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Úvodní slovo

Nový ročník 
se změnou 

Po loňském jubilejním ročníku 
jsme vstoupili do dalšího roku 
s malými změnami. Kromě 

vzhledu obálky, na kterém se nově 
podílí náš jezuitský fotograf Petr 
Vacík, a drobných úpravách 
ve struktuře jednotlivých čísel 
muselo nutně dojít i k výměně na 
postu odpovědného redaktora. Petr 
Havlíček se totiž již na začátku 
běžícího akademického roku přesu-
nul do Olomouce, kde se stal 
farářem akademické farnosti. 
Pomyslné žezlo držel od roku 2007, 
byl u toho, když bulletin dospěl 
k plnoletosti, a káru dotlačil až do 
loňského dvacátého ročníku. Velkou 
měrou se zasloužil o to, že si náš 
věstník postupně získal své nezamě-
nitelné místo mezi řádovými 
periodiky.

Petrovi bych proto chtěl – jistě 
i jménem našich pravidelných 
čtenářů – zde poděkovat za jeho 
nezlomnou pečlivost, s jakou 
Jezuity po celých pět let redigoval. 
A samozřejmě se těším na další 
plodnou spolupráci s ním. Vždyť 
nadále zůstává členem redakce 
a bezesporu nejen čestným. 

Já se vracím na místo činu po 
několikaleté pauze, po studiích 
a jiných povinnostech. Chtěl bych 
tedy využít tuto příležitost a popřát 
našemu bulletinu do dalších let 
mnoho úspěchů a především 
spokojené čtenáře.
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Miluje kněz?
V posledních dvou letech prochází německá církev zkouškou kvůli

 skandálům s případy sexuálního zneužívání. Tyto okolnosti vedou
 mimo jiné k zamyšlení nad tím, jak žijí kněží v celibátu. Následující text 

nepřináší „senzační odhalení“, ale je osobním zamyšlením nad tím, 
jak může kněz v blízkých vztazích prožívat lásku.

Blízkost a transcendence
Předpokládám, že každý člověk, a te-
dy také kněz, potřebuje pro svůj dob-
rý lidský a duchovní rozvoj zkuše-
nost intimní blízkosti a zároveň 
překročení sebe sama (transcenden-
ce). Intimní blízkostí u celibátního 
kněze přitom nerozumím blízkost 
sexuální (genitální), nýbrž mám na 
mysli to, že žije v důležitých vztazích, 
v nichž může být tím, kým skutečně 
je – tedy bez masek a bez toho, že by 
ho druzí viděli především jako nosi-
tele společenské role a církevní 
funkce.

Ve skutečném přátelství může 
kněz vyjadřovat své vlastní pochyby 
a nejistoty a sdílet je s lidmi, kteří 
mu jsou darováni jako přátelé. Po-
kud je v dobrém kontaktu se svými 
city, i s těmi, které se projevují sr-
dečností a něžností, pak bude scho-
pen je vyjádřit přiměřeně lidem a si-
tuacím. Tam, kde to není vhodné, se 
kvůli hodnotě svého kněžského po-
volání jejich uspokojení vzdá. Není 

jistě nutné říkat, že nezneužije blíz-
kosti a láskyplnosti druhého člověka 
proti němu samému, jen aby je uči-
nil stavebními kameny pro rozvinutí 
své vlastní identity.

Soustředné kruhy
Vztahy, kterými člověk žije, si lze 
představit jako čtyři soustředně 
uspořádané kruhy. U toho, kdo žije 
v manželství, je v nejvnitřnějším 
kruhu jeho vlastní rodina – manžel 
či manželka a děti. Společně tvoří je-
den vlastní životní příběh. To při ví-
ce lidech nelze, už proto, že k tomu 
nestačí síly. Druhým kruhem je 
okruh přátel. Se svými přáteli sice 
člověk nevytváří společný životní 
příběh, ale stále znovu se s nimi se-
tkává a vzájemně se dělí o radosti 
i bolesti.

Ve třetím, již mnohem vzdáleněj-
ším kruhu jsou známí a kolegové 
z práce. Experti tvrdí, že člověk mů-
že blíže znát nanejvýš sto padesát 
dalších osob. Když někdo na svém 
facebookovém profilu uvádí, že má



| 3Jezuité 1/2012

Spiritualita

„2147 přátel“, jde už o hodně jiné 
chápání tohoto pojmu. A ve čtvrtém,  
nejvnějšnějším kruhu se nachází 
nejširší množina, kterou nazýváme 
veřejnost.

U kněze zůstává nejvnitřnější kruh 
prázdný. Jako ten, kdo žije v celibá-
tu, nevede s nikým intimní partner-
ský život a s nikým v tomto kruhu 
nevytváří společný životní příběh. 
Někdy je možné slyšet, že u kněze je 
v tomto vnitřním kruhu Bůh. Pova-
žuji to za poněkud nešťastné vyjád-
ření, protože se tím nechtěně říká, že 
Bůh tu slouží k zaplnění prázdné 
mezery. On toto prázdno ale vůbec 
nevyplňuje, naopak ho drží nezapl-
něné. Bůh je totiž nosným základem 
všech lidských vztahů, nikoliv ná-
hražkou za nenaplněné vztahy lidské 
blízkosti.

Neexistuje také nic, co by mohlo 
knězi nepřítomnost milovaného člo-
věka nahradit. On se o to ani nemá 
vůbec pokoušet; daný fakt musí jed-
noduše unést. To může zpočátku znít 
velmi tvrdě, ale je to zároveň velká 
útěcha. Protože tím, že prázdno zů-

stane skutečně nezaplněné, upozor-
ňuje kněze na to, že ono naplnění, 
o kterém snad sní, se nenachází ni-
kde v tomto světě.

Milovat jako Ježíš z Nazareta
Svou schopností milovat a utváře-
ním láskyplných vztahů se má kněz 
zaměřovat na Ježíšovu osobu. Ježíš 
neměl žádné obavy z lidského doty-
ku. Byl schopný hlubokých citů a vy-
jadřoval je různorodě a přiměřeně 
situacím.

Pro Ježíše neexistoval také žádný 
rozpor mezi láskou k člověku a lás-
kou k Bohu. Z našeho lidského po-
hledu bychom možná mohli předpo-
kládat: čím víc Boha milujeme, tím 
méně místa v našem srdci zbude pro 
lásku k člověku nebo k lidem – nebo 
naopak: když nějakého člověka z ce-
lého srdce milujeme, pak tam bude 
stále méně místa pro Boha. Z Ježíšo-
va úhlu pohledu ale platí opak.

Svým učedníkům přece řekl: „Jest-
liže mě milujete, budete zachovávat 
má přikázání. (…) Nové přikázání 
vám dávám, abyste se navzájem mi-
lovali. (…) Podle toho všichni po-
znají, že jste moji učedníci, budete-li 
mít lásku jedni k druhým (srov. Jan 
13, 34–35; 14,15).“ Láska k Bohu 
a k bližnímu se tedy pronikají a vy-
světlují navzájem, aniž by upadly do 
jednostrannosti. Jsou „nesmíšené 
a nerozdělené“.

Hermann Kügler SJ
Z časopisu Jesuiten 2/2011  

přeložil Petr Havlíček SJVztahy jsou jako soustředně uspořádané kruhy
(Ilustrační foto)
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Škola do nepohody
Základní škola Nativity v Děčíně, jejímž zřizovatelem jsou jezuité, letos 

vstoupila do čtvrtého roku své existence. Dá se říci, že to je období zlomové, 
protože ze školy vycházejí první absolventi. Za čtyřmi lety se ohlíží 

současná ředitelka školy. 

Nový projekt jsme převzali ze Spoje-
ných států, kde již šedesát let fungu-
je celá síť základních škol s názvem 
Nativity. Ty se zaměřují na pomoc 
sociálně znevýhodněným rodinám, 
které ovšem mají nadané děti se stu-
dijním potenciálem. Myšlenku ote-
vřít školu Nativity v Čechách převzal 
český jezuitský kněz Josef Horehleď 
a díky své houževnatosti a cílevědo-
mosti ji dokázal i zrealizovat.

V roce 2008, po náročných letech 
odmítání této idey, byla škola Nati-
vity zapsána do rejstříku škol a škol-
ských zařízení. Nicméně, hned na 
začátku jsme narazili na problém 
odlišnosti sociálního prostředí v Če-
chách a v Americe. V Americe mají 
soukromé školy výrazně lepší úro-
veň než státní, ale platí se v nich vy-
soké školné. Sociální situace mno-
hem striktněji než u nás vyčleňuje 
skupinu nemajetných obyvatel a sta-
ví je do pozice sociálně znevýhodně-
ných. Takové rodiny mají zájem 
umístit své děti do škol Nativity, kte-
ré jsou stejně kvalitní jako soukro-
mé, ale jejich školné není nedostup-

né. V Čechách je důvod sociálního 
znevýhodnění rodin odlišný, a tyto 
rodiny obvykle nevyhledávají sou-
kromé školy jiného typu než státní. 
Škola Nativity má v názvu slovo 
křesťanská, což v severních Čechách 
spíše odrazuje. Působíme totiž v ob-
lasti s nejmenším procentem věří-
cích lidí v celé republice. Děčín má 
sice 60 tisíc obyvatel, ale v neděli by 
se jich v kostele dalo napočítat zhru-
ba dvě stě. Celá oblast je pozname-
naná odsunem sudetských Němců, 
průmyslovým charakterem větších 
měst a vším, co s tím souvisí. Inte-
lektuální menšině se u nás příliš ne-
daří. Víc než kde jinde se tady může-
me setkat s předsudky vůči církvi, 
neznalostí základních náboženských 
pojmů, obavou z „vymývání mozků“ 
a s neochotou cokoliv ve svých před-
stavách měnit. Název Tovaryšstvo 
Ježíšovo se nesetkává v severních 
Čechách se sympatiemi. Přitom tyto 
předsudky pramení především z ne-
dostatku informací. 

Naplnit první ročník v roce 2008 
nebylo proto snadné. Ovšem od po-
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čátku existence této školy se v nej-
příhodnější chvíli vždy nečekaně ob-
jeví někdo, kdo situaci zachrání. 
Tenkrát přišla maminka jedné sou-
časné žákyně, která sehnala několik 
žáků do šesté třídy. Další se přihlási-
li sami, a tak jsme mohli zahájit prv-
ní školní rok.

Některé vzpomínky na naše počát-
ky vyvolávají úsměvy, například fakt, 
že nás bylo osm učitelů na deset dětí. 
Každé dítě bylo pod drobnohledem 
a my učitelé také. Nejvýraznější oso-
bou mezi námi byl Josef Horehleď, 
který udával celé škole směr, způsob 
výchovy, vykonával všechny práce 
od školníka přes učitele, vychovate-

le, spirituála, fundraisera až po pre-
zidenta školy. S dětmi ovšem praco-
vat uměl, dodnes na něj vzpomínají 
jako na svůj vzor. Ve škole mohl být 
jen krátce, v březnu 2010 po dlouhé 
nemoci zemřel. Přesto se domnívám, 
že se svého úkolu zhostil dobře.

Naštěstí už v dalších letech nebylo 
tak těžké třídy naplnit, zájem se zvol-
na zvyšoval. Ve své krátké historii 
jsme si už prošli mnoha nepříjemný-
mi situacemi. Museli jsme čelit skan-
dálům v církvi, jejichž medializace 
měla dopad i na naši školu, ustáli 
jsme smrt našeho zakladatele, nepří-
zeň okolních škol, které nás začaly 
vnímat jako konkurenci, i drobné 

V současném světě děti často doplácejí na odosobnění vztahů, přílišné soustředění se na vlastní prospěch a ztrátu 
tradičních hodnot
(Foto Emílie Mrazíková)
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krize v našich řadách. Občas jsme 
strávili bezesné noci, obavy a po-
chybnosti, zda vše děláme správně. 
Dnes si myslím, že strach a pochyb-
nosti jsou často naprosto zbytečné. 
I když na druhé straně jsou jindy 
užitečné, abychom nestagnovali, ale 
naopak neustále rostli a hledali tu 
nejlepší cestu.

Myslím si, že za tři a půl roku fun-
gování Nativity se vyjasnila otázka 
„pro koho je tato škola vhodná“. Ne-
ní to skupina chudých rodin vylou-
čených ze společnosti kvůli materiál-
ním podmínkám, jako je tomu 
v USA, ale zájemce k nám přivádějí 
jiné sociální důvody. Jde o děti, kte-
ré se z nějakého důvodu nedokáží 
začlenit do velkého třídního kolekti-
vu. Polovina z nich prošla na minulé 

škole nějakou formou šikany, ať už 
fyzické, nebo slovní. Početnou sku-
pinu žáků tvoří děti s různými speci-
fickými poruchami učení, které ale
nesnižují jejich intelekt. Jde zkrátka 
o děti, které potřebují větší péči, užší 
vztahy a psychické bezpečí, aby se 
z nich vyvinuly zdravé osobnosti.

V současném světě děti často do-
plácejí na odosobnění vztahů, příliš-
né soustředění se na vlastní pro-
spěch a ztrátu tradičních hodnot. 
A právě křesťanské hodnoty tvoří 
podstatu naší školy. U nás se děti 
v praxi setkávají s tím, že křivda se 
nemusí vždy oplácet, že skutečné od-
puštění přináší vnitřní pokoj, že přá-
telství nás obohacuje. Učí se přemýš-
let, dívat se na problémy z více stran 
a utvářet si vlastní názor. Dostávají 

Nativity je laskavá 
a přátelská vůči 

všem, kteří se v ní 
nacházejí, ale 

zároveň je velmi 
náročná v oblasti 

rozvíjení vlastní 
osobnosti a utváření 

hodnot
(Foto Emílie 
Mrazíková)
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prostor pro vyjadřování vlastních 
názorů a zároveň se je učí vyjadřovat 
s úctou a vnímáním druhého. Jsou 
vedeny ke konstruktivnímu řešení 
problémů a férovosti. Snaží se na-
cházet motivy svých jednání a učí se 
čelit manipulaci. Zažívají fakt, že žít 
pro druhého člověka naplňuje více, 
než se starat jen o sebe.

Pozoruji rozdíl v chování dětí 
v šesté třídě a v dalších ročnících, 
které už vstřebaly ducha školy. Mys-
lím si, že škola je taková, jaký je její 
pedagogický sbor. Zastávám názor, 
že vše, co učitel předává dítěti, musí 
vycházet z něho samotného. Stejně 
jako by měl znát a rozumět učební 
látce, kterou vyučuje, tak musí sám 
žít hodnoty, které předává. Ve vý-
chově je důležitý vlastní příklad. 
Myslím, že je podstatnější než sebe-
krásnější slova. Vážím si našeho pe-
dagogického sboru – co se týče vnitř-
ních hodnot, jsou moji kolegové 
opravdu výjimeční.

Občas se setkáváme s kritikou 
konkurentů a pochybnostmi, jestli 
laskavost a osobní vztahy nevedou 
spíše k drzosti, příliš vysokému se-
bevědomí nebo ke snížení disciplíny. 
Už mnohokrát jsem se setkala s otáz-
kou, jestli toto prostředí připravuje 
děti na tvrdou realitu současného 
světa. Mohu k tomu říci jen to, že 
zdravý růst osobnosti nelze zajistit 
v prostředí naplněném stresem 
a strachem. Nativity je laskavá a přá-
telská vůči všem, kteří se v ní nachá-
zejí, ale zároveň je velmi náročná 

v oblasti rozvíjení vlastní osobnosti 
a utváření hodnot. Neučí děti protla-
čit se ostrými rameny k vlastnímu 
úspěchu, ale spíše pochopit, jaký 
užitek má upřímné úsilí pro ně i pro 
jejich okolí. 

Se satisfakcí pozoruji, že se nemě-
ní jen děti, ale i pedagogové. Nároky 
na učitele jsou vysoké, nejen po 
stránce osobnostních kvalit, ale pře-
devším kvůli tomu, že musejí být 
stále otevření a přispívat ke společ-
nému dílu, jak nejlépe kdo dovede. 
Každý rok procházíme duchovní ob-
novou, kterou stále intenzivněji vní-
máme jako potřebnou právě pro na-
še povolání. Často se pokoušíme 
reflektovat svoji práci, úspěchy a po-
chybení. Učíme se dávat zpětnou 
vazbu sobě navzájem, jak v meto-
dách výuky, komunikace s žáky, tak 
v oblasti osobních vztahů. V této ob-
lasti vnímám zřetelný posun. Do-
mnívám se, že modlitba všech přátel 
školy, jezuitů i nás samotných zde 
hraje velkou roli.

Nic ale není zadarmo. Některé dny 
jsou hodně náročné. Občas prožívá-
me osobní neshody, máme pocit, že 
se vše nedaří tak, jak bychom chtěli. 
V některých situacích se zdá, že každé 
řešení je špatné, a je potřeba zvolit to 
nejmenší zlo. Jenomže právě tyto si-
tuace nás nejvíc posouvají dopředu 
a učí nás, že Nativity nám nepatří, ale 
jsou Božím dílem. My učitelé jsme 
pouze nástroji. Jsem vděčná za to, že 
tím nástrojem mohu být i já.

Jindřiška Vopatová
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Spolupráce s jezuity je mi vlastní
Sestra Luisa Karczubová je příkladem řeholnice, která nežije v klášteře 

klasického typu. Náleží ke společenství sester spolupracujících s jezuity 
v římském Centru Aletti a zároveň působí v jeho dceřiné pobočce v Olomouci.

Luiso, jak vlastně začala tvá spolupráce s jezuity?
Jezuity jsem osobně „v terénu“ poznala ihned po příchodu ze severních 

Čech (pocházím ze Zákup) na olomouckou filozofickou fakultu v roce 1993.
V kostele Panny Marie Sněžné byl čerstvě ustanoven pro univerzitní studen-
ty otec Michal Altrichter SJ. Nadšení, množství podnětné činnosti a hlad po 
duchovní stravě brzy ukázaly, že Ignác z Loyoly a jeho spiritualita zcela odpo-
vídají mojí mentalitě. Exercicie a způsob práce to záhy potvrdily. 

V roce 1995 se do Olomouce navracel z římských studií otec Pavel Ambros 
SJ, a protože už se rýsovalo založení studijního Centra Aletti také v Olomou-
ci (římské otevírali jezuité v roce 1993), nabídli mi otcové kvůli rýsující se 
budoucí spolupráci pobyt v římském Centru Aletti pod jednou střechou ne-
jen s otci T. Špidlíkem SJ a M. Rupnikem SJ, ale také s komunitou sester. 
Byly to vyhraněné osobnosti, náročné zejména na požadavek lidské zralosti. 
Jejich způsob zasvěceného života na mne dopadl opět přímo a intenzivně. 
Vrátila jsem se dostudovat teologii do Olomouce, zároveň při „zaměstnání“ 
v Centru Aletti, a poté jsem odešla nazpět do římské komunity na řeholní for-
maci a studia doktorátu. 

Co bylo pro tebe v této době nejdůležitější?
Kromě sdílení apoštolátu římských sester v ovzduší Centra Aletti byla pro 

mne zásadní teologická studia na jezuitské Gregoriánské univerzitě, kde mi-
mo jiné některé sestry také učí. Rozhled, kultura univerzitního prostředí ve 
spojení s historickými místy Věčného města mě do života nenahraditelně vy-
bavily. Po ukončení doktorátu z patristiky jsem se vrátila do Centra Aletti 
v Olomouci a kromě výuky na teologické fakultě tvoří jádro mé činnosti chod 
Centra a jeho nakladatelství Refugium, jehož vznik též pamatuji, neboť jsou 
to „propojené nádoby“. Vnímám v takto nalezené identitě svoje životní napl-
nění. Práce s otci jezuity je mi bytostně vlastní.
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Zmínila jsi práci v nakladatelství Refugium. Mohla bys více přiblí-
žit, v čem spočívá?

Mám na starosti komplex redakčních prací v přidělených edičních řadách, 
což představuje mimo jiné: agendu zajišťování překladů a korektur, organi-
zaci setkávání a vyhodnocování činnosti spolupracovníků a samotnou práci 
nad podobou slova. 

Mnohačetné vstupy, často protichůdné, které chod redakce přinášejí, není 
jednoduché vypočíst. Existují univerzální pravidla úpravy textu podle úzu 
nakladatelství, a pak samozřejmě ty individuální, podle typu řady, specifika
textu, přičemž těch nestandardních případů je víc než dost. Než se text re-
dakci nabídnutý dostane do knižní podoby a na pult knihkupectví, uběhne 
doslova proces „porodu“. A to učí člověka celistvému vidění, jak tu říkáme 
„perichorezi“ (tj. vše prochází vším). Prostě a jednoduše, všechno má svůj 
kontext: ve vědě i v životě.

Jaká je tvá role v olomouckém Centru Aletti?
Jde o rozvětvený apoštolát o dvou pilířích („žité exercicie“ a „studijní úsi-

lí“), což pak vyzařuje do mnoha přidružených oblastí. Pracovní skupina (je-
zuité a sestry) tvoří jádro domu a promýšlí, čemu se věnovat, přičemž „inte-
lektuální apoštolát“ je naším přednostním zájmem. Kromě vlastní výuky 
a redakční činnosti tvoří moji činnost sjednocování rovin chodu Centra Alet-
ti: jak vnitřní (starost o hosty na studijních pobytech, knihovna, nakladatel-
ství, studenti, agenda a administrativa, v neposlední řadě etiketa a vkus do-
mu), tak vnější (kurzy, přednášky, obnovy, komunikace s institucemi, 
administrativa, …). 

Nemohu si stěžovat, že bych byla izolovaná od cvrkotu každodennosti. 
Když například pořádáme formační kurzy, dotýká se mě zároveň organizace 
stejně jako přednášení.
 
Studovala jsi patristiku. Jak bys tuto disciplínu blíže představila?

Patristika je teologický obor, který se zabývá myšlením církevních otců, te-
dy osobností křesťanského starověku. Zásadním bohatstvím této doby je „ne-
rozdělenost disciplín“, takže každý myslitel je zároveň dogmatikem, litur-
gem, pastoralistou, biblistou a navíc ještě duchovně doprovázejícím. 
Inspiraci nerozdělené východní a západní církve nyní často znovu objevuje-
me. Kdybychom si chtěli na někom onu syntézu jen matně představit, ne-
mohli bychom opomenout třeba sv. Bazila nebo sv. Augustina. Otec Špidlík, 
nositel charizmatu Centra Aletti, důvěřoval tomuto integrálnímu myšlení 
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a dokázal bystrou znalost tradice zasadit na nové problémy současnosti. 
V otci Špidlíkovi vidím „současnou patristiku“ – způsob předávání života. 
 
Říkalas, že jsi s otcem Tomášem Špidlíkem určitý čas žila pod jed-
nou střechou. Můžeš o něm něco blíže povědět? Jak tě setkání 
s ním ovlivnilo?

Otec Špidlík měl pronikavé poznání ve svém oboru, byl mistrem duchovní-
ho života, který se podle něj rozvíjí na způsob přátelství, sytil druhé „medem 
ze skály“ a měl úctu k člověku. Diskrétní a kompetentní osobnost propálená 
tolika protivenstvími. Uvnitř mnich, navenek činorodý. Vůči nejbližším byl 
náročný, vyžadoval pracovitost, stálou obezřetnost před všemi podobami je-
šitnosti, a v duchovním vedení dbal o to, aby člověk objevil svoji jedinečnost 
a splnil to, v čem ho druhý nemůže nahradit. Uměl ve druhém „vyhmátnout“ 
dobré jádro. 

Pokud se otec Špidlík vepsal do dějin teologického myšlení jako odborník 
na patristiku, pak žil především tento vědní obor jako skutečný otec. A otec 
své děti vychovává. Jsem mu tudíž vděčná za návyky v duchovním životě a za 
osvojení si metody patristiky: aby slovo bylo živé a osobně předávané. 

Směla jsem ho poznat v naprosté blízkosti: od každodenního spolunažívá-
ní v liturgii přes společné stolování (pilíř „rodinného“ života) až po zdravotní 
ošetřování, které bych spíše přikryla mlčením. Centrální bylo samozřejmě 
duchovní vedení a pomoc při vědecké formaci. Jeho dvě sdělení z oblasti vě-
dy a duchovního života mi zazněly jako dvojsečný meč: říkával, že posláním 
teologa je předávání života; a když kázal na mých věčných slibech, zmínil, že 
se teologie musí vrátit ke své první lásce – k umění, a že nejvyšší formou 
umění je duše patřící Bohu.
 
Mohla bys nám ještě přiblížit svoje římské spolusestry? 

Naše společenství nese jméno Divinoumanità di Cristo (tedy sestry Kristo-
va Boholidství). Důraz je kladen na celistvé prorůstání člověka a Boha. Do 
ideálu diskrétní vzájemné lásky se ovšem dorůstá postupně. Římské Cent-
rum Aletti tvoří komunita jezuitů a sester, kteří veškerou svoji činnost usku-
tečňují společně. Nejčastěji dávají exercicie, přednášejí, publikují nebo, ma-
jí-li umělecké vlohy, vytvářejí mozaiky s ateliérem Centra Aletti po celém 
světě (Lurdy, Fatima, San Giovanni Rotondo, Sýrie, USA). 

Přirozeně tak ze společného nasazení vznikl v Římě Ateliér teologie kardi-
nála Špidlíka, poskytující řeholníkům z celého světa po formaci a dokonče-
ných studiích roční intenzivní teologický kurz založený na patristickém od-



| 11Jezuité 1/2012

Z naší provincie

kazu otce Špidlíka. Výběr kandidátů (což jsou často generální představení 
řádů apod.) má stanovená kritéria osobní a intelektuální zralosti, aby rok 
strávený studiem teologie v propojení s duchovním životem přinesl užitek. 
Zájem z mnoha kontinentů je obrovský. V tomto programu sestry a jezuité 
vyučují nebo dávají exercicie či duchovně doprovázejí studenty. Dvěma 
z nich, prof. Michelině Tenace a prof. Marii Campatelli, vycházejí v Refugiu 
pravidelně knihy. 

Je nás ve dvou centrech deset sester (z Itálie, Slovinska a Čech), přičemž 
noviciát je vždy římský, pod supervizí otce M. Rupnika SJ. Věčné sliby jsem 
vyslovila před otcem kardinálem Špidlíkem. Církevní schválení sester i jejich 
statut svého času dával římský biskup Jan Pavel II. Jsme se sestrami v neu-
stálém spojení přes společnou činnost. Nyní dostává pravidelnost našich 
kontaktů další impulz, a tím je hrob otce Špidlíka na Velehradě.

Děkuji za rozhovor.
Připravil Petr Havlíček SJ

Luisa Karczubová s otcem Tomášem Špidlíkem a jezuitou Michalem Altrichterem z olomouckého Centra Aletti 
u Katedrály svatého Ducha v Hradci Králové
(Foto Peter Beresh)
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Spolupráce v plnění poslání
V mnoha zemích, především starého kontinentu, se v posledních letech 

jezuitský řád potýká s úbytkem členské základny, zvláště pak bratří nekněží. 
Zatímco kdysi drtivá většina jezuitských děl mohla stát výhradně na práci 

řádových členů, dnešní doba si vyžaduje více než kdy předtím 
spolupráci s nejezuity. 

Je to jen z nouze ctnost, anebo jde 
o nedílnou součást jezuitského způ-
sobu jednání? Oficiální řádové do-
kumenty posledních desetiletí se 
stále častěji přiklánějí k názoru, že 
spolupráce s nejezuity není pouhé 
pragmatické řešení problémů, které 
jsou důsledkem klesajícího počtu je-
zuitů, ale důležitým rozměrem spe-
cifické duchovní cesty tohoto řádu.
Jeho spiritualita je zakotvená ve vě-
domí, že v pluralitní společnosti jsou 
k přípravě na příchod Božího králov-
ství zapotřebí rozmanité dary a per-
spektivy.

„Spolupráce s nejezuity pro mne 
znamená na jedné straně naprostou 
nutnost a na druhé velké obohacení 
a radost,“ uvádí český provinciál 
František Hylmar. Sám ji pokládá za 
naprosto samozřejmou, protože dělá 
církev opravdu církví všech, kdo vel-
koryse dávají k dispozici svá zvláštní 
Boží obdarování. „Svatý Ignác by se 
bez pomoci mnoha lidí nikdy nestal 
zakladatelem Tovaryšstva, a Druhý 
vatikánský koncil chápe církev jako 

tělo spolupracujících členů Božího 
lidu,“ připomíná český provinciál.

Úzkou spolupráci s laiky, členy 
místních církví, křesťany jiných vy-
znání, příslušníky jiných nábožen-
ství, ba dokonce i se všemi lidmi 
dobré vůle sice Konstituce téměř ne-
znají, ale pokoncilní Doplňkové nor-
my ji už chápou jako nezbytnou pod-
mínku k tomu, aby jezuité v dnešní 
době mohli úspěšně naplnit své po-
slání.

Církev třetího tisíciletí církví laiků
Tomuto aspektu jezuitského života 
se dopodrobna věnuje i 34. generál-
ní kongregace, zejména ve svém tři-
náctém dekretu nazvaném Spolu-
práce s laiky v plnění poslání. Autoři 
dokumentu hned v úvodu konstatu-
jí, že církev třetího tisíciletí bude 
„církví laiků“. Jezuité by proto ne-
měli být jen „lidmi pro druhé“, ale 
i „lidmi s druhými“. Musí být připra-
veni naslouchat a učit se od druhých, 
ale také sdílet s nimi své duchovní 
dědictví.
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„Tovaryšstvo Ježíšovo se dává do 
služby tomuto poslání laiků, nabízí 
to, co jsme a co jsme přijali: naši spi-
ritualitu a naši apoštolskou tradici, 
naše vzdělávací zařízení a naše přá-
telství,“ čteme ve zmíněném dekretu. 
„Nabízíme ignaciánskou spiritualitu 
jako zvláštní dar. Tato apoštolská 
spiritualita respektuje osobní spiri-
tualitu každého jednotlivce a přizpů-
sobuje se daným potřebám, protože 
pomáhá lidem objevit jejich povolá-
ní.“ Jezuité tak nabízejí svým spolu-
pracovníkům i praktické zkušenosti, 
které nabyli během své dlouholeté 
apoštolské činnosti. 

Zároveň ale tato spolupráce přiná-
ší i nové výzvy. Tovaryšstvo by na-
příklad laikům mělo zprostředkovat 
formaci, kterou potřebují, aby mohli 
dobře vykonávat svoji službu. Před-
pokladem je ovšem i solidní formace 

řádových spolubratrů, přizpůsobená 
těmto novým podmínkám. „Už od 
počátku by naše formace měla rozvi-
nout schopnost ke spolupráci jak 
s laiky, tak s našimi spolubratry je-
zuity prostřednictvím výchovy a zku-
šeností spolupráce s druhými ve 
službě,“ dočítáme se dále v doku-
mentu. „Pokud nasloucháme dru-
hým, učíme se z jejich duchovní zku-
šenosti a společně čelíme problémům 
opravdové spolupráce, pak neustálá 
formace během apoštolské zkuše-
nosti tuto schopnost ještě prohlou-
bí.“ 

Spolupráce v srdci poslání
Ani poslední generální kongregace 
se nemohla tématu spolupráce s ne-
jezuity vyhnout, a věnuje mu tedy 
celý svůj šestý dekret. „S pokorou 
a vděčností přijímáme skutečnost, 
že se tolik lidí – inspirovaných stejně 

Anketa

Co mne ke spolupráci s jezuity přivedlo a co mi tato spolupráce přináší?

V roce 1990 se jezuité vrátili do kostela sv. Ignáce a tehdejší provinciál 
P.  Jan Pavlík se dotázal místního regenschoriho Ing. Jana Blably, zda by 
neznal někoho, kdo by mohl pomoci s prací na počítači. On doporučil 
mne, a tak jsem jednou týdně začala docházet do Ječné.

Postupně, jak se vraceli další jezuité, přibývalo práce, nových úkolů, 
nových pomocníků, a já jsem zůstala u přípravy bulletinu Jezuité, který 
uvedl do života P. Petr Kolář. Během času se měnili redaktoři, vnější 
úprava časopisu, získali jsme vlastní prostory, máme profesionální 
korektorku. Kromě bulletinu vytvářím také podklady pro jezuitský 
liturgický kalendář.

Naučila jsem se tu mnoho, nejen profesně. Dělám práci, která mě 
baví, s lidmi, které mám ráda, a ještě přitom pochytím lecjakou 
moudrost. Co si přát víc?

RNDr. Helena Šmydková
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jako my povoláním svatého Ignáce 
a tradicí Tovaryšstva – rozhodlo pra-
covat spolu s námi a sdílet naše po-
slání a naši touhu vycházet vstříc mu-
žům a ženám v tomto zraněném, 
přece však láskyhodném světě,“ na-
cházíme v úvodní pasáži dokumentu.

I proto se musí jezuité znovu 
s vděčností obrátit ke svým spolu-
pracovníkům a upřímně potvrdit 
skutečnost, že své povolání s nimi 
rádi sdílí. Spolupráce se přitom ode-
hrává na mnoha úrovních, jak se 
souvěrci v katolické církvi, tak i křes-
ťany ostatních denominací, stoupen-
ci jiných náboženských tradic a lid-
mi dobré vůle nejrůznějších národů 
a kultur. Dekret nakonec konstatuje, 
že už sv. Ignác z Loyoly spolupracov-
níky vyhledával a zakládal s nimi 
různé organizace a sítě. 

„K odpovědi na naléhavé potřeby 
dnešního složitého a křehkého světa 
je nepochybně zapotřebí mnoha ru-
kou. Na tuto situaci odpovídáme ces-
tou spolupráce v poslání: vyjadřuje 
naši pravou identitu členů církve, 
komplementaritu rozmanitých po-
volání ke svatosti, vzájemnou zodpo-
vědnost za Kristovo poslání a touhu 
spojovat lidi dobré vůle ve službě 
lidské rodině a přicházejícímu Boží-
mu království. Je to milost, která je 
nám v této chvíli nabízena a která 
odpovídá našemu jezuitskému způ-
sobu jednání,“ uzavírá dokument té-
ma o spolupráci s nejezuity.

Také současný generální předsta-
vený jezuitského řádu Adolfo Nico-
lás často zdůrazňuje důležitost spo-
lupráce mezi jezuity a laiky, ba 
dokonce ji v současné situaci řádu 

Moje první vzpomínky na jezuity jsou spojeny se jmény Jakub Rabušic, 
Ignác Lepka, Jan Pavlík, Jaroslav Joch a Josef Koláček. Jako student jsem 

slyšel zajímavou definici jezuitů:„To jsou ti nejchytřejší v církvi, každý
musí mít dvě vysoké školy.“ Tak jsem hned od mládí věděl, že jezuitou 

nikdy nebudu.
Později jsem si uvědomil pět pilířů Tovaryšstva Ježíšova, které spatřuji 

takto: vzdělanost, horlivost, duchovní život, exercicie a misie. Charakter 
jezuity jsem vnímal především v osobní přísnosti, zbožnosti, lidskosti, 

vzdělanosti, moudrosti a samostatnosti.
Kvůli citaci jezuity jsem poprvé „vyletěl“ z první zkoušky z filozofie na

začátku teologických studií. Spolubratři mi pak radili: „Na zkoušce 
u dominikána nikdy necituj jezuitu, jinak zkoušku neuděláš!“ Měli prav-

du, při opravném termínu jsem citoval jen sv. Tomáše a zkoušku jsem 
udělal bez problémů.

Nikdy jsem nezažil tolik hrdosti jako u P. Jana Pavlíka, při jeho vyslovová-
ní slova „naši“. Když jsem pak mohl něco udělat pro brněnské jezuity, 

neváhal jsem ani chvíli. A snažím se, s pomocí Boží, dělat něco i nadále.

P. Jan Martin Bejček OSB

Anketa
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pokládá za jednu z nejdůležitějších 
priorit. „Univerzálnost a inkulturace 
nás zvou k životu v otevřeném ko-
munitním duchu: ke stále obnovova-
né schopnosti spolupráce s druhými, 
v týmech a bez jakékoli touhy po po-
stavení, uznání nebo privilegiích, 
protože zdrojem naší radosti je jen 
Pánovo povolání ke službě,“ uvádí 
v jednom ze svých listů Nicolás. 

Jezuité a spolupracovníci u nás
Ani jezuitský řád na našem území by se 
bez spolupracovníků neobešel. Spoleh-
nout se na ně musí ve všech českých 
a moravských komunitách. A rozhod-
ně nejsou jen nějakými slepými vyko-
navateli přání a vůle jezuitů. Naopak, 
často jsou cennou inspirací, jsou rov-
nocennými partnery, sami přicházejí 
s vlastní iniciativou a nápady. 

K nejvýraznějším příkladům plod-
né spolupráce mezi jezuity a nejezu-
ity je realizace projektu nazvaného 
Velehrad – centrum kulturního dia-
logu západní a východní Evropy. Za-
hájena byla před více než dvěma lety 
tehdejším ministrem kultury Václa-
vem Riedlbauchem. Jak se zmiňuje 
koordinátorka projektu Ing. Věra 
Homoláčová, na realizaci byla vyčle-
něna nemalá částka 345 837 000 Kč 
z prostředků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a ze státního roz-
počtu v rámci Integrovaného ope-
račního programu. „Cílem projektu 
je vybudování moderní sítě prováza-
ných společenských, vzdělávacích, 
kulturních a poznávacích služeb na 
území Velehradu a zlínského regio-
nu,“ vysvětluje koordinátorka.

Ing. Václav Chroust

S jezuity jsem se poprvé potkal v roce 2006. Měl jsem štěstí, že prvními 
jezuity, které jsem poznal, byli P. František Hylmar, P. Miroslav Herold 
a P. Petr Havlíček. S panem provinciálem jsme se záhy domluvili na 
spolupráci na projektu Barokní jezuitské Klatovy. Jeho smyslem bylo 
připomenout téměř zapomenuté stránky klatovské historie 17. a 18. století 
a působení řádu v této oblasti. Projekt, jehož tradiční součástí (vedle 
konferencí a sympozií historických, kunsthistorických či filozofických, či
alespoň filozofujících) je i requiem, které tu již od roku 2006 slouží za spásu
zemřelých jezuitů a jejich příznivců sám pan provinciál, se k našemu 
příjemnému překvapení setkal s velkou odezvou. Symbolicky tak po více 
než 230 letech vrátil jezuity do Klatov. Ti minulí zde vybudovali kostel, kolej, 
seminář, významné gymnázium. Ti současní dnes – v rámci svých možností 
– navazují na jejich dílo.

Zatím nejvýznamnějším výsledkem naší spolupráce je nová expozice 
klatovských katakomb. V katakombách, kde se dodnes dochovalo 38 
mumifikovaných ostatků jezuitů a nejezuitů, se návštěvníci dozvědí mnohé
o historii řádu nejen v Klatovech. Pozorný návštěvník navíc záhy pochopí, 
že činnost Tovaryšstva lze opravdu popsat heslem Ad maiorem Dei gloriam.

Anketa
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Z naší provincie            

Již skončila rekonstrukce bývalých 
hospodářských objektů sýpky a ko-
nírny, v jejichž prostorách by mělo 
vyrůst nové multifunkční centrum 
Velehradský dům sv. Cyrila a Meto-
děje. Také tamější bazilika zažívá 
velkorysé opravy: restauruje se hlav-
ní loď, obnovují se fresky, varhany, 
kruchta a podkruchtí. 

„Nejrozsáhlejší částí projektu je 
nové architektonické ztvárnění pro-
storu kolem baziliky. Zejména zde 
čelí projektový tým řadě problémů, 
které jsou spojeny s archeologickými 
nálezy. Mezi nejzajímavější objevy 
patří odhalení základů opatského 
domu, severozápadní nárožní hra-
nolové věže středověkého opevnění 
a rovněž odkrytí středověké hradby 
severně od baziliky,“ dodává koordi-
nátorka velkolepého projektu. Celé 

dílo by mělo být dokončeno do úno-
ra 2013.

Z iniciativy dalšího jezuitského 
spolupracovníka, P. Jana Martina 
Bejčka OSB, zase byl založen Na-
dační fond Campianus, který mimo 
jiné stál za odlitím nového zvonu 
Martin Středa pro jezuitský kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. Při své 
návštěvě Brna jej požehnal papež 
Benedikt XVI. Nyní fond usiluje o to, 
aby byly ve zmíněném jezuitském 
kostele postaveny špičkové koncert-
ní varhany.

„Za slovem spolupráce vidím tváře 
zapálených lidí. Ti jsou mi nejen 
inspirací a pobídkou, ale mnohdy 
doslova Božími posly, které je třeba 
přijímat s odpovídající úctou,“ 
dodává český provinciál František 
Hylmar.

Jan Regner SJ

Na Velehradě
v prostorách bývalé 

klášterní sýpky 
a konírny budou po 

rekonstrukci výstavní 
a přednáškové sály, 
muzeum, knihovna, 

restaurace či kavárna
(Foto archiv)
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Dialog mezi židy a křesťany
V létě minulého roku navštívil olomoucké Centrum Aletti kanadský katolický 
teolog Lawrence E. Frizzell. Odborník na mezináboženský dialog, především 
na vztahy mezi židovstvím a křesťanstvím, poskytl při této příležitosti 
rozhovor pro náš bulletin. 

Otče Lawrenci, během svého studia na Papežském biblickém 
institutu v Římě jste se setkal s některými českými jezuity. Vzpo-
mínáte si na nějakou příhodu, kterou jste s nimi prožil? 

Pro biblická studia v Římě byla zapotřebí dobrá znalost hebrejštiny a řečti-
ny, a proto jsem studoval v Jeruzalémě a Aténách, než jsem začal svou práci 
na Papežském biblickém institutu. Do Jeruzaléma jsem přijel v roce 1964 
a bydlel jsem v Papežském biblickém institutu na ulici Emily Botty poblíž ho-
telu King David. Rektorem v té době byl otec Semkowski SJ z Polska. Jeho 
asistenty byli otec Henri Senes z Francie a bratr Jiří Šíra z české jezuitské 
provincie. Ve Svaté zemi žil již mnoho let. On a otec Senes vyprávěli mnoho 
příběhů o těžkých letech za 2. světové války a za izraelské války za nezávislost 
po rozdělení dřívějšího britského mandátu na Palestinu a Izrael. My studen-
ti jsme se domnívali, že bratr Šíra se stane knězem, protože by z něj byl dobrý 
učitel.

Do Říma jsem se dostal v září roku 1965, po studiích v Řecku a po návštěvě 
Kypru, Libanonu, Sýrie a Jordánska. Navštívil jsem jezuitské společenství 
v syrském městě Homes a setkal jsem se s členy františkánských komunit 
v dalších městech. Někteří z nich pocházeli z východní Evropy. V Sýrii žili od 
třicátých let, ale kvůli politické situaci se nemohli vrátit do své vlasti. Jsou to 
hrdinové tehdejší církve.

Prvním jezuitou, s nímž jsem se na Papežském biblickém institutu setkal, 
byl otec Jiří Novotný SJ. Jakožto sekretář institutu byl studentům k dispozi-
ci, pokud potřebovali poradit ve věcech studijního programu. Bohaté jazyko-
vé znalosti otce Novotného se pro tento úkol dobře hodily, neboť studenti 
pocházeli z více než 40 zemí. K otci Novotnému jsem na žádné přednášky ne-
chodil, ale setkal jsem se s ním, kdykoli jsem měl nějakou otázku ohledně 
mých studií. Byl vždy velmi vstřícný a dokázal se přizpůsobit našim potře-
bám. Měl jsem radost, když jsem se během své návštěvy v jezuitském spole-
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čenství v Centru Aletti v Olomouci dozvěděl, že se otec Novotný po svém od-
chodu z Říma mohl vrátit domů. Ti, kdo u něj na teologické fakultě studovali 
hebrejštinu, na něj s potěšením vzpomínají jako na „otce Abraháma“.

V průběhu čtvrté a poslední etapy Druhého vatikánského koncilu jsem byl 
v Římě. Při příležitosti promulgace Deklarace o vztahu církve k nekřesťan-
ským náboženstvím (Nostra Aetate), 28. října 1965, jsem přivedl do auly ba-
ziliky sv. Petra skupinu izraelských turistů. Uvědomoval jsem si důležitost 
této deklarace, ale přesto jsem tehdy netušil, že se mnoho následujících let 
budu věnovat důsledkům čtvrtého článku deklarace, týkajícího se „pouta 
církve se židovským lidem“. Takto jmenovaný článek deklarace nazýval John 
M. Oesterreicher.

Jak se katolická církev změnila od Druhého vatikánského kon-
cilu?

Podle mého názoru se největší změny odehrály na povrchu církevního ži-
vota, v liturgii a praxi. Bylo například povoleno slavit svátosti v rodném jazy-
ce, lišícím se s každou oblastí či komunitou, a biskupové v různých zemích 
dostali právo rozhodovat o detailech asketických úkonů, třeba o různých for-
mách postu. Pro některé katolíky, včetně některých kněží a řeholníků v zá-
padních zemích, to však byl podnět k mnoha dalším změnám, které tehdy 
iniciovali „v duchu Druhého vatikánského koncilu“. V Severní Americe byly 
autorizované změny ve sloužení eucharistické bohoslužby provedeny často 
s pouze povrchními vysvětleními a lidé nedostali žádný čas na to, aby je moh-
li přijmout i na emocionální úrovni. To někdy vedlo k jistému zmatení.

Co změny na poli teologie?
Hluboké teologické vhledy, vyjádřené v koncilních konstitucích a deklara-

cích, obvykle spočívaly v tom, že výklady biblických a tradičních témat byly 
integrovány do syntézy, která byla pro mnohé něčím novým. Stále vstřebává-
me tyto vhledy do našeho chápání liturgie a duchovního života.

Práce kardinála Augustina Bey a Sekretariátu (nyní Papežské rady) pro 
jednotu křesťanů poskytla pracovní texty k tomu, aby koncilní otcové mohli 
připravit dokumenty o ekumenizmu, náboženské svobodě a nekřesťanských 
náboženstvích. Díky nim se prohloubilo správné chápání vztahu církve ke 
skupinám dříve označovaným jako „schizmatici“ a „heretici“, ale také k ži-
dovskému lidu. Nyní je u židů oceňována jejich věrnost Božímu slovu v pro-
měnách dějin, včetně pronásledování a diskriminace, působených ve jménu 
křesťanských principů.
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V posledních staletích se někteří židé zapojili do radikálních politických 
a společenských událostí, protože nevedli žádný „dialog“ s křesťany. Koncil 
nyní vyzývá k úctyplným rozhovorům se židy oddanými své víře a svému ná-
boženství. Tento proces naslouchání může vnést mnoho vhledů do křesťan-
ského chápání evangelia a liturgie. Navíc můžeme mnoha způsoby nabízet 
vizi víry a vytváření míru prostřednictvím skutků spravedlnosti vůči sekulár-
nímu světu.

Papež Jan Pavel II. tuto výzvu vyjádřil krásným způsobem při připomínce 
padesátého výročí povstání ve varšavském ghettu 6. dubna 1993: „Jakožto 
křesťané a židé, následujíce příklad Abrahámovy víry, jsme povoláni k tomu, 
abychom byli požehnáním pro svět. To je společný úkol, který na nás čeká. Je 
tedy pro nás – pro křesťany a židy – nutné, abychom byli nejprve požehná-
ním jeden pro druhého.“

Působíte na Institutu židovsko-křesťanských studií na Seton Hall 
University a jste poradcem ve Vatikánu, pracujete v Komisi pro 
náboženské vztahy se židy v Papežské radě pro jednotu křesťanů. 
Jaké tendence se objevují v dialogu mezi židy a křesťany v posled-
ních deseti letech?

Dialog mezi židy a katolíky ve Spojených státech byl mnoho let určován zá-
jmy židovských komunit, které se týkaly antisemitizmu, šoa (holokaustu) 
a státu Izrael. Vatikánské dokumenty z let 1974 a 1985 položily základ k to-
mu, aby katoličtí učitelé a katecheté zlepšili naši katechezi týkající se kořenů 
církve v židovské matrici novozákonní doby a našeho ocenění židovství coby 
náboženství živoucího po všechna staletí od doby, kdy Římané zničili Jeruza-
lém a tamější chrám. Otázky týkající se státu Izrael projednává vatikánský 
státní sekretariát, a proto je nepokládáme za součást našeho dialogu. Pro 
většinu židů jakéhokoli náboženského či sekulárního směru je však existence 
Izraele v bezpečných hranicích otázkou nejhlubšího zájmu.

Byl nedostatek plných diplomatických vztahů s Izraelem ze strany 
Svatého stolce teologickým problémem?

Nikoli, ale situace křesťanských menšin na Blízkém východě a ve všech 
muslimských zemích je otázkou vysoké důležitosti jak pro Svatý stolec, tak 
pro všechny věřící. Dne 30. prosince 1993 podepsaly Svatý stolec a Izrael 
„Základní dohodu“, která položila základy pro vyměňování velvyslanců a pro 
diskusi o mnoha praktických otázkách, týkajících se církve v Izraeli. Podobné 
dohody byly podepsány i mezi Svatým stolcem a Palestinskou samosprávou, 
a také Jordánskem.
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V březnu roku 1998 promulgovala papežská Komise pro náboženské vzta-
hy se židy krátký dokument „Pamatujme: zamyšlení nad šoa“. Jan Pavel II. 
tehdy vyjádřil naději, že dokument pomůže uzdravit zranění minulých nedo-
rozumění a nespravedlností mezi židy a křesťany. Zároveň vyjádřil přání, aby 
uchování paměti sehrálo svou nezastupitelnou roli v procesu utváření bu-
doucnosti, v níž se šoa nikdy nesmí opakovat. „Kéž Pán dějin vede úsilí kato-
líků i židů a všech lidí dobré vůle, aby spolupracovali na vytváření světa, 
plného pravé úcty vůči životu a důstojnosti každého člověka, neboť každý byl 
stvořen k obrazu a podobě Boží,“ napsal papež v dopise kardinálu Cassidymu 
ze dne 12. března 1998, zveřejněný v publikaci Catholics Remember the Ho-
locaust (Washington, 1998).

A jak se křesťansko-židovský dialog rozvíjí v průběhu posledních 
deseti let?

Různými způsoby a na různých úrovních. Na mezinárodní úrovni církev 
usiluje o plné dodržování „Dohody“ v izraelském parlamentu a o ochranu 
křesťanských menšin v Izraeli a v Palestinské samosprávě. Od roku 1963, 
kdy Rolf Hochhuth napsal divadelní hru „Náměstek“, byla vina za šoa často 
svalována na papeže Pia XII. Mnoho židovských skupin se dožaduje otevření 
vatikánských archivů z let 1939–1945. Dvanáct svazků záznamů, které publi-
koval otec Robert Graham SJ a jeho kolegové, bylo pro mnohé neznámých až 
do doby, než je prostudovala skupina vědců v roce 1999. Archivy z let 1939 
až 1945 jsou připravovány pro průzkum, ale tato práce potrvá ještě několik 
let. 

Na národní úrovni vedl ve Spojených státech spor mezi ortodoxními židy 
na jedné straně a mezi konzervativními, reformními a rekonstrukcionalistic-
kými židovskými hnutími na straně druhé k tomu, že vznikly dva oddělené 
dialogy mezi členy Národní biskupské konference Spojených států a židov-
skými náboženskými představiteli. Ortodoxní židé a biskupové napsali spo-
lečné prohlášení o manželství mezi mužem a ženou a o dalších mravních 
a společenských otázkách. Ortodoxní židovští vůdci uznávají důležitost spo-
lečného hlasu v oblastech, kde jsou si naše a jejich tradice blízké, zvláště co 
se týče náboženského vzdělání a potřeby, aby vláda podporovala svobodnou 
volbu rodičů v této záležitosti.

Na místní úrovni generace, která zahájila „obývákové dialogy“, nebyla na 
některých místech Spojených států schopna zaujmout mladší lidi. To samé se 
týká i kněžských společenství v některých komunitách. Mezináboženská se-
tkání při příležitosti sekulárních slavností Dne díkůvzdání a památky na šoa 
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i nadále spojují různá společenství, stejně jako úsilí o zaopatřování potravy 
a ošacení pro lidi bez domova, azylových domů pro ženy s dětmi a o řešení 
dalších společenských problémů.

Znal jste otce Johna M. Oesterreichera, který se narodil na Libavě 
nedaleko Olomouce, jako jeho mnohaletý spolupracovník. Jaký je 
podle vás jeho největší příspěvek k usmíření mezi židy a křesťany?

Otec John M. Oesterreicher, který byl vysvěcen na kněze ve vídeňské arci-
diecézi v roce 1927, musel uprchnout před gestapem v roce 1938, a potom 
znovu z Paříže v roce 1940. Od té doby používal tisk a rozhlas k tomu, aby va-
roval veřejnost před nebezpečími skrývajícími se v nacistické ideologii. Před-
povídal, že poté, co Hitler zničí židy, zaútočí na různé směry křesťanství. 
V březnu 1953 založil Institut židovsko-křesťanských studií na Seton Hall 
University v New Jersey. V roce 1957 jsem se spolu s jedním ortodoxním ra-
bínem k Oesterreicherovi připojil a vytvořili jsme první program magister-
ského studia v této oblasti. 

V roce 1953 Mons. Oesterreicher prohlásil, že by byl rád, i kdyby jeho dílo 
přineslo ovoce až za sto let. Jakým překvapením bylo, když papež Jan XIII. 
svolal Druhý vatikánský koncil! Poté, co byl kardinál Augustin Bea SJ požá-
dán, aby připravil pracovní text pro koncilní prohlášení o židech, se opat Leo 
Rudloff OSB (dříve seminární profesor v New Jersey) a otec Oesterreicher 
stali poradci v týmu kardinála Bey. Koncil jistě poskytl otci Oesterreicherovi 
úžasný kontext k tomu, aby vyjádřil svou dozrávající vizi o vztahu mezi církví 
a mezi židovstvím a židovským lidem. Po koncilu přednášel na mnoha mís-
tech v Evropě a ve Spojených státech a publikoval několik monografií a člán-
ků, v nichž vykládal a aplikoval teologické principy koncilu tak, aby se pro-
hloubilo křesťanské chápání židovských kořenů a úcty k roli židovského 
národa v Božím plánu spásy pro celý svět.

Co je podle vás důležité pro ty, kdo dnes chtějí být katolickými 
teology a učiteli?

Podobnou otázku jednou dostal Cyril O’Regan, profesor teologie na univer-
zitě v Notre Dame. Odpověděl, že člověk by mohl napodobovat papeže Bene-
dikta XVI. Ten se v průběhu své učitelské kariéry zabýval mnoha oblastmi 
teologie a prokázal, že je katechetou par excellence. Kromě rozvíjení znalostí 
v určité specializaci by měl katolický teolog být schopen poskytnout syntézu, 
která vyjadřuje sjednocenost nauky. Pro mne osobně je ideálem čerpat z bib-
lických studií, které poskytují vhled do liturgického uctívání. Z něho lze čer-
pat inspiraci pro spiritualitu a morální teologii či etiku.



22 | Jezuité 1/2012

Rozhovor

Co byste přál českým jezuitům a Centru Aletti do dalších let?
Velmi na mne zapůsobila vynikající teologická knihovna Centra Aletti. Stu-

denti a badatelé mají privilegium, že mohou nalézt církevní poklady západní-
ho i východního křesťanství na dosah ruky. Doufám, že mnoho mladých lidí 
se vydá na dobrodružnou cestu víry a rozumu pod vedením vaší fakulty. Roz-
voj ekumenického a mezináboženského rozměru vašeho programu prokáže 
velkou službu církvi ve střední Evropě.

Protože nesmírný rozsah mezináboženských studií a výměn může být příliš 
zahlcující, musí si malá fakulta zvolit svou specializaci. Studium teologie a li-
turgie může být neskonale obohaceno spoluprací s odborníky na židovskou 
spiritualitu a dějiny židovského myšlení. O jednu generaci zpátky přispěl 
profesor David Flusser z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě značným způso-
bem k pochopení křesťanských počátků. Možná jiní židovští vědci českého 
původu se vrátili do Prahy, která byla kdysi středobodem židovské vzděla-
nosti. Toto jsou jen obecná pozorování, učiněná ze vzdálenosti. Jsem si jist, 
že jste se podobnými otázkami již dostatečně zabývali v minulosti. Přeji vám 
a vašim kolegům, abyste s velkým úspěchem vycházeli vstříc potřebám círk-
ve a vašich bližních z ostatních náboženství.

Připravil Pavel Ambros SJ, přeložila Alžběta Drexlerová

R. D. Lawrence E. Frizzell, S.T.L., S.S.L., D. 
Phil. byl vysvěcen na kněze 2. června 1962 
v arcidiecézi Edmonton v kanadské Albertě. 
Studoval postupně na univerzitě v Ottawě, 
pak na Papežském biblickém institutu 
v Římě, a nakonec získal na univerzitě 
v Oxfordu doktorát z filozofie.
Působí na univerzitě v Seton Hall v South 
Orange, kde žije od roku 1974 a vede Institut 
židovsko-křesťanských studií. Od roku 2008 
je poradcem Papežské rady pro jednotu 
křesťanů.
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Pozapomenutý teolog
V katolických chrámech už celá desetiletí znějí mešní písně Ježíši, Králi, 
Ó Srdce Páně nejsvětější nebo Budiž vděčně velebena. Zná je každý. Málokdo 
však už dnes ví, že autorem textu k těmto písním je jezuitský teolog František 
Žák, jehož 150. výročí narození si letos připomínáme.

Pocházel z východních Čech. Narodil 
se v rodině lesníka v údolí Hvězda 
u Broumova 15. května 1862 a po 
obecné škole absolvoval nižší bene-
diktinské gymnázium v Broumově. 
Vyšší gymnázium pak vystudoval 
v Lanškrouně a po maturitě se roz-
hodl pro kněžskou dráhu. Už v době 
teologických studií se zajímal také 
o sociologii, krásnou literaturu, hud-
bu a světové jazyky.

Knězem se stal v roce 1887 v Praze 
a jeho prvním kaplanským místem 
byla Michle, byť jen na několik měsí-
ců. Poté se přesunul na Královské 
Vinohrady, kde kaplanoval 10 let. Už 
tehdy se začal věnovat spisovatelské 
činnosti a pět let redigoval časopis 
Obrana. V této době se také vydal na 
studijní cestu do Francie a Ruska. Ve 
Francii se sblížil s kongregací Škol-
ských bratří. Později, v roce 1894, jí 
pomohl založit dům i v Praze. Do 
Ruska ho vedly zájmy o unionizmus. 
A ze své návštěvy této země si přivezl 
velké množství pravoslavné teologic-
ké literatury. Zkušenosti z této cesty 
se pak staly motivem pro několik fe-

jetonů v časopise Vlast. Pak opustil 
českou metropoli a 18. dubna 1898 
vstoupil v Trnavě do jezuitského no-
viciátu. Po něm zůstal ještě jeden rok 
na Slovensku jako lidový misionář, 
doplnil si studia filozofie v Bratislavě
a teologie v Innsbrucku. Nato navá-
zal závěrečnou etapu své formace, 
tzv. třetí probaci.

Poté se vrátil do Prahy ke kostelu 
sv. Ignáce na Karlově náměstí, kde 
se stal ředitelem Mariánských dru-
žin a několik let redigoval časopis Ve 
službách Královny. Právě díky práci 
v Mariánských družinách postupně 
vznikaly texty duchovních písní, kte-
ré zhudebnili skladatelé Sychra, Ří-
hovský, Suchý, Trumpus, Pivoda 
a jiní. Tak vznikal Družinský zpěvní-
ček, z něhož byly později některé 
písně převzaty do kancionálu.

František Žák také zveršoval ně-
které životy svatých, zvláště českých 
patronů, dokončil textovou úpravu 
Lehnerových českých rorátů, dlouhý 
čas řídil svatoignácký chrámový 
sbor, psal beletrii, především povíd-
ky. Z jeho díla si zvláštní pozornost 
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zaslouží pětisvazková Soustavná ka-
tolická dogmatika pro lid, kterou na-
psal z popudu pražského světícího 
biskupa Antonína Podlahy. Při pří-
pravě tohoto rozsáhlého díla pobý-
val nějaký čas studijně v Innsbrucku, 
Lovani a Krakově. Ve své dogmatice 
zúročil i poznatky východní teologie, 
jak ji poznal díky své návštěvě Rus-
ka. Věnoval se také sepsání několika 
teologických monografií. Tak po-
stupně vznikaly knihy Svoboda 
a mravnost, Ježíš Kristus, O Bohu 
nebo O nebi. 

Kromě české metropole působil 
otec Žák kratší čas také v Hradci 
Králové a Opavě. V roce 1930 se vrá-
til do Prahy, ale čtyři roky nato velmi 
vážně onemocněl a musel být hospi-
talizován v pražské nemocnici Milo-
srdných bratří. Zemřel 22. prosince 
1934 a na svátek sv. Štěpána byl po-
hřben na vyšehradském hřbitově. 

Po právu se dnes můžeme ptát, ja-
ké důvody vedly k tomu, že tato osob-
nost upadla do zapomnění. Příčinou 
bylo zřejmě to, že i pro vzdělané lai-
ky byla Soustavná katolická dogma-
tika pro lid příliš náročná; jeho dílo 
se tak minulo s cílovou skupinou, 
pro kterou bylo určeno. Zároveň 
zřejmě nemohla jeho práce splňovat 
kritéria pro dobře napsanou vysoko-
školskou učebnici. 

Možná i proto si podle svědectví 
Bernarda Pitruna v posledních měsí-
cích svého života František Žák po-
vzdechl, že se místo teologických 
spisů měl spíše věnovat beletrii. 
„Hleď, kdopak čte moje náboženské 
spisy? Snad někteří kněží, ale jen 
málokdo,“ pronesl sebekriticky. 
„Chtějí pořád nové a spíše zahranič-
ní, kdežto laici musejí mít jinak psa-
né knihy, zajímavé. Tato doba vůbec 
chce něco jiného, lehčího, zábavné-
ho, poutavého. Proto bych psal ro-
mány a v nich rozvedl náboženské 
pravdy, a dal bych je prodávat za 
levný obnos, aby se dostaly všude 
a k mladým lidem. To pomůže víc, 
než kázat v kostele.“

Největší Žákovou zásluhou však je 
to, že pomohl prohlubovat vztahy 
k pravoslavnému Rusku, že spoluvy-
tvářel v těžkých dobách klima česko-
-slovenské vzájemnosti a že se v ne-
poslední řadě neúnavně angažoval 
v „apoštolském a křesťanském osvě-
tovém díle“.

Jan Regner SJJezuita František Žák v době, 
kdy byl ředitelem Mariánských družin

(Foto archiv)
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P. Rudolf Dušek SJ
20. 11. 1917–29. 2. 2012

Narodil se 20. listopadu 1917 v Pra-
ze-Nuslích v katolické rodině. Jeho 
otec byl činný v Katolické akci a byl 
předsedou Rady katolíků v Nuslích. 
Díky tomu, že jeho strýček byl kně-
zem, měl Rudolf už od dětství blízko 
k oltáři. Studoval na pražském osmi-
letém Arcibiskupském gymnáziu, 
které bylo svěřeno jezuitům. Po ma-
turitě v roce 1936 vstoupil spolu se 
svým spolužákem Janem Formán-
kem do Tovaryšstva Ježíšova. Měl 
touhu být profesorem na gymnáziu 
a také dávat duchovní cvičení, a pro-
to se nakonec rozhodl vstoupit prá-
vě k jezuitům.

Po dvouletém noviciátu v Benešo-
vě zůstal, protože tam začalo v té do-
bě fungovat i studium filozofie na je-
zuitském Filozofickém institutu.
„Studium filozofie mě celkem bavilo
a zvláště mě bavila psychologie, kte-
rou nám přednášel P. Šilhan,“ po-
psal P. Dušek v rozhovoru pro bulle-
tin Jezuité z roku 2006 svoje 
akademické začátky. Po třech letech 
filozofie odešel v roce 1941 na vele-
hradské gymnázium, kde se stal pre-
fektem nejmenších chlapců a záro-
veň je vyučoval latinu. Neměl 
sice kvalifikaci středoškolského pro-
fesora, ale jeho vědomosti na primá-

ny a sekundány pohodlně stačily. 
V letech 1942–44 studoval teologii 
v Praze. Univerzita byla tehdy už 
zrušena a jezuitský dům obsazen. 

Mladí jezuité, kteří studovali teo-
logii, se odstěhovali na Strahov 
k premonstrátům, kde jim ochotně 
poskytl ubytování pan opat Jarolí-
mek. P. Lepka a několik dalších jezu-
itů se ujalo funkce profesorů dogma-
tiky a morálky. Na jiné předměty 
se docházelo na diecézní učiliště 
u Panny Marie Sněžné. Mezi před-
nášejícími byli známí profesoři Me-
rell, Konůpek a Bogner.

Zatčen gestapem
Po dvouletém studiu teologie byl 
otec Dušek 22. července 1944 spolu 
s několika dalšími spolubratry na 
Strahově zatčen gestapem. Obviněni  
byli z toho, že poslouchali zahranič-
ní rozhlas a tyto zprávy rozšiřovali, 
a tím „pobuřovali lid“. Byl nejprve 
vyslýchán a uvězněn v Praze na Pan-
kráci a pak v koncentračním táboře 
v Terezíně. Soud proběhl ve Strako-
vě akademii a tři z nich byli osvobo-
zeni pro nedostatek důkazů. Byli 
proto vráceni do koncentračního tá-
bora. Paradoxně ti, co byli odsouze-
ni, na tom byli lépe, protože se ocitli 
ve věznicích nebo káznicích, kde byl 
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alespoň nějaký řád, kdežto v Terezí-
ně vládla úplná zvůle dozorců. 
V soudních spisech měli všichni zá-
pis RU (Rückkehr unerwünscht – 
návrat nežádoucí). Byli tedy určeni 
k likvidaci.

Naštěstí již po roce věznění v Tere-
zíně skončila válka, a to otci Duškovi 
zachránilo život: vážil tehdy už jen 
něco přes 40 kg. Po návratu z Terezí-
na se nejprve léčil na skvrnitý tyfus 
a pak na revmatizmus. Zároveň dělal 
rychlokurz angličtiny a v prosinci 
1945 odjel do Anglie. Studoval na 
Heythrop College u Oxfordu a tam 
byl také 12. září 1946 vysvěcen na 
kněze.

Vlastizrada a špionáž
Do Čech se vrátil až rok po vysvěce-
ní. V letech 1947–50 studoval na 
Karlově univerzitě latinu a dějepis. 
Zároveň se staral o Mariánskou dru-
žinu studentů a také s P. Kajprem 
chodil do kroužku vysokoškolských 
studentů klasické filologie. V roce
1950 byl znovu zatčen a komunistic-
kým režimem odsouzen za vlastizra-
du a špionáž ve prospěch Vatikánu 
na 12 let. Při jedné amnestii mu byl 
sice trest milostivě snížen na 11 a půl 
roku, ale propuštěn byl až z Mírova, 
kde prožil osm let svého věznění, na 
velkou amnestii začátkem května 
1960. „Na Mírově nás tehdy bylo asi 
200 kněží a z toho pouze 40 jich tam 

Jezuitu, který byl vězněn oběma totalitními režimy, nezlomil ani těžký žalář
(Foto autor)
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zůstalo, a to ti, kteří tam přišli nově 
a nebo měli tak velké tresty, že je ko-
munisté ještě nechtěli propustit,“ 
prohlásil později o komunistickém 
žaláři otec Dušek.

Podle svého svědectví byly v té do-
bě chvíle, kdy vězni v relativním kli-
du mohli denně sloužit bohoslužbu. 
Hostie a víno uchovávali před pro-
měněním pod podlahou, nebo je 
skrývali jinak. Také pořádali různé 
přednášky. Otec Dušek například 
přednášel filozofii. Ve vězení se se-
tkal s velkými osobnostmi tehdejší 
církve, jako například s františká-
nem Janem Evangelistou Urbanem, 
s řeckokatolickým biskupem Vasi-
lem Hopkem, který byl později 
blahořečen, s teologem Otou Mád-
rem nebo dominikánem Reginaldem 
Dacíkem.

Znovu na svobodě
V letech 1960–69 byl zaměstnán 
v družstvu Drutěva. Postupně se stal 
dokonce vedoucím v chráněné dílně 
pro invalidní mládež. Více se tehdy 
věnoval defektologii a absolvoval 
studium, které zřídil Magistrát hl. 
města Prahy. Dvouleté studium po-
skytovalo vzdělání pro práci v sociál-
ní oblasti. Po Pražském jaru dostal 
„státní souhlas“ k výpomoci v du-
chovní službě v kostele sv. Ignáce na 
Karlově náměstí a potom krátce 
v Košířích. Ještě v témže roce přešel 
do Ústavu sociální péče v Horním 
Maxově, kde působily jako ošetřova-
telky Anglické panny, a pak do Leon-
týna u Křivoklátu, kde byly sestry bo-

romejky. V roce 1971 působil na  
mariánském poutním místě v Dol-
ním Ročově u sester voršilek, které 
pracovaly jako zdravotní sestry 
v dětské psychiatrické léčebně. V lé-
čebně sestry tajně vedly děti k nábo-
ženství, ale otec Dušek tam mohl ná-
boženství vyučovat až teprve po 
sametové revoluci.

V Ročově později působil v du-
chovní správě v místě, okolních far-
nostech a v Lounech. Roku 1990 se 
stal administrátorem lounského dě-
kanství. Potom v roce 1992 přešel do 
Bohosudova, kde se otevíralo bis-
kupské gymnázium, aby tam zasedal 
v komisi při přijímacích zkouškách. 
V září 1993 odešel do Kolína a v pro-
sinci pak do Prahy ke sv. Ignáci. Pra-
coval na provincialátě a v duchovní 
správě. Od roku 1994 se věnoval dvě-
ma Mariánským družinám a inicio-
val založení Společenství křesťan-
ského života (SKŽ). V letech 1995 až 
1999 byl sociem otce provinciála. 
V posledních letech byl v domácím 
léčení a dokud mohl, denně sloužil 
mši svatou, zpovídal a byl k dispozici 
k duchovním rozhovorům. „Byl to 
zdvořilý a noblesní muž s klasickým 
vzděláním a širokým rozhledem, ře-
holník, který celý svůj dlouhý život 
věrně a oddaně sloužil Pánu, jemuž 
se zasvětil,“ říká o něm český provin-
ciál František Hylmar.

Poslední rozloučení se zesnulým 
se konalo ve středu 7. března v kos-
tele sv. Ignáce v Praze.

Jan Regner SJ
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Divadlem ke spáse

Petr Polehla
Jezuitské divadlo ve službách 

zbožnosti a vzdělanosti
Červený Kostelec, Pavel Mervart 2011, 166 s.

ISBN 978-80-87378-81-6

Možná už měl někdo ze čte-
nářů příležitost vidět ně-
kterou z novodobých in-

scenací tzv. jezuitského školského 
dramatu v podání spolku Lauriger. 
V posledním desetiletí věnuje něko-
lik mladých badatelů u nás tomuto 
tématu nadšeně svou pozornost. Út-
lá knížka Petra Polehly o jezuitském 
divadle, kterou zde představujeme, 
je jedním z výsledků tohoto zájmu. 
Její autor před několika lety obhájil 
na brněnské Masarykově univerzitě 
dizertaci, věnovanou dramatickému 
dílu jezuity Edmunda Kampiána.

Recenzovaná kniha je svým zamě-
řením odborná, vychází ale vstříc 
i nepoučenému čtenáři. Uvádí do 

pojetí výchovy ve školách prvního 
Tovaryšstva, nastiňuje, jaké místo 
v nich hrála rétorická cvičení a diva-
delní představení a seznamuje s myš-
lenkami několika jezuitů-teoretiků, 
věnujících se dramatu – místo mezi 
nimi má i Bohuslav Balbín. Shrnuje 
rovněž typologii jezuitských školních 
dramat jednak podle námětu (hry 
biblické, hry o světcích a hry dějepis-
né), a dále podle témat (např. mar-
nost světa, konflikty mezi rodiči adět-
mi, pravověrnost proti bludu, vztah 
mezi mocí světskou a duchovní ad.).

Nejzajímavější na celé knize je 
ovšem snaha, se kterou autor hledá 
a předkládá styčné body mezi praxí 
jezuitského divadla a ignaciánskou 
spiritualitou. Nachází například pa-
ralely mezi pokyny sv. Ignáce, jak při 
meditaci využívat představivost, 
a tím, jak divadelní ztvárnění příbě-
hu dokázalo zapůsobit na diváky. 
Zastává tezi, že jezuitské divadlo by-
lo jakousi transformací exercicií či 
jejich předstupněm – nezřídka se 
stávalo, že jednotliví pohnutí diváci 
se pak rozhodli vykonat duchovní 
cvičení. Pokud tedy dnes nabízejí je-
zuité exercicie, při kterých si pomá-
hají filmem nebo bibliodramatem,
kráčejí tak ve stopách svých spolu-
bratří z barokního období.

Petr Havlíček SJ
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František Úředníček
Edmund Kampián SJ (1540–1581)
Anglický jezuita a mučedník
Olomouc, Refugium 2011, 64 s.
ISBN 978-80-7412-084-8

Jiří Novotný
Duchovní síla žalmů
Olomouc, Refugium 2011, 48 s.
ISBN 978-80-7412-071-8

Vyprávění o anglickém jezuito-
vi Edmundu Kampiánovi 
(1540–1581), mučedníkovi 

z doby nesnadných náboženských 
sporů 16. století, představuje tohoto 
světce jako barvitou osobnost. K pl-
ně prožívané víře ho přivádějí cír-
kevní otcové. Sám dobře obeznáme-
ný s různými křesťanskými tradicemi 
nakonec nachází bohatství v propo-
jení s Římem. Za nalezenou „životní 
perlu“ rád odevzdává život. Pro čes-
kého čtenáře je zajímavý i fakt, že 
Edmund Kampián je významně spja-
tý s pražským a brněnským univer-
zitním prostředím.

Po studiích na římském biblic-
kém institutu působil jezuita 
Jiří Novotný (1921–2002) mi-

mo jiné v libanonském Bejrútu, 
na španělském biblickém institutu 
v Oña, v kanadském Montrealu a na-
konec také na olomoucké teologické 
fakultě. Text na způsob aforistických 
poznámek k duchovnímu výkladu 
žalmů chce cílit přímo do středu pro-
blému: vybídnout ke statečné důvě-
ře v působení Božího slova, které po 
celá staletí v žalmech koná veliké di-
vy. Drobný sešit může čtenáři pomo-
ci se rychle orientovat v tématech 
jednotlivých žalmů a použít je v růz-
ných životních situacích.

Anotace
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Praha
■ Archiv českého vysílání Vatikán-
ského rozhlasu, který dosud ležel 
pečlivě uložen v české sekci této roz-
hlasové stanice, bude digitalizován 
Ústavem pro studium totalitních re-
žimů. Vzhledem k tomu, že větší část 
působení české redakce spadá do ob-
dobí komunistické totality a zachy-
cuje mimo jiné také průběh totalitní-
ho režimu a jeho odraz v mediálním 
prostoru od jeho nástupu až po jeho 
pád, představuje její archiv pozoru-
hodný historický pramen. 

Český Těšín
■ Dvacet čtyři českých jezuitů se zú-
častnilo provinční kongregace, která 
se konala od 2. do 5. ledna v exercič-
ním domě v Českém Těšíně. Ta měla 
mimo jiné za úkol zvolit svého zá-
stupce pro celořádovou kongregaci 
prokurátorů, která se uskuteční le-
tos v červenci v africkém Nairobi, 
aby po čtyřech letech od skončení 
generální kongregace zhodnotila si-
tuaci řádu a poskytla zpětnou vazbu 
generálnímu představenému. Jed-
náním předsedal český provinciál 
František Hylmar. Prokurátorem byl 
3. ledna zvolen otec Josef Stuchlý 
a náhradníkem otec Michal Altrich-
ter. Součástí kongregace byla také 
diskuse nad životem a činností řádu 
ve světě i u nás. 

Zprávy
Děčín

■ Před koncem roku 2011 byl v areá-
lu bývalého hotelu Palme dokončen 
malý pavilon D pro školu Nativity. 
Bude zatím sloužit jako tělocvična 
a prostory pro školní klub. Později 
by měl být využit především k par-
kování strojů a vozidel. 

Kolín
■ Tradiční setkání mladých jezuitů 
se po loňských Vánocích konalo 
v kolínském exercičním domě. Mezi 
třinácti účastníky nechyběli ani spo-
lubratři ze Slovenska Ladislav Árvai 
a Ladislav Šulík. Setkání mělo tro-
chu netradičně podobu diskuse nad 
duchovními cvičeními. Tématem by-
la ignaciánská metoda rozjímavé 
modlitby a její techniky.

Řím
■ Kunsthistorička Petronilla Čemus 
představila na konci února v české 
koleji Nepomucenum svou přednáš-
kou „Od svatého Ignáce ke kardinálu 
Špidlíkovi: 450 let zápasů a slávy je-
zuitů v Čechách“ rozsáhlou publika-
ci Bohemia Jesuitica 1556–2006. 
Jde o dvousvazkový sborník z mezi-
národní konference, kterou uspořá-
dala Katolická teologická fakulta UK 
v roce 2006 při příležitosti 450. vý-
ročí příchodu jezuitského řádu do 
Prahy. Při této příležitosti se usku-
tečnila projekce dokumentu Otakára 
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M. Schmidta „Nejsme andělé, jen 
děláme jejich práci“, který se snaží 
neotřelým způsobem představit je-
zuitský řád. Akce se konala na popud 
velvyslance při Svatém stolci Pavla 
Vošalíka. 
■ Na Gregoriánské univerzitě se od 
6. do 9. února konalo sympozium 
s mezinárodní účastí, zaměřené na 
prevenci sexuálního zneužívání mla-
distvých v katolické církvi. Bylo 
určeno především pro biskupy a řá-
dové představené a neslo název „Na 
cestě k uzdravení a obnově“. Debat 
se během čtyř dní zúčastnili zástupci 
sto deseti biskupských konferencí 
celého světa, představení třiceti kon-
gregací a desítka kardinálů a prefek-
tů papežských kongregací. Svůj pří-
spěvek předneslo více než čtyřicet 
přednášejících – teologů, odborníků 
na kanonické právo, pastoračních 
pracovníků či psychologů. K delegá-
tům promluvila také jedna z obětí, 
Irka Mary Collins. 

Vatikán
■ Při veřejné konzistoři v sobotu 18. 
února ve Vatikánu, při níž obdržel 
kardinálské insignie i pražský arci-
biskup Dominik Duka, bylo hlasová-
ním schváleno uzavření kanonizační 
kauzy jezuity Jacquese Berthieu, 
francouzského misionáře a mučed-
níka na Madagaskaru. Benedikt XVI. 
zároveň oznámil, že bude s dalšími 
šesti osobnostmi církve svatořečen 
21. října tohoto roku. Už na konci 
minulého roku přitom papež připojil 
svůj podpis pod dekret Kongregace 

pro svatořečení, který rozšířil řady 
světců o další jména.

Indie
■ Jezuitská univerzita sv. Josefa 
v Anekalu v indickém státě Karnáta-
ka čelila na začátku února útoku sto-
členné skupiny hinduistických radi-
kálů. Údajným důvodem k agresi 
bylo nevyvěšení státní vlajky na svá-
tek Indické republiky. Agresoři ob-
sadili univerzitní kampus a přerušili 
vyučování. Ochrana ze strany státní 
správy či bezpečnostních složek na-
prosto selhala, ba dokonce se někteří 
městští radní připojili k rozlícené 
mase. Přivolané policejní hlídky dvě 
hodiny nečinně přihlížely útočícímu 
davu. Hinduističtí extrémisté měli 
jezuitský institut na mušce již delší 
dobu. V posledním roce několikrát 
vnikli na půdu školy a obtěžovali stu-
denty. Univerzita v Anekalu už exis-
tuje přes čtyřicet let a vzdělává na 
400 studentů. 

Vietnam
■ Generální představený jezuitů 
Adolfo Nicolás navštívil ve dnech 
18.–20. ledna Vietnam. Nejprve se 
v největší vietnamské metropoli Ho 
Či Minově Městě setkal s mladými 
vietnamskými jezuity. Vietnamská 
provincie je provincií velmi mladou, 
o čemž svědčí i fakt, že ze sto šedesá-
ti členů je jich více než sto v období 
formace. Hosta na audienci přijal 
kardinál Jean-Baptist Pham Minh 
Man, arcibiskup Ho Či Minova Měs-
ta, který řád velmi významně podpo-
ruje. Jezuitský představený se pak 
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setkal se staršími jezuity, více než 
dvěma sty laickými či řeholními spo-
lupracovníky a navštívil také nemoc-
né spolubratry. 

Jubilea
P. Pavel Ambros Olomouc 26. 6. 30  let kněžství
P. Petr Přádka Velehrad 27. 6. 25 let kněžství
P. Josef Prchal Horšovský Týn 28. 6. 25 let kněžství
P. Richard Greisiger Hostýn 28. 6. 15 let kněžství
P. Pavel Bačo Dublin 6. 4. 10 let kněžství
P. Cyril John Praha 6. 4. 10 let kněžství
P. Josef Stuchlý Brno 6. 4. 10 let kněžství
P. Ladislav Árvai Český Těšín 22. 6. 10 let kněžství
P. Milan Glaser Řím 11. 6. 50 let
P. Robert Wojnowski Český Těšín 24. 6. 45 let

Srdečně blahopřejeme

Seznam podporovatelů od 1. prosince 2011 do 29. února 2012

Pavla a Jaroslav Geblovi; Ing. Ludvík Rušar, Pacov; Kociánovi; Ludmila Váchalová, Bor u Ta-
chova; Karel Nový; Ing. Karel Havlík, Praha; Ing. Petr Štolle, Praha; PhDr. Ivan Kania; Anna 
Ščotková, Lidečko; Josef Zouhar, Hodonín; RNDr. Anna Sekaninová; Libor Vašek; Jana Snie-
hottová, Rychaltice; Ing. Pavel Hora, Praha; MUDr. Antonín Čech; František Kovářík, Dlouhá 
Loučka; Jan Kunert, Dolní Čermná; Karel Polášek, Ostrava; RNDr. Věra Mášková, Praha; Prof. 
Jiří Komrska, Brno; Marta Pavlů, Lomnice u Tišnova; Ing. Stanislav Přikryl, Praha; Ing. Franti-
šek Jaroš, Praha; Miroslav Šácha, Kunovice; Jiří Bouška, Praha; Alois Andrýsek, Praha; Jarmila 
Fusková; Milada Schneiderková; Ladislava Vavřínová, Týnec nad Labem; Adrienna Kuchařová, 
Praha; Jaroslav Eliáš; Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Praha; Josef Loub, Pra-
ha; Jaroslava Marková, Praha; Ludmila Hanslová, Neplachovice; Sestry Římské unie řádu Sv. 
Voršily VDF, Jiřetín pod Jedlovou; Hana Šimková, Praha; Josef Reichl, Praha; Antonín Koniáš; 
Lumír Volný; Martin Šnajder, Zlín; Strahovská knihovna, Praha; Petr F. Durna, Brno.

Všem dárcům upřímně děkujeme

Pisa
■ Letos od března do června se bude 
v Pise konat výstava nazvaná „Příbě-
hy z jiného světa: vesmír kolem nás“. 
Tu pořádá Vatikánská astronomická 
observatoř s italským Národním in-
stitutem jaderné fyziky a fyzikální 
fakulty univerzity v Pise. Expozice 

má ukázat dobrodružství člověka ob-
jevujícího vesmír a jeho strukturu 
jak v neohraničených prostorech 
kosmu, tak i v tajemném nitru mik-
rosvěta hmoty. Bude možné si pro-
hlédnout astronomické přístroje, ru-
kopisy starých vědeckých traktátů 
a jiné historické dokumenty, dokon-
ce i některé dosud nepublikované 
spisy. Velká část exponátů pochází 
ze sbírek Vatikánské astronomické 
observatoře, svěřené jezuitům.


