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Úvodní slovo

Proč se nám 
narodil 

Ve dvou zahraničních časopi-
sech jsem sledoval anketu 
„Moje pojetí Boha“. Bylo mně 

z toho smutno. Lidé se pokoušeli 
o duchaplné odpovědi, ale zřejmě 
nechali bokem (nebo nikdy nečetli) 
Aristotela, Augustina, Pascala – 
a Nový zákon. 

Jako by neexistovala postava 
Ježíše Krista. Jako by on nikdy 
neřekl, že kdo vidí jeho, vidí Boha. 
Ten Nepoznatelný, nepojmenovatel-
ný, vzdálený, ale tušený Nesmírný 
se dokázal představit lidem tak 
přesvědčivě, že veškeré tápání 
kolem Absolutna pominulo. 

Pominulo? Kdepak! Zapomnělo 
se na to, že Vánoce, ty první Vánoce, 
přinesly jasný obraz toho Konkrét-
ního, v Kristu blízkého, shovívavého 
Absolutního. To je první důvod 
příchodu Krista: abychom poznali, 
jaký vlastně Bůh je. Druhý důvod je 
Jeho pozvání, ustavičný dar pod 
zelený strom lidské naděje.
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Ignác z Loyoly, zakladatel řádu jezuitů, v úvodu ke svým exerciciím neboli 
duchovním cvičením říká: „Duchovními cvičeními se nazývá každý způsob 

přípravy a disponování duše k tomu, aby se člověk zbavil všech 
neuspořádaných náklonností a po jejich odstranění aby hledal a našel 

Boží vůli v uspořádání vlastního života ke spáse duše.“

Vnitřní motivace mnoha z těch, kdo 
chtějí dělat ignaciánská duchovní 
cvičení neboli exercicie, ale neodpo-
vídá výše uvedenému Ignácovu zá-
měru. Jejich původní, dnes znovu 
objevovaný cíl a smysl můžeme vy-
jádřit jako „nasměrování celého dal-
šího života směrem k cíli, ke které-
mu nás chce vést Ježíš Kristus“. 
V obecné rovině to je pozvánka pro 
všechny křesťany, ale Ignác nabízí 
metodu hledání a objevování kon-
krétní, zcela individuální podoby 
této cesty pro každého člověka jed-
notlivě. 

Jedinečná cesta

V církvi jeho doby byl prvek indivi-
dualizmu, který je charakteristický 
pro Ignácovu nabídku, významnou 
novotou. Rezonoval s novověkým in-
dividualizmem evropské společnosti 
a Ignácovi i jeho pozdějším tovary-
šům vynesl řadu nesnází. Exercicie 
tedy nejsou v první řadě zaměřeny 
na prohloubení duchovního života, 

na duchovní obnovu člověka, ani na 
řešení konkrétních problémů, i když 
ovšem není nic duchovnějšího, než 
jít cestou, kterou před námi otevírá 
sám Ježíš Kristus. Pro jezuity je ale 
charakteristická kontemplace v ak-
tivním životě, a proto po vzoru svého 
zakladatele vidí rozhodující moment 
v nalezení cesty, která v dalším už 
pak látku ke křesťanské meditaci do-
dává ve velké hojnosti. Konkrétní 
podoby této cesty jsou ovšem velmi 
rozmanité, osobní, a Ignác nevidí 
v jednotlivém, osobním lidském ži-
votě nic důležitějšího, než je její na-
lezení. Píše o tom v proslulém Vý-
chodisku a základu, kterým vlastní 
duchovní cvičení začínají:

„Člověk je stvořen, aby chválil Bo-
ha, našeho Pána, vzdával mu úctu 
a sloužil mu, a takto spasil svou duši. 
Ostatní věci na světě jsou stvořeny 
pro člověka, aby mu pomáhaly k do-
sažení cíle, pro který je stvořen. Z to-
ho plyne, že je má člověk užívat na-
tolik, nakolik mu v dosažení jeho cíle 

Nalézt svou cestu
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pomáhají, a natolik že se jich má zří-
ci, nakolik mu v tom překážejí...“ 

Je to vlastně i program celých du-
chovních cvičení, a vzpomínám si, 
jak jsem v jejich průběhu sám takří-
kajíc zůstal trčet na tomto textu ně-
kolik dní, takže jsem si začal klást 
otázku, o kolik déle než ostatní budu 
ty exercicie muset dělat; předpoklá-
dal jsem, že jen já nemohu dále, a až 
po exerciciích jsem zjistil, že jsem 
v té sedmičlenné skupině vůbec ne-
byl v počáteční fázi nejpomalejší! Je 
logické, že různí lidé postupují růz-
nou rychlostí, a důsledkem je potře-
ba zcela individuálního doprovázení 
exercitátorem. Také tady nemají 
smysl jinde navyklá „punkta“ pro 
všechny účastníky najednou jako vo-
dítko meditace na další den. A exer-
citátor nemůže za těchto okolností 
doprovázet velký počet účastníků 
najednou. Běžné skupiny mívají 6–8 
členů.

Vytrvale kráčet

V případě zdařile probíhajících du-
chovních cvičení je tedy výsledkem 
významné rozhodnutí týkající se 
vztahu ke světu, ve kterém člověk ži-
je, včetně volby povolání, partnera, 
vztahu k majetku, ke kariéře a po-
dobně. Doporučuje se zaznamenat si 
je – pokud k němu došlo – a občas se 
v pozdějších letech v tomuto zázna-
mu vracet a porovnávat jej s tím, co 
s ním člověk od té doby udělal. Ta-
kové závažné rozhodnutí se také mů-
že napoprvé nezdařit – sám jsem ko-

nání exercicií jednou po pár dnech 
na radu exercitátora přerušil a vrátil 
se domů. Spolubratři mysleli, že 
jsem se rozhodl opustit Tovaryšstvo, 
což se občas v exerciciích stává, ale já 
jsem je později, po odstranění pře-
kážek, které jim stály v cestě, vyko-
nal a na hlavním konkrétním roz-
hodnutí, které z nich tehdy vyplynulo, 
jsem dodnes nic nezměnil. Bylo to 
na podzim roku 1979. 

Je snadno pochopitelné, že k vel-
kému, často celoživotnímu rozhod-
nutí člověk sotva může dospět za pár 
dní, či dokonce už v průběhu pouhé-
ho prodlouženého víkendu. Celý dy-
namizmus ignaciánských exercicií je 
rozvržen do třiceti dní a je nerealis-
tické očekávat zasvěcení do ignaci-
ánské spirituality v nějaké zahuštěné 
podobě v podstatně kratším časo-
vém úseku. Častým viditelným ry-
sem činnosti lidí, kteří prošli exerci-
ciemi, je cílevědomost a vytrvalost 
ve způsobu života, pro který se roz-
hodli. V poslední době se nicméně 
i mezi jezuity šíří názor, že v důsled-
ku prodlužování lidského věku a ros-
toucího tempa rozvoje naší společ-
nosti může být užitečné zopakovat 
zkušenost velkých ignaciánských 
exercicií o pár desítek let později na 
některé z nových životních křižova-
tek. 

Petr Kolář SJ
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Se začátkem letošního školního roku otevřela poprvé dětem své brány 
Křesťanská základní škola Nativity v severočeském Děčíně. Jedná se o první 
školu zřízenou českými jezuity po listopadu 1989. Je to zcela nové navázání 

na tradici jezuitského školství u nás.

Škola Nativity v Děčíně

Kam až sahá historie založení této 
školy? Snad až k roku 1999, kdy mla-
dý polský jezuita Tomasz Nogaj na-
stoupil svou dvouletou učitelskou 
praxi v Nativity Mission Center 
v New Yorku a záhy se přesvědčil 
o účinnosti pedagogického modelu 
školy Nativity. Když se pak při stu-
diu teologie v irském Dublinu setkal 
s českým spolubratrem Josefem 
Horehleděm, v častých rozhovorech 
o své zkušenosti zaséval semeno do 
velmi úrodné půdy. Tento český je-
zuita totiž přemýšlel o tom, s jakými 
novými apoštolskými díly by mohli 
čeští jezuité po čtyřiceti letech totali-
ty začít. Rostlo v něm přesvědčení, 
že takovým dílem by se mohla stát 
právě škola Nativity. Projekt tedy 
postupně uzrával a začal nabírat 
konkrétních podob.

Z Ústí do Děčína
Veřejnost se o projektu poprvé do-
zvěděla na začátku roku 2005, když 
se na faře v Ústí nad Labem uskuteč-
nilo setkání, na němž jezuita Josef 
Horehleď představil vzdělávací sys-

tém tohoto typu škol. Na ústecké fa-
ře následně vzniklo pracovní „cent-
rum“ pro vznik školy Nativity u nás.

V květnu 2006 byla podána žádost 
na ministerstvo školství o zařazení 
školy Nativity do rejstříku škol 
a školských zařízení a začala jednání 
o koupi vhodné budovy pro její po-
třebu v Ústí nad Labem. Obě jednání 
se však zkomplikovala, a to přede-
vším kvůli přidělování státních fi-
nancí a nepřejícnosti tehdy nového 
politického vedení města.

Nezbývalo než čekat, až se otevřou 
dveře jinde. Práce na projektu však 
pokračovaly. Začátkem roku 2007 
navštívil budoucí prezident školy P. 
Josef Horehleď SJ společně s připra-
vující se ředitelkou Mgr. Janou Sý-
korovou Spojené státy, kde měli oba 
možnost poznat, jak školy Nativity 
fungují.

Postupně se ukazovalo, že vhod-
nějším místem pro založení školy by 
mohl být nedaleký Děčín. Po dopo-
ručení Rady města Děčína, která vy-
šla projektu vstříc, rozhodlo na kon-
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ci září 2007 i tamější zastupitelstvo 
o prodeji bývalé základní školy 
v Děčíně-Křešicích jezuitskému řá-
du a souhlasilo s tím, že na tomto 
místě vznikne škola typu Nativity. 
Založení školy podpořila kromě ma-
gistrátu města i řada organizací 
a institucí působících v Děčíně.

Od dubna 2008 probíhaly v nově 
zakoupené budově nutné stavební 
práce a opravy. Byla zahájena infor-
mační kampaň a zprovozněny ofici-
ální internetové stránky www.nativi-
ty.cz. Započal též nábor učitelů 
a pedagogů volného času. 19. června 
2008 přijala komise školy Nativity 
ve výběrovém řízení prvních deset 
žáků. Řízení obsahovalo jak písemný 
test, tak i pohovor s členy komise 
složené z psychologa, pedagogů a ji-
ných odborníků.

V neděli 31. srpna 2008 byla škola 
slavnostně otevřena. Přítomni byli 
zástupci města a jezuitského řádu, 
rodiče a samozřejmě noví žáci. Po-
žehnání budovy provedl biskup Pa-
vel Posád. Následující den 1. září  za-
hájila vyučování první třída, kterou 
dnes tvoří jedenáct žáků – šest chlap-
ců a pět dívek.

Co je Nativity?
První školu tohoto typu založili jezu-
ité v roce 1971 v New Yorku. Tehdy 
šlo v prvé řadě o školu pro chudé dě-
ti a děti imigrantů. Postupně vznikla 
velká síť těchto škol sdružených v Na-
tivity Miguel Network. Dnes existuje 
64 škol Nativity rozesetých po celých 
Spojených státech. Jejich absolventi 
studují na 84 univerzitách. Děčínská 
škola je zatím vůbec první tohoto 
druhu v Evropě. 

Během výuky
(Foto Robert Svatoň)



6 | Jezuité 4/2008

Z naší provincie            

Děčínská škola Nativity sleduje 
původní americký model s určitými 
úpravami podle českých zákonů 
a podle českých tradic v oblasti vzdě-
lávání. Škola je uznána ze strany stá-
tu a její otevření bylo možné díky 
štědrosti mnoha zahraničních spon-
zorů. Jedná se o školu jezuitskou, 
poněvadž jejím zřizovatelem je Čes-
ká provincie Tovaryšstva Ježíšova, 
a škola je též uznána jezuitským 
sekretariátem pro výchovu a vzdělá-
vání v Římě. 

Cílem školy je připravit žáky co 
nejlépe na přechod na střední školu. 
Je určena pro nadané děti se stu-
dijními předpoklady, ale nějakým 
způsobem znevýhodněné. Může jít 
o děti z neúplných nebo pracovně 
přetížených rodin, děti s různými 
disfunkcemi nebo z rodin s nízkými 
příjmy. Škola též bude postupně usi-
lovat o integraci dětí z minoritních 

skupin, přičemž bude dbát na zacho-
vání jejich identity.

Škola Nativity není pouze pro křes-
ťany, ale snaží se nabídnout ucelený 
program, který zahrnuje rozvoj osob-
ních, morálních, duchovních, inte-
lektuálních, sociálních a fyzických 
předpokladů žáků, personálu a příz-
nivců školy. Výchova je založena na 
křesťanských hodnotách, jako je 
úcta, láska, tolerance, odpovědnost 
a pomoc druhým, ale současně re-
spektuje i názory a přesvědčení pří-
slušníků jiných duchovních tradic 
nebo těch, kdo jsou bez vyznání.

Škola Nativity chce děti dobře při-
pravit a motivovat k dalšímu studiu. 
Podobně jako víceletá gymnázia, vě-
nuje se také škola Nativity výchově 
a vzdělání dětí od šesté třídy. Třídy 
mají omezený počet žáků, aby učite-
lé mohli při výuce více uplatnit indi-
viduální přístup. Pedagogové a vy-

 Anketa
Na co se nejvíc těšíš, když jdeš ráno do školy?

M.: Já se těším na informatiku, potom na zeměpis, dějepis a občanku. 
Kromě předmětů mám oblíbenou dramatickou výchovu a flétnu.

A.: Nejvíc se těším na kamarády, a pak na učitele. 
Taky se těším na vaření a na skákání gumy

 s holkama.

Co je zatím tvůj největší zážitek?

M.: Můj největší zážitek byl v Narnii, když jsme s Davídkem a Josefem lezli 
po skalách a když jsme šli za Černou čarodějnicí pro roh. 

A.: Největší zážitek byl výlet do Narnie. Líbilo se mi, že jsme byli v přírodě 
a jak na nás učitelé byli hodní. Michal Bertl

Anička Skřivánková             
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chovatelé věnují dětem čas jak 
během výuky, tak také po ní, a to 
tím, že pro ně organizují i volnočaso-
vé aktivity. Škola Nativity tedy nabí-
zí celodenní program. Po běžném 
dopoledním vyučování je pro děti 
připraven odpolední školní klub, 
který nabízí například poznávací, 
sportovní nebo kulturní aktivity, 
a než se děti vydají domů, napíší si 
ještě pod dohledem speciálních pe-
dagogů domácí úkoly. Jde o školu 
rodinného typu, která v budoucnu 
celkově počítá maximálně se sto žá-
ky, přičemž v každé třídě by mělo být 
jen 12–13 dětí. 

Školné, které se vybírá, má spíše 
symbolický význam, je tedy únosné 
i pro sociálně slabé rodiny a lze je 
přizpůsobit individuální situaci. 
V budoucnu chce škola Nativity též 
rozvíjet mezinárodní spolupráci se 
školami stejného typu v USA. 

První měsíce nové školy
Dnes, po třech měsících, již škola bě-
ží na plné obrátky. Kromě každoden-
ního vyučování a aktivit ve školním 
klubu se měsíčně konají i tzv. pro-
jektové dny věnované určitému té-
matu. Dosud ve škole proběhly dva 
takové projekty. Jednak to byl den 
evropských jazyků, propojující výu-
ku jazyků, dějepisu, témata sportu, 
evropské kuchyně aj. Druhým projek-
tem byla návštěva planetária a hvěz-
dárny v Teplicích, která doplnila výu-
ku matematiky a fyziky.

Pro vzájemné poznání žáků mimo 
prostředí školy byl uspořádán víken-
dový pobyt v přírodě nazvaný „Cesta 
do Narnie“. Škola přivítala též P. 
Thomase Roache z Říma, který je 
pověřen péčí o jezuitské školy ve svě-
tě. Do budoucna se plánuje další roz-
šíření zázemí školy a připravuje se 
již program pro žáky na příští léto. 

Jan Regner SJ, Robert Svatoň SJ

Anketa
Proč jste se rozhodla spolupracovat na založení školy Nativity?

Když jsem se v Ústí nad Labem, odkud pocházím, prostřednictvím 
otce Josefa Horehledě seznámila s programem této školy, tak jsem si 
uvědomila, jak nutně by naše město takovou školu potřebovalo – 
školu do nepohody, která by byla pro nadané děti, ale nějakým 
způsobem znevýhodněné. Jenže v Ústí si začaly různé vrstvy 
představovat věci různým způsobem. Jezuity si lidé pletli víc 
s jehovisty..., jednání byla zdlouhavá... Přesto jsme se nechtěli 
myšlenky na vznik této školy vzdát, a nakonec to dopadlo tak, že 
škola vznikla v Děčíně.

Také jsem jela na Velehrad na exercicie s páterem Čuprem. Tam mě 
zaujala celá ignaciánská spiritualita a tehdy jsem si řekla, že bych 
mohla pomoci. Ani jsem se pak už moc nerozmýšlela, protože už 
nejsem v kariérním věku. Hlavně, aby ta škola vznikla, aby jela, a to si 
myslím, že se nám podařilo.

Mgr. Jana Sýkorová
ředitelka školy
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Rozhovor

Je to malý zázrak
Duchovním otcem nově otevřené školy Nativity v Děčíně je pater Josef 

Horehleď SJ. Myšlenkou na její otevření v severních Čechách se zabýval 
dlouhé roky a v posledních letech jeho záměr uzrál do konkrétní podoby. 

O tom všem je následující rozhovor.

Když jsi se rozhodl založit školu, působit ve školství jako jezuita, 
lze předpokládat, že to pro tebe musí být srdcová záležitost. Mů-
žeš popsat svoje dosavadní zkušenosti z této oblasti?

Školství pro mně nejprve srdcová záležitost nebyla. Po absolvování SŠ sta-
vební ještě za totality jsem v podniku, u kterého jsem pracoval, byl prostě ur-
čen, že budu pracovat jako mistr odborného výcviku. Vůbec se mi do toho 
nechtělo, ale tenkrát jsem prostě musel. Sedm let jsem pak pracoval v učňov-
ském školství. Byla to docela tvrdá příprava, takové zasvěcení, něco podob-
ného, jako když Šimona donutili nést Kristův kříž. Nicméně jsem získal 
spoustu dobrých zkušeností, které se mi dnes hodí.

Zakládat školu je docela velké dobrodružství. Kde jsi k tomu vzal 
odvahu a co tě k tomu inspirovalo? Kde se vzala tvoje touha zalo-
žit školu?

Musím říct, že mým primárním zájmem nebylo založit školu, ale nějakým 
způsobem jezuitsky působit v severních Čechách. To bylo to první, na co jsem 
myslel. Po seznámení se s modelem školy Nativity se mi zdálo, že to je velmi 
vhodný prostředek pro tento záměr. Jednak pokrývá oblast nám jezuitům 
tradičně blízkou – oblast vzdělání a výchovy. Dále model Nativity nabízí ur-
čité řešení některých sociálních problémů, které jsou v severních Čechách 
skutečně velké. A nakonec má tento typ školy také duchovní rozměr, může 
vnášet duchovní hodnoty do té části naší země, která je na duchovní rozměr 
života docela skoupá.

A kde jsem vzal odvahu školu založit? Možná, že jsem tak trochu hazardér, 
takže jsem si ani zpočátku neuvědomoval, co to obnáší, ty dva a půl roku jed-
nání třeba s ministerstvem, aby škola legislativně vznikla. Je to tak trochu 
malý zázrak, protože třeba bez pomoci poslanců a různých politiků téměř ne-
ní šance, aby nějaká škola vznikla. Současná doba a náš školský systém není 



| 9Jezuité 4/2008

Rozhovor

nakloněn vzniku nových škol. Tady jsem zaznamenal velkou pomoc od dru-
hých. Není to tedy až tak moje zásluha, že škola nyní funguje, třeba paní po-
slankyně Šojdrová z lidové strany pro to udělala velmi mnoho.

Mluvil jsi o tom, jak vnést do neduchovního prostředí něco du-
chovního, třeba prostřednictvím školy. Pro naši dobu, hlavně 
v Evropě, je ale typická krize institucí, ať už církví, nebo školy, 
nebo rodiny. Kde v této době krize vidíš budoucnost církevní či 
křesťanské školy?

Je pravda, že v současné době zažíváme krizi institucí, ale myslím si, že 
v docela blízké době budou ty instituce, které se ukáží jako životaschopné, 
nesmírně potřebné. Třeba církevní školy mohou vytvářet mezi institucí círk-
ve a mezi občanskou společností jakýsi mezičlánek. Často mohou být přija-
telné i pro spoustu nevěřících lidí nebo těch, kdo s církví jako takovou nema-
jí, nebo ani nechtějí mít nic společného.

Myslím si totiž, že i v této době krize je instituce velmi dobrá věc. Kolem 
vidím různé zájmové skupiny, dobrovolnické, ochotnické, které mají často 
jepičí život. Jsou něčím, co může být, ale nemusí: dnes to je, a zítra to není. 
V rámci instituce lze naopak cílevědomě pracovat. Je však důležité si uvědo-
mit, že církevní instituce musejí reflektovat tuto dobu. Třeba škola Nativity je
křesťanskou školou, tzn., že nemá čistě konfesijní zaměření, není školou cír-
kevní, ale je to křesťanská škola. To je jakási odpověď na situaci, ve které ži-
jeme. Avšak je zároveň otevřeně křesťanská. Jako křesťané musíme mít na 
trhu myšlenek a škol svoji identitu, svou hrdost, abychom dokázali konkuro-
vat těm ostatním v nabídce. Asi takto: Podívejte se, tady máme alternativu, 
toto je naše cesta, je-li pro vás přijatelná, můžete jít s námi. 

Jezuitské školství má dlouhou tradici. Ta se ale různě vyvíjela 
a dnes jezuitské školství většinou není to, čím bylo dřív. Tehdy je-
zuitskou školu tvořili jezuité, kteří na ní učili, dnes jde o něco jiné-
ho. Mohl bys to vysvětlit na příkladu školy Nativity?

Úplně na začátku, když jsem se seznámil se školou Nativity, jsem si říkal: 
To je naprosto ideální model pro naši situaci. Řeholní řády u nás početně 
stagnují, jsou v útlumu, a proto hledáme způsoby, jak existovat v této společ-
nosti i za dané situace. Škola Nativity je koncipovaná tak, že v ní naprosto 
dostačuje jeden až dva řeholníci. Žádná škola Nativity nemá více řeholníků, 
a ani to nechce. Stačí, když je řeholník prezidentem školy a spirituálem. To 
stačí k tomu, aby do ní vnášel něco ze svého charizmatu. Přítomnost řeholní-
ka na této škole vyjadřuje zejména její kontinuitu. Řád též může mnohem 



10 | Jezuité 4/2008

Rozhovor

snadněji nést za školu zodpovědnost, spíš než nějaká maminka, která má 
svou rodinu a je současně ředitelkou školy atd. Sám chod školy ovšem stojí 
na laických spolupracovnících, kteří pracují jako učitelé, vychovatelé atd. 
Škola Nativity tedy má vhodnou proporci mezi aspektem řeholním a laic-
kým. Pro mne je radost s laiky spolupracovat.

Když mluvíš o laicích, znamená to, že všichni vyučující jsou křes-
ťany, nebo mají být?

Ne, na této škole nemusí být všichni učitelé křesťané. Je ale třeba, aby re-
spektovali aspoň převážnou většinu kodexu učitele a měli úctu k hodnotám, 
které křesťanství přináší. Na naší škole to ale zatím kupodivu dopadlo tak, že 
téměř všichni učitelé jsou křesťané, aniž bychom o to cíleně usilovali.

Jak je při tomto početním poměru laiků a řeholníků zachováván 
a rozvíjen jezuitský charakter školy?

Tím, že jezuita je prezidentem školy, a vlastně i předsedou rady zřizovatele, 
má legislativní pravomoc a zodpovědnost za školu jezuitský řád, on určuje 
hlavní linie jejího směřování. Pokud je na škole spirituál, může též on praco-
vat na zachovávání jezuitského charakteru školy, a sice na duchovní a du-
chovně-psychologické rovině. Ne vždycky je to typický spirituál, jak ho zná-
me z klasických církevních škol. Zatím tuto činnost dělám také já na půl 
úvazku.

Škola Nativity je 
ideální pro naši situaci, 

říká Josef Horehleď.
(Foto Petr Havlíček)
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Též bychom rádi využívali vzdělávacích možností, které Tovaryšstvo nabí-
zí. Třeba jednou za dva roky bývají v polské Falenici kurzy ignaciánské peda-
gogiky, které probíhají  v angličtině a jsou vedeny lektory z mnoha zemí. Rá-
di bychom časem posílali naše učitele na tyto kurzy. Dalším prostředkem 
mohou být i různé návštěvy, výměny, možná magisterky některých jezuitů na 
této škole. 

Také je třeba připomenout, že sám model školy Nativity je vytvořen jezuity 
a stojí na ignaciánském přístupu k člověku. Ten vyjadřuje devět standardů 
modelu Naivity, jako je holistický přístup ke vzdělání, snaha pokrýt všechny 
složky lidské osobnosti, nezapomenout v našem případě na duchovní rovinu, 
dále propojení vzdělání s praktickou činností, aby nešlo jen o formaci v oblasti 
mentální a  intelektuální, ale aby pokrývala úplně všechny složky osobnosti.

Už jsme načali otázku složení učitelského sboru. Jak se ti podařilo 
dát tyto lidi dohromady?

Je třeba říct, že to nebyl nějaký jasný personalistický koncept, nedělali 
jsme žádné výběrové řízení. Spíše to byl náhodný postup, a to je nakonec 
dobře vzhledem k malému, rodinnému charakteru naší školy. Určitě i v bu-
doucnu nebudeme vyhlašovat velké konkurzy, ale vytipujeme si určité lidi 
a oslovíme je, jak jsem to v podstatě dělal i doposud.

Tím prvním a nejstarším spolupracovníkem je paní ředitelka Jana Sýkoro-
vá. Ona byla na prvním informativním setkání v Ústí, takže se vše dozvěděla 
hned v počátku. Jedna moje známá mne tehdy upozornila, že tato paní byla 
kdysi zástupkyní ředitelky fakultní školy v Ústí nad Labem a že by byla vhod-
ná jako ředitelka. Já jsem ji tedy oslovil a ona souhlasila, že mi pomůže školu 
rozjet. Také jsem s ní navštívil školy Nativity v USA, kde měla možnost vidět, 
jak to tam funguje, že nemusíme tvořit něco sami, ale že vycházíme ze zkuše-
ností druhých. Ostatní učitelé pak přicházeli celkem náhodně, buď jsem ně-
koho na doporučení oslovil s nabídkou učit na naší škole, nebo se někdo do-
věděl, že ta škola vznikla, a sám se mi ozval.

Je také důležité říci, že na škole též působím já a spolubratři Tomáš Novák 
a Robert Svatoň, tedy tři jezuité. Tomáš má na starosti informatiku a PC 
kroužek, Robert má religio-etiku a dramatický kroužek v rámci školního klu-
bu plus jiné pedagogické činnosti.

Vznik i chod školy je vždycky spojený s financemi. Kdo všechno
tuto školu podpořil?

Podstatně nám pomohli hlavně zahraniční sponzoři. Naším prvním a klí-
čovým dárcem byla biskupská konference z USA, která nám poskytla částku, 
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která téměř pokryla náklady na zakoupení staré školní budovy v Děčíně-Kře-
šicích. To byl náš první úspěch. Další dárci se objevili také díky našemu pro-
vinciálovi, který o vznikající škole mluvil na různých místech Evropy. Tak 
nám poskytly finance třeba jedny belgické řeholnice, potom jsme dostali pe-
níze z Říma z apoštolského fondu Tovaryšstva (FACSI), pak nás finančně
podpořila Irská provincie, kde jsem studoval. Významný byl také dar od jed-
né německé nadace na technické vybavení školy, na projektovou dokumen-
taci a na plánovaný (ještě neuskutečněný) příjezd vietnamských sester. 

Z dárců od nás je nutné zmínit velkou pomoc od nadace Dobré dílo sv. Kar-
la Boromejského. Nešlo o pomoc finanční, ale velkou materiální pomoc pro
vybavení školy – dostali jsme židle, stoly, skříně, vybavení kuchyně, talíře, 
příbory, skleničky atd.

Již jsi zmínil, že by měly přijet pracovat ve škole i nějaké vietnam-
ské sestry. Čí to byl nápad pozvat je, a proč? Počítá se s nějakým 
vstupem školy do místní vietnamské komunity?

V Děčíně je velká vietnamská minorita, o níž jsme se domnívali, že ji oslo-
víme, tak jako o něco později chceme oslovit i Romy, protože bychom rádi 
měli několik jejich žáků, kterým bychom chtěli napomoci integrovat se do 
společnosti. Mluvil jsem o tom s jezuitou Stefanem Taeubnerem, který se vě-
nuje pastoraci Vietnamců v Německu a u nás. Ten mne upozornil, že se zná 
s jednou řeholní kongregací ve Vietnamu, která má mnoho povolání a chce 
začít působit i misijně. Přes něho jsem tedy se sestrami navázal kontakt a vý-
sledkem bylo, že byly vytipovány tři vietnamské sestry, které by sem mohly 
přijít a pracovat na škole. Cílem je, aby dokázaly oslovit tu velmi těžce oslovi-
telnou vietnamskou komunitu a pomoci i se získáváním dětí, pomáhat při 
zabezpečení chodu školy a v budoucnu třeba vyučovat vietnamštinu pro ty 
děti, které se tu narodily a nemají možnost nikde ve vietnamštině studovat.

Jejich příjezdu ale stojí v cestě spousta překážek, naposledy rozhodnutí na-
ší vlády pozastavit udělování víz až do konce tohoto kalendářního roku. Tak 
uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.

Rozhovor připravil Petr Havlíček SJ

P. Josef Horehleď se narodil 8. června 1961 v Uherském Hradišti. Do Tovaryšstva 
Ježíšova vstoupil 14. srpna 1993. Filozofii studoval v polském Krakově a teologii

v irském Dublinu. Své studium zakončil licenciátem z morální teologie. Na kněze jej 
vysvětil mons. Karel Herbst 14. června 2003 ve Fryštáku u Zlína. Od září 2004 

působí jako ministr v pražské jezuitské komunitě a od podzimu letošního roku je též 
prezidentem Křesťanské základní školy Nativity v Děčíně-Křešicích.
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Moskevská tragédie
„Jezuité v Rusku jsou od této chvíle jinými jezuity.“ Tato slova pronesl novo-
sibirský biskup Joseph Werth SJ při jedné ze zádušních mší, které byly na 
přelomu října a listopadu slouženy za zavražděné jezuity Otto Messmera 
a Victora Betancourta. Jejich smrt zasáhla celou katolickou církev v Rusku.

Byla to šokující zpráva, které se ne-
chtělo věřit. Večer 28. října byla 
v moskevském bytě v ulici Petrovka 
nalezena mrtvá těla dvou jezuitů, ot-
ců Otto Messmera a Victora Betan-
courta-Ruize. Nalezl je jeden ze spo-
lubratří, který se za nimi vydal, když 
se dlouho telefonicky neozývali. Čet-
né bodné rány svědčily o tom, že se 
stali obětí násilného zločinu.

Oba zavraždění jezuité byli vý-
znamnými představiteli řádu. Pater 
Otto Messmer byl představeným 
Ruského nezávislého regionu Tova-
ryšstva Ježíšova. Byl ruským obča-
nem, ale pocházel z významné kato-
lické rodiny německého původu. 
Narodil se 14. července 1961 v Kara-
gandě v Kazachstánu. Do jezuitské-
ho řádu vstoupil 1. září 1982 ve Vil-
niusu a na kněze byl vysvěcen 29. 
května 1988 v Rize. Věčné sliby složil 
7. října 2001 v Novosibirsku a od r. 
2002 byl představeným ruských je-
zuitů. Dva jeho rodní bratři jsou také 
jezuité: Nikolas je biskupem v Biške-
ku (Kyrgyzstán) a Hieronymus pů-
sobí v německé řádové provincii.

Pater Victor Betancourt byl Ekvá-
dorec a působil v Moskvě jako profe-
sor teologie. Narodil se 7. července 
1966 ve městě Guayaquil v Ekvádo-
ru. Do řádu vstoupil 14. září 1984 
v Quitu, kde byl také 31. července 
1997 vysvěcen na kněze. Studoval 
v Argentině, Ekvádoru, Německu 
a Itálii. V roce 2004 obhájil v Římě 
svoji dizertaci z teologie. V Rusku 
působil teprve krátce. Od r. 2001 byl 
zodpovědný za zájemce o vstup do 
jezuitského řádu a od letošního roku 
vyučoval na moskevském Institutu 
filozofie, teologie a historie sv. To-
máše, který spravuje Tovaryšstvo 
Ježíšovo.

Vatikánský mluvčí Federico Lom-
bardi SJ v den zveřejnění prvních 
zpráv o vraždě zmínil některé zvlášt-
ní okolnosti zločinu. Podle jeho slov 
se pater Betancourt na konci přede-
šlého týdne neukázal v neděli v chrá-
mě, kde měl jako obvykle slavit bo-
hoslužbu. Věřící se domnívali, že 
onemocněl. Pater Messmer se měl 
vrátit do Moskvy až v pondělí večer 
z cesty do zahraničí.
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O týden později 6. listopadu ruská 
policie oznámila, že již zadržela muže 
podezřelého z vraždy, který se k činu 
přiznal. Podle jeho doznání měl být 
nejprve zavražděn P. Victor Betan-
court kvůli blíže neupřesněné nesho-
dě a P. Otto Messmer, který se do 
Moskvy vrátil o den později, údajně 
zemřel proto, aby byla zakryta první 
vražda, když na místě činu spatřil po-
dezřelého. Podle ještě pozdějších 
zpráv v ruském tisku byl podezřelý 
z vraždy v minulosti již soudně tres-
tán a jeví psychopatické sklony. Přes-
ný motiv činu však dosud zůstává 
neobjasněn. Vyšetřování pokračuje, 
zástupcům jezuitského řádu ale není 
umožněno průběžně nahlížet do vy-
šetřovacího spisu a jsou odkázáni jen 
na informace z tisku.

Hned po prvních zprávách o smrti 
obou jezuitů vyzval generální před-
stavený jezuitského řádu P. Adolfo 
Nicolás všechny jezuity k modlitbě 
za bratry z ruského regionu. Zároveň 
vyjádřil svou soustrast rodinám 
obětí. Také místní katolická církev 
prostřednictvím tiskové zprávy se-
kretáře ruských biskupů vyjádřila 
zármutek nad ztrátou horlivých a ob-
líbených kněží. Ruští biskupové též 
vyzvali k modlitbě „za ty, kdo spá-
chali tento hrozný zločin, aby je Bůh 
obdařil milostí lítosti“.

Nad tragickou smrtí dvou kněží 
vyslovil své politování i ruský pre-
zident Dmitrij Medveděv. K proje-
vům soustrasti katolické církvi 
v Rusku se připojil i patriarcha Ale-

xej II., hlavní představitel ruské pra-
voslavné církve. 

V Moskvě i dalších ruských měs-
tech byly v následujících dnech za 
zavražděné jezuity slaveny zádušní 
bohoslužby. Moskevský arcibiskup 
Paolo Pezzi sloužil 3. listopadu večer 
mši svatou v moskevském kostele sv. 
Ludvíka, v němž oba jezuité nezištně 
vypomáhali místnímu faráři. O dva 
dny později 5. listopadu byly rakve 
obou jezuitů vystaveny v moskevské 
katedrále Neposkvrněného Početí. 
Tam arcibiskup Pezzi spolu s ostat-
ními ruskými biskupy a sedmdesát-
kou kněží slavil bohoslužbu za za-
vražděné jezuity a po ní se v modlitbě 
se svými kněžími rozloučili věřící 
z moskevských farností. Už dříve by-
lo rozhodnuto, že pohřeb obou kněží 
se bude konat mimo Rusko. Ekvádo-
rec pater V. Betancourt byl pocho-
ván ve své vlasti. Jeho spolubratr o. 
Messmer měl sice ruské občanství, 
ale narodil se v rodině kazašských 
Němců, a byl proto pohřben v Ně-
mecku.

Petr Havlíček SJ

P. Victor Betancourt-Ruiz SJ P. Otto Mesmer SJ
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Člověk mnoho nepotřebuje
V létě od 6. srpna do 9. září strávila slovensko-česká skupina dobrovolníků 
měsíc v jezuitské misii v Manvi v indickém státě Karnataka. Cílem projektu 
slovenských a českých jezuitů Misia India 2008 bylo jednak finančně podpo-
řit dílo indických jezuitů, a pak též pomoci se stavbou internátu pro dívky 
z kasty nedotknutelných (dalitů) a s výukou základů angličtiny v místní škole. 
Za české jezuity se výpravy zúčastnil P. Jan Regner.

Jendo, kolik vás nakonec jelo a jak jste se na cestu připravovali?
Jelo nás celkem čtrnáct, deset ze Slovenska a čtyři Češi, z toho jsme byli tři 

jezuité, dva slovenští a já, a zbytek byli dobrovolníci, převážně vysokoškolští 
studenti, ale i mladí absolventi. V rámci přípravy musel každý účastník nej-
dřív podstoupit celou řadu očkování, které stálo řádově asi deset tisíc, a pak 
si sehnat peníze na cestu, protože peníze, které jsme získávali od dárců 
a sponzorů, měly jít výhradně na jednotlivé misijní projekty, především na 
stavbu internátu. Konalo se také několik setkání, při kterých jsme měli pře-
devším příležitost se poznat a sdělit si, jaké očkování je potřeba, jaká rizika 
nás čekají, co všechno si s sebou vzít, a co naopak si nebrat.

Říkal jsi, že jste sháněli peníze na podporu jednotlivých projektů. 
Kde všude jste rozhodili sítě?

Jednak se pořádaly sbírky v různých farnostech na Slovensku i v České re-
publice, jednak jsme zorganizovali několik projektů, třeba benefiční koncer-
ty. Též jsme oslovili některé jednotlivé sponzory, kteří nám přispěli na vyba-
vení, které jsme chtěli vzít s sebou, například kameru a podobně. Nakonec se 
vybralo v hotovosti asi 690 tisíc slovenských korun, které jsme zaslali na účet 
misie v Manvi. Touto cestou děkujeme všem sponzorům a přispěvatelům, 
kteří pomohli podpořit toto dobré dílo.

Jak jste do Indie cestovali?
Sraz jsme měli nedaleko Bratislavy v Ivance při Dunaji a pak jsme letěli 

z Vídně do Londýna, odkud jsme s British Airwais, která nabízí slevy pro 
dobrovolníky, letěli do indického Bangalore. Tam jsme strávili určitý čas v je-



16 | Jezuité 4/2008

Jezuité ve světě            

zuitském domě s centrem pro mezináboženský dialog a stálé vzdělávání, kde 
jsme měli jednodenní seminář o indické kultuře, o kastovním systému, o eko-
logické situaci v zemi, o situaci žen ve společnosti atd., abychom získali zá-
kladní informace o indické kultuře.

Jak jste se v Manvi konkrétně zapojili do práce?
Původně bylo dohodnuto, že budeme pomáhat stavět zdi plánovaného dív-

čího internátu. Když jsme ale přijeli, trochu nás překvapilo, že stavba ještě 
vůbec nezačala, že nebyly ani vyhloubeny základy. Nejprve jsme tedy vysazo-
vali stromy manga a papáje, poté jsme pomáhali budovat chlív pro skot a pra-
sata. Teprve pak jsme začali kopat základy internátu.

Pracovali jsme vždy celé dopoledne asi do půl jedné. Byla to hodně náročná 
práce, kterou bylo třeba dělat převážně ručně, jak je tam běžné. Sice se v mi-
sii rozhodli pronajmout za peníze, které jsme přivezli, bagr, aby byla práce 
rychlejší, ale protože je tam zem velmi kamenitá, podařilo se hned první den 
rameno bagru poškodit. Oprava pak dlouho trvala. Následovaly i další kom-
plikace. Například když byly základové jámy vykopány, ukázalo se, že není 
možné vytahovat z nich obrovské kameny tím bagrem. Vše se muselo dělal 
primitivně rukama, se špatným nářadím.

S jakým nářadím jste pracovali?
Šlo o jednoduché nářadí, jako jsou lopaty a krumpáče. Ty koupili schválně 

kvůli nám, aby nám vyšli maximálně vstříc. Vše ostatní chybělo, třeba místo 
kolečka se na vynášení hlíny používají takové mísy – práce je to skutečně fy-
zicky velmi náročná, nic ji neusnadňuje.

Jak jste jim tam tedy pomohli?
Popravdě řečeno, bylo to spíš takové symbolické gesto solidarity – pracov-

ní síla je tam levná a my z Evropy jsme určitě v porovnání s domácími dělní-
ky nepracovali nijak efektivně. Ale protože jsme chtěli projevit solidaritu da-
litům, tak jsme pracovali i fyzicky, protože to je gesto vůči příslušníkům 
vyšších kast.

Jak vypadala vaše výuka angličtiny?
Odpoledne jsme tak od čtyř hodin nebo od půl páté, podle toho, jak se děti 

sešly, učili základy angličtiny v místní škole. Šlo o několik vybraných dětí, 
skupinky od osmi do dvanácti dětí, které jsme učili ve dvojicích. Ukázalo se, 
že jim často chybí ty nejnutnější základy angličtiny, takže jsme v některých 
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věcech začínali od nuly. Bylo také důležité věnovat se nejprve nějaké motiva-
ci, aby se ty děti skutečně snažily něco se naučit.

Jak jste to zvládali, když mezi vámi existovala jazyková bariéra?
Měli jsme naštěstí na starost spíš starší děti, které si začínají uvědomovat, 

že angličtina je pro ně vstupenkou do lepší společnosti. Dvakrát jsem ale byl 
na záskok u menších dětí, a tam jsem si vyzkoušel, v jakých třídách místní 
učitelé běžně učí. Bylo to vždy asi 40 dětí, které vůbec neovládaly angličtinu. 
Šlo o to, naučit je aspoň nějaká slovíčka a základní fráze, jako představování 
se, a pak hlavně o to, udržet je na místě.

Jak život ve škole vypadá?
Především všechny děti mají uniformu, aby se setřely sociální rozdíly mezi 

nimi. Děti si uniformy i oblečení pro všední nošení musí samy vyprat; větši-
nou večer je člověk viděl, jak si perou prádlo na druhý den a jak se snaží ho 
usušit. Ráno se vstává už v pět nebo o půl šesté, podle toho, zda má člověk 
nějakou službu. Asi v šest hodin už je celý dům uklizen a děti si většinou ješ-
tě dodělávají domácí úkoly, připravují se na mši svatou, která je v sedm ho-

Celý majetek chlapce na misijní stanici se vejde do jednoho kufříku
(Foto Misia India 2008)
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din. Při ní se sejdou všechny děti, které bydlí v internátu. Po mši svaté, při 
které se děti modlí také za všechny dobrodince, a po snídani se děti vydají do 
školy. V osm patnáct začíná nástup za doprovodu školní kapely a se slovem 
na ten den. V osm dvacet začíná výuka, která trvá celé dopoledne jenom 
s krátkou desetiminutovou přestávkou. Po přestávce na oběd výuka pokraču-
je až do čtyř hodin, tentokrát jen s malou pětiminutovou přestávkou. Po ško-
le potom děti mají několik bloků samostudia, pracují spolu ve skupinkách, 
kde je vždycky jedno dítě odpovědné za ty ostatní. To se ale týká už jen dětí 
v internátu, ostatní se po škole vracejí domů. 

Mají děti ve škole knížky, sešity, tužky?
Ano, díky příspěvkům dobrodinců se podařilo získat dostatek školních po-

můcek, takže všechny děti mají učebnice, sešity, školní tašku a penál a také 
boty, což je pro ně skutečně něco velmi vzácného. Většina rodin na venkově 
běžně na boty nemá.

Po večeři mají děti v internátu další studium, program je skutečně velmi 
nabitý, je to skoro až takový dril. I přesto jsou tam děti velmi spokojené, pro-
tože je to pro ně určitá sociální jistota, kterou ve svých vesnicích nemají – na-

P. Jan Regner s místními vesničany
(Foto archiv J. Regnera)
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příklad pravidelné jídlo, že mají co pít, že mají oblečení, že si můžou vyprat. 
I když je to všechno velmi prosté a nám Evropanům se zdá, že je to pořád na 
hranici bídy, tak pro ně je to v porovnání s tím, co mají doma, doslova ráj.

Jak jste se tam v takové situaci o sebe starali, co se týče jídla 
apod.?

Celou dobu jsme žili spolu s dětmi v internátu, takže jsme se s nimi i stra-
vovali. Kuchařka spolu s některými žačkami a pomocnicemi vždycky uvařila 
– bylo to takové školní stravování. Jídlo bylo prosté, často se opakovalo, rýže, 
ostré koření.

Co pro tebe bylo nejtěžší? S čím ses nejdéle vyrovnával?
Byla to kombinace všeho, ne pouze jedna věc. Od těžké fyzické práce přes 

hodně ostrou stravu, navíc vegetariánskou, až po to, že chyběl třeba toaletní 
papír, že byl nedostatek užitkové nebo pitné vody, že se stávalo, že nešel elek-
trický proud, prostě že chyběly ty banální jistoty tady z Evropy. Kombinace 
toho všeho působila potíže nejen mně.

Jaká je situace dalitů v Indii? Jak se projevuje vztah ostatních kast 
vůči nim?

Kastovní systém je největším problémem indické společnosti. Je to něco, 
co je oficiálně zrušeno a dokonce zakázáno, ale přesto na venkově dál vesele
funguje, protože se jedná o skutečnost etablovanou už před naším letopoč-
tem a příliš hluboko zakořeněnou v srdcích a myslích lidí. Proto není tak 
snadné to změnit. Ve městech už sice kastovní systém nefunguje ve stejné 
podobě a v plném rozsahu, na venkově ale dál ovlivňuje život lidí stejně jako 
dřív.

Indická společnost je rozdělena do čtyř kast, dalité ale stojí mimo tento 
kastovní systém, jsou vytlačeni na okraj společnosti. Proto jsou pokládáni 
příslušníky vyšších kast za nečisté. Nemohou se stýkat s ostatními lidmi, ne-
smějí se objevovat na veřejných místech a protože existuje pověra, že 
dokonce i stín dalitů může poskvrňovat, ve dne většinou vůbec nevycházejí 
mimo své obydlí. Ven vycházejí jen v poledne, kdy je stín nejkratší, a věnují 
se jenom „špinavé“ práci. Za těchto podmínek není možné, aby se dostali 
k lepší budoucnosti.

Protože je kastovní systém něco, co je vrozené a co nelze změnit v tomto 
životě, není možné přejít do nějaké vyšší kasty. Jediný způsob, jak dalitům 
pomoct, a to je též základní projekt jezuitů v provincii Karnataka a nejen 
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tam, je dát těmto lidem vzdělání, aby mohli odejít do měst, kde kastovní sys-
tém nefunguje už v takovém rozsahu jako na venkově, a aby tam mohli najít 
lepší zaměstnání. Proto je pro ně důležité naučit se lépe jednak mateřský ja-
zyk, a pak hindsky a především anglicky. Těm, kdo jsou více nadáni, se pak 
jezuité věnují více, aby z nich vychovali příští elitu, která by mohla organizo-
vat a formovat příští generaci dalitů.

Jak se ti ve vztahu k místním lidem, které jste tam potkávali, 
podařilo osobně k nim přiblížit?

Téměř celou dobu jsme bydleli v Manvi v dětském internátu, takže jsme se 
s dětmi stýkali od rána do večera, kromě času, kdy byly ve škole. A můžu 
upřímně říct, že se mnohým z nás podařilo za ten měsíc navázat s nimi úzký 
vztah. Ty děti touží hlavně po něze, po lidském citu, po tom, aby jim člověk 
věnoval čas. Teď rozumím tomu, co říkala kdysi matka Tereza, že v této situ-
aci člověk nemůže dělat velké věci, ale jen malé věci s velkou láskou. To je, co 
tito lidé oceňují: aby jim člověk věnoval čas, aby si s nimi popovídal, aby je 
objal nebo se jich dotknul, protože to je to, čeho se příslušníci vyšších kast 
štítí – dotknout se nečistých. Pro ně je přitom dotyk něco, co je vždy velmi 
potěší a za co jsou velmi vděční. Takže ke konci, když jsme odjížděli, to bylo 
docela srdceryvné loučení.

Dá se s měsíčním odstupem od návratu z Indie říct, že jsi něco 
pochopil o Indii, o sobě, o práci jezuitů?

Pro mě to byla duchovně velmi důležitá zkušenost. Uvědomil jsem si totiž, 
že všechny biblické výroky o blahoslavených je možné brát doslova. Pro nás 
Evropany, když se chvíli stýkáme s těmito blahoslavenými, je to trochu za-
hanbující pocit. Zároveň si člověk uvědomí, že lidem, kteří někdy nemají ani 
základní věci k životu, tento nedostatek nepřekáží v tom, aby byli šťastní 
a spokojení. Je pravda, že většinou nemají jiné srovnání, celý život žijí v mís-
tě, odkud pocházejí, nikdy neopustili svou rodnou vesnici, ale jsou spokojení. 
Viděl jsem, že skutečně řada z nich je šťastná, když splní své základní lidské 
potřeby, a když jim člověk projeví základní laskavost, tak jsou za to velmi 
vděční. Došlo mi, že štěstí hodně spočíváp ne v tom, jestli získáme to či ono, 
ale spíš v tom, že si uvědomíme, kolik toho nepotřebujeme. To je pro mě vel-
mi osvobozující pocit, takové ponaučení z Indie.

Rozhovor připravil Petr Havlíček SJ
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Narodil se 11. 12. 1922 v Choryni, 
okres Vsetín, kde byl také pokřtěn. 
Do obecné školy chodil v Kunčicích 
pod Ondřejníkem a do měšťanské ve 
Frenštátě pod Radhoštěm. Od roku 
1941 pracoval na Velehradě jako po-
mocník v domě a zároveň kandidát 
Tovaryšstva, do něhož vstoupil jako 
novic 27. září téhož roku v Benešově 
u Prahy. Po složení prvních slibů 28. 
září 1943 na Velehradě tam dále pů-
sobil jako vrátný a opravoval oděvy, 
v letech 1945–48 takto pracoval 
v Brně. 

Od dubna 1950 byl spolu s ostatní-
mi spolubratry internován v Boho-
sudově, Oseku a v Králíkách. V le-
tech 1955–70 pracoval jako skladník 
v Ostravě a jako svářeč-lisař ve Fren-
štátě. Rok pak pomáhal P. Kurkovi 
na faře v Keblově a od roku 1971 žil 
v Praze, kde byl kostelníkem u sv. Ig-
náce až do roku 2003. Pak ještě po-
máhal v domě. Poslední rok života 
strávil upoután na lůžko.

Fr. František Novák SJ    
11. 12. 1922–28. 11. 2008

Bratr František prožil svůj život 
v obětavé práci a věrné modlitbě. 
Ještě ve vysokém věku obětavě po-
máhal a sloužil a do posledních oka-
mžiků své pozemské pouti projevo-
val trpělivost a vděčnost.  

S bratrem Františkem jsme se roz-
loučili v kostele sv. Ignáce v Praze ve 
středu 3. prosince 2008 v 10.30 ho-
din. Poté byl uložen do řádového 
hrobu na hřbitově v Praze-Bubenči.

R. I. P.
(red)
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P. Josef Kadlec SJ

V Manresa Hall pro starší nemocné 
jezuity v komunitě při St. Joseph's 
University ve Philadelphii se 3. listo-
padu uzavřel neobyčejně bohatý ži-
vot kněze a lékaře Josefa Kadlece, 
nositele nejméně pěti akademických 
titulů. 

Narodil se 19. února 1929 v Praze. 
Kromě harmonické rodiny jeho vý-
voj silně ovlivnilo členství ve skaut-
ském středisku Mawadani, kde si vy-
sloužil přezdívku Pepánek, která ho 
pak provázela celým životem. 

Už po maturitě v r. 1948 uvažoval 
o vstupu do jezuitského řádu, ale P. 
František Šilhan SJ mu vzhledem 

k tehdejší politické situaci poradil 
zatím studovat jiný obor. Josef Kad-
lec byl tedy přijat na lékařskou fa-
kultu UK, kterou ukončil r. 1953, 
a vzápětí na umístěnku nastoupil do 
Onkologického ústavu v Ústí nad 
Labem-Bukově. Následujícího roku 
vyhrál konkurs na místo zástupce 
MUDr. Josefa Lišky v oddělení aler-
gologie a imunologie ve Státním 
zdravotním ústavu, kde pracoval do 
r. 1963. V následujících dvou letech 
působil v Ústavu epidemiologie 
a mikrobiologie v oddělení mikrobi-
ální senzitivity na antibiotika, kde 
také obhájil svou vědeckou kandida-
turu. Jeho práce zaujala předsedu 
komise prof. MUDr. Jiřího Sedláka, 
DrSc. natolik, že mu nabídl místo 
asistenta Lékařské fakulty hygienic-
ké UK. Na fakultě pobyl Josef Kadlec 
poměrně krátce, protože už na pod-
zim r. 1966 byl vybrán komisí OSN 
pro OFSANPAN (Oficina Sanitaria
Panamericana), která si přála neko-
munistického kandidáta, pro dvoule-
tou funkci poradce s úkolem vymýce-
ní (eradikace) infekčních a tropických 
chorob, zvl. tuberkulózy, lepry a Cha-
gasovy choroby. Kromě vynikajících 

19. 2. 1929 – 3. 11. 2008
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odborných znalostí rozhodla i mi-
mořádná znalost světových jazyků 
včetně jeho „koníčků“ latiny a řečti-
ny. 

V dubnu 1967 odletěl do Caracasu, 
kde mu byla svěřena nedozírná ob-
last od Mexika přes Karibské ostrovy 
až po Ohňovou zemi. Vyňata byla 
pouze Kuba a Haiti. Navštěvoval ne-
mocnice celého tohoto obrovského 
území a kromě svých povinností se 
věnoval i přírodním krásám a pa-
mátkám. Jeho diapozitivy obdivova-
lo mnoho návštěvníků v Americe i 
v Praze. Po silném zemětřesení v Ca-
racasu 29. června 1967 ošetřoval zra-
něné a lidi v šoku. Ačkoliv měl velmi 
málo volného času, stal se ještě mi-
mořádným posluchačem filozofie na
Universidad Católica Andrés Bello 
v Caracasu. 

Po oficiálním prodloužení pobytu
o další dva roky bylo Josefu Kadleco-
vi v OFSANPAN nabídnuto stálé 
místo, ale on se rozhodl konečně 
vstoupit do jezuitského řádu. Vzhle-
dem k tomu, že venezuelská provin-
cie neměla vlastní noviciát, byl po-
slán do Londýna, kde právě přijali 
dva lékaře. Před vstupem nemohl 
využít dovolení odjet domů, protože 
se právě stal emigrantem. Noviciát 
strávil v Rainhillu u Liverpoolu, kde 
též mohl chodit na stáže do nemoc-
nice.  

Na konci r. 1972 složil první sliby a 
začal studovat teologii na Heythrop 
College na univerzitě v Londýně, 

kterou dokončil v r. 1976. Následují-
cího roku přijal jáhenské a 9. červen-
ce kněžské svěcení. 

V Anglii mu byl uznán diplom 
z Karlovy univerzity a získal titul do-
centa. Vzhledem k tomu, že se zají-
mal o nový obor – bioetiku, rozhodl 
se doplnit si vzdělání na Kennedy 
Institute of Ethics na Georgetown 
University ve Washingtonu, kde mu 
byl akceptován diplom z Caracasu a 
kde v r. 1981 promoval jako PhD. Na 
této univerzitě se stal členem jezuit-
ské komunity a řádným profesorem 
bioetiky. 

Od r. 2000 jako professor emeri-
tus přednášel nepravidelně a s jed-
ním z kolegů připravoval další dopl-
něné vydání publikace o bioetice. 
Tuto práci už však pro nemoc nemo-
hl dokončit.

Po sametové revoluci přilétal dva-
krát ročně do Prahy, přednášel na 
KTF UK i na různých shromáždě-
ních, dával exercicie spolubratřím 
z různých řádů a samozřejmě i lai-
kům. Každou neděli přicházel kon-
celebrovat nebo zastupovat do kos-
tela sv. Havla, který před odchodem 
do Venezuely pravidelně navštěvo-
val a kde se stal štědrým podporova-
telem početných rodin. 

R. I. P.
  Helena Čižinská
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Vykročení k růstu

Ludvík Armbruster
O duchovní zralosti

Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 
2008, 127 s.

ISBN 978-80-7195-279-4

Existují knihy receptů. Když si 
je koupíme a při vaření prostě 
postupujeme podle předlože-

ných instrukcí, dojdeme zpravidla 
ke kýženému výsledku. Nebyla by 
však po ruce nějaká knížka obsahují-
cí srozumitelný návod ke šťastnému 
životu s Bohem? Sbírka zamyšlení, 
které z promluv jezuity Ludvíka 
Armbrustera vybrala a sestavila Ma-
rie Rút Křížková, nepředkládá žádné 
zjednodušené recepty, ale zve k vy-
kročení na cestu duchovního růstu.

Myšlenky vybrané z pravidel-
ných duchovních obnov, které otec 
Armbruster vedl během posledních 
deseti let u sv. Ignáce v Praze, jsou 

v knížce tematicky uspořádány do 
dvanácti celků. Východisko tvoří prv-
ní skupina postřehů, která je zvlášť 
prodchnutá duchovní zkušeností 
svatého Ignáce. Dále kniha přináší 
úvahy spojené s důležitými období-
mi liturgického roku (advent, Váno-
ce, půst, Velikonoce), téma hledání, 
poznávání a odpovědi člověka na Bo-
ží vůli, odpovídá na otázku, jakou ro-
li na cestě k Bohu hraje modlitba, 
hledá, jaké je poslání křesťanů v dneš-
ním světě, a na závěr rozjímá o církvi 
ve světle poslední kapitoly Janova 
evangelia. Charakteristické je osvo-
bozující pojetí evangelní zvěsti, které 
např. ukazuje, že vítězství nad hří-
chem nespočívá pouze v ctnosti, ale 
je plodem upřímné a hluboké „tomá-
šovské“ víry. Střípky pojednávající 
o svatosti se zase vyznačují zvláštní 
citlivostí pro ekumenický rozměr 
tématu: svatost, jako vlastnost ryze 
Boží, je výzvou všem Ježíšovým 
učedníkům. 

Samotné povrchní přelétnutí půso-
bivým dílkem Ludvíka Armbrustera 
nás asi k duchovní zralosti nedove-
de. Pokud se však ve chvílích soustře-
dění budeme ke krátkým úvahám 
vracet, zcela jistě v nich objevíme 
užitečného průvodce v našem osob-
ním a jedinečném životě s Bohem. 

Robert Svatoň SJ
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■ Ve dnech 14.–16. listopadu se 
v Pastoračním středisku v Praze 
uskutečnila již tradiční rekolekce 
s polským jezuitou Józefem Augus-
tynem, tentokrát na téma Život člo-
věka je zápas.
■ Hostem na stanici ČRo 1 – Radio-
žurnál byl v neděli 14. října po půl 
desáté večer jezuitský kněz Franti-
šek Lízna. V rámci pořadu Výzvy pří-
tomnosti se s posluchači podělil 
o své zkušenosti z putování přes ce-
lou Evropu, od Atlantiku k Černému 
moři.

O necelý měsíc později pak Česká 
televize odvysílala v neděli 9. listo-
padu ve 14.10 na svém prvním pro-
gramu krátký dokument Musím jít 
dál z cyklu Cesty víry. I v tomto po-
řadu František Lízna vypravoval 
o svém putování po území České re-
publiky, do poutního místa Santiago 
de Compostela a na Krym.
■ V čísle 45/2008 Katolického týde-
níku vyšel rozhovor Moniky Vývodo-
vé s dlouholetým vedoucím české 
sekce Vatikánského rozhlasu P. Jo-
sefem Koláčkem. Ten letos oslavil 
své 79. narozeniny a 60. výročí od 
vstupu do jezuitského řádu.
■ Jezuita Ludvík Armbruster přijal 
28. října v den oslav 90. výročí 

nezávislosti Československa z ruky 
prezidenta Václava Klause Medaili 
za zásluhy o stát v oblasti výchovy 
a školství. Byl tak oceněn především 
jeho přínos k obnově KTF UK. 

Profesor Armbruster není prvním 
jezuitou, který dostal z ruky prezi-
denta republiky státní vyznamenání. 
Před ním se podobné pocty dostalo 
i kardinálu Tomáši Špidlíkovi, Fran-
tišku Líznovi, Josefu Cukrovi nebo 
již zesnulému Janu Langovi. 

Brno
■ Mezioborové sympozium „Jezuité 
a Brno“, jehož předmětem zájmu by-
la sociální a kulturní interakce jezuit-
ské koleje a města v letech 1578 až 
1773, proběhlo v největším morav-
ském městě od 16. do 17. října pod 
záštitou českého provinciála P. Fran-
tiška Hylmara SJ. Pořádal jej Ústav 
hudební vědy FF MU ve spolupráci 
s Moravskou zemskou knihovnou, 
Muzejní a vlastivědnou společností, 
Archivem města Brna a Výzkumným 
střediskem pro dějiny střední Evro-
py. Hlavní náplní sympozia byla vě-
decká konference konaná v brněn-
ské Moravské zemské knihovně, 
nechyběly ale ani doprovodné hu-
dební akce v jezuitském kostele Na-
nebevzetí Panny Marie. Záměrem 
bylo vytvořit interdisciplinární se-
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tkání, které by otázku vztahu koleje 
k městu Brnu reflektovalo z úhlu po-
hledu různých vědních oborů.
■ V pátek 28. listopadu v ranních 
hodinách zemřel v řeholním domě 
sester františkánek v Grohově ulici 
P. Jan Pavlík SJ. Otec Pavlík působil 
v době komunizmu dvě desetiletí ja-
ko provinciál českých jezuitů. Poté 
v době svobody jej olomoučtí semi-
naristé poznali jako moudrého du-
chovního rádce a zpovědníka. Po-
slední rozloučení s otcem Pavlíkem 
se konalo v Brně ve čtvrtek 4. prosin-
ce v 9 hodin, zádušní mše svatá byla 
sloužena téhož dne ve 14 hodin v ba-
zilice na Velehradě. Po ní byly těles-
né pozůstatky zemřelého uloženy na 
místním hřbitově.

Kutná Hora
■ Ve dnech 27.–30. listopadu se 
v Kutné Hoře konala mezioborová 
konference „Fridrich Bridelius SJ 
stále nový a neznámý“ spolu s kul-
turním a duchovním doprovodným 
programem. Příležitostí k celé akci 
bylo letošní 350. výročí vydání Bri-
deliova kancionálu Jesličky (1658). 
Pořádalo ji sdružení mladých ba-
datelů v čele s Dr. Petrou Bělohláv-
kovou ve spolupráci s církevními, 
občanskými i vědeckými institu-
cemi z Kutné Hory, Prahy a Brna. 
Nad akcí převzal záštitu mj. i pro-
vinciál České provincie Tovaryšstva 
Ježíšova.

Konference v prostorách Církevní-
ho gymnázia sv. Voršily se zúčastnili 

literární vědci, lingvisté, muzikolo-
gové a další badatelé z České repub-
liky, Slovenska a Polska. Věnovali se 
zejména literárněvědnému, jazyko-
vědnému a hudebněvědnému zhod-
nocení díla tohoto největšího básní-
ka českého baroka a jeho dobovému 
kontextu. Záměrem pořadatelů bylo 
vytvořit půdu pro chystané kritické 
vydání Brideliova kancionálu Jeslič-
ky. Jezuitský řád na konferenci za-
stupoval P. Petr Havlíček, který 
přednesl příspěvek nazvaný Jezuit-
ské misie v barokních Čechách.

Doprovodný program konference 
měl několik podob. Okresní archiv 
v Kutné Hoře připravil panelovou 
výstavu Jezuité na Kutnohorsku 
v období baroka, v kutnohorských 
kostelech se konaly koncerty var-
hanní hudby a písní z kancionálu 
Jesličky, v pátek sloužil královéhra-
decký biskup D. Duka v chrámu sv. 
Barbory rekviem za F. Bridelia a dal-
ší jezuity zesnulé v Kutné Hoře při 
ošetřování nemocných morem 
(1680). V neděli mohli návštěvníci 
bohoslužeb na začátek adventu vy-
slechnout staročeské roráty, shléd-
nout ukázku barokního latinského 
jezuitského divadla či podívat se na 
film režiséra O. M. Schmidta o sou-
časnosti jezuitského řádu.

Olomouc
■ Zástupci brněnského Vysokoškol-
ského katolického hnutí se student-
ským kaplanem P. Josefem Stuch-
lým SJ v čele navštívili 12. listopadu 
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své bratrské sdružení v Olomouci. 
V univerzitním kostele Panny Marie 
Sněžné, kde se shromáždilo na 400 
studentů, je uvítal farář olomoucké 
akademické farnosti P. Pavel Bačo 
SJ. Po bohoslužbě následovala ne-
formální část programu v uvolněné 
atmosféře čajovny Centra Aletti, jež 
poskytla příležitost ke sdílení zkuše-
ností a nápadů.

Řím
■ Tři týdny, od 5. do 26. října, se ve 
Věčném městě konal XII. řádný bis-
kupský synod na téma Boží Slovo 
v životě a poslání církve. Mezi 253 
synodními otci bylo i šest jezuitů 
a sedm dalších se účastnilo práce ve 
skupině čítající 41 expertů. Na synod 
kromě toho přijelo i více než 70 ab-
solventů Papežského biblického in-
stitutu a řada účastníků, kteří prošli 
studiem na Gregoriánské univerzitě. 
Obě vzdělávací instituce jsou Svatým 
otcem svěřeny do péče jezuitů.

Moskva
■ Jezuitští kněží Otto Messmer a Vic-
tor Betancourt-Ruiz byli v úterý 28. 
října večer nalezeni zavražděni ve 
svém bytě v ulici Petrovka v centru 
ruské metropole. Oba byli významný-
mi představiteli řádu v Rusku (více 
v článku uvnitř čísla). 

Nagasaki
■ Velkou událostí pro japonskou ka-
tolickou církev bylo blahořečení 188 
mučedníků z doby pronásledování 
církve v 17. století. Během slavnostní 
bohoslužby v Nagasaki je 24. listo-
padu za blahoslavené prohlásil kar-
dinál Saraiva Martins, bývalý prefekt 
Kongregace pro svatořečení. Mezi 
188 mučedníky jsou čtyři kněží, dále 
řeholníci, laici a dokonce i děti. Čtyři 
z blahoslavených jsou jezuité, nej-
známější z nich je Petr Kasui Kibe 
(1587–1639), konvertita ke křesťan-
ství, který je někdy přezdíván „ja-
ponský Marco Polo“.

Jubilea 2009
P. Václav Ježík Velký Újezd 10. 2. 25 let kněžství
P. Milan Glaser Řím 2. 2. 20 let v Tovaryšstvu
P. Josef Čupr Kolín 30. 1. 75 let
P. Josef Prchal Horšovský Týn 2. 3. 50 let
P. Cyril John Praha 14. 3. 45 let

Srdečně blahopřejeme

Seznam podporovatelů od 11. dubna do 24. listopadu 2008
Pavel Kahoun, Praha; Dalibor Klucký, Praha; Josef Stoklásek, Otrokovice; Růžena Fiřtová, Pra-
ha; Zdeněk Míček, Vidče; Bohuslav Bilavčík, Staré Město u Uherského Hradiště; Ludmila Kubi-
cová, Lidečko; Vlasta Rabiňáková, Praha; Zdena Navrátilová, Bludov; Ing. Petr Suza, Lomnice 
u Tišnova; PhDr. Zdenka Turková, Boskovice; Václav Brich, Kropáčova Vrutice; Jaroslav Horák; 
Lucie Štemberová, Plzeň; Mgr. Zuzana Doležalová, Ostrava; Prof. MUDr. Ladislav Pilka, Brno; 
Josef Jakubíček, Zlín; Vladimír Stoklas, Hovorany; Václav Uhlíř, Nové Město na Moravě; Bo-
huslava Pavlů, Brno; Ing. Vojtěch Tomeček, Vnorovy; Otakar Regner, Červený Kostelec; Ignác 
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Žalčík, Bystřice pod Hostýnem; Jiřina Ryzí; Václav Škach, Plzeň; Vít Kuběna; Josef Dušek, Hra-
dec nad Moravicí; manželé Horákovi, Šlapanice u Brna; Karel Gleisner, Mladá Boleslav; Pavel 
Havlíček; Ladislava Marie Němcová, Praha; Splínalovi, Oldřiš; manželé Moniakovi, Frýdek-
-Místek; Ing. Milan Němec, Ostrava-Zábřeh; Ludmila Chylíková, Brno; PhDr. Michal Karlický, 
Český Těšín; František Javůrek; P. Vlastimil Ovčáčík SJ; Marie Rudolfová, Kroměříž; Jarmila 
Neumannová, Praha; Rudolf Kužela, Slavičín; Dr. Karel Kotyza, Prostějov; Marta Králová, Pra-
ha; PhDr. Anna Rollová, CSc., Praha; Milan Jelínek, Brno-Bystrc; Josef Wolf; Václav Haltmar, 
Velký Týnec; MUDr. Venuše Šmejkalová; MUDr. Milan Pištělák, Letovice; Ludmila Lagová, 
Strážnice; Ludmila Vencálková, Bystřice pod Hostýnem; Jindřiška Svobodová, Praha; Vanda 
Ovečková, Ostrava-Poruba; Jitka Rambousková, Spálov; Ing. Jindra Grecová, Praha; Růžena 
Hylmarová, Hradec Králové; Josef Jonáš, Zdice; Josef Reichl, Praha; Ing. Antonín Špulák, Čer-
vený Kostelec; Marie Blahová, Hluk; Mons. Josef Veselý, Opava; Václav Kotrba, Praha; Anna 
Bezchlebová, Dolní Podluží; pí Shánělová, Praha; Alžběta Korpasová, Havířov; Anna Palová, 
Frýdek-Místek; Nadace Dobré dílo Sester sv. Karla Boromejského, Praha; Milena Šimánková, 
Praha; Prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc., Praha; Vítězslav Pevný; Bohumír Vedra; PhDr. Jaroslav 
Kuchař; P. Josef Žák, Plzeň; Marie Blechová, Ivančice; Marie Stloukalová, Brno; P. Pavel Bohu-
mil Petřina OPraem., Praha; Marta Hučínová, Praha; Ing. Josef Šedivý, Teplice; Anna Šrajbro-
vá; Mojmír Pospíšil, Zábřeh; Miroslava Cidlinská, Brno; Karel Macháček, Praha; Jaroslava Ka-
linová, Brno; Jana Sobková, Frýdek-Místek; Anna Pražáková; Josef Forbelský, Praha; Ing. 
Ludvík Motyčka, Brno; P. Josef Šik, Brno-Lesná; Vlasta Kmentová, Kolín; Růžena Vašátková; 
Milada Schneiderková; Gertruda Knopová, Opava; Jitka Závodná; Marie Dlapková, Střelice u 
Brna; Ludmila Vitteková, Lidečko; Pavlína Kopečková, Násedlovice; Ing. Eliška Machová, Tep-
lice; Vladimír Pavlík, Ostrava-Hrabová; Anna Ščotková, Lidečko; Česká provincie Congregatio 
Jesu; Vít Berka, Praha; Miroslav Jírů, Brno; RNDr. Růžena Krejzová, Praha; Alžběta Korpasová, 
Havířov; Eliška Pilmajerová; Kongregace sester Nejsvětějšího Spasitele; Růžena Maříková; No-
vákovi; Věra Juráňová; Mons. Josef Veselý; P. Jan Baščavský; Anna Kubíková, Tvrdonice; Fron-
kovi; Mgr. Eliška Macková, Teplice; R. U. R. sv. Voršily VDF; Ing. Vilém Konečný, CSc., Brno; 
Marie Sehnalová; Lumír Volný; František Hradil, Stará Ves; Jarmila Musilová, Liberec; P. Jan 
Kutáč, Velehrad; Stanislav Brázdil, Otrokovice; Růžena Stránská, Praha; Ivo Kubíček; Květosla-
va Miencilová, Ostrava; Bernarda Dvořáková, Brno; Jiří Šoustar, Bobrová; Roman Duba; Marta 
Romportlová, Brno; Jaroslav Vašíček, Brno; Ludvík Rušar, Pacov; Anna Holíková, Praha; Bar-
toňkovi, Brno; Marie M. Booth, Nottingham; rodina Géblova, Litovel.

Všem dárcům upřímně děkujeme

Hojnost radosti z příchodu Světla,
které rozhání každý stín a temnotu našich dní,

a mnoho úspěchů v roce 2009

přeje redakce

Foto na třetí straně obálky:
Detail fresky v kostele sv. Ignáce v Praze

(Foto Martin Mádl)


