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Úvodní slovo

Několik 
tváří misií

Misijní poslání církve, a tedy 
i jezuitského řádu, se stává 
v poslední době stále aktu-

álnějším problémem. Na jedné stra-
ně se ještě dnes setkáváme s jeho 
tradičními formami, zejména v ze-
mích třetího světa. Z větší části jde 
o službu chudým v rámci sociální 
práce nebo o zprostředkování vzdě-
lávání či alespoň výchovy v základ-
ních dovednostech a návycích. Na 
straně druhé musí církev hledat zce-
la nové způsoby evangelizace a mi-
sijního nasazení v multikulturním 
a sekularizovaném milieu velko-
měst, kde přibývá hledajících a ubý-
vá těch, kteří se identifikují s něja-
kou náboženskou tradicí.

V čísle bulletinu, který nyní držíte 
v rukou, se pokusíme nabídnout son-
du do obou forem misií. Budeme 
hledat cestu misijní spirituality proti 
egoistické omrzelosti a sterilnímu 
pesimizmu, jak nás k tomu vyzývá 
současný papež František. Je ovšem 
jisté, že se církev musí vydat na pouť 
proměny a nespokojit se s příliš pří-
zemní odpovědí na žízeň dnešního 
světa.
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Misijní identita jezuitů
Jako jezuité prožíváme ve svých apoštolských komunitách dvojí službu: 

směrem dovnitř, jako Ježíšovi společníci, kteří spolu sdílí každodenní chléb; 
a směrem ven, jako ti, kdo mají být muži pro druhé a s druhými. 

Následující zamyšlení chce pomoci 
vnést světlo do našich úvah o tom, 
jaký má být život jezuitských apoš-
tolských komunit. Hovoří se o tom, 
že se vyznačují „misijní identitou“. 
Tvrdím, že i tento pojem zahrnuje 
oba rozměry zmíněné dvojí služby: 
objevování svého osobního já jako 
člena komunity a uskutečňování 
toho, že jsme společně posláni na 
vinici Páně jako bratři a formovaní 
kněží. Poslední generální kongre-
gace to shrnuje slovy: „Jezuitská 
identita a jezuitské poslání jsou pro-
pojeny v komunitě. Identita, ko-
munita a poslání (misie) jsou jakým-
si triptychem, který ozřejmuje, jak 
nejlépe chápat naše společenství“ 
(35. generální kongregace 2, 19).

Svou totožnost jako lidé nevlastní-
me – ani na individuální, ani na ko-
munitní rovině. Neustále ji musíme 
hledat. Jde o trvalý celoživotní pro-
ces, který jezuité jako jednotlivci sdí-
lejí s muži a ženami naší postmoder-
ní a postsekulární doby. Také 
jezuitské komunity i celé Tovaryšstvo 
procházejí cyklem ohrožení, ztráty 
a znovuobnovení své identity. Cha-

rakter našeho řádu je „misijní“ nejen 
proto, že jsme někam posláni, že se 
tím zdůrazňuje klíčová charakteris-
tika naší apoštolské skupiny. Tova-
ryšstvo je misijní také a zejména 
proto, že tato identita je nacházena 
prostřednictvím rozličných setkání 
se současným světem a lidstvem.

Péče o sebe a o druhé
Princip antiegoistické etiky, který je 
křesťanství vlastní, s sebou nese zá-
roveň skrytý konflikt mezi péčí o se-
be sama a péčí o druhé. V tomto kon-
fliktu můžeme hledat kořeny dnešní
pochopitelné křesťanské podezříva-
vosti vůči (post)modernímu pojmu 
„seberealizace osobnosti“. Pokud ale 
péče o druhé, sociální nasazení a se-
bezřeknutí se jsou upřednostňovány 
na úkor péče o sebe samé, může být 
výsledkem tohoto snažení celkové 
vyhoření pomáhajících osob, v dů-
sledku čehož jejich služba bude mé-
ně účinná a může být ohrožena úna-
vou a nemocí. Je pravda, že sv. Ignác 
ustanovil jako hlavní cíl existence 
Tovaryšstva péči o druhé – „pomá-
hat duším“ (ayudar las almas). 
Ovšem předpokladem toho je, že po-
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máhající si napřed nechá pomoci 
v duchovních cvičeních. Ignác také 
klade velký důraz na péči o zachová-
ní apoštolského těla Tovaryšstva.

Slovo „pomáhat“ je klíčovým po-
jmem Duchovních cvičení. Nemyslí 
se tím jen pomáhající služba dru-
hým, ale také pomoc budoucímu po-
máhajícímu, který koná exercicie. 
Když v jejich rámci po Východisku 
a základu a po prvním týdnu vstupu-
je do druhého týdne, přistupuje k té-
matu volby životního povolání jako 
pomocníka druhým. Ovšem toto po-
máhající povolání je vnitřně propo-
jeno se schopností pomoc také přijí-
mat.

V úvodu k vykonání volby se sv. Ig-
nác vrací k antropologii, kterou na-
črtl již ve Východisku a základu, totiž 
k pravdě, že člověk je stvořen. Od to-
ho se odvíjí veškeré hledání smyslu 
života a životního povolání, jak ho 
chápe křesťanství. Nejsem to já, kdo 
vymezuje smysl mého života, ale na-
opak objevuji, že „jsem zamýšlen“ 
a že smysl mého života spočívá 
v tomto předjímání mě samého. 
Smysl lidského života jako Bohem 
stvořeného popisuje sv. Ignác slovy 
„chválit Boha, vzdávat mu úctu 
a sloužit mu, a tak spasit svou duši“. 
V interpretaci Carla G. Junga to vy-
žaduje ochotu podřídit se nevědomé 
anticipaci svého vědomého já, 
v opačném případě člověk ztratí sám 
sebe. Je to bezpochyby velké riziko 
vsadit na své nevědomí, vložit důvě-

ru do dlouhého procesu naslouchání 
Božímu hlasu, který v něm promlou-
vá. Avšak je to naléhavě potřebné, 
neboť jinak může člověk „ztratit svou 
duši“. Ježíš v evangeliu nás naopak 
vyzývá, abychom „zachránili svou 
duši“, což je předpoklad jakékoliv 
činnosti na „pomoc duším“.

Jezuita a včleněné já
V Konstitucích se hovoří o těle jed-
nak v individuálním smyslu, ale také 
je tělo používáno jako metafora pro 
popis vztahu mezi individuálním 
a korporativním tělem. Hned v úvo-
du Konstitucí Ignác píše: „První 
a hlavní pozornost musíme věnovat 
celému tělu Tovaryšstva (jeho jed-
notě, dobrému řízení, setrvávání 
v dobrém stavu, jež je zvláště žádou-
cí pro větší slávu Boží). Poněvadž 
však toto tělo sestává z údů a protože 
při jeho řízení se narazí na prvním 
místě na věci, které se vztahují na 
jednotlivce (jako je jejich přijímání, 
dále formace a posléze rozdělování 
na vinici Páně), začneme tedy (...) 
právě odtud“ (Konst. 135).

Polarita mezi stáváním se sebou 
samým a bytím součástí vyššího cel-
ku se týká jak jednotlivých členů řá-
du, tak celého Tovaryšstva jako těla. 
Intrapsychický konflikt mezi vlast-
něním své identity a jejím objevová-
ním prostřednictvím služby a po-
slušnosti nás vrací na institucionální 
rovinu. Individuální obtíže paradox-
ně pomáhají najít sebe sama, pokud 
se toho zřekneme. Lidská zralost to-
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tiž nespočívá v tom, že dosáhnu 
stavu, v němž nepociťuji žádná 
vnitřní pnutí a vnitřní rozpory. 
Naopak, zralosti dosahuji právě 
tehdy, když vstoupím do duševních 
a duchovních obtíží mezi mou vědo-
mou skutečností a Bohem, mezi mý-
mi přáními a potřebami (spolu s tě-
mi, které jsou nevědomé), a mými 
ideály. To znamená, že růst mohu 
právě v trvajícím pnutí pólů mezi 
ztrátou a nalezením sebe sama, mezi 
sebou a druhými, mezi konečností 
a nekonečnem.

Asi nejdůležitější stránkou Konsti-
tucí je provázanost mezi individuál-
ním a korporativním tělem, mezi 
osobní zkušeností jednotlivce a in-
stitucionálním aspektem. Toto origi-
nální ignaciánské charisma nám po-
máhá odpovědět na základní dilema 
moderní společnosti – dilema mezi 
hledáním sebe sama a začleněním 
v rámci instituce. I pro dnešní jezuit-
ský řád jde o zásadní výzvu, abychom 
se nestali apoštoly bez komunity. 
Existuje totiž riziko apoštolského ži-
vota a apoštolské spirituality, která 
se modlí a žije v privátní samotě. Ja-
ko jezuité potřebujeme vzít znovu za 
své, že jsme posláni ke komunitnímu 
životu, k duchovní péči o sebe, že 
máme relativizovat naléhavost apoš-
tolských úkolů a objevit své meze 
a svou křehkost.

Nejsme vlastníky identity
Biblické pojetí člověka tvrdí, že člo-
věk se stal živou nefeš (duší) tím, že 

mu Bůh při stvoření vdechl do chřípí 
dech života (Gn 2,7). Řecká Septua-
ginta překládá hebrejské nefeš větši-
nou jako psyché, to znamená dech,  
vnitřní život, živý tvor, lidská bytost. 
V předhomérské řečtině je psyché 
vyhrazeno smrtelným bytostem. To-
to lingvistické a antropologické po-
zadí nám pomůže pochopit skutečně 
dialektickou sentenci v Ježíšově vý-
roku: „Neboť kdo by chtěl zachránit 
svůj život, ten o něj přijde“ (Mk 8,35). 
Křesťanská spiritualita hluboce 
uznává, že nejsme vlastníky indivi-
duální nebo kolektivní identity. Na 
začátku života dostáváme od Stvoři-
tele jeho dech a jako stvoření jsme 
tomuto počátečnímu dechu poslušní 
nebo neposlušní. Naše spiritualita je 
re-spiritualitou, tj. uměním dechu – 
přijímat a vydávat božský dech kaž-
dým nádechem a výdechem plic 
a nakonec i posledním výdechem 
v okamžiku smrti. Doufáme totiž, 
že božský dech oživí naše mrtvá těla 
při zmrtvýchvstání, jak to prorocky 
ve svém vidění zachytil Ezechiel 
(Ez 37). A věříme, že toto oživění 
můžeme trpělivě předjímat v celoži-
votním cvičení modlitby dechu, kte-
ré učí Ignác ve svých Duchovních 
cvičeních, když hovoří o modlitbě 
podle rytmu (DC 258).

Eckhard Frick SJ
Z Review of Ignatian Spirituality 

126/2011 přeložil
a redakčně upravil Petr Havlíček SJ
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Misie ve velkoměstě
Již více než dva tisíce let se křesťané snaží odpovědět na Kristovu výzvu ze 
závěru Markova evangelia: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu 
stvoření!“ Misijní poslání však čelí v současné městské společnosti novým 
výzvám.

Křesťan evangelizací realizuje nárok 
církve stát se univerzální svátostí 
spásy. Odpovídá tak na Kristův pří-
kaz (Mt 28, 19–20) a jeho metou ne-
ní nic menšího než účast na spole-
čenství trojjediného Boha. Bible nás 
učí, že se Hospodin chce sdílet, přeje 
si, aby lidstvo bylo zachráněno a po-
znalo pravdu (1 Tim 2,4). Stejně jako 
se Kristus vydal cestou lásky, která 
vedla k úplnému sebeobětování (ke-
nosis), má i svědectví křesťanů jít až 
k hranicím.

Misijní úsilí některých jezuitů bylo 
už v pozdně barokní době vedeno 
snahou  o inkulturaci. Semeno evan-
gelia tak má vzejít z půdy toho které-
ho společensko-kulturního prostře-
dí. Tento přístup byl nejprve církevní 
autoritou odmítnut, ba dokonce na 
dlouhá léta zakázán, nakonec se však 
stal vzorem křesťanské misie.

Cesta z uzavřenosti
K obnovení misijní spirituality 
v církvi nás vyzývá i apoštolská 
exhortace Evangelii gaudium, kte-
rou papež František vydal 24. listo-

padu 2013 při příležitosti zakon-
čení Roku víry. Burcuje v ní ke stálé 
obnově hlásání radostné zvěsti  
a k misijní proměně církve. Pasto-
rační činnost není možná bez hlubo-
ké konverze. Místo sebeprezentace 
by měla vést k evangelizaci této spo-
lečnosti. Nejde tedy o jakési vylepšení 
povrchního marketingu, v kterém by 
oslavovala církev sebe samu a samo-
libě se zhlížela v jakémsi pomyslném 
zrcadle, ale o věrohodné svědectví ži-
vota z víry každého křesťana.

Papež František je přesvědčen, že 
misijně pojaté pastorační úsilí si ne-
vystačí s pohodlným opakováním 
obvyklých pořádků: „Vybízím všech-
ny, aby při tomto úkolu odvážně 
a tvořivě promýšleli cíle, struktury, 
styl i evangelizační metody svých 
společenství“ (§ 33). Je proto třeba 
důkladně a realisticky rozlišovat, ale 
také hledat srozumitelný jazyk. Při-
tom se křesťan nesmí lekat svých 
omezení a limitů.

Církevní společenství by se tak ne-
mělo stát celnicí, ale otevřeným Ot-
covým domem. Křesťané nemají 
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bránit milosti, aby se rozdávala 
v hojné míře, ale mají se stát jejími 
užitečnými nástroji. „Je mi milejší 
církev otlučená, zraněná a špinavá 
proto, že vyšla do ulic, než církev, 
která je nemocná svou uzavřeností 
a pohodlností,“ dodává římský bis-
kup. Věřící tedy nemají být ve svém 
jednání motivováni úzkostí, ale lás-
kou.

Výzvy městského prostředí
V městech se rodí nová kultura. Díky 
technickým možnostem přibývá pro-
pojenost mezi lidmi, ubývá však pra-
vá sounáležitost. Navíc v městském 
prostředí bují mnoho vážných soci-
álních problémů, které nelze přehlí-
žet. Hlásání evangelia v těchto ob-
lastech by mělo být ve znamení 
obnovy lidské důstojnosti, šíření 
práva a spravedlnosti.

V tomto kontextu říká papež ve své 
exhortaci jasné „ne“ egoistické omr-
zelosti a sterilnímu pesimizmu. Po-
raženectví dusí horlivost a odvahu. 
Naopak je třeba znovu objevit mysti-
ku společného života, „kdy se umíme 
smísit s ostatními, setkávat se s ni-
mi, brát je do náruče, vzájemně se 
podpírat a být součástí toho poně-
kud chaotického davu, který se může 
proměnit na opravdovou zkušenost 
bratrství, na solidární karavanu, na 
svatou pouť“ (§ 87).

Křesťan se však musí ubránit po-
kušení zesvětštění a jeho společen-
ská angažovanost musí být vedena 
ryzím duchovním životem. Opačným 
pokušením je uzavřít se v subjektiv-
ních prožitcích víry a izolovat se od 
druhých. Je třeba se zhluboka na-
dechnout a přijmout onoho Ducha, 

Jan Palacký SJ
dlouholetý misionář

Jaká je vaše zkušenost z misií?

Patnáct let jsem působil jako kněz a lékař v Bolívii. Je velký 
rozdíl mezi Bolívií a Paraguayí, ačkoliv jsou to dvě sousedící 

země a v obou žije domorodé obyvatelstvo z kmene Guaraní, 
který má svou kulturu a historii. V Bolívii redukce nejsou jen 

historickými a oplakávanými zříceninami, ale realitou 
dnešních dnů. To je vidět už v naší komunitě u sv. Ignáce 

v zemi Mochů. Otcové se zaměřují na obranu lidských práv 
indiánů. Pro tuto angažovanost mají jezuité také četná 

povolání a otec generál k nim má velmi blízko. Je velmi 
krásné, že je tato aktivita podporována z Říma. Také je třeba 

se zmínit o krásném znovu vybudovaném chrámu sv. Ignáce 
ve městečku San Ignacio. Historicky jsou známé zejména 

redukce v Chiquitos, které jako redukce v Paraguayi přitahují 
spoustu turistů. Doba to byla slavná, ale i těžká. 

Anketa
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který nás chce vyvést ze soustředě-
nosti na sebe a z individualizmu.

Velkou výzvou, které musí církev 
čelit v městském prostředí, je rozdě-
lení či rozmíšky mezi lidmi a mezi 
různými názory nebo proudy. „Veli-
ce mne proto trápí, když se v někte-
rých křesťanských společenstvích, 
a dokonce mezi zasvěcenými osoba-
mi, dává prostor různým projevům 
nenávisti, rozdělení, očerňování, 
osočování, pomsty, žárlivosti, touze 
vnucovat za každou cenu vlastní 
představy, a to i za cenu pronásledo-
vání,“ zdůrazňuje papež František.  
Multikulturní struktura dnešní spo-
lečnosti nám pomáhá vnímat jina-
kost druhého a bojovat za jednotu, 
která není uniformní.

Papež také zdůrazňuje významnou 
roli žen v církvi a oceňuje jejich citli-

vost, smysl pro vztahy mezi lidmi, 
ale také jejich nové pohledy na teolo-
gickou reflexi. Služebné kněžství ne-
má muže vést k postoji nadřazenosti 
vůči ženám, i ženy mohou s kněžími 
sdílet pastorační odpovědnost.

Neméně důležitou je podle Svaté-
ho otce pastorační služba mezi mla-
dými lidmi, kteří často „nenacházejí 
odpovědi na svůj neklid, potřeby, 
problémy a zranění“. Je třeba se 
k nim sklonit, začít jim naslouchat 
a brát vážně jejich bolesti i radosti.

Zkušenost městské pastorace
Těší mě, že se mohu spolupodílet na 
chodu farnosti, která aspoň z části 
odpovídá těmto vysokým nárokům 
na městskou pastoraci. Je to otevře-
né společenství, v kterém jsou „všich-
ni zváni a nikdo nucen“. Každý rok 
se v něm připravují desítky mladých 

Ondřej Kolisko
vedoucí skupiny 

dobrovolníků

Pomáhali jsme na jezuitské misijní stanici v Manvi 
v indickém státě Karnataka a pořádali volnočasové aktivity 
pro děti „nedotknutelných“, které studují na tamější škole. 
Často tráví na internátu misijní školy celé týdny bez 
možnosti navštívit rodinu a jsou velice vděčné za jakoukoli 
pozornost. Naším úkolem bylo také aktualizovat profily dětí 
pro projekty adopce na dálku a pomáhat při nejrůznějších 
pracích v areálu školy.

Nejvíce oceňuji důslednost a vytrvalost, s jakou tamější 
jezuité uvádějí do praxe heslo školy v Manvi educatio est 
liberatio (vzdělání znamená osvobození). Jak prvotní nápad 
vymanit masy „nedotknutelných“ ze sociálního vyloučení 
pomocí kvalitního vzdělávání jejich dětí, tak důslednost 
realizace této myšlenky v praxi může být velmi cennou 
inspirací pro ty, kteří musí čelit podobným výzvám.

Anketa
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lidí k přijetí iniciačních svátostí 
církve. Aby byl člověk schopen je do-
provázet na této cestě, musí trpělivě 
naslouchat jejich otázkám a pochyb-
nostem. Musí ovšem také stále pra-
covat na sobě, neboť takové prostře-
dí předpokládá větší připravenost. 
Nejde přitom zdaleka jen o intelek-
tuální formaci, ale především o ote-
vřenost k duchovnímu a lidskému 
zrání.

Pastorace se přitom v naší farnosti 
neomezuje na prosté vysluhování 
svátostí. Ostatně společenství věří-
cích ve velkoměstě se musí otevírat 

i lidem hledajícím, kteří se ještě 
nedokážou identifikovat s žádnou
církevní institucí či náboženskou or-
ganizací. Nesmí se bát výzev součas-
ného umění. Nemělo by uzavírat oči 
ani před imigranty a před pluralitou 
multikulturní společnosti. Tím může 
vytvořit prostor i pro mezinábožen-
ský a ekumenický dialog, který je 
v městském prostředí stále naléha-
vější. Takové společenství není za-
darmo, je třeba ho vykoupit velkým 
a dlouhotrvajícím pastoračním úsi-
lím, kreativní věrností a odolností 
vůči překážkám.

Jan Regner SJ

Dialog spiritualit dává představitelům různých náboženství prostor k vzájemnému poznání
(Foto Martin Staněk)
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Zejména dnešní mladé lidi dokáže přivést k víře i umění, tanec či divadlo. 
Právě tanec je misií indického „tančícího jezuity“ Saju George, který je 
řeholníkem a zároveň profesionálním tanečníkem. Pomocí tance vypráví 
biblické příběhy, vyjadřuje lidské utrpení i radost a pomáhá potřebným.

Sloužit tancem

Kdy ses začal zajímat o tanec?
Bylo to ve škole, když jsem viděl své kamarády, jak tančí v krásných kostý-

mech, s make-upem, jak hovoří svýma velkýma očima a úsměvy, jak jejich 
těla skáčou a létají. Bylo to něco nádherného, vyjádření sebe sama. Postupně 
jsem začal tančit i já, nejdřív bez tréninku, prostě jsem napodoboval to, co 
jsem viděl.

V naší kultuře je tanec velmi významný. Indický klasický tanec je považo-
ván za posvátné umění. Hinduisté věří, že tanec, stejně jako ostatní umění, je 
dílem boha. Tanec stvořil jeden z hlavních bohů, Šiva, ve formě Natarádža, to 
znamená Pán či Král tance.

Jak se ti daří spojovat povolání jezuitského kněze a profesionální-
ho tanečníka?

Než jsem se stal jezuitou, věnoval jsem se tanci, divadlu, hudbě a sportu. 
Vstup do Tovaryšstva byl zvláštním požehnáním, řízením Božím, a to, že 
dnes pořád mohu také tančit, je dalším neobyčejným Božím požehnáním. 
V jezuitském řádu jsem nalezl příznivé podmínky, dobré představené, pár 
dobrých přátel, kteří mě podporovali a oceňovali, a také několik dobrých uči-
telů. Nejdřív jsem to bral jako koníčka, prostě jsem se chtěl dozvědět něco víc 
o indické kultuře, filozofii a náboženství. Pak se tento koníček proměnil ve
vášeň, chtěl jsem jít víc do hloubky a také toho víc dělat. 

Občas mi někdo jen tak mimochodem řekl, že netrénuji proto, abych se stal 
profesionálním tanečníkem, ale spíše jakýmsi nástrojem Božího poselství 
o lásce a službě, které má být vyjádřeno skrze tanec. Takže stát se jezuitou 
a zároveň tanečníkem nebylo v rozporu. Pohlížel jsem na to jako na povolání. 
Povoláním jezuity je být služebníkem, sloužit Kristovu poslání, a to různými 
způsoby. Svatý Ignác naštěstí neklade žádná omezení, že bychom měli dělat 
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to nebo ono. Máme dělat všechno, co je pro dobro lidí a co směřuje k Bohu, 
to znamená, že máme nacházet Boha ve všem a všude, že ho můžeme chválit 
svým tělem, svou duší, jakoukoli činností.

Pozvolna jsem si také začal uvědomovat, že navazuji na velkou tradici 
umělců v samotném Tovaryšstvu, hudebníků, baletních mistrů, malířů, so-
chařů atd. Mám tedy pocit, že jdu správným směrem. A cítím se tak šťastný. 
Tanečník je stejně jako kněz služebníkem, slouží Božímu poselství formou 
tance, a to zejména v klasickém indickém tanci, který je vnímán jako posvát-
ná činnost, jako modlitba. Současně jsem kněz, jehož hlavním posláním je 
vést lidi k Bohu, pomoci jim zažít Boží lásku. Mám pocit, že prostřednictvím 
tance pomáhám lidem, aby se lépe modlili, aby byli šťastní, a aby tak tělem 
i duší oslavovali život.

Tvé duchovní povolání a touhu být tanečníkem tedy spojuje služ-
ba lidem?

Ano, je to velmi propojené. Od začátku mě přitahovala bolest a utrpení mé-
ně privilegovaných lidí. Nemocných a ponížených. A tanec mi poskytl další 
rozměr soucítění s druhými. Mým cílem není jen rozdávat lidem potěšení či 
radost, ale prostřednictvím tance jim říkat, že na světě existuje i utrpení, že 
lidé zažívají také jiné pocity, žijí i jiným způsobem. A my, kteří jsme těmi pri-
vilegovanými, máme povinnost s nimi soucítit. Ve svých tanečních kompozi-
cích se tedy někdy snažím ukazovat utrpení. Lidé tím bývají pohnuti, snad 
cítí potřebu myslet na druhé.

Saju George: „Tanec 
je narativní teologie, 

vyprávění příběhů 
pomocí gest, hudby 

a rytmu“
(Foto archiv)
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Zapůsobili na mě někteří svatí, jako třeba Matka Tereza, otec Damien de 
Veuster, který pomáhal malomocným, Edmund Rice z Kongregace křesťan-
ských bratří, který se věnoval chudým, František Xaverský, Ignác a další naši 
jezuitští světci. Moje přání je pomáhat opravdu chudým a sociálně slabým 
také prostřednictvím umění, poskytnout jim vzdělání, dát jejich životům 
smysl a umožnit jim duchovní i lidské probuzení.

Jaké jsou tvé hlavní motivace k tanci?
Mám pocit, že dnešní svět potřebuje více radosti, štěstí a pokoje. A tanec je 

lidem může dát nebo alespoň ukázat. Takže činit lidi šťastnými, radostnými 
a vést je k vyšším hodnotám či zážitku Boha, Boží radosti. 

S tím souvisí další skutečnost. Boží slovo musí být v pohybu, nejen hýbat 
ostatními, ale také samo se pohybovat. Když někdo tančí, cítím, že Boží slovo 
se pohybuje, v čase a prostoru, opětovně se stává Božím slovem. Když ztvár-
ňujete Ježíše, oslavujete život nějakého světce nebo zachycujete zázraky, 
ukřižování či vzkříšení, znovu vtělujete a znovu vyprávíte příběh prostřed-
nictvím média, které působí na všechny smysly. Můžete se ho dotknout, mů-
žete ho cítit, můžete ho vidět.

Dnešní lidé jsou stále více racionální, také když se modlí. Chtěl bych je učit 
modlit se i svým srdcem a tělem. Bůh se stal člověkem, Slovo stalo tělem. Má-
me tělo a žije v nás Duch. Zažíváme různé pocity, nejen radost či štěstí, 
a všechny lidské pocity jsou důležité. Teprve když je prožijeme, můžeme po-
chopit ostatní. Umění neexistuje samo pro sebe, má společenskou hodnotu, 
takže by mělo být ve službě chudým, poníženým, lidem na okraji společnosti, 
mělo by usilovat o odstranění chudoby, negramotnosti a utrpení.

Tento aspekt je velmi zajímavý. Zdá se totiž, že umění západoev-
ropské společnosti je určeno především pro majetné. Často je od-
děleno od spirituality, prezentuje se jako něco, co je samo o sobě 
hodnotou…

Umělci nejsou žádný zvláštní druh lidí, jen mají svá specifická povolání, tak
jako každá lidská bytost. Ale všude, kde dochází ke komercializaci umění, se 
umění stává tak trochu elitní záležitostí. Svou tvorbou bych chtěl tento kon-
cept prolomit. Dělám profesionální vysoké umění, ale má vystoupení bývají 
zadarmo. Někteří lidé říkají, že když je to zdarma, tak to určitě bude jen „la-
ciné“ umění. Ale když shlédnou můj program nebo se dozví, proč dělám to, 
co dělám, dávají mi jako výraz své dobročinnosti příspěvky. A každé euro či 
každá rupie jdou na službu společnosti, na vzdělávání, chudým, kteří si ne-
mohou dovolit učit se tak vysokému umění.



12 | Jezuité 2/2014

Naše téma            

Jaký je hlavní rozdíl mezi západním a východním tancem?
Východní tanec, zvláště indický klasický tanec, ale i některé lidové nebo 

kmenové tance mají duchovní hloubku. Klasický indický tanec se vyvinul 
v chrámech. Vypráví příběhy bohů a bohyň, jak se chovají, jak se chová lidská 
bytost a jak touží po jednotě s Absolutnem. V klasickém západním tanci se již 
prosadilo více světských hodnot, někdy jde jen o radost, potěšení, a duchovní 
obsah vymizel. Moderní západní tance jsou většinou společenskou záležitos-
tí. Někteří lidé začínají využívat moderní taneční prostředky k vyjádření spo-
lečenských, duchovních a biblických hodnot. Ale je jich málo, nebere se to 
jako tradice.

Může tanec být formou mezináboženského dialogu?
Ano, tanec je velmi aktivní forma dialogu. Je to přímý způsob jak říci li-

dem, že si vážíme jejich kultury, toho, čemu věří. Používám tanec jako formu 
dialogu především mezi křesťanstvím a hinduizmem a snažím se přitom dát 
najevo respekt a uznání, které já, bratr, chovám ke kultuře svých bratrů a ses-
ter, kteří v Indii věří v hinduizmus, nebo dokonce v islám. A většina z nich to 
oceňuje, když vidí, s jakou citlivostí přistupujeme k jejich kultuře.

Tancem dokážeš vyjádřit mnoho věcí. Vyprávíš příběhy. To mi 
přijde velmi biblické, protože Bible je také druhem narativní teo-
logie. Jaká témata při tanci obvykle používáš?

V klasickém tanci většinou používám biblické a také hinduistické motivy. 
Ty se přetvoří do jakési poezie, ke které přidáme hudbu, a prostě vyprávíme. 
Je to narativní teologie, vyprávění příběhů pomocí gest, hudby a rytmu. Na-
příklad moje rozjímání o Svatém Kříži znamená znovu a znovu vyprávět pří-
běh. Říkáš například: „Drahý Pane, viděl jsem tě viset na kříži.“ Nebo: „Vi-
dím tě dnes viset na kříži“, „Cítím s tebou“, „Je mi smutno“, „Cítím se skvěle“ 
nebo „Cítím různé věci“. V konkrétním okamžiku říkáš konkrétní pocit. Mů-
žeš to říci v různých formách, které vyjadřují různé způsoby, jak byl ukřižo-
ván, jak byl zrazen atd.

Můžeš to tedy vyjádřit opakovaně. I sv. Ignác hovoří o tom, že při rozjímá-
ních se máme vracet ke stejné věci. A také při rozjímání nad biblickým úryv-
kem používáme smysly, vidíme to, cítíme to, pokoušíme se toho dotknout, 
mluvíme a jednáme. Pokaždé se snažíme sledovat to jiným způsobem, a tak 
se stejná myšlenka stále prohlubuje. 
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Co může tanec nabídnout dnešní církvi? 
Na základě zkušeností z různých míst vnímám, že stále více křesťanů hledá 

novější či přirozenější způsoby jak se modlit a stále více chce při modlitbě po-
užívat své tělo, vyjádřit sama sebe, svou radost a utrpení, dát průběh svému 
napětí a říci Bohu, že jsem naštvaný, že jsem šťastný nebo že mě něco trápí. 
A nejedná se jen o to, říct to ve své mysli, a přitom tiše sedět. Tak to nemůže-
me vyjádřit. 

Přál bych si, aby dnešní církev věnovala větší pozornost divadlu a tanci, aby 
tak pomohla zejména mladší generaci více se modlit a vyjadřovat se. Myslím, 
že tanec a divadlo mají velké možnosti, jak přivést lidi k víře a do církve. Jsou 
schopny vyprávět biblické příběhy nádherným způsobem, jen je potřeba na-
jít správný způsob vyjádření a tu pravou hudební formu. Možnosti využití 
těchto uměleckých forem v církvi jsou velké a je potřeba, aby vůči nim církev-
ní představitelé byli více otevření. Jinak budou mít mladí pocit, že dnešní 
církev je církví starých lidí. 

Připravili Lenka Češková 
a Jan Regner SJ

P. Saju George Moolamthuruthil SJ 
(nar. 1965) pochází z Kéraly v jižní 

Indii. Pod vlivem Matky Terezy odešel 
do Kalkaty, kde vstoupil do Tovaryš-

stva Ježíšova. Při studiu filozofie
a teologie studoval také tanec. 

Na kněze byl vysvěcen roku 2001. 
Dizertační práci věnoval teologickým 

základům indického chrámového 
tance. Na několika institucích v Indii 

a v zahraničí vyučuje indickou 
estetiku, umění a náboženství. Působí 
jako hostující přednášející na prestiž-

ních tanečních školách v Indii. Vede 
několik humanitárních institucí, 
jejichž cílem je pomáhat chudým 

lidem a umožnit jim vzdělání. 
Se sólovými i skupinovými představe-

ními vystupuje po celém světě. 
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Spojení dvou světů
V roce 2011 jsem se na výstavě v Madridu, pořádané při příležitosti Světových 

dní mládeže a jejich jezuitského předprogramu Magis, prvně seznámil 
s jezuitskými misiemi v Jižní Americe. Nejsilněji na mne zapůsobil poslední 

dopis jednoho jezuity původem ze Sudet. Psal jej před více než 250 lety v srdci 
dnešního Pantanalu, umíraje na nějakou z tropických chorob. Sám. Co v tom 

vidět jiného než naprosté fiasko? Vždyť indiány, pro které to celé podstoupil,
ani nespatřil. Přesto v posledních řádcích vyznává, že nelituje jediného dne 

mnohaleté náročné přípravy, jediného kroku do nitra pralesa, vstříc smrti 
a zapomnění. Protože se nechal inspirovat dávným a přesto stále živým 

Mistrem a vše dělal nejlépe, jak dovedl. „Ad Maiorem Dei Gloriam“. 
A On to ví a ocení. 

Z dopisu sálala naprostá jistota, že 
jednal správně. Byl si jist dobrem. Či 
spíše Dobrem. Měl s ním osobní zku-
šenost. Proto mu nebylo zatěžko žít 
ani zemřít. Byl Bohu tak blízko, že 
pro něj smrt nebyla ničím, čím by se 
měl přehnaně zabývat. A život nebyl 
ničím, na čem by měl přehnaně lpět. 

Cesta do Jižní Ameriky
O dva roky později se mi opět díky 
programu Magis poštěstilo navštívit 
samotnou Jižní Ameriku. Vše se pro-
lnulo a čas nazrál k tomu, abych mo-
hl všemi smysly ochutnat místa 
„triumfu lidství“. Tak nazval para-
guayské jezuitské redukce Voltaire 
– a toho ze sympatií k církvi podezí-
rat rozhodně nelze. 

Po skončení setkání v Riu jsem se 
vydal do srdce Jižní Ameriky. Poznat 

příběh a atmosféru někdejších je-
zuitských misií byl jeden z nejpřed-
nějších cílů. Zbytky tzv. redukcí, te-
dy jezuitských misií, se nacházejí na 
dvou místech Latinské Ameriky. Je-
zuité zde od počátku 17. století v od-
tržení od vnějšího světa usilovali 
o vytvoření ideální společnosti. Srůs-
tem indiánského a evropského světa 
vznikla unikátní civilizace, která po 
vypovězení řádu z kontinentu (1767) 
vzala rychle za své. Tak jako všude si 
nejdéle drží paměť názvy řek, pohoří 
a sídel. Území někdejších jezuitských 
misií tak prozradí mapa: San Igna-
cio, San Javier, São Luís Gonzaga, 
São Borja aj.

Slavnější historii i monumentál-
nější dojem nabízejí tzv. paraguayské 
redukce. Někdejší Paraguay bývala 
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mnohem větší oblastí než soudobý 
stejnojmenný stát, a tak se o ruiny 
více než 36 jezuitských misií dnes 
vedle západní Paraguaye dělí i ar-
gentinská provincie Misiones a bra-
zilský stát Rio Grande do Sul. Dru-
hou, méně známou oblastí, bylo 
jedenáct misií na jihovýchodě dneš-
ní Bolívie, poblíž města Santa Cruz. 
Tedy „poblíž“ na bolivijské poměry 
– leží necelých 300 km východně.

Paraguay
Pokud chce člověk navštívit obě ob-
lasti, nezbývá mu, než podniknout 
poměrně dlouhou cestu. Já vyrážel 
z Ria de Janeira. Po dvou dnech ces-
ty mne autobus vysadil za para-
guayskou hranicí ve městě Ciudad 
del Este. Potkal jsem celou řadu an-
dělů. S ohledem na (ne)organizaci 
dopravy v Jižní Americe by to bez 

nich nešlo. První nalezl spoj do měs-
ta Encarnación. Nejzachovalejší rui-
ny misií jsou totiž přímo po cestě 
k tomuto městu. Díky druhému jsem 
po třiadvacáté hodině vystoupil 
opravdu v Trinidadu a po chvíli na-
šel místo pro stan mimo světla lamp 
a doštěk psů.

Ráno v 5:30 vstávám do zvláštního 
světla a podezřele nehybného vzdu-
chu. Obcházím oplocené ruiny re-
dukce Trinidad, tj. Trojice. Sytím 
postupně zrak, ducha, paměťovou 
kartu fotoaparátu i žaludek. A zatím-
co kolem projíždějí indiáni na mo-
torkách, nebe se zatáhne, ochladí se 
a začne pršet. S nebem rychle zpo-
chmurní i nálada, a je to tady tak asi 
příhodnější. Barokní kostel v centru 
redukce je velmi podobný těm na-
šim. Je tu i socha doktora Johánka 

Zrekonstruovaný 
kostel v San Miguel 
de Velasco, 
původně z roku 
1721, je považován 
za nejkrásnější 
chrám všech 
bolivijských 
jezuitských misií 
(Foto Ladislav 
Čepelka)
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z Nepomuku (s poněkud mestickými 
rysy). Téměř nepoškozená… na roz-
díl od ostatku staveb včetně chrámu 
v centru. Ten má po 250 letech stře-
chu z nebe, koberec z trávy, část stěn 
z pralesa a varhany z papoušků.

K další misii, Jesús, jsem vyrazil 
pěšky, ale záhy si mne přibalil do pa-
mětnického mercedesu ještě o něco 
starší místní sedlák. Jak to u sedláků 
bývá, skvělý a přirozeně moudrý 
chlap. Kam až má chatrná španělšti-
na dovolí, povídáme si o zemi, o lese 
a jejich paměti. 

Samotná redukce je mezi ostatní-
mi význačná tím, že je v ní vůbec nej-
větší zdejší kostel. Před vypuzením 
jezuitů jej sice nestihli dovyzdobit, 
ale to je dnes jedno, anžto dávno ne-
má ani střechu. Do kouřma vůkol 
dále mží a mezi troskami se proplé-
tají hejna krkavců a Italů.

Poslední misie této části světa, 
kam jsem stihl zavítat, byla San Ig-
nacio Miní. Ta je ze zmiňovaných 
nejzachovalejší a s nejlepší dopro-
vodnou expozicí, včetně živých prů-
vodců. Žel, leží v Argentině, se kte-
rou jsme si nepadli do oka. Mimo 
jiné jsem zde přišel o fotoaparát. 
O nejlacinější Olympus by ani nešlo, 
ale nemám teď důkaz ani pro světlo 
na Trinidadu, ani pro hrob českého 
jezuity v San Ignacio Miní, ani pro 
guaraníjskou barokní sochu sv. Jana 
Nepomuckého. Takže mi musíte vě-
řit. Nebo úplně ideálně zkuste ne-vě-
řit, ale o-věřit.

Bolívie
K bolivijským misiím jsem dorazil 
o tři týdny později. Právě v této zemi 
bije rudé srdce Jižní Ameriky – má 
totiž nejvyšší podíl indiánského oby-
vatelstva. Vkus místních mi byl dosti 
cizí. Mají rádi vše barevné a lesklé… 
V kostelech se občas nacházejí i po-
měrně strašidelné věci, jako např. 
úsporné žárovky místo svíček, sochy 
s lidskými vlasy a nehty nebo „iko-
ny“ nynější argentinské prezidentky 
Kirchnerové s papežem Františkem. 
V rámci přípravy na přijetí svátosti 
se na úvod mše tančí v průvodu s fli-
trovými kroji nejjedovatějších barev, 
jezdí na motorkách a střílí dělo-
buchy. Samotná bohoslužba proběh-
ne poměrně standardně, ale ani jí 
živost a nasazení rozhodopádně 
upřít nelze.

Nakonec mi bylo dáno objet větší 
polovinu bolivijských misií, jmeno-
vitě v pořadí San Javier, Concepci-
ón, San Ignacio de Velasco, San Mi-
guel, San Rafael a konečně San José 
de los Chiquitos. Uspořádání reduk-
cí je stejné jako v Paraguayi, tedy 
v centru s kostelem a náměstím, od 
kterých se na všechny strany šíří 
dlouhé obytné domy. V Bolívii ale 
zřetelně vše v podstatně menších 
rozměrech (taky ve zdejších reduk-
cích žilo kolem 30 tisíc indiánů, tj. 
asi desetkrát méně než na jihu). 
Hlavním a skoro výhradním materi-
álem zde bylo dřevo. Kostely slouží 
původnímu účelu a víc než kostelům 



| 17Jezuité 2/2014

Naše téma

se podobají rozlehlým stodolám. Na 
jejich výzdobě a architektonickém 
řešení se asi nejvíc projevil srůst 
obou kultur. Za jejich nynější stav 
vděčíme švýcarskému jezuitovi Han-
si Rothovi. V letech 1972–2001 tým 
jeho spolupracovníků některé koste-
ly zrestauroval, jiné v podstatě zno-
vu vystavěl. 

Indiáni Guaraní
Asi by stálo za to ztratit pár slov 
o těch, kdož v příběhu redukcí ob-
vykle hrají roli anonymní masy, ač-
koliv právě o ně a jejich duše vlastně 
šlo, tedy o indiánech samotných. 
V Bolívii bylo a je etnické složení po-
měrně komplikované (žilo zde asi 
deset skupin – každá s vlastním ja-
zykem). Skupina Guaraní žije jak 
v Bolívii, tak v Paraguayi a v příběhu 
misií hraje klíčovou roli. Což není 
náhoda. V odpovědích na nejdůleži-
tější otázky totiž mezi křesťanstvím 
a jejich původní vírou panuje nápad-
ná podobnost. Svět vyšel z ruky jedi-
ného boha, který následně stvořil 
i další, „nižší“. Smrt nebyla koncem 
ani restartem života, ale přechodem 
do jiného způsobu bytí, do jakési ob-
doby věčnosti, ale ne zcela oddělené 
od našeho světa. Tím byli „nastave-
ni“, aby jim evangelium bylo velmi 
blízké. 

Přes tyto shody Guaraní žili ve svě-
tě, který se od našeho zásadně lišil – 
a v mnohém se liší dodnes. Neznali 
zemědělství ani vlastnictví půdy. Nic 
neměli a víc nechtěli. Ani rozvoj, ani 

pokrok, natož růst. Každá změna pro 
ně znamenala ohrožení. Byli tak 
mnohem víc odkázáni na prostředí 
a jeho výkyvy, nebyli zvyklí intenziv-
ně pracovat. Les pro ně nebyl masa 
stromů, ale jejich společenství. Svět 
se neskládal z různých forem hmoty, 
ale z orchestru duší. I kameny, hvěz-
dy a řeky nejen, že měly jména, ale 
byly svým způsobem živé, a tedy 
hodné komunikace. Zkrátka: S koli-
ka hvězdami se znáte osobně jmé-
nem? Guaraní se stovkami…

Oba světy se tak poněkud míjejí. 
Indiáni jsou dnes někde na cestě 
z jejich světa k našemu. Z našeho po-
hledu mohou být bezohlední a lhos-
tejní, ale nejsou zlí ani krutí. Jsou 
primitivní, ale ne hloupí. Prostě stá-
le jiní. Hlavním mostem mezi oběma 
světy se stalo umění. Od počátku 
hudba, později i výtvarné projevy 
včetně nejvyšších forem, jako je vý-
roba kovových zbraní či hudebních 
nástrojů. Druhé jmenované se v díl-
nách v Bolívii vyrábějí dosud.

Dávná historie
Redukce byl jeden z nejnadějnějších 
pokusů o srůst světů, který pak Ev-
ropa rozbila. Co stálo za úspěchem 
redukcí? Srozumitelnost? Snad. Ne-
jen jazyková – i kulturní a duchovní. 
Co vyústilo v neúspěch? Proč celá ci-
vilizace s odchodem otců zmizela ja-
ko sníh při jarním tání? Mohlo to 
dopadnout jinak? Proč nevychovali 
nástupce? Bylo málo času? A bylo to 
vůbec v lidských možnostech?
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Dnes jsou jezuitské redukce stejně 
ztracená civilizace jako třeba krét-
ská. Pro současné Paraguayce hrají 
asi takovou úlohu, jako pro nás hu-
sitství. Je to symbol – prostředek 
národního sebeurčení. Ale zároveň 
zavátá kapitola dějin dávno převrst-
vená novějšími tragédiemi, jako byla 
válka o Uruguay (1864–1868) nebo 
o Gran Chaco (1932–1935).

V Bolívii je to trochu jinak. Přesto 
i tam visí ve vzduchu duch zmrzače-
ného, přervaného, na co už nelze 
rovnocenně navázat, duch ztracené 
minulé budoucnosti. Ať tam dnes 
opraví cokoliv, bude to mít hořkou 
pachuť zaniklé šance, muzea místo 

přirozeně žijící společnosti. Dokona-
lá společnost jezuitského vzoru ne-
dostala šanci vydat plody, jen vy-
kvést. Nezbývá než víra, že se to 
neztratilo a neztratí. Jako nic z dob-
rého, co bylo. Snad právě to je já-
drem toho, co se jezuité kdysi snažili 
předat. Může se dobro vůbec ztratit? 
Věřím, že se šíří podprahově – jako 
hřích. Jen úspěšněji. Možná tedy 
přichází čas, kdy začne Jižní Ameri-
ka vydávat plody dřiny potu a krve 
jezuitských misionářů. Možná je 
Bergoglio první. Možná nám pokřtě-
ní indiáni nakonec vše oplatí.

Ladislav Čepelka

Boční vstup do kostela z nádvoří domu kněží a hostů v Concepción, nejzachovalejší redukci v Bolívii
(Foto Ladislav Čepelka)
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Misie v Jižní Americe
Nejnovější film Otakára Maria Schmidta a Jany Studničkové přibližuje misijní
působení církve v zámoří a především jezuitské misie v Jižní Americe. Filmem 
diváky provází kněz Marek Orko Vácha, který v Jižní Americe několikrát 
pobýval a měl možnost poznat také jezuitské redukce.

Roku 2011 jste navštívil starou jezuitskou misii Santa Ana v Ar-
gentině. Co vás tam přivedlo a jak na vás toto místo zapůsobilo?

To je příběh, který stojí za vyprávění. O jezuitských misiích jsme věděli ze 
slavného filmu Misie, ale během expedice v roce 2011 jsme s kamarády ni-
kterak neplánovali misie navštívit; měli jsme namířeno do hor. Díky rozvod-
něné řece a nesjízdným cestám jsme nakonec museli zvolit víceméně náhrad-
ní program, misii Santa Ana, která se pro nás pro všechny nakonec stala 
nejsilnějším zážitkem z celé Jižní Ameriky! Zůstali jsme v těch ruinách celý 
den a kladli si otázky; určitě to byl nejsilnější den z celé výpravy.

Vydali jste se pak ještě do nějakých dalších redukcí?
Argentina se dělí na 23 provincií; jedna z nich, ve které se nachází Santa 

Ana, dodnes nese název Misiones, je to ta se slavnými vodopády Iguazú. Po 
Svaté Anně jsme již cíleně šli po dalších redukcích. Navštívili jsme San Igna-
cio a viděli, že ruiny kostelů a redukcí jsou čerstvé. Stavby byly mnohem za-
chovalejší, než bych býval pomyslil. Dotýkal jsem se zdí, které ještě nesly sto-
py zednických lžic, před domem otců kvetl pomerančovník, kdo ví, možná 
ještě pozůstatek starých časů. Bylo to nedávno, dvě stě padesát, tři sta let. 

Můžete nám přiblížit, v čem spočívala podstata jezuitských 
redukcí?

Slovo redukce (reducciones) pochází se slovesa reducir, které znamená re-
dukovat, ale také shromažďovat, dávat dohromady. Jezuitům se zdařilo vy-
tvořit útvar, který historikové později nazvou Indiánská republika nebo do-
konce Jezuitská republika Guaraníů. 

Jezuité budou mít před sebou těžký úkol – indiáni byli zvyklí žít jako lovec-
ko-sběračské polokočovné komunity, měli jiné pojetí času a plánování než 
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bílí, neměli ve zvyku obdělávat půdu a nebyli zvyklí pracovat v našem slova 
smyslu. Jezuité začali s tím, co indiáni dobře znali: se sbíráním či pěstová-
ním manioku, rýže a sladkých brambor, a teprve postupně je učili obdělávání 
půdy, řemeslům a umění. Politický systém redukcí bychom mohli nazvat te-
okratický komunizmus; jednalo se, zdá se mi, o zvláštní směsku určité formy 
kapitalizmu a určité formy komunizmu, která však fungovala velmi dobře. 

Redukce se staly ekonomicky velmi rychle mnohem úspěšnější než španěl-
ské kolonie. Pšenice a rýže se pěstovaly výhradně v redukcích, nikde jinde. 
Pěstovala se zde cukrová třtina, tabák, indigo, z listů stromu Ilex paraguayi-
ensis se vyráběl vynikající čaj maté, byla zde rovněž velká stáda krav a ovcí, 
neboť půda byla vhodná pro pastevectví. 

Z řemesel zde byli zlatníci, výrobci zvonů; pěstovalo se umění a hudba. To 
vše v době, kdy se uměním ve španělských koloniích nikdo nezabýval. Za 
zmínku rovněž stojí drobný detail: budovy byly v redukcích z kamene, ve 
španělských koloniích z nepálených cihel.

Celebrovala se denně mše svatá, kterou doprovázela hudba a četné sbory. 
Ve škole se učilo čtení, psaní, aritmetika a byla zde snaha o výchovu indián-
ských učitelů. V žádné redukci nikdy nedošlo ke vzpouře a nikdy nebyl udě-
len trest smrti. To vše v době, kdy byly v Evropě tresty smrti běžné, stejně 
jako četná povstání ve španělských encomiendas.

Jaké místo zaujímají redukce v dějinách jezuitského řádu a v ději-
nách církve?

Winston Churchill kdysi prohlásil na adresu anglických letců, že nikdy tak 
mnoho lidí nebylo vděčno tak málo lidem za tak mnoho. Myslím, že tento vý-
rok lze použít i na situaci jezuitů. Snad ještě nikdy nevděčila katolická církev 
tak málo lidem za tak mnoho dobra. Jezuité tehdy do misií posílali své nej-
lepší lidi. Muselo to být opravdu to nejlepší, co měla Evropa k dispozici. 
Za vše mluví čísla. V redukcích byli dva až tři jezuité na tisíc až dva tisíce 
indiánů.

Guaraníové dodnes vzpomínají na působení jezuitů jako na svůj zlatý věk. 
Nikdy se neměli tak dobře ekonomicky, nikdy jejich počet nestoupal tak str-
mě, respektive nikdy jindy jejich počet nestoupal vůbec, a nikdy nezažili ta-
kové náboženské probuzení. Jezuitům se nezdařila jedna jediná věc: nedoká-
zali vychovat nástupce, vůdce misií, z řad indiánů. Možná bylo málo času, 
možná to byl úkol nad lidské síly. 
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Díky čemu si jezuité podle vás získali srdce indiánů?
Jezuité usilovali o to, co se dnes nazývá conquista espiritual, tedy získávat 

srdce indiánů spíše mírností a láskou, spíše silou ducha než silou zbraní. Do 
redukcí se hned po založení začali indiáni jen hrnout; jedním z důvodů, prav-
da, bylo i to, že se zde cítili bezpečněji před čím dál častějšími nájezdy lovců 
otroků. Ovšem po všech stranách se jim zde dařilo dobře. Obvyklý počet dětí 
v redukcích byl čtyři, a šlo o jediné místo v tehdejší Jižní Americe, kde počet 
indiánů stoupal. 

Zánik redukcí úzce souvisel se zrušením jezuitského řádu. Co je-
jich zánik způsobilo a jak na něj reagovali indiáni?

Zánik redukcí byl jen epizodou ve válce proti jezuitskému řádu v Evropě, 
kaménkem v mozaice mnohem silnějších hráčů. Ovšem i v Jižní Americe 
měli jezuité nepřátele všude; bohatství, rozloha a úspěch redukcí byly trnem 
v oku portugalským otrokářům. Jezuité byli vždy věrní španělské koruně, 
i když naopak to neplatilo. Rozhodující bitvy si museli vybojovat sami; za 
zmínku stojí ta na řece Mbororé, kdy se velké armádě portugalských lovců 
otroků postavili jezuité s indiány. Obraz této bitvy byl přesně opačný, než jak 
známe z filmu Misie. Nesmíme zapomínat, že mezi jezuity byli nejlepší váleč-
níci své doby, kteří dokázali indiány dobře vycvičit a zorganizovat. Portugal-
cům byla připravena léčka a očekávaná bitva se brzy změnila v jednostran-
nou záležitost.

Ovšem jezuité svůj boj nakonec prohrávají. V roce 1750 byla podepsána 
tzv. Madridská smlouva, která nově rozdělila území španělského a portugal-
ského vlivu. Škrtem pera se sedm misií na východním břehu řeky Uruguay 
mělo dostat pod správu Portugalců, což pro ně znamenal faktický konec. Je-
zuité se marně dovolávali autorit. Dobové zprávy uvádějí, že džungle v para-
guayjských pralesích se zdála zahradou oproti politické džungli Evropy…

Opuštění redukcí jezuity Guaraníům zlomilo srdce. Kronikáři uvádějí, že 
jejich jedinou nadějí bylo, že se otcové snad jednoho dne vrátí. Nikdy se ne-
vrátili. Za zmínku stojí i to, že po odchodu jezuitů se misie budou snažit ještě 
nějak udržovat františkáni a další řády, ovšem bez jezuitů šlo dílo spirálou 
strmě a rychle k zemi.

V čem vidíte hlavní odlišnost mezi misiemi jezuitů a jiných řádů?
Obrazně řečeno, jezuitskému řádu se v jeho počátcích podařilo sebrat sme-

tanu z toho nejlepšího, co Evropa nabízela. Mezi jezuity byli vědci, učitelé, 
architekti, inženýři, stavitelé, vojáci i hudebníci a řád si rychle získal obdiv 
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i věhlas za filozofické a vědecké práce svých členů. Poté, co Gutenberg vyna-
lezl knihtisk, budou jezuité jako první experimentovat s použitím učebnic. 
Tím, že řád do sebe nabíral ve svém víru nové členy z různých národů a kul-
tur, docházelo k jiskření a vzájemné inspiraci. Ostatním řeholním řádům, 
myslím, se zdaleka nedostávalo tohoto intelektuálního ohně, otevřené mysli 
a určitého magnetizmu. 

Dříve jezdili evropští jezuité na misie do Jižní Ameriky, dnes se 
zdá, jako by k nám do Evropy byl z Jižní Ameriky vyslán na misie 
jezuita – současný papež František. Co je vám na něm blízké?

Zavítal jsem několikrát do Buenos Aires, a je to zvláštní místo – země divo-
kých rytmů, město, kde vzniklo tango, kde v pátek proudí ortodoxní Židé do 
synagog potkávajíce se na ulici s bývalými nacisty či jejich potomky. Město 
veliké bídy a čehosi divoce jihoamerického. Mám tu a tam při televizních 
zprávách dojem, že František si cosi z Buenos Aires přinesl do Evropy. Tu 
zvláštní citlivost pro chudé duchem a tělem a přílišné nerozlišování, kdo je 
kdo. To umývání nohou muslimské dívce či drogově závislým nebo zvaní bez-
domovců na snídani mi přijde hodně povědomé.

Připravila Lenka Češková

P. Marek Orko Vácha (nar. 1966) pochází 
z Brna. Na tamní Přírodovědecké fakultě MU 

vystudoval obor molekulární biologie a genetika, 
teologii studoval v Olomouci a Bruselu. V letech 

1997 a 2000 se zúčastnil dvou výprav do 
Antarktidy. V roce 2002 žil šest měsíců v trapis-

tickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Učil 
biologii a náboženství na Biskupském gymnáziu 

v Brně. V současné době je přednostou Ústavu 
etiky na III. lékařské fakultě UK v Praze, farním 

vikářem Akademické farnosti u Nejsvětější-
ho Salvátora v Praze a administrátorem farnosti 
Lechovice u Znojma. Zabývá se tématy evoluční 

biologie a lékařské i environmentální etiky. 
Publikuje v odborných i populárních periodi-
kách, je autorem řady knih, většinou na téma 

věda a víra. 
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Kulturní kapitál jezuitů 
Za papeže Pia VI., nástupce Klementa XIV., určitou dobu přetrvával mlčky 
schválený pololegální stav jezuitů i přes tlak francouzského dvora a silné 
protijezuitské agitace papežské kurie. Nový papež sám žádné překážky 
nestavěl. Stanisław Czerniewicz, který se stal představeným jezuitů v Rusku, 
byl neobyčejný muž, jenž spojil v jedno velkou aktivitu a vnitřní soustředění, 
vědomí, sebevědomí a pokoru, vytrvalost, laskavost a sebeovládání. 

(Dokončení z minulého čísla)
Ve svém dopise papeži Czerniewicz 
vylíčil potenciál ruské mise. Prvot-
ním úkolem jezuitů zde vždy byly 
vnitřní misie, které konala duchovní 
správa prostřednictvím kázání a li-
dových misií. Tato praxe se osvědči-
la a byla jednou z hlavních příčin, 
proč byli nakonec jezuité z Ruska vy-
hnáni. Jezuitům se díky lidovým mi-
siím a duchovním cvičením podařilo 
přivést ke konverzi mnoho význam-
ných Rusů. Vysvětlení může podat 
svědectví generálního představené-
ho řádu v Rusku Tadeáše Brzo-
zowského, který jejich účinek vysvět-
luje takto: „Ze všech míst a věkových 
skupin přichází takové množství lidí, 
že musíme postavit pod širým ne-
bem stany, abychom se chránili před 
deštěm a sluncem. Kostely nemohou 
takové množství lidí pojmout. Až do 
této doby, především v létě, stoupl 
počet jejich posluchačů na dvacet, 
třicet, čtyřicet tisíc.“ 

Tento „lidový“ ráz misijní práce 
můžeme zřetelně rozeznat nejen 
v Haliči, ale později i v rakouských 
a českých zemích, a to v duchu zá-
sad, které do celořádově platných in-
strukcí ohledně rozvoje exercicií 
vtělil odchovanec ruské jezuitské 
formace Jan Filip Roothaan. Jeho 
životní příběh zosobňuje přenos 
kontinuity poznání účinnosti du-
chovních cvičení. Do Tovaryšstva 
vstoupil roku 1804 v Rusku a zde 
získal i řádovou formaci. V roce 1820 
byl z Ruska vyhnán, žil krátce v Hali-
či, přes Lvov se dostal do Vídně a pak 
do Itálie. Konečně našel nové poslání 
jako průvodce a společník známého 
švýcarského kazatele a exercitátora 
Nicolase Godinota.

Kulturní prostor rozlišování
Tato existence jezuitů v Rusku nezů-
stala v Evropě nepovšimnuta. Jed-
notlivé drobné kroky konsolidace 
tohoto stavu byly doprovázeny opa-
kovanými pokusy horizont kulturní-
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ho bohatství jezuitů obnovit. Vévoda 
parmský Ferdinand IV., příslušník 
rodu Bourbonů, který se nejvíce za-
sloužil o zrušení jezuitů, již v roce 
1787 vyslovil přání svěřit zdejší škol-
ství do rukou exjezuitů. Ferdinando-
vo přání se mohlo naplnit až po smr-
ti jeho strýce, španělského krále 
Karla III., který všem jeho pokusům 
energicky zabraňoval. Vévoda svěřil 
v letech 1792–1793 jezuitům lidové 
misie a umožnil jim komunitní život. 
Rovněž napsal carevně Kateřině II. 
a nástupci Stanisława Czerniewicze 
(†1785) Gabrielu Lenkieviczovi 
o svém záměru otevřít v Parmě novi-
ciát a umožnit exjezuitům opět 
vstoupit do řádu tím, že budou hle-
dat napojení na jezuity ruské. Jejich 
situace však vůbec nebyla jasná, 
zvláště když i v Parmě bylo možno 
vnímat silné turbulence francouzské 
revoluce.

Societas Fidei Jesu (Tovaryšstvo 
víry Ježíšovy) byla jednou z mnoha 
náboženských společností, které se 
po zrušení Tovaryšstva hlásily k je-
zuitské spiritualitě. Byla založena 
roku 1797 v Římě Niccolou Paccana-
rim. Papež Pius VI. ji v roce 1799 
spojil se Společností Nejsvětějšího 
Srdce Páně, která byla založena 
v Antverpách o pět let dříve. Takto 
vzniklá společnost přišla v roce 1805 
do švýcarského kantonu Wallis 
a převzala zde školu. Pro tehdejší 
obyvatele to byli jezuité, i když pod 
jiným jménem. Nemůžeme hovořit 

o tom, že by zde jezuité žili v ilegali-
tě, přesto je můžeme vnímat jako jis-
té podhoubí, které bylo připraveno 
k růstu tehdy, když – z pohledu jezu-
itů – stejná Boží prozřetelnost dala 
v roce 1540 jezuitům vzniknout, 
v roce 1773 zaniknout a v roce 1814 
prožít nové schválení. Prostředkem 
byla vždy poslušnost vůči papeži, 
i když se mohla zdát býti tak proti-
kladná.

Návrat k duchovním cvičením
Možná právě toto měl na mysli Josef 
Dobrovský, který byl roku 1773 s ně-
kolika zlatkami odchodného vyhnán 
z brněnského noviciátu. Na konci ži-
vota mu jeho pozdější příznivci – 
hrabata Černínové – vymohli slyšení 
u císaře Františka I. Císař přijal již 
vetchého starce vlídně. Dobrovský 
císaři přednesl žádost o obnovu je-
zuitského řádu a navrácení jejich bý-
valých škol v českých zemích. Císař 
mu odpověděl s ohledem na platné 
kanonické právo: Otázka uvedení řá-
du do země je možná toliko se svole-
ním příslušné církevní vrchnosti. Na 
cestě k pražskému arcibiskupovi 
v této záležitosti Dobrovský zemřel 
v Brně v lednu 1829.

Analyzujeme-li charakter reflexe
historické paměti v padesátých a še-
desátých letech 19. století, kdy se 
nově začíná rozšiřovat praxe du-
chovních cvičení vedených jezuity, 
můžeme vytušit programovou snahu 
o uchování kontinuity, diferencova-
nost pohledu i názorovou propagaci 
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aktuálních obnovných snah. Jan 
Evangelista Krbec, zpovědník v chrá-
mu sv. Víta a ředitel kněžské káznice 
u sv. Jiří v Praze, ve svém detailním 
popisu aktuálnosti exercicií při pří-
pravě na diecézní synody ukazuje na 
rostoucí vliv jezuitského pojetí exer-
cicií v českých zemích, třebaže jiné 
způsoby jsou rovněž praktikovány 
(především se zde vyzdvihuje přístup 
sv. Františka Saleského a sv. Vin-
cence z Pauly). Krbec zná velmi dob-
ře situaci v Praze: Existoval tam 
exerciční dům u sv. Apolináře, který 
i po zrušení řádu nabízel zvláštní 
misie k polepšení života a probuzení 
zbožnosti. 

Ještě ve čtyřicátých letech 19. sto-
letí panovalo živé povědomí o exer-
ciciích – kněží si pamatovali ve-
likonoční exercicie pod vedením 
exjezuity P. Kásy v kostele Nejsvětěj-
šího Salvátora v Praze, za zavřenými 
dveřmi. Stejně tak se dozvuk jezuit-
ských exercicií uchoval na gymná-
ziích, kde se dodržovala zvyklost 
konat důkladnější přípravu na veli-
konoční zpověď s tím, že studenti 
vykonají exercicie. V některých chrá-
mech, dříve spravovaných jezuity, se 
uchovaly třídenní duchovní obnovy. 
Program těchto obnov byl pevně dán 
a obsahoval mše, adorace, píseň, ká-
zání a četbu. S tím byly spojeny 
zvláštní misijní domy, které se za-
měřily na misionářské působení na 
venkově; zdá se, že především kvůli 
tajnému protestantizmu. 

V Čechách a na Moravě jezuité 
vstupují do pastoračního prostředí, 
které se věnuje především kněžstvu, 
učitelům a misijní činnosti ve far-
nostech. Vyzařování misionářské 
práce redemptoristů ve Vídni mělo 
přesah až do českých zemí. Krbec 
však upozorňuje, že „největší pře-
kážkou byla i jest dosaváde ta, že ne-
máme takových mužů, kteříž by s to 
byli, exercicie pro kněžstvo s prospě-
chem držeti“. Jezuité začali systema-
ticky dávat duchovní cvičení od za-
čátku čtyřicátých let v litoměřické 
diecézi. Zapojují se i do kněžských 
exercicií v Praze, Hradci Králové 
a Českých Budějovicích, podobně ja-
ko do exercicií pro učitele a duchov-
ní v Litoměřicích. Význam, který 
přikládali duchovním cvičením, jis-
tým způsobem předčil přístup, který 
jezuité věnovali této oblasti své čin-
nosti před zrušením řádu. Když jsou 
uvedeni do českých zemí, pak je to 
na pozvání biskupů, kteří hledají vy-
chovatele pro své budoucí kněžstvo. 
Ale to se již před nimi otevírá vstup 
do nově mohutnícího proudu kato-
lické obnovy druhé poloviny 19. sto-
letí, která se pokusila postavit hráz 
všem důsledkům dopadů kulturního 
boje, jenž se v Evropě odehrál.

Obnovný kvas v Tovaryšstvu 
Důvod volání po návratu jezuitů mů-
žeme vidět ve zklamání, které při-
nesly osvícenské reformy především 
v oblasti školství. S tím bylo spojeno 
i přesvědčení, že společenská a poli-
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tická destabilizace Evropy francouz-
skou revolucí a šířením laicistického 
a osvícenského dědictví rozsévají 
hluboké znejistění, nové mysticizmy. 
Náboženská roztříštěnost jako by 
volala po obnově. Když na počátku 
19. století zeslábli hlavní protivníci 
Tovaryšstva, kteří stáli za jeho zruše-
ním, totiž španělský dvůr a francouz-
ská osvícenská elita, mohli jezuité 
opět vstoupit na scénu. Byli to však 
již spíše lidoví misionáři, vychovate-
lé chudých a služebníci církve než je-
zuité – elitní vrstva mezinárodních 
center barokní vzdělanosti a slav-
ných univerzit.

Nově získávaná svoboda církve 
v rakouské monarchii po roce 1848, 
vědomí nutnosti systematizace so-
lidní zbožnosti, hledání účinněj-
ších prostředků pro mravní reformu 
kněžstva a prostředků proti roz-
máhajícímu se liberalizmu tvořily 
vnitřní důvody rozvoje exercicií v po-
lovině 19. století. Odpovědí na libe-
ralizmus se stává program rozvoje 
„horlivosti“ jako principiální katolic-
ké kvality. Je pochopena jako nosná 
síla pastorační činnosti i celého sys-
tému obnovy náboženské praxe círk-
ve. Z tohoto hlediska můžeme inter-
pretovat duchovní cvičení jako 
důležitý prostředek k takovému po-
jetí horlivosti, který je v souladu 
s celkovou koncepcí obnovy, formu-
lovanou papežem Piem IX. v progra-
mové encyklice Qui pluribus z roku 
1846.

O exerciciích kleriků se zde říká: 
„Tak ať jste velkodušní a užiteční 
dělníci své doby, vedeni církevním 
duchem a dobře připraveni svým 
studiem, a schopni svědomitě obdě-
lávat pole Páně a statečně bojovat 
zápasy Pána. Proto je známo, že 
k uchování důstojnosti a svatosti cír-
kevního řádu je velmi užitečná praxe 
duchovních cvičení. Proto ať bisku-
pové je nepřestávají doporučovat, 
napomínat a vyzývat všechny, kdo 
jsou povolaní pracovat pro Pána, aby 
se často odebírali na vhodná místa, 
aby si takováto cvičení vykonali, a to 
takovým způsobem, že se vzdálí 
všem vnějším starostem a přilnou 
s větší vroucností k meditacím o bož-
ských a věčných věcech, budou se 
očišťovat od poskvrn světského živo-
ta a budou obnovovat církevního du-
cha svlékajíce ze sebe člověka staré-
ho s jeho skutky a oblékat člověka 
nového, stvořeného pro spravedl-
nost a svatost.“ 

Zde pak můžeme po dlouhou dobu 
nacházet místo jezuitského poslání 
až do vzniku Československa v roce 
1918. Dvacáté století však jezuitům 
připravilo jinou cestu moderními 
dějinami, totiž duchovní zápas s to-
talitními režimy komunistické a na-
cistické zvůle.

Pavel Ambros SJ
Redakčně upraveno
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Inkulturace a jezuitské misie  
Ignaciánské charisma – hledat a nalézat Boha ve všech věcech – učinilo 
jezuity od počátku velmi citlivými na poznávání přítomnosti a činnosti Boha 
ve světě a v mnohosti kultur. Proto 34. generální kongregace v dekretu Naše 
poslání a kultura říká: „První jezuité navázali ve svých školách křesťanskou 
katechezi na výchovu klasického humanizmu, na umění a divadlo, aby se 
jejich studenti více vzdělali ve víře a v evropské kultuře. To vedlo jezuity 
k vyjádření hlubokého respektu k domorodým kulturám, k vytváření slovníků 
a gramatik místních jazyků, a udělalo z nich národopisné průkopníky 
národů, uprostřed nichž pracovali a které se snažili pochopit.“

Stejného ducha si jezuité zachovali 
i ve 20. století. Pozornost vůči jed-
notlivým kulturám se v posledních 
letech dokonce ještě prohloubila. 
Dříve byl vztah mezi evangeliem 
a kulturou považován za vztah, který 
spočívá v přeformování nebo přizpů-
sobení (akomodaci). Dnes mluvíme 
o inkulturaci. Tak jako Boží Slovo 
bylo vtěleno do naší lidské přiroze-
nosti, tak i evangelium musí být vtě-
leno do každé kultury. Tak jako Ježíš 
lidskou přirozenost, kterou na sebe 
vzal, silou svého vzkříšení proměnil 
a zbožštil, podobným způsobem 
evangelium silou Ducha proměňuje 
různé kultury. 

Je příznačné, že počátek pojmu in-
kulturace, a tím i nového postoje ke 
kultuře, můžeme najít na 32. gene-
rální kongregaci a v projevu tehdej-
šího generálního představeného 

Pedra Arrupeho na biskupském sy-
nodu. Roku 1978 Arrupe jako první, 
v dopise určeném celému Tovaryš-
stvu, definoval a podrobně vysvětlil
pozadí a důsledky inkulturace. Tím 
ale jen veřejně deklaroval po staletí 
praktikovaný postoj jezuitů ke kul-
turám. Pohled na dnešní Tovaryš-
stvo, působící v celém světě, to jen 
potvrzuje. 

Každá kultura si žádá své
V křesťanských zemích Evropy 
a Ameriky se jezuité účastní sociál-
ních a kulturních hnutí. Důkazem 
toho jsou známé a uznávané časopi-
sy, jako např.  America v USA, Étu-
des ve Francii, Orientierung ve Švý-
carsku, Stimmen der Zeit v Německu 
a Civiltà Cattolica v Itálii. Nedávno 
přesídlilo z Paříže do Ruska kulturní 
centrum, které vydává časopis věnu-
jící se ruské kultuře. Za těmito časo-
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pisy jsou školy a univerzity, kulturní 
centra a odborné knihovny, výstavy 
a přednášky z filozofie, literatury, fil-
mu, umění, politiky a společnosti. 
Jezuité tak stojí v první linii dialogu 
evangelia s moderní a postmoderní 
kulturou světa.

V Japonsku vynaložili jezuité 
v rámci inkulturace mimořádné úsilí 
o včlenění zenové metody do křes-
ťanské modlitby. Německý jezuita 
Hugo Enomiya-Lassalle, který dlou-
ho působil právě v Japonsku, ji po-
mohl rozšířit i na Západě.

V Africe má inkulturace trochu ji-
né formy. Důležité je vzdělávání; 
např. v etiopském Omorate se díky  
jezuitům slovo „škola“ zařadilo do 
slovníku tamního kmene Dassanech. 
Je-li toto etnikum dosud národem 
válečníků, pro které jsou vzájemné 
krádeže dobytka součástí jejich způ-
sobu života, nemá smysl začít hned 
vyprávět těmto lidem o svátostech 
a liturgii. Ani strukturovanou poly-
gamní společnost není možno rychle 
změnit. Je potřeba vzdělávat mladé 
generace s cílem vytvořit společen-
ství, ve kterém bude přijímáno 
a uznáváno jednoženství. Ale zavlád-
ne-li mezi obyvatelstvem více spra-
vedlnosti a míru, nebudou mít čle-
nové kmene Dassanech daleko do 
Božího království. 

Dialog mezi náboženstvími
Jinou formou inkulturace je dialog 
mezi křesťanstvím a africkými nábo-
ženstvími. V Burkina Faso vychází 

udílení svátostí křesťanské iniciace 
z tradičních iniciačních rituálů lidu 
Mossi. Nigerijská církev vyšla z tra-
dice národa Jorubů a pokřesťanštila 
obřad udílení jména nově narozené-
mu dítěti. Konžský mešní obřad, 
povolený Římem roku 1988, knězi 
umožňuje nosit ornát ozdobený 
leopardí kůží, která z něj činí strážce 
obce. V Kongu také působí spole-
čenství kanonicky zřízené kardi-
nálem Malulou, které má vychová-
vat rodilé africké řeholnice, za jejichž 
řeholní šat je povolen tradiční oděv 
tamních žen.

V Beninu bylo založeno inkultu-
rační hnutí Sillon Noir, které se 
snaží poselství evangelia uvést do 
souladu s africkým uctíváním před-
ků. Na Madagaskaru se zase o inkul-
turaci víry snažil François Xavier Ta-
bao, jezuitský biskup v Mananjary, 
který přitom uplatňoval svůj umě-
lecký talent.

Dialog s tradičními africkými ná-
boženstvími není snadný, obzvláště 
v rovině teologické reflexe. Tovaryš-
stvo si musí být stále více vědomo 
skutečnosti, že tradiční africká ná-
boženství jsou pro velkou část oby-
vatelstva živá; bylo by proto nespra-
vedlivé tuto část populace ignorovat, 
obzvláště když „dialog mezi nábo-
ženstvími je nedílnou součástí je-
zuitského poslání“ (34. generální 
kongregace, 137).

Původem španělský jezuita, dnes 
bolivijský státní občan Xavier Albo 
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založil Centrum pro výzkum a pod-
poru indiánských kmenů Kečuů 
a Ajmarů. Snaží se též o lepší pocho-
pení domorodých náboženství. Po 
conquistě měly být domorodé náro-
dy nejenom pokřesťanštěny, ale také 
„zcivilizovány“, tj. poevropštěny. To 
se nepodařilo, ale časem došlo k in-
tenzivnímu synkretizmu: nábožen-
ské slavnosti a svátky do sebe vstře-
baly jak domácí atavistické motivy, 
tak prvky běžné ve Španělsku. Pří-
kladem může být ztotožňování Panny 
Marie s Pačamamou, Matkou Země, 
v oblasti And. Mezi domorodými ná-
rody s dlouhou křesťanskou tradicí ča-
sem vznikla „domorodá teologie“ (na-
zývaná indioteologie). Ta se později 
spojila s teologií osvobození, protože 
domorodé národy byly zotročovány 
nejen na společensko-ekonomické ro-
vině, nýbrž i v oblasti náboženských 
praktik. Otec Henestrosa, Alboův spo-
lubratr a přítel, se ve svém deníku ptá, 
zda by se někdy někdo z Ajmarů mohl 
stát jezuitou a přitom zůstat pravým 
Ajmarem. 

Indonésie zažila a zažívá mnoho 
násilných konfliktů mezi muslimy
a křesťany. Mezináboženský dialog, 
který podporuje i vláda, nesmí být 
považován jen za jakousi strategii, 
jak předejít rozpadu národa. Jezuita 
a první domorodý katolický arcibis-
kup v Indonésii Alberto Soegijapra-
nata žádá, aby indonéští katolíci byli 
„stoprocentními katolíky i stopro-
centními Indonézany“. 

V roce 2000 otevřel otec Walter 
Fernandes v Guwahati v indickém 
státě Ásámu Severovýchodní sociál-
ní výzkumné centrum (NESRC), je-
hož cílem je právní ochrana nejchud-
ších, kterými jsou především dalité 
(nedotknutelní). Kmenová společen-
ství domorodého obyvatelstva se 
stala hlavními oběťmi rozvoje prů-
myslu: ten proměnil lesy, životní zá-
kladnu praobyvatel, v surovinu pro 
zisk. Miliony dalitů byly vyhnány ze 
svých sídlišť, a tím zahnány do chu-
doby. Problémem je, že zákon uzná-
vá vlastnické právo na pozemek jen 
jednotlivcům, a ne obcím či kmeno-
vým sídlištím. NESRC se snaží spojit 
zástupce chudých, sociální a právní 
aktivisty a nevládní společnosti, aby 
jednali s představiteli státní správy 
a politiky o politických změnách ve 
prospěch chudých. Dílčích úspěchů 
již bylo dosaženo, avšak účinek vět-
šinou není bezprostřední. Jako vý-
zkumné středisko, zaměřené na tyto 
problémy, je NESRC uznáváno i stát-
ními orgány; k dosažení spravedl-
nosti a lidské důstojnosti pro tuto 
skupinu obyvatelstva je však potřeba 
udělat ještě mnoho práce.

Můžeme říci, že inkulturace je 
dnes jedním ze způsobů života jezui-
tů a že ovlivnila zvláště formu jejich 
vzdělávání a výchovy. V mnoha ob-
lastech jezuité vytvářejí programy, 
především na úrovni noviciátu a teo-
logie, ve kterých se zvláštní pozor-
nost věnuje začlenění do domácích 
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kultur a běžného místního života. 
V této souvislosti má velký význam 
používání domorodé řeči při vzdělá-
vání. 

Zatímco na jedné straně se in-
kulturace snaží zachovat místní 
charakter vzdělání a apoštolátu, na 
straně druhé vzrůstá snaha o prolíná-
ní a „zmezinárodnění“ kultur. Avšak 
jednotná světová kultura je přelud, 
ne-li vědomá snaha vnutit světu je-
dinou kulturu jako nástroj nadvlády 
a vykořisťování. Obrana kulturní 

identity je pak jednou z možností, 
jak chránit chudé a  bezmocné. To-
varyšstvo Ježíšovo jakožto meziná-
rodní společenství může být živým 
příkladem jak zakořenění v místní 
realitě, tak mezinárodního a mezi-
kulturního společenství. 

Z ročenek Jesuiten vybral a přeložil 
Josef Loub

Redakčně upraveno a zkráceno

Inkulturace se často projevuje i ve způsobu slavení mše. V Africe často účastníci bohoslužeb tančí při zvuku 
bubínků. Na obrázku mše v jezuitském centru pro mezináboženský dialog v indickém Bangalore

 (Foto archiv)
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Apoštol brazilských indiánů
Ve čtvrtek 3. dubna zařadil Svatý otec František do seznamu svatých tři 
misionáře Ameriky, blahořečené Janem Pavlem II. roku 1980. Mezi nimi byl 
také Josef Anchieta, jezuitský misionář z 16. století, uctívaný jako apoštol 
Brazílie a považovaný za jednoho ze zakladatelů brazilských metropolí 
São Paulo a Rio de Janeiro i za otce brazilské literatury. 

Josef Anchieta se narodil 19. března 
1534 na ostrově Tenerife jako třetí 
z deseti dětí. Po otcovské linii byl 
příbuzným rodiny Loyola a v jeho ži-
lách proudila krev Židů, kteří kon-
vertovali ke křesťanství. Po dosažení 
základního vzdělání studoval logiku 
na univerzitě v Coimbře. Tam také 
1. května 1551 vstoupil do jezuitské-
ho řádu.

Krátce po přijetí do noviciátu por-
tugalské provincie onemocněl váž-
nou tuberkulózou kloubů a kostí, 
která mu způsobila viditelné zakři-
vení zad. Jeho obavy, že se nebude 
hodit pro apoštolát, zmírnila slova 
otce Simóna Rodriguese, zakladatele 
portugalské provincie: „Neznepoko-
juj se kvůli této deformaci. Bůh tě 
takového miluje.“ Z Brazílie tehdy 
začaly přicházet dopisy prvního je-
zuitského misionáře v zemi, otce 
Manuela de Nóbregy, který hovořil 
o blahodárných účincích tamního 
klimatu na všechny druhy nemocí. 
Anchieta si přál stát se misionářem, 

a představení ho tedy poslali do bra-
zilských misií, aby se tam zotavil 
a zvykl si na misionářský život.

Přinést evangelium domorodcům
Do Brazílie se Anchieta vydal po slo-
žení prvních slibů 8. března 1553 ve 
věku 19 let. Na brazilskou půdu 
vstoupil v přístavu v oblasti Bahía 
8. července 1553. Dalších čtyřicet 
čtyři let svého života strávil tím, že 
křižoval území Brazílie a přinášel 
dobrou zvěst evangelia domorodým 
národům. K tomuto putovnímu ži-
votu Anchietu poháněl duch otevře-
nosti pro misii, duchovní svobody 
a připravenosti v každém okamžiku 
hledat a nacházet vůli Páně.

Jedním z paradoxů mladého jezui-
ty byl kontrast mezi jeho tělesnou 
křehkostí a intenzivní apoštolskou 
vitalitou, kterou projevoval až do své 
smrti. „Nestačí opustit Coimbru 
s horlivostí,“ řekl svým bratřím, 
„která brzy vyprchne. Je třeba mít 
plné brašny, abychom vytrvali až do 
konce dne.“ Pramen, ze kterého čer-
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pal, byla jeho hluboká duchovní zku-
šenost, láska, modlitba, pokora 
a služba. 

Rok po příjezdu do Brazílie se 
s Manuelem de Nóbregou vydal na 
misionářskou cestu. Putovali na jih 
a ve městě Piratininga založili jezuit-
skou kolej. První mši v ní slavili na 
svátek Obrácení sv. Pavla, a proto ji 
nazvali São Paulo. Později toto jmé-
no přijalo celé velké rozrůstající se 
město. Mladý misionář v koleji vyu-
čoval latinskou gramatiku. Mezi žá-
ky nebyly jen děti portugalských 
kolonizátorů, ale také domorodci 
z kmenů Tupí a Guaraní. Se zájmem 
se seznámil nejen s jejich způsobem 
života, ale také s jejich řečí. Dobrá 
znalost domorodých jazyků mu 
umožnila rozsáhlou misionářskou 
a katechetickou činnost.

Prostředník smíření 
V roce 1563 si provinciál de Nóbrega  
Josefa přibral na mírová jednání 
mezi Portugalci a divokými indiány 
z kmene Tamoiů, kteří přepadávali 
kolonii São Vicente. Anchieta během 
nich strávil pět měsíců jako rukojmí 
mezi kanibaly. Po překonání této 
těžké zkoušky přijal roku 1566 kněž-
ské svěcení. O rok později s otcem de 
Nóbregou položil základy města Rio 
de Janeiro. Hned nato se na deset let 
stal představeným misie São Vicen-
te, odkud vedl misionářskou práci 
mezi domorodci z kmene Tapuiů.

V letech 1578–1586 Anchieta stál 
v čele brazilské jezuitské provincie. 

Období jeho provincialátu je pova-
žováno za jedno z nejdynamičtějších 
a nejplodnějších ve své době. Anchi-
eta byl upřímným přítelem všech; 
věděl, jak spojit laskavost s přísností 
a pevností, jak si to Ignác přál u kaž-
dého dobrého superiora. Jeho způ-
sob řízení se vyznačoval dobrotou 
a shovívavostí. Dobové prameny 
uvádějí, že byl „člověk věrný, rozváž-
ný a pokorný v Kristu“. 

Ve funkci provinciála a později su-
periora navštěvoval domy a komuni-
ty – jako otec chudých, lékař nemoc-

Josef Anchieta dokázal spojit laskavost s přísností a byl 
upřímným přítelem všech
(Foto archiv)
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ných a trpících, poradce guvernérů, 
ale především jako přítel a ochránce 
indiánů. Ve středu jeho činnosti, ja-
ko smysl toho všeho, stála jeho láska 
k indiánům: „Soucítím s indiány,“ 
napsal, „kteří jsou mi bližší než Por-
tugalci, protože je jsem přišel hledat 
do Brazílie, nikoliv Portugalce.“ 

Řídících povinností v provincii byl 
zproštěn teprve roku 1595. Jeho po-
sledním působištěm byla vesnice 
Reritiba v regionu Espírito Santo na 
brazilském pobřeží. Tam pobýval až 
do své smrti mezi kočovníky žijícími 
v pralesích, které vedl k usedlému 
křesťanskému životu. Podílel se na 
obraně oblasti proti nájezdům indiá-
nů Goytacazes. Apoštolská horlivost 
ho doprovázela až do konce. „Moje 
tělesná schránka je slabá,“ píše, „ale 
mně stačí síla milosti, která z Boží 
strany nikdy nezklame.“ Zemřel 
9. června 1597 v šedesáti třech le-
tech. Město Reritiba na jeho počest 
později přijalo jméno Anchieta.

Básník ve službě misie
Josef Anchieta byl všestrannou osob-
ností. Brazilci ho ctí nejen jako apoš-
tola Brazílie, ale také jako zakladate-
le své  literatury. Sepsal gramatiku 
jazyka tupí, složil v něm katechiz-
mus Dialogy víry a redigoval spisky 
pro přípravu na křest a zpověď. Je 
autorem četných kázání, zpěvů 
a básní, ale také náboženských dra-
mat v portugalštině, latině a jazycích 
tupí a guaraní. Jeho činorodost při 
obohacování pastoračního a kate-

chetického působení mezi indiány 
slavnostními divadelními představe-
ními byla neutuchající, přizpůsobení 
se myšlení domorodců považoval za 
nezbytné. Své mimořádné dary do-
konalého humanisty – perfektní 
ovládnutí gramatiky, zálibu v latin-
ských klasicích a rétorické schop-
nosti – vždycky dokázal dát do služ-
by misie.

Zachovaly se dvě jeho rozsáhé la-
tinské básně. Mariánský hymnus De 
Beata Virgine Dei Matre Maria slo-
žil v zajetí mezi lidožrouty. Protože 
neměl jinou možnost, napsal ho do 
písku na mořském břehu a naučil se 
ho nazpaměť. Teprve později, když 
se dostal na svobodu, se mu podařilo 
ho zapsat na papír. 

Ve svém kázání při děkovné mši za 
život a dílo sv. Josefa Anchiety, sla-
vené ve čtvrtek 24. dubna v kostele 
sv. Ignáce z Loyoly v Římě, papež 
František zdůraznil, že Josef Anchi-
eta „dovedl sdílet svoji zkušenost 
s Pánem i to, co mu dal vidět a sly-
šet, co mu Pán sdělil v exerciciích. 
(…) Nosil v sobě obrovskou radost, 
která byla tak mocná, že založila ná-
rod. Položil kulturní základy národa 
v Ježíši Kristu. Nestudoval teologii, 
nestudoval filozofii. Byl to chlapec.
Avšak pocítil pohled Ježíše Krista, 
nechal se rozradostnit a zvolil Svět-
lo. To byla a je jeho svatost. Neměl 
strach z radosti.“

Lenka Češková
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O jezuitech encyklopedicky

Milan M. Buben
Encyklopedie řádů a kongregací 

a řeholních společností katolické 
církve v českých zemích

III. díl, 4. svazek: Řeholní klerikové (jezuité)
Praha, Libri 2012

ISBN 978-80-7277-443-2

Už více než deset let vydává pražské 
nakladatelství Libri rozsáhlou ency-
klopedii řeholních řádů působících 
na našem území. Po několikaleté 
přestávce vyšel v této řadě svazek, 
který je cele věnován jezuitskému 
řádu. Nejprve přehledně shrnuje in-
formace o organizaci a struktuře řá-
du, poté poměrně rozsáhle sezna-
muje s dějinami Tovaryšstva. Věnuje 
se jeho založení, rozvoji v Evropě 
i misijnímu působení v zámořských 
misiích, a to nejen v době tzv. první-
ho Tovaryšstva (do roku 1773), ale 
i po jeho obnově a až do současnosti.  

Podobně pojednává také o dějinách 
jezuitů v českých zemích.

Hlavní část svazku je věnována 
jednotlivým působištím českých je-
zuitů. Hesla obsahují vždy dějiny za-
ložení koleje či rezidence, popis je-
jich stavebně-historického vývoje 
i umělecké výzdoby chrámů. Škoda, 
že se jen zřídka dozvídáme něco více 
o působení jezuitů v daných lokali-
tách. To je ale zapříčiněno dosud ne-
dostatečnými badatelskými výsledky 
v této oblasti. Zato je přínosné, že 
autor neopomíjí představit slezská 
působiště českých jezuitů, ležící 
v dnešním Polsku.

Ocenění si zaslouží především fakt, 
že se autor zdařile vyrovnal s již ne-
malým množstvím prací dnešního 
jezuitologického bádání. Díky tomu 
kniha přináší dostatečný přehled 
o současné úrovni badatelské čin-
nosti o dějinách jezuitského řádu 
u nás. Spolu s dvoudílným sborní-
kem z konference Bohemia Jesuitica 
(2006) se stává základní pomůckou 
pro orientaci v dějinách Tovaryšstva 
v českých zemích.

Petr Havlíček SJ
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Anotace

Anthony de Mello SJ
Spojení s Bohem
Cesta, Brno 2014
ISBN 978-80-7295-176-5

Druhé české vydání souboru de Mel-
lových exercičních promluv, které 
autor sám pečlivě připravil, ale ni-
kdy nepublikoval (v češtině kniha 
poprvé vyšla roku 1999). Známý in-
dický jezuita, duchovní vůdce, psy-
choterapeut a spisovatel v knize vel-
mi působivě osvětluje tři tradiční 
základní principy: modlitbu, pokání 
a Kristovu lásku. V promluvách, kte-
rými se původně obracel na jezuity, 
de Mello vyzývá své spolubratry a je-
jich přátele z celého světa, aby hlou-
běji vstoupili do duchovního odkazu 
sv. Ignáce. Svým působivým stylem 
se nevnucuje, ale láká čtenáře, aby 
sdíleli jeho zkušenost.

Silvano Fausti SJ
Nad evangeliem podle Jana
Porozumět Božímu slovu
Paulínky, Praha 2014
ISBN 978-80-7450-119-7

Po třech exegetických komentářích 
k synoptickým evangeliím přináší 
italský jezuita, biblista a spisovatel 
Silvano Fausti výklad textu Janova 
evangelia. Komentáři, plnému hlu-
bokých a originálních interpretací, 
neschází odbornost, ale zároveň ani 
pochopitelnost a živost, která zve ne-
jen k četbě, ale i k přemýšlení a k žití 
rozjímaného slova. Autorova životní 
zkušenost se zde spojuje s poctivým 
bádáním a přesný výklad s jednodu-
chým jazykem v ustavičném dialogu 
mezi moderností a tradicí. K žití 
evangelia vyzývá úvodní metoda, jak 
se modlit nad textem. 
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P. Rudolf Zubek SJ
13. 4. 1925–14. 5. 2014

Pochází z Morávky v Beskydech. Je-
ho gymnaziální studia na Velehradě 
přerušila válka, a proto maturitu slo-
žil až v září 1945 na reálném gym-
náziu v Místku. Jezuité na vele-
hradském gymnáziu ho natolik 
inspirovali, že 26. září 1945 vstoupil 
do noviciátu na Velehradě, kde roku 
1947 složil první sliby. Pak odešel do 
Děčína na studium filozofie. Po zru-
šení řádů komunistickou mocí byl 
internován v Bohosudově. V září 
1950 byl poslán do PTP a do 31. pro-
since 1953 prošel Komárno, Podbo-
řany, Hájniky i Banskou Bystricu. 
Přitom studoval teologii a 12. srpna 
1951 byl v Bratislavě tajně vysvěcen 
na kněze. Po propuštění pracoval 
v Ostravě jako horník. Dva roky žil 
společně s dalšími dvěma spolubrat-
ry. Roku 1955 byl zatčen a odsouzen 

na šest let, během nichž prošel něko-
lika věznicemi.

Po propuštění pracoval jako dělník 
na stavbě přehrady Morávka a nošo-
vického pivovaru. V roce 1969 složil 
slavné sliby a státem mu bylo dovo-
leno působit v duchovní správě. Do 
roku 1990 sloužil ve farnostech Ha-
vířov, Kobylá nad Vidnavkou, Sko-
rošice u Žulové a Mohelnice. Po ob-
nově veřejného působení jezuitů se 
stal prvním superiorem rezidence 
v Českém Těšíně. Od 10. března 
1990 do 1. července 1997 byl farářem 
při kostele Nejsvětějšího Srdce Ježí-
šova. Působil jako ekonom v komu-
nitě a kaplan ve farnosti. V Českém 
Těšíně strávil 24 let, z toho šest let 
jako děkan karvinského děkanátu.

Jeho celoživotní láskou a touhou 
byly misie. Řadu let posílal finanční
pomoc Papežskému misijnímu dílu.  
Po mozkové příhodě 21. března 2014 
byl hospitalizován v třinecké nemoc-
nici. Do posledních dnů byl duchem 
čilý a modlitbou i obětí sloužil Bohu 
a církvi. Zemřel 14. května v Českém 
Těšíně. Pohřeb se konal 20. května 
v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšo-
va.
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Zprávy
Praha

■ V sobotu 17. května se uskutečnil 
již sedmý ročník Svatojánské poutě, 
která se letos nesla v komornějším 
duchu a zaměřila se zejména na ro-
diny. Pouť zahájila česko-německá 
bohoslužba v kostele sv. Jana Nepo-
muckého na Skalce, po které byl 
chrám volně přístupný pro prohlíd-
ky. Odpoledne byl v zahradě při je-
zuitské rezidenci na Ječné 2 připra-
ven program pro děti. V kostele 
sv. Ignáce si zájemci mohli vyslech-
nout koncert souborů zobcových flé-
ten. 

Brno
■ V úterý 25. března se na Nové rad-
nici v Brně konala prezentace nové 
knihy o dějinách jezuitské koleje 
v Brně „Jezuité a Brno. Sociální 
a kulturní interakce koleje a města 
(1578–1773)“, kterou v roce 2013 vy-
dalo statutární město Brno, Archiv 
města Brna. Slavnostní události se 
zúčastnil také provinciál českých 
jezuitů P. Josef Stuchlý SJ a rektor 
brněnského jezuitského kostela 
P. František Hylmar SJ. Sborník 
představil církevní historik P. Miro-
slav Herold SJ. 

Brno
■ Ve středu 26. března se v jezuit-
ském kostele Nanebevzetí Panny 

Marie v Brně při mši svaté od 12.15 
hodin konala první společná modlit-
ba ke ct. Martinu Středovi SJ, jehož 
tělo odpočívá v chrámové kryptě. 
S nadějí, že vyslyšené prosby přispě-
jí k jeho blahořečení, zde věřící pro-
sili na přímluvu otce Středy o věr-
nost církvi, o horlivost a obětavost ve 
službě Božímu království a v šíření 
a obraně víry v našem národě a také 
v naléhavých osobních potřebách. 
Modlitby se konají v kostele a po mši 
svaté také v kryptě každého 26. dne 
měsíce.

Klatovy
■ Poslední dubnový víkend v Klato-
vech již tradičně patřil konferenci 
Barokní jezuitské Klatovy. Letošní 
osmý ročník se zaměřil na život a dí-
lo jezuity a českého vlastence Bohu-
slava Balbína. Na historické konfe-
renci, kterou opět hostila Městská 
knihovna Klatovy, vystoupili mj. Iva-
na Čornejová, P. Miroslav Herold 
SJ, Martin Svatoš či Karel Černý. Po 
ukončení konference následovala 
v jezuitském kostele Neposkvrněné-
ho početí Panny Marie a sv. Ignáce 
Missa de Requiem Mikuláše Františ-
ka Xavera Wentzelyho v provedení 
Kolegia pro duchovní hudbu pod ve-
dením Víta Aschenbrennera. V ne-
děli se účastníci setkali při společ-
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ném slavení mše svaté, které 
předsedal někdejší provinciál čes-
kých jezuitů P. František Hylmar SJ. 
V podvečer akci uzavřel herec Miro-
slav Gabriel Částek, jenž v klatov-
ských katakombách přednesl úryvky 
z knihy Citadela od Antoina de Saint-
-Exupéryho.

Velehrad
■ V úterý 1. dubna se po několikaleté 
rekonstrukci pro veřejnost znovu 
otevřelo podzemí baziliky Nanebe-
vzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Me-
toděje na Velehradě. Obnovené pro-
story slouží jako lapidárium i jako 
prostor pro expozice. Vedle sbírky 
kamenných fragmentů původní ro-
mánské baziliky je zde k vidění gale-
rie svědků víry naší doby, připomí-
nající mj. křesťanské mučedníky 
20. století. Toto martyrion uchovává  
i věrnou kopii Palladia země české 
a vystavena je zde také zlatá růže, 
kterou Velehradu daroval papež Jan 
Pavel II.
■ Ve dnech 7. až 11. května se po 
dvou letech na Velehradě opět sešly 
stovky vysokoškoláků z celé České 
republiky. Hlavním tématem již XII. 
ročníku Studentského Velehradu by-
ly limity a mladí lidé byli postaveni 
před výzvu je poznat, přijmout a pře-
konat. Při přednáškách a besedách 
měli vysokoškoláci možnost setkat 
se s řadou význačných osobností, 
jako jsou Max Kašparů, Marek Orko 
Vácha či Zbigniew Czendlik. Na stu-
denty také čekaly každodenní 

bohoslužby, diskuze ve skupinkách, 
sportovní utkání a koncerty. Setkání 
uzavřela psychologická hra Limity 
v praxi, ve které si každý účastník 
vyzkoušel své osobní hranice ve vzta-
hu k druhým.

Řím
■ V dopise z 20. května, adresova-
ném celému Tovaryšstvu, oznámil 
generální představený jezuitského 
řádu Adolfo Nicolás, že svolá 36. ge-
nerální kongregaci, která se bude 
konat koncem roku 2016. Adolfo Ni-
colás na ní se souhlasem papeže 
Františka rezignuje na svůj úřad 
a úkolem kongregace bude zvolit je-
ho nástupce. Jak uvádí v dopise, roz-
hodl se vzdát funkce kvůli svému po-
kročilému věku – roku 2016 dovrší 
80 let. Do doby, než generální kon-
gregace přijme jeho rezignaci, zůstá-
vá generálním představeným Tova-
ryšstva se všemi pravomocemi.

Vatikán
■ Ve čtvrtek 24. dubna od 18 hodin 
slavil papež František v římském 
kostele sv. Ignáce děkovnou boho-
službu za život a dílo svého jezuit-
ského spolubratra a apoštola Brazí-
lie Josefa Anchiety, kterého 2. dubna 
dekretem tzv. ekvipolentní kanoni-
zace prohlásil za svatého. Při portu-
galsky slavené liturgii zazněly také 
úryvky z Anchietovy mariánské bás-
ně. Ve svém kázání, které pronesl 
spatra a ve španělštině, papež Fran-
tišek hovořil především o radosti ze 
setkání s Ježíšem Kristem, která má 
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být přijata a proměněna ve zvěst 
a bez níž nelze založit křesťanskou 
obec. 

Assisi
■ Ve dnech 24. až 27. dubna se v As-
sisi uskutečnilo 41. národní setkání 
italského Společenství křesťanského 
života (SKŽ) a Studentské misijní li-
gy. Téma setkání „Od našich kořenů 
na hranice“ vycházelo z výstupů ce-
losvětového setkání SKŽ, které se 
konalo loni v červenci v libanonském 
Bejrútu. Téměř čtyři sta účastníků 
z celé Itálie se v Assisi zamýšlelo nad 
svými kořeny a nad čtyřmi hraniční-
mi oblastmi, do kterých jsou jako 
křesťané, a zvláště pak jako členové 
celosvětové ignaciánské rodiny, po-
sláni: ekologie a spravedlnost, mladí 
lidé, globalizace a chudoba a rodina. 

Bratislava
■ V neděli Dobrého pastýře 11. květ-
na převzal službu představeného 
slovenské provincie P. Rudolf Uher 
SJ, který byl do této funkce jmeno-
ván otcem generálem Adolfem Nico-
lásem v polovině prosince 2013. 

Slavnostní uvedení do úřadu se ko-
nalo v kostele Nejsvětějšího Spasite-
le v Bratislavě a vedle slovenských 
jezuitů se ho zúčastnil také český 
provinciál P. Josef Stuchlý SJ, aktu-
ální rakouský provinciál P. Gernot 
Wisser SJ a jeho nástupce P. Bern-
hard Bürgler SJ, ale také P. Andrzej 
Majewski, rektor jezuitské koleje Bo-
bolanum ve Varšavě. 

Homs
■ V pondělí 7. dubna kolem osmé 
hodiny ranní byl v syrském Homsu 
zavražděn nizozemský jezuita Frans 
van der Lugt, pětasedmdesátiletý 
kněz, který působil v Sýrii od roku 
1966. V posledních letech žil v oble-
ženém historickém jádru Homsu, 
kde teroristé uvěznili několik tisíc 
lidí; byl oporou pro malou komunitu 
křesťanů a udržoval úzké vztahy ta-
ké s muslimskou komunitou. Otec 
Frans byl odvlečen maskovanými 
ozbrojenými muži, kteří ho ztloukli 
a pak před jezuitskou rezidencí 
v Homsu zabili dvěma střelnými ra-
nami do hlavy. 

Seznam podporovatelů od 20. února do 15. května 2014 
Marie Polanková, Praha; Marie Sodomková, Praha; Jaroslav Eliáš, Praha; Miroslav Jirů; Fran-
tišek Blaha, Hluk; Josef Havlát, Velké Němčice; Jiří Král, Mladá Boleslav; Mgr. Gerik Císař, Čer-
nošice; Ing. Jan Kostelecký, Praha; Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, Opava; Ing. 
Jan Kara; Vojtěch Mikyska; Tomáš Pelc, Frýdek-Místek; Ludmila Sintrocitová, Praha; Marta 
Richterová, Praha; Josef Jakubíček, Zlín; JUDr. Zdeněk Chudoba, Nové Město na Moravě; Vla-
dimír Bouček; Ing. Václav Matějka, Bystřec; Zdeněk Míček, Vidče; Jarmila Zindulková, Blansko; 
Josef Stoklásek, Otrokovice; Marie Plíšková; Zdeněk Sychra, Pardubice; Martin Bartoš; Marie 
Bláhová, Praha; Karel Šťáva, Smečno; Římskokatolická farnost Nové Město na Moravě; Josef 
Dušek, Hradec nad Moravicí; Lucie Smutková, Praha; Věra Blažková, Břeclav; Miloslav Popelka, 
Jalubí; Marie Niedermertlová, Přibyslav; Anna Kubíková, Tvrdonice; Lumír Volný, Ostrava; 
Květoslava Březovská; Anna Palová, Frýdek-Místek; Branislav Rybánský; Jiří Uhlík; Ing. Jiří 
Holík, Šternberk; Ing. Antonín Špulák, Červený Kostelec; Ladislava Smogleyová, Praha; Zdenka 
Cingálková, Uherský Brod; Josef Stojaspal, Dolní Němčí; Marie Hudíková, Praha; Jitka Závod-
ná; Vladimír Ráček, Pardubice; Miroslav Lev, Havířov; Adolfa Regnerová, Červený Kostelec; 
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Římskokatolická farnost Místek, Frýdek-Místek; Jana Sobková, Frýdek-Místek; Slávka Bulíko-
vá, Praha; Sestry CJ, Horní Maxov; Jaroslava Valová, Věrovany; Ludmila Kovaříková; Hana 
Mrázová, Přerov; Věra Pecková, Čejkovice; Zdeněk Charouz; Pavel Rathouský, Rychnov nad 
Kněžnou; Ludmila Pavelková, Vsetín; František Skřivánek; Marcela Grenárová; Helena Mikáčo-
vá, Velká nad Veličkou; Zdeněk Praizler, Kladno; Ing. Gerard Jargus, Havířov; Dalibor Klucký, 
Praha; Marie Burešová, Brno; Římskokatolická farnost Šternberk; PhDr. Vladimír Smékal, Br-
no; Novákovi, Dobrá; PhDr. Anna Rollová, CSc., Praha; Ing. Karel Voplakal, CSc., Praha; Ing. 
Josef Šedivý, Moravská Nová Ves; Marie Bučková; Cyril John, Česká Třebová; Václav Brich, 
Kropáčova Vrutice; Josef Vakrian, Moravec; Česká provincie Congregatio Jesu; František Hole-
šinský, Hodonín; Kristina Krupová, Český Těšín; MUDr. Vladislav Klener; MUDr. Markéta Vo-
borská, Stochov; Gertruda Gruber-Goepfertová, Praha; Ing. Petr Durna, Brno; P. Josef Šik, Br-
no; Klášter sester premonstrátek; Marie Rudolfová, Kroměříž; P. Jan Birka, Všetaty; Petr 
Kvapilík, Kroměříž; Pavel Konzal; Rudolf Stružinský; Vladimír Petrus, Praha; Marta Hučínová, 
Praha; František Kosík, Dolní Bojanovice; Miroslava Štěrbová; Libor Galatík, Praha; Anna Va-
vrusová, Napajedla; Jarmila Neumannová, Praha; Ing. František Jaroš, Praha; Jasna Procház-
ková, Praha; Josef Navrátil, Brno; Josef Josefík; Ludmila Linhartová; Pavel Chudík; Ing. Ludvík 
Motyčka, Brno; Zdeněk Lochovský, Praha; Marie Zelenková; Jan Drobisz, Český Těšín; Jaroslav 
Vašíček, Brno; Jarmila Musilová, Liberec; Jan Juráň; Magdalena Nováková, Praha; Josefa La-
níčková, Brno; Jiří Hájek, Stříbro; Jindřich Herbst, Praha; Vít Machálek, Brno; Jana Stradová; 
Mgr. Lucie Slavíková; Marie Nováčková, Praha; Milada Schneiderková; Stanislav Daněk, Vele-
hrad; Marta Polnická; Josef Klír; Jaroslava Holá, Praha; Vanda Ovečková, Ostrava; Karla Hru-
bá; Ludmila Zoufalá; Marie Hrunková, Praha; Jitka Rambousková, Spálov; Lucie Štemberová, 
Plzeň; Magda Saxlová; Ing. Eliška Machová, Teplice; Pavel Havlíček; MUDr. Alena Černeková; 
Josef Mléčka ml., Uherské Hradiště; Josef Loub; Hana Šimková, Praha; Jaroslava Marková, 
Praha; p. Andrýsek, Praha; Marie Vlachová, Velké Meziříčí; Ludmila Porazilová, Praha; Milena 
Šimánková, Praha; Karel Nový, Praha; Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Praha; 
Josef Forbelský, Praha; Šárka Lesná, Klatovy; Mgr. Pavel Zíma, Hronov.

Všem dárcům upřímně děkujeme

Jubilea
P. Ludvík Armbruster Praha 31. 7. 55 let kněžství
P. Jan Chromeček Hostýn 14. 8. 65 let v Tovaryšstvu
P. Josef Hladiš Kolín 14. 8. 65 let v Tovaryšstvu
P. Stanislav Peroutka Hostýn 14. 8. 65 let v Tovaryšstvu
P. Jan Rybář Trutnov 14. 8. 65 let v Tovaryšstvu
P. Antonín Krejčiřík Velehrad 7. 9. 65 let v Tovaryšstvu
P. Stanislav Richter Brno 7. 9. 65 let v Tovaryšstvu
F. Josef Machů Hostýn 12. 9. 45 let v Tovaryšstvu
P. František Hylmar Brno 7. 9. 25 let v Tovaryšstvu
P. Robert Wojnowski Český Těšín 18. 9. 25 let v Tovaryšstvu
P. Ladislav Nosek Praha 14. 8.  15 let v Tovaryšstvu
S. Jiří Hebron Mnichov 6. 9.    5 let v Tovaryšstvu
P. Josef Koláček Řím 1. 9. 85 let
P. Richard Čemus Řím 2. 9. 60 let
P. Pavel Gábor USA 21. 9. 45 let
P. Jan Regner Praha 10. 7. 40 let
S. Petr Hruška Mnichov 24. 7. 35 let

Srdečně blahopřejeme


