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Úvodní slovo

Osvoboditel

Říjen 1918 – osvobození od 
rakouské nadvlády – je pro 
školní mládež už prehistorií. 

My starší však pamatujeme ve 
třídách obrazy T. G. Masaryka, 
prezidenta Osvoboditele. Osvobodil 
nás ovšem na pouhých dvacet let, 
pak následovala nesrovnatelná 
poroba – jedna za druhou. 
Takových bylo v dějinách mnoho, 
proto i mnoho osvoboditelů. 

Jeden mimořádný má toto 
pojmenování ve svém jménu:
Jehošuah, v přepisu 
z hebrejštiny – Ježíš. A v překladu: 
Jahve osvobozuje. Kristus – ikona 
Otce – osvobozuje. Teď, dnes. Bez 
něho bych byl lhářem, vášnivcem, 
narcisem, děvkařem, agentem StB, 
sobcem. To není žádná prehistorie, 
ale každodenní zkušenost. 
Navíc osvobozuje od strachu ze 
zániku. Co nám tedy brání nazývat 
ho Osvoboditelem?
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Spiritualita            

Eucharistie je vrcholem či středem dne každého řeholníka. Pro jezuitu je 
zejména místem každodenní služby těm, ke kterým je poslán. Je pro něj 

proto nejen prostředkem jeho vlastního duchovního růstu, ale jejím 
prostřednictvím má napomáhat duchovnímu růstu druhých.

Nejviditelnějším důsledkem posled-
ního církevního sněmu je liturgická 
reforma. Umožnila zavedení češtiny 
do církevních obřadů, rozmnožila 
počet mešních eucharistických mod-
liteb, rozšířila užití biblických textů 
a dále vytvořila řadu nových mož-
ností, například liturgie přizpůsobe-
né věku účastníků. Nový, či přesněji 
vzato staronový, je i výraz „slavení 
eucharistie“. Byl v církvi užíván v mi-
nulých dobách a dnes nenápadně 
zdůrazňuje jeden z cílů liturgické re-
formy;  dříve narození katolíci, ke 
kterým také patřím, dodnes běžně 
říkají „Jdeme, půjdeme na mši sva-
tou“ a tehdejší katechizmus nás vy-
zýval, abychom se „zbožně  účastnili 
nedělní mše svaté“. Kladl tak důraz 
na spojení nedělního shromáždění 
s posláním věřících, shrnutým do 
závěrečné věty, vyslovované tehdy 
knězem latinsky Ite, missa est!.

Výraz „slavit eucharistii“, od řec-
kého slova eucharistein, vzdávat dí-
ky, chválit, zdůrazňuje vděčnost 
shromážděných za Boží dar spásy, za 

vysvobození z moci zla Kristovou 
obětí na kříži. Klade zřetelně důraz 
na společenství shromážděných 
křesťanů, na skutečnost, že slaví spo-
lečně s knězem památku Kristova 
umučení, jeho smrti a zmrtvýchvstá-
ní. Vytčeným cílem je proměnit do 
značné míry pasivní chození na mši 
svatou, trochu připomínající choze-
ní na přednášky, společným díkůči-
něním a chválou Boží milosti. Není 
to žádná revoluce, ale nová připo-
mínka důležitosti křesťanského spo-
lečenství. 

Jezuita a společenství
Ignác z Loyoly, zakladatel Tovaryš-
stva Ježíšova (1491–1556), vnášel do 
mešní liturgie cíleně společenství 
svých spolubratří a všech ostatních 
lidí, se kterými se stýkal, například 
tím, že kladl na oltář dopisy, které 
jim psal, listy s poznámkami pro ná-
slednou práci a pro potřebná roz-
hodnutí. 

Všechno, čím člověk žije, co je pro 
něj důležité nebo co jej tíží, patří do 
eucharistie. Jezuitská spiritualita 

Eucharistie v jezuitské spiritualitě
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stojí na odhodlání následovat Ježíše 
Krista na jeho křížové cestě a vážit si 
pozvání k této královské cestě ve 
společenství samotného Krista. Je-
zuitům se za toto pojetí někdy vytý-
kala namyšlenost, Ignác ale měl na 
mysli proslulé tradiční Imitatio 
Christi, následování Krista, ke které-
mu nás On sám výslovně zve. Kon-
cilní důraz na tento rys slavení eu-
charistie míří stejným směrem 
a upozorňuje na nebezpečí novově-
kého individualizmu včetně jeho 
projevů v životě křesťanů. I oni se 
snadno stávají dětmi své doby i tam, 
kde to není v souladu s následová-
ním Krista. Boží nabídka spásy ve 
Starém i v Novém zákoně se v prvé 
řadě obrací nikoliv na jednotlivce, 
ale na celý Boží lid. 

P. Josef Anton Aigner SJ, rektor 
jezuitské koleje v Mnichově, odpoví-
dá na otázku „Které prvky mše svaté 
jsou pro tebe zvlášť důležité?“ takto: 
„Nejdůležitější je pro mne spole-
čenství, se kterým slavím. Sám pro 
sebe celebruji velmi nerad, už ve 
dvou to ale může být krásný zážitek. 
Provázanost společenství s eucha-
ristií, společný zpěv a všechno další, 
co vytváří společenství, je pro mne 
důležité.“

Křesťanské společenství je odpo-
vědí na Kristovo pozvání a jeho 
smyslem i cílem je společenství 
s Ním. Výstižně to vyjadřuje modlit-
ba velkého německého teologa 20. 
století Karla Rahnera SJ:

Kriste, Synu věčného Otce, 
který v nás žiješ, Ty jsi naší nadějí

na vstup do Tvé slávy.
Žij v nás,
uč nás pořádat vlastní život 

pravidly svého života,
uveď náš život do souladu 

se svým životem.
Žij ve mně,
modli se ve mně,
trp ve mně.
Po ničem jiném netoužím,
protože když mám Tebe, 

jsem bohatý;
kdo Tě nalezne, 
má sílu dovést svůj život 

k vítěznému konci. Amen.

Petr Kolář SJ

(Foto Petr Havlíček)
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žehnání. Auta si to šinula kolem, ob-
čas se stalo, že unavenému poutní-
kovi na znamení i někdo zastavil 
a poskytl malé občerstvení – „vo-
děnku“, jak tady na Ukrajině mile ří-
kají. Vodu a dokonce i mapu mu na-
bídl i jeden kněz, který ze svého vozu 
zahlédl, jak P. Lízna dělá nad jedním 
z pomníčků u okraje cesty znamení 
kříže. Zastavil, otevřel okýnko a hned 
prý, jestli poutník není náhodou ten 
český jezuita, co putuje na Krym. 
Slovo dalo slovo a z duchovního 
v černé klerice se vyklubal katolický 
kněz, který minulou neděli zastupo-
val ve městě Melitopol, kde působí 
již několik let i sestra Zdenka z mo-
ravské Kongregace sester sv. Cyrila 
a Metoděje. Ta prý čte věrně jezuit-
skou internetovou stránku, na které 
se dozvěděla také o plánované Fran-
tiškově ukrajinské anabázi. Poutník 
se radostí nestačil divit. Svět je malý 
a o „náhody“ v něm není nouze.

„... a to nejen duchovně, ale jinak, celkově!,“ dodává jezuita P. František Lízna, 
který 12. srpna po více než dvou měsících doputoval pěšky k pobřeží Černého 
moře. Jeho cesta vedla z hory Kremenec, která se nachází na pomezí Sloven-

ska, Polska a Ukrajiny, až do města Chersonu poblíž poloostrova Krymu, 
místa, které je spjato s působením soluňských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. 

Během 65 dní urazil zkušený poutník celkem 1598 kilometrů.

Otec Lízna neskrývá nadšení, neboť 
po pouti z Čech do Santiaga de Com-
postela se mu tak podařilo svými 
kroky propojit Evropu od Atlantiku 
až k Černému moři. Přiznává, že ve 
srovnání s výpravou do Santiaga, 
kterou podnikl před čtyřmi lety, se 
tentokrát jednalo o cestu spíše prů-
kopnickou. Zatímco „camino“ do 
Compostely je tradiční a dnes bohatě 
frekventovanou poutní stezkou, 
ukrajinské putování vedlo našeho je-
zuitu převážně po dlouhých, lidu-
prázdných rovinách Ukrajiny. 

Silnice, po které kráčel, nebyla le-
mována náboženskými symboly, ale 
mnoha pomníčky na místech připo-
mínajících četné autonehody. Jeli-
kož žádná poutní cesta na Krym – 
alespoň prozatím – neexistuje, ubíral 
se tedy P. František ke svému cíli po-
dél bílé čáry vozovky sbíhající se ně-
kde daleko v nedohlednu. Nad po-
mníčky, které míjel, pronesl vždy 
krátkou modlitbu a připojil své po-

Pouť uzdravuje
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Sám na cestě
Na pěší pouti strávil český jezuita 
celkem 65 dní. Vše, co potřeboval, si 
nesl na svých ramenou ve zhruba 
patnáctikilovém batohu. Spojení se 
světem měl jen prostřednictvím své-
ho setkávání se s lidmi, mobil či rá-
dio zůstaly doma. 27 nocí strávil 
poutník pod širým nebem, pouze ve 
spacáku, který od větru a deště chrá-
nil jednoduchý bivak. Nejtěžší bylo 
podle něj přečkat noc na holých pla-
ninách, kde by se sotva našel sebe-
menší strom, který by mohl poslou-

žit jako útočiště. Ostatní dny našel 
pater Lízna ubytování u pohostin-
ných a většinou prostých lidí, kteří 
jej zdarma přijali, anebo i v nějakém 
levném hotelu.

K podstatnému vybavení poutníka 
patří obuv. Budiž řečeno, že náš je-
zuita urazil celou trasu v sandálech, 
což však ani on sám nakonec nepo-
važoval za nejšťastnější nápad. Ces-
tou byl kromě žízně sužován často 
i bolestí kolena, která jej přinutila, 
aby dva dny pouze odpočíval a rov-
něž vyhledal lékařskou pomoc. Dok-

František Lízna v cíli cesty
(Foto Roman Lamka)
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tor prý uzavřel odbornou prohlídku 
radou, která se dala jen stěží dodr-
žet: „Musíte více «oddychať».“ Na-
konec se však podle otce Františka 
stala nejúčinnějším lékem modlitba 
za uzdravení k jednomu bývalému 
mírovskému vězni.

V cíli cesty
Ke břehům Černého moře dorazil 
P. Lízna vyčerpán, ale šťasten. Cesta, 
na které nechyběly pochybnosti, ale 
ani znamení Boží ochrany a blízkos-
ti, jej zarostlého majestátním bílým 
plnovousem dovedla až do přístavu 
Cherson, odkud jej nazpět domů do-
provodili dva jeho přátelé z Prahy, 
kterým vděčíme i za přiložené foto-
grafie. Návrat se konal nakonec leta-

dlem. Velká část Ukrajiny byla totiž 
v tom čase sužována povodněmi, 
které se valily za patami našeho 
poutníka, aniž by o tom věděl – ob-
raz to téměř prorocký. Nakonec ještě 
připojme jednu zcela osobní infor-
maci, podle níž je teď český poutník 
o dvanáct kilogramů lehčí a cítí se 
skvěle, a to navzdory nedoporučení 
z hlediska lékařského, kterého se mu 
dostalo před začátkem putování. 
Inu: „Pouť uzdravuje!,“ usmívá se 
František Lízna, a my v duchu doufá-
me, že jej o jeho nevšední zkušenosti 
ještě uslyšíme povídat osobně. Ane-
bo se snad můžeme těšit i na knižní 
podobu jeho deníku, jako tomu bylo 
v případě pouti do Santiaga?

Robert Svatoň SJ

Černé moře u poutníkových nohou 
(Foto Roman Lamka)



| 7Jezuité 3/2008

Z naší provincie

Misijní solidarita
Možná, že si ještě někteří čtenáři vzpomenou, že jsem před dvěma roky po 
svém návratu z Indie napsal do katolického tisku několik článků o nelehkém 
životě indických křesťanů a zároveň poskytl rozhovor Radiu Proglas. 
Krásnou odezvou na tyto informace byly velkorysé dary na podporu 
zámořských misií. 

Česká provincie Tovaryšstva Ježíšo-
va postupně rozvíjí své misijní dílo 
ve snaze navázat na nejlepší tradice 
starého Tovaryšstva. Na provinční 
misijní účet českých jezuitů v období 
květen 2006 až červen 2008 zaslalo 
193 našich přátel a dobrodinců 697 
tisíc Kč. Finančně, částkou ve výši 
657 tis. Kč, jsme podpořili vybrané 
projekty v Indii jako např.: 
– vybudování nové knihovny pro bo-
hoslovce interdiecézního semináře 
Morning Star u Kalkaty, kde se při-
pravuje kolem 190 studentů na kněž-
ství; odesláno 280 tis. Kč (17 tis. $);
– provozní výdaje nemocnice Svaté 
Rodiny pro malomocné ve Fatima-
nagar; řeholní sestry pečují o 60 ne-
mocných, starají se o děti malomoc-
ných, vedou školku pro děti chudých 
a zdarma provozují lékařskou ambu-
lanci a lékárnu pro vesničany z okolí; 
naše podpora 230 tis. Kč (13. tis. $);
– stavba nového kostela (původní 
byl zničen tsunami) v rybářské far-
nosti Pallam na jižním pobřeží – 
115 tis. Kč (6,5 tis. $);

– ostatní drobné aktivity, např. fi-
nanční podpora seminaristy, školné 
pro středoškoláka a menší sociální 
pomoc začínající mladé rodině – 
32  tis. Kč (2 tis. $).

Mimoto úplně na počátku skupina 
přátel Tovaryšstva darovala přímo  
85 tisíc Kč rybářům na pořízení no-

Řeholní sestra s chlapci (Foto archiv autora)
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vého motoru pro rybářský člun na 
lov ryb. Peníze našich dárců byly vy-
naloženy efektivně, adresně a účel-
ně, většinou ve prospěch křesťan-
ských institucí, jako jsou diecézní 
seminář, církevní nemocnice či far-
nost. Režijní náklady byly minimál-
ní, jednalo se pouze o bankovní po-
platky za vedení účtu a převody 
peněz.

Jménem České provincie Tovaryš-
stva Ježíšova bych chtěl všem dobro-
dincům upřímně poděkovat za pod-
poru misijního díla, za peněžní dary 
a za projevenou důvěru. Je skvělé 
pomáhat k rozvoji církve v zámoř-
ských misijních oblastech, přinášet 
lidem radost z Krista, a tímto způso-
bem evangelizovat a měnit svět. 
Pouze Kristus a křesťanství je sku-
tečně dobrou budoucností a nadějí 

rozvojových zemí. Podpora misií zá-
roveň znamená být skutečně „in“ 
v církvi.

V započatém misijním díle bude-
me i s vaší pomocí a podporou po-
kračovat. Dlouhodobě chceme pod-
porovat interdiecézní kněžský 
seminář a lepronemocnici Svaté Ro-
diny. Pokud to dovolí finanční situa-
ce a velkorysost dárců, je naším přá-
ním ve spolupráci se španělskými 
spolubratry rozšířit naši činnost 
o misijní projekty v Bolívii a Ekvá-
doru.

Na zámořské jezuitské misie lze 
přispět na účet České provincie To-
varyšstva Ježíšova č. 193872605/
0300, který je veden u Poštovní 
spořitelny; jako variabilní symbol 
uvádějte rodné číslo nebo IČ.

 František Kuběna SJ

(Foto archiv autora)
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Rozhovor

O otci Michaelu P. Gallagherovi mohu s jistotou říci, že je mým přítelem, ač 
nás dělí věk více než jedné generace. Mimo jiné proto, že nás trápí stejné věci 
a snažíme se hledat podobné odpovědi. To je dobrý důvod k rozhovoru.

Víra je jako první úsměv

Pocházíš z Irska, které si stále představujeme jako katolickou ze-
mi. V posledních desetiletích se ale i tam situace víry mění. Můžeš 
ji krátce popsat?

Až do osmdesátých let minulého století byl katolicizmus v mé zemi maso-
vou záležitostí, nedělní návštěvnost bohoslužeb se pohybovala kolem 80 pro-
cent, i mezi mládeží, i když ve městech byl samozřejmě pozorován určitý po-
kles. Byl to katolicizmus velmi silný a tradiční. V devadesátých letech ale 
došlo, dá se říct, že podobně jako u vás, ale z jiných důvodů, k obrovské spo-
lečenské změně, ke skutečné kulturní revoluci. Měla přinejmenším dva hlav-
ní zdroje: jeden byl pozitivní, druhý negativní.

Pozitivní důvod byl, že došlo k obrovskému hospodářskému růstu – ze ze-
mě patřící v rámci EU k nejchudším jsme se stali zemí nejbohatší v přepočtu 
na jednoho obyvatele. Pro zemi s méně než pěti miliony obyvatel je to mimo-
řádná změna. Růst bohatství například způsobil, že poprvé v našich dějinách 
nemáme emigraci, ale naopak začala masová imigrace; v Irsku dnes napří-
klad pracuje 200 tisíc Poláků. To je jedna strana mince této společenské 
změny, která změnila životní styl Irů. 

Druhá strana je smutnější – oslabení katolicizmu způsobené sérií skandálů 
sexuálního zneužívání ze strany kněží a řeholníků, které byly v té době odha-
leny. Je třeba zdůraznit, že poškození důvěryhodnosti církve nezpůsobil ani 
tak fakt lidské slabosti několika jedinců, ale hlavně nešťastný způsob, jakým 
se s ním snažili vyrovnat církevní představení. Hlavně na začátku nejednali 
s otevřeností a čestností, museli se to nejdřív naučit. Hlavně ve střední gene-
raci to způsobilo obrovský šok. Církev se projevila jako pastoračně slabá, bez 
tvořivosti, ukázal se její přílišný klerikalizmus, laici nebyli dostatečně formo-
váni k převzetí zodpovědnosti, nastal obrovský pokles povolání k duchovní-
mu stavu – třeba my jezuité máme nyní jen jednoho scholastika (tj. řeholní-
ka na studiích) a dva novice, jiné řády možná ještě méně. Takže tolik 
v krátkosti nová situace katolicizmu v Irsku.
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Jak se tento propad důvěryhodnosti církve ve společnosti odráží 
v postojích lidí – přestávají být věřícími, stávají se agnostiky, pesi-
misty, liberály?

Někteří jsou velmi sekularizovaní. Jako příklad může posloužit příhoda 
z naší jediné farnosti v Dublinu, která se stala vloni. V den slavnosti prvního 
svatého přijímání jedno z děvčátek, které pilně chodilo na přípravu, nepřišlo 
na obřad. Po třech dnech farář potká matku té dívenky a ptá se: Copak se sta-
lo, je vaše dcera nemocná? Odpověď zněla: Víte otče, stala se taková nepří-
jemnost. Byly jsme v soláriu a opalování trvalo déle, než jsme čekaly. A tak 
jsme přišly až na pohoštění. To je výmluvný příklad naprosté sekularizace. 
Svátostný rozměr přestává být tím hlavním, ale moci se ukázat před lidmi 
v nových šatech a opálená, to zůstává.

Ale zpět k tvé otázce. Myslím, že přesto, že pokleslo praktikování víry a by-
la otřesena příslušnost k církvi, je u mnohých lidí možné zaznamenat jakési 
nové hledání spirituality. Nemusí přitom nutně jít o vágní spiritualitu typu 
New Age. Jde o jakýsi obnovený smysl pro modlitbu. Dá se vystopovat i mezi 
mládeží, navzdory tomu, že se u ní silně rozmáhá to, čemu říkáme hedoniz-
mus.

Jak na tuto novou situaci může církev reagovat?
Pro mě je to hlavně výzva. Protože vyučuji v Římě fundamentální teologii, 

která má také pastorální rozměr, vytvořil jsem pro sebe jakousi malou teorii, 
které říkám nový trojúhelník. Místo toho, aby se vycházelo z faktu víry, jak se 
to dělalo dřív, kdy vše stálo na starém trojúhelníku farnost-rodina-katolická 
škola, tak nový trojúhelník má jiné tři strany, a to připravenost-rozhodnutí-
-odlišnost. Pokusím se to vysvětlit. Myslím, že není moc plodné, když chceme 
víru sdílet jen způsobem doktrinálním, jako nějaké učení. Příkladem je výu-
ka náboženství, která se soustřeďuje na obsah. To nestačí. Inspiruji se myš-
lenkami kardinála Newmana, který mluví o důležitosti připravenosti (dispo-
zice). Jestliže připravenost toho druhého není charakterizována otevřeností, 
jistou schopností údivu, jistou pokorou v kladení otázek, tak se nenacházíme 
na zásadním výchozím bodě sdílení víry. Je potřeba hledat služby v církvi, 
tvořivé v užívání obrazů, literatury nebo filmů, které by dokázaly probudit
v člověku přání, touhu, jež vyvolají onu připravenost člověka. Teprve pak je 
možné to, co dnes už zní jako banalita, protože o tom mluví všichni teologo-
vé, ale zůstává to velmi důležité, a to je víra jako rozhodnutí. Jestliže dnes 
víra nemá charakter osobního rozhodnutí, nemůže přežít ve složitosti naší 
postmoderní kultury. Je třeba umět živit toto rozhodnutí. Domnívám se, že 
v tom třeba naše ignaciánská spiritualita může být velmi přínosná, protože 
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má co dělat právě s rozhodnutím se pro Krista. A nakonec číslo tři nového 
trojúhelníku je odlišnost. To je v Irsku naprosto nová věc. Když jsem jako 
chlapec v padesátých letech vyrůstal v jedné vesnici na západě Irska s třemi 
sty obyvateli, být věřícím katolíkem byla norma. Všichni chodili do kostela, 
kromě pár excentriků. Nyní je potřeba se odlišovat od ostatních, mít odvahu 
k odlišnosti. Nejen myslet nebo věřit odlišně, ale jednat odlišně, nalézt způ-
sob jednání a společného života, který se odlišuje od společenské normy. Ta 
se totiž stala navenek značně laickou. Takže k tomu, být věřícím v budouc-
nosti, je potřeba dokázat žít tento nový trojúhelník.

Když u nás hovoříme o nevěřících, stále jim říkáme ateisté. Vedle 
pojmu ateizmus se jen pozvolna ujímá pojmenování nevíra nebo 
nevěra. Rozdílu mezi oběma pojmy se věnuješ i ty. Jak bys jej krát-
ce vysvětlil?

V teologii dnes o ateizmu už moc nemluvíme. Druhý vatikánský koncil 
v několika paragrafech hojně užíval tento pojem v širokém slova smyslu, ale 
dnes jím označujeme spíše už jen militantní odmítnutí Boží existence. Pří-
kladem dnes může být R. Dawkins a jeho nesmírně úspěšná, avšak velmi 
omezená kniha The God Delusion. Ten je určitě ateistou v uvedeném slova 
smyslu. Avšak nevíra vedle toho znamená pouze nepřítomnost víry, ne nutně 
militantní teorii, že Bůh neexistuje. Je tedy potřeba uznat velkou rozmani-
tost v této rodině nevěřících, umět odlišit ty, kdo se vzdálili od církve, od 
těch, kteří nikdy neměli možnost slyšet skutečně Boží slovo s připraveností, 
atd. Řekl bych, že Bůh není pro mnoho lidí neuvěřitelný, ale že je neskutečný. 
V tom je rozdíl. Neuvěřitelný znamená, že jde o věc, která se týká našeho 
myšlení, neskutečný znamená, že není přítomen existenciálně. Je to něco, co 
se mne nedotýká, je to zajímavá historka, ale nikdy jsem ji nebral vážně. To 
je dnes, myslím, pro nevíru mnohem typičtější.

Když věřící žije v nevěřícím prostředí, může to pomoci jeho víře?
Na to můžu odpovědět zcela osobně. Před příjezdem do Říma jsem víc než 

dvacet let vyučoval literaturu na státní univerzitě v Irsku a v těch letech jsem 
měl tu čest dobře poznat různé studenty, kteří jsou dnes důležitými osob-
nostmi v oblasti literatury, divadla, filmu; z nich mnozí jsou nevěřící a zůstá-
vají mými přáteli. Této generaci je dnes kolem padesátky. Jejich nevíra je  
výrazem určité zlosti na poněkud uzavřený katolicizmus atd. Ale chci hovořit 
o svém dialogu s nimi. Pokaždé, když s nimi hovořím, pozoruji, že má víra je 
očišťována a že se učím pokoře. Protože mohu vidět, jak tenká je hranice me-
zi vírou a nevírou.
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Kardinál Martini vedl v Miláně po mnoho let dialog s různými italskými 
i neitalskými nevěřícími intelektuály, nazýval to katedrou pro nevěřící. Při-
tom velmi zdůrazňoval onu křehkou hranici mezi vírou a nevírou. Ukázalo 
se, že je možné vstoupit s určitou čestností do vzájemného dialogu, který je 
plný úcty a obohacení. Příkladem může být jeden v Itálii velmi známý nevě-
řící, Massimo Cacciari, který byl starostou Benátek a je také profesorem filo-
zofie na benátské univerzitě. Jeho kvalita dialogu s věřícími je úchvatná,
přesně ta, která chybí zmíněnému Dawkinsovi. Je totiž plna hledání, založe-
na na důvěrné znalosti teologie. Jeho typickým výrokem je, že prostě ještě 
nedostal světlo víry, které druzí mají, že neví, zda po něm touží, ale alespoň 
uznává, že jde o světlo. Zde se nacházíme na poli dialogu, který je skutečným 
přátelstvím při hledání smyslu života a světa, a nikoliv pouhým argumentač-
ním obhajováním protikladných postojů.

To se stává velice zřídka, nevím, jak v Itálii, ale u nás rozhodně.
Ano, také v Irsku to skoro neexistuje, tam jsme zatím ve fázi adolescentní 

nevíry, jejímž projevem je vzpoura, a reakce církve na ni se podobá reakci 
rozzlobených rodičů.

Je vůbec možné se v téhle adolescentní fázi setkat a chápat se? Jak 
se přenést přes předsudky a neznalost?

Neopovrhujme 
skrytou spiritualitou, říká 

Michael P. Gallagher.
(Foto Petr Havlíček)
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Existuje ještě jedna cesta, o které jsme se doposud nezmínili, a to je cesta 
imaginace, představivosti. Místo hovoření o nauce, o pravdách, které se zda-
jí abstraktní, i když jsou hluboké, je lepší napodobovat našeho Pána, který 
vyprávěl podobenství. Podobenství není alegorií, ale výzvou představovat si, 
chápat věci odlišně. K tomu používá obrazných přirovnání. Je tedy vhodné 
umět používat umění, film nebo poezii, třeba v kázání, a lidí se to dotkne.

Uvedu přirovnání, které používá Hans Urs von Balthasar. Tento velký teo-
log minulého století říká, že když chce někdo pochopit to podstatné na víře, 
měl by si pozorně všimnout prvního úsměvu dítěte. Pro rodiče to je přímo 
magická událost, která přichází asi v druhém měsíci života novorozeněte. Co 
to podle von Balthasara znamená? Uznávám, že jsem milován. Latinské in-
fans – dítě – doslova znamená nemluvně. Úsměv je jeho první neverbální 
projev. Rodiče vším svým jednáním vyjadřují „ano“ k existenci maličkého dí-
těte, a to má najednou svým úsměvem poprvé příležitost svobodně odpově-
dět také „ano“. Je to první moment skutečně lidského kontaktu mezi nimi. 
Pochopit víru podle von Balthasara pomáhá právě tento okamžik lidského 
života – struktura víry má podobu tohoto „ano“ na jiné „ano“ – Božího „ano“ 
a našeho „ano“, jako v prvním úsměvu.

Když se hovoří o víře, mluví se též o předávání víry. V kultuře pře-
vážně křesťanské, katolické, se nad tím moc nezamýšlí, je normál-
ní, že rodiče předávají svou víru dětem, že kněží dělají totéž. U nás 
je tohle ale velká otázka: Jak to dělat, aby se to dařilo?

Chtěl bych napadnout použité slovo „předávání víry“. To je starý pojem 
z prostředí vesnické kultury, z předmoderního světa, ze starého trojúhelníku 
rodina-farnost-katolická škola. U předávání hrozí, že budeme předpokládat, 
že víra je jednoduše obsah, který se předává, jako se předává gramatika ně-
jakého jazyka, nebo podobně. Ve Francii existuje skupina několika jezuitů, 
jako Christoph Theobald a další, kteří mají zásadní výhrady vůči modelu 
předávání víry a raději používají nový pojem, nový přístup, kterému říkají 
„rození víry“. To znamená, že musíme vycházet z jiného kulturního předpo-
kladu. Protože už neexistuje ten starý svět vesnického dědictví, možná už jen 
v některých velmi tradičních oblastech, tak „rodit víru“ znamená vycházet 
téměř od nuly, dělat, jak říkal Jan Pavel II., skutečně novou evangelizaci, no-
vou katechezi.

Baskičtí biskupové ze severu Španělska napsali během téměř dvaceti let sé-
rii úžasných pastoračních listů ohledně komunikování víry a vytvoření no-
vých způsobů řeči o víře. Používají krásné přirovnání, že nyní jedeme auto-
mobilem, který má zapnutá klopená světla, ne dálková, a protože nevidíme 
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do dálky, vidíme jen to, co je bezprostředně před námi, a tak můžeme reago-
vat jen na to, co bezprostředně vidíme. Proto názor, že lze mít nějaký dlouho-
dobý projekt, je přehnaný. Model „předávání víry“ ale není třeba zavrhovat 
nebo na něj útočit, jde jen o to uznat, že jsme v okamžiku, kdy jsou potřeby 
odlišné.

Když necháme stranou model „předávání víry“, tak model „rození 
víry“ je vlastně také ten, o němž hovoříš ve svém trojúhelníku při-
pravenost-rozhodnutí-odlišnost?

Ano, jen bych doplnil, že je důležitá spiritualita. Když lidé říkají, že nejsou 
náboženští, ale velmi je zajímá duchovno, tak není dobré ohrnovat nad tím 
nos. Něco to znamená. Znamená to, že způsob vyjadřování církve jim připa-
dá vyprázdněn. Říkávají: Když jdu do kostela, tak to normálně neoslovuje mé 
srdce, ale vím, že je něco v mém nitru, co se potřebuje nějak živit. Jestliže je 
to pravda, a v našem postmoderním světě to je jedna z velmi typických věcí, 
tak církev a hlavně my jezuité stojíme před výzvou, jak přetlumočit naše du-
chovní dědictví, třeba dědictví ignaciánských exercicií, tak, aby to sytilo du-
chovní cestu lidí směrem k možnosti víry. Dokázat cestou imaginace, cestou 
prohloubení představivosti sytit tuto plachou a skrytou spiritualitu, to je 
pro mne východisko, jak nezůstávat u jednoduchého předávání nějakého 
obsahu.

Rozhovor připravil Petr Havlíček SJ

P. Michael Paul Gallagher (*1939), 
irský jezuita, byl vysvěcen na kněze 
r. 1972 a vyučoval dvacet let anglic-

kou literaturu na University College 
v Dublinu. Poté pracoval několik let 
v Papežské radě pro kulturu v Římě. 

Je profesorem fundamentální 
teologie na Papežské gregoriánské 
univerzitě, kde byl do konce srpna 

2008 děkanem její teologické 
fakulty. Zabývá se problémy vztahu 

víry a nevíry, víry a moderní kultury. 
Na toto téma napsal množství knih, 

zejména se zřetelem k mladým 
čtenářům. Česky vyšly dvě z nich, 
Čestně o víře (Brno, Cesta 1998) 
a Křesťanství a moderní kultura 

(Olomouc, Refugium 2004).
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Jiná cesta pro víru
Již dvacet let je irská církev konfrontována s rychle se šířící sekularizací 
společnosti. Hledá proto nové cesty, jak přibližovat lidem Ježíšovo 
evangelium. V posledních letech se začínají objevovat úspěšné iniciativy, 
které přitahují pozornost i mimo Irsko. Jednou z nich je projekt 
irských jezuitů věnujících se práci s mladými lidmi. Nedávno oslavil 
páté výročí své existence.

V dnešním Irsku je duchovní život 
mladých často poznamenán extrém-
ními postoji. Na jedné straně je to 
subjektivizmus typu New Age („vy-
bírám si to, co mi vyhovuje“), na 
straně druhé je to přísný fundamen-
talizmus, který se domnívá, že zná 
jasnou odpověď na všechno. Oba po-
stoje bývají reakcí na dramatickou 
změnu v irské společnosti, která se 
ze „země světců a mudrců“ stala ze-
mí sekularizovanou, ve které církev 
díky skandálním odhalením sexuál-
ního zneužívání ztratila mnoho ze 
své důvěryhodnosti. Existuje však 
i jiná cesta kromě těchto dvou kraj-
ních přístupů, jak být mladým křes-
ťanem v dnešním Irsku?

Jít jinou cestou
Z těchto úvah se před několika lety 
zrodila apoštolská iniciativa skupiny 
mladých jezuitů a laiků nazvaná Slí 
Eile, irsky „jiná cesta“. Jejich zámě-
rem bylo přetvořit dosavadní přístup 
v apoštolátu mladých lidí takovým 

způsobem, aby mohl odpovídat na 
kulturní a náboženské změny v této 
zemi. Toužili předávat mladým li-
dem hodnoty evangelního poselství 
způsobem, jemuž by rozuměli, tam, 
kde se právě na své životní cestě na-
cházejí, a jazykem, který je jim blíz-
ký.

Zkušenost jim ukazovala, že od-
zbrojující upřímnost, která je mla-
dým lidem vlastní, je často výrazem 
touhy najít něco, co je pravé a trvalé. 
Důvěra v toto upřímné hledání se 
stala východiskem úvah iniciátorů 
Slí Eile. Postupně z nich vykrystali-
zovala následující kritéria dialogu 
evangelia s moderní kulturou. Nová 
pastorace mládeže měla především 
umožnit činnou účast na jejím prů-
běhu a zároveň respektovat osobní 
cestu každého z mladých. Jako důle-
žité se jevilo nevycházet z předpo-
kladů už nějakého stupně nábožen-
ských vědomostí nebo určitého 
stupně náboženského praktikování. 
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Jiní nakonec toužili nějakým způso-
bem vzít na sebe zodpovědnost za 
rozvoj světa a za problémy, které hý-
bou globalizovaným světem. Pomalu 
a krok za krokem tak rostly následu-
jící programy, v nichž jsou mladí lidé 
sami zapojeni jako ti, kdo za ně ne-
sou zodpovědnost.

Gospelová mše – Ve dvou dub-
linských farnostech na Gardiner 
Street a v Ballymunu jsou každou 
neděli slaveny bohoslužby, které do-
provází gospelový sbor a hudební 
kapela složená z mladých lidí. Tato 
dynamická bohoslužba je jakousi vý-
kladní skříní iniciativy Slí Eile v rám-
ci irské církve.

Dobrovolníkem na částečný 
úvazek – Jeden večer v týdnu se 
mladí věnují lidem v nouzi v jejich 
domovech, v klubech pro mládež, 
při hře fotbalu ve vězení apod. Urči-
tý čas je též věnován reflexi a zapoje-
ní do prostředí.

Dobrovolníkem na plný úva-
zek – Skupina mladých lidí žije spo-
lečně po dobu devíti měsíců ve čtvrti 
Ballymun, která je jednou z nejchud-
ších v Dublinu. Zabývají se sociální-
mi projekty, v nichž pracují s drogo-
vě závislými, s nemocnými AIDS, se 
skupinami žen atd. Každý týden se 
účastní formačního programu zamě-
řeného na osobnostní a duchovní 
růst, v rámci Společenství jezuit-
ských dobrovolníků (JVC). Plánuje 
se též projekt, kdy by studenti a pro-
fesionální sociální pracovníci žili ve 
společné komunitě.

Východiskem mělo být vědomí, že 
po rychlé ztrátě důvěry v církev jako 
instituci vyrostla v Irsku už jedna ce-
lá generace mladých, která stojí mi-
mo zaběhanou představu o mladém 
katolíkovi. Že hlavním kritériem této 
generace, aby se o něco začala zají-
mat, je, aby to bylo nestereotypní, 
autentické a spojené se životem.

Příležitost k setkávání
Ze začátku byla Slí Eile jen kombina-
cí již existujících pastoračních pro-
jektů, které irští jezuité provozovali, 
jako jsou Společenství křesťanského 
života (SKŽ-CVX), Společenství 
jezuitských dobrovolníků (JVC), Ini-
ciativa pro víru dospělé mládeže  
(YAFI), jež získaly jakési společné 
zastřešení. Brzy ale vyšlo najevo, že 
by Slí Eile měla vycházet hlavně z to-
ho, co mladí sami chtějí. Proto vznikl 
program, v jehož rámci by se mladí 
mohli setkávat na různých rovinách, 
získat pomoc odpovídající úrovni je-
jich zkušeností a také ze své strany 
něco nabídnout druhým.

V průběhu pěti let od svého vzniku 
vytvořila Slí Eile sérii programů, kte-
ré chtějí umožnit mladým od 18 do 
35 let objevovat bohatství jejich víry, 
a tak odpovědět na jejich touhy. Ně-
kteří z nich chtěli jednoduše praktic-
ky pomáhat někomu, kdo je v nouzi. 
Pro jiné bylo důležité, aby jim někdo 
pomohl na jejich cestě modlitby, 
a toužili být členy nějaké skupiny 
přátel, kteří si rozumí. Jiní zase hle-
dali místo, kde by mohli slavit boho-
službu soudobým zpěvem a hudbou. 
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Skupiny Discover – Jejich čin-
nost charakterizuje dynamika mod-
litba-činnost-reflexe. Jde o šesti- až
devítičlenné skupiny mladých, které 
se setkávají se zkušenou osobou, jež 
je doprovází při společném vyhod-
nocování modlitby a rozjímání, služ-
by a poslání. Ve druhém a třetím ro-
ce program prohlubuje ignaciánskou 
spiritualitu a čtvrtý rok spočívá v du-
chovních cvičeních v každodenním 
životě.

Letní projekty – Jedno- až třítý-
denní pěší putovní výpravy na tra-
diční poutní místa, jako je Glenda-
lough (irské mnišství), Santiago de 
Compostela a Taizé. Jiné meziná-
rodní projekty, intenzivnější v náro-
cích na účast, se odehrávají v Ko-
lumbii a Zambii, přičemž kombinují 
duchovní formaci účastníků s prak-
tickou službou potřebným.

Otevřené události – Rozličná 
debatní témata, jako např. křesťan-
ská odpověď na tsunami, mezilidské 
vztahy, reakce na knihu Šifra mistra 
Leonarda, sociální spravedlnost, spi-
ritualita atd., jsou dveřmi, jimiž Slí 
Eile hledá odpovědi na aktuální udá-
losti v současné kultuře.

Duchovní cvičení – Organizují 
si je sami mladí účastníci iniciativy. 
Zamýšlejí se nad tématy souvisejícími 
s adventem, s Velikonocemi, a před-
stavují je druhým tvůrčím a novým 
přístupem. Nabízena je také možnost 
cyklu čtyřdenních exercicií v tichu.

Formace a školení – Jedná se 
o program sociální spirituality pro 
ty, kdo jsou ochotni přispět svou 
prací k organizaci programů Slí Eile 
a udělat něco pro církev. Slouží k for-
maci budoucích vedoucích, kterým 
nabízí techniky a dovednosti užiteč-
né pro práci vedoucích.

Ballymunský gospelový sbor
(Foto www.amdg.ie)
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Pružnost a odpovědnost
Iniciativa Slí Eile nezavedla žádnou 
formální příslušnost pro zájemce 
o její programy. Základem je chtěná 
flexibilita, která umožňuje zájem-
cům volný pohyb mezi možnostmi, 
které nabízí. Nejde však o podporo-
vání přelétavosti. Zejména práce 
dobrovolníka na plný úvazek a účast 
ve skupinách Discover poskytují 
hlubokou formaci lidského růstu a 
postupnou duchovní cestu, která je 
základem skutečné křesťanské od-
povědnosti. Slí Eile je po pěti letech 
ještě ve fázi rozvoje a stálého dialogu 
s mladými lidmi. Jedenáct členů 

vedoucí skupiny projektu, složené 
z laiků a jezuitů, se snaží o to, aby 
nabídka byla tvořivá, flexibilní a aby
odpovídala potřebám mladých 
(o tom je možné se přesvědčit na in-
ternetové adrese www.sli-eile.com). 
Autoři projektu si jsou vědomi, že 
nejde o jedinou cestu, jak oslovit 
mladé, ale považují jej za jednu 
z mnoha „jiných cest“ pastorace mlá-
deže. Základem je snaha o to, aby se 
mladí cítili odpovědní za vlastní růst 
ve víře, aby tak jednou dokázali pře-
vzít též zodpovědnost za víru dru-
hých.

Brendan McManus SJ
Z ročenky Jesuits 2007 přeložil 

Petr Havlíček SJ

Skupina poutníků 
ze Slí Eile v Santiagu 

de Compostela 
(Foto www.amdg.ie)
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Evropští jezuité ve formaci (EJIF), převážně studenti filozofie a teologie,
se v letních měsících každoročně scházejí v jedné z evropských zemí, aby 
prohloubili svou příslušnost k řádu, který ze své podstaty přesahuje hranice 
zemí a národností. Ani letošek nebyl výjimkou. Dojmy z letošního setkání 
ve Francii přináší český zástupce.

Jednou takhle vpodvečer

Jednou takhle vpodvečer sedím před 
počítačem, prohlížím si elektronic-
kou poštu, plný očekávání, zda si ně-
kdo vzpomněl na mou maličkost. 
K mému překvapení se na monitoru 
objeví jedna doposud nečtená zprá-
va s titulkem EJIF. Nejprve si po-
myslím, že si někdo ze mne dělá dob-
rý den, neboť v naší provincii se 
tohoto setkání účastní většinou scho-
lastici studující teologii (existují sa-
mozřejmě i výjimky). Během opako-
vaného louskání bližších informací 
v angličtině ve mně pracují následu-
jící myšlenkové pochody: Zaprvé, 
dopis je opravdu určen mně, a já pát-
rám ve své paměti, čím jsem si tuto 
poctu zasloužil. Zadruhé, letošní se-
tkání se koná na jihu Francie (přes-
něji v Aix-en-Provence a v Lyonu) 
a já francouzsky umím pouze po-
zdravit, poprosit a poděkovat. Zatře-
tí, celý program včetně duchovních 
cvičení předpokládá dobrou znalost 
angličtiny, což pro mne také není 

žádný důvod k jásotu. Navzdory 
těmto a jiným peripetiím nakonec 
dospívám k rozhodnutí, že se na jih 
Francie, oplývající vínem a sýrem, 
přece jen vydám.

Na místě
Jednou takhle vpodvečer 28. čer-

vence, zpocený, utahaný po jedné 
probdělé noci v autobuse a dvou po-
znávacích výletech v Marseille, sto-
jím před vchodem exercičního domu 
La Baume poblíž výše uvedeného 
Aix. To už mne vítá portugalský 
scholastik João, první z trojice orga-
nizačního výboru, tzv. Co-Co (the 
Coordination Committee): „Nice to 
meet you. You have to be the Czech 
delegate.“ Po této zdravici mi ukazu-
je, kde je možnost se občerstvit, a zá-
roveň mi předává klíče od pokoje. 
Dům, nebo spíše zámek, se začíná 
pomalu naplňovat mladými jezuity 
v počtu dvaceti z šestnácti evrop-
ských provincií. Abychom se na za-
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čátku alespoň trochu seznámili, Co-
-Co ve složení João Delicado 
(Portugalsko), Luca Uggias (Itálie) 
a Olivier Paramelle (Francie) navr-
huje uspořádat malé agapé. Kromě 
naší přítomnosti každý přispívá k to-
muto večírku rozmanitými produk-
ty, které jsou charakteristické pro je-
ho zemi. Následující den začínáme 
představovat své provincie, každý 
v rámci svých technických i jazyko-
vých možností. Po zakončení tohoto 
procesu trvajícího asi dva dny se do-
stává ke slovu P. Alfred Dartmanin 
SJ z maltézské provincie, který jako 
tzv. facilitator (ten, který usnadňuje 
práci) nám pomáhá hlouběji pronik-
nout do letošního tématu setkání, 
jímž je: Vedení jako služba.

Po mnoha úsměvných praktických 
ukázkách společně docházíme k zá-
věru, že dobrý vůdce je člověk, kte-
rý:
– má vizi a dokáže plnit odpovědně 
dané poslání,
– stará se o osoby mu svěřené (tzv. 
cura personalis),
– dokáže nadchnout své bližní pro 
daný cíl,
– usnadňuje celý proces rozlišová-
ním,
– spojuje institucionální cíle (např. 
dosažení daného výsledku) s osobní-
mi potřebami jednotlivců (způsob, 
jakým lze daného výsledku dosáh-
nout),
– plánuje na delší trať a vyhodnocuje 
jednotlivé etapy vývoje situace,

– dokáže učinit rozhodnutí, neod-
kládá je na neurčito,
– anticipuje daný problém, neob-
chází jej,
– postupně si připravuje nástupce.

Ještě exercicie
Jednou takhle vpodvečer (shodně 

s Heraklitovým „vše plyne“) náhle 
zjišťujeme, že daný čas pro první fázi 
setkání vypršel. Na druhou fázi, kte-
rá je vyhrazena duchovním cviče-
ním, je třeba se přesunout do jiného 
exercičního domu Le Chatelard po-
blíž Lyonu. Během osmidenního ti-
chého přebývání se sebou samými 
nás vydatně podporuje čtveřice zku-
šených jezuitů, z nichž britský provin-
ciál P. Michael Holman SJ se v nás 
snaží oživit plamen Božího daru, 
kterým je naše jezuitské povolání. 
Zbývající trojlístek ve složení P. Der-
mot O’Connor (Irsko), P. Pablo Al-
fonso (Kastilie) a P. Ludger Joos 
(Německo) je nám plně k dispozici 
co se týče duchovního doprovázení 
ve formě rozhovorů. Po zakončení 
exercicií, jak je zvykem, pronášíme 
při mši sv. formuli obnovení slibů. 
Co už není zvykem, je přítomnost ot-
ce generála Adolfa Nicolase, který 
s námi tuto bohoslužbu slaví. Ve své 
promluvě nanovo zdůrazňuje, že po-
stoj ochotné služby otevírá brány 
k lidským srdcím. Poslední dny se-
tkání nám předává své zkušenosti 
a povzbuzuje k větší spolupráci P. 
Mark Rotsaert, předseda Evropské 
komise provinciálů, pod jehož tak-
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tovkou také proběhne volba nového 
Co-Co. Nastává den odjezdu. Po vzá-
jemné výměně dojmů, adres a po po-
třesení pravicí se každý z nás ubírá 
„jinou cestou do své země“ (srov. Mt 
2,12). Já to beru oklikou přes Paříž, 
ale to už je jiná, neméně zajímavá 
historie…

Jednou takhle vpodvečer, když se 
všechno kolem zklidní, se sám sebe 
ptám, co mi toto setkání přineslo. 
Pominu-li otázku materiálních do-

ber, vybaví se mi modlitba, kterou 
nám tak často kladl na srdce pater 
Holman:

Den co den, Pane, 
prosím o tři věci: 

vidět tě jasněji,
milovat tě vroucněji,
následovat tě blíž a blíž,

den co den.

Radek Stojanovič SJ

Společná fotografie účastníků letošního setkání EJIF
(Foto archiv autora)
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Mandarín z Čech
„Dlouhý život hostu z daleké země.“ Tak znělo přání, které vlastnoručně 
napsal čínský císař Čchien-lung k narozeninám jednomu z jezuitů, kteří 

působili na jeho dvoře. Byl jím Ignác Sichelbarth, rodák ze západočeského 
Nejdku. Od jeho narození uplynulo na sklonku letošního září 300 let.

Začátek úspěšné misie jezuitů v Číně 
je spojen se jménem slavného Itala 
Mattea Ricciho, který vstoupil na 
čínské území r. 1583. Na dvoře císa-
řů v Pekingu po něm mnoho dalších 
jezuitů působilo jako astronomové. 
Dodnes je v čínském hlavním městě 
zachována hvězdárna z doby Ricciho 
působení u dvora a v zahradě dnešní 
Politické školy KS Číny je udržován 
starý hřbitov, na němž bývali jezuité 
v císařských službách pochováváni.

Jezuité však na císařském dvoře 
nepůsobili jen jako astronomové. 
Další významnou skupinu tvořili 
umělci – hudebníci a malíři. Tito po-
slední nás zejména zajímají. Jedním 
z jezuitských malířů byl totiž i Ignác 
Sichelbarth.

Císařovi malíři
Nejvýznamnějším z evropských ma-
lířů působících ve službách čínských 
císařů byl Ital Giuseppe Castiglione 
(1688–1766). Jako vůbec první Ev-
ropan získal postavení hlavního 
dvorního malíře ve službách císaře 
Čchien-lunga. Tento jezuitský řehol-
ní bratr, rodák z Milána, uvedl do 
čínského malířství užívání perspek-
tivy a trojrozměrného zobrazování 
předmětů technikou šerosvitu. Záro-
veň se sám naučil tradiční čínské 
malířské postupy. Vytvořil tak jakýsi 
hybridní styl užívající charakteristik 
evropské i čínské malby, který ovliv-
nil dvorskou malířskou tvorbu na té-
měř jedno století. Vynikal zejména 
v portrétní tvorbě, malbě koní a ptá-
ků, květin a krajin.

Úlohou dvorních malířů bylo plnit 
císařova přání. Byl pověstný zálibou (Repro archiv)
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v umění a poezii. Ta se projevovala 
tak, že každý náčrtek obrazu schva-
loval a podle libosti jej měnil nebo 
nechával přepracovat. Jiný z jezuitů 
na císařové dvoře, Jan Walter, k to-
mu dodává: „Ať už ty úpravy byly 
dobré, nebo špatné, bylo nutno je 
provést, aniž se směl někdo odvážit 
vyjádřit o nich svůj úsudek.“ Obrazy 
císař doplňoval nápisy nebo verši 
a někdy vzal sám uhel do ruky.

Z Nejdku do Pekingu
Spolu s Castiglionem a dalšími pů-
sobil na dvoře též Ignác Sichelbarth, 
který po jeho smrti nastoupil r. 1768 
na místo dvorního malíře a stal se 
též ředitelem císařské malířské aka-
demie. Jeho cesta na čínský císařský 
dvůr vedla z rodného Nejdku (nar. 
26. září 1708) přes jezuitský noviciát 
v Brně a teologická studia v Olomou-
ci. Na cestu do Číny se vydal z portu-
galského Lisabonu r. 1743. O rok 
později již v Macau přijal kněžské 
svěcení. Jako císařský malíř dále 
rozvíjel styl, který zavedl Castiglio-
ne. Z jeho tvorby se dosud v muzeích 
v Pekingu a Taipei dochovala asi 
dvacítka obrazů, převážně zvířat 
a krajin. V Pekingu žil až do konce 
svého života, i poté, co byl jezuitský 
řád zrušen. Zde zemřel 6. října 
1780.

Kromě jeho obrazů se nám nedo-
chovalo nic, co by nás podrobněji in-
formovalo o Sichelbarthově životě – 
žádné jeho listy nebo spisy. Pouze 
vyprávění jiného z jeho pekingských 
spolubratří pro nás zachytilo největ-

ší poctu, jíž se mu na císařském dvo-
ře dostalo. K jeho sedmdesátým na-
rozeninám jej císař r. 1778 jmenoval 
mandarínem. Sáhodlouhý popis nás 
zpravuje o tom, jak průvod s císařo-
vými dary, mezi nimiž bylo šest hed-
vábných šátků, roucho mandarína, 
velký řetěz z achátů a zejména již 
zmiňované vlastnoruční císařovo bla-
hopřání, putoval městem do domu 
jezuitů. Nosítka s baldachýnem pro-
vázelo čtyřiadvacet hudebníků a čty-
ři mandaríni na koních. Takové po-
cty se žádnému z dalších českých 
jezuitů v Číně nedostalo. Neměl by 
tedy ani u nás zapadnout v zapo-
mnění.

Petr Havlíček SJ

Výřez ze Sichelbarthova nejznámějšího obrazu 
Sto jelenů v krajině (Repro archiv)
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Společný zdroj naděje

Křesťanské kořeny naší kultury 
jsou něčím, o čem se dnes 
kolem nás rádo pochybuje. 

Hovoří se hlavně o řecko-římských 
kořenech Evropy. Jak ale často při-
pomíná autor naší knihy, opovážlivě 
se pomíjí jiný sloup, na němž Evropa 
stojí, totiž dědictví hebrejské bible. 
Jezuitský judaista Josef Blaha si 
před lety vytkl za cíl upozorňovat 
soustavně na bohatství židovské 
moudrosti. Nejen křesťany, ale 
i ostatní chce nadchnout pro inspi-
rativní rozměr hebrejského myšlení.

Blahova nová kniha je souborem 
statí, které v rozmezí posledních 

Josef Blaha
Židovské myšlení jako inspirace 

nejen pro křesťany
Brno, Marek Konečný 2008, 232 s.

ISBN 978-80-903860-0-6

sedmi let převážně publikoval v růz-
ných periodikách, zejména v Křes-
ťanské revui a ve Zpravodaji křesťa-
nů a Židů. Uspořádány jsou do tří 
tematických oddílů. První je soubo-
rem exegetických textů, pro něž je 
typické zaujetí pro existenciální ro-
vinu biblického poselství. Druhý od-
díl přináší zamyšlení nad tématy 
biblické či vůbec hebrejské teologie, 
jako jsou víra, modloslužba, půst, 
naděje, mír. Poslední oddíl nabízí 
čtenářům první orientaci v osobnos-
tech moderního hebrejského myšle-
ní, jako jsou Primo Levi, Paul Celan, 
Walter Benjamin nebo Franz Rosen-
zweig.

Této v pořadí již třetí Blahově kni-
ze pomohlo, že kvůli předchozí časo-
pisecké publikaci stati prošly dobrou 
redakční úpravou. O to snáz se čte-
nář ponoří do entuziasmu, s nímž 
autor podniká pro sebe i pro čtenáře 
objevné výpravy do hlubin dávného 
i nedávného židovského myšlení. Už 
tím, jak se Blaha pokouší odkrývat 
pro nás zasuté významy Božího zje-
vení ve Starém zákoně, obohacuje 
naše chápání Kristova novozákonní-
ho poselství. A zároveň nás upozor-
ňuje, že Židé i křesťané mají v Bibli 
společný zdroj naděje.

Petr Havlíček SJ
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Zprávy
Kolín

■ Ve dnech 6. a 7. října se v kolín-
ském klášteře setkali čeští jezuité, 
kteří se věnují dávání duchovních 
cvičení. Tématem tohoto historicky 
prvního setkání byl vztah mezi dává-
ním krátkých duchovních obnov (re-
kolekcí) a několikadenními duchov-
ními cvičeními (exerciciemi). Cílem 
setkání, jehož se zúčastnilo třináct 
jezuitů, bylo společně se podělit 
o vlastní zkušenosti s dáváním exer-
cicií, které by mohly prakticky obo-
hatit hledání druhých v této oblasti. 
Příští podobné setkání plánují usku-
tečnit za dva roky.

Jezuité vedou v Česku dva vlastní 
exerciční domy (Český Těšín a Ko-
lín), rekolekce a exercicie však dávají 
i na poutních místech v jejich správě 
(Hostýn a Velehrad) i jinde. Celkem 
se dávání duchovních cvičení věnuje 
asi 25 českých jezuitů.

Děčín-Křešice
■ 31. srpna se otevřením školy Nati-
vity v severočeském Děčíně stal sku-
tečností šestiletý sen českého jezuity 
P. Josefa Horehledě. Slavnostního 
zahájení se vedle zástupců jezuitské-
ho řádu zúčastnil i biskup Pavel Po-
sád, který ještě jako litoměřický bis-
kup zřízení školy podporoval a v den 
otevření budovu školy požehnal. Ne-

chyběli rovněž zástupci města v čele 
s primátorem Děčína  panem Ing. 
Vladislavem Raškou.

Do školních lavic 1. září nakonec 
usedlo deset žáků šesté třídy, kteří 
byli přijati na základě výběrového ří-
zení. Po rozsáhlých stavebních úpra-
vách, které probíhaly celé léto, má 
nyní škola vedle jednotlivých tříd 
s interaktivními učebními pomůcka-
mi i malou kuchyni, která slouží zá-
roveň jako výdejna stravy. Své zá-
kladní vybavení má i sál, který se 
využívá k výuce tělocviku, a rovněž 
počítačová pracovna, napojená na 
bezdrátovou internetovou síť. Ožila 
též fasáda křešické školy, jejíž zpes-
tření je dílem studentů děčínského 
gymnázia. Ti namalovanými a na-
sprejovanými symboly změnili šedi-
vou omítku budovy k nepoznání. 

Hostýn
■ V úterý 26. srpna odpoledne ukon-
čili ve svatohostýnské bazilice zpě-
vem Te Deum své provinční setkání 
čeští jezuité. Od nedělního podveče-
ra se přítomných 44 členů České 
provicie Tovaryšstva Ježíšova věno-
valo seznámení s dekrety letošní 35. 
generální kongregace řádu. Společ-
ná modlitba, přednášky, reflexe
a diskuze měly za cíl představit kon-
gregaci a její závěry jako zdroj inspi-
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race pro řeholní život a apoštolské 
působení českých jezuitů.

Jako hosté se sympozia zúčastnili 
i dva jezuité ze sousedních zemí – ze 
Slovenska rektor bratislavské koleje 
P. Viliam Karľa a z Rakouska provin-
ciál P. Gernot Wisser. Jako podnět 
k diskuzím a společnému zamyšlení 
představili dekrety o vedení řádu 
a o jezuitském poslání a zrod odpo-
vědi Tovaryšstva na list Svatého otce 
spolu s dekretem o jezuitské identi-
tě.

Řím
■ Svatý otec Benedikt XVI. jmenoval 
P. Luise Ladariu SJ sekretářem Kon-
gregace pro nauku víry a jmenoval 
ho zároveň arcibiskupem. Na bisku-
pa byl vysvěcen 29. července 2008. 
Otec L. Ladaria (*1944) byl profeso-
rem dějin dogmatů na papežské uni-
verzitě v Comillas, od roku 1984 vyu-
čoval dogmatickou teologii na 
Papežské gregoriánské univerzitě 
v Římě jako specialista na trinitární 
teologii. Od roku 2004 byl zároveň 
generálním sekretářem Mezinárod-
ní teologické komise. Jeho nejvý-
znamnější knihou je trinitologický 
traktát Il Dio vivo a vero: mistero 
della Trinità (Živý a pravý Bůh: ta-
jemství Trojice).

Kremenec/Krym
■ Jezuita František Lízna, který v ro-
ce 2004 pěšky putoval ze Svaté Hory 
do Santiaga de Compostela, se 9. 
června vydal z hory Kremenec na po-
mezí Slovenska, Polska a Ukrajiny 

do ukrajinského přístavního města 
Chersonu. Touto druhou částí své 
duchovní pouti chtěl symbolicky 
propojit Atlantik s Černým mořem. 
Z dvouměsíční pouti se vrátil 12. srp-
na. Město Cherson poblíž poloostro-
va Krym je spjato s působením 
soluňských věrozvěstů Cyrila a Me-
toděje. O pouti F. Lízny více v článku 
uvnitř tohoto čísla.

Sydney/Velehrad
■ U příležitosti Světových dnů mlá-
deže, které proběhly od 15. do 20. 
července v australském Sydney, při-
chystali jezuité i letos doprovodný 
program, složený z nabídek poutí 
a různých kulturních, sociálních 
a duchovních akcí. Již počtvrté tak 
mladí lidé ve věku 18–30 let měli 
možnost v rámci projektu Magis pro-
žít přípravu na setkání s papežem 
Benediktem XVI. Na různých mís-
tech Asie a Austrálie se od 5. do 11. 
července nejprve zapojili do různých 
experimentů, spojujících činnost 
s duchovním rozlišováním a dopro-
vázením. Od 12. do 14. července se 
všech 1500 účastníků sešlo při „ig-
naciánském“ setkání v St Ignatius’ 
College v Sydney a po vlastních Svě-
tových dnech mládeže mohli ještě 
vyrazit na pěší pouť 21.–27. červen-
ce.

Pro Čechy, kteří se z různých dů-
vodů nemohli vydat do Austrálie, se 
paralelně konalo také setkání mlá-
deže na moravském poutním místě 
Velehrad. Ani tam nechyběla počet-
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ná jezuitská delegace. Do kolébky 
křesťanství na našem území přijel 
Pavel Bačo, Miroslav Herold, Josef 
Stuchlý, Petr Přádka, Václav Ježík 
nebo Radek Stojanovič.

Česká televize 19. července odvysí-
lala přímý přenos slavnostní vigilie 
Světových dnů mládeže s papežem 
Benediktem XVI. Ten svým komen-
tářem doprovázeli jezuité Jan Reg-
ner a Petr Vacík. 

Manvi (Indie)
■ Od 6. srpna do 9. září se tři jezuité 
a jedenáct dalších mladých dobro-
volníků ze Slovenska a Česka vydalo 
na misijní výpravu do jižní Indie pod 
názvem Misia India 2008. Skupina 
během měsíčního pobytu pomáhala 
v jezuitské misii v Manvi (stát Kar-
nataka) se stavbou dívčího internátu 
z rodin tzv. nedotknutelných. Kromě 
toho učili děti v tamější škole zákla-
dům angličtiny.

Kulturní projekt k 350. výročí vydání kancionálu Jesličky (1658)
jezuitského básníka Fridricha Bridelia

Bridelius a Kutná Hora
  27. – 30. listopadu 2008

v prostorách čtyř kutnohorských kostelů a kláštera sester voršilek
panelová výstava
Jezuité na Kutnohorsku 
v období baroka
dvoudenní mezioborová konference
Fridrich Bridelius SJ – stále 
nový a neznámý
koncert
Stará česká duchovní píseň 
ve varhanní hudbě čtyř staletí 
(M. Poruba, Mnichov, sbor ZUŠ Kutná 
Hora)
rekviem za F. Bridelia a jeho spolubratry
Missa pro defunctis 
A. Michny z Otradovic 
(sbor Týnského chrámu v Praze a sólisté, 

Marek Štryncl a orchestr barokních 
nástrojů)
koncert
Jesličky, staré nové písničky 
(M. Pospíšil a Ritornello)

staročeské roráty 
(Literáti, Čáslavská chrámová schola, 
studenti Církevního gymnázia sv. Voršily)

představení jezuitského školského divadla 
(Lauriger)

film
Nejsme andělé, jen děláme 
jejich práci 
(režie O. M. Schmidt)

Bližší informace o programu
www.bridelius-jeslicky.cz

Projekt finančně podporují: Diecézní pastorační fond Královéhradecké diecéze, 
Fond kultury Středočeského kraje, Město Kutná Hora
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Jubilea
P. Vojtěch Suchý Ružomberok 8. 12. 35 let kněžství
P. Milan Glaser Řím 3. 10. 10 let kněžství
P. Pavel Koudelka Jiřetín 3. 10. 10 let kněžství
P. Vlastimil Ovčáčík Velehrad 7. 9. 60 let v Tovaryšstvu
P. František Pevný Brno 31. 12. 50 let v Tovaryšstvu
P. Petr Kolář Praha 11. 10. 40 let v Tovaryšstvu
P. Jiří Šolc Hostýn 30. 11. 40 let v Tovaryšstvu
P. Václav Ježík Velký Újezd 14. 10. 35 let v Tovaryšstvu
P. Richard Čemus Řím 17. 10. 25 let v Tovaryšstvu
P. Josef Horehleď Praha 14. 9. 15 let  v Tovaryšstvu
F. Tomáš Novák Praha  6. 9. 5 let v Tovaryšstvu
S. Robert Svatoň Praha  7. 9. 5 let v Tovaryšstvu
P. Stanislav Richter Moravec 10. 11. 85 let
P. Karel Weichsel Velehrad 15. 11. 85 let
P. Stanislav Peroutka Hostýn 21. 9. 75 let
P. Václav Ježík Velký Újezd 23. 9. 60 let
P. Jan Pražan Nejdek 16. 9. 55 let
F. Václav Dlapka Praha  9. 12. 45 let

Srdečně blahopřejeme

Seznam podporovatelů od 20. března do 9. dubna 2008
Ing. Milan Landgráf; P. Antonín Duda, Rosice nad Labem; Josef Daněk, Velehrad; P. Jan Da-
něk, Nové Město na Moravě; Jan Hruda, Ostravice; Ing. Vladimír Matouš, Praha; Ing. Dušan 
Pittich; Helena Macurová; Jaroslava Vanířová; Marie Zachovalová; Anna Kubíková, Tvrdonice; 
Pavel Nauman, Praha; Marta Pavlů, Lomnice u Tišnova; P. Josef Šindar, Tišnov; Anna Trtková, 
Hustopeče; Vít Blaha, Vracov; Miloslav Popelka, Jalubí; Stanislav Kroczek, Český Těšín; Bohu-
mír Karásek, Brodek u Přerova; Silvestr Malec, Velká Bíteš; Jarmila Bernardová, Opava; Alice 
Šmotková, Praha; Václav Miškovský; Miroslava Váchová, Brno; manželé Martincovi; Luisa Kar-
czubová, Olomouc; Gertruda Dubanská, Olomouc; Jaroslava Valová; Ing. Pavel Novotný; Pavel 
Ševela, Mutěnice; Alois Nedvěd; Šamonilovi, Rájec-Jestřebí; P. Jiří Hájek, Stříbro; Josef Denk; 
Ing. Jan Kostelecký, Praha; Karel Stein, Děčín-Bělá; Karel Pazourek; Dr. František Fojtů, Štern-
berk; RNDr. Vladimír Navrátil, Olomouc; Lenka Kalčicová; Karel Chylík, Sloup v Moravském 
Krasu; Mgr. Gerik Císař, Černošice; Václav Pomikálek, Studénka; P. Jindřich Z. Charouz 
OPraem, Úsobí; Václav Sobíšek, Praha; Marie Niedermertlová, Přibyslav; Vít Machálek, Brno; 
Jan Hertl, Brno; Libuše Hynštová; Marie Jakoubková, Jihlava; Otakar Kopřiva; Milan Zvoník; 
Josef Polnický, Nové Město na Moravě; JUDr. Zdeněk Chudoba, Nové Město na Moravě; P. Jan 
Baščavský, Nová Horka; Sestry de Notre Dame, Praha; Kalvodovi, Ústí nad Labem; Anna Holí-
ková, Praha; Růžena Bodláková, Čelákovice; Oldřich Jindra, Velké Meziříčí; Ing. Jan Lokaj CSc., 
Praha; František Hradil, Nová Ves; Římskokatolická farnost, Štěpánov; P. Jan Birka, Všetaty; 
Anna Palová, Frýdek-Místek; Stanislav Tománek, Štítná nad Vláří; Římskokatolická farnost, 
Místek; Miroslav Téra, Trutnov; Petr Štolle, Praha; Pavel Kejdana, Liberec; Evžen Marián Ne-
čas, Olomouc; Margita Jozefková; Petr F. Durna, Brno; Marie Vyhnálková; Marie Horáková, 
Žďár nad Sázavou; Vladimír Čuprunov, Praha; Libuše Blahovcová; MUDr. Dagmar Pohunková, 
Praha; Cyril John, Česká Třebová; rodina Kovaříkova, Brno; Gertruda Gruber-Gepfertová, Pra-
ha; Josef Sýkora, Kroměříž.

Všem dárcům upřímně děkujeme


