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Úvodní slovo

Svatý Ignác a jeho společníci 
s oblibou užívali pro apoštolát 
výraz ayudar a las almas 

(„pomáhat duším“). I dnešní 
jezuité provázejí druhé v jejich 
vnitřním rozvoji a na cestě k Bohu 
prostřednictvím duchovních 
cvičení, kázání, osobních 
rozhovorů, zpovědí či vzdělávání. 
Slouží i těm nejposlednějším, 
vytlačeným na okraj společnosti. 
Studium a duchovní formace není 
přitom pro jezuity jen samoúčelným 
rozšířením kulturního rozhledu, ale 
nezbytnou přípravou pro účinné 
působení v tomto světě. 

Zakladatel řádu sdílí ve svých 
Duchovních cvičeních svou 
mystickou zkušenost se všemi, kdo 
se rozhodnou jít po stejné stezce. 
Vede je k tomu, aby se snažili Krista 
lépe poznat, více milovat a věrněji 
následovat. Jeho Kontemplace 
k nabytí lásky pomáhá vnímat Boha 
ve všem: ve stvoření, v putování 
Božího lidu, v osobním příběhu, ale 
i v bližních. Přitom posvěcení sebe 
sama, cesta ke spojení s Bohem 
a pomoc druhým nejsou pro 
baskického mystika tři samostatné 
projevy lidské vůle a činu, ale pouze 
tři aspekty jediné skutečnosti, jež se 
vzájemně podmiňují a umocňují.

Růst a pomáhat 
růstu
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Velcí duchovní učitelé mají dar přitahovat druhé, protože ti u nich nacházejí 
radu, podporu a pochopení. První jezuité považovali sv. Ignáce za takovou 

přitažlivou duchovní osobnost. Proto o něm rádi říkali, že je jejich 
otec a učitel (pater et magister).

Ignácova péče o druhé

Mimořádným svědectvím o této 
Ignácově schopnosti jsou vzpomínky 
známé jako Memoriale, které  během  
posledních let jeho života shromáždil 
Luís Gonçalves da Câmara. Zachy-
cují moudrost, s níž Ignác přistupo-
val k řešení osobních problémů jed-
notlivých jezuitů. Projevoval se nejen 
jako nadřízený představený, ale jako 
skutečný duchovní otec, který ví, co 
vyžaduje oblast, jíž se v duchovním 
životě říká cura personalis – péče 
o duchovní prospěch osob v jejich 
jedinečnosti.

Laskavý ke slabým
Můžeme si na několika příkladech 
ukázat, jak sv. Ignác řešil jednotlivé 
osobní situace. Je v nich vidět jeho 
duchovní zralost, kterou proniká 
světlo pravé evangelní moudrosti. 
Vybereme k tomu tři oblasti, které 
nám přijdou zajímavé i dnes.

Jednou z nich jsou lidské slabosti. 
Ignác s velkorysostí a pochopením 
přistupoval ke skutečnosti, že jezuité 
mají své slabosti, nemoci, trápení, 

prožívají neútěchu, nedokážou se 
rozhodnout nebo s něčím vyrovnat, 
jsou v rozpacích nebo něčím pohor-
šeni. 

Na prvním místě starostlivě dbal 
o nemocné spolubratry. Gonçalves 
vzpomíná, že Ignáce každý den za
jímalo, zda nákupčí obstaral pro 
ošetřovatele nemocných všechno, co 
pro ně potřeboval. Vypráví, že jed-
nou, když byl v domě nedostatek 
peněz, dal prodat i cínové talíře, aby 
se mohly nakoupit věci potřebné pro 
nemocné. Ignác prý říkával, že ho 
nic tolik neznepokojuje než to, když 
někdo z komunity onemocní. Stejně 
starostlivě se staral také o zdravé, 
aby si zdraví uchovali. Představe
nému noviců nařizoval, aby dával 
pozor na počasí, a když je velmi 
chladno, aby dal rozdělat oheň. No
vě příchozím do Říma zase kladl na 
srdce, aby si každé ráno před výcho-
dem slunce šli zacvičit a nadýchali se 
čerstvého římského vzduchu, aby si 
jejich organizmus zvykl na tamní 
podnebí. 
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Za vší touto péčí o nemocné a sta-
rostí o zdraví ostatních můžeme 
vytušit jeho vlastní zkušenost. Na 
začátku svého obrácení se totiž Ignác 
oddával přehnanému umrtvování, 
nedostatku spánku, jídla, hygieny 
atd., čímž si způsobil celoživotní 
zdravotní potíže. Když později dospěl 
k tomu, že to není to, po čem by Bůh 
toužil, tak vždycky mírnil přehnanou 
horlivost druhých v askezi. Vyznával 
dál evangelní chudobu a prostotu, 
ale nepletl si ji s necitlivostí a tvrdos-
tí, která by mohla sklouznout k pohr-
dání slabostmi druhých, a v důsled-
ku toho k nelásce.

Svou citlivost dokázal projevit 
i tehdy, když se u někoho projevila 
duchovní slabost. Zvláště k novicům, 
kteří ztráceli odhodlání pokračovat 
v jezuitském životě, byl obvykle 
nesmírně laskavý. Gonçalves např. 
vypráví, jak se zachoval k jednomu 
novicovi z Nizozemska, který neměl 
dostatek vzdělání ani předpokladů 
k němu. „Když se náš otec (Ignác) 
dověděl o jeho pokušení, přikázal, 
aby s ním hovořili staří otcové. Když 
to nestačilo, šel k němu sám. Pak 
nám vyprávěl, že musel trochu povy-
skočit, když ho chtěl obejmout, aby 
dosáhl na krk, protože ten muž byl 
tělesně velmi urostlý. Avšak ani to 
jím nepohnulo, aby zůstal v domě.“ 
Podobně vyhledal jiného novice, 
 který pochyboval o svém řeholním 
povolání. Jeden příbuzný, kterého 
potkal na ulici při shánění almužny, 

ho totiž odrazoval od života v Tova-
ryšstvu. Ignác s tímto novicem 
„zůstal dvě hodiny, aby mu dal mož-
nost vysvětlit důvod, proč chce 
vystoupit. Protože otec Ignác vytušil, 
že za tím stál hřích, jehož se onen 
bratr dopustil ve světě, vyprávěl mu 
část svého života a také o špatných 
věcech, které napáchal; to proto, aby 
se necítil tak zahanbeně. Onen bratr 
mu tedy vyznal důvod, který byl vel-
mi nepatrný“. Vidíme, že sv. Ignác 
měl nehraný zájem o druhého, a když 
bylo potřeba, věnoval mu dostatek 
času. Hlavně dokázal vzbudit důvěru 
v tom, kdo se cítil zahanbeně. Podle 
Gonçalvese to Ignác často dělal tak, 
že na sebe prozradil své slabosti 
a hříchy, které prováděl ve světě před 
svým obrácením, protože měl zku
šenost, že touto cestou se mu podaří 
druhé přivézt zpět ke Kristu.

Náročný k silným
Při jednání s druhými ovšem také 
uměl sv. Ignác odhadnout, zda jsou 
již natolik duchovně silní, že dokáží 
přijmout pokárání. Zejména k těm, 
kdo žili v Tovaryšstvu již delší dobu, 
uměl být přísný, protože od nich 
hodně očekával. Gonçalves nám 
zaznamenal mnoho příkladů tako-
vých pokárání i veřejných pokání 
před komunitou. Zmíníme dva 
z nich.

První příklad se týká otce Ponzia, 
který měl v domě na starosti zásobo-
vání kuchyně. Ten jednou mezi řečí 
Ignácovi řekl, „že jeden kardinál, 
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který ho pozval k obědu, mu dal 
k jídlu mihule. Ponzio byl od přiro-
zenosti trochu lakomý. Protože náš 
otec (Ignác) chtěl kořen právě této 
náklonnosti umrtvit a zdokonalit ho 
v lásce k bratřím, odpověděl mu tak-
to: ‚Myslíte, že je správné, že jste jed-
li mihule, když bratři nemají k jídlu 
ani sardinky? Nyní budete shánět 
mihule, aby je mohli jíst všichni bra-
tři.‘ On tedy začal skrblit a rmoutit se 
nad nedostatkem peněz. Otec teprve 
po několika dnech odstoupil od toho, 
co řekl“. 

U tohoto příkladu jasně vidíme, co 
Ignác kárá – nedostatek lásky k dru-
hým a pokryteckou chudobu, která 
druhým odpírá, ale sama si dopřává. 
V pokání, které Ignác uložil, můžeme 
zaslechnout i humorný podtón. Igná-
covi totiž jde o to, aby se dotyčný 
„chytil za nos“ – nejde mu o jeho 
potrestání, ale o obrácení a změnu 
postoje. A tušíme, že po několika 
dnech to dotyčnému otci Ponziovi 
došlo, když Ignác původní příkaz 
odvolal. Z celé situace ale hlavně 
vysvítá, že Ignác musel dotyčného 
znát natolik dobře, aby odhadl, že 
uvedený způsob pokárání nejen sne-
se, ale hlavně nakonec pochopí jeho 
význam.

Druhý příklad se týká Ignácova 
přístupu k těm, kdo do všeho mluvi-
li, každého kritizovali a všem udíleli 
rady, jak by se co mělo dělat. Gonçal-
ves píše, že to byl jediný způsob 
hovoru, který Ignác neuměl snést, ač 

jindy dokázal trpělivě druhým 
naslouchat, i když hovořili třeba 
o neužitečných věcech. Uvedené 
rozumbrady prý s nadsázkou přezdí-
val „dekretáři“, protože se chovali 
jako vydavatelé dekretů nebo naříze-
ní. Když tedy někdo tímto způsobem 
začal hovořit, Ignác s ním začal jed-
nat stejně. A to dokonce nejen když 
se jednalo o jezuitu, ale o kohokoliv 
jiného. Tak jednomu významnému 
vyslanci u papežského dvora, který 
v hovorech s jezuity mluvil o tom, co 
by měl papež dělat jinak, a co kardi-
nálové, a co by se mělo změnit 
v zahradě atd., začal Ignác také radit, 
co by měl ve svém úřadě změnit, 
a měl k němu všelijaké připomínky. 

Ignác na návštěvě u nemocného spolubratra Šimona 
Rodrigueze. Z cyklu grafických listů, které vytvořil 
Peter Paul Rubens
(Repro archiv)
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Později prý dodal: „Protože je to 
‚dekretář‘, má také snést, když se mu 
dávají nějaké dekrety.“

Každý, kdo má s podobnými ro
zumbrady zkušenost, potvrdí, že 
jejich náprava je téměř beznadějná. 
Způsob Ignácovy reakce není ani tak 
pokáráním dotyčného, jako ohraze-
ním se proti rozkladnému působení 
jeho řečnění. Dává tak ostatním 
účastníkům hovoru najevo, že se od 
věčných stěžovatelů zásadně distan-
cuje. Ani této jeho reakci nechybí 
sympatická jemná ironie.

Důvěra k podřízeným
Svatý Ignác byl od vzniku jezuit
ského řádu jeho generálním před-
staveným. Nechoval se však jako 
generál, který má všechny jezuity 
pod kontrolou a libovolně s nimi 
posouvá po šachovnici. Podřízeným 
spolubratrům svěřoval úkoly vždyc-
ky s maximální důvěrou v jejich 
samostatnost – dodržoval princip 
subsidiarity.

To se projevovalo nejprve tím, že 
se každého, koho chtěl poslat na 
 studia nebo do ciziny nebo mu svěřit 
odpovědný úřad, nejprve dotazoval, 
k čemu se více kloní. Měl totiž ve 
zvyku spolupracovat s přirozenými 
sklony člověka, a nakolik to bylo 
možné, nečinit nikomu násilí. Poznal 
totiž, že horlivost a odpovědnost za 
svěřené dílo roste, když ho lidé 
považují za své a umí se s ním ztotož-
nit. Gonçalves k tomu výslovně 
podotýká, že takový postup je u Igná-

ce běžný. Oprávněně můžeme mít 
dojem, že se tím chce vymezit 
vůči postojům, které si řeholní 
poslušnost představují hlavně jako 
vztah poddaného k pánovi, který se 
nezajímá o osobnost ani o názory 
a vlohy poddaného.

Důvěřoval také tomu, že ti, kterým 
je svěřen nějaký úkol, jej vykonají 
podle svého nejlepšího svědomí. 
Když někomu vysvětlil, jakou zá
ležitost mu svěřuje, říkával: „Chci, 
abyste jednal tak, jak vás poučí Pán, 
že je vhodné. Ve všem vám ponechá-
vám volnost, abyste učinil, co budete 
považovat za nejlepší.“ Podobně 
vybízel i další představené, aby důvě-
řovali svým podřízeným a nevměšo-
vali se do jejich dílčích záležitostí – 
např., aby provinciálové neomezovali 
svobodu rozhodování rektorů kolejí 
a místních představených. V jednom 
dopise k tomu sv. Ignác napsal: „Sám 
to tak zachovávám a zakouším při-
tom nejen pomoc a podporu, nýbrž 
i více klidu a jistoty v duši.“

V tomto Ignácově postoji můžeme 
rozeznat, že mu bylo cizí stavět se do 
role absolutního vládce, ani že nepo-
važoval Tovaryšstvo za své vlastní 
dílo. Za vším je vidět jeho důvěra 
v to, že jde hlavně o dílo Boží, které-
mu chce pomáhat. Věřil ve spoluprá-
ci, která vyvěrá ze společné ochoty 
rozeznávat, co je nejlepší podle Boží 
vůle.

Petr Havlíček SJ
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Pomáhat duším
Už když se Ignác rozhodl jít studovat, jeho hlavní motivací byla evangelizace. 

Po svém obrácení začal s lidmi rozmlouvat a doprovázet je na duchovní 
cestě. Brzy však pochopil, že bez kvalitního vzdělání jsou jeho možnosti na 

tomto poli omezené. A tak kdysi vážený šlechtic ze starobylého rodu Loyolů, 
jenž si vysloužil ostruhy ve službách navarrského místokrále, usedl ve svých 

třiatřiceti letech mezi malými žáky, aby se s nimi učil základům latinské 
gramatiky. Nakonec dosáhl titulu magister artium na slavné pařížské 

Sorboně. Studium pro něj ovšem nebylo cílem, ale jen prostředkem – 
 přípravou pro účinnější duchovní působení ve společnosti.

Ignác s oblibou používal pro apošto-
lát slovní spojení „pomáhat duším“ 
(ayudar a las ánimas). Nacházíme 
ho už v jeho vyprávění o pobytu 
v Manrese, kde se kromě modlitby, 
meditace nebo čtení věnoval tomu, 
že „pomáhal v duchovním životě 
některým duším, které tam za ním 
chodily“ (Autobiografie, 26). Pozdě-
ji, když mu nebylo umožněno, aby 
zůstal v Jeruzalémě, jak měl v plánu, 
hledal jiné naplnění svého života. 
Nakonec se rozhodl studovat, „aby 
mohl pomáhat duším“. Jak sám 
vzpomíná, už během studií dával 
duchovní cvičení a vysvětloval kate-
chizmus. Brzy se k němu přidružili 
další společníci, kteří si začali říkat 
„přátelé v Pánu“ (amigos en el 
Señor), a rozhodli se s ním sdílet 
jeho vznešenou touhu.

Navzdory tomu, že důkladná inte-
lektuální formace byla pro jezuitský 

řád vždy nutnou průpravou pro apo-
štolát, za ten nejdůležitější, ba přímo 
konstitutivní prvek přípravy byla od 
počátku považována měsíční duchov-
ní cvičení. Ignaciánské exercicie 
vedou člověka k tomu, aby uspořá-
dal svůj život, poznal lépe Krista, 
zamiloval si ho a rozhodl se ho násle-
dovat. Slova „pomáhat duším“ zna-
menají pro jezuitu totéž co následo-
vat Krista, který učil, uzdravoval 
a druhé duchovně vedl. Ignác nepo-
chybuje o tom, že Bůh chce „spasit 
duši“ každého člověka. Jeho duchov-
ní cvičení jsou účinným nástrojem, 
jak se člověk může disponovat pro 
Boží působení natolik, že sám v sobě 
objeví velkorysost ve službě dru-
hým.

Povzbuzovat k dobrému
Rozlišování Ignáce a jeho prvních 
společníků v dubnu a květnu 1539 
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vedlo k rozhodnutí založit řeholní 
společenství. Tak vznikl zakládací 
dokument, známý pod názvem For-
mula instituti, který v roce 1540 
schválil papež Pavel III. Hned v prv-
ním bodě se uvádí, že Tovaryšstvo 
bylo založeno, „aby pracovalo o po
krok duší v křesťanském životě 
a učení a šířilo víru veřejným kázá-
ním, vyučováním dětí i dospělých 
křesťanskému náboženství, zpovídá-
ním věřících v Krista a poskytová-
ním jim duchovní útěchy“. V revido-
vané verzi z roku 1550 se výčet 
apoštolských činností, pro které byl 
řád založen, rozšířil a upřesnil. Jeho 
úkolem má být hájit a šířit víru, 
 rozvíjet duchovní pokrok křesťanů 
a poskytovat „duchovní útěchu 
 kázáním, přednáškami a jakoukoli 
službou Božího slova, i duchovními 
cvičeními, vzděláváním dětí a nevě-
domých v křesťanském náboženství, 
slyšením sv. zpovědí věřících v Kris-
ta a udílením ostatních svátostí“. 
Dále mají členové tohoto společen-
ství usmiřovat znepřátelené strany 
nebo sloužit potřebným ve věznicích 
či v útulcích. 

Když byly později sepsány řádové 
Konstituce, do čtvrté hlavy sedmé 
části se dostalo upřesnění, jakými 
způsoby mají jezuité v domech 
a kolejích „pomáhat duším, aby se 
pak ke slávě Boží vykonávala ta část 
z nich, jež bude možná“. Ignácovi 
následovníci mají především svědčit 
příkladným životem, modlit se za 

své bližní, slavit eucharistii a udílet 
svátosti. Vedle eucharistie se přitom 
zvláštní pozornosti těší svátost smí-
ření. Konstituce zdůrazňují, že urče-
ní jezuité mají „horlivě hlásat slovo 
v kázáních, přednáškách, v křesťan-
ském vyučování“ jak ve svých koste-
lích, tak i na jiných místech.

Spektrum aktivit jezuitů bylo vždy 
široké, ale velký důraz byl od počát-
ku kladen na službu slova. Do této 
kategorie patří i požadavek, aby čle-
nové domů a kolejí usilovali „vést 
i soukromě bližní k lepšímu životu 
duchovním rozhovorem, radou a po
vzbuzením k dobrému, i duchovními 
cvičeními“. Kdo má dar dobře psát, 
má se věnovat psaní knih užitečných 
„k obecnému dobru“.  V neposlední 
řadě se členové řádu mají věnovat 
i „skutkům tělesného milosrden-
ství“.

Je těžké říci, co je typickou vlast-
ností duchovního působení řádu. 
Všechny činnosti by však měla pro-
vázet touha „pomáhat duším“. Jak to 
výstižně vyjádřila 35. generální kon-
gregace, jezuité vstupují s Kristem, 
nabízejícím živou vodu, „do míst, 
která jsou vyprahlá a bez života“. 
Jezuitským způsobem jednání je 
tedy „objevovat všude Boží stopy 
s vědomím, že Kristův Duch pracuje 
všude, ve všech situacích a ve všech 
činnostech, ve všem, co zřetelněji 
zprostředkovává jeho přítomnost ve 
světě“.

Jan Regner SJ
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Plody poslední kongregace
Již téměř dva roky po ukončení 36. GK bychom chtěli přiblížit čtenářům 

několik „plodů“ této jedinečné zkušenosti. Od 2. října do 12. listopadu 2016 
se sešlo 215 jezuitů z celého světa, aby zvolili nového generálního představe-

ného a zamysleli se nad „znameními doby“. Nejdůležitějším tématem byla 
reflexe nad způsobem našeho jezuitského života a naší odpovědí na duchov-

ní a hmotné potřeby dnešního světa. Také jsme přemýšleli nad způsobem 
řízení našeho řádu ve světě, který usiluje o stále větší profesionalitu.

Kongregace byla silně ovlivněna 
interkulturní atmosférou. Všechny 
provincie a regiony zastupovali jejich 
delegáti. Každého charakterizovala 
jiná kultura, jiné apoštolské zkuše-
nosti či jiné konkrétní historické 
kořeny. Byla tedy zapotřebí taková 
jednota srdcí, kterou tak zdůrazňuje 
osmá část našich Konstitucí. To, co 
nás sjednocuje, je především naše 
společné dědictví: Duchovní cvičení, 
které nás osvobozují od neuspořáda-
ných náklonností a nabízejí nám dar 
rozlišování.

V tomto kontextu, který nám dovo-
luje být „přáteli v Pánu“, byl v pátek 
14. října 2016 zvolen P. Arturo Sosa 
z Venezuely 31. generálním předsta-
veným jezuitů. Předchozí dva před-
stavení pocházeli z Evropy, i když 
působili jinde. Holanďan Peter Hans 
Kolvenbach pracoval v Libanonu 
a Španěl Adolfo Nicolás dlouhou 
dobu působil jako misionář v Japon-

sku. Tentokrát si Tovaryšstvo díky 
vnuknutí Ducha našlo následníka 
svatého Ignáce z neevropské země. 
Po volbě pokračovala 36. GK ve své 
práci. Obrazně řečeno, „vyplula na 
širé moře“ a začala prozkoumávat 
řadu naléhavých apoštolských otá-
zek naší doby.

Bylo třeba nejprve analyzovat 
sociokulturní kontext, v němž spolu-
bratři plní misijní poslání. Kongre-
gace konstatovala, že svět prožívá 
krizi. Ta se projevuje jako lehkováž-
ný odklon od vlastních duchovních 
kořenů, a můžeme ji označit jako 
ztrátu smyslu pro Boha.

Jak nás vyzýval nově zvolený gene-
rál, i nadále si musíme klást teolo-
gické otázky a prohlubovat své poro-
zumění vyznání víry. Nadále je třeba 
hledat nové cesty, jak překonat chu-
dobu, nerovnost a násilí ve světě. 
Účinnost těchto námah závisí podle 
slov otce Sosy také od spolupráce 



| 9Jezuité 2/20�8

Naše téma

s ostatními uvnitř církve i mimo ni. 
Máme stavět mosty, aby se překona-
ly rozdíly, které znemožňují nebo 
zabraňují smíření mezi lidmi, rozdí-
ly mezi sociálními vrstvami, rozdíly 
etnické či náboženské, nebo rozdíly 
mezi pohlavími. Svět, ve kterém 
plníme své poslání, „potřebuje mos-
ty, a ne zdi“ (papež František).

Duchovní rozlišování
Na GK bylo vyzdviženo, že předpo-
kladem jakékoli apoštolské činnosti 
je duchovní rozlišování. Pro hlásání 
Krista ve světě nebo v církvi potře-
bujeme rozvíjet dar rozlišování 
v místních komunitách. Místní je
zuitské komunity, které toto rozlišo-
vání praktikují, jsou přirozenými 
místy setkání a vzájemného sdílení. 
Mají být „domovem“, ve kterém pro-

stý životní styl a otevřenost srdcí 
umožňují jezuitům být ve styku s dal
šími lidmi a sdílet jejich zkušenosti.

Při každodenním plnění poslání 
jsme často nuceni dělat rozhodnutí, 
která zahrnují místní komunitu, re
gion, provincii, nebo dokonce celé 
Tovaryšstvo Ježíšovo, a tato rozhod-
nutí vyjadřují naše společné úsilí. Na
jdeme si ale čas na promýšlení všech 
„pro a proti“, dříve než je realizu
jeme? Proto GK vyjádřila přání, aby 
jezuité začali každou apoštolskou 
činnost duchovním rozlišováním.

Poslední GK také vyzdvihla zásad-
ní význam smíření pro poslání jezui-
tů ve světě. Dekret „Život a poslání 
jezuitů“ pojednává téma duchovního 
rozlišování jak v malých skupinách, 
tak i na úrovni celého řádu. S tím 

Delegáti na 36. GK se shodli na tom, že předpokladem jakékoli apoštolské činnosti je duchovní rozlišování
(Foto 36. GK)
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souvisí i služba smíření, která je 
založena na zásadách spravedlnosti, 
víry a solidarity s chudými. Toto měli 
na srdci již první jezuité. Některé 
komunity, regiony a provincie již 
mají zkušenosti s tímto posláním. 
Důležitým nástrojem pro smíření 
jsou Duchovní cvičení. Jsou zdrojem 
inspirace, která umožňuje dát novou 
sílu mužům i ženám trpícím různý-
mi konflikty, roztržkami a různými 
formami bezpráví.

Kongregace povzbudila každého 
jezuitu, aby podporoval ty, kteří hle-
dají a hájí obecné blaho a zároveň 
bojují proti náboženskému funda-
mentalizmu, nesnášenlivosti a proti 
všem formám nenávisti. Závěrem 
GK požádala nového generálního 
představeného o směrnice týkající se 
apoštolského života celého Tovaryš-
stva, které by jezuitům pomohly 
zapálit ohněm Kristovy lásky zkla-
mané lidské společenství. V těchto 
směrnicích mají být obzvláště 
zohledněny výzvy a šance pro církev 
v dnešní době.

Struktura řízení v řádu
Dále se diskutovalo o potřebě změn 
v řízení uvnitř řádu, o tom, jak by 
bylo možné zlepšit strukturu řízení 
Tovaryšstva Ježíšova na univerzální 
rovině. Při jednotlivých debatách šlo 
převážně o určení role a postavení 
předsedů jezuitských konferencí 
v rámci řádové hierarchie. GK pak 
požádala generálního představené-
ho, aby pokračoval v práci, která je 

nutná pro reformu struktury řízení. 
Z diskusí vyplynulo, že se změny ve 
vedení musí nést v duchu rozlišová-
ní, spolupráce a většího propojení.

Je Afrika nadále apoštolskou prio-
ritou řádu? Na tuto otázku nemohla 
být dána jasná odpověď. Kongregace 
proto požádala otce generála o pře-
zkoumání a zhodnocení kroků, které 
byly vzhledem k dosavadním apoš-
tolským prioritám učiněny, aby pří-
padně byly rozpoznány nové priority 
a aby byla podporována větší solida-
rita mezi lidskými, institucionálními 
a finančními zdroji v celém jezuit-
ském řádu. Tímto způsobem by mělo 
být dosaženo ještě větší apoštolské 
účinnosti.

36. GK vyslyšela volání o pomoc, 
které vycházelo ze srdcí našich spo-
lubratří, kteří se nacházejí v krizo-
vých oblastech. Zakoušejí nucené 
vyhnání, bolesti migrace, obchod 
s lidmi, následky drogové mafie či 
válečných konfliktů. Násilnosti sou-
visející s náboženským fundamenta-
lizmem a fanatizmem neustále na
růstají, podněcují strach, nedůvěru 
a už si vyžádaly mnoho lidských živo-
tů. Spolubratři, kteří pracují v těchto 
oblastech, jsou vystaveni nespočet-
ným nebezpečím. Mnozí z nich za to 
již zaplatili svými životy, jako napří-
klad P. Patrick Gahizi, P. Chrysolo-
gue Mahame, P. Innocent Ruta
gambwa, P. Frans van der Lugt, 
P. Christophe Munzihirwa, celá je
zuitská komunita ze Salvadoru a ješ-
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tě mnozí další. GK se proto rozhodla 
vydat oficiální prohlášení jako výraz 
solidarity celého Tovaryšstva Ježíšo-
va s trpícími spolubratry. 

Pár slov závěrem
Kromě těchto důležitých otázek byla 
projednávána další témata, jako 
například vedení mezinárodních 
domů v Římě, hospodárné řízení 
řádu, spolupráce mezi institucemi 
a ochrana nezletilých. Tato témata 
nemohou dostatečně docenit pří-
kladnou práci, kterou každý jednot-
livý jezuita odvádí ve svém apoštolá-
tu i osobním životě. Poslední GK 
definovaly naše poslání jako odpo-
věď na Ježíšovo poslání a jako účin-
né šíření víry a spravedlnosti. Dnes 
je Tovaryšstvo povoláno „vyplout na 
širé moře“ v naději, že budeme 
schopni vidět krásu i bídu našich 
bratří a sester očima Pána.

36. GK nemohla tato témata zcela 
vyčerpat, ale to podstatné se i tak 
odehrává na periferii, na předměs-
tích. Vyseté semeno může opravdu 
vzejít jen tehdy, když jezuité dovolí, 
aby jejich srdce bilo ve shodě se 
 Srdcem Ježíšovým. On jediný dává 
vzrůst (1Kor 3,7). 

Chtěl bych děkovat Bohu, který 
nám v Římě prokázal svoji přízeň, 
tak jak to slíbil prvním společníkům 
v La Stortě. Dveře jednacího sálu 
jsou už uzavřeny a delegáti se vrátili 
na křižovatky idejí a do svých regio-
nů, tam, kde se odjakživa odehrával 
střet mezi nutnými potřebami lidí 
a věčným poselstvím evangelia. Tam 
mají být i do budoucna přítomni 
a zvěstovat radost evangelia.

Hyacinthe Loua SJ
Z Jesuiten, Jahrbuch 2018

přeložil Josef Loub
Redakčně zkráceno

Nově zvolený 
generální 
představený 
P. Arturo Sosa 
pochází z Venezuely
(Foto 36. GK)
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Půl roku na Srí Lance
Nedávno se po skončení závěrečné etapy formace na Srí Lance vrátil do 

pražské jezuitské komunity. Plně ho zaměstnává působení v Akademické 
farnosti Praha a vedení kolínského exercičního domu. P. Petr Vacík SJ 

v rozhovoru vzpomíná na čas, který prožil na Dálném východě. 

Jak na to došlo, že jste strávil půl roku na Srí Lance?
Jde o standardní program v rámci dlouhé jezuitské formace, o tzv. třetí 

probaci, nebo zkráceně terciát. Vybral jsem si Srí Lanku, protože mi to 
umožnilo přeskočit jednu zimu v Evropě a strávit půlrok v zemi tolik zajímavé 
svojí kulturou, dějinami a přírodou. Tato etapa formace na Srí Lance trvá 
šest měsíců a začíná vždy počátkem září. Rok přede mnou tam byl navíc můj 
kolega Jan Regner, který mi místo doporučil, zvlášť díky hlavnímu 
instruktorovi, kterým je duchem stále svěží Baylon Perera. Prvním, kdo je 
v našem řádu zodpovědný za formaci, je dotyčný jezuita sám. Je tedy velmi 
důležité věnovat pozornost výběru správného místa, potažmo kompetentního 
člověka, od kterého se člověk může něco naučit. Tuto volbu jezuita nemá 
v noviciátě, později ji však může uplatnit, pokud mu na tom záleží.

Kdo tvořil komunitu, ve které jste žil? Jak jste se dorozumívali?
Bylo nás deset, původem z Itálie, Francie, Keni, Indie, Malajsie, Vietnamu 

a České republiky. V celé skupině se nenašli ani dva lidé, kteří by sdíleli stejný 
mateřský jazyk. Taková pestrost není u jezuitů výjimkou. Již od počátku řádu 
šlo o hodně mezinárodní společenství. A byl to právě pokles této mezinárodní 
pestrosti v řádových provinciích, který přispěl k částečné degeneraci řádu 
v průběhu dějin. Dorozumívali jsme se špatnou angličtinou, jak je tomu 
běžné u většiny mezinárodních skupin. Dalšími „spolubydlícími“ byli gekoni, 
kteří nás v pokojích zbavovali pavouků a jiného hmyzu. Prostor s námi sdílelo 
i několik velmi přátelských psů, kteří patří ke zdejšímu exercičnímu domu. 
Na zahradě jsme potkávali dvě krávy, dva koně, divoké prase, želvu, kobru, 
krajtu, štíry nebo dikobraza. Ptáků a hmyzu je tam nepřeberně.
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Pojmenoval byste některé zásadní odlišnosti tamního způsobu 
života?

Srí Lanka má klima tropického deštného pralesa. To je to, co člověka udeří 
do tváře hned po příletu. V nížinách bývá celoročně teplota hodně přes třicet 
stupňů, vlhkost i devadesát procent, což pro našince představuje mírnější 
formu sauny. Třetí probace se ovšem koná ve starém královském městě 
Kandy, v centrální vrchovině, takže po celých šest měsíců je tam vlhké teplé 
počasí, stabilně okolo třiceti stupňů. Jakmile teplota klesne pod pětadvacet, 
mnozí vytáhnou kulicha. Díky tomuto klimatu není na Srí Lance zapotřebí 
příliš velká izolace staveb, takže náš dům měl v podstatě neustále otevřené 
všechny dveře a okna. Okno v mém pokoji jsem zavřel jen na několik 
chladných nocí, kdy teplota klesla pod dvacet a několik z nás docela silně 
nastydlo. Doprava na Srí Lance je nesmírně pomalá a fyzicky vyčerpávající. 
Jídlo je vynikající, většinou vegetariánské. Příroda je dechberoucí.

Srí Lanka je buddhistickou zemí, která hostí islám, hinduismus a křesťanství. 
Zdejší buddhismus je navíc s hinduismem částečně prolnutý. Podle toho, co 
jsem mohl vidět, žijí zde tato náboženství ve vzájemném respektu. V církevním 
prostředí jsou tu běžné i způsoby, které by některé lidi v českém prostředí 
velmi překvapily. Výhodou jezuitů bývá, že díky svým mezinárodním 
zkušenostem mohou prostředí, ve kterém působí, obohatit a inspirovat tím, 
co se naučili jinde. Tím si samozřejmě občas udělají i nepřátele. Ale díky nim 
se můžou zase něco naučit. Hospodin už pak naše schopnosti nasměruje tam, 
kde je jich zapotřebí.

Srí Lanka je 
buddhistickou 
zemí. Mezi 
theravádovými 
mnichy lze najít 
i mnoho dětí
(Foto archiv Petra 
Vacíka)
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Co tvořilo náplň vašeho pobytu na Dálném východě?
O této části řeholní formace se říká, že je „školou srdce“. Pro mne to byl čas 

strávený intenzivně v hlubokém proměňujícím a uzdravujícím spojení 
s Bohem. Značná část času je k dispozici pro osobní studium, meditaci, 
reflexi, rozhovory s ostatními a poznávání místní kultury. Skupina se schází 
k jednotlivým tematickým workshopům, kde se probírají témata z jezuitské 
historie či spirituality. Důležitou součástí terciátu jsou také třicetidenní 
exercicie a spolupráce na nějakém místním projektu. Takto jsem strávil 
měsíc v dětském domově, kde jsem sloužil převážně jako hračka pro nejmenší 
děti. Na děti jsem mluvil česky a ony na mne sinhálsky a tamilsky. Ale vždy 
jsme se vlastně domluvili.

Naším koordinátorem během terciátu byl místní jezuita Baylon Perera, 
jehož duchovní kompetence nám byla inspirací a útočištěm. Žil s námi ještě 
jeden místní jezuita, bratr Lalith, jenž se staral o všechny technické záležitosti, 
o komunikaci s místními a který organizoval celou řadu výletů. Seznámení 
s místní kulturou znamená poznat především kulturu buddhistickou. 
Křesťanství zde výraznou kulturní stopu nezanechalo.

A jak tam tedy místní lidé prožívají religiozitu a duchovní život?
Na Srí Lance je všudypřítomná lidová zbožnost. Ve svých projevech se 

přitom u místních buddhistů, hinduistů a katolíků příliš neliší. Základní 
lidské potřeby jsou všude stejné a choreografie jejich vyjádření je univerzální. 
Náboženství a spiritualita tam v podstatě visí ve vzduchu. Neustále se člověk 
všude setkává s modlitebními praporky, od čtyř ráno se jednotlivá náboženství 
dělí také o akustický prostor. Křesťanství se přitom projevuje asi nejvíc 
potichu, snad také proto, že je zde křesťanů tak málo. Řeholnice v dětském 
domově v Gampole se například modlí růženec spolu s místními dětmi za 
zpěvu muezzina „Allahu akbar“. Ozývá se z několika okolních mešit a stejný 
zpěv doprovází i jejich ztišení po přijímání. Sestřičky rozhodně netrápí, že se 
modlí k Bohu „společně“ s muslimy, a mně se přitom okrajově vybavovaly 
vzpomínky na trapné protesty českých islamofobů. Na některých 
bohoslužbách, které jsem celebroval, byli zbožně přítomni místní hinduisté, 
buddhisté nebo muslimové, a nikdo se nad tím nepozastavoval.

Co vás na náboženské praxi Srílančanů nejvíc zaujalo?
S mými kolegy z terciátu jsme se shodli na tom, že jsme ještě nikdy neviděli 

tak silné projevy zbožnosti jako při nočním výstupu na Adamovu horu. Tento 
několikahodinový výstup po asi šesti tisících schodech s převýšením tisíc 
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metrů absolvují především buddhisté, protože na vrcholu ve výšce 2245 
metrů nad mořem je chrám nad skálou s otiskem Buddhova chodidla. 
Křesťané však tento otisk spojují s nohou biblického Adama a hinduisté zase 
s nohou Šivy. Putují tam ale i muslimové. Každý má tedy svůj důvod k tomuto 
náročnému výstupu, který mnozí berou jako pokání. Všechny tradice se 
přicházejí pomodlit na stejné místo. Na vrchol nesou mnoho obětních darů 
a nedocenitelnou zkušeností je pak pro ně pohled z vrcholu na východ slunce. 
Překvapivě mnoho lidí nese v náručí malé děti. Výjimkou nejsou ani velmi 
staří lidé, které z obou stran podpírají jejich příbuzní. Tento zbožný výstup 
absolvuje také velké množství mladých lidí. 

Atmosféra je tam velmi usebraná, přestože jen za jeden den po úzkém 
schodišti vystoupá několik tisíc lidí. Je to taková „Compostela na jeden den“ 
s obrovskou výhodou, která je většině poutníků na cestě do Santiaga de 
Compostela upřena: Zpátky se totiž neletí letadlem, ale celá cesta je opět 
pěšky.

Účastníky třetí probace v Kandy poctil svou návštěvou generální představený jezuitů P. Arturo Sosa. Udělal si čas 
i na osobní rozhovory
(Foto archiv Petra Vacíka)
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Setkal jste se s nějakými zajímavými osobnostmi?
Velmi zajímavou postavou je Aloysius Pieris. Ve spolupráci s tehdejším 

generálem jezuitů Pedrem Arrupem založil na okraji Colomba centrum 
mezináboženského dialogu Tulana. Aloy, jak mu všichni říkají, je odvážným 
a kreativním teologem a platí za jednoho z největších křesťanských expertů 
na buddhismus. Strávil jsem v Tulaně týden plný inspirativních rozhovorů. 
Bylo pro mne velmi osvěžující konzultovat své porozumění důležitých témat 
právě s ním.

Generace před námi měly Teilharda de Chardin, Enomiya Lassala, 
Anthonyho de Mella, Yamadu, Josefa Zvěřinu a mnoho dalších. Většina lidí 
se mohla inspirovat pouze jejich knihami. Pro mne vždycky byli důležitější 
žijící lidé, se kterými mohu strávit nějakou dobu a něco se od nich naučit. Na 
mé cestě to byli například Tomáš Halík, Libor Zahradníček, Franz Jalics, 
Ama Samy, Mariano Ballester či Michael Paul Gallagher. Aloy Pieris, stejně 
jako náš průvodce terciátem Baylon Perera, patří do této kategorie velikánů.  

V džungli nedaleko našeho domu také žijí buddhističtí mniši poustevníci. 
Opakovaně jsem je navštívil a strávil mnoho hodin ve velmi obohacujících 
rozhovorech. S jedním z nich jsem si povídal skoro sedm a půl hodiny, takže 
ho z těch rozmluv rozbolely čelisti. Prý obvykle spíš mlčí…

Na co budete nejvíce vzpomínat?
Na měsíc strávený v dětském domově mezi tříletými dětmi, na čas 

v meditacích pod stromem v hinduistickém chrámu nedaleko našeho domu, 
na mnoho dobrých lidí, na nádhernou přírodu nebo na noční výstup na 
Adamovu horu.

Co vám tento pobyt přinesl?
To nejdůležitější je natolik osobní, že vám to takto přímo neřeknu. Myslím, 

že to však je a bude zřejmé z mého způsobu vnímání, uvažování, navazování 
vztahů a práce. Uvědomuji si stále znovu, že nepatřím k mainstreamu české 
katolické kultury a že není žádný důvod o to usilovat. Sdílím tedy nezaslouženě 
tuto „pozici na okraji“ s výše jmenovanými osobnostmi a také třeba s Ježíšem 
z Nazareta nebo s Ignácem z Loyoly. Budu zde tedy i nadále odvážně hlavně 
pro ty, kteří k tomuto hlavnímu proudu nepatří, protože je jim těsný, nebo 
protože jsou k tomu prostě od Hospodina v jeho prozřetelnosti povoláni. Čas 
formace na Srí Lance mi dodal více hloubky a odvahy. Znovu mě ujistil o Boží 
blízkosti.
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Jaké úkoly vás čekají nyní po návratu do České republiky?
Jezuitský řád má dobrou tradici ve způsobu, jak použít pro Boží království 

konkrétní talenty, které Hospodin jednotlivcům udělil. Když jsem odjížděl, 
český provinciál mi řekl, že budu po návratu pokračovat v rozdělané práci, 
tedy v exercičním domě v Kolíně a v pražské akademické farnosti. To se však 
může kdykoli změnit. Vrátil jsem se domů v době, kdy je na vzestupu 
xenofobie a populizmus. V církvi se projevuje fundamentalistickým odporem 
k reformám papeže Františka. Fundamentalisté na všech stranách představují 
hlučnou a agresivní menšinu. Já mám obecně menšiny rád, ale tomuto 
fundamentalizmu je třeba spolu s Františkem vzdorovat. Ne však plýtvat na 
něj silami, které je třeba o to více kreativně nasměrovat tam, kam napovídá 
Boží vůle.

Připravila Alena Rousová
Redakčně upraveno

Petr Vacík se narodil v roce 1977 a pochází 
z Rumburku. Během pražských studií na 

střední škole konvertoval a přijal křest. 
Vystudoval analytickou a enviromentální 

chemii na Vysoké škole chemicko
technologické v Praze. Do jezuitského řádu 

vstoupil v roce 2000 a po dvouletém noviciátě 
studoval filozofii v Mnichově. V letech 
2004−2006 získal kvalifikaci k dávání 

duchovních cvičení ve Švýcarsku, pracoval 
jako pastorační asistent v Akademické farnosti 

Praha, především dával duchovní cvičení. 
V roce 2006 odešel do Říma, kde pracoval ve 
Vatikánském rozhlase a studoval teologii na 

Papežské gregoriánské univerzitě. Od léta 
roku 2009 žil dva roky v kalifornském 

Berkeley, kde pokračoval ve studiu teologie. 
Od září 2017 do března 2018 pobýval na tzv. 
třetí probaci na Srí Lance. V současné době 

působí jako kaplan Akademické farnosti 
Praha a jako ředitel jezuitského exercičního 

domu v kolínském klášteře. Zabývá se 
různými druhy duchovních cvičení 

(kontemplace, filmové exercicie, Sádhana, 
zazen), ale také vztahem spirituality a umění. 
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Inkulturace v Africe
Jedním z důležitých poslání, které byly svěřeny jezuitskému řádu, je dialog 

s jinými světovými náboženstvími. Práce na tomto poli je ovšem provázena 
spoustou výzev, dílčími nezdary a často i velkým neporozuměním. K těm 

zvlášť obtížným patří i dialog s tradičními africkými náboženstvími, 
jak ukazuje článek jezuity z Konžské republiky.   

Tradiční africká náboženství mají 
svůj původ v pestrých a prastarých 
afrických tradicích. Jsou to, co nás, 
Afričany, nese a co my neseme 
v sobě, co určuje náš způsob života, 
náš vztah k lidem, věcem, slovům, … 
Prazáklad tradičních afrických ná-
boženství spočívá v mystických bra-
trstvech, v rozličných náboženských 
hnutích a v nezávislých nábožen-
ských afrických vyznáních, které je 
možno považovat za mutace nebo 
přežívající formy tradičních afric-
kých náboženství. Některé archety-
py tradičních afrických náboženství 
jsou přítomny v afroamerických ná-
boženstvích. Tradiční africká ná-
boženství jsou četná, je však možné 
najít hlediska, která jsou jim všem 
víceméně společná. Nejsou jen na 
africkém kontinentu, ale i v Severní 
a Jižní Americe, v Evropě, a vůbec 
všude tam, kde žijí lidé pocházející 
z Afriky.

Africká církev je s těmito nábo
ženstvími v dialogu od počátku křes
ťanství. Nejmladší projevy tohoto 

dialogu byly potvrzeny Druhým vati
kánským koncilem a biskupskými 
synodami Afriky v letech 1994 
a 2009. Pokud jde o Tovaryštvo Ježí-
šovo, je dobré vzít v úvahu zejména 
34. a 35. generální kongregaci.

Církev a tradiční rituály
Církev na africkém kontinentu se 
hlásí k inkulturaci jako nejúčinnější 
formě dialogu mezi křesťanstvím 
a africkými kulturami a nábožen
stvími. Zapojila se do významných 
teologických a pastorálních studií. 
V roce 1988 byl například Římem 
schválen „Konžský mešní ritus“. 
V rámci tohoto obřadu je mimo jiné 
možné se setkat s tím, že kněz nosí 
během mše oděv z leopardí kůže, 
která ho činí strážcem dané obce 
a zasvěceným mistrem duchovní ini-
ciace.

Církev ve státu Burkina Faso zase 
vytvořila obřad křesťanské iniciace 
vycházející z přestupních a iniciač-
ních ritů tradice lidu Mossi. Církev 
v Nigérii pokřesťanštila tradiční 
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obřad Yoruba a využívá ho při udíle-
ní jména nově narozenému křesťan-
skému dítěti. Tradiční rituály Igba 
Ndu kmene Igbo zase pomáhají 
obnovit sociální vztahy, které se 
dostanou do krize.

V Konžské demokratické republice  
(KDR) zřídil kardinál Malula (1917 
až 1989) společenství, aby vychová-
valo rodilé africké křesťanské řehol-
nice. Za řeholní oděv jim povolil tra-
diční bederní zástěru, a náboženské 
vzdělávání bylo inspirováno místní 
tradicí iniciace. Biskup Matondo 
Kwa Nzambi CICM (1932–2011) 
zase založil v roce 1975 hnutí Bilenge 
ya Mwinda, inspirované tradiční 

iniciací Ngbaka, aby vzdělávalo mla-
dé muže, kteří se nadchli pro Krista. 

V roce 1967 bylo založeno Výzkum-
né centrum afrických náboženství 
(CERA) se sídlem na Katolické konž
ské univerzitě. Abbe Barthélemy 
Adoukonou se skupinou katolických 
intelektuálů založil roku 1970 v Beni-
nu hnutí Sillon Noir, odvážný pro-
jekt, jenž užívá tradiční iniciaci Aja-
Fon původem z Beninu a Toga. 

Jezuitský přínos
Také někteří jezuité se podílejí na 
dialogu s africkými náboženstvími. 
Zmiňme aspoň některé spolubratry, 
kteří se v inkulturaci zvlášť vyzna-
menali. V Kamerunu z nich vynikli 

Liturgický průvod v Nigérii. Místní církev pokřesťanštila některé tradiční obřady a využívá je při bohoslužbách 
a udílení svátostí
(Foto PrayTellBlog.com)
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dva. P. Engelbert Mveng (1930 až 
1995), který se zasadil o rozvoj ná-
boženského života, se inspiroval tra-
dičními africkými náboženstvími. 
Díky němu se v tvorbě křesťanského 
umění začaly objevovat motivy 
z afrického umění. P. Meinrad Heb-
ga (1928–2008) stál v první linii 
v boji proti nenávisti a jejím nejroz-
manitějším projevům. 

V Kongu založil P. Boka di Mpasi 
(1929–2006) v roce 1975 teologický 
časopis Telema a zasadil se o afric-
kou teologii. Můžeme zmínit i vý
zkumné a edukativní projekty na 
jezuitské filozofické fakultě sv. Petra 
Kanisia v Kimwenza. Otcové René 
de Haes (1923–2005), Léon de Saint 
Moulin a Johan Allary přispěli 
ke vzniku Teologické vysoké školy 
v Kinshase a k dynamickému rozvoji 
místní církve.

P. Nghenzi Lonta sepsal v roce 
1970 křesťanská pravidla pro život 
v řeči Wathu. P. Matungulu Otene 
(1946–1999) prosazoval, aby řádový 
život byl zasazen do duchovního 
rámce černé Afriky. Otcové Alain 
van der Beken a Hubert van Roy zase 
sbírali a uchovali pro budoucí gene-
race kulturu lidu Yaka. P. Claude 
Summer se dlouhou dobu zasazoval 
o výzkum a vyučování starých kultur 
Etiopie a Eritrey. 

Na Madagaskaru se v tomto dialo-
gu zvláště vyznamenali čtyři spolu-
bratři. Biskup Mananjary François 
Xavier Tabao (1927–1990) usiloval 

o inkulturaci víry a uplatnil přitom 
svůj umělecký talent – jako hudební 
skladatel a muzikant. P. Adolphe Ra
zafintsalama (1930–2000) pořídil 
souhrnný, pro madagaskarskou 
antropologii nepostradatelný slov-
ník a pracoval na křesťanské teologii 
předků. Také P. Robert Dubois se 
zabýval výzkumem uctívání předků. 
P. François Noiret odborně zkoumal 
a vyučoval madagaskarskou antro-
pologii. 

P. Stéphan Nicaise se zasadil 
o výzkum kreolského náboženství 
a dialog s ním, zatímco P. Arul Vara-
prasadm, zakládající člen Meziná-
boženské skupiny pro dialog, vedl 
dialog se sdruženými křesťany hin-
duistické tradice.

Dnešní situace
Bohužel jen velmi málo mladých 
Afričanů kráčí ve šlépějích těchto 
slavných osobností. Například 
P. Ntima Nkanza (KDR) se angažuje 
ve výzkumu afrických přístupů 
k christologii. P. Orobator Agbonkhi-
anmeghe (Nigérie) se zabývá prame-
ny africké literatury a symbolů 
a využívá je v teologii. P. Ludovic La-
do (Kamerun) zkoumá poslání kato-
lické charizmatické obnovy v Africe 
a také poukazuje na paradoxní strán-
ky afrických kultur. P. Lusala (KDR) 
studuje archetypy místních afric-
kých náboženství ve světle křesťan-
ství. 

Dialog s tradičními africkými ná-
boženstvími není lehkým úkolem, 
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obzvláště na rovině teologického sdí-
lení názorů a náboženských zkuše-
ností. Těžkosti souvisejí s přirozenou 
povahou těchto náboženství a další-
mi parametry. Při zohlednění těchto 
hledisek dojdeme k závěru, že by 
bylo například chybou redukovat 
tradiční africké náboženství na urči-
té zvláštní ezoterické aspekty. Někte-
ří křesťané se naopak nechají vést 
strachem a odmítají jakékoli kontak-
ty s africkými náboženstvími. Přitom 
o nich často nevědí vůbec nic, a zdá 
se, že je to vůbec nezajímá. Navíc 
zesměšňují ty, kteří se odvážně pouš-
tějí do tohoto dobrodružství.

Je proto důležité, aby ti, kteří se 
zajímají o dialog s tradičními afric-
kými náboženstvími, měli odpovída-
jící vědomosti, ctnosti, soudnost 
a zkušenost v duchovním rozlišová-

ní. Rozhodli jsme se proto založit 
panafrické hnutí pro všechny je
zuity, kteří se v dialogu s africkými 
 náboženstvími a kulturami chtějí 
angažovat.

Přeji si, aby jezuitský řád připravil 
a povzbudil více mladých afrických 
jezuitů k této službě dialogu. Kéž by 
jezuité především v Africe byli stále 
více přesvědčeni, že tradiční africká 
náboženství jsou ve velké části popu-
lace stále živá. Nebylo by tedy spra-
vedlivé tuto část lidí ignorovat, když 
Bůh i s těmito lidmi vede stálý dia-
log. Obzvláště od té doby, co meziná-
boženský dialog byl 34. generální 
kongregací řádu nazván „základním 
prvkem našeho poslání“.

Mpay Kemboly SJ
Z Jesuiten, Jahrbuch 2013

přeložil Josef Loub
Redakčně zkráceno                                          

Inkulturace víry se 
často na africkém 
kontinentu týká rituálu 
iniciace
(Foto JRS)
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Patron mládeže
Generální představený Arturo Sosa zahájil 9. března v římském kostele 

sv. Ignáce jubilejní rok sv. Aloise Gonzagy, který potrvá až do 9. března 2019. 
Na rok 2018 totiž připadlo 450. výročí od narození tohoto světce, který 

 obětoval svůj život při ošetřování nemocných během morové nákazy 
ve Věčném městě.

Alois Gonzaga přišel na svět 9. břez-
na 1568 v rodině hraběte Ferdinan-
da z Gonzagy na zámku Castiglione 
u italské Mantovy. Otec s ním měl 
velké plány, doufal, že jeho syn bude 
slavným vojákem a dědicem na pan-
ství. Matka však vedla svého syna ke 
zbožnosti. Když se ve dvanácti letech 
připravoval na první přijetí eucha-
ristie, setkal se s milánským arcibis-
kupem Karlem Boromejským. Aloise 
oslovil natolik, že sám začal uvažo-
vat o duchovním povolání. Více se 
modlil a pravidelně se postil.

Během studií na univerzitě v Alca-
lá četl spisy sv. Petra Kanisia a listy 
jezuitských misionářů. Tato četba ho 
ovlivnila do té míry, že se rozhodl 
vstoupit do jezuitského řádu. Aloi-
sův otec však byl tímto nápadem 
pramálo nadšen. Využil všechny své 
síly a vliv k tomu, aby syna od tohoto 
záměru odvedl. Pokusil se ho přimět, 
aby co nejdříve převzal rodinné 
dědictví. Alois se ovšem v modlitbě 
utvrdil v tom, že ho Bůh volá do 
Tovaryšstva Ježíšova.

Po dvou letech marného úsilí otec 
pochopil, že synovo směřování ne
změní. Alois se veřejně vzdal dědic-
tví a 25. listopadu 1585 zahájil 
v Římě jezuitský noviciát. Od začát-
ku vynikal ctností a velkou horlivostí 
v duchovním životě. Bylo mu dáno 
prožívat velmi intenzivně Boží pří-
tomnost. Dokázal se ovšem zapojo-
vat i do zábavy a nestranil se společ-
nosti spolunoviců. 

Když ukončil noviciát, prošel 
 úspěšně veřejnou filozofickou zkouš
kou, takže mohl zahájit studium teo-
logie. Na začátku roku 1588 přijal 
nižší svěcení. Tehdy se v jeho kní
žecím rodě rozhořely spory, a on se 
je vydal uklidnit. Potom se vrátil zpět 
do Věčného města.

V době, kdy měl před sebou posled-
ní rok studia, po němž měl přijmout 
kněžské svěcení, se v Itálii rozšířila 
morová epidemie. Do služby nemoc-
ným se podobně jako v jiných měs-
tech zapojili také jezuité. Alois se 
okamžitě přihlásil, ale pro jeho cha-
trné zdraví nedostal zprvu dovolení. 
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Naléhal však tak dlouho, až nakonec 
souhlas získal. Hned se zapojil do 
práce ve špitálu a sloužil nemocným 
s velkou obětavostí. Jednou na ulici 
uviděl těžce postiženou osobu, a tak 
ji s vypětím všech sil odvedl, či spíše 
odnesl do nemocnice. To ho však 
natolik schvátilo, že musel sám uleh-
nout. Věděl, že brzy zemře. 

Před smrtí byl obdarován mnoha 
duchovními útěchami a mimořád-
nými milostmi. Uvádí to i v listu, 
který na rozloučenou napsal své 
matce: „Jestliže podle slov svatého 
Pavla láska pláče s plačícími, raduje 
se s radujícími, pak se musíte, drahá 
máti, velice radovat, neboť Bůh mě 

z dobroty a milosti vůči Vám volá do 
pravé radosti, a ubezpečuje mě, že ji 
nikdy neztratím. Ovšem, přiznávám 
se Vám, jasná Paní, že když se v roz-
jímání pohroužím do Boží dobroty, 
má mysl, uchvácená tou velikostí, se 
přímo ztrácí v tomto moři bez břehů 
a beze dna.“

Odešel ve svých 23 letech, možná 
kvůli celkové vyčerpanosti organiz-
mu, možná i proto, že se sám nakazil 
morem. Papež Pavel V. ho v roce 
1605 blahořečil a roku 1726 byl kano-
nizován. Benedikt XIII. ho vyhlásil 
patronem mládeže, zejména pak 
 studentů.

Jan Regner

Před smrtí 
byl sv. Alois 
obdařen velkými 
duchovními dary
(Repro foto archiv)
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Objemný duchovní návod

James Martin
Jezuitský návod (téměř) na všechno

Karmelitánské nakladatelství, Praha 2018
ISBN 978-80-7195-922-9

Název knihy Jamese Martina 
může na první pohled půso-
bit nepříliš originálně, záro-

veň ale napovídá, že autor se nebojí 
humorného nadhledu. Jeho kniha se 
skutečně snaží být užitečným prů-
vodcem pro každého, kdo hledá 
pomoc na cestách duchovního živo-
ta. Přitom se opírá zejména o  spiri-
tualitu sv. Ignáce a o jezuitskou 
duchovní tradici.

Když čtenář uchopí knihu do ruky, 
překvapí ho její objemnost (416 s.) 
– u „návodu“ by čekal větší struč-
nost. Martin se ale jednotlivým 
tématům nevěnuje pouze letmo, 

zastavuje se u nich zevrubně. Snaží 
se vést čtenáře k zájmu o Boží přátel-
ství a nabízí typické prostředky 
z ignaciánské spirituality, jako jsou 
examen, různé druhy ignaciánské 
rozjímavé modlitby, témata chudo
by, čistoty a poslušnosti či rozlišová-
ní vlastního životního povolání. 
O všech tématech píše lehce, a jak 
bývá v anglosaské literatuře obvyklé, 
nechybí humor a četné příklady ze 
života. Přitom autor počítá s tím, že 
množina jeho čtenářů může být širo-
ká. Proto často vysvětluje mnoho 
věcí pro ty, kdo o ignaciánské spiri-
tualitě ani o křesťanství příliš nevě-
dí, zároveň ale věnuje pozornost 
také tomu, aby šel dostatečně do 
hloubky i pro toho, kdo se nad uve-
denými tématy již déle zamýšlí. 
Adresáty knihy tak mohou být řehol-
níci, křesťané s různou mírou zkuše-
nosti duchovního života, ale i lidé 
hledající a nábožensky neukotvení, 
ba i agnostici a ateisté.

Nejcennější je na knize fakt, že je 
založená na osobní zkušenosti. Mar-
tin v ní nabízí, k čemu s pomocí igna-
ciánské spirituality v životě s Bohem 
dospěl a dozrál. Tím čtenáře povzbu-
zuje, aby i on udělal s Bohem osobní 
zkušenost.

Petr Havlíček SJ
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Anotace

Kolektiv autorů
Slyšet slovo – kázeň ducha
Refugium, Olomouc 2018
ISBN 978-80-7412-291-0

Šestý svazek Miscellanea jesuitica 
obsahuje opět příspěvky různých 
oborů. V historické části pojednává 
text Lamberta Klinkeho o mučední-
kovi gulagu. Část filozofickou před-
stavuje text innsbruckého profesora 
Otto Mucka. Část spirituální se zabý-
vá dějinami a rozvojem úcty 
k Božskému Srdci a jejím teologic-
kým zakotvením. Příspěvek „Tomáš 
Špidlík a Česká provincie Tovaryš-
stva Ježíšova“ hodnotí kardinálovu 
osobnost vzhledem k českým jezui-
tům. Publikace také zahrnuje stať 
o podávání na ruku a pokleknutí při 
přijímání. Celý soubor pak uzavírá 
Karl Rahner se svou studií o dneš-
ním knězi a také o souvislostech 
mezi posláním kněze a básníka.

Michal Altrichter
Žijeme v době papeže Františka
Refugium, Olomouc 2018
ISBN 978-80-7412-289-7

Olomoucký jezuita a autor mnoha 
publikací, zejména z oboru spirituál-
ní teologie, nabízí v knize svoji refle-
xi nad působením současného pa
peže. Zdůrazňuje, že žijeme v jeho 
době, nacházíme se uvnitř jeho pon-
tifikátu. Text sleduje buď přímo 
komentář k jeho stanoviskům či 
k těm, kdo papeže hodnotí, nebo 
analyzuje, co je s jeho postojem spo-
jené. Zabývá se také otázkou, zda 
papež skutečně rozděluje, nebo spíše 
připravuje na to, co bude jednou 
důvodem k plnější jednotě. Kniha 
dále otevírá téma, zda se ten, komu 
je již od malička vštěpováno smýšlet 
o člověku a vůbec o světě zle, může 
přerodit v toho, „kdo vidí krásně“.
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P. František Měsíc SJ
2. 12. 1933–2. 3. 2018

Narodil se 2. prosince 1933 v Pod-
hradní Lhotě nedaleko Svatého Hos-
týna. Pokřtěn byl následujícího dne 
v Rajnochovicích. Po základní škole 
v Podhradní Lhotě navštěvoval gym-
názium na Velehradě, kde také 
14. srpna 1949 vstoupil do řádového 
noviciátu.

V padesátých letech sdílel osud 
mnoha řeholníků a byl internován 
v Bohosudově, v Hájku a na Klíčav-
ské přehradě. První sliby složil 
15. srpna 1951 v Brně. V letech 1951 
až 1952 pokračoval ve studiu na gym-
náziu ve Valašském Meziříčí a další 
tři roky na jazykové škole v Brně. 
V letech 1956–1958 absolvoval po
maturitní studium na zdravotnické 

škole jako rentgenový laborant. 
V letech 1959–1960 byl vězněn 
v Ostravě.

Teologická studia dokončil v letech 
1968–1971 v Litoměřících. Na kněze 
ho vysvětil biskup Karel Skoupý 
5. července 1971 v Brně. Poté byl do 
roku 1975 kaplanem v Luhačovicích 
a Slavičíně. Následně působil ve far-
nostech Jakartovice, Zděchov, Prž-
no, Hošťálková, Dvorce, Branná 
a Jáchymov. Slavné sliby v jezuit-
ském řádu složil 15. srpna 1983. 
V době nesvobody vydával několik 
samizdatů, mimo jiné Informace 
o církvi. V letech 1991–1992 byl kap-
lanem na Velehradě, poté do roku 
1994 administrátorem v Čehovicích.

V roce 1994 přišel na Svatý Hos-
týn, o rok později se stal farářem ve 
Všechovicích. Pak se vrátil na Svatý 
Hostýn, kde zastával úlohu farního 
vikáře a subministra domu. Mezi 
roky 2001 a 2006 byl promotorem 
Apoštolátu modlitby. Na Svatém 
Hostýně už působil až do konce své 
pozemské pouti. Dne 2. března 2018 
zemřel v nemocnici v Kroměříži a byl 
pohřben na svatohostýnském hřbi-
tově.
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Skaut tělem i duší
Ve středu 21. února zemřel ve věku 93 let pan Zdeněk Zelený, skautským 
jménem Káďa. Od dětství byl zapojen do skautingu, spolupracoval s benedik-
tiny i jezuity, postupně se stával stále aktivnějším organizátorem s novými 
nápady. Jeho celoživotní orientací byla věrnost křesťanským zásadám. 
Za tyto postoje a činnost byl vězněn. On i jeho oddíl obdrželi četná státní 
i církevní vyznamenání. Pohřeb zesnulého se konal ve středu 28. února 
v 10 hodin v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí.

Jsou lidé, kteří nemyslí jen na sebe, 
ale i na druhé. Mezi ně patří i skaut 
tělem i duší Zdeněk Zelený – Káďa. 
Jeho celoživotní orientací byla věr-
nost křesťanským zásadám, na nichž 
postavil skauting Robert BadenPo
well. Káďa se narodil 1. prosince 
1924 v Praze ve věřící rodině ruské-
ho legionáře Františka Zeleného. 
Tam získal základ toho, co potom 
ovlivňovalo všechny jeho životní 
postoje: správný vztah k Bohu, k bliž-
nímu a k vlasti.

Na skautskou stezku se vydal roku 
1934 v 51. oddílu sboru Legio Angeli-
ca v Praze. Skautské ideály si získaly 
jeho srdce na celý život. Velkou 
zásluhu na tom měl jeho první vůdce 
a nezapomenutelný vychovatel mlá-
deže P. Method Klement, benedik-
tin, skautským jménem Šedý Balů. 
Zdeněk se svým oddílem absolvoval 
v roce 1934 tábor v Beluši na Sloven-
sku, v letech 1935 a 1936 v Kunkovi-

cích, v dalším roce ve Lnářích, 
v následujících letech na Bechyňsku 
pod Obůrkou až do rozpuštění tábo-
rů nacisty. Potom pokračoval Zde-
něk ve skautské činnosti v různých 
malých skupinách v Klubu českých 
turistů. Přátelský vztah a velký vliv 
na Káďův skautský růst měl též člen 
skautingu a pozdější místonáčelník 
skautské organizace Otakar Marti-
novský.

Zdeněk absolvoval průmyslovou 
školu zbrojní a potom pracoval 
v pražské Lověně; specializoval se na 
výrobu loveckých zbraní a zabýval se 
též balistikou a zkoušením nových 
zbraní. V tomto podniku měl později 
na starosti puškařský dorost. Jeho 
otec pracoval v technické správě 
Všeobecné nemocnice na Karlově 
náměstí. Během války byl jako legio-
nář zapojen do odboje, který řídil 
jeho spolubratr z legií Karel Kutl-
vašr. Zdeněk byl též zapojen do 
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odboje ve skupinách, které pracova-
ly ve zdravotnictví; jako zpravodaj-
ská spojka měl krycí jméno Káďa.

V roce 1943 byl nasazen na práci 
do Říše. Když byl jeho závod v Norim-
berku vybombardován, vrátil se 
s několika stejně postiženými Čechy 
pěšky zpět do vlasti a ukrýval se 
doma. Přišlo však na něho udání 
a hrozilo mu zatčení. Proto utekl 
z domova ještě se čtyřmi kamarády 
stejného osudu. Vydali se na Sloven-
sko a přes Karpaty se dostali až do 
Rumunska. Zde pracoval ve vesnici 
u přístavu Constanta jako kovář. 
Před blížící se frontou během prázd-
nin roku 1944 prchal zpět přes 
Maďarsko na Moravu a pak do Pra-
hy, kde se mu podařilo zapojit do 
„pracovního procesu“ ve Waltrovce, 
továrně na letecké motory v Jinoni-
cích. Zúčastnil se květnové revoluce, 
při níž spolupracoval se všeobecnou 
nemocnicí, potom ve spolupráci 
s Charitou a Repatriační komisí po
máhal s převážením osvobozených 
vězňů z koncentračních táborů.

Zakládání skautských oddílů
15. května 1945 založil skautský 
oddíl, který se stal základem středis-
ka Maják, jež pak vzniklo v září 1945. 
Ve školním roce 1945 až 1946 rozví-
jely ve středisku Maják svou činnost 
oddíly 377, 378 a 379 skautů 
a 377. smečka vlčat, vedená oběta-
vým Vláďou KolářemAkélou. Od 
založení střediska byl Káďa jeho 
vedoucím. V zimě 1945 byl pořádán 

první skautský zimní tábor ve Hvoz-
dech u Štěchovic. V červenci 1946 
byl vedoucím tábora v Řepešíně 
u Záblatí na Šumavě. Po návratu 
z tábora pomáhal budovat stavby na 
letní škole v Červeném Hrádku – 
přednáškový sál, kapli, kuchyň 
a ostatní zařízení. V témže roce 
absolvoval letní školu.

Při 377. oddílu skautů založil v roce 
1946 družinu hluchoněmých chlap-
ců Tetřevi, která se rozrostla v oddíl. 
Za účelem integrovat hluchoněmé 
mezi skauty spolupracoval s Ústa-
vem pro hluchoněmé a nedoslýcha-
vé v Holečkově ulici na Smíchově. 
Díky vedení tohoto ústavu byla 
poskytnuta pro oddíl hluchoněmých 
i klubovna a propůjčena i tělocvična 
pro celé středisko. V témže roce 
pořádalo středisko zimní tábor ve 
Svatém Janu pod Skalou pro vlčata, 
skauty i hluchoněmé. Káďa připra-
voval též program pro zrakově 
postižené děti pod odborným dohle-
dem bratra FaflaOčka, lékaře, vůd-
ce skautského střediska Blaník. 
Vlastní výchovnou práci již časově 
nestíhal a předal ji dalším bratřím ve 
středisku. Pro bratra profesora 
Hněvkovského připravoval v roce 
1947 s ostatními bratry mediky 
z jeho kliniky tábor pro děti s pohy-
bovým postižením. Byly tak připra-
vovány základy pro skautskou čin-
nost těchto dětí.

Na podzim 1946 nastoupil vojen-
skou službu na generálním štábu. 
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S mezinárodní repatriační komisí 
navštívil mnohá světová bojiště, 
a tak se mu naskytla možnost zúčast-
nit se mezinárodního skautského 
Jamboree ve Francii v roce 1947. 

Únor 1948 znamenal pro skauting 
velkou pohromu. Jako jedny z  prv-
ních byly likvidovány oddíly  s křes
ťanskou výchovou, tedy i Maják. For-
mální likvidace však neznamenala 
konec činnosti. Skauti z Majáku 
pokračovali v Bohosudově. Vedl je 
Jaroš, bratr jezuity P. Brtvy a jezuita 
P. Cukr. Dále pak pokračovali v Pří-
brami jako junáci arcibiskupského 
konviktu (Janoušek, P. Karel Pilík 
a P. Jaroslav Pilík, jezuita), a přede-
vším v Praze jako klub roverů – skau-

tů pod vedením Kádi. Roveři se schá-
zeli po bytech ochotných rodičů, 
podnikali různé výlety pěší i na 
kolech. Měli střelecké závody na 
zbraslavské střelnici, která byla 
Káďovým pracovištěm. Zúčastňovali 
se důležitých, již tajných církevních 
akcí. Pomáhali též při rozvážení pas-
týřských listů československých bis-
kupů v roce 1949.

Před Vánocemi roku 1950 byl 
zatčen Káďův spolupracovník, pé
tépák, bohoslovec bratr Jaroslav 
Pilík. Káďa zatím koncem roku 1949 
a v roce 1950 unikl několika za
tčením. Po roce pronásledování byl 
13. ledna 1951 dopaden. Státním 
soudem Brno byl odsouzen v Ostra-

Zdeněk Zelený ve čtyřicátých 
letech. Stal se zakladatelem 
skautského střediska Maják, 
na které dodnes mnozí 
s láskou vzpomínají
(Foto archiv střediska Maják)
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vě 29. září 1951 k patnácti letům věze
ní. Byl uznán vinným trestným či-
nem velezrady podle paragrafu 78 
a trestným činem vyzvědačství podle 
paragrafu 86 a odsouzen k dalším 
trestům, peněžitému trestu, ztrátě 
občanských práv, dále pro účast 
v tzv. protistátní organizaci Modré 
květy, do které Státní bezpečnost 
zahrnovala některé kněze i laiky. 
Káďa prošel různými věznicemi 
a lágry (Mírov, Jáchymovsko, Pří-
bramsko, Ruzyně, Opava a jiné – cel-
kem osmnáct míst). Propuštěn byl 
na amnestii v roce 1960. Pro veřej-
nost to byla amnestie před tzv. záko-
nem, ve skutečnosti však podmíněné 
propuštění.

Obnova činnosti
Po návratu pracoval v Modřanských 
strojírnách. V době normalizace 
musel změnit místo, kvůli sledování 
Státní bezpečností přešel do podni-
ku Stavby silnic a železnic, kde pra-
coval jako laboratorní technik u lase-
rové techniky. V roce 1963 se oženil 
a narodily se mu dvě dcery. 

Pražským jarem nastalo u nás jiné 
politické ovzduší. Toho využili skau-
ti, a nečekajíce na schválení vyšších 
politických míst obnovili svou veřej-
nou činnost. V dubnu 1968 obnovilo 
svou práci i středisko Maják a pod 
vedením Kádi se rozrostlo na deva-
tenáct dobře prosperujících oddílů, 
dohromady asi sto šedesát členů: 
vlčat – světlušek, skautů – skautek, 
roverů a oldskautů (OS).

Mimo vedení střediska se stal 
Káďa na návrh bratra Janduse, před-
sedy výkonného výboru OS, členem 
náčelnictva OS, které nakonec neby-
lo povoleno. V roce 1968 spolupra-
coval s bratrem Lonem – Remiše-
rem na vedení letní školy a jako 
instruktor letní školy a zástupce bra-
tra Lona na letní škole Červený Hrá-
dek. Byl členem Ústřední duchovní 
rady a spolupracoval s bratrem Mar-
tinovským a P. Reinsbergem, brat-
rem Němcem a dalšími. 9. května 
1970 udělilo náčelnictvo Junáka 
středisku Maják Junáckou medaili 
díků jako výraz uznání za zásluhy 
o výchovu mládeže. Byla to i velká 
zásluha Kádi, že jeho středisko mělo 
vždy na zřeteli skautský zákon, 
a i podle toho žilo. Tento zákon uka-
zoval v problematice doby jasnou 
cestu všem skautům.

Na podzim 1970 komunistický 
režim skauting opět zrušil. Mnozí 
skauti ale pokračovali dále v práci 
s mládeží. Káďa jako jasný odpůrce 
režimu byl stále pod pozorností Stát-
ní bezpečnosti. To mu však nevadilo, 
pomáhal dál alespoň radou a povzbu-
zením těm, kdo mohli jakýmkoliv 
způsobem působit na mládež. 
V témže roce vykonal s činovníky 
střediska návštěvu u biskupa Tomáš-
ka, pozdějšího kardinála. Ten práci 
střediska kladně hodnotil a přál mu 
co nejdelší činnost ve stávající době. 
Této návštěvy se zúčastnilo celkem 
dvacet osm činovníků a činovnic 
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střediska. Za tento čin byl vůdce 
střediska tvrdě kritizován, že si dovo-
lil něco, co prý nebylo povoleno ofi-
ciálními směrnicemi.

Ve své bohaté a nebezpečné skaut-
ské činnosti měl Káďa plné pocho-
pení a podporu ve své matce. Po
mohla zachránit mnoho skautských 
cenných věcí před slídivou Státní 
bezpečností, převážela je na různá 
bezpečnější místa Čech a Moravy. 
Jednalo se hlavně o všechny středis-
kové a oddílové vlajky i spřátelených 
oddílů, jmenné seznamy, literaturu 
a tak podobně. Od Československé-
ho junáka obdržela za svou velikou 
pomoc skautskému hnutí řád Skaut-
ská vděčnost.

Ocenění
Káďova práce pro mládež a pro vlast 
byla oceněna různými vyznamenání-
mi: Junácký kříž za vlast 1946, Rytíř-
ský řád svatého Václava 1946, Čest-
ný řád svatého Václava 1947, 

Jubilejní medaile za službu vlasti 
1968, Junácká medaile díků za záslu-
hy a výchovu mládeže 1970, Řád 
čestné lilie v trojlístku 1990, Doživot-
ní členství Svojsíkova oddílu 1994, 
Medaile za zásluhy Lazariánské 
pomocné služby 1995, Řád stříbrné-
ho vlka 1996. Žádná vyznamenání 
však nemohou vyvážit strádání, 
dlouhý život plný služby, obětování, 
naplněný věrností našim heslům: 
„Buď připraven“ a „Sloužit druhým“, 
tak jak to žádá náš Nejvyšší Vůdce, 
jemuž jsme slibovali.

V listopadu 2013 ocenil ministr 
obrany Vlastimil Picek Zdeňka Zele-
ného osvědčením o účasti v třetím 
odboji odznakem a pamětním dekre-
tem za zapojení do odboje proti 
komunistické totalitě. Od papeže 
Benedikta XVI. obdržel rytířský kříž 
svatého Řehoře Velikého za dlouho-
leté uvádění víry mezi mládeží.

Jan Janoušek
Redakčně upraveno

První vlajka skautského 
střediska Maják, kterému 
Káďa věnoval mnoho 
svého času
(Foto archiv střediska Maják)
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Pojďte a uvidíte!
In memoriam Zdeněk Zelený

Milý Zdeňku, Káďo, jak jsme Ti 
všichni říkali přezdívkou. Ta vznikla 
za války, když jsi jako zpravodajská 
spojka nechával zprávy zastrčené ve 
skulině mezi káděmi a zdí domu. 
Když mě v Římě zastihla zpráva, že 
jsi odešel do Otcova domu, přijal 
jsem to s klidem. Vzhledem k tomu, 
že Ti bylo 93 let, by si člověk mohl 
říci, že je to přirozený běh života. 
Zde jde však o mnohem víc. Totiž 
o to, že Tvůj život dokazuje, že si Pán 
Bůh do polívky foukat nenechá, jak 
jsi sám říkával. To, co Ti komunisti 
ze života vzali, Ti On na letech života 
přidal. A to zde, už na tomto světě, 
v tomto životě. Mám za to, že větši-
na, neli všichni Tvoji trýznitelé jsou 
už dávno „pod drnem“. 

Vzpomínka na Tebe sahá daleko 
do mého mládí, když jsi k nám cho-
díval na návštěvu svého spolumukla 
z Opavské věznice. Vynořují se mi 
vzpomínky na skautské tábory, které 
jsi stačil za to krátké jaro 1968 a 1969 
zorganizovat. Žiji z toho dodnes. 
Spojovala nás společná víra v život 
věčný. Co to ale vlastně ten život věč-
ný je? Vždy se nám vysvětloval tak, 
že začne, až tento pozemský život 

skončí. Ani jsme se neptali, jak může 
život věčný začít, když je nekoneč
ný.  Zdálo by se, že Bohu na tomto 
životě na zemi zas až tolik nezáleží 
a církev že má za úkol chlácholit lidi 
odkazy na to, jak to bude báječné, až 
konečně začneme v nebi žít. Hlavní 
bylo uvěřit, že existuje život po smr-
ti.

Německý písničkář Wolf Biermann 
měl poukazů na budoucí beztřídní 
radostný život socialistické ideální 
společnosti tak plné zuby, že si dovo-
lil skromně poukázat na to, že exis-
tuje také život před smrtí. Úplný 
objev! Dovedu si představit, že jste 
měli v kriminále asi chvíle, kdybyste 
nejraději vyběhli na Krnovskou ulici 
v Opavě a křičeli z plna hrdla, že se 
vám chce před smrtí také ještě tro-
chu žít. Ale právě proto tam byly ty 
mříže, abyste to neudělali. Kdyby 
bachaři četli doma tajně Bibli, tak by 
se asi podivili, jak Pánu Bohu na 
tomto životě záleží, že dokonce 
odměňuje své přátelé dlouhým živo-
tem na zemi. A dělal to vždycky. Už 
v Desateru čteme: Cti otce svého 
i matku svou, abys dlouho živ byl 
a dobře se ti vedlo na zemi. Uvěřit 
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v Krista a žít podle Božích přikázání 
neznamená snižovat si kvalitu živo-
ta, jako investici, abych si zasloužil 
nebe. Už tento život má svoji věčnou 
hodnotu, protože ho Kristus posvětil 
svým Boholidstvím.

Někdy se člověk přistihne při tom, 
jak si stěžuje, že život podle evange-
lia je moc náročný. Nikolaj Berďajev 
přitakává a říká, že právě proto bude 
křesťanů vždycky málo. Jiná ná-
boženství to dělají lidem lehčí. Už 
svatým Pavlem to cloumalo a říká: 
Nevstalli Kristus z mrtvých, marná 
je naše víra. Jestli jsme si odříkali 
v tomto životě leccos, co by se nám 
chtělo okusit, a potom bychom 

museli zjistit, že jsme se mýlili, pak 
jsme na tom hůř než pohani, protože 
ti si alespoň užili. Ale vy muklové, 
tedy muži určení k likvidaci, jste 
zvláštní rasa. Ještě jsem nikoho z vás 
neslyšel stěžovat si na to, že vám 
komunisti ukradli nejlepší léta živo-
ta a národu půl století. Kdykoli jste 
vyprávěli o kriminále, tak měl člověk 
dojem, že to nebyl ztracený život, ale 
naopak – život naplněný blízkostí 
 Boha.

Dalo by se to nějak psychologicky 
vysvětlit ve smyslu, že člověk vytěs-
ňuje to zlé, aby to vydržel a nezbláz-
nil se? Pokud vůbec můj táta o věze-
ní vyprávěl, tak téměř výlučně o tom, 

„Vynořují se vzpomínky 
na skautské tábory, 
které jsi stačil za to 
krátké jaro 1968 a 1969 
zorganizovat. Žiji z toho 
dodnes,“ ohlíží se za 
životem vzácného 
člověka Zdeňka 
Zeleného jezuita 
Richard Čemus
(Foto archiv)
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co bylo k smíchu, anebo zpíval pís-
ničky Voskovce a Wericha, které se 
v Opavě všechny naučil.  Lepší je 
nehledat žádná psychologická vy
světlení, už jenom proto ne, že 
manželkám a snoubenkám, které 
čekaly, až se vrátíte, do smíchu vůbec 
nebylo. A dětem už vůbec ne. Když 
učitelka vyvolala k tabuli moji sest-
ru, aby řekla před celou třídou, kde 
má tatínka…

Je to asi všechno úplně jinak a já 
Ti píšu tento dopis, abych Ti podě-
koval, abych poděkoval Pánu Bohu, 
že jsem Tě směl znát, a poděkoval 
Tobě za příklad statečnosti – zde by 
se spíše hodilo slovo chrabrosti – 
který jsi mi dal. Mluvívá se o nedo-
statku mužské spirituality. Já mys-
lím, že vy jste ji žili, a jestli v dnešním 
světě má svůj význam slovo být rytí-
řem, tak to platí o vás. Je to až s podi-
vem, jak hrubost kriminálu nedoká-
zala udusit ve vás gentlemanství.

Mohl bych toho ještě o Tobě hodně 
napsat, ale to už není třeba. Trápí 
mě však jedna věc: Co bude, až už 
tady nikdo z vás muklů nebude. Dnes 
se často mluví o hodnotách. Ty ale 
sami o sobě vůbec neexistují, pokud 
je někdo nežije. Nemůžu si pomoct, 
ale já vidím přímé propojení mezi 
nelidským, brutálním a ponižujícím 
zacházením s lidmi jako vy, ať už to 
bylo na věži smrti v Jáchymově, nebo 
v korekci v táboře Vojna, kde muklo-
vé nesměli ani vidět Svatou Horu 
u Příbrami, nebo všechny ty vynále-

zy, jak týrat lidi na Mírově či v Leo-
poldově, s hloubkou člověka, která 
by se asi neotevřela, kdyby toho 
nebylo, a my bychom neměli tuto 
elitu národa, na kterou by národ měl 
být více hrdý. Asi by se vám nedosta-
lo toho poznání,  které člověk nemůže 
získat, než když zaslechne slovo Boží: 
pojďte a uvidíte.

Člověk by musel být asi úplně hlu-
chý a slepý, kdyby neviděl, že se něco 
epochálního děje, že prožíváme otře-
sy, jakési duchovní zemětřesení, kdy 
se zlo i dobro radikalizují a zároveň 
mísí, takže je často nedokážeme roz-
lišovat. Nevíme, jaké svědectví se od 
nás může jednou žádat. Jedno je 
však jisté, že nestačí si někde něco 
přečíst, pozorovat z dálky a poté pře-
dat dál. Karel Rahner řekl památnou 
větu, že křesťan budoucnosti bude 
buď mystikem, nebo vůbec nebude. 
Vždycky mě na této větě vadilo, že 
Rahner neřekne, co to znamená být 
mystikem. Až jsem jednou zašel do 
knihovny, vytáhl osmý svazek Schri-
ften zur Theologie, a tam to stojí čer-
né na bílém. Říká tam: Křesťan 
budoucnosti buď bude mystikem, 
tedy tím, kdo něco prožil, anebo  
nebude vůbec. Abychom mohli říci, 
že my jsme byli a budeme, musíme 
se životu postavit. Já Ti děkuji, Zdeň-
ku, že ses mu postavil. Chápu totiž 
stále jasněji, že to nebyla ztracená 
léta života, ale dar a povolání. Při-
mluv se za nás, až nám bude těžko.

Richard Čemus SJ
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■ Mladí lidé, kteří rozlišují povolání 
a uvažují i o řeholním životě, měli 
v úterý 6. února večer již potřetí pří-
ležitost diskutovat otevřeně se členy 
nejrůznějších řeholních řádů a kon-
gregací. Setkání s názvem Jsme 
odvážní (?) tentokrát hostil františ-
kánský klášter v centru české metro-
pole. Pozvání přijal i jezuita Franti-
šek Hylmar, který účastníkům nabídl 
zamyšlení nad tím, jak poznat Boží 
volání.
■ Ministerstvo kultury vydalo 31. led-
na zprávu, že vláda schválila prohlá-
šení devatenácti nemovitostí za 
národní kulturní památky. Mezi ně 
patří i poutní areál Svatý Hostýn 
s křížovou cestou a kostelem Nanebe-
vzetí Panny Marie, který spravuje 
jezuitská komunita. Seznam rozšíři-
ly i poutní areál s kostelem Panny 
Marie Bolestné v Bohosudově nebo 
poutní areál s kostelem Panny Marie 
Pomocné a jezuitskou rezidencí na 
Chlumku u Luže, kde v minulosti 
jezuité působili. 
■ Sestry boromejky v neděli 11. úno-
ra od 17 hodin hostily v kostele Svaté 
rodiny v Řepích představení nazva-
né „Ach, jak mě svět se vším mrzí“. 
To bylo složeno z barokních kázání, 
jejichž autory jsou Antonín Koniáš 

a Ondřej de Waldt. Zdramatizovaná 
kázání doprovodila hudba a verše 
jezuitského básníka Bedřicha Bride-
la. Díla barokních autorů ze 17. 
a 18. století interpretovaly Marcela 
Šiklová a Irena Pulicarová. Pořada-
telé tak chtěli přiblížit Antonína 
Koniáše jako velmi schopného lite-
ráta, který napsal řadu textů, a to 
nejen v češtině, ale i v němčině a lati-
ně.
■ Ve farním kostele svatého Štěpá-
na, který spravují jezuité, slavil ve 
středu 28. února bohoslužbu za 
zemřelé lidi bez domova kardinál 
Dominik Duka. Iniciativa vzešla od 
Komunity Sant’ Egidio, která se 
věnuje sociálně slabým skupinám 
a jednotlivcům vytlačeným na okraj 
společnosti.
■ Společenství věřících při pražském 
kostele svatého Ignáce se v rámci 
adventních Dnů víry setkalo se spi-
sovatelem Eduardem Martinem, 
vlastním jménem Martinem Petiš-
kou. Protože je jeho osoba zaujala, 
pozvali ho v neděli 4. března znovu 
a povídali si s ním o jeho životě a díle. 
Besedu moderovala novinářka Dana 
Jaklová.
■ Německý jezuita P. Friedhelm 
Mennekes zavítal v polovině března 
opět do České republiky. V Národní 
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galerii ve Šternberském paláci na 
Hradčanském náměstí  12. března 
večer hovořil o Rubensově díle v Pra-
ze a Kolíně nad Rýnem. O dva dny 
později se v sakristii kostela Nejsvě-
tějšího Salvátora zapojil do panelové 
debaty s P. Markem Orko Váchou 
a Norbertem Schmidtem o zkuše-
nostech transcendence. Pak 15. břez-
na večer přednášel v klášteře domi-
nikánů. P. Friedhelm Mennekes, 
emeritní profesor praktické teologie 
a sociologie náboženství na jezuitské 
vysoké škole Sankt Georgen ve 
Frankfurtu nad Mohanem, se od 
konce 70. let aktivně účastní dialogu 
církve, víry a současného umění.
■ Pedagogické centrum při Arcibis-
kupství pražském nabídlo ve dnech 
5. až 28. března základním školám 
na území města setkání s velikonoč-
ním biblickým příběhem. Program 
pod vedením zkušených lektorů se 
odehrává v kostelích, dalších církev-
ních prostorách i přímo ve školách. 
Do kostela svatého Ignáce na Karlo-
vě náměstí a přidruženého sálu se 
přihlásilo asi patnáct skupin, celkem 
tedy přes čtyři sta dětí. S velkým 
zájmem se předtím setkal i vánoční 
program, který se konal v rámci pro-
jektu Poselství křesťanských svátků. 
V sobotu 24. března se v místnosti 
Ignáce Raaba při kostele svatého 
Ignáce sešly děti od čtyř do patnácti 
let a pod vedením pastorační asis-
tentky Terezy Novotné se hravou 
formou připravily na Velikonoce. Při 

té příležitosti mohly také přijmout 
svátost smíření.
■ V pražském kostele svatého Ignáce 
se 19. dubna od 10 hodin konala mše 
svatá pro bývalé příslušníky pomoc-
ných technických praporů. Spolu 
s rodinnými příslušníky a příznivci 
vytvořili skupinu asi čtyřiceti osob. 
Hlavním celebrantem byl P. Petr 
Kolář SJ, koncelebrovali jezuita 
P. Josef Tichý a dominikán P. Jor-
dán Vinklárek.
■ Ve středu 25. dubna večer P. Fran-
tišek Hylmar SJ přiblížil katolickým 
lékařům duchovní odkaz svatého 
Ignáce z Loyoly pro dnešní dobu. 
Setkání se uskutečnilo v posluchár-
ně III. interní kliniky Všeobecné 
fakultní nemocnice na adrese 
U nemocnice 1. Přednášku s názvem 
„Čeští jezuité v dnešní církvi a spo-
lečnosti“ a podtitulem „Jak v součas-
né době hledat a nacházet Boha?“ 
zorganizovala Česká křesťanská aka-
demie. 
■ Ekumenická komise pro české cír-
kevní dějiny sedmnáctého století, 
církevní reformy a náboženskopoli-
tické střety v raném novověku uspo-
řádala v úterý 22. května v Husově 
domě na Jungmannově ulici celo-
denní kolokvium na téma Nábožen-
ský exil v českých zemích v raném 
novověku. Jedním ze tří hlavních 
přednášejících byl jezuitský historik 
Miroslav Herold, který hovořil 
o působení jezuitů během stavovské-
ho povstání. 
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Brno
■ V neděli 8. dubna v prodejně na 
Rašínově ulici pořádalo nakladatel-
ství Cesta autogramiádu knih pol-
ského kněze P. Józefa Augustyna. 
Předcházela jí bohoslužba v kostele 
svatého Jakuba, které otec Augustyn 
předsedal.

Olomouc
■ Pod patronací sester františkánek 
Neposkvrněného Početí Panny Marie 
probíhá přednáškový minicyklus 
s názvem České nebe. P. Miroslav 
Herold v něm hovoří o svatých pat-
ronech českých zemí. 23. listopadu 
loňského roku se věnoval svatým 
Ludmile a Václavovi, 18. ledna svět-
cům spjatým s řeholí svatého Bene-
dikta a 15. března se věnoval dvěma 
svatým Janům: Nepomuckému 
a Sarkanderovi. 
■ V letošním akademickém roce 
pokračovalo podruhé večerní Studi-
um spirituality pro širší veřejnost. 
Konalo se každé úterý od 20. února 
do 24. dubna večer v aule CMTF UP. 
Přednášeli jezuité Michal Altrichter 
a Pavel Ambros a sestra Luisa Karczu
bová. Katedra pastorální a spirituální 
teologie připravila tento kurz v rám-
ci celoživotního vzdělávání.
■ Ve dnech 29. a 30. května navštívil 
hanáckou metropoli profesor Tomáš 
Halík, kterého provázela Dr. Scarlett 
VasilukováRešlová. Tomáš Halík 
měl v úterý večer nejprve autogrami-
ádu své nové knihy a poté přednášku 
s besedou v rámci cyklu Olomoucká 

kavárna. Setkání moderovali Jan 
Žůrek a Matouš Pelikán. Poté známý 
farář Akademické farnosti Praha 
oslavil spolu s několika přáteli své 
jubilejní 70. narozeniny. Následují-
cího dne posnídal s jezuitskou komu-
nitou a společenstvím spolupracov-
níků, dopoledne si pak prohlédl 
knihovnu Centra Aletti a některé 
cenné památky.

Velehrad
■ Už XIV. ročník Studentského Vele-
hradu ve dnech 19. až 22. dubna se 
nesl v duchu tématu: Je to na tobě. 
Akce byla zaměřena na rozvoj osob-
nosti křesťana a jeho angažovanost 
v dnešním světě. Tradičního setkání 
vysokoškoláků z celé republiky se 
zúčastnilo na sedm set mladých lidí. 
Mezi hosty byl i Tomáš Halík, Marek 
Vácha, Tomáš Petráček, europosla-
nec Pavel Svoboda a mnoho dalších.
■ V neděli 6. května po odpolední 
mši svaté měl historik P. Miroslav 
Herold SJ z olomoucké komunity 
v bazilice přednášku pro veřejnost 
s názvem „Posvátná těla na Velehra-
dě“. Duchovní správa velehradského 
poutního místa akcí tak reagovala 
na množící se dotazy návštěvníků 
ohledně prosklených rakví v bazilice. 
■ Do programu velehradské pouti za 
obnovu rodin a duchovní povolání 
děkanátu Uherské Hradiště 12. květ-
na a děkanátu Vsetín 26. května byla 
zařazena také přednáška jezuitského 
teologa P. Pavla Ambrose o marián-
ské úctě papeže Františka.
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■ V sobotu 16. června se uskutečnila 
pouť děkanátů Kroměříž a Holešov 
za obnovu rodin a duchovní povolá-
ní. Do programu byla zařazena 
i přednáška jezuity P. Michala 
Altrichtera nazvaná Podněty pro 
duchovní život od papeže Františka.

Děčín
■ Žáci Křesťanské základní školy 
Nativity spolu s Gymnáziem Děčín 
a školami z Varnsdorfu a Libochovic 
uspořádali během měsíce března 
výstavu žákovských prací na zámku 
v Děčíně. Expozice nesla název Svět-
lo pro svět a účelem byla podpora 
stejnojmenné organizace.

Ružomberok
■ Slovenská provincie Tovaryšstva 
Ježíšova uspořádala v sobotu 26. 
května pouť za povolání do kaple 
Panny Marie Sněžné v Trlenské doli-
ně u Ružomberka. Pozvala i české 
jezuity. Přítomni byli oba provinciá-
lové – P. Rudolf Uher a P. Josef 
Stuchlý.

Klatovy
■ Ve dnech 27. a 28. dubna proběhl 
již dvanáctý ročník Barokních jezuit-
ských Klatov. Akci opět pořádalo 
Občanské sdružení Klatovské kata-
komby. Historickou konferenci v pá
tek 27. dubna odpoledne v sále měst-
ské knihovny zahájila přednáška 
„Balbínova Miscellanea z pohledu 
přírodovědce“. Také program v sobo-
tu 28. dubna se částečně věnoval té-
to významné osobnosti jezuitského 
řádu. Účastníci konference se také 

mohli seznámit s vysokou úrovní 
matematiky, která se pěstovala 
v pražském Klementinu. Akci uza-
vřelo requiem v kryptě jezuitského 
kostela Neposkvrněného početí Pan-
ny Marie a svatého Ignáce. Boho-
služby se zúčastnili i P. František 
Hylmar SJ a český jezuitský provin-
ciál P. Josef Stuchlý. 

Svatá Hora
■ V sobotu 12. května se konala 
v poutním areálu na Svaté Hoře 
u Příbrami pouť Pražské arcidiecéze 
za duchovní povolání. Mladí se už 
v předvečer setkali v Dobříši, kde byl 
program zahájen. Následovalo noční 
putování na Svatou Horu spolu 
s bohoslovci, řeholními osobami 
a kněžími. Arcidiecézní pouť za 
duchovní povolání se letos konala už 
posedmnácté.

Vatikán
■ Ve dnech 15. až 22. ledna vykonal 
papež František už 22. mezinárodní 
apoštolskou cestu svého pontifikátu, 
tentokrát na latinskoamerický kon-
tinent, do Chile a Peru. Jak je jeho 
zvykem, do bohatého programu pat-
řila i soukromá návštěva jezuitů 
v obou zemích. Zejména prostředí 
Chile je papeži známé, protože tam 
rok studoval a má tam řadu přátel. 
Opakovaně zmiňovanou osobností 
byl chilský světec Albert Hurtado. 
Jezuitský kněz z první poloviny 20. 
století mimo jiné založil iniciativu 
Hogar di Cristo, síť azylových domů 
pro sociálně vyloučené osoby. 



| 39Jezuité 2/20�8

Zprávy

■ Papež František na konci března 
ustanovil Celosvětovou síť modlitby 
(dříve Apoštolát modlitby) papež
ským dílem s právním sídlem ve 
Vatikánu a schválil její nové stanovy. 
Dopisem z 10. dubna o tom informo-
val Tovaryšstvo Ježíšovo arcibiskup 
Angelo Becciu ze Státního sekretari-
átu Svatého stolce. Uzavírá se tím 
proces revize a aktualizace stanov 
jezuitského díla po jmenování nové-
ho mezinárodního ředitele, jezuity 
Frederica Fornose. Síť působí v deva-
desáti osmi zemích a v poslední době 
připojuje k úmyslům a komentářům 
i videoposelství Svatého otce.
■ V pátek 4. května byla uvedena do 
provozu česká verze oficiálního zpra-
vodajského webu Apoštolského stol-
ce Vatican News. Za obsah odpovídá 
česká redakce Vatikánského rozhla-
su svěřená jezuitům. 
■ Po polední modlitbě Regina coeli 
na slavnost Seslání Ducha svatého 
20. května oznámil papež František, 
že 29. června při konzistoři jmenuje 
čtrnáct nových kardinálů. Mezi nimi 
jsou i jezuité Luis Ladaria, prefekt 
Kongregace pro nauku víry, a Pedro 
Barreto, arcibiskup Huancayo z Pe
ru.
■ Prefekt Kongregace pro svatořeče-
ní kardinál Angelo Amato předložil 
Svatému otci nové dekrety, které 
vypovídají o heroické ctnosti dva-
nácti Božích služebníků a služebnic 
z přelomu devatenáctého a dvacáté-
ho století. Najdeme mezi nimi 

i německého jezuitu Wilhelma Eber-
schweilera.

Řím
■ Na začátku března byl slavnostně 
otevřen Jubilejní rok patrona mlá-
deže a studentů svatého Aloise Gon-
zagy. Zahajovací mše svatá se konala 
9. března v kostele svatého Ignáce 
při příležitosti 450 let od narození 
světce. Předsedal jí generální před-
stavený řádu P. Arturo Sosa. Na prů-
běhu slavnosti se podílela římská 
společenství s ignaciánskou spiri
tualitou. 

Brusel
■ Lucemburský arcibiskup Jean 
Claude Hollerich SJ byl zvolen no-
vým předsedou Komise biskupských 
konferencí zemí EU (COMECE), a to 
na dalších pět let. Delegáti biskup-
ských konferencí členských zemí 
Evropské unie v rámci svého zasedá-
ní zvolili nového předsedu a další 
členy představenstva.

Vilnius
■ Ve dnech 1. až 4. května se v litev-
ském hlavním městě Vilniusu setkali 
provinciálové ze střední a východní 
Evropy. Na programu byly zprávy 
z generalátu v Římě, jezuitské pro-
gramy, které se rozvíjejí v Evropě, 
a ignaciánská výročí nedaleké 
budoucnosti. Hovořilo se o restruk-
turalizaci provincií i o jednotlivých 
provinciích. Přítomen byl i asistent 
otce generála P. Tomasz Kot nebo 
P. Franck Janin, který je od počátku 
loňského roku předsedou Konferen-
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Seznam podporovatelů od 6. ledna do 15. května 2018
Alena Hrbolková, Praha; Karlíček, Český Těšín; Josef Loub; Anna Kubíková, Tvrdonice; Marie 
Vlachová, Velké Meziříčí; Jiří Rezek; Marie Kadlčíková; Kristina Kubová, Český Těšín; Ing. Petr 
Durna, Brno; Jiří Bouřka, Praha; Ladislava Vavřínová, Týnec nad Labem; Slávka Bulíková, Pra-
ha; Jitka Rambousková, Spálov; Marie Sodomková, Praha; Libor Vašek; Pavel Kahoun; Jan 
Siegel, Praha; Jarmila Vajďáková, Trnava u Zlína; Marie, Brno; Jaroslav Adamík, Přerov; Vero-
nika Linhartová; Petr Slinták ml., Dolní Němčí; Jan Toman, Dolní Bojanovice; Jaroslav Eliáš, 
Praha; Ludmila Kovaříková; Zdeněk Dršťka; Alena Králíková, Praha; Klášter sester premonstrá-
tek, Doksany; Ing. Josef Reichel; Jindřiška Jiráková, Praha; Ing. František Jaroš, Praha.

Všem dárcům upřímně děkujeme

Jubilea
P. Josef Koláček Řím 14. 8. 70 let v Tovaryšstvu
P. Vlastimil Ovčáčík Velehrad 7. 9. 70 let v Tovaryšstvu
P. Petr Kolář Praha 11. 10. 50 let v Tovaryšstvu
P. Václav Ježík Hostýn 14. 10. 45 let v Tovaryšstvu
P. Cyril John Praha 14. 8. 25 let v Tovaryšstvu
P. Jiří Obruča Luzern 14. 8. 25 let v Tovaryšstvu
P. Ladislav Árvai Velehrad 7. 9. 25 let v Tovaryšstvu
S. Tomáš Novák Děčín 6. 9. 15 let v Tovaryšstvu
S. Prokop Janda Krakov 6. 9.   5 let v Tovaryšstvu
S. Václav Novotný Krakov 6. 9.   5 let v Tovaryšstvu
P. Stanislav Peroutka Hostýn 21. 9. 85 let
P. Václav Ježík Hostýn 23. 9. 70 let
P. Josef Blaha Praha 11. 7. 55 let

Srdečně blahopřejeme

ce jezuitských provinciálů Evropy 
a Blízkého východu. Zázemí poskytly 
řeholní sestry z kláštera v Trina
polis.

Madrid
■ Jezuitský generál Arturo Sosa zaví-
tal ve dnech 11.–14. května poprvé 
do Španělské provincie řádu. Ve ško-
lách v Madridu a Valladolidu se 
setkal s místními jezuity, přáteli 
a spolupracovníky. Otce Sosu přijali 
na návštěvu také místní biskupové, 

kardinál Carlos Osoro Sierra, kardi-
nál Ricardo Blázquez Pérez a Juan 
Antonio Reig Pla. Generál mj. 
povzbudil španělské jezuity k tomu, 
aby prohlubovali svůj intelektuální 
i duchovní život a usilovali o teolo-
gickou reflexi, kterou od členů řádu 
očekává papež František. Otec Sosa 
hovořil také o výzvách, které před 
jezuity staví poslední generální kon-
gregace. Zvláště zdůraznil roli du
chovního rozlišování.


