
kolik měsíců později byl uvězněn také
bratr Gjon Pantalia, zodpovědný za
tiskárnu Neposkvrněné. Zemřel v září
1947 na útrapy krutého zacházení. Tito
jezuité figurují na listině 40 albánských
svědků víry, jejichž proces blahořečení
byl zahájen. K trestu smrti byl odsouzen
v nepřítomnosti také Ital P. Giuseppe
Valentini, uznávaný znalec albánských
dějin, zakladatel Institutu pro albánská
studia.

Tak začala křížová cesta jezuitů ze
Škodry a z Tirany. Ti z nich, kteří byli
Italové, byli vykázáni ze země, Albánci
byli odsouzeni k nuceným pracím nebo
uvězněni. Až do roku 1990 Albánie
zmizela z očí Západu a ponořila se do
hlubokého mlčení, které však bylo
výmluvnější než volání mnoha hlasů.

Nový život

Jakmile jen po změně moci roku 1990
bylo možné svobodné vyznávání ná-
boženství, vrátili se naši do Albánie.
V únoru 1992 otevřeli se skupinou mla-
dých laiků ve Škodře malou školu.

Provizorně ji umístili do rezidence arci-
biskupa: škola byla míněna jako jakýsi
„malý seminář“ pro přípravu boho-
slovců a nutně potřebných nových
kněží.
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Roku 1994 se uskutečnila restituce

církevního majetku, mezi jiným také
budovy někdejší koleje svatého Františ-
ka Xaverského – komunisté do ní umís-
tili státní školu. Když státní autority
zcela navrátily tuto budovu jezuitům,
doufaly, že se v rámci této školy ve
Škodře ujmou svého tradičního vý-
chovného poslání. A tak dvě díla, do
kterých se jezuité znovu dali, nabývala
dvou forem: kněžský seminář a státem
oficiálně uznávané gymnázium. A když
pak byly obnoveny některé dřívější die-
céze, ze semináře ve Škodře se stal
kněžský seminář pro všechny. Bylo tak
vytvořeno řádné filozofické a teolo-
gické učiliště. Na místě starého sídla
byla postavena nová budova a roku
1998 slavnostně posvěcena.

Postavení nové budovy nového se-
mináře bylo umožněno finančním při-
spěním zahraničních církevních orga-
nizací, např. německé Renovabis, ital-
ské jezuitské provincie a mnoha dalších
dobrodinců, kteří albánskou misii ještě

dnes podporují.
Gymnázium, které dnes stojí na mís-

tě dřívější koleje svatého Františka Xa-
verského, nese jméno Pjetëra Mesh-
kally, jezuity, rodáka ze Škodry, který
zůstává v paměti obyvatel tohoto města
pro svůj pevný postoj vůči komunistic-
kému režimu jako symbol víry, kultury
a svobody národa.

Od roku 1998 škola Meshkalla při-
jímá stále více studentů a studentek, až
dosáhla za nynějších okolností nej-
vyššího možného počtu 489. Jsou roz-
děleni do 18 tříd – jsou to křesťané, vět-
šinou katolíci. Pravoslavných je málo
a muslimů je 25 %. Žádostí o přijetí je
mnoho, proto jsou žáci přijímáni podle
výsledků přijímacích zkoušek. Tuto
školu navštěvují také studenti z malého
semináře a z jiných řeholních spo-
lečností. Přihlédneme-li k sociálnímu
původu studentů, pak 25 % jich je
z vesnic, také z horských. Rozmanitostí
studentů je tato škola výzvou pro
budoucnost Albánie.

Kněžský seminář

Po roce 2000 došlo ke skutečnému
oddělení gymnázia od semináře, zvláště
potom, co mohli přijet na pomoc noví
jezuité v osobách rektora semináře, kte-
rý také odpovídá za filozoficko-teolo-
gická studia, a ředitele gymnázia.

Seminář je rozdělen na tři části:
předně je to malý, přípravný, prope-
deutický seminář, dnes se 30 chlapci,
který si bere za úkol prověřovat pravost
povolání a doplňovat studijní přípravu.
Vlastní kněžský seminář má dnes 10
bohoslovců. Přednášky filozoficko-teo-
logického kursu navštěvují také boho-

slovci jiných řeholních společností
a několik řeholních sester. Celkem má
40 posluchačů.

29. červen 2000 byl pro kněžský se-
minář významným dnem: po mnoha le-
tech byli vysvěceni první mladí albánští
kněží, kteří vykonali svá studia a prošli
formací v tomto obnoveném semináři. 
Dnes je už 11 diecézních kněží, kteří ve
Škodře studovali a byli vysvěceni.
K nim musíme připočíst dalších 12
kněží-řeholníků, kteří zde také absol-
vovali svá studia.
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Kostel Božského Srdce Páně
v Tiraně

Institut vyšších filozofických a teo-
logických studií, připojený k semináři,
by mohl mít významný úkol: vzal si za
cíl vniknout do faktického duševního
stavu této země, která, bohužel, nese
velmi hluboké následky téměř úplné

staleté izolace, nejdříve za vlády tu-
recké a pak komunistické. To zabránilo
Albánii zapojit se do dějinného, kul-
turního a náboženského vývoje evrop-
ských zemí. 

Zvláště dnes by v jihobalkánské
oblasti ještě plné konfliktů nejrůz-
nějšího druhu mohl být tento institut fi-
lozofických a teologických studií
jednotícím bodem – studijním centrem,
které by bylo i pomocí pro albánský
jazyk. Ten potřebuje nové výrazy, aby
vyjádřil vše nové z lidského vědění. 

Institut je také povolán k tomu, aby
spolupracoval v úsilí ekumenického
dialogu s pravoslavnou církví a v mezi-
náboženském dialogu s muslimy, kteří
mají v náboženském obrazu země na-
prostou většinu. Naše komunita ve
Škodře má deset členů, z toho 8 kněží.
Na gymnáziu P. Pjetëra Meshkally pra-
cují rovněž dva scholastici.

Tirana

V květnu 1991 se jezuité do Tirany
vrátili. Kostel Božského Srdce Páně,
který byl za komunistů přeměněn
na koncertní a divadelní síň, „Kino –
Divadlo mládeže“, byl znovu vysvěcen,
navrácen do své původní podoby a stal
se sídlem farnosti. Do ledna 2002
fungoval také jako konkatedrála.

Tirana už není to, co byla před šede-
sáti lety. Prošla mohutným vnitřním
přistěhovalectvím. Usadily se zde po-
četné, z velké části katolické rodiny
pocházející ze severu. Město má dnes
na milion obyvatel a na periferii se set-
káváme s velkými chudinskými čtvrtě-
mi. Hlavním bodem činnosti jezuitů
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Katedrála sv. Pavla v Tiraně
vysvěcená 26. 1. 2002

v Tiraně je působení ve farnostech. Pro 
výchovu mládeže byl vytvořen oddíl
skautů a v oblasti liturgie se činí počet-
ná skupina ministrantů.

Velká péče je věnována bohoslužbě,
kázání a duchovní hudbě. Kostel leží
uprostřed města, odtud se rozvíjí až na
nejzazší západní předměstí intenzivní
sociální činnost: jezuité se ujímají boje
proti nejrůznějším formám chudoby, ve
spolupráci s komunitou Emanuel usilují
o nové zapojení do společnosti těch,
kdo se ocitli v závislosti na drogách,

ustavili dvě sociální rehabilitační centra,
jedno ve čtvrti Combinat, druhé ve
vesnici Vaquirr. Do tohoto úsilí se za-
pojily i sestry blahoslavené Matky Tere-
zy, původem makedonské Albánky.

Charakteristikou tiranské jezuitské

komunity a jejích pěti kněží je velká
přizpůsobivost. Dovedou reagovat na
nouzové situace, které se vyskytnou.
Tak se mohli zapojit do aktivit jezuitské
služby uprchlíkům (JRS) za války v Ko-
sovu v letech 1997–1999 a zmírnit
krajní bídu těch, kteří museli opustit
svůj majetek i domovy, aby unikli ma-
sakrům. Jezuité vynaložili čas i energii
k tomu, aby vyšli vstříc těžkým situacím
bídy, aby se postavili proti ještě stále
masivně rozšířenému obchodu s prosti-
tucí, aby bránili masovému útěku mla-
dých na Západ, jak v okolí Tirany, tak
Škodry. Zvláště v prvních letech se je-
zuité v Albánii, dýchající duchem svo-
body, přičinili o stavbu a obnovu
kostelů v mnoha vesnicích, například
v Bilaji, Bize, Anamerasu (oblast Ti-
rana), Gurizi, Rragamu (oblast Škodra),
v Bistulli a Pacramu – v nich potom ta-
ké byli činní nějakou dobu jako faráři.
Starali se nejen o kostely, ale také o so-
ciální situaci tamních obyvatel. Tak na-
příklad při městečku Bize řada vesnic
neměla žádné spojení s většími centry,
takže první práce dobrovolníků, kteří se
jezuitům nabídli, spočívala v tom, že
vybudovali dvacetikilometrovou silnici.

Nesmíme pomlčet ani o činnosti
v univerzitním světě, která má podporo-
vat dialog mezi vírou a kulturou, mezi
evangeliem a vědeckým bádáním. Tato
činnost má také pozvolna vytvářet před-
poklady pro založení budoucí katolické
univerzity. Jezuité se snaží vybudovat
pastoraci v univerzitním světě a orga-
nizují setkání s profesory italských uni-
verzit.

Z almanachu Gesuiti 2005
přeložil a upravil P. O.
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ZDRAVÍM Z JANTAROVÉHO POBŘEŽÍ

Cyril John SJ

Z Olomouce jsem přijel 31. srpna do Krakova, abych se nejprve naučil alespoň
trochu polsky. Malé základy jsem si přivezl již z domova, ale bylo to opravdu
málo. Zahájil jsem tedy kurz s jednou paní učitelkou a spolu s Tomášem
Novákem, který se k nám připojil po svém příjezdu do koleje na filozofii 10. září,
jsme postupně začali pronikat nejen do jazyka, ale i do mnoha odlišností života
v Polsku.

21. září jsem pak opustil Krakov a vy-
dal se do Jastrzębiej Góry, místa pro-
bace. Tam už se sjížděli další. Je nás
letos celkem jedenáct. Šest z obou pol-
ských provincií, tři ze Slovenska a dva
Češi. P. Milan Glaser dorazil na místo
přímo z Českého Těšína chvíli přede
mnou. 

Obec Jastrzębia Góra, přímořské,
spíše výletnické místo, má na 700 stá-
lých obyvatel a administrativně je sou-
částí asi 8 km vzdáleného městečka
Władysławowo. Jezuité sem přišli v ro-
ce 1924 a postavili domek, který měl
sloužit pro odpočinek polských jezuitů.
Byl třetí stavbou v Jastrzebiej Górze.

Postupně počet staveb, převážně
určených pro přijímání turistů, rostl, až
v roce 1971 zde byla zřízena samostatná
farnost sv. Ignáce z Loyoly, spravovaná
jezuity. Teprve v roce 1981 bylo vydá-
no povolení ke stavbě kostela.

Nejprve byl v 80tých letech posta-
ven kostel pro 700 lidí, zapuštěný do
země, připomínající kinosál a jako kino-
sál také v létě využívaný. V 90tých
letech byl nad tuto stavbu postaven mo-
hutný moderní kostel pro 2000 osob.
V důsledku toho ale začala prosakovat
vlhkost do stěn starého kostela, které

začaly plesnivět, a připočteme-li k tomu
skutečnost, že tyto zvnějšku připomínají
opuštěné a neudržované dílny průmys-
lového závodu, je to dost nepěkné. 

Do farnosti (spolu s okolními obce-
mi) náleží celkem 1500 stálých obyvatel
(do kostela prý chodí všichni), jejichž
počet se však přes léto mnohonásobně
zvyšuje (asi na 30 tisíc). V místě je také
komunita řeholních sester (tzv. Nazare-
tánek), která bydlí v původní jezuitské
rezidenci. Dvě z nich pomáhají v našem
domě (jedna se stará o kuchyň, druhá
o sakristii).

V Polsku, jak známo, není ne-
dostatek ani kněží, ani řeholních sester.
V současné době se zde prý připravuje
na kněžství okolo 5 tisíc kandidátů (tj.
seminaristů i kleriků různých řádů).
Ženské řeholní řády, které prožívají
velkou krizi v mnoha zemích Evropy,
zde mají normální věkovou strukturu. 

Byli jsme nedávno navštívit Gdaňsk
s jeho rezidencí sv. Ondřeje Boboly. Při
té příležitosti jsme se zastavili v jezuit-
ské komunitě, která spravuje jednu
z farností (patří do ní 13 tisíc obyvatel –
do kostela jich pravidelně chodívá něco
přes pět tisíc), což ale zde znamená
mnohem širší apoštolát, než na jaký
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Na snímku jsou mj. instruktor třetí probace P. Czesław Kozłowski (čtvrtý
zprava) a naši P. Milan Glaser a P. Cyril John (první a čtvrtý zleva)

jsme zvyklí u nás. Viděli jsme to na
mnoha sálech a klubovnách obklopují-
cích jeden ze dvou kostelů, náležejících
do farnosti.

Z této farnosti prý od konce války
vzešlo 34 kněžských povolání a ještě
o něco více ženských řeholních povo-
lání. A tak zatímco u nás se farnosti
slučují, v Polsku se dělí. Zmíněná far-
nost v Gdaňsku měla původně také více
obyvatel, a proto byla rozdělena. Běžná
je zde praxe, že filiální kostelík (nebo
třeba i jen kaple) je povýšen na farní
a ten ihned dostane faráře i kaplana. Ti
se poté pustí do stavby nového moder-
ního kostela. Tím lze vysvětlit tolik no-
vých kostelů, které v Polsku vyrostly od
80tých let dvacátého století. 

Instruktorem třetí probace je
P. Czesław Kozłowski, který je mimo
jiné také uznávaným fotografem,
členem a kaplanem Svazu polských
fotografů (v Polsku kdejaká profesní
skupina má svého kaplana; takový
podnik, jako jsou např. Polské že-
leznice, PKP, má kaplanů hned něko-
lik). Nyní probíráme autobiografii sv.
Ignáce a v návaznosti na to, od
24. října, bychom měli začít 30denní
duchovní cvičení.

21



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

P. František Kuběna SJ

OPĚT V INDII
František Kuběna SJ

V pondělí 7. listopadu navečer, po šestidenním cestování ze Sv. Hostýna přes
Prahu, Londýn, Kalkatu a Kharagpur, jsem dorazil do hlavního města mého
indického pobytu – hutnického Jamshedpuru. Pozdě večer jsem se ubytoval na
biskupství, kde mám nyní přechodný domov. 

Se souhlasem představených mě na
druhý pětiměsíční pobyt vyslala „LL –
likvidace lepry“. Tato skvělá a v čes-
kém prostoru ojedinělá organizace od
svého vzniku již 13 roků zasílá léky pro
léčení malomocných asi do 40 zařízení
v zemích třetího světa. V posledních
letech navíc přišla s myšlenkou sponzo-
rování výstavby menších zdravotních
středisek – leprostanic s příslušným

zázemím.
První takováto stanice, kterou LL

plně finančně sponzoruje, se staví
v lokalitě Bhilajipahari nedaleko prů-
myslového města Jamshedpur. Druhé
podobné zařízení by mělo vzniknout
u městečka Medinipur v Západním
Bengálsku, za předpokladu velkorysosti
českých dárců. 

Tyto sponzorované akce vyvolaly
potřebu užšího osobního kontaktu mezi
českým dárcem LL a indickými investo-
ry – jednotlivými biskupstvími. Mohu
říci, že zde působím v rámci sociálního
a misijního apoštolátu Tovaryšstva Ježí-
šova. Jako styčný pracovník mezi obě-
ma stranami chci napomáhat k dobrému
průběhu započatého díla.

Činnost, kterou zde LL rozvíjí, je
plně v souladu s evangeliem: mediálně
je možná neatraktivní, ale o to potřeb-
nější, vždyť malomocní jsou nejchudší
z nejchudších. Jejich úděl není o nic
lepší, než byl jejich úděl v Palestině
v době, kdy je uzdravoval Pán Ježíš.

V úterý 8. listopadu brzy ráno mě
vzal otec biskup mons. Felix Toppo SJ
na mariánskou pouť k „Our Lady of
Khuntpani“. Za krásného, pro mě letní-
ho počasí, s modrou oblohou bez jedi-
ného mráčku, po dvou hodinách jízdy
autem po silnici jako stvořené pro Va-
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Indická církev je mladá a plná života

lašskou rallye, jsme se ocitli na poutním
místě.

Slavnostní mši svatou o deváté hodi-
ně doprovázely zpěvy a tance dětí;
obřady skončily krátce před dvanáctou
hodinou poctou Panně Marii. Spolu
s Otcem biskupem koncelebrovalo ko-
lem 25 kněží. Asi 11 tisíc poutníků (ce-
lá diecéze má 60 tisíc katolíků) vytvoři-
lo jedinečné duchovní prostředí církve
žijící, církve, která má budoucnost.
Děti, mládež, mladé rodiny, mladí lidé
tvořili 80 % až 90 % přítomných. Na-
prostá rovnováha mezi muži a ženami je

samozřejmostí. Církev zde není záleži-
tostí starších žen.

To, co je zde krásné, jsou dobře
vychované, poslušné děti a mládež,
jejich touha po vzdělání. Na místní
církvi pak skutečnost, že má misijního
ducha a že s velmi skrovnými pro-
středky dělá veliké věci v sociální
a školské oblasti.

Lidé na pouť přišli pěšky, žádná au-
ta, žádné autobusy. K občerstvení pouze
voda a to, co si přinesli z domova. Jsou
velice chudí. Mají však velké srdce,
protože mají víru.
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DOPISY

JEZUITÉ V BRNĚ
NA LESNÉ
Ing. Václav Benda

… chci touto cestou poděkovat Tovaryš-
stvu za mnohaletou pastoraci na brněn-

ském sídlišti Lesná jednak v provizorních
podmínkách, jednak v novém Duchovním

centru, hlavně však za lví podíl na tom, že je na Lesné Boží stánek.

Druhý říjen roku 2004 byl pro věřící
brněnského sídliště Lesná dnem velké
radosti. Diecézní biskup Mons. Vojtěch
Cikrle požehnal právě dokončenému
Duchovnímu centru P. Martina Středy
a blahoslavené Marie Restituty. Patro-
nace blahoslavené Marie Restituty je
projevem úcty k rodačce z brněnské
městské části, v níž se Duchovní cen-
trum nachází. Patronace P. Martina
Středy – obhájce Brna před Švédy v ro-
ce 1645 a kněze Tovaryšstva Ježíšova –
je projevem díků dnešním jezuitům.

Záměr vybudovat sakrální stavbu na
Lesné se zrodil v roce 1968. Byl však
utlumen následujícím obdobím normali-
zace a znovu vzkříšen hned v prosinci
1989. První krůčky k realizaci jsme
udělali s dominikány a poté se staro-
brněnskými augustiniány.

Těmi, kdo přejali na svá bedra pod-
statnou část celého břemene investor-
ství, byli však Otcové jezuité. Je na
místě vzpomenout zásluhy tří po-
sledních provinciálů, kteří pomohli dílu
na svět: P. Josef Čupr svým zásadním
souhlasem s účastí České jezuitské pro-
vincie na přípravě stavby a se základní
pastorační péčí jezuitů o věřící na
Lesné, P. Vojtěch Suchý velkou mo-
rální podporou záměru a zásadním po-

dílem na realizaci stavby a P. František
Hylmar svým podílem na dokončení
stavby a zahájení provozu Duchovního
centra.

V provizorních prostorách, v sále
klubovny, slavili s věřícími na Lesné
eucharistickou oběť každou neděli více
než deset let jezuité P. František Lízna,
P. Vladimír Tomeček, P. Petr Přádka,
P. František Pevný, P. Pavel Koudelka,
P. Josef Prchal a další. Na všechny moc
rádi vzpomínáme. Věříme, že i oni – ze-
jména P. Pevný – rádi přicházeli k nám
do netradičního prostředí.

Brzy po otevření Duchovního centra
byla zřízena farnost Brno-Lesná a se
souhlasem provinciála P. Hylmara byl
ustanoven jejím administrátorem P. Jo-
sef Prchal SJ. Ten během svého ročního
působení vytvořil společně s trvalým
jáhnem a farníky konsolidovanou farní
rodinu. Zaujal nás především svou
mimořádnou úctou k Nejsvětější Svá-
tosti. Jeho zásluhou jsme prožili krásně
liturgii Svatého týdne a oslavili Boží tě-
lo důstojným průvodem. Pomohl orga-
nizovat prázdninový tábor mládeže.
S mladými uspořádal pouť k Pražskému
Jezulátku. Velkému zájmu věřících
i mimo naši farnost se těšily lidové mi-
sie, k nimž pozval P. Líznu SJ.
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Od 15. listopadu t. r. je ustanoven

novým správcem farnosti diecézní kněz
P. Pavel Hověz. Končí tedy mnohaletá
pastorace jezuitů u nás na Lesné.

Je tedy vhodný okamžik, abychom
opravdu ze srdce poděkovali všem
shora jmenovaným jezuitům, počínaje
všemi třemi provinciály a konče

P. Prchalem, za jejich mnohočetné zá-
sluhy. Nikdy na ně nezapomeneme
a budeme rádi, bude-li tomu tak i na
jejich straně. Budou u nás vždy vítáni
s otevřenou náručí. Kéž Pán požehná,
Otcové, plodům Vaší mnohaleté práce
mezi námi a bohatě Vás za ni odmění
svými dary.

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI
Eva Vocinková

Prázdniny a letní dovolená. Po těchto
slovech se vybaví v paměti představa
odpočinku spojeného s koupáním, slu-
něním, procházek v lese nebo turistiky
ať v přírodě, či po městských památ-
kách. Moje dovolená byla naprosto
o něčem jiném.

Na brněnském sídlišti Lesná, kde ži-
ji, se v Duchovním centru P. Martina
Středy v době prázdnin konal exerciční
týden. 

Nikdy jsem se exercicií nezúčastnila
a vlastně jsem do letošního léta ani
netušila, oč se jedná. Jsem českobratr-
ská evangelička, tak je pochopitelné, že
se účastním akcí československé církve
evangelické. Ale nebudu srovnávat. Jde
mi o něco jiného. 

Chci se vyznat z toho, co jsem
prožila v týdnu od 1. do 6. srpna spolu
s římskokatolickými bratry a sestrami
na duchovních cvičeních, která vedl
P. František Lízna.

Téma exercicií bylo: Poznat hloubku
vlastního hříchu a hloubku Božího mi-
losrdenství. Požadavkem, který P. Fran-
tišek Lízna vznesl na všechny přítomné

hned na začátku, bylo zachování ticha
nejen během pobytu v přednáškových
prostorách, ale i po každodenním
návratu domů. Dále byla zadávána
témata k domácímu studiu Bible. A sa-
mozřejmě meditace nad exerciční před-
náškou a především modlitba srdce.

Každý večer jsem uléhala ke spánku
s plným vědomím Boží ochrany. Každé
jitro jsem při modlitbě prožívala vděč-
nost z odpuštění svých selhání. Byl to
nevšední týden.

Děkuji P. Františku Líznovi za jeho
úsilí, které do exerciční služby vložil, za
jeho otevřený, poctivý přístup ke
každému z nás, kdo jsme byli přítomni.
Jsem ráda, že jsem měla možnost
poznat člověka, kterého náš Pán použí-
vá k ne zrovna lehké službě ve vězeň-
ství a v romském prostředí.

Letní dovolená i prázdniny skončily
a já pevně věřím, že se se sestrami
a bratry katolíky z Brna a s P. Fran-
tiškem Líznou brzy setkám na druhém
exercičním týdnu a, dá-li Pán Bůh, i na
exerciciích třetích.
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Prosinec

Všeobecný: Za uznání lidské důstojnosti mužů a žen, aby se chápala ve světle
plánu Stvořitele.

Existuje množství výroků o důstojnosti
lidské bytosti, ale také o její ubohosti.
Lidé jsou tím nejcennějším na světě,
mohou se však zdát být ničím, jsou-li
zbaveni své svobody a základních pod-
mínek pro osobní rozvoj. Svatý otec si
přeje, abychom tento měsíc prosili

o růst vědomí lidské důstojnosti a kde
jen můžeme, zabraňovali jejímu pošla-
pávání. Zamysleme se také nad tím, od-
kud vyvěrá důstojnost „Krále všeho
tvorstva“. Prosíme vlastně o to, aby-
chom všichni žili jako děti jednoho mi-
lujícího Otce.

Misijní: Za všechny lidi na zemi, aby je touha po Bohu a žízeň po pravdě
dovedly k Pánu.

Nikdo se nemůže vyhnout zásadní otáz-
ce: „Jak se rozhodnout? Jak rozeznám
dobré od zlého?“ Jediná možná odpo-
věď existuje díky touze po pravdě, která
prozařuje z hloubi lidského ducha.
Čtvrtý žalm ji vyslovuje takto: „Nad
námi ať vzejde jas tvé záře, Hospodine“
(4,7). Ještě výrazněji vystupuje tato
touha v žalmu 42: „Po Bohu žízním, po
živém Bohu, kdy se smím ukázat před
Boží tváří?“ (42,3).

Spojujeme se v modlitbě, aby tato
touha lidského srdce vyústila v poznání
Ježíše Krista, „pravého světla, které
osvěcuje každého člověka“ (J 1,9).

V tomto rozeznávání Pravdy
v Kristu jsme povinni napomáhat lidem
kolem sebe i my křesťané – jak nám
psal apoštol Pavel: „Byli jste kdysi
tmou, ale teď jste světlem v Pánu! Žijte
jako děti světla!“ (Ef 5,8).

Národní: Za větší odvahu a ochotu mladých lidí uzavírat manželství
a přijímat děti.

V rozhovoru s kardinálem Tomášem
Špidlíkem Katolický týdeník uvedl,  že
křesťanů v Evropě nepřibývá, zatímco
muslimů ano. Chtě nechtě se evropské
státy stávají muslimskými. Polovina
dětí v německých školách je z turec-
kých rodin (KT 33). Věk vstupujících
do manželství stoupá, přijetí dětí se
odkládá. Přitom mladí lidé začínají

s intimním životem velmi brzy, z čehož
těží společnosti vyrábějících ochranné
nebo i zabíjející prostředky.

Naši biskupové mluví dokonce
o odvaze uzavírat manželství a mít děti.
K vytvoření cenné hodnoty musíme vy-
naložit hodně síly a energie a lecčeho se
zřeknout. Rodina a děti jsou takovou
hodnotou.
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Leden 2006

Všeobecný: Aby úsilí o plnou jednotu křesťanů přispívalo k usmíření a míru
mezi národy.

Před všemi křesťany leží ještě dlouhá
cesta, než dosáhnou společného cíle
usmíření a míru. Je to cesta vzájemného
poznávání, která jde ruku v ruce se spo-
luprací v sociální oblasti a je usnadněna
upřímným a co nejširším sdílením
svých stanovisek. Je to také cesta vzá-
jemného odpuštění, bratrského smíření
a nesobecké spolupráce. A konečně je
to cesta denního spolunažívání, které je

schopné obětí k dosažení stejného cíle.
Každoroční Den modliteb za mír

1. ledna zve věřící, aby se podívali hlu-
boko do svého svědomí, a tím se lépe
připravili k naslouchání Bohu pokoje
a s novou důvěrou vynaložili své síly
k naplnění tohoto nesmírného úkolu.

Naše důvěra se opírá o příslib
našeho Pána: „Pokoj vám zanechávám,
svůj pokoj vám dávám!“ (J 14,27).

Misijní: Aby křesťané dokázali přijímat vysídlence s úctou a láskou
a poznávali v nich Boží obraz.

Křesťané vidí ve vysídlencích nejen sou-
sedy, ale tvář samotného Ježíše Krista.
Byl položen do jeslí, musel uprchnout
do Egypta. Narodil se mimo svůj domov,
přišel z jiné země, aby zůstával s námi.
Svůj veřejný život prožíval ve stálém
pohybu, procházel městy a vesnicemi.
Po svém zmrtvýchvstání, stále jako ci-
zinec a neznámý, se připojil ke dvěma
učedníkům na cestě do Emauz. Ti jej
poznali pouze podle lámání chleba.

A tak jsou křesťané vyznavači a ná-
sledovníci Muže v pohybu, „který ne-
má, kam by hlavu položil“ (Mt 8,20).

Podobně také v Panně Marii, Mat-
ce Ježíšově, můžeme stejně dobře vidět
znamení ženy-emigrantky. Svému
božskému Synovi dala život mimo svůj
domov a byla donucena k útěku do
cizí země. Lidová zbožnost správně
vidí Pannu Marii jako „Madonu na
cestách“.

Národní: Aby lidé projevovali solidaritu s těmi, které postihly přírodní
katastrofy, a poznali, že pravá radost ze života není ve vlastnění,
ale v umění dávat.

Naši biskupové se nezmiňují o lásce
k bližnímu, nýbrž o solidaritě. Mluví
o radosti z dávání. Radost ze skutků
dobra vložil Stvořitel do srdce každého
z nás bez výjimky. Umění dávat spočívá
v překonávání vlastního sobectví. Umět

dávat znamená dokázat otevřít se nouzi
bližního.

Jde vlastně o jeden z darů Ducha
svatého, který má moc přetvářet lidská
srdce.

-frm-
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James Brodrick: Rozšíření jezuitů

Vydalo nakladatelství Refugium v ediční řadě Societas. Přeložil Josef Pazderka.
Na obálce je použito dobové zobrazení genealogie jezuitských provincií a ko-
munit.

Poutavě zpracované li-
terární dílo předního
anglického historika líčí
osudy první generace je-
zuitů. Kromě věcně klid-
ného pohledu na takzva-
né vládnoucí dvory
tehdejší doby jsou cenné
autorovy pasáže o zá-
mořských misionářích

(např. o jejich půtkách s lidojedy). 
James Brodrick (1891–1973) byl

členem anglické jezuitské provincie,
autorem řady knih, především ze za-
čátku dějin řádu jezuitů, jako životopisů
svatých Roberta Bellarmina (1928),
Petra Kanisia (1935), Františka Xavera
(1952) a Ignáce z Loyoly („Poutnická
léta“, 1956). Nejvíce proslul svými „Po-
čátky jezuitů“ (1940) a pak „Rozšíření
jezuitů“, které prezentujeme. První
vydání bylo v roce 1946. Líčí dějiny
řádu od smrti Ignácovy až do čtvrtého
Ignácova nástupce Klaudia Merkuriána
(1556–1579). Zmínky zasluhuje také
obhajoba „Ekonomická morálka jezui-
tů“ (1934). Jak knihy životopisné, tak
souhrnně historické byly přeloženy do
mnoha jazyků a dočkaly se vícero vydá-
ní, též korigovaných autorem pro námit-

ky spolubratří a historiků; ne že by
obsahovaly historická nedopatření, ale
spíše proto, že autorův živý až žurnalis-
tický styl, okořeněný anglickým humo-
rem, uvádění zajímavých historických
podrobností, hledání pozadí a výkladu, 
mohly čtenáři onu historickou pravdu
zastřít. S těmito těžkostmi se setkala
i naše kniha. Není divu, že její poslední
kapitola má titul „Trampoty historika“
a na obalu knihy čteme věty jezuity-
historika Františka Sacchiniho, který se
už roku 1614 setkával s těžkostmi ze
strany spolubratří pro svou upřímnost,
když vypisoval dějiny svého řádu;
Brodrick jako by je přejímal za své:

… Naše Tovaryšstvo rostlo od po-
čátku uprostřed domácích krizí a ven-
kovních bouří a my můžeme načerpat
odvahu při pomyšlení, že když naši
Otcové zvládli podobná protivenství,
Bůh dovolí i nám překonat tyto bouřlivé
doby… Kdybychom chtěli přesvědčit
svět, že naše Tovaryšstvo nikdy nepo-
skvrnilo žádné pohoršení, byla by to,
jak říká Otec Nadal, nadměrná pýcha,
protože pohoršení se vyskytla i mezi
apoštoly a prvními jáhny… Ostatně by-
chom tím nic nezískali, jen bychom se
zesměšnili…

Pierre Teilhard de Chardin: Svatá Hmota
Soubor studií

Vydalo nakladatelství Refugium v ediční řadě Studijní texty Centra Aletti. Na
obálce je detail z Hory křížů v Litvě.
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nové knihy – nové knihy – nové knihy – nové knihy – nové knihy – 
Paleta studií nejen
starších autorů (C.
Cuénot, P. Chau-
chard, F. A. Viallet),
ale i nových (J. Ku-
lisz, T. Špidlík, T.
King, J. F. Haught,
G. Martelet, I. H.
Schaferová), kteří
nahlížejí Teilharda
třeba v souvislosti
spirituality, metodo-

logie věd či ekologie.
Citujeme z rozhovoru s P. Pavlem

Gáborem SJ uveřejněného na inter-
netových stránkách českých jezuitů
http://www.jesuit.cz: Dva Češi sborník
„lemují“: M. Altrichter sborník uvádí
a T. Špidlík, který si všímá Teilhardovy

příbuznosti s některými církevními Ot-
ci, svazek důstojně uzavírá. Na konci
sborníku je zařazeno několik perliček.
První je zpráva z oficiálního periodika
Documentation catholique o odhalení
pamětní desky na Teilhardovu počest
v Paříži. Stalo se to v září 1981. (Nemo-
hu nezmínit, že podivnou shodou okol-
ností jsem se před pár měsíci přestě-
hoval právě do domu, jehož fasádu tato
deska zdobí. Dokonce bydlím v pokoji,
kde až do srpna 2005 bydlel muž, který
ji odhaloval, P. Henri Madelin SJ.)
Další tři stránky jsou faksimile doku-
mentů z jezuitské knihovny v Olomouci
v Centru Aletti, obálka skript z kosmo-
logie, z nichž se Teilhard učil při poby-
tu na ostrově Jersey, a strojopis a ruko-
pis překladů P. Lepky ze 60. let.

Tomáš Špidlík: Jak očistit své srdce?

Vydalo nakladatelství Refugium v ediční řadě Současné otázky. Na obálce je
detail vitráže Jana Jemelky z kostela Panny Marie Matky církve v Mariboru. 

Znovu vychází zná-
má Špidlíkova kníž-
ka, která patří k jeho
nejpopulárnějším
menším spisům.

Autor nás učí na-
hlížet do vlastního
srdce, abychom umě-
li rozlišovat kořeny
dobra a zla. Jako
zkušený duchovní
otec předává moudrost

střežení srdce pomocí vnitřní modlitby.
Žijeme v technické společnosti

a myslíme si, že všechno, co se děje,
má vnější příčinu, že každý pohyb
je podmíněn nějakou silou. Člověk

si navykl poslouchat jen druhé, nedá-
vá už pozor na vnuknutí v srd-
ci, která pocházejí od Ducha. 

Je výsadou umělců, že mívají
„inspirace“. Ale nejen oni. Každý má
být v duchovním životě umělcem
a skládat svůj život pod vedením
svrchovaného „Umělce“.

Vidíme a slyšíme mnoho věcí, ale
jen srdce nám říká, jakou hodnotu mají
pro život. Srdce ubezpečuje o správ-
nosti víry. Věřící nejsou s to dokázat
svou víru v Krista rozumovými důvody. 
Ale cit srdce jim dává jistotu, že jsou na
správné cestě ke spáse.

Kdo dosáhne čistoty srdce, pro toho
jsou srdce ostatních otevřena.
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jezuité a věda – jezuité a věda – jezuité a věda – jezuité a věda – jez

EVROPŠTÍ JEZUITÉ A VĚDA
Pavel Gábor SJ

Každé dva roky od prvního setkání, které roku 1989 organizoval P. Alberto
Dou, se koná na toto téma konference otevřená všem jezuitům, kteří pracují
přímo v přírodovědeckém výzkumu, i těm, kteří mu jsou blízko: filozofové, teolo-
gové, sociologové, moralisté apod. 

Počátkem září se tak konala už devátá
konference v jihobelgickém městě Na-
mur, sídle jediné univerzity v Evropě,
stále vedené jezuity, Facultés universi-
taires Notre-Dame de la Paix. Patří k ní 
i přírodovědecká fakulta, na níž pár je-
zuitů opravdu přednáší. Mezi 25 účast-
níky bylo na 20 jezuitů, kteří se zabýva-
jí přírodní vědou. Mezi pozvanými byl
i namurský profesor Laurent Ravez.
Mluvil o eutanázii v Belgii. Účastníky
oslovil také předseda Konference evrop-
ských provinciálů P. Mark Rotsaert.

V roce 1988 psal papež Jan Pavel II.
řediteli Vatikánské observatoře: „Je to
naléhavá záležitost. Současný vývoj ve
vědě je mnohem hlubší výzvou pro teo-
logii, než bylo uvedení Aristotela do zá-
padní Evropy ve 13. století. … Skrze
službu takových učenců, jako byl svatý
Tomáš Akvinský, dala aristotelská filo-
zofie podobu některým z nejhlubších
výrazů teologického učení. Můžeme
doufat, že podobným způsobem dnešní
přírodní vědy spolu se všemi formami
lidského vědění oživí a osvětlí ty části
teologického snažení, které se týkají
vztahu přírody, lidstva a Boha?“ Může
k takovéto snaze přispět i Tovaryšstvo
svým slavným dědictvím jezuitských
přírodovědců? P. generál povzbuzoval

jezuity zabývající se vědou, aby
„rozvíjeli spolupráci a dialog s evrop-
skými skupinami jezuitských teologů
a filozofů s cílem sdílet a promýšlet
otázky, které vyžadují citlivý multi-
disciplinární přístup“.

Skupina „Jezuité ve vědě“ začala
především jako duchovní fórum pro
jezuity, kteří objevili svou cestu k Bohu
v přírodních vědách. Tento aspekt nelze
opustit, jinak by setkání postrádala své
specifikum a jen by rozšiřovala počet
vědeckých konferencí a jezuitských
setkání. Dnes je zcela zřejmé, že skupi-
na potřebuje novou krev a že je nutné
pustit se do konkrétní práce, aby tento
apoštolský sektor nevyhynul. V evrop-
ských scholastikátech se musí vytvořit
síť kontaktů, která se zaměří na slu-
žebně mladé jezuity se solidním pří-
rodovědeckým pozadím, aby tak jezuité
mohli i dnes nabídnout pomoc při
doprovázení procesu rozlišování osob-
ního poslání těchto jednotlivců.

Příští konferenci uspořádá P. Javier
Leach ze španělské Aragonské pro-
vincie (člen výboru skupiny „Jezuité
ve vědě“) v září 2007 na strojní fakultě
v Madridu. Jako projev důvěry zvolili
přítomní za koordinátora moji maličkost.
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ZPRÁVY

Praha
# Hans Waldenfels, známý německý
teolog, autor „kontextuální“ fundamen-
tální teologie, přijel do české metropole
16. října na pozvání profesora Oty
Mádra a Jolany Polákové z časopisu
Teologické texty. Na teologických
fakultách univerzit v Praze a Olomouci
přednášel o osobnosti a teologii kardi-
nála Josefa Ratzingera, současného
papeže Benedikta XVI. Na konkrétních
příkladech představil  papeže především
jako muže dialogu.

V Českých Budějovicích se na ta-
mější teologické fakultě zabýval kon-
textuálním charakterem teologie. Každá
teologie je podle jeho přesvědčení zasa-
zená do jistého „kontextu“ doby a kul-
tury, přičemž tato „kon-textuálnost“ je
od té které teologie neoddělitelná.

Hans Waldenfels působil přes deset
let v Japonsku, je autorem podnětných
a průkopnických studií o dialogu mezi
buddhismem a křesťanstvím. Dvacet let
přednášel fundamentální teologii, teo-
logii nekřesťanských náboženství a filo-
zofii náboženství na státní univerzitě
v Bonnu. U nás vyšlo několik jeho knih
v českém překladu.

Jáchymov
# V jáchymovském farním kostele sv.
Jáchyma byla 21. srpna 2005 odhalena
pamětní deska k uctění P. Františka X.
Krásenského. Požehnal ji generální
vikář plzeňské diecéze mons. P. A. Ze-
mek za účasti místního faráře P. Marka
Hrice, členů rodiny a přátel. Mnozí
z nich byli spolupracovníky P. Krásen-
ského a zorganizovali vše z vděčnosti
k němu.

Řím – Vatikán
# Vatikánský rozhlas, který papež svěřil
jezuitskému řádu, dostal nové vedení.
Benedikt XVI. k 5. listopadu jmenoval

novým generálním ředitelem jeho dosa-
vadního programového ředitele, člena
italské provincie P. Federica Lombardiho.
Nahradí P. Pasquala Borgomea, který ve
Vatikánském rádiu pracuje už 35 let,
z toho 20 let jako generální ředitel. 

P. Lombardi má 65 let. Kromě řádo-
vých studií filozofie a teologie v Itálii
a Německu ukončil také studium mate-
matiky na Turínské univerzitě. Po kněž-
ském svěcení roku 1972 pracoval v re-
dakci revue „La Civiltà Cattolica“, po
šest let byl v čele italské provincie, od
roku 1991 je programovým ředitelem
Vatikánského rozhlasu a od roku 2001
také ředitelem Vatikánského televizního
centra. 

Novým programovým ředitelem
tohoto rozhlasu byl jmenován jeho
dosavadní zástupce Polák P. Andrzej
Koprowski.

Řím
# Mezi 36 církevními osobnostmi, které
Svatý otec osobně povolal na biskupský
synod o eucharistii, konaný od 2. do 23.
října, byl také náš Otec generál Kolven-
bach. Stal se členem komise, která vy-
pracovala Poselství synodu světu. Synodu
se měli zúčastnit čtyři biskupové z Číny,
pozvaní Svatým otcem. Tři z nich byli
z „vlastenecké“ církve, uznávané reži-
mem, jeden z církve „podzemní“. Byl
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zprávy – zprávy – zprávy – zprávy – zprávy – zprávy – zprávy –
mezi nimi 89letý jezuita mons. Alois Jin
Luxian, biskup ze Šanghaje. Nakonec ale
nedostali povolení k odjezdu. Sv. otci
poslali alespoň pozdrav.

V seznamu 36 „odborníků-poradců“
jsou čtyři jezuité, mj. P. Cyril Vasil ze
Slovenské a Ivan Fuček z Chorvatské pro-
vincie. P. Vasil je členem profesorského
sboru římského Orientálního ústavu a P.
Fuček, teolog Apoštolské penitenciarie,
členem církevního tribunálu s pravomocí
in foro interno.

Loyola
# V rodném městě sv. Ignáce se konalo
setkání vyšších představených jezuitského
řádu. Bylo zahájeno v sobotu 26.listopadu
a předsedal mu generální představený
jezuitů P. Peter-Hans Kolvenbach. Do
Loyoly se sjelo 128 představitelů Tova-
ryšstva z celého světa, aby tam společně
zhodnotili současný stav řádu a zamysleli
se nad výzvami, které mu tato doba
přináší. Cílem bylo také posílit mezipro-
vinční spolupráci. Setkání bylo zakončeno
3. prosince slavnostním otevřením jubilej-
ního roku sv. Františka Xaverského. Čes-
kou provincii v Loyole zastupoval provin-
ciál P. František Hylmar. 

Podobná setkání svolává generální
představený řádu přibližně každých šest
let. Účelem podobných shromáždění je 
„posoudit stav, problémy a iniciativy
celého Tovaryšstva a také mezinárodní
a nadprovinční spolupráci,“ uvedl P. Hyl-
mar a dodal, že se všechna témata bez-
prostředně dotýkají i České provincie.

Olomouc
# 19. září mší svatou v univerzitním
kostele začal akademický rok CMTF UP
v Olomouci. Otcové Michal Altrichter
a Pavel Ambros navázali na svou pe-
dagogickou činnost. P. Pavel Bačo začal

s vysokoškoláky nový akademický rok,
přišel jim požehnat pomocný biskup
mons. Josef Hrdlička. 

Hosty naší rezidence byli jezuité pro-
fesor Hans Waldenfels, který mluvil o pa-
peži Benediktu XVI.,  a pak prof. Francis
Euwé, děkan teologické fakulty na
Centre Sèvres v Paříže – ten se účastnil
naší konference na téma „Teilhard de
Chardin, evoluce, globální spiritualita“
a sám o něm promluvil, o jeho vizi lidské
osoby a její vnímavosti otevřeného
vesmíru. 

P. Pavel Ambros, který v půli září
oslavil své padesátiny, měl přednášku na
filozofické fakultě brněnské Masarykovy
univerzity v rámci kolokvia o pravoslaví
v historickém náboženském a kulturním
kontextu; mluvil na téma „Studium křes-
ťanského Východu v katolické církvi“.

Velehrad
# Přikročilo se k restauraci obou šede-
sátimetrových věží baziliky. Byly sundá-
ny zlaté báňky a předány zlatníkovi k no-
vému pozlacení. Z každé z nich byly
vytaženy dvě měděné schránky a ty pak
slavnostně otevřeny před komisí složené
ze zástupců fary, obce, památkové péče
a Slováckého muzea. Našly se latinsky,
německy a česky psané písemnosti od po-
loviny 18. století do poslední opravy před
sto lety. Tým tesařů vyrobil náhradní
kusy pro trámoví a desky z horní části
věží, které jsou z velké části shnilé nebo
zpráchnivělé.

25 let JRS
# Jezuitská služba uprchlíkům (JRS)
oslavila 25. výročí od svého založení.
Službě dal vznik generál Pedro Arrupe
20. listopadu 1980, když viděl materiální
i duchovní bídu těch, kdo na Dálném
Východě museli utéci ze svých zemí.
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Úkolem této jezuitské sítě služeb je  do-
provázet imigranty v zemi, do které se
přistěhovali, bránit jejich práva a účinně 
jim pomáhat.

JRS působí v 54 zemích, kde se podílí
na poskytování pomoci uprchlíkům
prostřednictvím různých výchovných
a preventivních projektů. Snaží se rovněž
získávat finanční zdroje  pro lidi v nouzi
a také jim poskytovat psychologickou
a morální podporu.

Paříž
# V Paříži začal nový školní rok českou
mší svatou, kterou celebroval P. Pavel Gá-
bor, který zde zahájil své doktorandské
studium. Kromě známých tváří se objevil
i velvyslanec ČR Pavel Fischer s manžel-
kou a čtyřmi dětmi. Protože do Paříže
ještě nedorazily hudebnice, vedl zpěv sva-
továclavského chorálu.

New Orleans
# Podle informací místního provinciála
si přírodní katastrofa, která se přehnala
jižními státy Louisianou, Mississippi
a Alabamou, nevyžádala oběti mezi je-
zuity. Spolu s ostatním obyvatelstvem
byly však i naše komunity silně postiženy
uragánem a neví se, kdy se budou moci
vrátit do svých budov a ke své normální
práci. Naše koleje a univerzity mohly
velmi rychle a účinně přemístit studenty
do jiných škol, které nebyly zasaženy zá-
plavami.

Většina jezuitů z New Orleansu byla
evakuována do noviciátu v Grand Coteau
a do exercičního domu v Louisianě ve
státě Georgia. Jde o deset jezuitů z kolejí,
dvaadvacet z univerzity, šest z farností, tři
z provincialátu a čtyřiadvacet z naší malé
nemocnice.

Na pomoc postižené provincii New
Orleans určil Otec generál obnos 10 tisíc

euro na znamení solidarity z apoštolského
fondu SJ (FACSI). Příspěvky provincií
umožnily Otci generálovi z tohoto fondu
rozdělit k 20. září 1 224 776 dolarů na
podporu 51 projektů.

Rainhill u Liverpoolu
# Ve dnech 21.–25. října se konalo
v exercičním domě Britské provincie
Loyola Hall v Rainhill u Liverpoolu set-
kání evropských provinciálů. Přijelo jich
34, i s pozvanými hosty bylo všech účast-
níků na 50. V první dva dny si vyměnili
své poslední zkušenosti, radosti i bolesti
provinciálové jednotlivých asistencí,
středo- a východoevropská asistence za-
sedaly společně. Ze společně připravova-
ných projektů do budoucna je třeba zmí-
nit „putování Manresa 2006", které
plánují ve Francouzské provincii. To by
mělo být obdobou Německou provincií
velkoryse připraveného programu
„Magis“ před kolínským světovým se-
tkáním mládeže.

V rámci programu „zevropštění“ mla-
dých jezuitů ve formaci bylo ohlášeno
uspořádání prvního „evropského terciá-
tu“, poslední fáze naší formace,
v anglickém jazyce v Dublinu od září
2006. 

Peru
# Žena, jejíž syn byl po nějakou dobu
členem Tovaryšstva, těžce onemocněla
rakovinou pankreasu. Když zjistila, že její
zdravotní stav je nevyléčitelný, odmítla
chemoterapii a odjela do Španělska ke
svým dětem. Ty začaly prosit o přímluvu
za její uzdravení P. Pedra Arrupeho, bý-
valého generálního představeného Tova-
ryšstva (zemřel roku 1965). Při lékařské
prohlídce po měsíci se zjistilo, že po ra-
kovině není ani stopy. Rodina připisuje
toto náhlé uzdravení jeho přímluvě.



JUBILEA - JUBILEA - JUBILEA - JUBILEA

P. Vojtěch Suchý Ružomberok   8. 12. 30 let v Tovaryšstvu
P. Jan Pospíšil Praha 10. 12. 85 let
P. Petr Koutecký Praha 26. 12. 45 let

UPŘÍMNĚ  BLAHOPŘEJEME

Koncert jezuitské barokní hudby se bude konat
v neděli 23. dubna 2006 v kostele sv. Ignáce.
Pořádá Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

ve spolupráci s provincií německou a rakouskou.
Zveme všechny přátele jezuitů.

Seznam podporovatelů bulletinu od 14. 9. do 25. 11. 2005

Anna Janovská, Brno; Miroslava Cidlinská; Miloslava Štěrbová; Vít Kuběna;
MUDr. Milan F. X. Růžička, Kadaň; Vít Machálek, Brno; Pavel Vancara; Irena
Mlejnková, Benešov; Anna Kubíková, Tvrdonice; Anna Charouzová, Šternberk;
Marie Havlíčková, Louny; RNDr. Anna Sekaninová; Ludmila Martínková, Praha;
Ing. Alois Maceška, Praha; Mgr. Michael Korbička, Nemotice; P. Jan Veselka,
Cetechovice; Mgr. Petr Roszak, Český Těšín; Jarmila Musilová; Antonín Malina.

Všem dárcům upřímně děkujeme

DUCHOVNÍ CVIČENÍ 

po individuální domluvě s P. Pavlem Koudelkou SJ 

v Jiřetíně pod Jedlovou 

(na tel. č. 731 815 369).


