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Úvodní slovo

Ježíšovy výroky v evangeliích 
dokážou mít přitažlivou moc. 
Existují životní situace, kdy 

jsou jeho slova neobyčejně osvobo-
zující a plná života. Jak osvobozující 
je pochopit, proč Ježíš říká, aby-
chom rozdali vše, co máme, a násle-
dovali ho v chudobě. Jak obrovsky 
vzroste naše odhodlání opravdově 
žít, když v srdci objevíme touhu být 
s Ježíšem zajedno, jako je zajedno 
on se svým nebeským Otcem. Naší 
touze milovat dokonce může dát 
smysl jeho bláznivá výzva, abychom 
se stali „eunuchy pro Boží králov-
ství“ jako on. Kdo zažil toto osvobo-
zující pochopení, toto odhodlání 
k opravdovosti i ono smysluplné 
bláznovství, ten ví, k čemu vybízejí 
řeholní sliby chudoby, čistoty 
a poslušnosti.

Na následujících stránkách 
našeho bulletinu se proto jako 
jezuité chceme podělit, jak konkrét-
ně své řeholní sliby prožíváme: kam 
nás v životě vedou, k čemu nás 
osvobozují i jaká dilemata před nás 
staví. Snad to i vás povzbudí k důvě-
ře vůči Kristu, že jeho výzvy nejsou 
pouze nedostižnými ideály, ale 
naopak, že učí žít s nohama na zemi, 
tak jak žil on sám.

Osvobozující 
bláznovství
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Milovat, dělit se a sloužit
Smysl řeholních slibů čistoty, chudoby a poslušnosti je třeba stále promýšlet. 

Jedním z autorů, který se o to svého času pokusil, je americký jezuita 
L. Patrick Carroll. Své postřehy shrnul v knížce, která poprvé vyšla na konci 

sedmdesátých let minulého století. Přesto jeho myšlenky neztrácejí 
inspirativní sílu ani po více než třiceti letech. 

V minulosti se o řeholních slibech 
často mluvilo jako o sebezáporu – 
řeholník se jimi z lásky k Bohu něče-
ho zříká. Ano, mohu slíbit, že nebu-
du nikdy nic vlastnit, že s nikým 
nebudu sexuálně žít, že nikdy neu-
dělám žádné osobní samostatné roz-
hodnutí. Také je ale možné chápat je 
pozitivně, jako prohlášení o živém, 
rostoucím a dynamickém vztahu 
ke Kristu. V takovém případě sliby 
vyjadřují postupný a stálý růst ve 
svobodě, která patří k našemu křest-
nímu a řeholnímu povolání.

Dávat s otevřeným srdcem
Jako mladého řeholníka se mě velmi 
dotýkalo vše, co bylo na 2. vatikán-
ském koncilu řečeno o prostém způ-
sobu života, o solidaritě s chudými, 
o hledání spravedlnosti. Tyto pojmy 
se mi zdály plné výzev a odpovídající 
evangeliu. Nebyl jsem si však jist, 
a nejsem ani dodnes, zda je chudoba 
něčím pozitivním sama o sobě, zda 
není spíš něčím nežádoucím – ales-
poň ta chudoba, jak ji chápe většina 
současníků.

Když americká řeholní sestra žije 
v prostém domku v chudé městské 
čtvrti, tak jej zpravidla brzy promění 
v příjemný, útulný a vkusně zařízený 
domov. Podobně když se řeholnice 
v africkém Lesothu nastěhuje do 
vesnické chatrče, netrvá dlouho, 
a chatrč je vyzdobená, zmoder-
nizovaná a vylepšená. V obou přípa-
dech mají sestry vyšší úroveň vzdě-
lání i sociálního zajištění než lidé 
žijící okolo nich. Snaha stát se 
chudým, žít prostším způsobem 
života, vlastnit méně věcí a méně 
jich užívat, je jistě obdivuhodná 
a pro církev stále důležitější v každé 
zemi. Ale člověka, který se takto 
snaží stát chudým, nikdy za chudého 
považovat nebudou. Jsme a budeme 
i nadále bohatí – milostí našeho 
povolání, osobními vlastnostmi, 
různými možnostmi i hmotnými 
věcmi. Jedinou možností, jak vydá-
vat nějaké smysluplné svědectví 
o chudém Kristu, vidím v tom, že 
přijmeme tuto skutečnost a zároveň 
uznáme, že to, co máme, není naše, 
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ale je to zde k tomu, abychom se o to 
dělili s druhými.

Pohoršení v dnešním řeholním ži-
votě totiž nezpůsobuje ani tak sku-
tečnost, že řeholníci něco vlastní, ale 
to, že svůj majetek tak úporně brání 
a neradi se o něj dělí. Znám řeholní 
domy, kde řeholníci jiných společen-
ství nejsou rádi viděni u společného 
stolu, kde čas, osobní talenty a věci 
se považují za majetek, a ne za dary, 
o něž je třeba se dělit. Ve světě, kde 
příliš mnoho lidí je skutečně chu-
dých, hladových a utlačovaných, ne-
potřebujeme řeholní komunity, které 
se uměle snaží žít chudě, ale ty, které 
se dovedou o své bohatství rozdělit. 
Řeholní dům musí být místem, kde 
si vysoce nadaní lidé jsou vědomi to-
ho, že vše, co mají, jim bylo darová-
no, a svobodně se o tyto dary dělí.

Má-li tedy slib chudoby dnes něco 
znamenat, pak spíše „dělit se“ než 
něco „nemít“. Mohli bychom mu dát 
nové jméno a nazvat ho „slibem dě-
lení se“, láskyplného sdílení s ote-
vřeným srdcem a s otevřenou dlaní. 
Patří nám mnoho, i když to zrovna 
nejsou hmotné věci. Není to však na-
še, ale dostali jsme to darem. Všech-
no vlastníme jenom jako správcové 
a musíme se o to dělit, svobodně 
a velkoryse, ať už je to cokoliv.

Milovat v celibátu
Někdy mám dojem, že slib čistoty 
představujeme spíše jako andělský 
než lidský ideál. Chtěl bych navrh-
nout jiný způsob, jak se dívat na pro-

gram, abych tak řekl, milovníka v ce-
libátu, protože právě k tomu jsme 
povoláni: ne pouze milovat, ne pou-
ze žít v celibátu, ale milovat v celibá-
tu. Ctnost totiž nespočívá v tom, je-li 
někdo svobodný, neožení se anebo 
nežije sexuálním životem. Velká 
ctnost spočívá v lásce, ve snaze milo-
vat tak, jak miluje Bůh: svobodně, 
hluboce, velkoryse a bez touhy dru-
hé vlastnit.

Celibátní láska není pouze láska 
k Bohu, je to také láska k lidem z ma-
sa a kostí, s tělem a duší. Takovou 
lásku po nás Ježíš žádá. Kolik řehol-
níků se ale snaží žít svůj slib čistoty 
tím, že věnují více času modlitbě, 
aby tak Bohu ukázali, jak ho milují 
a že mu plně patří. Křesťan se však 
má modlit hlavně za to, aby mu Bůh 
dal lásku ke konkrétním lidem, k ur-
čitým mužům a ženám, dobrým 
i špatným, příjemným i méně pří-
jemným.

Nechci podceňovat nebezpečí, kte-
ré je skryto v životě podle tohoto 
programu. Riskujeme nesnáze a trá-
pení, dokonce i hřích, riskujeme tisí-
cerým způsobem kříž. Chtěl bych 
však zdůraznit, že nebezpečí, které 
obsahuje každý jiný program, je 
pravděpodobně horší. Hrozí totiž 
nebezpečí, že křesťany vůbec nebu-
deme, protože nebudeme vůbec mi-
lovat, nebudeme nikdy žít a nedovo-
líme Ježíši, aby žil v nás.

Selhat lze totiž v obou případech 
– být příliš milující nebo příliš celi-
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bátní. Můžeme totiž být příliš opatr-
ní, příliš vzdálení a chladní, tedy 
příliš zdrženliví. Nebo můžeme mi-
lovat nemoudře, necitlivě, vlastnic-
ky, s touhou ovládat – tedy příliš 
falešně. Řeholník, který má tři 
přecpané psy a žádného přítele, 
selhal při naplňování slibu čistoty 
zrovna tak jako řeholník, který má 
milenku, protože ani jeden z nich 
nežije podle výzvy, na niž se svým 
slibem zavázal odpovídat.

Programem našeho slibu není tedy 
pouze milovat Boha nebo pouze zů-
stat čistý, a víc už nic. Smyslem slibu 
čistoty je milovat a přitom zůstat 
čestným, svobodným a pohotovým, 
schopným nést Boží lásku tam, kde 
je jí třeba nejdřív a nejvíce.

Poslouchat v modlitbě
Slibem poslušnosti vyjadřujeme sou-
hlas s Božím vedením, protože věří-
me, že On je Pánem našich životů. 

Poslušností tedy nejsme na prvním 
místě vázáni vůči své řeholní komu-
nitě, ani vůči církvi jako takové, ale 
vůči Bohu, jehož Duch nás vede 
v církvi a v komunitě. 

Chce-li být dnešní řeholník věrný 
svému slibu poslušnosti, musí podle 
mého názoru učinit následující tři 
kroky. Slíbili jsme poslušnost v rám-
ci určité řeholní komunity. Tím jsme 
se zavázali k otevřenosti vůči ní. Pro-
to jako řeholník musím být úplně, až 
zranitelně upřímný vůči svým před-
staveným. Aby byli schopni mi po-
máhat sloužit církvi uvnitř této ko-
munity, musejí vědět, jaký jsem 
a jaký bych chtěl být. Musím jim říct, 
jaké mám schopnosti a nadání, co 
mě láká i v čem selhávám.

Být otevřený a upřímný k jiným 
předpokládá, že jsem otevřený 
a upřímný sám k sobě. S prožíváním 
slibu poslušnosti hluboce souvisí, 

Ignác a jeho první společníci 
skládají slavné sliby před 

eucharistií.
Výřez z rytiny Karla 

van Malleryho
(Foto archiv)
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abych stále rostl v poznání sebe sa-
mého, zvláště svého obdarování, 
abych tento dar mohl dát k dispozici. 
Musím také vědět o svých chybách, 
poklescích a obavách. Mám být k so-
bě upřímný jako hříšník, ale též jako 
člověk vykoupený. Mám-li být po-
slušný k živému Bohu v měnícím se 
světě, musím znát sám sebe co nejlé-
pe, a toto poznání musí stále růst.

A dále, mám-li být poslušný v rám-
ci určité řeholní komunity v církvi, 
musím tuto komunitu znát. Musím 
znát osoby, které ji tvoří, a také její 
pohled na svět, její charizma. Musím 
vědět, co spolubratři dělají, nač se 
připravují, musím znát jejich naděje 
i sny, obavy i slabosti, jejich vyni-
kající vlastnosti i nedostatky. Po-
třebuji též znát charizma svého 
řeholního společenství. Četbou, stu-
diem a modlitbou musím růst v po-
znání jak prvotních kořenů své 
řeholní komunity, tak i jejích sou-
časných větví, které ji tvoří. Akta 
řádových kapitul, listy generálních 
představených, zprávy o stavu 
jednotlivých komunit a provincií, 
to vše je součástí mého poznávání 
Boží vůle.

Podobně musím také znát diecézi, 
v jejímž rámci působím, a stejně tak 
i potřeby lidí v dané oblasti. Bůh to-
tiž nehovoří jenom v církvi, ale i ve 
světě, v národě, ve městě, okolo nás. 
Naděje, sny, obavy a boje, které tam 
existují, tvoří rovněž část postupné-
ho poznávání Boží vůle. Kdo nečte 

noviny, neposlouchá zprávy a nena-
slouchá hlasům naší doby ve sdělo-
vacích prostředcích i v životě, ten 
vlastně nemůže být poslušný ani vů-
či Bohu.

Ústřední věcí ve slibu poslušnosti 
se tak pro řeholníka stává život mod-
litby. Slib „být poslušný“ by se snad 
opravdu dal nejlépe shrnout do slibu 
„modlit se“, totiž v modlitbě naslou-
chat Božímu hlasu, který promlouvá 
v různých okolnostech. Modlit se ja-
ko Ježíš, který se musel uchylovat na 
poušť, na horu a do zahrady. I my se 
musíme vzdálit, abychom pochopili, 
pocítili, vyslovili vždy novou formou 
svou osobní odpověď.

To mne přivádí k poslednímu bo-
du. Řeholník musí být zodpovědný 
za svá rozhodnutí. Každá apoštolská 
práce a služba, kterou konám, musí 
být až do konce mou vlastní volbou, 
mou zodpovědností, mým „ano“. Ne-
smí to být jen něco, co mi někdo vnu-
til shora bez mého souhlasu. Musí 
existovat dialog s představenými; 
musím být ochoten poslouchat jejich 
směrnice. Nemůže to být žádná pa-
sivní poddanost, poslušnost „mrtvé 
čety“ k něčemu, v čem nevidím jasné 
Boží volání a Boží vůli právě pro se-
be.

Cokoliv je menšího než tato po-
slušnost vzešlá z modlitby, je nedů-
stojné našeho slibu.

L. Patrick Carroll SJ
Z knihy Milovat, dělit se, sloužit. 

Výzvy k řeholníkovi, Olomouc 1993
vybral Petr Havlíček SJ
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Celibát spojuje s lidmi
Psát o slibu čistoty podle jezuitské tradice není snadný úkol. Svatý Ignác se 

k tomuto tématu nikde moc nevyjadřoval. V řádových Konstitucích mu 
věnoval pouze jednu větu, a sice, že je naprosto zřejmé, že je třeba tento slib 

dokonale zachovávat a napodobovat tak čistotu andělů (Konst. 547).

To, co svatý Ignác považoval za oči-
vidné, není ale očividné naší době 
ani nám, kteří jsme dětmi této doby. 
Proto má smysl věnovat tomuto té-
matu osobní zamyšlení. 

Čistota srdce
Jako křesťané věříme tomu, že Bůh 
dokáže do lidského života vstoupit 
jako nejbližší přítel. Sám Ježíš pou-
žívá toto slovo, když říká: „Nazval 
jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal 
poznat všechno, co jsem slyšel od 
svého Otce“ (Jan 15,15). Každý, kdo 
Boží přátelství někdy na vlastní kůži 
zažil, bude určitě souhlasit, že od té 
doby v jeho srdci zůstává stále pří-
tomné vědomí toho, co je ryzost 
a pravdivost. A spolu s tímto vědo-
mím i touha, tuto ryzost a pravdivost 
žít – bez přetvařování, bez schovává-
ní se nebo taktizování, protože jsme 
zakusili, že Bůh nás miluje, ačkoliv 
je v našem srdci i nemálo toho, za co 
se před lidmi stydíme. Svatý Jan to 
shrnuje do svého známého zvolání: 
„Bůh si nás zamiloval a poslal svého 
Syna jako smírnou oběť za naše hří-

chy“ (1 Jan 4,10). Je to Boží láska, 
která si nás stále znovu usmiřuje, 
která v nás obnovuje onu ryzost Bo-
žího obrazu, k němuž jsme stvořeni, 
a která znovu oživuje také onu touhu 
srdce, podobat se naší láskou jeho 
lásce.

Řeholní slib čistoty vychází z této 
základní pravdy evangelní zvěsti: Je 
možné žít ryze před Boží tváří. Ře-
holník se slibem zavazuje k tomu, že 
se o tuto ryzost života bude vědomě 
snažit. V naší řádové tradici to vý-
mluvně vyjádřil francouzský jezuita 
Luis Lallemant: „Čistota srdce spočí-
vá nejen v tom, že v srdci nemáme 
nic z toho, co je zacíleno proti Bohu 
a proti působení jeho milosti, ale že 
neustále toužíme po spojení s ním.“ 
To je tedy první náplní našeho slibu 
– dělat co nejvíc pro to, aby ve mně 
rostla touha být s Kristem zajedno, 
neztrácet jeho blízkost a nacházet ho 
v každé situaci.

Celibát
Řeholní slib čistoty je spojen s živo-
tem v celibátu podle Ježíšových slov, 
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že někteří nežijí v manželství, proto-
že se ho zřekli pro Boží království. 
Ježíš k tomu dodává: „Kdo můžeš 
pochopit, pochop“ (Mt 19,12). To je 
skutečně základní postoj pro toho, 
kdo se rozhoduje v celibátu žít – za-
koušet, že chápe a vnitřně souzní 
s tím, co tu Ježíš říká. Pro sebe toto 
pochopení formuluji následovně: 
Zřeknout se života v manželství dává 
smysl jedině ve světle onoho přátel-
ství, které dává Bůh. Život v celibátu 
sice není nutným důsledkem snahy 
žít ryze, s čistým srdcem, ale bez 
zkušenosti Božího přátelství v srdci 
celibát ubíjí, vede ke smrti a ne k ži-
votu. Proto i Doplňkové normy na-
šich řádových Konstitucí v pojedná-
ních o slibu čistoty na prvním místě 

zdůrazňují: „Všichni mají především 
pěstovat důvěrnou blízkost s Bohem 
a přátelství s Kristem“ (DN 146,1).

Samota a přátelství
Život v celibátu je spojen také se zku-
šeností samoty. Rozhodl jsem se ne-
žít v manželství, protože jsem zaku-
sil, že Bůh a Kristus může být mým 
životním partnerem. Jako vše na 
tomto světě, ale i toto rozhodnutí 
prochází dynamikou výkyvů naší 
touhy, prochází zkouškami vytrva-
losti. Někdy řeholník zažívá skuteč-
nost osamocenosti. Důvody mohou 
být vnější, jako konflikty v řeholní
komunitě a vzájemné neporozumě-
ní, ale i vnitřní, související s vlastní 
nestálostí, s proměnou osobnosti bě-

Slavné sliby současného provinciála Josefa Stuchlého, které se konaly 19. března 2011 v brněnském kostele 
Nanebevzetí Panny Marie
(Foto Martin Filip)
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hem doby, ba i s tím, že Bůh odebírá 
z duše člověka radost z jeho přátel-
ství. S tím vším se musí řeholník vy-
rovnat, vytrvat ve své prvotní lásce 
a neztrácet důvěru, že přes pociťova-
nou samotu a prázdnotu není opuš-
těn.

Kdo projde zkušeností samoty, 
která nezničila jeho důvěru v Pána, 
ten pak může pomáhat ostatním, 
které samota v životě překvapila – ať 
už jsou to mladí lidé, kterým se ne-
daří najít životního partnera, man-
želé, jejichž životní partner je opustil 
a rozvedl se s nimi, nebo ti, kteří 
ovdověli a bolestivě pociťují náhlou 
ztrátu milované osoby. Jen když 
z vlastní zkušenosti znám tíživost sa-
moty, mohu bez laciných slov sku-
tečně nabídnout cestu k útěše s mi-
lujícím Pánem.

Samota je ovšem jen jednou stra-
nou mince života v celibátu. Tou 
druhou a důležitější stranou je přá-
telství. Tak jako je východiskem po-
volání k celibátu to, že Bůh je mým 
přítelem, tak je smyslem celibátu ší-
řit přátelství kolem sebe, nalézat 
a shromažďovat kolem sebe nové 
a nové přátele. Celibát nemá být po-
stojem, jímž se řeholník vyčleňuje 
od ostatních, ale naopak, je to příle-
žitost včleňovat se mezi mnohem ví-
ce lidí, než jak by mi to mohl dovolit 
můj život v manželství. Celibát ne-
smí lidi oddělovat, musí je naopak 
spojovat. Jak krásně říká dominikán 
Timothy Radcliffe, celibátní čistota 

nesmí být sterilní, ale naopak plod-
ná. Domnívám se totiž, že v každém 
skutečném přátelství existuje po-
dobné tajemství jako v lásce mezi 
manželi – ona nevysvětlitelná vzá-
jemná sympatie, která přerůstá 
v touhu chtít pro druhého jen dobro, 
nezklamat a být připraven se pro 
druhého obětovat, i když to bude 
v můj neprospěch. Přátelství je ze 
své podstaty nevlastnické, naprosto 
velkorysé, i když je vzájemné. Přátel-
ství je láska, která dává druhému 
svobodu. Takovou láskou má žít ten, 
kdo složil slib čistoty.

Apoštolská svoboda
Nakonec se vrátím k Ignácovu výro-
ku o slibu čistoty, který nás připo-
dobňuje andělům. Může to v nás vy-
volat nesprávný dojem, že chce, aby 
jezuité byli bezpohlavně neteční. Po-
kud si ale uvědomíme, že řecké slovo 
angelos znamená posel, pak získáme 
úplně jiný pohled na smysl tohoto 
slibu. Svůj celibát máme chápat jako 
příležitost jít vstříc lidem, tak jako 
Boží poslové v Písmu přicházeli se 
slovy útěchy, oznamovali Boží ochra-
nu a pomoc. Celibát nás osvobozuje 
k apoštolské službě, jít kamkoliv nás 
služba Božímu království posílá. Ba 
dokonce nás vybízí, abychom aktiv-
ně hledali každého, kdo jako Maria 
či jiné postavy z Bible potřebuje za-
kusit účinnost Božího poselství: „Ne-
boj se, neboť jsi nalezl(a) milost 
u Boha.“

Petr Havlíček SJ
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Chudoba odradí nefachčenky
Slib chudoby se týká naprosto praktické stránky řeholního života – nakládání 
s majetkem a penězi. Bratr Václav Dlapka SJ byl po mnoho let ekonomem 
české jezuitské provincie. Proto je jistě kompetentní osobou k rozhovoru, 
jakým způsobem čeští jezuité slib chudoby naplňují.

V našich řádových Konstitucích říká sv. Ignác těm, kdo do Tova-
ryšstva chtějí vstoupit: „Co se týče jídla, pití, oblečení, obuvi a uby-
tování, bude takové, jaké je mají chudí“ (Konst. 81). Můžeš ve svět-
le těchto slov popsat, jak si žijí čeští jezuité?

Myslím, že poměrně skromně a střídmě, přiměřeně charakteru našeho 
institutu a poslání. Říká se, že náš životní styl by neměl přesahovat životní 
úroveň nižší střední třídy – tedy těch, co se živí prací vlastních rukou. Na 
druhé straně se zase nemusíme trápit skrupulemi, že můžeme spát v suchu 
a teple, že se můžeme nechat léčit, když jsme nemocní, a že nechodíme jako 
otrhanci, což, jak známo, jsou vymoženosti, které nejsou samozřejmé pro 
mnohé bezdomovce a žebráky. 

Mohl bys být konrétnější?
Musíme se samozřejmě vystříhat jakýchkoli „statusních symbolů“, tedy 

např. drahých, silných a luxusních aut, zároveň ale není nutné jezdit dvacet 
let starými vraky – například v bohaté Kalifornii jezuité užívají výhradně 
toyoty, v podobně bohatém Německu za takový standard platil VW Golf. Je-
zuita, který by se honosil drahými hodinkami nebo nejnovějším a nejchytřej-
ším mobilním telefonem na trhu, by oprávněně budil pohoršení; neměl by je 
proto užívat, i kdyby mu je nějaký dobrodinec nutil.

Jezuita se má spokojit s malým pokojem s odřeným nábytkem, který je mu 
vykázán, neměl by si vymýšlet, jaký by chtěl mít výhled nebo oslunění. 
V  těchto posledních časech se při přestavbách našich rezidencí do standard-
ních malých pokojů se stolem, židlí, postelí a skříní dobudovává sanitární 
zařízení i s umývadlem a sprchou, takže se už nemusí chodit na toaletu přes 
celou dlouhou chodbu. Zdá se mi, že po asketické praxi mnišských řádů, kde 
řeholníci spávali ve velkých společných dormitářích, nikdo netouží.
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Jak se slib chudoby odráží v životě komunit?
Komunity, ve kterých jsem žil, se pravidelně zamýšlely, zda by se neměly 

v tom či jiném ohledu zpřísnit či uskromnit. Občas bývají takové diskuze 
docela živé – týkají se například toho, zda nezredukovat vozový park, zda 
nezmenšit rezidenci o nějakou místnost, či nezvládneme-li takové činnosti, 
jako jsou vaření, praní, nákupy, údržba a úklid našich budov nebo péče o ne-
mocné a staré spolubratry, sami a nemáme-li propouštět své laické spolupra-
covníky, nebo zda máme odebírat velké množství knih a tiskovin, když je 
sotva kdo stačí prolétnout. Každý poctivý řeholník dumá, zda i svým způso-
bem odpočinku si nevyskakuje nad poměry – například nákladným cestová-
ním nebo pěstováním finančně náročných sportů. Samozřejmým korektivem
je i mínění představeného. Větší než malé výdaje povoluje superior komuni-
ty, cestování do vzdálenějšího zahraničí musí povolit provinciál.

Svatý Ignác v našich Konstitucích také píše, že chudoba by měla 
být pevnou hradbou řeholního života. Co tím podle tebe myslí?

Já to chápu tak, že způsob našeho života by měl být nepřitažlivý nebo do-
konce odporný všem „nefachčenkům“ a flákačům, kteří by se snad chtěli
do závětří řeholní komunity uklidit z drsných okolností života na vlastní pěst 
a doufají, že se dá v řeholi skloubit život v pohodové bratrské komunitě s re-
lativním pohodlím a reálnou zajištěností.

Mohu dosvědčit, že všichni, u kterých jsem pozoroval, že se jim nezamlou-
val ten či onen aspekt naší skromnosti, se dříve nebo později s námi rozlou-
čili a z řádu odešli. Často ten spouštěcí a deklarovaný důvod pro odchod byl 
jiný, ale v pozadí jsem u některých pozoroval i jakousi slovně nevyjádřenou 
nespokojenost, že si člověk nemůže dopřát toho, po čem jeho oči baží. 
    
Svatý Ignác je také přesvědčen, že nic neškodí službě bližním více 
než lakota a touha po finančním zajištění (srov. Form. Inst. 7), 
a proto jezuité nemají za své duchovní služby vybírat peníze (srov. 
Konst. 4). Můžeš přiblížit, z čeho tedy čeští jezuité žijí, jaké mají 
příjmy?

Komunity žijí z pracovních příjmů svých členů čili mezd nebo platů. Výdě-
lečná obchodní nebo podnikatelská činnost na vlastní jméno se neslučuje 
s naším způsobem života a je nepřípustná. Významným zdrojem příjmů tam, 
kde žijí starší jezuité, jsou starobní důchody. Zpravidla malým zlomkem pří-
jmů komunit jsou dary dobrodinců a našich podporovatelů, protože dary 
jsou většinou směřovány „na kostel“ nebo na nějakou konkrétní činnost. 
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V našich zemích je obvyklé přijímat mešní stipendia, ale ta se nesmí používat 
pro živobytí kněží nebo jejich komunit, musí se všechna odvádět do fondu, 
ze kterého se hradí apoštolská činnost Tovaryšstva.

Jakým způsobem jednotlivé řeholní komunity s těmito příjmy na-
kládají? Jak jsou odlišeny apoštolské výdaje od osobních?

Přísné vymezení mezi hospodařením jezuitské komunity a různých apoš-
tolských děl, která jsou na ní závislá, se celosvětově provedlo až v průběhu 
dvacátého století. Dříve jezuité pracující třeba v jezuitské škole neměli žádný 
plat a provoz školy se platil ze stejné pokladny, ze které se nakupovaly potra-
viny pro řeholníky. Dnes jsou apoštolská díla konstituována jako právnické 
osoby s vlastním účetnictvím. 

V naší zemi neexistuje žádné právní ukotvení řeholních komunit, takže 
vlastně žijeme jako lidé ve společné domácnosti, kteří společně hradí svoje 
životní náklady. Naše domy jsou ve vlastnictví provincie a komunity provin-
cii platí „nájem“ a také za všechny služby spojené s bydlením – za topení, 
elektřinu atd. Jsou-li kuchaři nebo správci domů či údržbáři zaměstnanci 
provincie, komunita přispívá patřičným dílem na jejich mzdové náklady. Zů-
stanou-li komunitě po zaplacení jejího živobytí peníze, platí pak náklady na 
svůj apoštolát – pořizuje a opravuje auta, kupuje počítače, software, knihy, 
může-li si to dovolit, platí některé laické spolupracovníky, podporuje třeba 
notoricky prodělečné exerciční domy nebo podobně finančně beznadějnou
práci s mládeží. Pak odvede své příspěvky na provoz vedení provincie a gene-
rální kurie a na solidární fond otce generála.

A když pak ještě zbudou peníze, má komunita dát něco chudým a na dobrá 
díla; ostatní se převede na fondy provincie, v našem případě nejčastěji na 
nejhladovější fond apoštolských děl. Naše předpisy stanoví, že komunita si 
nesmí držet větší rezervu peněz než na čtvrt roku svého běžného provozu.

Komunita nesmí mít žádné pravidelné příjmy z pronájmů nemovitostí ne-
bo podnikání, nesmí půjčovat peníze na úrok. Příjmy tohoto druhu mohou 
mít jen apoštolská díla nebo ustanovené provinční fondy.      

O našem slibu chudoby jsme my, jezuité, zvyklí říkat, že má apoš-
tolský charakter. Co se tím chce říct?

Že nepěstujeme chudobu pro chudobu, že tedy smyslem naší chudoby není 
v prvé řadě naše duchovní dokonalost, ale že řeholní chudoba nás především 
osvobozuje pro práci pro druhé, pro spásu duší, jak by se řeklo v Ignácově 
době. Takže tím, že komunity nedělají žádný „byznys“, jsou její členové volní 
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pro apoštolát. Když nemusí sledovat pohyby na burzách, mohou se více vě-
novat modlitbě a činnosti k prospěchu duší.

Tímto prizmatem také hodnotíme, zda je prospěšné nějaké prostředky 
vlastnit, nebo ne: to se týká jak věcí – počítačů, telefonů, aut a rezidencí, tak 
institucí – škol, exercičních domů, kostelů, knihoven, sdělovacích prostřed-
ků, útulků pro chudé nebo pro imigranty. Klademe si otázky, zda je k větší 
Boží slávě, abychom podstatnou část svého produktivního života strávili pří-
pravou stravy pro své komunity, péčí o své nemocné a nemohoucí, praním 
a uklízením, obděláváním zahrad a parků kolem našich domů, kostelů 
a institucí, vedením účetnictví, psaním článků atd., nebo zda máme pro část 
těchto nutných prací najít placený personál a ušetřený čas věnovat práci 
s lidmi venku. To je často těžké rozlišování, ale musíme mít na paměti, že nás 
Bůh povolává do Tovaryšstva především kvůli těm druhým.   

Jezuité působí v několika městech a na poutních místech, spravu-
jí kostely a domy, takže lidé možná mohou mít dojem, že řád toho 
mnoho vlastní. Jak to je ale doopravdy – jaké nemovitosti patří 
českým jezuitům a jak s nimi nakládají?

Míří-li dotaz na budovy, mohu odpovědět, že je můžeme rozčlenit na tři 
druhy: v prvé řadě na naše rezidence, což jsou tedy ty střechy nad našimi hla-
vami. Ty máme, jak známo, v Praze, Brně, Olomouci a Českém Těšíně. Pak 
jsou budovy pořízené pro naše apoštolská díla – škola v Děčíně, kostel a exer-
ciční dům v Českém Těšíně, kaple v Hradci Králové. A pak jsou to budovy 
pořízené jako investice a zdroje příjmů pro účely provinčních fondů – ty se 
nacházejí v Praze a Brně. Některé budovy plní i více funkcí – například náš 
dům v brněnské Kozí ulici je především nájemní dům, ale šesté patro obývá 
naše řeholní komunita, a v prvním patře byste zase našli Studentské cent-
rum, které chápeme jako náš příspěvek k práci s vysokoškoláky.

Občas se stane, že nám nějaký dobrodinec odkáže nebo daruje dům nebo 
byt. Je-li v dosahu nějaké naší rezidence a je-li v silách provincie ho efektivně 
spravovat, můžeme si jej ponechat; není-li tomu tak, je zpravidla prodán 
a výnos je použit ve shodě s vůlí dárce nebo zůstavitele.

Co vše tedy jezuitům nepatří, ale spravují to?
Někdy se může nezasvěcenému zdát, že nám patří nádherné bývalé jezuit-

ské kostely sv. Ignáce v Praze, Panny Marie Sněžné v Olomouci nebo Nane-
bevzetí Panny Marie v Brně, ale ve skutečnosti v nich jezuité jen působí a z na-
šich řad jsou ustanovováni jejich rektoři. Obdobně je tomu v kapucínském 
klášteře v Kolíně nebo na poutních místech na Svatém Hostýně a na Velehradě. 
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Velmi výbušným tématem posledního roku je dokončení církev-
ních restitucí. Týkají se také jezuitů? Žádáme o vydání nějakého 
majetku?

Naše žádost o vydání malého dvora zabaveného bývalé rezidenci v Opavě 
byla zamítnuta. Vydáno nám naopak bylo čtyřhektarové pole ve velehrad-
ském katastru. O nic dalšího nám restituční zákon žádat ani nedovoluje, pro-
tože všechny ostatní zabavené objekty jsou dnes ve vlastnictví tzv. nepovin-
ných osob – tj. obcí nebo soukromníků, nebo jsou z restitucí vyloučeny: 
budovu v Děčíně užívá policie, jinde byly mezitím postaveny nové budovy.

A jak je to s finanční náhradou? Jak s ní plánují čeští jezuité nalo-
žit?

Dlouhodobý plán, pokud vím, směřuje k investování ve prospěch fondu vy-
tvořeného pro podporu apoštolských děl. Rozhodně tato náhrada nebude po-
užita ani na „vylepšení životních podmínek“ jezuitů, ani se na tyto peníze ne-
mohou těšit naši spolupracovníci ve vesměs finančně prodělečných
apoštolských dílech.

Připravil Petr Havlíček SJ

F. Václav Dlapka SJ (*1963) pochází ze 
Střelic u Brna. V letech 1982–1987 studoval 

stavební fakultu VUT v Brně. Pracoval 
u Ingstavu a v Avii Brno. Do Tovaryšstva 

vstoupil v roce 1985. Po ukončení tajného 
noviciátu začal privátní studium filozofie, ve

kterém po sametové revoluci pokračoval 
v provizorním scholastikátu ve Štěpánově 

u Olomouce a na CMTF v Olomouci. V roce 
1991 přešel na studium teologie do chorvat-
ského Záhřebu. Po jeho ukončení roku 1995 

nastoupil jako ministr domu, katecheta 
a správce exercičního domu v Českém 

Těšíně. Na sklonku roku 1996 přešel do 
jezuitské rezidence v Praze, kde deset let 
vykonával funkci ekonoma provincie. Od 
roku 2007 pracuje jako správce majetku. 
V současné době působí ve farnosti Vele-

hrad. Dlouhodobě se věnuje práci s mládeží 
a vede rytířské tábory. 
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Jezuitský slib poslušnosti
Ve svém díle Triumf Svatého stolce a církve nad útoky novátorů papež 
Řehoř XVI. roku 1832 napsal: „Lidské pozornosti nemůže uniknout, že 

církev je nerovné společenství, ve kterém jsou jedni povoláni k vládnutí a jiní 
k poslušnosti.“ Jako hierarchická společenství s představenými v čele vznikly 

také jednotlivé řeholní společnosti. Jak je to s poslušností v Tovaryšstvu?

Řeholní společnosti katolické církve 
se řídí pravidly, vycházejícími z evan-
gelijních rad Nového zákona. Jako 
první je z nich odvodil pro své spo-
lečníky sv. Benedikt v polovině 
6. století. Od té doby vznikala po 
různých obměnách další pravidla, 
jejichž základem je společný život, 
celibát, chudoba a poslušnost vůči 
představeným. Jezuitský řád dostal 
od svého zakladatele Ignáce z Loyoly 
do vínku navíc ještě zvláštní slib po-
slušnosti vůči papeži; ale i uvnitř řá-
du, tedy uvnitř Tovaryšstva Ježíšo-
va, je na řeholní poslušnost kladen 
velký důraz. Konstituce řádu tak ob-
sahují proslulý požadavek posluš-
nosti perinde ac si cadaver essent 
(Konst. 547), tedy poslušnost bez 
protestu podobně „jako mrtvola“ 
(která tedy ani protestovat nemůže). 

Dnešní přemýšlivý člověk má na 
paměti dvě hrůzné totality 20. století 
a také pokusy o účtování s nimi. Je 
příznačné, že všichni ti, kdo se dali 
do jejich služeb, se později hájili prá-

vě svou „prostou poslušností ve vzta-
hu k existujícím zákonům“! Šlo o po-
slušnost vůči státním zákonům, 
diktovaným politickými zločinci, což 
je jistě něco jiného než poslušnost ře-
holní, kterou na sebe bere člověk 
z vlastního rozhodnutí a se zcela ji-
ným výhledem na další život. Církev-
ní představené také nelze podezřívat 
ze zločineckých choutek. Bezpodmí-
nečná poslušnost se ale člověku s ne-
dávnou totalitní zkušeností přesto 
spontánně a obecně jeví jako přehna-
ná a přímo nemravná, protože je vyvá-
zaná z kontroly osobním svědomím.

Už „andělský učitel“ sv. Tomáš 
Akvinský hájil hlas svědomí jako 
nejvyšší kritérium mravnosti, a také 
Josef Ratzinger, budoucí papež Be-
nedikt XVI., napsal v roce 1968 ve 
svém komentáři k pastorační konsti-
tuci 2. vatikánského koncilu Gaudi-
um et Spes: „Vlastní osobní svědomí 
je nadřazeno i nejvyšší závazné cír-
kevní autoritě, tedy papeži, a v kraj-
ním případě mu tedy musí být dána 
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přednost i před ní“ (LThK, 2. vydání 
1968, 3. svazek, str. 328).

Ignácův požadavek poslušnosti 
bez odvolání na osobní svědomí je 
v tomto ohledu skutečně extrémní 
a je pochopitelný jen v tehdejších 
dobových souvislostech nastupující 
reformace. Reformátoři od našeho 
Jana Husa až ke Kalvínovi se proti 
kritizované církevní autoritě odvolá-
vali právě na své svědomí a v soula-
du s ním odmítali poslušnost vůči 
církevní autoritě. Ignácův postoj 
spadá do doby šíření těchto refor-
mačních idejí a lze jej chápat jako 
vzdor proti nim a jejich představám 
církevní reformy. Ignác vsadil na 
bezpodmínečnou poslušnost vůči 
církevní autoritě v době, kdy ji refor-
mátoři odmítali jako hlavní překáž-
ku nápravy zlořádů v církvi!

Ignácovo rozhodnutí nemá pocho-
pitelně váhu Božího slova a nemůže-
me mu připisovat nadčasovou plat-
nost. Řada řeholních společností 
prošla reformou, ať už z vlastního, 
nebo církevně institučního popudu, 
a jezuité takový zlom prožili rovnou 
jako zrušení svého řádu na konci 18. 
století. K obnově Tovaryšstva došlo  
za zcela jiných podmínek než byly ty, 
za kterých původně Tovaryšstvo 
existovalo. K žádné „korektuře“ jeho 
stanov v roce 1814, kdy bylo obnove-
no, sice nedošlo, ale v souladu s běž-
nou praxí v církvi některá z původ-
ních ustanovení prostě už nejsou 
uplatňována. U jezuitů k nim patří 
poslušnost ad cadaverem. 

Dnes se v církvi a také vně církve 
hodně mluví o vztahu obecných, 
„nadčasových“ pravidel ke konkrét-
ním skutečnostem, na které se tato 
pravidla (zákony) v našem životě 
vztahují. Patří sem snad i požadavek 
papeže Františka obracet se na lidi 
okolo sebe nejdříve v duchu milo-
srdné lásky a teprve v dalším mluvit 
o obecných zásadách života v církvi 
podle evangelia. Úvahy o obecných, 
na určitý ideál zaměřených pravi-
dlech si dnes více než doposud vší-
mají konkrétních, praktických okol-
ností, za kterých byla tato pravidla 
formulována, a upozorňují, že jejich 
další „život“ by neměl probíhat bez 
ohledu na další vývoj okolností, za 
kterých jsou nadále uplatňována. 
Tak tomu je v první řadě v civilní 
společnosti, ale i v církvi se prosazu-
je názor, že „zákon, který z nějakých 
důvodů nerespektuje velká většina 
těch, kdo žijí pod tímto zákonem, 
není příliš dobrý zákon“. To jistě ne-
znamená, že o pravdivosti a sprave-
dlnosti zákonů (nebo církevních na-
řízení) se dnes má rozhodovat 
hlasováním, jak to někteří podsou-
vali papeži Františkovi v jeho přípra-
vě synody o rodině v návaznosti na 
evangelizaci. Bezohlednost k vývoji 
společnosti skutečně může nastolit 
nové problémy, které je třeba řešit. 
Dnes by asi žádný papež neopakoval 
výše uvedené tvrzení Řehoře XVI. 
Přitom jde o citaci z jeho díla ani ne 
dvě stě let starého! 

Petr Kolář SJ



16 | Jezuité 4/2014

Rozhovor

Dát přítomnosti Kristovu tvář
O svátku sv. Anežky České, 13. listopadu 2014, byl Cenou Václava Bendy, 

kterou uděluje Ústav pro studium totalitních režimů, in memoriam 
vyznamenán jezuitský kněz, novinář a mučedník komunizmu Adolf Kajpr. 

Za jeho život a dílo jsme letos poděkovali také 17. září při mši svaté slavené 
v kostele sv. Ignáce v Praze u příležitosti 55. výročí Kajprova úmrtí. 

Jednou z osobností, které během setkání po mši přiblížily význam Kajprova 
odkazu, byl teolog Vojtěch Novotný, autor knihy Maximální křesťanství, 

věnované Adolfu Kajprovi a jeho působení v listu Katolík. 

Jaký byl celkový význam setkání, které se v září konalo v kostele 
sv. Ignáce při příležitosti 55. výročí Kajprova úmrtí?

Mše, při níž jsme vzpomenuli výročí smrti Adolfa Kajpra, byla sloužena 
z podnětu duchovní správy kostela sv. Ignáce. Právě v tomto chrámě totiž 
Kajpr sloužil svou primici. Zde působil od roku 1937 do roku 1942, kdy byl 
uvězněn v koncentračních táborech. Zde opět sloužil v letech 1945–1950 
a odtud byl přímo ze zpovědnice odveden do komunistických žalářů, kde ze-
mřel. Když potom byly roku 1968 jeho ostatky přeneseny z Leopoldova na 
Vyšehrad, byla u sv. Ignáce sloužena zádušní mše svatá. Kajpr prostě patří 
k tomuto kostelu. Proto je právě zde s vděčností připomínán a proto byla 
v kostele při mši svaté umístěna Kajprova fotografie. Vzniklo tak místo, kde
mohou věřící žádat otce Adolfa o přímluvu u Nejvyššího.

To by ale předpokládalo, že by byl Kajpr považován za svatého!
Vždyť také je! Již roku 1959, ihned po jeho smrti, Alexander Heidler na-

psal: „Bylo mu teprve 57 let, zemřel předčasně na následky policejní vazby; 
trpěl za svou víru jako vyznavač, ano, aniž chci předbíhat rozhodnutí církve, 
odvažuji se říci: umřel jako jeden ze svatých mučedníků naší doby.“ Stejné 
mínění vyslovili – a dodnes vyslovují – i mnozí další. Také papež sv. Jan Pa-
vel II. během svých cest do Prahy představil Adolfa Kajpra jako řeholníka, 
který dokázal i v podmínkách pronásledování dávat „příklad velké důstoj-
nosti životem křesťanských ctností“ (26. 4. 1997) a který „zemřel v pověsti 
svatosti“ (20. 5. 1995). Mohla snad zaznít autoritativnější slova? Není divu, 
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že již někdejší provinciál Jan Pavlík prohlásil, že „provincie touží shromáždit 
materiál a odevzdat jej k beatifikačnímu řízení“!

Proces blahořečení tedy již začal?
Ne, to ještě nikoli. Otec provinciál Stuchlý o tom zatím uvažuje. Mám pocit, 

že už i on je přesvědčen o tom, že v případě Adolfa Kajpra by to bylo na místě. 
Od definitivního rozhodnutí ho ale zdržují dvě věci. Žádá především, aby by-
lo patrné, že je úcta k tomuto muži živá. Pokud uvidí, že ji věřící projevují a že 
není uměle vyvolávána, přesvědčí se, že je zahájení beatifikačního procesu
namístě. Druhá věc, již musí provinciál uvážit, je veskrze praktická: kdo by se 
měl této nelehké a zdlouhavé záležitosti věnovat, aniž by došly újmy potřeby 
řádového života a apoštolátu.

Jezuita Adolf Kajpr po zatčení 14. března 1950. Odsouzen byl v monstrprocesu 5. dubna 1950 na dvanáct let žaláře
(Foto Národní archiv)
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Proč by ale vůbec měl být Kajpr blahořečen, je-li úcta k němu žá-
dána už předem?

Církev rozlišuje osobní úctu věřících a veřejný kult. Ten musí být předem 
schválen papežskou autoritou – a tomu se říká blahořečení či svatořečení. 
Osobní úctou dávají věřící najevo přesvědčení, že byl dotyčný člověk s Kris-
tem spojen tak silně a že byl jeho Duchem prostoupen tak výrazně, že ve 
svém životě a ve své smrti vyzařoval Boží svatost. Uznat to je věcí spravedl-
nosti a vděčnosti vůči našemu Pánu. A také důvěry v to, že Bůh, který skrze 
svého služebníka působil v době, kdy žil na zemi, skrze něho (tedy pro jeho 
přímluvu) působí i tehdy, když žije v nebi. Nejvíce jsou tím vším povinováni 
ti, kdo mají k Božímu služebníkovi nejblíže: jeho řádoví bratři, farníci od sv. 
Ignáce a věřící pražské arcidiecéze. Úcta má proto vždy začínat v daném mís-
tě, má mít lokální charakter.

Blahořečením Adolfa Kajpra by dala církevní autorita najevo, že se tito vě-
řící ve svém úsudku nemýlí, a povzbudila by je, aby se od něj učili, co zname-
ná být křesťanem, a aby se blížili k Hospodinu i s pomocí jeho modliteb. Než-
li by tak ovšem Svatý stolec učinil, nechal by prozkoumat Kajprův život 
a posoudil by, zda byly jeho skutky a jeho psaná slova opravdu hluboce utvá-
řeny vírou v Krista. Žádal by i zázrak, aby Bůh sám potvrdil, že je Kajpr jeho 
vyvolený. Případnou kanonizací by pak byl lokální kult rozšířen na celou cír-
kev.

Dalo by se říci, že křesťanský život, nadpřirozený život, byl pro otce Adolfa 
Kajpra tou nejpřirozenější věcí na světě. Pro člověka je totiž nadpřirozeno 
jaksi přirozené, protože k němu jsme stvořeni, k němu se rodíme. Nadpřiro-
zený život je život vedený rozumem, který je uzdraven Kristem, a poháně-
ný vůlí posilovanou Boží milostí, Boží láskou. Je to život prožívaný z celého 
lidského srdce, které se připodobňuje Božskému Srdci našeho Spasitele. 
Otec Kajpr žil a hájil křesťanství jako cestu nabízenou všem lidem, jako pra-
vou strukturu bytí, která přináší člověku a lidské společnosti to, po čem vě-
domě nebo nevědomě touží. A když proti křesťanství zuří, tak vlastně neví, 
co činí, jak řekl Pán Ježíš na kříži. Přiznejme si, že něco podobného – bytost-
ného, maximálního, hlubokého, opravdového – hledáme i my. Něco, co by 
bylo opravdu naše a zároveň všech.

Z homilie P. Františka Hylmara SJ při vzpomínkové bohoslužbě
v kostele sv. Ignáce v Praze 17. září 2014
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O Kajprově svatosti jste očividně přesvědčen. Čím vás osobně nej-
více oslovil?

Já jsem se ke Kajprovi dostal v okamžiku, kdy jsem se věnoval jiným výraz-
ným osobnostem katolické církve v českých zemích doby nacizmu a komu-
nizmu. Zjistil jsem, že tyto výjimečné osobnosti považovaly otce Adolfa za 
výjimečného. To mne přimělo, abych si v listu Katolík přečetl jeho texty. Zjis-
til jsem, že to byl muž hluboké víry v Krista a že měl neobyčejné nadání spo-
jovat křesťanský, teologicky poučený pohled na svět s posuzováním dějin-
ných událostí – praktikoval vlastně ignaciánské rozlišování duchů. Rychle 
a správně díky tomu posoudil nastupující nacizmus i dobu poválečnou, zvláš-
tě vzrůstající komunistickou, ateistickou a totalitní moc.

Jak vlastně Kajpr chápal úkol křesťana?
Měl samozřejmě především za to, že se má s pomocí Ducha svatého přimy-

kat k Ježíši Kristu a tak i k Bohu Otci. A přitom zdůrazňoval, že „věřící křes-
ťan by měl být člověkem opravdu dnešním, moderním“, protože „přítomnost 
je vlastním Božím časem, jí se třeba chopit oběma rukama, jí třeba hníst a vy-
tvářet a vtisknout jí Kristovu tvář“. Uvědomoval si ovšem, že česká společ-
nost je nesmírně odkřesťanštěná, že je jí třeba zvěstovat evangelium nově 
a překonávat přitom nejrůznější předsudky. Kladl si otázku, jak k ní mluvit 
způsobem, jemuž by rozuměla. Měl za to, že se tomu musíme učit přemýšli-
vou četbou novin, v nichž se zrcadlí smýšlení současného člověka. A používal 
týž prostředek, tisk, k tomu, aby lidem pomáhal rozlišovat pravdu a lež, dob-
ro a zlo, a tak i to, „jak všechny denní události visí na věčnu“ a jak se v nich 
projevují „záblesky Boží slávy“, jejichž stále dokonalejšímu projevení je třeba 
pomáhat.

Kajpr byl tedy především publicista?
Myslím, že takto to říci nelze. Spatřoval sice pole svého specifického apoš-

tolátu tam, kde se křesťanská víra stýká s ideovými proudy doby, kde církev 
prostupuje společnost, přitom však byl především řeholník a kněz. Byl oblí-
bený kazatel, zpovědník a exercitátor. Jeho homilie jsou dodnes fascinující 
tím, jak vykládal Boží tajemství, jímž je Ježíš Kristus ukřižovaný a vzkříšený 
z mrtvých. Zřejmé je z nich i to, jak hluboce prožíval mešní oběť. Říkal, že 
když slavíme mši svatou, jsme účastni Kristovy spásné oběti na kříži, a zaují-
máme k ní tudíž postoj právě tak, jako kdybychom byli na Golgotě. A právě 
proto byl Kajpr přesvědčen, že „jakákoliv obnova veškerého duchovního ži-
vota, a tím také veškerého života mravního a společenského, zkrátka celého 
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života, začíná a končí právě v našem prožívání mše svaté“. To je blízké i nám, 
že?

Napsal jste o Kajprovi knihu, která nese název Maximální křes-
ťanství. Co ta slova znamenají?

Užil jsem motiv, který jsem převzal z věty, již v Katolíku otiskl Josef Zvěři-
na a jež se mi zdá dokonale vystihovat otce Adolfa: „My víme, že nyní je třeba 
,maximálního křesťanství‘, má-li být tento svět dnes obrácen ku pokání, po-
svěcen a vykoupen. Proto cítíme stále víc než kdy jindy, že křesťanství ,střed-
ních poloh‘ dnes nestačí.“

Adolf Kajpr byl křesťan, v jehož životě a díle je patrno působení Boží milos-
ti a mimořádný projev víry, naděje a lásky. Dvakrát byl odsouzen do krutého 
žaláře ze zcela nespravedlivých, vykonstruovaných příčin, které jen nedoko-
nale zakrývají příčinu skutečnou: totiž to, že byl souzen a týrán prostě proto, 
že jednal jako věřící, kněz, jezuita a že v něm byla v podstatě souzena církev. 
Celkem byl pro svou víru v Ježíše Krista a věrnost církvi vězněn třináct a půl 
roku, a právě ve vězení a jeho důsledkem zemřel.

Připravila Lenka Češková

Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 
(*1971) absolvoval Gymnázium Jana 
Nerudy v Praze a pak studoval literaturu, 
teologii a filozofii v Římě. V roce 1997 
dosáhl licenciátu z filozofie. V roce 2006
získal na Univerzitě Karlově v Praze 
doktorát z teologie a o tři roky později se 
v tomto oboru habilitoval. V současné 
době přednáší dogmatickou teologii na 
Katolické teologické fakultě Univerzity 
Karlovy a na Teologické fakultě Jihočes-
ké univerzity v Českých Budějovicích. 
Je zakládajícím členem a vedoucím 
pracovníkem Centra dějin české teologie 
při Univerzitě Karlově.
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Dojmy účastníka synodu
V září letošního roku navštívil belgický jezuita a profesor východního kano-
nického práva na Papežském východním institutu v Římě Georges-Henri 
Ruyssen Českou republiku a mimo jiné v Olomouci vedl seminář pod názvem 
Pastorační výzvy pro rodinu v podmínkách evangelizace. O měsíc později se 
jako jeden z šestnácti expertů a spolupracovníků zvláštního sekretáře, 
chietského biskupa Bruna Forteho, zúčastnil mimořádného biskupského 
synodu, který zasedal v Římě 5. až 19. října. 

Naším úkolem bylo být přítomni po 
celou dobu konání synodu, který za-
sedal ve dvou fázích. První týden byl 
věnován vystoupením zhruba dvou 
stovek synodních otců na valném za-
sedání. Pro každého byly vyhrazeny 
přesně čtyři minuty. Na začátku 
krátce promluvil papež František, 
což pro synod mělo zásadní význam. 
Římský biskup totiž vyzval synodní 
otce k tomu, aby mluvili s naprostou 
svobodou a aby naslouchali s maxi-
mální pokorou, a tedy, aby se nebáli 
říkat i takové věci, které by se papeži 
nemusely líbit. Tak definoval základ-
ní princip opravdové synodality. 

Tato svoboda slova byla respekto-
vána v průběhu celého synodu. Pa-
pež František byl přítomen po celou 
dobu a předsedal všem valným shro-
mážděním, kromě středy, kdy se 
účastnil obvyklé audience pro pout-
níky na Svatopetrském náměstí. Do 
auly dokonce vždy přicházel o čtvrt 

hodiny dříve a připravil tak nemalé 
překvapení některým biskupům 
a kardinálům. Když ho viděli, i oni 
pak urychleně zaujímali svá místa 
v aule. Atmosféra tedy byla velmi 
neformální, téměř jsme zapomínali 
na to, že je přítomen i papež. Nikdy 
nemluvil, ale bylo působivé, jak po-
zorně naslouchal každému vystou-
pení. 

Společenství pravdy a lásky
Toto klima bylo bezpochyby největší 
novinkou, a jak poznamenal jeden 
z kardinálů, „před třemi či čtyřmi le-
ty by byl takový postup při zasedání 
synodu nemyslitelný“. A to je první 
a snad nejdůležitější plod synodu, 
tedy svoboda slova, znamení oprav-
dové kolegiality v prostředí kolem 
římského biskupa. Letošní synod 
představuje velmi významnou změ-
nu ve vrcholovém řízení církve, tedy 
skutečný syn odos, tzn., že biskupo-
vé a papež jdou na cestě společně 
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a společně se snaží rozpoznat zna-
mení času a pochopit, kam chce 
Duch svatý řídit loďku církve.

Papež František prohlásil, že to ga-
rantuje, tedy, že předsedá společen-
ství pravdy a lásky, a tak definoval
jádro vlastní petrovské služby. Bylo 
velmi krásné vidět ho během každé 
přestávky, jak vystupuje z výtahu 
a snaží se dostat k bufetu s kávou 
a sendviči. Během prvních tří dnů se 
mu však nikdy nepodařilo přiblížit 
se na více než pět metrů, protože 
mnoho biskupů a účastníků, včetně 
mne, ho chtělo krátce pozdravit. 
Teprve čtvrtého dne se mu v pře-
stávce podařilo dát si šálek kávy. 
Atmosféra byla velmi uvolněná; měl 
jsem možnost mluvit s některými 
kardinály, které jsem znal již z doby 
před synodem. 

Překvapení a pohoršení
Na základě jednotlivých vystoupení 
v aule vypracovali experti na konci 
prvního týdne tzv. Relatio post dis-
ceptationem, tj. zprávu po diskuzi 
v aule. Přestože se tato zpráva zaklá-
dala na promluvách samotných sy-
nodních otců, pro mnohé z nich byla 
překvapením. Někteří z nich byli po-
horšeni a rozčarováni z jejího obsa-
hu, který byl navíc zveřejněn. 

Během druhého týdne byla Relatio 
čtena v deseti menších, jazykových 
skupinách (circuli minores). Cílem 
bylo diskutovat o jejím znění a na-
vrhnout změny. Během těchto čtyř 
dnů v podstatě probíhaly vášnivější 

diskuze o analogii mezi subsistit in 
(Lumen Gentium, č. 8) a manžel-
stvím, tedy, že i mimo svátostné 
manželství můžeme nalézt pozitivní 
prvky, které je třeba ocenit v civil-
ním manželství a jiných formách 
soužití, stejně tak, jako i mimo kato-
lickou církev se v jiných křesťan-
ských denominacích (pravoslavných 
a protestantských) nacházejí prvky 
Kristovy církve. Vžil se pro to název 
„gradualita“.

Pak byl projednáván návrh kardi-
nála Kaspera o přijetí rozvedených 
a znovu sezdaných do eucharistické-
ho společenství, a to i přes odvolává-
ní se na princip nerozlučitelnosti 
manželství. V naší francouzsky mlu-
vící skupině se však nejživější disku-
ze točily kolem slavných paragrafů 
50 a 52 textu Relatio, týkajících se 
přijetí homosexuálů. Je pravda, že 
média, a to nejen v Itálii, ale také 
v zahraničí, přijala s velkou úlevou 
a vděčností toto pozitivní otevření se 
realitě homosexuálních osob, jež 
„mají dary a kvality, které mohou 
nabídnout křesťanskému společen-
ství“. Dokonce pozitivně hodnotila, 
právě na základě principu graduali-
ty, „případy, ve kterých vzájemná 
podpora, ba obětavost představují 
cennou oporu v životě partnerů“ 
(Relatio post disceptationem, §§ 50 
a 52). 

Krok zpět
Nakonec však byl ve vztahu k Rela-
tio učiněn krok zpět. To bylo jasně 
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slyšet při prezentaci výstupů z deseti 
menších skupin. Bylo předneseno 
přibližně 480 pozměňovacích návr-
hů, které z Relatio vytvořily podstat-
ně proměněnou závěrečnou syno-
dální zprávu (Relatio Synodi). 
Během konečného hlasování nedo-
sáhly dvoutřetinové kvalifikované
většiny tři body této synodální zprá-
vy. Byl to paragraf, který volal po 
propracování možného připuštění – 
v určitých případech a za jasně sta-
novených podmínek – rozvedených 
a znovu sezdaných ke svátostem. 
Tento paragraf dosáhl většiny 104 

hlasů pro a 74 proti, zatímco poža-
dovaná dvoutřetinová většina bylo 
123 hlasů. Následující paragraf o du-
chovním přijímání, který nicméně 
otevíral dveře také možnému svá-
tostnému přijímání rozvedených 
a znovu sezdaných, potkal stejný 
osud. A konečně, paragraf o přijetí 
homosexuálních osob nebyl ani vzat 
v potaz. Jedním z důvodů, proč ten-
to paragraf nedosáhl kvalifikované
většiny, bylo zřejmě to, že podle ná-
zoru velkého počtu synodních otců 
„bylo lepší neříkat nic“, než prostě 
jen podpořit zásadu tolerance ve 

Autor článku, belgický jezuita 
Georges-Henri Ruyssen, který 
byl jako teologický poradce  
přímým účastníkem synodu
(Foto archiv)
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vztahu k homosexuálům, která je 
platná ve vztahu ke každé lidské oso-
bě. 

Nicméně, i když nebylo učiněno 
žádné konkrétní rozhodnutí, a to 
ostatně ani nebylo účelem této první 
fáze synodu, mluvilo se o těchto pro-
blémech a otázkách tak otevřeně, ja-
ko nikdy předtím. Ovšem v tomto 
ohledu nesmějí být podceňovány 
společensko-kulturní rozdíly.

Cesta milosrdenství
Proces obnovy církve, a to nejen 
jejího řízení, ale také způsobu, jakým 
se prezentuje a jak reaguje na svět 
a výzvy lidí naší doby, je velkou vý-
zvou. Je třeba trpělivosti a je také 
jasné, že ona výzva přesahuje pou-
hou otázku svátostného přijímání 
pro rozvedené a znovu sezdané. Je 
třeba znovu definovat, co to zname-
ná být církví. Když jsem poslouchal 
promluvy na valné hromadě i v men-
ších jazykových kruzích, viděl jsem 
jednu z možností v tom, že vyjdeme 
od instituce (s její doktrínou, disci-
plínou a tradicí) se slovy „církev nás 
tomu tak vždycky učila“, a pak se 
teprve přiblížíme k člověku. Druhou 
možností je, že výchozím bodem bu-
de naopak drama zraněného člově-
ka, kterého chceme doprovázet a sta-
rat se o něj, což je cesta milosrdenství, 
tak drahá papeži Františkovi.

To však vyžaduje změnu paradig-
matu toho, jak být církví. Namísto 
církve, která se chápe jako „nádher-
ná pevnost ze slonoviny“, musí na-

stoupit církev pojímaná jako „polní 
nemocnice“ a „dům, kde je místo pro 
každého“. Takovéto paradigma však 
nutně musí zpochybnit klerikaliz-
mus, tedy způsob, jak církev jako in-
stituce dosud vystupovala navenek 
(jak se prezentuje, jak mluví, jak se 
obléká a jak vnímá svět kolem sebe). 
Jinými slovy, ne církev sebestředná, 
jistá si sama sebou, ale církev, která 
vychází ze své pevnosti, aby se pono-
řila do dramatu moderního člověka 
ve světě poznamenaném nejistotou 
a sobectvím. Církev, která dokáže 
nacházet Boha také ve všech věcech 
a rozeznávat a doprovázet to krásné, 
dobré a správné, co je přítomno v ži-
votě tolika mužů a žen dobré vůle.

Jeden synodní otec použil krásný 
obraz, když církev přirovnal k po-
chodni, která doprovází člověka na 
jeho cestě – církev osvětluje jeho 
kroky jako pochodeň v temné noci. 
Církev nicméně také musí zůstat 
oním pevně zakořeněným majákem, 
který je schopen ukazovat cestu těm, 
kdo se ztratili v bouři života.

Papež František ve své homilii při 
blahořečení papeže Pavla VI. hovořil 
o „Bohu, který nás neustále překva-
puje“, o Bohu, který se nebojí novot. 
„Musíme dát naději mnoha lidem, 
kteří ji nemají,“ uvedl ještě. Opravdu 
je zapotřebí dalšího roku k tomu, 
abychom se připravili a nechali zrát 
naši mysl pro další etapu synodu.

Georges-Henri Ruyssen SJ
Přeložila Lenka Češková

Redakčně upraveno
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Kalvárie španělských jezuitů
Šest let před zrušením Tovaryšstva Ježíšova, 2. dubna 1767, za nejpřísnějšího 
utajení a pod rouškou ranního přítmí, obklíčili vojáci všechny koleje a rezi-
dence španělských jezuitů (s výjimkou Madridu, kde byla tato vojenská 
operace provedena již 31. března). Nikdy předtím, ani během vyhnání 
Maurů, Španělsko nezažilo obdobnou, tak přísně tajnou akci.

Razie probíhala tak, že jezuité byli, 
často pod falešnou záminkou, zavo-
láni k bráně. Jakmile ji otevřeli, 
vnikli vojáci s nasazenými bajonety 
do domu, jako by šli zatýkat zločin-
ce. Celá komunita se musela shro-
máždit v refektáři, kde byla přečtena 
pragmatická sankce krále Karla III., 
nařizující vyhnání jezuitů ze všech 
španělských území. Jezuité byli pod 
neustálým dohledem, nesměli ani 
odsloužit mši a mohli si vzít jen ná-
hradní prádlo a breviář. Již předem 
vojáci zorganizovali lodní flotilu
k přepravě řeholníků do žaláře. Tak 
bez sebemenšího odporu začala 
dlouhá křížová cesta španělských je-
zuitů po moři i po zemi směrem do 
neznáma.

Období despotizmu
Toto drama musíme nahlížet v kon-
textu tehdejší doby, ovládané despo-
tizmem bourbonských panovníků. 
Králové se snažili kontrolovat moc 
církve, a především, pro čtvrtý slib 
poslušnosti papeži, Tovaryšstvo Je-

žíšovo. Jezuité byli zpovědníky krá-
lů, dohlíželi nad oblastí vzdělávání 
i americkými misiemi; vláda byla 
v rukou šlechty, vychované v jezuit-
ských kolejích. Vyhnání jezuitů ze 
Španělska předcházelo jejich vyhná-
ní z Portugalska (1759) a z Francie 
(1762).

Ve Španělsku začali být jezuité 
pronásledováni potom, co do vlády 
pronikli ministři zv. manteístas. Při-
spěly k tomu i teologické kontrover-
ze (jansenizmus, probabilizmus), 
politické otázky a řada pomluv, jako 
např. obvinění jezuitů z toho, že 
v Americe mají říši, jejíž král se 
s armádou otroků chystá přepad-
nout Evropu. K vymazání Tovaryš-
stva z mapy Španělska byla zřízena 
mimořádná rada a podniknuta tajná 
vyšetřování, která vedla k vyhlášení 
pragmatické sankce. V ní není pro 
vyhnání členů Tovaryšstva uveden 
žádný jiný důvod než motivy, které 
panovník „střeží ve svém královském 
srdci“.
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Následovala opatření ohledně za-
bavení majetku řádu. Bylo ustanove-
no, že z celkového majetku má být 
každému jezuitovi přiřknut doživot-
ní důchod, a to 100 pesos ročně kně-
zi a 90 pesos bratru. Cizinci a novi-
cové neměli na tento důchod nárok. 
Důchody měly být během roku vy-
pláceny ve dvou splátkách, což mělo 
kvůli znehodnocení peněz za násle-
dek, že nestačily ani na stravu. 

Vedli je ulicemi měst
Žádný z profesů se nemohl vrátit do 
vlasti bez povolení krále, a to ani 
když vystoupil z řádu. Pokud toto 
povolení dostal, byl nucen složit pří-
sahu věrnosti králi a pod hrozbou 
trestu za vlastizradu se zavázat k to-
mu, že Tovaryšstvo nebude nijak ob-
hajovat. Obzvláště tvrdé byly zákony 
vůči novicům. Pod hrozbou trestu 
smrti nebo jinými násilnými pro-
středky byli donuceni opustit Tova-
ryšstvo a přemlouváni ke vstupu do 
jiných řádů. Byli odloučeni od kněží 
a zanecháni na planině. I přesto vět-
šina z nich běžela do přístavu, aby 
sdílela osud vyhnanců společně se 
svými spolubratry. 

V každém vojáky obsazeném domě 
byl zkontrolován jmenný seznam, 
aby se zjistilo, kdo z jezuitů chybí. Po 
inventarizaci majetku a zabavení 
cenností začal přesun zatčených je-
zuitů. Ponižujícím způsobem, za 
bubnování a obklopeni vojáky, je 
vedli ulicemi měst do přístavů, aby 
odpluli do dvaceti čtyř hodin po pře-

čtení královského výnosu, jak bylo 
stanoveno. Ve městech, kterými pro-
cházeli, převzaly civilní úřady zod-
povědnost za udržení veřejného po-
řádku. Během celé cesty neměli 
možnost s nikým komunikovat. 

Ve Španělsku mohli zůstat jen eko-
nomové, aby uzavřeli berními úřady 
vyžadovanou inventuru. Ihned po 
jejím dokončení byli i oni donuceni 
k odchodu. Domy, knihy a umělecká 
díla byly zabaveny nebo zašantročeny. 
Odstraněny byly dokonce i monogra-
my IHS, vytesané na fasádách domů 
a kostelů, a pro jezuitskou zbožnost 
typické obrazy Nejsvětějšího Srdce 
Páně a Panny světlem oděné.

Plavba na plachetnicích byla velmi 
strastiplná: namačkáni v podpalubí, 
sužováni hmyzem a postiženi moř-
skou nemocí (většina z nich se na 
moři plavila poprvé) po šedesáti- až 
sedmdesátidenní plavbě dorazili do 
italského přístavu Civitavecchia.

Nepřijati do papežských států
Král Karel III. byl sice věřící člověk 
a denně přistupoval ke svatému při-
jímání, avšak tentokrát jednal bez 
souhlasu papeže Klimenta XIII. 
O svém rozhodnutí jej uvědomil bez-
prostředně po jeho provedení. Sdělil 
mu ale, že jezuity vyhnal do papež-
ských států, což zpočátku nevěděli 
ani sami jezuité. Kliment XIII. však 
tyto řeholníky, kteří po staletí patřili 
k nejvěrnějším zastáncům papežů, 
nechtěl přijmout. Když se dozvěděl, 
že vyhnanci jsou na cestě do papež-
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ských států, odpověděl Karlovi III. 
velmi tvrdě bulou, v níž cituje výkřik 
Brutem zavražděného Caesara „I ty, 
můj synu?“ a razantně prohlašuje, že 
vyhnané na svá území nepřijme. 
A opravdu, v Civitavecchia se exu-
lanti nemohli vylodit kvůli papež-
ským kanónům, které jim bránily 
v přistání. K takovému rozhodnutí 
papeže vedla skutečnost, že jeho stá-
ty tehdy zažívaly velký nedostatek, 
obávaly se problémů s veřejností 

a již měly dost jezuitů vyhnaných 
z Francie a Portugalska, kteří žili na 
náklady papežské pokladny.

Po tomto odmítnutí španělský mi-
nistr navrhl vysadit exulanty na pa-
pežských územích násilím. To však 
zamítl král. Zvažovala se možnost 
vysadit jezuity na Elbě, ale nakonec 
byla zvolena Korsika, která tehdy 
představovala bojiště tří válečných 
front a jedno velké skladiště střelné-
ho prachu.

Španělští jezuité byli ze země vykázáni na území papežských států, kam je měla přivézt připravená lodní flotila
(Foto archiv)
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Po nezdařeném vylodění v Civita-
vecchia přepadla jezuity beznaděj. 
Majitelé lodí, se kterými byly uzavře-
ny smlouvy jen pro dopravu do Civi-
tavecchia, již měli další závazky, 
a mnoho jezuitů proto muselo pře-
stoupit na jiné lodě, kde byly ještě 
stísněnější podmínky. Konečně od-
pluli na Korsiku do přístavu Bastia, 
kde jim ale francouzští vojáci opět 
zabránili ve vylodění. Lodě po něko-
lik měsíců křižovaly podél korsické-
ho pobřeží a jezuité byli vystaveni 
letním vedrům, nemocem a četným 
bouřím. Někteří během této plavby 
zemřeli.

Na válčící Korsice
Konečně se jim podařilo přistát na 
Korsice. Na ostrově se rozdělili pod-
le svých provincií a v rámci možností 
dál vedli komunitní život a vzděláva-
li scholastiky ve filozofii a teologii.
Mezi vyhnanými jezuity se nacháze-
lo mnoho známých jmen, např. brat-
ři Pignatelliové, z nichž Josef později 
vykonal mnoho pro obnovení řádu 
a byl svatořečen.

Co se týče živobytí a bydlení, byla 
situace jezuitů značně neutěšená 
a ještě ji zhoršovaly okolní válečné 
podmínky. Za příbytky jim sloužily 
skladiště oleje, stáje a rozpadávající 
se stavení. Potravin byl nedostatek, 
byly nekvalitní a vzhledem k demo-
grafickému tlaku, způsobenému ne-
čekaným nárůstem populace, kvůli 
inflaci velmi drahé. Vrcholem všeho
bylo, že poslední příchozí museli 

platit i za možnost sloužit mši v kos-
tele. 

V září Korsičané s Francouzi uza-
vřeli příměří, jež umožnilo uvolnění 
obchodních cest mezi Korsikou 
a pevninskou Francií. V listopadu se 
v Madridu rozhodlo, že španělští 
královští komisaři mají přesvědčit 
Francouze v Bastii, aby přijali jezuity 
plující z jihoamerických misií do vy-
hnanství. Komisaři měli jezuity hlí-
dat, kontrolovat jejich koresponden-

Kostel sv. Izidora v Madridu s přilehlou jezuitskou kolejí  
zvanou Colegio Imperial. Tato „císařská kolej“ byla 
významnou vzdělávací institucí, na které koncem 
17. století vyučoval také český jezuita a vynikající 
matematik Jakub Kresa. Kostel byl původně zasvěcen 
sv. Františku Xaverskému
(Foto archiv)
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ci, vést evidenci mrtvých a uprchlých 
a vyjasnit pochybnosti o množství 
jejich bohatství.

Mezitím se vyostřily vztahy mezi 
Karlem III. a Klimentem XIII. Po 
tvrdých diskuzích papež konečně 
dovolil, aby jezuité v Itálii přistáli 
a usadili se v papežských státech. 
Rozptýlili se mezi obyvateli Bologne, 
Ravenny, Forlì a Ferrary, kde žili až 
do let 1773–1774. První skupina 
amerických jezuitů dorazila 12. září. 
Po celé Romagni vzbuzovali zvěda-
vost Italů a způsobovali řadu prak-
tických problémů městům, pro která 
bylo obtížné přijmout takové množ-
ství kleriků. Útrapy cesty ztěžovalo 
špatné zacházení ze strany Francou-
zů, pokusy obrat je o jejich důchody, 
trestuhodné mlčení španělských 
konzulů i ledové přijetí ze strany ja-
novských jezuitů.

I uprostřed tragédie usilovali 
o svatost

Španělská církev se z vlastního zá-
jmu spojila s králem a církev v Římě 
byla vystavena silnému nátlaku na 
zrušení Tovaryšstva. Ačkoliv Kli-
ment XIII. jezuity obhajoval, když 
nastala hodina pravdy, odmítal jezu-
itské vyhnance přijmout. Jeho ná-
stupce Kliment XIV. se ocitl v ještě 
krušnější situaci, protože byl zvolen 
na nátlak bourbonských dvorů 
s „ústně přislíbeným kompromisem“ 
zrušit jezuity. Tento slabý františ-
kán, sužovaný strachem a smyslem 
pro zodpovědnost, se snažil co nej-

déle odkládat zrušení tak početného 
a vlivného řádu. Politické intriky 
však v jeho zrušení nakonec vyústi-
ly.

V tomto konečném procesu hrál 
rozhodující roli španělský vyslanec 
José Moñino, který si obročími 
a značnými peněžními částkami 
koupil papežova zpovědníka a další 
preláty. Jeho psychologický vliv na 
papeže vedl k duševnímu i tělesné-
mu zhroucení Klimenta XIV., který 
podepsáním breve Dominus ac Re-
demptor 21. července 1773 zrušil To-
varyšstvo Ježíšovo v celé církvi. 
Tvrzení, že byl otráven jezuity, se 
ukázalo tak falešným, že i jejich nej-
větší nepřátelé přiznali, že papež ve 
skutečnosti zemřel na duševní otra-
vu způsobenou strachem a zoufal-
stvím.

Zajímavé je, že i za vylíčených po-
měrů jen 20 % vyhnaných jezuitů 
opustilo Tovaryšstvo. Někteří, jako 
zmíněný Josef Pignatelli, usilovali 
i uprostřed této tragédie o svatost. 
Mnozí další i po zrušení řádu svým 
studiem, publikacemi a výzkumem 
přispěli k rozvoji kultury v Itálii 
a dalších částech světa. Tovaryšstvo 
přežilo v Prusku a Rusku, dokud ne-
bylo, o čtyřicet let později, Piem VII. 
roku 1814 obnoveno.

Pedro Miguel Lamet SJ
Z ročenky Jesuiten 2014 přeložil Josef Loub

Redakčně upraveno a zkráceno
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Pocta Říhovu myšlení

Kolektiv autorů
Dialektika mysli a činu

Trinitas, Svitavy 2014
ISBN 978-80-86885-31-5

V minulém roce se dožil deva-
desátin křesťanský filozof Ka-
rel Říha. Toto významné ži-

votní jubileum se pro Teologickou 
fakultu Jihočeské univerzity v Čes-
kých Budějovicích stalo příležitostí 
k zorganizování sympozia, které by-
lo důstojnou poctou tomuto origi-
nálnímu a často nedoceněnému je-
zuitskému mysliteli. S odstupem 
času vznikl i tento sborník, který ob-
sahuje studie různých autorů v čele s 
Karlem Skalickým a doplňuje je ně-
kolika dosud nepublikovanými Ří-
hovými statěmi a překlady. Publika-
ci uzavírá jubilantův životopis 
a bibliografie.

Říhovo myšlení předpokládá velký 
ponor a rozhled, skýtá proto mnoho 
interpretačních nástrah. Tento pro-
blém obnažuje i Skalického pokus 
o dialog s Říhovým filozofickým od-
kazem. Poukazuje zároveň na něko-
lik myšlenkových zdrojů od aristo-
telsko-tomistické koncepce přes 
konfrontaci s Fichtem, zásadní in-
spiraci Blondelovou Filozofií akce až
po postmoderní kritiku klasické me-
tafyziky a filozofii dialogu. Říha uni-
ká nebezpečí esencializmu tím, že 
poukazuje na potřebu vzít v potaz 
nejen slovo a myšlenku, ale také čin 
a lidské konání v interpersonálním 
vztahu. 

„Metafyzika není mrtvá, je tu ta 
Říhova,“ konstatuje Skalický. Tato 
monografie poskytuje čtenáři do této
metafyziky velmi dobrý vhled, při-
náší mnoho vzrušujících podnětů, 
jak ji interpretovat a dál rozvíjet. Bu-
de jistě přístupnější každému, kdo se 
orientuje v základních filozofických
pojmech. Skrytá však zůstane těm, 
kteří by neměli dost trpělivosti na to, 
ponořit se do reflexe nad jádrem Ří-
hova uvažování a směrem jeho myš-
lenek. 

 Jan Regner SJ
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Anotace

Nello Scavo
Bergogliův seznam
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2014
ISBN 978-80-7195-753-9

Kniha italského investigativního no-
vináře, který se pustil do zkoumání 
Bergogliova působení v čele argen-
tinské jezuitské provincie v období 
vlády vojenské junty, je svědectvím 
Bergogliova „odboje“ proti režimu 
diktátora Jorge Videla. Ukazuje, že 
má smysl stavět se na odpor arogan-
ci moci a že i jeden člověk může při-
spět k záchraně mnohých. Líčí osudy 
lidí, kterým Bergoglio zachránil ži-
vot, ať již to byli kněží, studenti, či 
političtí aktivisté. Text doplňuje pře-
pis soudního líčení z roku 2010, 
v němž vyšlo najevo, že Bergoglio se 
zasazoval o záchranu těch, které re-
žim určil „k likvidaci“. V úvodu kni-
hy se k tehdejším událostem vyjad-
řuje držitel Nobelovy ceny za mír 
Adolfo Pérez Esquivel.

Józef Augustyn
Čtvrthodinka upřímnosti
Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2014
ISBN 978-80-7195-783-6

Čtvrté vydání knihy známého pol-
ského jezuity, zkušeného duchovní-
ho doprovázejícího, znalce lidské 
psychiky a odborníka v oblasti spiri-
tuality a psychologie. Její řádky 
umožňují nahlédnout hlouběji do 
vlastního nitra, hodnotit své postoje 
a skutky či vykonat si poctivé zpyto-
vání svědomí. Knížka může být pou-
žita při každodenní modlitbě i jako 
pomůcka při přípravě na svátost 
smíření. „Láska vyžaduje oboustran-
né, bezvýhradné odevzdání se. Ten, 
kdo neumí lásku přijímat, ji neumí 
ani dávat. Když hledíme na velkou 
touhu Boha po lidské lásce, tážeme 
se sami sebe, jaká je naše touha po 
lásce Boží? Jak a s jakou silou se pro-
jevovala v našem životě?“ ptá se Jó-
zef Augustyn.
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■ O svátku sv. Anežky České, 13. lis-
topadu večer, byl Cenou Václava 
Bendy, kterou uděluje Ústav pro stu-
dium totalitních režimů (ÚSTR), in 
memoriam vyznamenán jezuitský 
kněz, novinář a intelektuál Adolf 
Kajpr. Slavnostní událost se usku-
tečnila v reprezentačních prostorách 
Staroměstské radnice. Ocenění a pa-
mětní medaili „Za svobodu a demo-
kracii“ převzal od náměstka pražské-
ho primátora Jiřího Nouzy a ředitele 
ÚSTR Zdeňka Hazdry mladý jezuita 
Ladislav Nosek. Mezi dalšími pat-
nácti oceněnými osobnostmi byl ta-
ké emeritní profesor Evangelické teo-
logické fakulty UK, filozof a jeden
z prvních mluvčích Charty 77 Ladi-
slav Hejdánek či nedávno zesnulí ka-
toličtí intelektuálové Marie Kapla-
nová a Petr Příhoda.

Brno
■ Ve dnech 9. a 10. listopadu jsme si 
připomněli třicet let od okamžiku, 
kdy tehdejší Československou socia-
listickou republiku navštívila bl. 
Matka Tereza. Během své návštěvy 
tehdy 9. listopadu promluvila k věří-
cím shromážděným v kostele sv. Ig-
náce v Praze a o den později zavítala 
do Brna, kde byla opět přijata v ně-
kdejším jezuitském kostele Nanebe-

vzetí Panny Marie. V Brně věřící za 
její návštěvu poděkovali v pondělí 
10. listopadu při polední mši svaté 
slavené v jezuitském chrámě. Hlav-
ním celebrantem byl rektor kostela 
František Hylmar, koncelebrovali 
jeho spolubratři – jezuité František 
Pevný a Josef Čupr, Pavel Hověz, 
farář v Brně-Lesné, a Jan Martin 
Bejček, OSB, farář v Letonicích. 
V průběhu mše byl reprodukován 
dochovaný zvukový záznam promlu-
vy Matky Terezy v brněnském chrá-
mě. Na závěr slavnosti byla v předsí-
ni kostela odhalena pamětní deska, 
připomínající návštěvu Matky Tere-
zy roku 1984.
■ O svátku sv. Martina z Tours, 
v úterý 11. listopadu, se v brněnském 
jezuitském kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie konal varhanní koncert ke 
cti Martina Středy, ochránce města 
Brna během třicetileté války. Cti-
hodný pater Středa se narodil o svát-
ku sv. Martina roku 1587, zemřel 
26. srpna 1649 v Brně a jeho ostatky 
odpočívají v kryptě tamního jezuit-
ského kostela. Koncert byl uspořá-
dán také při příležitosti Dne váleč-
ných veteránů a stého výročí 
vypuknutí 1. světové války. Svato-
martinským koncertem se uzavřela 
letošní koncertní sezona v brněn-
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ském kostele „u jezuitů“, kterou za-
hájilo slavnostní posvěcení jeho no-
vých koncertních varhan v neděli 29. 
června.
■ Ve čtvrtek 20. listopadu si věřící 
v brněnském jezuitském kostele Na-
nebevzetí Panny Marie připomněli 
sedmdesát let od okamžiku, kdy byl 
při nejničivějším leteckém bombar-
dování města Brna za 2. světové vál-
ky vážně poškozen i jejich kostel. 
Dvě bomby tehdy zasáhly půdu chrá-
mu vlevo od presbytáře, další dvě 
krov kostela u věže. Zřítila se klenba 
nad kůrem, který byl i s varhanami 
zcela zničen. Zdivo věže a klenby 
spadlo i do kostela, poničena byla 
barokní balustráda kůru i výzdoba 
a zařízení kostela. Stav budovy byl 
tak špatný, že se dokonce uvažovalo 
i o jejím stržení. Díky rozsáhlým re-
konstrukčním pracím v poválečném 
období se chrám nakonec podařilo 
zachránit. Původní barokní varhany, 
které v roce 1744 vytvořil slavný je-
zuitský varhanář Tomáš Schwarz, 
dostaly důstojného nástupce letos 
v červnu v podobě nových koncert-
ních varhan sv. Edmunda Kampiána 
ze švýcarské varhanářské dílny Her-
manna Mathise.

Jihlava
■ V pátek 21. listopadu se ve farním 
sále u sv. Jakuba v Jihlavě konala 
přednáška s názvem „P. Augustin 
Strobach SJ – umučen v Tichomoří, 
pohřben v Jihlavě“. O životě tohoto 
jezuitského misionáře a jihlavského 

rodáka vyprávěl cestovatel a diplo-
mat Ing. Pavel Fochler. Augustin 
Strobach byl vzdělanec a dobrý po-
zorovatel; do Evropy zasílal z Ticho-
moří dopisy s cennými etnografický-
mi, přírodovědnými, geografickými,
politickými a sociologickými infor-
macemi. Zemřel mučednickou smrtí 
na Mariánských ostrovech před 340 
lety. Jeho ostatky byly převezeny do 
Evropy a nakonec uloženy v kostele 
sv. Ignáce v Jihlavě. Akci pořádala 
Česká křesťanská akademie, místní 
skupina Jihlava.

San Salvador
■ V neděli 16. listopadu si jezuité po 
celém světě připomněli 25. výročí od 
masakru na jezuitské Středoameric-
ké univerzitě (Universidad Centro-
americana, UCA) v San Salvadoru. 
V ranních hodinách 16. listopadu 
1989 na univerzitu vtrhlo ozbrojené 
komando a brutálně zavraždilo všech 
šest přítomných jezuitů a s nimi i dvě 
ženy, manželku správce UCA a její 
šestnáctiletou dceru, které byly uby-
továny v pokoji při jezuitské reziden-
ci. Zavraždění řeholníci přednášeli 
na salvadorské univerzitě, veřejně 
vystupovali proti nespravedlivému 
režimu a zastávali se práv chudých. 
Patřil mezi ně mezinárodně uznáva-
ný filozof a rektor univerzity Ignacio
Ellacuría, vedoucí Fakulty sociologie 
a Institutu lidských práv Segundo 
Montes, průkopník na poli sociální 
psychologie a děkan Fakulty psycho-
logie Ignacio Martín-Baró, profesoři 
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teologie Juan Ramón Moreno a Ar-
mando López a zakladatel a ředitel 
sítě škol pro chudé Fe y Alegría 
Joaquín López y López. Masakr pro-
vedli členové praporu Atlacatl, elitní 
jednotky salvadorské armády, který 
byl jako protipovstalecký prapor zří-
zen v roce 1980 na americké armád-
ní škole, tehdy se sídlem v Panamě. 
Členem salvadorské jezuitské komu-
nity tehdy byl i jeden z čelních před-
stavitelů „teologie osvobození“ Jon 
Sobrino, který jako zázrakem přežil, 
protože byl právě mimo dům. Po 
vraždě spolubratří musel na čas 
uprchnout ze země. 

Washington
■ Při příležitosti 25. výročí pádu že-
lezné opony byla ve středu 19. listo-
padu v budově amerického Kongre-
su odhalena busta bývalého 
československého a českého prezi-
denta Václava Havla. Slavnostní 
události se za americkou stranu zú-
častnil také kaplan Sněmovny repre-
zentantů, americký jezuita Patrick 
J. Conroy. Pronesl krátkou modlitbu 
a upozornil, že busta má připomínat, 
co Havel vykonal, a být inspirací pro 
ostatní. Poznamenal také, že Havel 
byl rovněž zastáncem zelené politiky 
a bojovníkem za ekologii. Patrick 
J. Conroy je v pořadí již šedesátým  
kaplanem americké Sněmovny re-
prezentantů a jako první jezuita tuto 
funkci zastává od roku 2011. Dříve 
působil mimo jiné jako kaplan Geor-
getownské univerzity.

Lvov
■ Ve dnech 17. až 22. října se 
v ukrajinském Lvově uskutečnilo 
pravidelné zasedání Konference 
evropských provinciálů. Prezentace 
a diskuze účastníků se dotýkaly 
především několika aktuálních 
témat, mezi nimiž nechyběla re-
strukturalizace provincií, povolání 
do jezuitského řádu, úsilí o smíření 
či spolupráce evropských jezuitských 
provincií s africkými. Představení 
jednotlivých provincií a regionů však 
také měli možnost vzájemně se sdí-
let, společně se modlit, ale i blíže po-
znávat ukrajinskou kulturu a  histo-
rii. Nezapomenutelnou zkušeností 
pro ně byla rovněž účast na kněž-
ském svěcení ukrajinského jezuity 
Mykhaila Stanchyshyna v byzant-
ském ritu.

Rio de Janeiro
■ V neděli 16. listopadu se generální 
představený jezuitského řádu Adolfo 
Nicolás v Riu de Janeiru zúčastnil 
slavnostního aktu zřízení nové jed-
notné provincie Brazílie, která vznik-
la sjednocením původních tří pro-
vincií a jednoho regionu na území 
brazilského státu. „Prožíváme histo-
rický okamžik, protože Brazílie bude 
jednou provincií, tak jako byla v do-
bě sv. Josefa Anchiety,“ uvedl otec 
generál. „Vytvořili jsme novou pro-
vincii, s novou strukturou, abychom 
tak reagovali na nové výzvy.“ Před-
staveným nové brazilské provincie 
byl ustanoven Renato John Eidt.
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Krakov
■ Ve středu 5. listopadu bylo slav-
nostně otevřeno a požehnáno sídlo 
přípravného týmu programu MAGIS 
2016 v Krakově. Po úspěšných se-
tkáních v Německu (2005), Sydney 
(2008), ve Španělsku (2011) a v Bra-
zílii (2013) se další jezuitský před-
program Světového dne mládeže 
(SDM) uskuteční v Polsku ve dnech 
15. až 25. července 2016. Více než 
dvěma tisícům mladých lidí z celého 
světa nabídne na sto experimentů 
nejrůznějšího charakteru (duchovní, 
putovní, sociální, umělecké a kultur-
ní), které se budou konat po celém 
Polsku a v sousedních zemích včetně 
České republiky. Společný zahajova-
cí program bude hostit město Lodž 
v centrální části Polska. Po experi-
mentech se všichni účastníci opět se-
tkají na významném poutním místě 
Čenstochová, odkud pak společně 
pojedou na SDM do Krakova. Na 
přípravách MAGISu se již několik 
měsíců podílí tým mladých polských 
jezuitů pod vedením Waldemara Lo-
se z jihopolské jezuitské provincie.

Lisabon
■ Ve dnech 10. až 13. listopadu se 
v Portugalsku uskutečnilo páté se-
tkání evropských jezuitských univer-
zitních kaplanů a jejich laických spo-
lupracovníků (euro-skupina JUPC, 
Jesuit University Pastoral Care). 
Jeho hlavní téma vycházelo ze slov 
papeže Františka, jenž církev přirov-
nal k polní nemocnici, ve které mají 

být ošetřovány rány utržené v bitvě. 
Stejně tak jsou univerzitní pastorač-
ní centra povolána k tomu, aby vy-
cházela ven, vydávala se na periferie 
života mladých lidí v dnešní sekula-
rizované době a uzdravovala jejich 
rány. Hlavním hostem setkání byl 
španělský jezuita, teolog a sociolog 
José María Rodríguez Olaizola, jenž 
nabídl čtyři rozměry života církve, 
které mohou pomoci tato zranění 
uzdravit: společenství, služba, svě-
dectví a společné slavení. Zdůraznil 
rovněž potřebu překládat Dobrou 
zvěst do jazyka a reality srozumitel-
ných dnešním mladým lidem. Účast-
níci setkání také navštívili jezuitské 
studentské centrum CUPAV (Centro 
Universitário Padre António Viei-
ra) v Lisabonu, kde slavili večerní 
mši svatou společně s více než dvě-
ma sty mladými lidmi a měli mož-
nost blíže poznat chod centra. Bě-
hem setkání byl také prezentován 
jezuitský předprogram Světového 
dne mládeže v Krakově MAGIS 
2016. 

Řím
■ O víkendu 31. října až 2. listopadu 
se v Římě uskutečnilo druhé setkání 
koordinátorů mezinárodního spole-
čenství Živé kameny, které se zamě-
řuje na evangelizaci pomocí umělec-
kých děl. Téměř třicet mladých lidí 
z celé Evropy společně se svými kap-
lany z řad jezuitů tak mělo možnost 
sdílet své zkušenosti z jednotlivých 
národních či lokálních komunit 
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a vzájemně se inspirovat. Setkání za-
hájila beseda o smyslu křesťanského 
umění se slovinským jezuitou Mar-
kem Ivanem Rupnikem z římského 
Centra Aletti. Dalším z hostů byl   
profesor fundamentální teologie na 
Papežské gregoriánské univerzitě 
Nicolas Steeves, který promluvil 
o významu obrazu v teologii. Společ-
ně s Lorisem Piorarem, vedoucím 
pastorace mládeže v italské jezuitské 
provincii, se mladí koordinátoři za-
mýšleli nad tím, co je to ignaciánská 
komunita. Setkání završila společná 
komentovaná prohlídka římských 
fór, kde mladí lidé společně uvažo-
vali nad vztahem mezi antickým 
a křesťanským uměním.

Goa
■ V západoindickém městě Stará 
Goa (Velha Goa) jsou od soboty 
22. listopadu vystaveny ostatky 
sv. Františka Xaverského. Z kostela 
Bom Jesus, kde je hrobka tohoto vý-
znamného jezuitského misionáře, 
byly v průvodu přeneseny do místní 
katedrály, kde budou vystaveny k ve-
řejné úctě až do 4. ledna 2015. Již 
během prvního dne je přišly uctít ti-
síce křesťanů. V souladu s mnohale-
tou praxí arcidiecéze jsou relikvie 
vystavovány vždy jednou za deset 
let. Naposledy tomu bylo od listopa-
du 2004 do ledna 2005, a ostatky 
tehdy přišlo uctít více než 2,25 mili-
onů věřících nejrůznějšího vyznání.

Seznam podporovatelů od 3. října do 24. listopadu 2014 
Jarmila Musilová, Liberec; Česká provincie Společnosti sester Ježíšových, Olomouc; MUDr. 
Barbora Jiříčková, Olomouc; Mgr. Gerik Císař, Černošice; P. Dominik Doubrava, OPraem; Na-
dace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, Praha; MUDr. Ivan Říha, Prachatice; Oldřich 
Jindra, Valašské Meziříčí; Marie Slaměníková; Ing. František Jaroš, Praha; Jindřiška Jiráková; 
Václav Uhlíř, Nové Město na Moravě; Pavel Kahoun, Praha; Sestry Římské unie řádu sv. Voršily 
VDF, Jiřetín pod Jedlovou; RNDr. Anna Sekaninová, Brno; Jaroslav Záruba; PhDr. Zdena Ště-
pánková, Boskovice.  

Všem dárcům upřímně děkujeme

Jubilea
P. Václav Umlauf Liberec 21. 2. 2015  55 let 
P. Jiří Šolc Hostýn 22. 3. 2015  70 let

Srdečně blahopřejeme


