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Úvodní slovo

Probuďte se!

Věřím, že roku 2017 Bůh 
zvítězí nad světem, pravil mi 
jeden stařičký farník. Bude to 

totiž 100 let od fatimského zjevení. 
Ten dobrý muž je smutný nad 
stavem dnešního světa, nad svými 
potomky, vzdálenými víře; vše, co se 
zdálo dříve tak pevné, se hroutí. 
A Bůh stále mlčí, nejedná, 
nepomáhá. Všelijaká zjevení 
přislibují, že jednou Bůh přece jen 
promluví. Že jednou Bůh zvítězí. 
Ohromí ten svět nevěry a zábavy. 
Oslní ty ve tmě hříchu. 

Jenže ani na Golgotě Bůh 
nezasáhl. Mlčel jako dnes. 
A zmrtvýchvstalý Kristus neohromil 
své nepřátele. Ukázal se jen těm, 
kteří ho měli rádi. Jen těm dal 
svého Ducha – a oni se proměnili. 
Už nečekali na pozemské vítězství 
svého Mistra. Bylo jich málo, šlo jim 
o život – a přece žili v radosti 
evangelia! 

Bůh už totiž promluvil – jednou 
provždy – jediným SLOVEM. Nikdy 
nebude žádná „farská“ republika ani 
klerikální vláda nad světem. Vždy 
však bude „malé stádečko“, užaslé 
nad povýšením člověka 
k Absolutnu.
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Moderní duch exercicií
Jak vzniklo to, čemu Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského řádu, říká „exerci-

cie“? Rozhodujícím momentem jejich vzniku byla jeho zkušenost ze setkání 
s Bohem a jeho působením v lidském životě. Ke konci svého života o tom píše 

ve své autobiografii „Poutník“.

Ignác vypráví, že jej Bůh vedl podob-
ně jako učitel žáka, krok za krokem 
a přes občasné okliky, od prvních 
slov modlitby až k výšinám mystic-
kých zážitků. Ignác tedy pociťoval 
Boží vedení jako proces výuky a po-
pisuje jej jako nabídku pedagogické 
metody hledajícímu člověku. Obsa-
huje „duchovní cvičení“, jinými slo-
vy exercitia spiritualia. 

Exercicie jsou tedy metodicky se-
staveným souborem cvičení, jejichž 
cílem je za pomoci představivosti 
a soustředěného pozorování vlastní-
ho nitra promýšlet svůj  život, proni-
kat k jeho rozhodujícím momentům 
a vnášet obojí do meditace a modlit-
by. Obsahové impulzy přitom při-
cházejí často od biblických textů. 
Exercicie jsou „tréninkem duše“, po-
dobně jako fyzická cvičení trénují tě-
lo, jak Ignác sám uvádí. Exercicie 
mají poskytnout pomoc tomu, kdo 
chce uspořádat svůj život a správně 
jej nasměrovat do budoucnosti s je-
jími předvídatelnými rozhodnutími, 
za současného prohloubení vztahu 
člověka k Bohu. Úplný program 
exercicií je rozložen do 30 dnů, 

z nichž každý obsahuje čtyři až pět 
„cvičení“, to vše v ústraní od obvyk-
lého životního ruchu a v přísně do-
držovaném mlčení. 

Duchovní pedagogika exercicií
Z hlediska metodiky využívá exer-

citant své představivosti, své schop-
nosti vnitřního náhledu (vnitřních 
smyslů), a s jejich pomocí si vytváří 
příslušné scény a obrazy. Vedle bib-
lických příběhů přitom hrají důleži-
tou úlohu cvičení představivosti. Ob-
vykle vycházejí z myšlenky, obracejí 
se prostřednictvím představivosti na 
city, a „sestupují“ tak od hlavy k srd-
ci a dokonce až k břichu, a zasahují 
tak celého člověka. To, co se přitom 
odehrává v lidském nitru, je temati-
zováno v modlitbě neboli intimním 
vztahu k Bohu, který člověka provází 
celým průběhem exercicií a činí je 
plodnými. Odpuštění prožívá exerci-
tant například v modlitbě jako čin 
všemohoucího, bezmezně milostivé-
ho a odpouštějícího Boha, což je 
v psychoterapii nedosažitelná úro-
veň.

Celý průchod exerciciemi je proces, 
kterým nás provází Bůh sám – tak jej 
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vidí naše víra. Krok za krokem, nezá-
visle a nenaprogramovatelně se roz-
víjí duchovní poznání, zkušenost 
a vztah k Bohu. Rytmus a váha jed-
notlivých životních skutečností a pro-
žitků jsou individuální, u každé oso-
by jiné. Rozhodující hnutí „útěchy“ 
nebo naopak „bezútěšnosti“ jsou při-
tom znamením vanutí Ducha.

Průvodce exerciciemi pomáhá 
osobním rozhovorem exercitantovi 
rozpoznat a přijmout Boží vede-
ní. Nic neřídí, ale neautoritativně, 
nepřímo doprovází a nechává exer-
citanta jít jeho vlastní cestou, ve zdr-
ženlivé úctě vůči jeho osobě a Boží-
mu působení na ni. Jeho úlohou je 
v podstatě, v souladu s postupem 
exercitanta, výběr textů z Písma ne-
bo jiných cvičení. V moderní termi-
nologii tu lze mluvit o metodě trial 
and error (pokus a omyl), protože se 
řadou cvičení postupně hledá to, kte-
ré odpovídá situaci exercitanta a je-
ho otázkám, čímž se mu dostává 
znamení na cestě exerciciemi. Poj-
my „pokus“/zkušenost (experiencia) 
a „vhodný“ (convenir) jsou základní 
termíny ignaciánské pedagogiky.

Ignácova zkušenost po jeho kon-
verzi v Loyole se tak stává duchovní 
pedagogikou. Ignác se různými okli-
kami a omyly propracoval k mystic-
ké plnosti života ve stopách Kristo-
vých. Každý, kdo se snaží exerciciemi 
nalézt svou duchovní cestu, má prá-
vo experimentovat, objevovat i mýlit 
se. Duch Boží vane kudy chce, proto 
je zde mnohé neuchopitelné a ne-

kontrolovatelné. V exerciciích da-
rem přijímaná milost dráždí dnešní 
protagonisty plánovatelnosti, volun-
tarizmu a aktivizmu. Jen ona ale ote-
vírá člověka Boží přítomnosti, bez ní 
člověk propadá duchovnímu mod-
lářství. 

Exercicie a jejich vztah k moderně
Ignác žil na rozhraní středověku 

a novověku a spojením obou prvků 
připravoval už půdu pro „moderní“ 
obnovu církve v 16. a následujících 
stoletích. Co je ale na exerciciích tak 
„moderního“? Jak se projevuje prů-
nik moderny do exercicií? 

Ignác bere vážně jednotlivce s jeho 
životním příběhem, jeho sklony a na-
dáním, fantazií i omezením, citovos-

Sv. Ignác sepisuje v Manrese svá Duchovní cvičení
(Foto archiv)
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tí, tužbami i vírou. Jednotlivec může 
na vlastní odpovědnost projít celým 
závažným procesem, ústícím do roz-
hodnutí. Tady už se setkáváme s jis-
tou samostatností subjektu, třebaže 
pojmosloví 16. století ještě nezná 
tento a podobné termíny a 20. století 
jim dodá ještě dalšího, nového vý-
znamu. 

Duchovní zkušenost je „bezpro-
středně Boží“, to znamená, že ač se 
odehrává v církevním prostoru, není 
církví zprostředkována ani přímo 
navozena. Tato bezprostřednost vzta-
hu k Bohu bere lidskou osobnost se 
vší individuální duchovností napros-
to vážně. Najdeme ji ve většině re-
formních hnutí a sekt 16. století a to 
vysvětluje, proč byl Ignác opakovaně 
obžalován u inkvizičního soudu – 
ale  nakonec byl vždy všech obvině-
ní zproštěn.

Exercitantu se nabízejí různé mož-
nosti identifikace. Může experimen-
tovat, volit a rozhodovat o sobě. 
V moderní – a dnes už postmoderní 
– rozmanitosti se musíme každý sám 
orientovat, rozlišovat mezi dobrem 
a zlem, pořádat vlastní život a zamě-
řit jej na Boha a jeho vůli, která za-
mýšlí lidské dobro.

Opravdovým konečným záměrem, 
cílem exercicií, je poslání. Exercitant 
v jejich průběhu objevuje úkol, který 
mu Bůh svěřuje, a nechává se vyslat 
do konkrétní služby lidem ve světě. 
Ignác tuto práci nově oceňuje a teo-
logicky zdůvodňuje. Tady je kořen 
novověkého misijního nadšení a lze 
dokonce říci i moderního dobývání 
a utváření světa, se vší ambivalencí, 
kterou to v dějinách pak přineslo.

Stefan Kiechle SJ
Přeložil a upravil Petr Kolář SJ

Vydání exercicií z r. 1673 
s ilustrovaným návodem 

ke zpytování svědomí
(Foto archiv)
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Co jsou Duchovní cvičení sv. Ignáce, vyjadřuje velmi stručně a jasně dvacá-
tý první bod jejich textu. Jsou určena k tomu, „aby člověk zvítězil sám nad 
sebou a dal svůj život do pořádku, aniž by se nechal ovlivňovat nějakou 
nezřízenou náklonností“.

Zvítězit nad sebou a dát svůj život do 
pořádku v praxi znamená, že si uvě-
domíme a opětovně uspořádáme 
žebříček hodnot, ve kterém Bůh za-
ujme své první místo. Následně pak 
dáme „náležité místo“ všemu podle  
důležitosti, a to všechno proto, aby 
se v nás mohl naplno a bez vnitřních 
zábran rozproudit a rozvíjet život 
podle vůle Boží.

Herec a spisovatel Jan Werich 
kdysi trefně řekl: „Když už člověk 
jednou je, tak má koukat, aby byl, 
a když kouká, aby byl, a je, tak má 
být to, co je, a nemá být to, co není, 
jak tomu v mnoha případech je.“ 
A právě o to v duchovních cvičeních 
skutečně jde – být tím, kým jsme. 
A jsme, v Kristu, synové a dcery Bo-
ží. Je třeba to osobně poznat, při-
jmout a prožít, vnitřně zakusit, že 
patříme Bohu. Cesty k tomuto po-
chopení jsou různé. Duchovní cviče-
ní sv. Ignáce jsou právě takovou jed-
nou z cest, na které tyto pravdy 
můžeme prožít. Jsou cestou, kdy 
koukáme, abychom skutečně byli 
a stávali se tím, kým jsme.

Statistika z loňska
Dávání duchovních cvičení věřícím 
patřilo a vždy bude patřit k jedné 
z hlavních charakteristik jezuitské 
činnosti. Když se však podíváme na 
působení jezuitů v Česku dnes, mů-
žeme zprvu nabýt dojmu, že příleži-
tostí k ignaciánským cvičením moc 
není. Jsou sice některá mezi lidmi již 
známá místa, kde jezuité duchovní 
cvičení systematicky dávají, např. 
Český Těšín a Kolín, ale tím jako by 
to skončilo. 

Situace ale není tak beznadějná. 
Velmi zajímavý přehled jezuitské 
činnosti v této oblasti dává statistika 
různých duchovních obnov a kurzů, 
které se uskutečnily v minulém roce. 
Následující údaje byly získány vy-
hodnocením dotazníků, které byly 
rozeslány jezuitským exercitátorům.
Přestože v České provincii Tovaryš-
stva Ježíšova bylo ke konci roku 72 
jezuitů, na dávání exercicií a různých 
duchovních obnov se jich podílelo 
23, což je poměrně vysoké číslo, uvě-
domíme-li si, že někteří jsou na stu-
diích, jiní zastávají funkce velmi 

Ignaciánské exercicie v Česku
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Zeptali jsme se Sr. Denisy Červenkové CSTF

Spolupracuješ již několik let při dávání 
exercicií s jezuitským exercičním domem 

v Kolíně. Jak ses k této činnosti dostala?

Převzala jsem štafetu po Petru Vacíkovi SJ. 
Vysvětlil mi, že v České provincii jezuitů vzniká 

cosi jako „projekt exercicie“, a on sám v jeho 
rámci začal budovat poměrně rozsáhlou síť 

nabídky exercicií pro pražskou akademickou 
farnost u Salvátora. Jejich specifický styl má

reflektovat kulturní situaci, v níž dnes
v Čechách působíme, tzn. například, než 

budeme nabízet „velké exercicie“, bylo by 
dobré vytvořit základní předpoklady pro to, 

aby je zájemci vůbec zvládli. Zdá se mi, že 
dnes obecně máme problém vydržet se sebou 

v tichu, zklidnit se, nemáme trpělivost nechat 
Boha, aby s námi cokoli dělal – zahlcujeme se 

četbou nebo pobožnostmi nebo novými 

náročné na čas, anebo jim to prostě 
už nedovoluje jejich zdravotní stav 
a vysoký věk. 

Nyní trochu čísel. Nejvíce se du-
chovní cvičení dávají v našich exer-
cičních domech v Českém Těšíně 
a Kolíně. V Českém Těšíně proběhlo 
42 různých kurzů (duchovní cvičení, 
duchovní obnovy, katechetické kur-
zy), kterých se zúčastnilo 751 osob. 
Z těchto kurzů jich 17 vedli jezuité 
a zúčastnilo se jich 235 osob. Mimo 
to proběhlo 10 individuálních igna-
ciánských duchovních cvičení pro 11 
osob a tři duchovní obnovy ve far-
nostech. 

V Kolíně se uskutečnilo 40 kurzů 
s 203 účastníky vedených domácími 
duchovními. Je to „dům u tří Jose-

fů“, jimiž jsou otcové Čupr, Hladiš 
a Tichý. Patří jim zvláštní obdiv, ne-
boť jejich průměrný věk je 76 let 
a stále jsou v poskytování duchov-
ních cvičení velmi vstřícní. 10 kurzů 
se 144 účastníky bylo v Kolíně vede-
no exercitátory odjinud; šlo přede-
vším o duchovní obnovy a kurzy 
organizované pro pražské vysoko-
školáky. Mimo dům bylo kolínskými 
exercitátory vedeno 24 kurzů s 526 
účastníky. Většinu těchto kurzů vedl 
P. Čupr.

Celkově proběhlo na více místech 
v České republice 185 různých du-
chovních cvičení, duchovních obnov, 
kurzů a přednášek, které dávali je-
zuité. Z nich bylo 42 (především  
pěti- až osmidenních) vedeno indivi-
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duálním způsobem. Mezi velmi zná-
mé jezuitské exercitátory patří P. 
Ludvík Armbruster, P. Josef Čunek, 
P. František Lízna, P. Josef Hladiš, 
a začínají se projevovat i mladší je-
zuité: P. Pavel Bačo, P. Václav Um-
lauf, P. Jan Adamík, P. Jan Regner, 
S. Petr Vacík,  P. Petr Havlíček aj.

Mimo duchovních cvičení v exer-
cičních domech byly dávány po různě 
dlouhou dobu (např. v adventu nebo 
v postním období) tzv. duchovní 
cvičení ve všedním životě. V praxi to 
znamená, že exercitant se jednou za 
týden sejde s exercitátorem, během 
setkání mu sdělí své zkušenosti, 
a poté obdrží texty k osobní modlitbě, 
kterým denně věnuje přibližně 
hodinu a půl. Takovým způsobem 

bylo individuálně doprovázeno 40 
osob, především studentů. 

Další formou duchovního vedení 
a formace byly pravidelné, převážně 
jednodenní přednášky a konference 
v řeholních domech, v mariánských 
družinách, ve farnostech nebo na 
přednáškových akcích Křesťanské 
akademie. Zde působí velmi dobře 
otcové František Lízna, Jan Rybář, 
Josef Čupr, Stanislav Peroutka aj. 
Určit zde přesný počet uskuteč-
něných setkání a zúčastněných osob 
je prakticky nemožné. V některých 
skupinách setkání probíhají pravi-
delně každý týden, v jiných jednou 
měsíčně apod. Jedná se přibližně 
o 140 různých přednášek.

zkušenostmi, neumíme zacházet s naší afektivitou, natož ji rozumně využít v modlitbě – pak 
se mi ale zdá těžké, abychom šli v ignaciánských exerciciích skutečně do hloubky. Proto 
pokračuji v některých kurzech, které zavedl kolega Vacík a které se, domnívám, v tom směru 
osvědčily. Zatím jsem vděčná všem jezuitům, se kterými spolupracujeme. Jsem také ráda, že 
kolínská komunita otců jezuitů strpí i takovéto začátečníky – představuji si, že to pro otce 
není jednoduché, že by možná rádi viděli i tradičnější přístupy.

V čem jako karmelitka vidíš inspirativní sílu ignaciánských exercicií?

Vy jezuité máte metodu, která se osvědčila, my na Karmelu máme učitele, jako jsou Terezie 
nebo Jan od Kříže, kteří popsali, co konkrétně se v duchovním procesu mezi člověkem 
a Bohem může odehrávat. Takže to vnímám jako vzájemné doplňování. Ignaciánské 
exercicie myslím obsahují některé základní a nosné prvky a schémata duchovního života 
vůbec: např. základní orientaci lidské existence ke službě Bohu a k vděčnosti, rozlišování, 
následování Krista v chudobě a poníženosti ad. Už samou strukturou nás exercicie obvykle 
donutí vzít Boha alespoň na pár dní v životě vážně. Staví člověka do jakési obnaženosti před 
Bohem, v níž se nemůže schovat za duchovní zkušenost druhých, ale musí v nich být za 
sebe, takový, jaký právě je, a důvěřovat v Boží milost, ať s sebou přinese cokoliv. Osobně 
preferuji individuální doprovázení exercicií bez dlouhého přednášení, zdá se mi, že než 
přednášky nám v současnosti chybí spíše čas ke strávení každodenního množství podnětů 
z Písma i ze života, aby se z nich stávaly opravdové zkušenosti Boha a života.

Ptal se Petr Havlíček SJ
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O co je zájem
Z celkového přehledu činnosti dá-
vání duchovních cvičení je vidět 
velký zájem o jednodenní, tří-, pěti- 
a osmidenní kurzy. Ty naposled 
jmenované, osmidenní, jsou navště-
vované především „profesionály“, 
tj. řeholníky, řeholnicemi a kněží-
mi-jezuity. Jsou mezi nimi zastoupe-
ni také mladí lidé, kteří hledají svou 
životní cestu. Ti dávají přednost 
individuálně vedeným kurzům. 
Pětidenní duchovní cvičení jsou 
dostupná všem lidem a také jsou 
dost využívána pro osobní obnovu a 
růst. Třídenní kurzy patří mezi 
nejvíce navštěvované, neboť začínají 
ve čtvrtek večer, není na ně potřeba 
čerpat dovolenou a slibují možnost 

určité duchovní regenerace. Mnozí 
lidé dávají přednost této krátké 
formě duchovní obnovy. Jedno-
denní duchovní obnovy jsou využí-
vané především ve farnostech nebo 
řeholních komunitách jako přípra-
va na určitá liturgická období nebo 
slavnosti. 

I když pro dávání duchovních 
cvičení není v České provincii 
v současné době vyčleněn na plný 
úvazek žádný jezuita (nepočítáme-li 
naše „důchodce“ v Kolíně), dávají 
mnozí jezuité duchovní cvičení jako 
výraz své identity. Dělí se tak 
o Ignácovo duchovní dědictví, pro-
tože v nich vidí nesmírně účinný 
prostředek k obnovení důvěrnosti 
vztahu s Bohem i lidmi.

Jan Adamík SJ 

Tiché nádvoří kolínského 
exercičního domu 

vyzývá k rozjímání.
(Foto Theodora Heller)
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Jít do dobrodružství s Bohem
Jezuita Václav Umlauf již několik let nabízí zájemcům o exercicie každodenní 
doprovázení přes internet. Na webu www.umlaufoviny.com je možné 
vstoupit do virtuálního prostoru, který slouží k setkávání exercitanta s tím, 
kdo jej doprovází na jeho cestě s Bohem. O této zvláštní formě duchovních 
cvičení je následující rozhovor.

Václave, jak dlouho už dáváš exercicie přes internet a kde ses in-
spiroval?

Internetové exercicie běží už déle než čtyři roky a inspirace byla následují-
cí. Dával jsem normální exercicie různým skupinám lidí, i evangelíkům, a ti 
litovali faktu, že jsem odjel do ciziny a nemohl jsem přes prázdniny nebo pra-
videlně být doma, a tím pádem ani nikoho pravidelně duchovně doprovázet. 
Zadání tedy bylo jasné: udělej to tak, abys, když budeš v cizině, mohl dávat 
exercicie. Vyhověl jsem a připravil jsem virtuální klášter na internetu, kde je 
možné se přes různou proceduru přihlásit na exercicie, které přes internet 
dávám.

Inspirační jádro celého projektu je dvojí. Na jedné straně to jsou nové tech-
nologie, které umožňují tento způsob komunikace. Na druhé straně je to ale 
stará věc, která jde až ke sv. Ignáci, a to je doprovázení v každodenním živo-
tě, čili forma exercicií, kdy jsou lidé doprovázeni v životních situacích, v nichž 
žijí. Dávání těchto exercicií ve všedním dni se postupně rozšířilo během 
posledních desetiletí, kdy se inovovala ignaciánská spiritualita po 2. vatikán-
ském koncilu. Exercicie po internetu jsou tedy takovými exerciciemi dopro-
vázenými v každodenním životě, umožněné novými informačními techno-
logiemi.

Můžeš přiblížit způsob tohoto dávání duchovních cvičení? Jaká je 
jejich struktura?

Jde o to, že se lidé přihlásí na mých stránkách www.umlaufoviny.com 
a proklikají si dotazníky, kde se zavazují k určité spolupráci. Dávám totiž 
exercicie na základě smlouvy, protože také Bůh sjednal s člověkem smlouvu: 
nejprve s Adamem, ta nedopadla nejlépe, pak s Noem po potopě, pak s Abra-
hámem, a my nakonec máme novou smlouvu, Nový zákon skrze Ježíše Kris-



10 | Jezuité 2/2008

Z naší provincie            

ta. Smlouva se mi jeví jak z duchovního úhlu pohledu tak i prakticky jako 
dobrý prostředek, aby se člověk zavázal k nějaké spolupráci. Ve smlouvě se já 
ze své strany zavazuji k ročnímu doprovázení, dávám svůj čas a svoji energii 
bezplatně k dispozici, a ze strany exercitantů zase vyžaduji, aby plnili určitý 
závazek. Formální struktura má tedy podobu smlouvy, kterou uzavírá exerci-
tátor a exercitant.

Jaké podmínky kladeš zájemcům o duchovní cvičení ve všedním 
životě?

První podmínkou je, že se mi musí pravidelně hlásit. Dostávají klíč k jakési 
virtuální cele, kterou mají navštěvovat a jejímž prostřednictvím vyžaduji ur-
čitou formu pravidelné komunikace, která musí trvat celý rok. Další důležitý 
závazek, na kterém trvám, je, že musí platit určité procento ze svého měsíč-
ního platu, z čistého příjmu, na jakoukoliv charitu. Tzn. že neplatí mně ani 
neplatí jakákoliv jezuitská díla – mohou to dát, na co chtějí, na občanské ini-
ciativy atd. Ale podmínkou je, že během toho roku musí vykázat nějakou for-
mu charitativního příspěvku, který pravidelně vyplácejí.

Kolik lidí jsi takto již doprovodil?
Nevedu si přesnou statistiku, ale zatím to vychází zhruba na 20 až 30 lidí 

ročně, takže násobeno čtyřmi to vychází asi přes sto lidí. Mezi nimi jsou zhru-
ba polovina katolíci, hodně jich bylo i evangelíků. Docela mně potěšilo, když 
se např. přihlásila jedna žena evangelického faráře.

Jak exercitanti zvládají každodenní uhájení si prostoru k meditaci?
To je těžká věc. Já to znám sám, protože mám hodně práce a také nestíhám 

věci duchovní. Je proto jasné, že to ze začátku bývá docela těžké. V podstatě 
během dvou až tří měsíců z ročních exercicií jde o to, aby si exercitant vybo-
joval minimální každodenní prostor k meditaci, protože to musí být skutečně 
každý den. Pokud si ho vybojuje, tak jsou exercicie většinou docela úspěšné, 
protože se mu otevřou různé možnosti a můžeme společně vyhodnotit du-
chovní zkušenosti, které přitom udělal. Problémem jsou exercitanti, kteří se 
začnou různým způsobem „flákat“. Třeba se doopravdy snaží, ale nedbají na
pravidelnost – vlivem různých životních okolností, jako je třeba narození dí-
těte, nemoc, tragická událost v rodině atd. Není to tedy vždycky nedostatek 
dobré vůle nebo lenost nebo jiné vlastnosti, často je to dáno různými životní-
mi okolnostmi, že se jim nedaří pravidelný rytmus dodržet. Pak je to ale dost 
vidět. Mám zkušenost, že z těchto důvodů exercicie dokončí zhruba jen dvě 
třetiny lidí, kteří je začali. Navíc na konci exercicií stejně musejí přijet na 
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osmidenní exercicie, které děláme už jako individuální exercicie o samotě, 
kde doprovázím všechny exercitanty osobně.

Co myslíš, že je na individuálním doprovázení nejdůležitějšího?
Za ty čtyři roky se mi ukazuje zajímavá věc. Vidím u lidí zajímavý vztah 

k duchovnímu životu. Lidé totiž mají docela dost duchovních zkušeností, 
i když to není vidět hned na první pohled. Ale hlavně dost těch zkušeností 
není kompatibilních, řekněme s farním církevním systémem nebo, jak já 
tomu říkám, s náboženským provozem církve. Jedna věc je, že lidé docela 
zásadně, přinejmenším katoličtí věřící, žijí ze svátostí, ale druhá věc je, že dě-
lají díky moderní době a modernímu způsobu života takové duchovní zkuše-
nosti, na které většina kněží nedává žádnou adekvátní odpověď. Takže během 
onoho roku je nejdůležitější, aby exercitant vzal vážně své vlastní duchovní 
zkušenosti a pochopil je jako prostor k experimentování mezi sebou a Bo-
hem. Tento prostor, který je utvořen osobním vztahem „já a ty“, se mu já po-
kouším zmapovat  a vyhodnotit. Myslím, že ti, kdo jsou schopni své duchovní 
zkušenosti nejen prožít, ale také reflektovat, si skutečně uvědomí, že Bůh
existuje. Ne, že existuje na papíře nebo v teoriích nebo někde v kostele, ale že 
je to opravdu síla, která ovlivňuje jejich život a se kterou mohou mít osobní 
vztah. Osobní duchovní zkušenost jako místo navázání nebo prohloubení 
osobního vztahu s Bohem – u některých je to navázání, u většiny prohloube-
ní – tím, že se ho naučí reflektovat, to je forma jezuitského magis, jezuitské-
ho více, která pomáhá vztahu mezi člověkem a Bohem. Nejdůležitější je tedy 
osobní rovina, chuť experimentovat, zajet na hlubinu a jít do dobrodružství 
vztahu s Bohem. Ptal se Petr Havlíček SJ

P. Václav Umlauf SJ (*1960) pochází z Luhačovic. Za svou 
příslušnost ke hnutí za lidská práva v komunistickém Česko-
slovensku byl r. 1980 odsouzen na dvacet měsíců nepodmíně-
ně. Trest si odpykal ve věznici na Borech u Plzně. Po návratu 
z vězení pracoval v Brně v různých dělnických profesích, byl 
nadále činný v opozičním hnutí a v křesťanském samizdatu. 
Po listopadu 1989 se zapojil do činnosti Občanského fóra 
v Brně. V roce 1990 odešel do kněžského semináře v Olomou-
ci, po roce vstoupil do jezuitského řádu. Teologická a filozofic-
ká studia vykonal v Paříži, pak pokračoval v magisterském stu-
diu na Londýnské univerzitě (obor filozofie náboženství). Poté

působil v Brně mezi vysokoškoláky, kde byl také v roce 2000 vysvěcen na kněze. 
Doktorandské studium filozofie na Hochschule für Philosophie v Mnichově úspěšně
dokončil v roce 2005. V současné době učí filozofii střídavě jeden semestr v Mnicho-
vě a jeden semestr na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
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Meditovat film?
Ignác z Loyoly vybízí ve svých Duchovních cvičeních, aby člověk využil všech 

dostupných vnějších a vnitřních prostředků k dosažení toho, o co v exerci-
ciích usiluje. K tomu může posloužit změna prostředí, mlčení, zatemnění 

místnosti, použití všech smyslů, paměti, rozumu, vůle i citu. Dá se k tomuto 
účelu použít i film?

V dnešní mediální době na nás dorá-
žejí ze všech stran obrazové a zvuko-
vé podněty, které udělaly zejména 
z mladé generace generaci audiovi-
zuální. Devizou je, že umí velmi dob-
ře číst vyprávění obrazem. Vadou to-
ho naopak je, že se často ztrácí 
v příliš abstraktních pojmech a při 
delších slovních projevech snadno 
ztrácí soustředěnost. 

Spojení exercicií a filmu může
v leckom vzbuzovat nedůvěru, a to 
jak u vášnivých kinofilů, tak i u zku-
šených účastníků duchovních cviče-
ní. Snad i právem. Film se často po-
važuje za povrchní žánr, zatímco 
exercicie se staly synonymem vážné-
ho duchovního úsilí. Je tedy vůbec 
možné spojovat tyto dvě zdánlivě ne-
spojitelné skutečnosti?

Než se pokusíme na tuto otázku 
odpovědět, vyjděme z toho, k čemu 
vlastně exercicie slouží. Nabízejí 
nám prostředky k hledání odpovědi 
na otázky, jak jsme dosud žili a jak se 
nás Bůh dotýkal a vedl nás. Duchov-
ní cvičení prospívají těm, kteří touží 

lépe poznat sebe, chtějí pokročit ve 
vnitřní modlitbě, nebo naučit se roz-
lišovat lepší od dobrého, a tak se 
správně rozhodovat v důležitých ži-
votních situacích, chtějí objevit své 
životní povolání, nebo „jen“ prohlou-
bit a oživit náboženskou zkušenost. 
Exercicie nám tedy pomohou uspo-
řádat náš život a najít novou orien-
taci.

Během duchovních cvičení nám 
k tomuto účelu slouží jak četba bib-
lických textů, tak i ohlédnutí za vlast-
ním životem. Vhodný film tuto dyna-
miku může podpořit či dokonce 
zesílit. Na plátně se totiž setkáváme 
se scénami jakoby z vlastního života, 
na které jsme často již zapomněli, 
nebo je vytěsnili z našeho vědomí. 
Film nám je pomůže znovu vyvolat 
a v Boží přítomnosti nechat uzdravit 
některá nezahojená zranění. Může 
se stát klíčem k dosud neprobáda-
ným komnatám našeho vlastního ni-
tra. Obrazy se navíc mohou vrýt hlu-
boko do vědomí a jsou často 
účinnější než mluvené slovo. Proto 
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i film může být vhodným prostřed-
kem k duchovním cvičením a může 
nám vhodně pomáhat hledat smysl 
našeho života, nechat se Bohem 
vnitřně proměnit, žít nově a lépe.

Filmové ignaciánské exercicie pro-
to nabízejí propojení duchovních 
cvičení a filmu. Zda a jak lze tyto dvě
skutečnosti integrovat, člověk nejlé-
pe pochopí, když si tento způsob 
exercicií sám vyzkouší. Důležité je 
zachovávat všechny podstatné prvky 
ignaciánských exercicií. Patří k nim 
například silentium. O filmech se zá-
sadně nediskutuje, jsou jen podně-
tem k osobní meditaci. Důležitým 
prvkem každých ignaciánských exer-
cicií, tedy i filmových, jsou každo-
denní rozhovory s tím, kdo exerci-
tanta individuálně provází. Jistým 
specifikem ve srovnání s ostatními

typy exercicií je, že body k rozjímání 
formou mluveného slova jsou z větší 
části nahrazeny filmovou projekcí.

Důležitý je pečlivý výběr filmů a je-
jich sestavení do sekvence. Je nasna-
dě, že každý film se pro exercicie ne-
hodí. K duchovním cvičením nejlépe 
poslouží snímky nekomerční, se zpo-
maleným tempem vyprávění. Nesmí 
chybět silný příběh či snaha tvůrců 
se vcítit do psychologie postav, aby 
mohli být diváci vtaženi do děje 
a prožívat jednotlivé osudy spolu 
s hrdiny na plátně. Film nás může 
povzbudit k osobní meditaci, zachy-
cuje-li některá z oněch základních 
napětí lidské existence: mezi svobo-
dou člověka a jeho determinací vzta-
hy či prostředím, mezi vzdorem 
a přijetím skutečnosti, takové, jaká 
je.

Jan Regner SJ

Vnímavost je plodem 
duchovních cvičení.
(Foto Theodora Heller)



14 | Jezuité 2/2008

Rozhovor

Svobodný jen skrze obtíže
Po skončení 35. generální kongregace v březnu tohoto roku poskytl nový 

generální představený jezuitského řádu Adolfo Nicolás rozhovor, ve kterém 
chtěl promluvit v osobnějším duchu nejen ke všem jezuitům, ale i k těm, 

s nimiž jezuité spolupracují, ke všem přátelům ignaciánské rodiny. Z tohoto 
obsáhlého rozhovoru vybíráme.

Otče generále, řekněte nám něco o své rodině, abychom lépe po-
znali, kdo jste a odkud přišlo vaše povolání. 

Narodil jsem se v dubnu 1936 bezprostředně před španělskou občanskou 
válkou. Španělsko bylo ve velkém pozdvižení a zmatku už tři roky před vál-
kou – různé hrozby, dokonce i vraždy. Brzy po mém narození lidé ze soused-
ního města hrozili mému otci zabitím, protože byl vůdčí osobností ve vesnici 
a měl velmi vyhraněné katolické názory proti sousednímu městu, kde se 
sympatizovalo s komunisty. Otec musel utéct a jediná možnost, kam v té do-
bě mohl jít, bylo vojsko. Tím začalo naše stěhování z místa na místo. 

Moje dětství poznamenalo neustálé stěhování. Nejprve z naší vesnice do 
jiné, pak za otcem na sever do Santander, kde se narodil můj mladší bratr, 
pak do Barcelony, kde jsem žil od svých 4 do 13 let. Tam jsem vyrostl. 

Od první třídy do maturity jsem chodil do sedmi různých škol. Pro dítě to 
je nepříjemná zkušenost. S někým se skamarádíte, ale pak své kamarády mu-
síte opustit. Najdete si nové kamarády, a zase je musíte opustit. Později jsem 
pochopil, že to bylo požehnání. Když jsem přišel do Japonska, byl jsem kaž-
dých šest měsíců v jiné komunitě – počínaje jazykovou školou. Byl jsem 
z dětství zvyklý být s novými lidmi a navazovat nové kontakty – a to mi po-
mohlo i v mém misionářském životě.

Díky tomu, že jsem se narodil na vesnici, v rodině pracujících, si také velice 
vážím jednoduchosti. Neříkám, že jsem podle toho také vždy žil. Avšak jed-
noduché vztahy, jednoduchý život, nepříliš sofistikovaní lidé – to vše mám
rád. Také nerad věci skrývám a nemám rád polopravdy. Dávám přednost pří-
mosti. Japonsko mě naučilo jemnosti, a nechci být hrubý, ale jsem otevřený. 
Nerad chodím kolem horké kaše.
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Zmínil jste katolicizmus vaší rodiny. Přispěl nějak k vašemu další-
mu vývoji? 

Určitě. Musím zmínit dvě věci. Katolicizmus mých rodičů byl „vesnický“. 
Katolicizmus kastilské vesnice je velmi silný, stálý a tradiční. Ale to, že jsme 
se museli stále stěhovat, mé rodiče, zvláště maminku, naučilo pružnosti. Do-
vedla se přizpůsobit různým situacím natolik, že ke konci života se s ní lidé 
chodili radit. Pokud byste se jí nebo mého otce zeptali na jejich názory, odpo-
věděli by podle tradičního katolického učení. Ale když lidé za nimi chodili 
s problémy, dovedli otevírat možnosti, a ne jen dávat odpovědi. Znali teore-
tické a pravověrné odpovědi, ale dovedli je přizpůsobovat situaci. Myslím, že 
to mě ovlivnilo. Zvlášť když jsem se dostal do jiných kultur a uvědomil si, že 
lidé prožívají úplně odlišné zkušenosti než já. Pak člověk mnohem ochotněji 
naslouchá a slyší hudbu – nejen slova – hudbu zkušeností druhých lidí. Tak-
že to rozhodně mělo vliv. 

A mohl bych dodat něco o vlivu mých bratří. Jsme čtyři bratři. První je in-
telektuál, filozof a žije v USA. Druhý je zaměstnanec banky, člověk velmi
pragmaticky založený, se zdravým rozumem, přímý a velmi čestný muž. Já 
jsem třetí a poslední bratr překypuje nápady a fantazií, mimo jiné je psycho-
log a učitel. Toto bratrské prostředí na mě rovněž mělo velký vliv. Můj nej-
starší bratr mi kupříkladu radil, když jsem začínal učit teologii. Uvedl mě do 
symbolizmu, do jazyka symbolů, do Paula Ricoeura atd. V jiných obdobích 
mého života mi bratři pomáhali stát nohama pevně na zemi. Dodnes mi to 
hodně pomáhá. Například se vyhýbám příliš duchovním řečem o řeholním 
životě. Jako by duchovní řeči mohly nahradit nedostatek opravdovosti. Ne, 
ne. Když mluvíme o chudobě nebo našem způsobu života, moje rodina mě 
přivádí zpět na zem a říká: „Co tím vlastně myslíš?“ Nemůžu jednoduše zdu-
chovnit něco, co musí začínat tělesně – v konkrétní realitě. 

To vše vás nakonec vedlo do Tovaryšstva Ježíšova. Jak se vymezo-
valo vaše jezuitské a misionářské povolání v Tovaryšstvu? 

Stále víc jsem přesvědčen, že osobní dějiny a reálné okolnosti jsou silnější 
než myšlenky. V mém případě, řečeno křesťanským výrazem, se staly prozře-
telnostní věci. Když jsem vyrůstal v Barceloně, jezuity jsem neznal. Ale můj 
nejstarší bratr vstoupil do Tovaryšstva (provincie Tarraconensis). Šel do In-
die, ale zhroutil se během studia filozofie a opustil řád. To byl kontakt, díky
němuž jsem poznal jezuity. 

Vlastně jsem přemýšlel o tom stát se lasallským bratrem (kongregace Brat-
ří křesťanských škol sv. Jana de la Salle – pozn. překl.), protože jsem k nim 
chodil do školy. Líbilo se mi, jak s námi bratři pracovali, jejich přátelskost 
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atd. Když pak můj bratr navázal kontakt s jezuity, odvedlo to mou pozornost 
od lasallských bratří. Jezuité byli také ve školství a já k němu měl sklony, tak 
jsem se s nimi spojil. Když se rodiče přestěhovali do Madridu, mohl jsem tam 
chodit do jezuitské školy. Zaměřil jsem se na jezuity. Na konci střední školy 
jsem se během exercicií rozhodl, že vstup k jezuitům bude pro mě nejlepší 
životní cestou. 

Pokud jde o Japonsko – opět jsou zde ve hře prozřetelnost a dějiny. Nikdy 
jsem se nehlásil do Japonska a moc jsem o něm nevěděl. Když jsem byl v ju-
niorátu, otec generál Janssens napsal dopis – mimochodem myslím, že to 
byl výborný nápad, a teď, jako generál, snad také nějaký podobný napíši. 
Takže generál napsal dopis celému Tovaryšstvu, v němž žádal o dobrovolní-
ky na různá místa. Napsal: „Žádají nás o lidi, kteří by pomohli v různých čás-
tech světa. Ti z vás, kdo se cítí povoláni, prosím, přihlašte se.“ 

Řekl jsem si: potřebují pomoc a já jsem jezuita. Považoval jsem za samo-
zřejmé, že jezuitské povolání je univerzální, že nejsem jezuitou jen pro Špa-
nělsko, nýbrž že mohu jít kamkoli. Přihlásil jsem se tedy: „Potřebujete lidi 
a já jsem ‚člověk‘. Takže kdybych mohl někde pomoct, půjdu.“ 

Napsal jsem mu na začátku filozofie. O měsíc nato si mě zavolal provinciál
a povídá: „Napsal jste generálovi a nabídl jste se do misií. Přesto můžete od-
mítnout.“ Nebyl příliš nadšený, protože se mnou měl jiné plány. Již mi naří-
dil dva roky studovat filozofii a pak dělat matematiku, abych mohl vyučovat
na jedné technické škole v Madridu. „Přihlásil jsem se, a tak půjdu,“ odpově-
děl jsem. Zeptal se mě tedy: „A co tak Japonsko?“ Já na to: „Dobře, proč ne?“ 

Při rozhovoru 
se spolubratry

(Foto SJWeb.info)
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Bylo to náročné. Hned, jak jsem vyšel od provinciála, jsem si pomyslel: „Ja-
ponsko – to znamená celý život se učit.“ Měl jsem představu o Japonsku jako 
o vyspělé kultuře, obtížném jazyce atd. A bylo to tak. Celý život jsem musel 
studovat. Skončil jsem filozofii a po zbytek formace jsem se zaměřil na Ja-
ponsko. 

Myslím, že to vše nebylo náhodou. Takové věci se v životě stávají. Dospěl 
jsem k přesvědčení, že to byla nejlepší volba. Kdybych si měl vybrat oblast, 
kde být misionářem, byl bych možná zvolil Latinskou Ameriku, Afriku či jiná 
místa, kde bych spatřoval zjevnější potřebu. Když tak ale nad tím uvažuji, Ja-
ponsko byla nejlepší volba, protože od samotného začátku jsem věděl, že Ja-
ponsko a já se k sobě dokonale hodíme. Mezi Japonci a japonským způsobem 
existence jsem se cítil velmi doma. Nejsem divoký Španěl, spontánní a vý-
bušný. Spíše jsem tichý. A to je v Japonsku vítáno. Od začátku jsem se cítil 
velmi dobře.

Nerad mluvíte o spiritualitě jako takové, nýbrž raději rozebíráte 
konkrétně, jak pomoci lidem lépe porozumět sobě samým. Dovedl 
byste vypíchnout některá místa Písma sv. nebo evangelií, která 
pro vás byla a jsou důležitá? 

Velmi mě oslovují biblické texty, které pojednávají o třech oblastech. Před-
ně o službě. Například když služebník na konci dne nečeká, že Pán přijde 
a bude mu sloužit, ale jen řekne: „Udělal jsem, co jsem měl. Toť vše.“ Jde 
o to, že kolem života zasvěceného službě není potřeba dělat povyk. V našem 
povolání je to normální. A tak všechna podobenství, která pojednávají o služ-
bě – povolání ke službě, jednoduchost služby – mě vždy oslovovala. 

Nechci soudit druhé, ale nemám rád, když řeholníci, jezuité i nejezuité, 
mluví o řeholním životě jako o kříži, jako o těžkém břemeni, které musí nést. 
Myslím, že to je většinou nesmysl, protože i ženatí mají mnoho problémů 
a potíží. Lidé, kteří se musí namáhat, aby se uživili, mají někdy opravdové 
kříže. Znám lidi, co se lopotí celý život, třeba přistěhovalci. A tak dramatizo-
vat potíže řeholního života není moc na místě. Proto je pro mě velmi důležitá 
služba a chápu své povolání jako povolání ke službě. Služba mi dělá radost 
a myslím, že to je podstata naší spirituality. Když nás těší prostě sloužit, žije-
me v nehynoucí radosti. Proč to komplikovat? Ti, kdo se opravdu chtějí věno-
vat službě, nemají konkurenci. Takže když Bible mluví o službě, vždy mě to 
osloví. 

Druhá oblast, to jsou texty, které mluví o životě v Duchu. Velmi mi to po-
mohla objevit Asie. Asijská spiritualita, hinduistická i buddhistická, se sou-
střeďuje na pokoj, který pochází zevnitř, který překypuje, který nás obklopu-
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je. Nepředstavuji si Ducha jako hlas, který šeptá do ucha, nýbrž jako Božího 
Ducha, který člověka naplňuje, inspiruje, podpírá. Mám rád písně o Duchu, 
kde vystupuje jako utěšitel, úleva, spočinutí. Opravdu cítím, že Duch mě in-
spiruje, inspiruje nás všechny. 

A třetí oblast jsou biblické texty o odpoutanosti. V tom je ignaciánský vliv, 
i když se to dá najít i v buddhistickém prostředí, kde jsem tolik let žil. Už od 
noviciátu mě inspirovaly tyto texty: „Zachráníš-li si život, ztratíš ho.“ Nebo 
„K čemu je to všechno, ztratíš-li sám sebe?“ V tom vidím úplnou souběžnost 
s buddhismem. 

Jádro buddhistické spirituality je odpoutanost od výsledků své námahy. 
Nejde tu jen o odpoutanost od věcí – vždyť jsme připoutáni k lidem, máme 
rádi svou práci atd. Jde o odpoutání od čehokoli, co se nám může přihodit. Je 
to podobné jako to známé rčení, které se připisuje sv. Ignáci: „Dělej vše, ja-
ko by to záviselo jen na tobě, ale uvědomuj si přitom, že to závisí jen na Bohu 
– a tak si nedělej starost.“ (Existuje řada různých verzí – pozn. překl.) Je to 
o odpoutanosti. Děláš, co můžeš, ale jsi jenom služebník, a tak nech plodům 
své práce jejich svobodu, nech Boha pracovat. Když tedy vidím pasáže v evan-
geliích na toto téma, oslovuje to něco v mém nitru.

A nakolik vás jako člověka, který opustil Španělsko a vydal se do 
Asie, ovlivnil sv. František Xaverský? 

Určitě mě ovlivnil, ale můj vztah k němu se postupně měnil. Když jsem byl 
mladý, byl pro mě František Xaverský hrdina, mým vzorem a snem bylo jeho 
nadšení, vnitřní oheň a ochota vydat se kamkoli. 

Po volbě generálem 
u hrobu sv. Ignáce

(Foto Don Doll)
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Ale později jsem si uvědomil, že není univerzálním a lidovým svatým. Na-
příklad v Indii se dopustil chyb. Lidé, kteří o nich vědí, mají sklon ho odmítat 
jako vzor misionáře, zvláště v Asii, možná zvláště v Japonsku, kde jsou lidé 
velmi citliví vůči dialogu a úctě ke svědomí každého člověka. 

Začal jsem se na Františka Xaverského dívat kritickým okem. Ale pak mi, 
myslím, ukázal znovu svou velikost, když jsem viděl, kým se v Japonsku na-
konec stal. V Indii byl ještě synem tehdejší teologické školy. Ale když přišel 
do Japonska, tak se díky lidem, s kterými se setkal, změnil. To považuji za 
nesmírně důležité. Hovořil s mnoha lidmi a během těchto setkání si uvědo-
moval, že neměl úplně ve všem pravdu. Začal druhým více naslouchat, re-
spektovat je a obdivovat. Jako misionář se změnil. Založil styl, který později 
převzal Matteo Ricci a jiní. Ale byl to už František Xaverský, kdo dovedl tuto 
změnu uskutečnit. Myslím, že tak prokázal své osobní kvality, které mě neu-
stále inspirují. A tak už neobdivuji jeho ohnivý zápal, ale spíše to, že dokázal 
změnit své představy a názory. 

 
Jedním z rysů vaší povahy, o nichž jsme slyšeli, je, že jste šťastný, 
radostný, že se s vámi dá snadno vyjít a že vytváříte dojem klidné 
pohody. Vidíte sám sebe takto i vy, nebo byly ve vašem životě chví-
le, kdy nebylo snadné být vyrovnaný? 

Ano, jistě byly obtížné chvíle. Osobní i institucionální. Ale celkem vzato, 
myslím, že mi velmi pomohlo vracet se k těm třem biblickým bodům, o nichž 
byla řeč. Párkrát jsem prožíval krizi, protože jsem se cítil nepřijat nebo nepo-
chopen. Pak jsem si uvědomil, že to jsou skvělé příležitosti k osvobození. 
V těch chvílích jsem si uvědomil, že cílem mého života není líbit se druhým. 
Nemusím se líbit nikomu. Pak budu svobodný. 

Když něco jde dobře, tak je vše v pořádku a vše je snadné. Ale když něco 
nejde, přichází utrpení, nároky a potíže. Uvědomíte si, že to je příležitost být 
více svobodný. Tento prostor, kde se získává svoboda, je vždy požehnáním. 
Cítíte, že nemáte co ztratit. Například když jsem se stal generálem, zavedli 
mě do pokoje sv. Ignáce a připomenuli mi třetí stupeň pokory atd. A to je 
skvělé, je to střed toho, čím jsme. To je pravá vyrovnanost. Kdo vám může 
vzít radost, když vaše radost nezávisí na úspěchu, na tom, co si o vás lidé 
myslí? Ale tuto svobodu získáte jen skrze obtíže. Nikdy není levná. Ale mu-
sím upřímně dodat, že jsem nikdy neměl nějaké mimořádné obtíže. A tak ne-
mohu tvrdit, že jsem vykonal hrdinské skutky. 

 
Ptali se Tom Rochford SJ, Pierre Bélanger SJ a Dani Villanueva SJ

Přeložil Pavel Gábor SJ
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V Lipsku mezi nevěřícími
Bývalé východní Německo patří spolu s Českem zřejmě k nejpronikavěji 

sekularizovaným zemím Evropy. Je to území, jehož obyvatelé nemají „nábo-
ženský sluch“. V Bavorsku by lidé na otázku „Jste věřící?“ nejspíš odpověděli: 

„Tady jsme všichni odedávna katolíci.“ Ve východním Německu by naproti 
tomu se stejnou samozřejmostí zaznělo: „Tady jsme odedávna ateisté.“ 

Zatímco se v zakládajících spolko-
vých zemích SRN ke křesťanské víře 
stále ještě hlásí dvě třetiny obyvatel-
stva, cítí se v nových zemích jen asi 
čtvrtina obyvatel spojena s nějakým 
náboženstvím a nanejvýš tři procen-
ta se hlásí ke katolicizmu. Uvedené 
počty přitom ještě dále klesají. „Nor-
mální“ je nevázat se na žádné nábo-
ženství a být imunní vůči jakýmkoliv 
misijním aktivitám. Zdejší lidé neza-
pomněli jen na Boha, oni už zapo-
mněli, že na něj zapomněli.

Většinou se tvrdí, že příčinou to-
hoto stavu je ateistická propaganda 
někdejšího socialistického státu, kte-
rá vtloukla lidem do hlavy přesvěd-
čení, že víra je nevědecký postoj, 
a tím postoj odporující rozumu. Dů-
sledky propagandy ještě přetrvávají 
a kdyby církev zkoušela „verbovat“ 
lidi do svých řad, vyvolala by tím 
u lidí pocit, že je to součást škodli-
vin, které se od znovusjednocení Ně-
mecka ze západu valí do země a pře-
válcovávají zdejší obyvatelstvo. 
A konečně je v pozadí už ve středo-

věku zahájená reformace s jejím 
v Německu pevným propojením trů-
nu a oltáře, státní moci s mocí cír-
kevní: evangelium tu lidé zažívali 
spíše jako mocenský nástroj politiků 
a vládců než jako radostnou zvěst. 

Hledání cest
Krátce po znovusjednocení Němec-
ka pověřila jihoněmecká jezuitská 
provincie P. Bernda Knüfera vede-
ním studentské farnosti v Lipsku. 
Brzy se ukázalo, že tu jde o zvláštní 
situaci a neobvyklý úkol: V celém 
Lipsku totiž neexistuje žádné viditel-
né místo života katolické církve.

Bernd Knüfer a spolu s ním ostatní 
jezuité pochopili, že zřízení katolické 
farnosti pro studenty je sice správný 
a užitečný krok, ale že nelze pone-
chat bez povšimnutí těch skoro 80 %  
ostatních lidí, kteří zde své znalosti 
křesťanství čerpají v nejlepším pří-
padě ze směsice starých předsudků 
a klišé.

Ježíš Nazaretský uložil svým učed-
níkům, aby šli „na rozcestí a k plo-
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tům“, aby „uzdravovali, vymítali zlé 
duchy a hlásali příchod Božího krá-
lovství“. Jak se ale chopit tohoto 
úkolu v podmínkách postmoderní-
ho, zcela sekularizovaného východo-
německého velkoměsta? V bývalé 
NDR se církev snažila hájit svou 
identitu niterností a ústupem do 
společenského ústraní. Dnes tu je 
ale nová možnost hlásat radostnou 
zvěst na veřejnosti. Je to novum 
a bude nutné tuto nabízející se mož-
nost zkoumat a vážit.

Pater Knüfer si uvědomoval, že je 
důležité vytvořit v první řadě snadno 
nalezitelný a dosažitelný křesťanský 
prostor, na druhé straně ale viděl, že 
tu musí existovat také nízkoprahové 
centrum, nabízející vstupní informa-

ce o křesťanské víře a poradenskou 
službu, zaměřenou na uzdravující 
pastoraci pro lidi v konfliktních
a krizových situacích. Tato nabídka 
musí odpovídat hledání dnešních 
mladých lidí a musí odpovídat po-
třebě zraněných a trpících lidí – a to 
vše bez velkých materiálních nákla-
dů. Cílovou skupinou jsou lidé méně 
majetní a hůře situovaní než střední 
třída. Na základě těchto úvah tedy 
v Lipsku před deseti lety vzniklo 
katolické centrum Orientierung 
(Orientace) pro lidi, kteří se potýkají 
s životními starostmi a kladou si 
náboženské otázky.

Prostor ticha
Součástí centra je vkusně zařízená 
a denně otevřená místnost vytvářejí-
cí oázu pokoje ve hluku velkoměsta. 
Je hojně navštěvovaná, což dokazuje 
už třetí kniha návštěv za krátkou do-
bu jejího trvání. Zápisy v ní jsou peč-
livě vyhodnocovány. 

Někteří návštěvníci do ní zapisují 
takřka části svého osobního deníku, 
jiní se svěřují se svou nouzí, další jen 
prostě zaznamenávají své myšlenky 
k tématům, jako jsou svoboda, mír 
nebo smysl života: „Chci žít, žít, žít.“ 
– „Dnes jsem se našel.“ – „Nemám 
už co ztratit.“ Někteří návštěvníci by 
si přáli, aby tento prostor jasněji vy-
zařoval křesťanského ducha, aby tu 
byl kříž, bible a klekátko. Stejně zře-
telná je ale jeho obliba jmenovitě 
mezi nekřesťanskými či prostě nená-
boženskými návštěvníky právě pro 

P. Hermann Kügler SJ, ředitel centra Orientierung
(Foto www.jesuiten.org)
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jeho nevtíravost a otevřenou mož-
nost duchovního zážitku: „Jasně! Je 
tu cosi posvátného, co vede člověka 
k zastavení.“ – „Jsem sice bezvěrec, 
ale tady to na mě působí jako úder 
kladivem.“ – „Je to uklidňující vě-
dět, že ve městě je místo, kde se i ate-
ista může na chvíli zamyslet a dopřát 
tělu i duši odpočinek.“

Subversivní síla ticha se zřetelně 
projevuje v častém rozlišování mezi 
„tady“ a „venku“: „Je to super, velmi 
užitečný štít proti kultuře konzumu.“ 
Jinakost ticha si mladí uvědomují, 
jejich kresby, typické výrazy a naráž-
ky na hry s nedodržovanými pravid-
ly zaplňují hlavně střední část knihy. 
Ticho je pro ně znamením pokoje 
(„Je to tu fantastický!“), ale také po-
kušením vyplnit jeho prázdno všed-
nostmi („Smí se tu kouřit?“ – „Pusť-
te trochu muziky!“ – „Zorganizujte 
tu party!“). Časté zmínky o drogách 
a o závislosti zřejmě vyvolává hloub-
ka ticha, do kterého doléhá ozvěna 
jejich mámení.

Příležitost k setkání
Vedlejší místnost je „kontaktní“, lze 
tu získat různé informace, navázat 
styk, hledat radu, pomoc, nebo se 
třeba jen dovědět pořad bohoslužeb 
ve městě. Zhruba třicet dobrovolní-
ků umožňuje každodenní provoz 
místa a já se sestrou Susanne z kon-
gregace Kristových misionářek se 
staráme o obsah nabídky. Ta obsa-
huje informace a pozvání na cestu 
víry, terapeutickou poradnu, příleži-

tost k poznání křesťanské spirituali-
ty a vybídku k sociálním aktivitám.

Reagovat opravdově na východo-
německou situaci pro nás znamená 
chápat tuto poušť bez náboženství 
jako místo Boží přítomnosti, podob-
ně jako Mojžíš u hořícího keře „vy-
zout sandály“ místo rázného vkroče-
ní obutím se do pravd víry; dále též 
hledat společnou řeč, neschovávat se 
za obvyklý církevní žargon: slova ja-
ko spása, nebeská sláva, vykoupení, 
odpuštění hříchů, posvěcující milost 
neříkají nevěřícím nic nebo dokonce 
něco úplně jiného, než křesťané za-
mýšlejí; jít jako apoštol Pavel za lid-
mi tam, kde jsou, a nečekat, až při-
jmou naše pozvání a přijdou k nám; 
být připraveni a ochotni opravdu se 
od nevěřících učit s vědomím, že 
i my potřebujeme pomoc a radu při 
překonávání svých omylů.

V NDR byla zavedena a nařízena 
„Jugendweihe“, jakýsi pseudoná-
boženský rituál spojený se slibem 
věrnosti marx-leninizmu a socialis-
tickému státu. Její slavení na mnoha 
místech pokračuje i po pádu berlín-
ské zdi, často s velkou slávou. Exis-
tují ale mladí lidé, kteří se této 
„Jugendweihe“ (jde vlastně o seku-
larizovanou kopii luteránské konfir-
mace – pozn. překl.) nechtějí zúčast-
nit. Biřmování však u nich jako 
nepokřtěných nepřichází v úvahu. 
Sestra Susanne proto nabízí těmto 
mladým lidem alternativní možnost 
setkávání. Ve skupině mluví o svých 
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osobních zkušenostech, tužbách, 
plánech do budoucna, o hodnotách 
a lidské existenci. Na květen pak při-
praví „slavnost dospělosti“ se širo-
kým okruhem rodičů, příbuzných 
a přátel. 

Naše centrum se také podílí na 
vzdělávací činnosti Lidové vysoké 
školy v Lipsku. Jejím zřizovatelem je 
město a zaměřuje se na postgraduál-
ní vzdělání dospělých. Centrum Ori-
entierung v jeho rámci nabízí kurzy, 
které se věnují náboženským téma-
tům v nejširším slova smyslu. Ne-
jsou to tedy vyloženě křesťanská té-
mata, ale přesto mezi ně patří např. 
„Bible pro zvědavé“, „Andělé“, „Mys-
tika“ a „Umění rozhodnout se“ – šká-
la je skutečně široká.

Stále k nám přicházejí lidé hledají-
cí radu a pomoc v nesnázích. Ne kaž-
dý je dostatečně vyzbrojen pro střet 
s nevyhnutelnými životními strastmi 
a bolestmi. Snažíme se pomáhat, po-

depírat v nesnadných chvílích prázd-
noty, osamocení, smutku ze ztráty 
blízkých a ukázat na možnost další-
ho lidského růstu právě v těchto si-
tuacích. 

Ukazuje se, že lidé hledají spíše 
příležitost náboženského zážitku než 
cestu k víře v Boha. Největší počet 
účastníků zaznamenáváme při na-
šich večerních meditacích, a to jistě 
není náhoda. Nabízíme je třikrát 
týdně s vědomím, že člověk víru „ne-
produkuje“, ale přijímá jako dar od 
Boha. Proto vynakládáme velkou pé-
či na přípravu cesty, kterou Pán mů-
že člověka vést, a také na doprováze-
ní těch, kdo se na ní již nacházejí. 
Nutit tady někoho k něčemu, mani-
pulovat jej, by znamenalo popřít víru 
v dar Boží milosti. 

Hermann Kügler SJ
Z ročenky Jesuiten 2008 

přeložil a upravil Petr Kolář SJ

Lipský Prostor ticha 
vyniká originální 
architekturou.
(Foto archiv)
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Obnovená tvář Matky Boží
Milostný obraz Panny Marie, uchovávaný v římském kostele del Gesù, je 

památkou spojující nás přes staletí s první generací tovaryšů Ježíšových, kteří 
po příchodu do Říma dostali do správy malý chrám zasvěcený Panně Marii 

„na cestě“ (Madonna della Strada). Nedávno byl tento obraz restaurován, 
a tak lze nyní vidět tvář Matky Boží tak, jak ji v 16. století viděli sv. Ignác 

a jeho druhové.

Restaurovaný obraz Matky Boží byl 
slavnostně vrácen na oltář postranní 
kaple kostela del Gesù v neděli 8. říj-
na 2006 při slavnostní bohoslužbě, 
které předsedal papežský vikář pro 
římskou diecézi kard. Camillo Ruini. 
Tomuto návratu předcházel dlouhý 
a složitý proces obnovy, který přinesl 
nečekané, a dalo by se říci i senzační, 
výsledky.

Co se skrývá pod povrchem
Vše začalo zcela náhodou. Skupina 
vědců z římské univerzity La Sapien-
za hledala vhodný umělecký objekt 
pro vyzkoušení své nové metody, je-
jíž pomocí by bylo možno stanovit 
nejvhodnější postup pro restaurová-
ní starobylých uměleckých děl. Ob-
raz Madonny della Strada se zdál 
vhodným adeptem pro vyzkoušení 
této nové metody. Jedná se o dílo be-
zesporu starobylé, které během sta-
letí bylo zároveň nuceno podstoupit 
rozličné více či méně vhodné restau-
rátorské zásahy. Při té příležitosti se 

naskýtala možnost alespoň očistit 
ztmavlý povrch obrazu od nánosů 
sazí, jež se za staletí na obraze od po-
sledního restaurátorského zásahu 
v roce 1882 usadily.

Tato čisticí procedura ale začala 
postupně odhalovat dřívější snahy 
o opravy poškozených míst obrazu. 
Ty nebyly často příliš šťastné a ze-
jména v 19. století vedly k přemal-
bám, které nakonec zavinily celko-
vou ztrátu povědomí o původní 
barevnosti obrazu. Nakonec tedy by-
lo přistoupeno ke komplexní restau-
raci obrazu, která mu měla navrátit 
původní barevnou svěžest a staroby-
lou vznešenost.

Původ obrazu
Obraz „jezuitské Madony“ je fres-
kou, která vznikla někdy v období 
mezi 2. pol. 13. a 1. pol. 14. století. 
Původně byla součástí výzdoby ma-
lého, vlhkého a zanedbaného koste-
líka Panny Marie v centru Říma ne-
daleko Benátského náměstí (piazza 
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Venezia), v místech, kde dnes stojí 
kolej del Gesù. Tento kostel svěřil je-
zuitům papež Pavel III. v roce 1540. 
Původně se nazýval „degli Astalli“ 
podle patricijské rodiny mající v těch 
místech svůj palác, později „degli Al-
tieri“, až nakonec komolením těchto 
jmen vznikl přídomek „della Stra-
da“. Před zbořením tohoto kostelíka, 
jejž měl nahradit velkolepý chrám 
del Gesù, stavěný od r. 1568 dobro-
dincem jezuitů kardinálem Alessan-
drem Farnesem, byla freska sejmuta 
ze zdi a později umístěna do postran-
ní kaple, v níž jezuité skládali slavné 
řeholní sliby.

Takto sňatá freska je dodnes fixo-
vána na plátně a umístěna na břidli-
cové podkladové desce o rozměrech 

68×75 cm. Polopostava Panny Ma-
rie je na ní zobrazena s Ježíškem 
v náruči, jak ho drží na levé ruce, za-
tímco má pravou ruku volně vztaže-
nou k divákovi. Na hlavě má korunu 
obklopenou svatozáří. Její pohled je 
přímý a celá postava je zahalená 
pláštěm zlatavé barvy. Malý Ježíš je 
na obraze zobrazen v postoji sedící-
ho Pantokratora. Jeho hlava je ob-
klopena svatozáří s křížem a přímým 
pohledem zkoumá diváka. V levici 
drží knihu, pravou ruku zdvihá k po-
žehnání.

Celková typologie obrazu evokuje 
pojetí Panny Marie jako prostředni-
ce milostí, která vyzývá k důvěře 
v Božího Syna, u něhož se za lidi při-
mlouvá. Ačkoliv ještě nebylo stano-

Obraz Madony před restaurováním ...
(Foto archiv)

... a její podoba po jeho skončení.
(Foto archiv)
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veno jednoznačné autorství tohoto 
díla, s největší pravděpodobností 
pochází z některé z významných ma-
lířských škol středověkého Říma.

Obnovená krása
Restaurátorské úsilí se vyplatilo. Na-
vrátilo obrazu Matky Boží jednodu-
chost a zároveň duchovní svěžest. 
Temný a svým způsobem monotón-
ní obraz získal živost a barevnou bo-
hatost. Před restaurováním určovalo 
celkové vyznění obrazu zejména čer-
né pozadí, způsobené fermežovými 
nátěry z 19. století. Pod nimi restau-
rátoři odkryly blankytně modré po-
zadí, které nyní dodává obrazu at-
mosféru nebeského pokoje. Též 
přemalby postav z 19. století rustika-
lizovaly jejich celkovou modelaci 
a kompozici jak ve tvaru, tak v bar-
vě. Po zásahu restaurátorů se nyní 
můžeme obdivovat prosté, avšak ni-
koliv banální modelaci draperie za-
halující Pannu Marii i Ježíška. 
Úchvatná je i valérová bohatost ba-
rev – zlatavé, karmínově rudé a tyr-
kysově zelené, jež byla předtím zcela 
potlačena přemalbou, schematicky 
kombinující modrou a červenou. 

Putování Matky Boží časem
Takto obnovený obraz vlastně ob-
loukem vykonal cestu staletími, kdy 
měnil místo i podobu. Tato pouť je 
čímsi, co má též symbolickou hod-
notu. Po zboření původního koste-
líka, na jehož stěně byla freska na-
malována, a po jejím sejmutí byl 
obraz v rozmezí let 1569–1575 nejpr-

ve vystaven úctě věřících v blízké ba-
zilice sv. Marka na Benátském ná-
městí. Když byl v roce 1575 otevřen 
nově postavený kostel del Gesù, na-
šel obraz stálé místo v něm. O století 
později byla kaple zasvěcená Matce 
Boží dále vyzdobena freskami, oblo-
žena mramorem a deskovými obrazy 
se scénami z legend o životě Panny 
Marie. Ke konci 19. století byla obra-
zu věnována zvýšená pozornost u 
příležitosti třístého výročí umístění 
obrazu v této kapli – od 19. listopadu 
do 8. prosince 1882 byla Madona 
důležitým aktérem při slavnostních 
bohoslužbách a procesích; při té pří-
ležitosti nejspíš došlo i k nezdaře-
ným restaurátorským zásahům. 

Nedávná obnova je tedy důležitou 
etapou v putování Matky Boží „na 
cestě“ časem přinejmenším v tom, že 
uzavřela oblouk proměn její podoby. 
Dnes po staletích úprav a proměn se 
návštěvníci Říma mohou obracet 
k Matce Boží v modlitbě před jejím 
obrazem v kostele del Gesù v té po-
době, v jaké tento obraz znali první 
jezuité, když přišli v roce 1540 do Ří-
ma. Mohou hledět do její tváře, jak ji 
znali první svatí Tovaryšstva, když se 
dávali do Boží služby s velkorysostí 
inspirovanou vírou Matky Boží – by-
li jimi nejen sv. Ignác nebo sv. Fran-
tišek Xaverský, ale i sv. Petr Kanisi-
us, sv. Stanislav Kostka, sv. František 
Borgiáš a další.

Petr Havlíček SJ
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Oživení barokní slávy

Pod názvem Barokní jezuitské 
Klatovy se poslední dubnový 
víkend loňského roku poprvé 

konal třídenní program pod taktov-
kou občanského sdružení Klatovské 
katakomby. Hlavní částí programu 
bylo historické sympozium v Měst-
ské knihovně, v budově bývalé jezu-
itské koleje. Ještě než začal letošní 
druhý ročník této akce, mohli si čte-
náři ve stejnojmenném sborníku při-
pomenout přednášky z roku minulého.

Co do obsahu, je sborník velmi 
pestrý: přecházíme postupně od ba-
jek o jezuitech přes historii lékařství, 
hudbu, vědu či školství až po 
kunsthistorii. Některé texty jsou dí-
ky autorskému přístupu k čtenářům 
laskavější, jiné zůstávají na přísně 
věcné rovině. Někde bychom ale 
mohli očekávat zúžení a prohloube-
ní tématu. Poměrně mnoho prostoru 
věnuje například Ivana Čornejová již 
dost známému životopisu Ignáce 
z Loyoly a počátkům působení řádu 
u nás, a tak zbylo relativně málo mís-
ta na mýty a bajky, které byly o jezu-
itech spřádány. Podobně u příspěv-
ku Františka Hylmara by čtenář 
ocenil, kdyby bylo více místa věno-
váno dějinnému vývoji jednotlivých 
prvků řádové spirituality, jak by slu-
šelo konferenci, která se těšila pří-
vlastku „historická“. 

Škoda jen, že publikaci jako by 
chyběla redakční koncepce. Vedle 
článků, které zjevně chovají odborné 
ambice (Černý, Aschenbrenner, Ma-
čák, Mikulec, Valentová, Herold), 
stojí příspěvky spíše populárně-vě-
decké (Čornejová, Havlík, Havlíček) 
nebo jen populární (Hylmar). Text 
Miroslava Herolda převyšuje ostatní 
jak rozsahem a formálním zpracová-
ním, tak i svižným a čtivým stylem.

 Sborník díky bohaté dokumentaci 
působí výpravně a navzdory vadám 
na kráse si zaslouží naši pozornost. 
Lze očekávat, že zaujme nejen speci-
alisty na dějiny jezuitského řádu 
u nás. 

Jan Regner SJ

Barokní jezuitské Klatovy
Sborník textů ze sympozia v Klatovech
Klatovy, Občanské sdružení Klatovské 
katakomby 2007, 166 s.
ISBN 978-80-254-0908-4
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■ Při příležitosti 80. narozenin prof. 
Ludvíka Armbrustera SJ uspořádala 
Katolická teologická fakulta UK 
v pondělí 19. května k poctě svého 
děkana sympozium s názvem  „Co 
jsou dějiny?“. Na otázku po povaze 
dějin se z pohledu svého oboru po-
kusili ve svých přednáškách odpově-
dět historik Zdeněk Beneš, kunsthis-
torik Martin Zlatohlávek, filozof
Stanislav Sousedík a teolog Ctirad 
Václav Pospíšil.
■ Karlovo náměstí se v sobotu 17. 
května stalo dějištěm celodenních 
„Slavností velmi slušného Čecha sv. 
Jana Nepomuka“. Ambicí organizá-
torů bylo znovuoživit každoroční 
svatojánské poutě v Praze pro širo-
kou veřejnost. V pestrém programu 
nechyběla hudba různých žánrů, di-
vadelní představení, autorské čtení, 
různé pouťové atrakce, kejklíři, stán-
ky s občerstvením, kreativní work-
shopy pro děti nebo ohňová show. 
Akce se konala na Karlově náměstí 
a v přilehlých kostelích sv. Ignáce 
z Loyoly a sv. Jana Nepomuckého 
Na Skalce. Slavnosti pořádal tým při 
kostele sv. Ignáce v čele s P. Josefem 
Čunkem SJ a herečkou Janou Ra-
dojčičovou pod záštitou Městské 
části Prahy 2. 

■ V pořadu České televize „Světci 
a svědci“, který byl v neděli 30. břez-
na věnován romskému blahoslave-
nému Ceferinu Jiménezovi Mallovi, 
vystoupil i jezuita František Lízna. 
Romský blahoslavený je mezi věřící-
mi téměř neznámý, i proto se tvůrci 
pořadu rozhodli ho veřejnosti před-
stavit. „Vím, že většina křesťanů 
o něm nic neví, a je to náš dluh vůči 
romským spoluobčanům. A ač se je-
ví romská otázka velice obtížná pro 
řešení, tak právě my křesťané máme 
být první, kteří se budeme snažit na-
jít cestu, aby se Romové mezi námi 
cítili dobře,“ uvedl F. Lízna v pořa-
du.

  Praha/Bratislava
■ Za účasti pražského arcibiskupa 
Miloslava kardinála Vlka a papež-
ského nuncia Mons. Diega Causera 
se 3. března uskutečnila prezentace 
nové knihy kardinála Tomáše Špidlí-
ka a profesora Marka Rupnika a dal-
ších autorů Nové cesty pastorální 
teologie. Krása jako východisko. 
Knihu představili profesor římské 
Papežské univerzity Gregoriána 
Marko Rupnik SJ a předseda České 
křesťanské akademie prof. Tomáš 
Halík. 

Následujícího dne 4. března se ob-
dobná prezentace uskutečnila v Bra-
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tislavě pod záštitou eurokomisaře 
pana Jána Figeľa v aule Teologické 
fakulty Trnavské univerzity v Brati-
slavě, na Inštitúte sv. Alojza. Zde 
o knize hovořil kromě prof. Mar-
ka Rupnika SJ i Mons. Doc. Tomáš 
Galis, nově jmenovaný sídelní bis-
kup v Žilině.

Brno
■ 14. dubna dorazili na studentskou 
bohoslužbu do Brna jezuité Ladislav 
Csontos a Miroslav Karaba z Trnav-
ské univerzity. V homilii během bo-
hoslužby a následné přednášce se 
zaměřili na vztah víry a vědy v minu-
losti a v současné době. Společně od-
povídali na dotazy z publika, které se 
týkaly například i rozdílů v metodo-
logii bádání mezi přírodními a hu-
manitními vědami.

Děčín
■ V nově zakoupené budově školy 
Nativity v Křešicích u Děčína nyní 
probíhají nutné stavební práce 
a opravy. Stavební práce mají být 
dokončeny do poloviny července. 
Pak bude následovat vybavení a pří-
prava školy k výuce. Souběžně byla 
zahájena informační kampaň – na 
začátku dubna byly zveřejněny ofici-
ální internetové stránky www.nativi-
ty.cz, probíhá nábor učitelů a peda-
gogů volného času. Podaří-li se vše 
stihnout, bude již letos v září přijato 
do prvních dvou tříd okolo 25 dětí ze 
sociálně znevýhodněných rodin.

Klatovy
■ Občanské sdružení Klatovské ka-

takomby ve spolupráci s českými je-
zuity pořádalo ve dnech 26. a 27. 
dubna už druhý ročník Barokních je-
zuitských Klatov. Hlavním bodem 
programu bylo opět sympozium, 
které se však letos věnovalo součas-
nosti. Pod názvem „Víra a moderní 
člověk“ proběhlo v sobotu 26. dubna 
od 8 do 13 hodin v krásných barok-
ních prostorách klatovské Městské 
knihovny. Pozvání k přednáškám na 
pomezí teologie, filozofie a religio-
nistiky přijali profesoři Jan Sokol 
a Tomáš Halík, provinciál František 
Hylmar a jezuitský filozof Václav
Umlauf. Na přednášky odpoledne 
navázala panelová diskuze s předná-
šejícími. 

Týž den v sobotu se ještě zájemci 
od 17 hodin mohli zúčastnit zádušní 
mše v bývalém jezuitském kostele za 
zemřelé pohřbené v klatovských ka-
takombách, již sloužil provinciál 
František Hylmar, kazatelem při ní 
byl prof. Tomáš Halík. O hudební 
doprovod se stejně jako vloni posta-
ralo klatovské Kolegium pro duchov-
ní hudbu řízené Vítem Aschenbren-
nerem. To podruhé provedlo tzv. 
Kaiserrequiem od vídeňského dvor-
ního skladatele J. J. Fuxe. 

V neděli se pak od 10 hodin konala 
bohoslužba za účasti všech přítom-
ných církevních představitelů. Při li-
turgii opět zazněla barokní hudba, 
Missa primi toni octo vocum z roku 
1630 od salcburského kapelníka Ste-
fana Bernardiho (1577–1637). Tu do-
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plnily dvousborové skladby Giusep-
pe Ottavia Pitoniho a klasiků pozdní 
renezance a začínajícího baroka Gio-
vanni Gabrieliho a Claudia Monte-
verdiho. Kolegium pro duchovní 
hudbu připravilo mši společně s kla-
tovským smíšeným sborem Šuma-
van.

Olomouc
■ Olomoucké VKH navštívil 2. dub-
na jezuita Petr Kolář, který nejprve 
předsedal studentské bohoslužbě 
a pak v sále Centra Aletti studentům 
zprostředkoval zamyšlení na téma 
„City v duchovním životě“. 
■ Snímek režiséra Otakára M. 
Schmidta „Největší Čech Jan Nepo-
mucký: Světec s pěti hvězdami“, na 
němž se výraznou měrou podílel 
i český jezuita Miroslav Herold, byl 
uveden na 43. ročníku filmového
festivalu Academia Film Olomouc 
(AFO). Diváci jej mohli shlédnout 
v sále Mozarteum v pátek 18. dubna 
v 17 hodin. Režisér Schmidt na festi-
valu soutěžil již vloni se snímkem 
„Nejsme andělé, jen děláme jejich 
práci“ a z Olomouce si nakonec od-
vezl cenu diváků.

Svatý Hostýn
■ Poutní sezonu na nejnavštěvova-
nějším poutním místě u nás zahájila 
v neděli 27. dubna slavnostní boho-
služba, které předsedal olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner. Po skon-
čení liturgie se v Jurkovičově sále 
poutního domu konala valná hroma-
da Matice svatohostýnské.

Již v sobotu tohoto týdne se na 
Hostýně konala pouť hasičů, o den 
později pak se setkali pracovníci 
a příznivci Radia Proglas a Televize 
Noe. Celkem je letos na Hostýně plá-
nováno více než 20 různých poutí. 

Ročně na naše nejnavštěvovanější 
poutní místo zavítá kolem půl milio-
nu věřících. Hostýn navíc nyní může 
ve třech poutních domech nabídnout 
ubytování až pro 160 zájemců. Du-
chovní správou ve zdejší bazilice jsou 
pověřeni jezuité.

Velehrad
■ Poutní chrám Nanebevzetí Panny 
Marie na Velehradě zařadila 28. dub-
na vláda mezi národní kulturní pa-
mátky. Současný duchovní správce 
velehradské farnosti jezuita Petr 
Přádka doufá, že by tento úkon mohl 
přinést ze státního rozpočtu a evrop-
ských fondů dostatek finančních
prostředků k jeho záchraně. Nejvý-
znamnější a nejkrásnější objekt to-
hoto moravského poutního místa je 
totiž nyní v dezolátním stavu a je 
vážně ohrožen. Rekonstrukce bazi-
liky byla zahájena již v roce 2005 
a trvá doposud.
■ Na moravském poutním místě se 
ve dnech 30. dubna až 4. května ko-
nal už devátý Studentský Velehrad, 
tentokrát na téma DILEMA na cestě 
životem. Na tradiční akci, kterou 
každé dva roky pořádá Vysokoškol-
ské katolické hnutí, se do kolébky 
křesťanství u nás sjelo na pět set vy-
sokoškoláků. Nalákalo je nejen té-
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ma, ale i program nabitý přednáška-
mi, besedami se zajímavými hosty, 
workshopy, kulturou i sportem. Set-
kání zakončila nedělní bohoslužba, 
kterou sloužil olomoucký světící bis-
kup Josef Hrdlička. V roce 2010 by 
se měl konat jubilejní desátý ročník 
Studentského Velehradu. Jeho téma 
zatím organizátoři neohlásili. 

Řím
■ Slavnostní večerní bohoslužbou 
v římském kostele del Gesù skončila 
6. března 35. generální kongregace 
jezuitského řádu. Poslední pracovní 
zasedání proběhlo ještě téhož dne 
dopoledne. Pátý dekret, který se za-
mýšlí nad posláním řádu, byl sice 
dokončen již 5. března, ale bylo třeba 
ještě pokračovat v hlasování, aby by-
ly schváleny jednotlivé dekrety. 

Nejvyšší grémium Tovaryšstva Je-
žíšova tak splnilo svůj poslední úkol. 
Na začátku analyzovalo situaci řádu 
v dnešním světě, pak do čela Tova-
ryšstva Ježíšova zvolilo nového ge-
nerálního představeného P. Adolfa 
Nicoláse a nakonec vytvořilo pět 
závěrečných dokumentů, které mo-
hou být inspiračním zdrojem pro bu-
doucí jezuitské působení ve světě 
a v církvi.

V obsahu pěti závěrečných dekretů 
se obtiskl duch kongregace. I když 
byli mezi delegáty mladí jezuité 
v menšině, témata diskuzí byla zcela 
„mladá“. Diskutovalo se více než kdy 
předtím o působení mezi mládeží, 
ale například také o ekologii, debaty 

se točily i kolem toho, jaký nový směr 
by měl řád zaujmout v rychle se mě-
nícím světě. Velká pozornost byla 
věnována také způsobu, jak zachytit 
slovy velkou rozmanitost pohledů 
a zkušeností a multikulturní charak-
ter světového Tovaryšstva.
■ Hned po skončení oslav hlavních 
velikonočních svátků se 25. března 
konalo v „mateřském“ chrámě Tova-
ryšstva Ježíšova del Gesù jáhenské 
svěcení jedenácti mladých jezuitů. 
Apoštolský nuncius v Itálii Giuseppe 
Bertello do sboru jáhnů přijal i čes-
kého scholastika Ladislava Noska. 
Nyní dokončuje studia teologie na 
římské Gregoriánské univerzitě a při-
pravuje se na postgraduální studium 
ve Frankfurtu nad Mohanem.

Ivanka pri Dunaji
■ V seniorské komunitě slovenských 
jezuitů zemřel 10. dubna emeritní 
biskup Peter Dubovský SJ. Jezuita, 
který se narodil v roce 1921 v Rako-
vicích v okrese Piešťany, přijal kněž-
ské svěcení v době těžké komunistic-
ké represe v roce 1950. Na biskupa 
byl vysvěcen jedenáct let poté, když 
jej v roce 1961 tajně konsekroval je-
zuitský biskup Dominik Kaľata. Pro 
dějiny církve v Česku je významné, 
že biskup Dubovský byl později svě-
titelem tajného biskupa J. Blahy, od 
něhož se odvíjela posloupnost jedné 
z větví podzemní církve za komunis-
tického pronásledování.
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Jubilea
P. Jan Pavlík Velehrad 19. 6. 65 let kněžství
P. Antonín Holas Český Těšín 31. 7. 55 let kněžství
P. Jan Pražan Nejdek 25. 6. 25 let kněžství
P. Petr Koutecký Praha 25. 6. 20 let kněžství
P: Josef Blaha Praha 29. 6. 20 let kněžství
P. Josef Horehleď Praha 14. 6. 5 let kněžství
P. Antonín Holas Český Těšín 14. 8. 65 let v Tovaryšstvu
P. Josef Koláček Řím 14. 8. 60 let v Tovaryšstvu
P. Cyril John Praha 14. 8. 15 let v Tovaryšstvu
P. Jiří Obruča Mnichov 14. 8. 15 let v Tovaryšstvu
S. Marek Janás Paříž 14. 8. 10 let v Tovaryšstvu
P. Antonín Krejčiřík Velehrad 28. 6. 75 let
P. Jan Mazur Český Těšín 15. 8. 50 let
P. Josef Blaha Praha 11. 7. 45 let

Srdečně blahopřejeme

Seznam podporovatelů od 30. ledna do 20. března 2008
Miroslav Dušek, Praha; Andrýsek, Praha; Marie Havlínová, Jiřetín pod Jedlovou; Jiří Jirout, Zlín; Ka-
rel Chylík, Sloup v Mor. Krasu; Hana Šimková, Praha; Jan Blaha, Dolní Bojanovice; Miloslava Ledvi-
nová, Plzeň; RNDr. Věra Mášková, Praha; Radek Pavelka, Bánov u Uher. Brodu; Mil. Knopová, L. 
Vavřinová; Jan Svoboda, Ostrava; Josef Hrdlička, Rosice u Brna; Jiří Komrska; Nadace Dobré dílo ses-
ter sv. Karla Boromejského, Praha; Rudolf Tížek, Brno; Sestry sv. Voršily, Jiřetín pod Jedlovou; Novot-
ná, Barták, Jožákovi; Ludmila Hanslová, Neplachovice; P. Jan Baščavský, Nová Horka; Sestry de Notre 
Dame, Praha; Kalvodovi, Ústí n. Labem; Anna Holíková, Praha; Růžena Bodláková, Čelákovice; Mons. 
Josef Veselý, Opava; Václav Kotrba, Praha; Anna Bezchlebová, Dolní Podluží; Mons. V. Sysel, Libkov; 
Shánělová, Praha; Anna Korpásová, Havířov; Alžběta Palová; MUDr. Milan Růžička, Kadaň; MUDr. 
Jan Ševčík, Teplice; Vít Kuběna; Martin Fabrice, Praha; MUDr. Karel Dvořák; Jindřiška a Václav Jirá-
kovi, Praha; Alena Kuklová; Ing. Štefan Richter CSc., Říčany; Alena Chmelová; Kristina Krupová, Čes-
ký Těšín; Ing. Stanislav Přikryl, Praha; Sestry Těšitelky BSJ, Rajhrad; Ing. Karel Voplakal CSc, Praha; 
Marie Zangcmerová; Jindřich Rajnoch, Praha; Ing. Otakar Vystrčil CSc, Brno; Jarmila Zindulková, 
Blansko; Renata Štolbová, Dobrá Voda u Čes. Budějovic; Věra Blažková, Břeclav; Magdaléna Vašíčko-
vá; Milosrdné sestry sv. Františka, Brno; Ing. Jiří Holík, Šternberk; Tomáš Pelc, Frýdek-Místek; Ing. 
František Jaroš, Praha; Marie Hrunková, Praha; Prof. PhDr. Josef Kolmaš DrSc., Praha; PhDr. Libuše 
Váňová, Benešov; Sestry IBMV, Horní Maxov; Společenství dcer křesťanské lásky, Litomyšl.

Všem dárcům upřímně děkujeme

OMLUVA PODPOROVATELŮM BULLETINU JEZUITÉ
Nový způsob platby složenkou typu A, který snižuje vaše náklady na poštovné při za-
sílání vašich příspěvků na vydávání našeho bulletinu, s sebou přinesl jinou kompli-
kaci. Strojové zpracování zprávy pro příjemce způsobuje, že ne všechna jména dárců 
nám Česká pošta je schopna poskytnout v uspokojivě čitelné formě, často se jedná 
o změť znaků. Omlouváme se proto těm dárcům, kteří své jméno na složenku uvedli, 
ale nenalezli se ve výše uvedeném seznamu podporovatelů. Stejně tak se omlouváme 
těm z vás, jejichž jméno je uvedeno ve zkomoleném tvaru. Tento nedostatek, který 
nevzniká naší vinou, je možné zmírnit jen co nejčitelnějším uváděním jména ve zprá-
vě pro příjemce.

Děkujeme za pochopení.
Vaše redakce


